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PRBSIDENCIA DO SR. VISCONDE DIl ABAETÉ.

SUI,IllARlo.-Expediente.- Officios. - Proposlcões.- Repra
ilentacão do barão do Poconé.- Folhas de súhsidio.- Pa
recer -da mesa. - Ordem do dia, 1- parte. - Licenca do
Sr. senador Paula Pessoa.- Pareccr sobre o requerimento
de Antonio José Teixeira.-Via Cerrea tram-road, com o
~equerimento do Sr. Dantas, que foi rejeitado. Discursos
dos Srs. Dantas, Candido Rorges e barão de S. Lou
renço.- 2- parte.-DiscussãO do orcamento do imperio.
Discursos dos Srs. Jobif\l, ministro ao imperio e vlseon
de de Jequitinhonha. Emendas do Sr. l'ompeu.
A's 11 horas da manhã, achando-se presentes os Srs. vis

co~de. de Abaeté, Mafra, ~endes dos Santos, Ferreira Penna,
Teixeira de Souza, Carneiro do Campos, Pimenta Bueno,
barão de S. Lourenço, visconde de Sapucahy, Jobim, visconde
de Suassuna, Souza Queiroz, barão do Muritiba, I'aranbos,
Arnujo Ribeiro, Silveira da ~Iotta, marquez de Olinda, Pom
peu, Paula Pes.soa,. Rodrigues Silva, Dias Vieira, visconde
da Boa"Vlsla, Siqueira e I\lello, Cunha Vasconcellos, Ferraz,
marquez de Caxias, Almeida o Albuquer'lue, visconde de
Uruguay, marquez de Abrantes e barão de Antonina, o Sr.
IJI"esldente abriu a sessão.
. Comparecêrão logo depois os Srs. D. Manoel, Dantas, vis

conde de Jequitinhonha, Candido Baptista, barão de Pira
pama, Canoido Borges, Souza Ramo5, Fonseca e Souza
Franco.

F~ltárão coJ!l causa participada os Srs. bóuãode Cotegipe,
barao de MarOlm, barao de Quarahlm Euseblo Paula AL
meida, Sinimbú, Fernandes Torres, Sou~.a e Mello mar-quez
de Itanhaem,. Olloni, viscon~~ de Itaborab,y, Dias 'de Carva
lho e. Z?chanas; e sem participação o Sr. Nabuco.

FOI lida e approvada a acla da sessão antecedente.
O SR. 1° SECRETARIO dell. conta do seguinte

EJ.!'EDJENTE.
Oflicio, de '29 de julho ullimo, do ministerio do imperio,

communicando que ticára inteirado Sua ~Iageslade o Impe
r,ador de haver o senado approvado um parecer da commissão
de constituiçao, resolvendo as~im annullar a eleicào de elei
tores especiaes feita na parochia de Sanl'Anna dã Barra do
RIO das Velhas, da provincia de Minas-Gemes. e cbamar a
'.llençao do governo sobre o facto de ter ido o 1° sUl'plente
do d.elegado de policia do termo da Bagagem, pOI ordem do
Jl~esIdenle, assislir á eleicão de uma freguezia, onde nào resi
dl.i/.; neQl eslava (l'~aljlicádo votante, e sobre o modo como o

dilo Cunccionario exerceUo a soa missão; e outro sim que CorilG
expedidas as convenientes ordens ao presidente. da dita pro
vincia.- Inteirado.

OJlicio, de 30 do mesmo mez, do 1° secretario da eaIDllia
dos deputados, participando. jlUll a referida camara adoptoll
as emendas feitas pelo senado fi, rosolucão da mesma camara,
gue autorisa o governo a mandar matrÍcular o estudante José
ltoberto Vianna Guilhon e outros nas Caculdades de direito e
do medicina do imperio, e a mandar levar em conta ao estu
dante João da Cunha Bellrão de Araujo Pereira o exame de
latim; e bem assim que ia ser dirigida á sanccão imperial a
dita resolucão.-Inteirado. •

Dous omcios da nieslll~ data, do;dito secrelilriD, acompa.
nbando as;'seguinte:l,.

pnopo~lçllBS :

" A asscmbléa geral resolve:
" Art. 1.° O governo fica 'autorisado para conceder dous

annos de licença com o ordenado ao juiz de direito da co·
marca da Feira de Sant'Anna, na provincia da Bahia, Lui4
Alltonio Pereira Franco, atim de que p05Sa. ir á Eu'ropa tcatat
de sua saude.

« Art. '2.° l"ica tambem o governo autorisado para con··
ceder um anno de licença com ordenado ao juiz de direito da
comarca do Rio Formoso, em Pernambuco, Ludgero Gonçal
ves da Si.lva, e o mesmo tempo ao padre ADtomo da Cunha
Figueiredo; e ao bibliolhecario da faculdade de medicina do.
Ri.o de Janeiro e vaccinador supranum.erario do lnstituto Vac
cinico da cOrle, Joaquim Christovão dos Santos, com todoi>
os seus vencirn.enlos.

« Ar!. 3.0 Ficl10 revogadas as disposiçÕllS em· contr-ario.
« Paeo da camara dos deputados, 30 do julbo de 1864..

Francisco José Furtcu!o" presWente.-T. Franco de Atmeid/l,
10 secrelario.- José Angelo J1l4rcio da. SÜvQ., 'i0.secretario
interinQo

« A.assembléa geral resolve:
« Art. 1.0 Fica creada wna Creguezia, com a invocação do.

Divino Espirito Santo, no logar denominado Malapnrcos, a
qual terá por limites as ruas de S. Christovão a partir do
largo de Mataporcos (lado da Cidade No.va), Sa.bl'~ do J\Wn
gue, Bom Jard!m até as vertentes da Canoca, RIO Comlll'ldo,
e rua do Engenho Velho até o mesmo largo de I\lataporcos.

• Ar!. '2.0 Fica desmembrado da freguezia de S. João /lal'
tista da Lagôa, o territorio coml,rebendido nos quarteirões.
ns. 8 9 10 11, 12 e J3, e nella creada uma novafreguozla
com ~ i~vo~ação de Nossa SenLlOra da Conceiç"o, COJIl ma
triz será a capella da mesma invocação, sita na ruada Bo!!"
Vista, sendo a linha divisoria das dllas .freguel.laS a tia til>



SESSÃO EM 1," DE AGOSTO DE 18GL

1011<1," nüoii'"al 1!Ie Itoorigo de Freitas, e do. fim oesta oi praia Iimperio:-:- .Com a ,rubricil oc ~ua ~Iageslaue o imper'llloL_
da Copacuuana pelos /IlDltCS do t3° quartclrão. Jusé FellGla1l0 J·ernandes Pl11llC,ro. »

MAr!. 3." Ficlio revogadas as disposicões em contrario. tendo se esle decreto, vé-se que elle niío designou erlifi.
MPaço ela cnlllllra dos deputados, "0 dê julho de. 1864. - cio algulll para a re\!.nWo de ca.da uma, das camar"s legista

Fraficisco José Ftlrtado, presidente.-,7'.,Francode Al11leida, tivas; nlas, não p~receÍ1doprovavel q\ie isto deixasse de
1" sccrctario.- Pedro Luiz Pereira de l;Ot<za,~· Beere- Cozer-se por meio de algum aclo ofilcial, de qualquer natureza
tario. »-A imprimir. que fosse, e não tendo a mesa, nas indagações c diligencias

Representaeão do barao de Pocon6 e outros credores de a que procedeu, podido obte-lo da secretaria de estado do.
«!ividils 'Interlores ao anno de 1827 da 1lI'ovincia de Mato- negocios do imperio, onde se declarou que nenhum se bavia
Grosso, solicit~ndo uma resoluçno da as;:emhléa geral afim expedido para aqlleJle fim, terá ella de propôr ao senado que
,lo rrolizar-6e o reipcctivo pagameoto,- A' commissão l1e fa· se solicite officiaLmente do governo.. .
lenda. Este documento, Be porvenlura Se deBcobri):, nlio só ser·

O mesmo SI', secrclario dcelarou que achavao-se sobre a virá para completar a parte lJistorica da,inslallaçflo do ~enado
mc;:a as foJba.s do 6nbsi~io dos Srs. senadore~, corresponden- no annn de 1~2G, ma~ .tambem ,r~odcra de~r.amar maIOr l,u_z
le ao mel de Julbo proxlmo findo, e dos venC1mell\01 dos em- Bobre a queslilo, a~e." mesa ['d.sa desde Ja a expôr e dl,-
l're~ados oa secretaria e paco do senado. _ .... cU,llr, reLI tlV1j, '),0 Irolto quo lhe coulpete nos terrenos oa

Pelo SI'. 20 secretario foí lido o seguinte: cbucara em_ que se acha coBocado o edlficlO onde celebra
as snas ses;oes.

PAI\EllER DA ilESA (l. 26 DE 3.0 JULDO DE 1861 Por carta imperial de 23 de outubro d~ 182i, que S6
"Expile a matorla do ollicio do 1° de junho ultlmo, emque junta por cópia em n. 1, autorisou-se o collselheiro procu
o ollicial-maior da secretaria do sellado informa ácerca do I'.,dm' da corô", souerania e fazenda nacional para proceder
estado de ruina em (Iue se acha o edificio da secretaria, e Il compra da casa e chacara do com~e dos AL'cos, sita 110
,rede providencias a este respeito, e outro-sim relata a ques- campo da Acclamaçlio, para incorporar-se nos proprios da
tão do direilo que tem o senado aos lerrenos da chaeara em naç<1o, e levantar-se úepois IlaqlW/le predio a casa dos sena-
'lue está cpllocl1do·o edificiQ onde eelellra as suas ses,õe~; dores. '
foncluind\l. por ooli,cit<u' do gov.erno .diversas mellidas, e escla- O levantamçnto da casa «loa Benal10res leve comeco em
recllnentos, lanlo acerca da matena daquelle OiliCIO, como '2'2 de novembro de 182t, terido sidó ariieriarmenle nomeada
llol~:~lje pCflellce á 4ue~tilo dos t~rrellOS, inspectnr tias obra~ 1"'d,ro Alexandre Cavro~, como se vê r\(I

" ',>. f ",. decreto de 6 do I'efericlo mez, e encarreaado ~a compra dos
'. í;"ll Jcs,são de 3 ~e junho Jo corrente al),no leu se, e foi· maleriaes precisos para a ~esma ou!'a roãO Fl'ancis~ .. d",s
!cllletpdQ;\ mesa para interpôr parecer, o seguinte of\1cio do Sdl~tos, .como con.sta do. aVI.o ,expedido, pela secre~alla do

aJIlcH11 l1IaiQ,r da ~cc~e14l'ia 00 selJado, dirigi.do ílo. S~. 10 ~e- ~~~do dos ncgoclQs do. WJpeno. em daLa de. 17 do .mesmo
cretar o ~ f-' ,I • ó' ~ "3;' .stes '~ocuwentos vão Juntos 1101' c ,p.la 60.. ns... e .

I' :' '. Ofli<.io. A compra da casa e chacara elIectuou-se por e,crip~ura
li lilm. e Exm. Sr. - A parte 00 edi6cio do senado, occu- .lavrada nas nolas do tauelJião Joaquim José (le Costro, em,

jKltla pon~sta-scCrelâria acba-se llrruinada e alem oÍ5to não 8 de marçode 1825, pela quantia de U:532~800 consistindo
ba salas cm qne se montem o archivo II bibliolheca, de modo a mesma propriedade em uma casa de sobrado e outra
" satisfazer as vi:;tas AA•.reguJumQnto de 15 de dezembro de terrea, bemfcitorias o cllacara, sendo o terreno foreiro á
11)63: dIgne-se V, Ex. providenciar a este rcspeito como em 11Ima. camara municipal. .
sua siluedoria julgar cOILvenicnte.; Deus guarde aV. Ex". Desta propriedade deu-se posso aQ conselbciro pr?cnrador
~ecl'clu!,ill" d~. ,1\II1\ildo,..,l 0 .de juuho de 186i. ....,.111111. e Elm, da corôa eID 8 do lDesmo mez, lavrandQ-se o respectl\'9 auto,
tlr.,Jose.da ·~iJ\·1l Mafr.a. lo secretari.o. - O o(jjei(\I-.malOr, e a propriedade foi incorporada nos propl:ios, du njlção pol'
.trlgela j:/w,ma; úo ÁmarrU.• J) !. ,. accordão da mesa da cerôa da extincla çasa da supplicação
,O o~jcc~u, d~síe;,olliSLo p.rende-s:C "na\u.ralmento 'a uma da 9 de julho do dito anno, e adjudicada á fazeud" uaciouaI
liucstJ.O dG mUlto maIOr lmportanda c interesse para o por carta passada em 18 oe abrillle 182.G.
,:;cnado,naqlJ,i1J, .em çoqscquenci.a dis.lol cntende a lJ,I.esa que Os de,cumentos comprobalorios vão junlos por cópia 5.0),>
dpe,oCclIvat·se çomprel'ercnci(l,. ns. li, 5 e G.

AljllesLilQ, a que ncaba. cID all:Jdir se consiste em es· . No inventariu ou J:elação dos pr~priog naciona,es, qU,e
t<1~·~I~cer c fin,llUl' o direito 'lue o senado tcm, n<1o só aQ existe 110 tbesouro, lancou-se a respeIto desta propnedadc a
edluclO elll qne uctual!)lente celebra as suas sessões, c aos seguinte verba, ou dec1aJ:acão :
lI ue. lhe 5,10 !\ccessorios, p<?as tamuem aos terrenos li ue for":' « Coacara com duas casas, uma ter;ea c outra de sobrado
lDavàu.!l ,\n\igaCQapra do çowle dos Arcus. com bl'mfl'liIOrias, situada 110 campo da. AcclalDa~ào, l'aT(l

Dü acla "Iue so· lavrou no dia 29 dO· <Ibril de 1826, levá_lar-se a casa Lia senado. ))
'tuc fUI aq\lcll,IJ em que,se .verifieou -11 primeira Bess<1o l1esta Sondo expressa na carta imperial de ,'25 de outubro
aUJ:\usla, Ca!I,I.ara, nQ cdiücio em :\I\le, continuíl a celebra-las; de 182~ II clausula de (jHe a compra do predlO em [cita COIII

,ilpenas Collstól quene8s~ dia comparecénlo na sala'í1l1s ses- o destino de edificar so lIellc a casa dos senadores, e refe
sQes,jJ~ra oa,r prindpio,aus'tmiJalbos pl:eparatoTios; 31 se: rindo-so a este primeiro act~ t~dos os oulros que se. se.
lÍildores, e'Jn cumprimento dó'dccretó imperial 'de 2~ do rocs: l\uir<1o IIté os da effeetiva ~r1Jud,lCação do mesmo I'redlO a
lU" me. c anno. • . fa.enda nacional, e da sua lnscnpcão. no th,esouro entre os

Este decreto é do teor sc"uióle ; : ,,~ '.' ... " proprios nacionaes, parece que o direito do senaoo aos t?r,
, '. [)ecre~o: ' .. i renos ou propriedade de que se lrata achava-se baila lide
, ,. . " .• , ....,,': recunhecido pelo governo, e aceito pelo senauo .

. ",AprQxiulillido:se o '~ia'dêtúiní'!!Hlo ni! cOllotituiçiio 'p~rá " T<lüto 18toe assim, que na sess<1o legislativa de 1!l27 o
lI~S',a}.Ii r ~_ca ass~lIluleagel';II legis)aliv;l, e convind.o ã (eHci' csellilllo ,mostrou, evidentcmente não heSitar a respClto do
da,lo do IInl'erlO que dia exerCil quanto,antes, SUil~ lI1)por-;- direitu qu.c liulla ao! meuciunados terrenos" Qu prQprie-
tilCl\l'~ fUllCÇiJC~, /iei",1.uI bem deoigliar. o dia 29 do corrente,· dade. '
pela 9 ~ura~ tia mülluã. I'ára a lJrimeini retiC)iào dlj{ô(%l-
,Iore? edepu!ados -c!lúuasre0l'eetil'as Cil/l)aras, apn\ (Jose 'EIll ;essão de 17 de setembro daquel1e anno 11m indivi
vratlcarclCl e .e~liirclll tudos. os ilrloS ill\\j,pel\,ilvCi5 p<iI'lI a duo de "ome Mil/locl ~'crrClra ~Lm!lflCs rClluereu ao senado
ôolçlllne 'lucI~ura da meS!lifl i1ss~m]jle,L.-JOée l1C1iciano Fer- ..'tJue se lhe afur,losc ou veiluc;:se 1I0ve ou dez braças de te!'
IlalnJeS l'mbetro, do meutoilsdho, lUilli>tro c .ecrClilrio de .reno conti"uo ao edilkio, lIa rua do Areill, e a CUllllllLSoao
côlado dos lIc;;ocios d.o i!npet'jo, a.sim o tenh;1 entendido' ,'c de constitui~ão e diplomacia, a IJUC foi relllcllioo o rcclueri
'.Ira excClllan~om os dCSPill'~05 ncceséarius,-I'alario·uo 1\10 menlo, Íeçollhecendo a eOlOpC!el!tLa do .enildo para conheceI
de JdlleJlO, ~~ ele ilLril or .IS:'.(j. 5" ~a 111dependemia e do da malnia, e resoll'~ la como entendesse JU5to c "certall\),

·.~



til\Ssí\.o MI 1.0 DE AGOillTO DE 1861.

uOcI'C0úU em sessão de 27 o seguinle pareccl', que algum quelle minislerio o pnço do .en.ulo e edificios aceossorío~,
tUllllJO depois veiu a ser appl'ovado : espm'ava /llle que, levad8 ao conhecimenlo da mesa ~ta deli-

Parecer. bel'ação do governo, se lhe declarasse ~e haveria algum in
c~nvenienle em pÕI'-5e desde logo á disposiçilo dos empr-eza-

(f A cummissãu do consliluicao e diplomacia, lendo exami- flUS da obra a casa lerrea, tomando o governo providenciai!
nado u l'e'luerimenlo de nlanoél Ferreira Manhães, em Ilue pam que a secretaria e arcbivo do senado tivessem local para
pede se lbe aforem ou vendão nove ou dez braC1\s de terreno onde ge removessem logo que assim fosse preciso. '
conligllo ao paço deste senado, na rua do Areal; li de pareCer Inteirada do que IIca exposto, fez a mesa declarar ao Sr-,
quo mio tem lo~ar semelhante pl'clenção, (laço do sena~o, minis,lro que,não se julgando aulurisada para tomar qualquer
'27 de ~etemhl'o ue 1827, - Ma"qtlez de A/(IriclÍ, -Marquez delibel'açao 5lJbre o a5sumplo, submette·lo-hia opporlulla
d~ S, João. üu l'ullrla.-l1urquez de Sallto Amaro,)) menle ao conhecimento do senado; mas em outros arisos fi

q que convinl1a como m,edida. de prudencia, g previsão, mesmo ministerio, dalados de 8 e 15 de fevereiro de 1859,
no mtullo de eVllal' no fl\luro dl\vldas e questões, era que o inston-se por uma solucão, ponderando-se que, a não ser
~en; dJ livesse promovido a divisão e demarcacão dos tcrre- ella dada promlltamente~ lerião de parar os trabalhos, com
lias que I~e perlcncião, o erao indispensaveisao fim d.csig- grave prejuizo dos emprezanos,
nado na escriplura de compra, 'Fodos esles avisos,que vão junlo~ sob ns, 8, ~ elO, forao

Noio se fez islo, e esla Calta, quo nasceu de um senti- lidos e remetlidos á mesa, para interpÓf. parecer, em sessão
menlo de delicad~La lão facil de comprebcl\der-se, como de 11 de maio da(cuelle anno, .
digno d~ respeilar-se, poslo que não justill4UD complelamen- O pal,"ccer da roesa que foi lido em sessao de 13, e appro
\'l, explica alé certo ponl9 os ac\os do governo que dis~u- vado em ullima discussão na de 'i!O do mea de junho, ter
zerão para fins inleiramenle eSlranhos da max;im,l parte dos roina com as se~uintes conclusões: 1', ~ue se salislizesse ã
rc:eridos len'enos ou propried<lde. requisição do gQ e~",o no tocante A demoh~ão da casa teITea

E' uma vcrdade que a c~acara que linha sido comprada contigua ao edificiu, onde es'~ a secrelar~a, e ao leprenj) por
e incorporada nos proprios nacionaes com um dcstino espe- ella occupado; \lo, que, quanlo á demolição da casa oDde
cial e delerminado, tem sotlt'ido, com damuo irreparavel pura existem actualmenle a seCl'elaria e o arcbivo, era COnTe:
o sCl'vico do senado, diversas e suecessivas desmembracões, nienle que a mesa C?sse desde logo aulorisada tanto para
al\lllris~das pelo governo, e repugnantes com al)uelle des"tino, permllll-la em occaslilo opporluna, como para mandar fazer

Prova se com effeilo que o goveruo concedeu a D, Dio- por engenheiros,median'te a necessari-l requisiçao do governo,
guioa nl..ria de Vasconcellos lq bracas daquelles ten'enos, o plnn~ e orçamento das obras que devessem ser actrescen
llagando ella allnualmente o Corn de ~OO~, do que assignou tatlas ao paço do senado, comprebendendo não só os oom
~ermo na receie loriil do ll'\unicipio em ~ de novembro de parllmenlos para onde houvessem de ser mudadàs aquel!as
18i9, em Vil lude de portarias do minislerioda fazenda de 23 duas reparli,;ões, mas ainda oulros de que carecesse o edi
de outubro e 2 de novembro do mesmo anno:' ücio, ficando' entendido quo a consUucção de !aes obras Dão

Prova-se que o,governo cOllcedeu a Eze'luiel Corrêa dos poderia comecar emquanto a despeza não fosse aulorisada
Sanlos, 15 braças dos, mesmos terrenos na rua do Á.rêal, com por lei. • .
28 e 15 palmos lie fundo, pagando esle o foro annual de Nenbuma rec!<lmacao appareee.u por muito tempo na tri
15015, com a' condiçao de estabelecer uma fabrica de pro- buna vitalicia conlra às desmembrações de 'lue a mesa se tem
duclos cllimicos, e nella receber alumnos da academia de occupado. '
medicina, ' . " ' FOI duranto a sessao legislaliva de 1861, mais de dous
. O con';essionario (lssignoll lermo DO thesoul"o em 9 de allflOS depois deste pal'ecer, que pela primeira vez 8e alludlu
Junho de 18~3, em virtude de aviso da secretaria do imperio a t'les d~smembl'acões no senti,lo ile condemna-las. '
de 30 de maio o despac~o do minist~l'io da (azenda de 9 de A voz que assiin se fez ouvir foi 3' dó Sr. senador Fer-
junbo do mesplo ;1nno,' " reira Penna na sessiio de 29 de agosto daqllello anilo,,:e o

Prova,sC'(IUe o governo concedeu ao banl0 de Gurup)' pensamento do il1usu'e senador lransluz no d,scurso que então
o lerreno entre as casas ns. 7~ e 78 da rua Formosa, em proferiu a respeilo da reforma da secretaria, e que eónCluiu,
lroca de oulros lerrenos do inesmo harão cedidos para a nova pedindo á mesa informações ácerca do modo por'que ella Pr(}
casa da moeda, pagam\/) o furll annual de 3ijJ250. eedêl;ll para cumprir a delibel'a!:.10 desta augusla camara re-

A'luelle terreno tem a. area de 2,206,~W valIDus qua- lativa i\s novas obras que de~i,ão se~ \lcçrcscenladas aopaQo
(h ad,s, e o respectivo lenno fui assi~nado no tuesoul'o pelo do lIJna(lo. ' ' " " :', . .
eoncess;on<lrio em 2:1 de novembl'o de 18~9, em virLude d~ Ue conformidade com a uJtima conclus'ao,dll--parlfCel"de
desp c~'Js do ministerio da fazenda do 1° de sclembro e 17 que acima se' faz mencão, e quo vai junto sub n. tt~,amesa
do nuvembru de 1859, du senadu, eleita na sês~ão legislativa de 186 r, reuniu-se em

Alé,m desles errenos aforallos a particulares, desmem' conferencia no dia i de novembl:o desseanno, e resolveu que
hroll-sc mais da anliga chacal'a do conde dos Arcus: 1°, o se l'elJuisi~asse do g-overno, como elfectivamente rcquisilou-sC",
que pelo miuistcrio da Cazenda foi cedido ao da guerra para a nomeaç.lu ou design~çau de e!lg~nlJeiros'para'fazer a pl(lDla
edilicacão do picadeiro e cocheiras do eS1lnadrão de caval- e orcnmenlo da obra na form<l ludlcada;' " ''',' "
!:Iria do exercilo, confol'llle o aviso de 21 de dezembro de O· góvel'llo designou pala este fim o tenl!nle-coronel
li57, junlo por cópia sob n, 7; 2°, o que se julgou necess<lrio ChrislLUnu Pereira de Azeredo Coullhbo, 'inspectorgeràl das
para a casa da mueda, que se mandou constrni,' por deli- obras puhlicas, e o majur UI', ~osé Carlos'dç Cilrvalllo. .
bcraçiio do ministerio da fazcnda de 16 de março de 1858, Tudo islo consla da 'acla da conferencía· da: mesa, e. da
sendu csla obra cOI\\ratada por lermo d~ 3 de j',l~o do mesmo correspondencia /lue se seguiu en~Fe a mesa e: o, lIIiliislerio
an!lO, de confo,rmltlade com as condições approvadas por das ubms publicas, como se vil dos doc~eQto' jwi\os pôr
aVIsa du li du Juuhu antecedenle, có~ia sob ns, 12, 111 e H, "","

N;lo consta que o senadu fosse ouvido sobl'e esl<ls des- Aquelles dous olliciaes de engenbeiros prócedêrão efl'ectil'a-
ml'lIlbracões ale ó aUllo do 1858. menle com louvavcl zelo ao levanta.mentoda' planla e ao

Nesso" anno, pOl"aviso de ti de outubro, o Sr, mioislro orçamenlo da despeza, e o seu trabalho fui' aprese,nlado' ao
da fazcnda cUllllllunicou ao 10 'secrelario desta augnsta ca- sen<ldo e remellido á commíssão de fazenda na sessão de 1!
mara: I", 4ue, havendo o govel'llo a(l(ll'ovado o plano da de maio de 1862, '.
nova cusa da moeda para ser constl'"uida no terreno adja- Como a planla a qoe se <Illudé .nãoc'oirlp,rehéndessit :Um
cente ao paço do senado com duas ruus latemos, teria uma novo salãu para as sessões do senado. e a mesa eslivesse COJ\
dellas de cntrar pelo espaço ollde está collocado o edifício vencida, CUIIIO ainda está, da necessidade desla obra, visto
que <ll'luahnenle serve de secretariu; 2°, quu em breve 101' (lua o salilo que existe não lem sullicienle capacidade para a
nar-se,bia indispensavcl a demolicão de' um1\ casa terrea con· ruunião da assembléa geral,nem galerias e lriliunas ~paçosaB
llKua ao mesmo edificio, ücan,lo reservada a deste para e decentes, mandou ella, no inlervallo das sessões de 1862 a
'Iuando, adiantada a ohra, se'resu1vessij ,( abertura da {lia; 18li3, e de 1863 a 1/161, levantar a plánla e llrçar\! d'es~
:J", ,(ue, nelo obslaute serem prulH'ios n'lcionaes a caq;o da· , pez.a de um. nQ'VO salão.



PAR!lCER:

vanlal'·se a casa (los senadores, o que estabelece bana {Ide (j.

direito do senado aos mesmos terrenos;
Considerando que, a continuar a concessão de laes ter

renos por meio de aforamenlos a particulare~, ou por outro.
lfualquer modo, frustrar-se-ba completamente o fim para que.
elles forão comprados pelo governo e incorporados uos pro-
prios nacionaes; .

CQnsiderando quc é dever do senado rechunar e defender o
direito que tem sobre aquelles terrenos, reconhecido, e con
ferido por uma car:a imperial e por uma escriptura publica;

Considerando outro sim quo o edificio, em que está a sc
cretaria do senado, acha-se arruinado, scndo urgente a mu·
dança ~esta repartição para outro Iogar;

ConSiderando que nesta muda nca deve allender-se não Só
a que o logar es~lbi~o olfere~ .~·egllrança, decencia e espa..
ço para as accommodações lndlspensaveis, mas tambem a
que as despezas que se .bouver rle fa~er com as obras sejão
aproveitarias, ainda quando venba a realizar-se o pl'ojecto de
um novo salão para as sessões do senado;

Considerando que o meio proposto pelo inspector n;;eral da
obras publicas em carla de 18 do corrcnte mez, a que acom
panba a planta e or~amento das obras, satisfaz as indicadas.
condi~ões; -

0!íereco para disclllir-se o seguinle

~ESSÃO E~I 1.· fiE AGOSTO DE t8íi4.

Eslo lrab,llba esl4 concluído, Il aciJ'HC exposto no ar
fhivo para ser vist9 e l!J;all!inado,

4tlegden~o, porém, a q1!ll l! sessão vai ~llUito adiantada,
p niiQ convlDdo nas actuóles circllmstanclas augmontar o
ll!g4ri~1II0 da despeza publica, a I!lesa tem-se abstido de
I'lfllrecer dllsde já este trabalbo á consideração do s~nado,
propondo-~e llpresent~-Io na proxima futura sessão com o.
l'IllaJorio l[Uedevo acompanha-lo e esclarece·lo.
, E' eslo o listado da questão. ' . .

O officio do official maior da secrctaria do senado em
data, iJ.Q 1° de junho des~ anno, re'!lé~~~do ií !!lesa no. dia 3, .
)!9stQ quc esteja 110 caso de ser attendldo com urgenCla, não
~isllensa -j:oJl)ludo l.Ilgumas observaciles.
. ~' isto !I que a mesa vai lazer,'entrando desde já, sem
outro exordio. no exame da ques!ào que deu origem áqueJle
()Jlicio, e deve fazer objeclll da segunda parto deste parecer.

Tendo dp fa~er-~e llrIlYllll!en~ Ílmn ollra reglllil,l' e per
manente, segundo as plantaS que se têm levantado, IlS provi
denci1\s q\1e actllalmente convem adoptar, 4 vista do estndo
de ruma do edilicio da secretaria devem nO Ilntender da
J!jesa subordinar-se a este pcnsllllleq~o.
'A.S;;iI\Í que, ~ idé~ que a Ilr\ncipio. o~Cpfrel/ á lIles~ d~

propur ~ reAdlf!~ea!! -do actqi!l ed\I!CIO da secretana fOI
ÂllBndQllada, já PQrqIJe ~ terrenQ em qqe e~tà lem de ser to
marto pela nllva rIJa lawra\lJJle d~vJl ;lbrir-se oQ~re a casa da
moeda o a do senl\tlo, !l deo.te 1Il0dll lfua1quer despeza que
!Jouvesse de fil,~er-se cOIIj a obra seriael!! rura perda.já porque I

o ,ospaço que baveri)t a aproveitar não 611Fia em caso algum 1.° Qij.e fie peça ao governo uma cópia autbontica de lodo.
llulliciente para todas aS accommo,daçpes índispensaveis. o processo da con;pra e incorporação nos proprios nacionaes
_l~lIlbrou-se 11 cOllstrucção de um sobrado sobre as pa- da cbacara da conde dos Arcos, em que está colJocado ac

redes do lelheir!l que está M. lado esquerdo da enlra~a do tualn1ente o paço do senaqo, e bem assim de qualquer acto
seo~dOi mas e~ta 5uggestão lli;o. foi aceita;, por se reconhecer oJliciil!,. em vjrtu~e do qllal se d.esi~nou este edificio:para.nelle
qu,e, ,a bypotbese d!! se rea,hzar o proJecto do nOTO salão se reulllrem, os senadores em prnl\OIra sessão preparatona no
para as sessOes do scu-Ido, ;\' despeza com esta constrqcção, dia 29 de abril de t8~6.
c.llculada em 10,OUU$, seria lambem em pura perda, visto 2.· Que Sll eJ.:"ponba ao governo a conveniencia de nào
1I1P.l ,.egun4J 11 T1lSpeclifo ll!ill\\l, aquelle lelheiro terá ~e de· alienar por q!l31~u.er ~.it\!lo quo seja, 111,uS de conservar, afim.
ihohr-sfl. . -' de terem o d~tlQO para que fprão comprados, os terrenos.

Excluidos esles dous alvitres, admittiu-so como mais pertencentes áquella, cb,acara, de que ainda não dispoz por
~certado O' de lranslerirse a ·secretaTla para o pavimento titulo de aforamento a particulares, esperando o senado que.
~meo, f.azCAdo-u ahi ns açcommodar.iles precisas para o o governo mand.aril proceder á demarcacão dos ditos lerre-
arcbivo e bibliotheCQ. . .' '" n.Js, nq q~'l\ 69 co,ll\p~cbeQ.rter4 o que ~oi cedido ao ministe-

AdeIlpeza com es14 obllo esta calCUlada em 7:1q1~934. TIO da gliefm Ilaril piCad"lrO li cocbClras. o qllal, IQgo qu.e
Acrescem ajnda QS segulples motivos, que justilicão a seja possh'a1, deverá ser restituido ao senado. .. ..

.pref. ~cia ·a f/lvor do ultilljo alvitre: 3.° Que se solicite do governo, ou a providencia rle mandar
I 1.~ Que IIS obras serão permanentes; porquanto, ainda rroceder ás obras indispensaveis para que a secretarià do,
quevoohaa ,,;dicar:se li Qllldan.çada sçcralaria pilra o lugar senado possa transferir-se para o IOl(ar indica<).o pelo inspec·
que Ibaeslá 1'OIOTVIldo no projectó do novo s~lil,o, 'IIS accom- tor geral das obra,s publicas, 01\ q\!alquer ol\tra. l~edida que,
G1odaçi)llJ que agoril se fizerem no pavimento terreo po'lerão lhe parecer mais ace,tad,l, á vi~t~ tio estado de ruina do
ter, em qualquer tempo e circumstancias, uma applicação odificio em que actualmenle se ac1la n mesma secretaria.
mil f!lllIll«lssaria. Paco do senado, em 30 de julbo do 186 L - visconde de
. 1.° Q,e, (eitas as obros, o logar orrerecerá loda a segu- Ahaeié, presitlente.- José da Silva IIfa{ra" 1° secretario,--".

rança, decenciá e ·commodidllrte. l~ereulano FeT1'ei"a Pennl, 2° secretario.- Manoel Tei
_3,~ Q~ lIC\derá,delD.Olif-~ ÇO!fl brevidade a ca~a a;;ruinada ieira de Souza,. ao sccretario.- Frederico dç Al-mcidÇt e A/-

que serve actuahitente de ~.ecretaria, {acilitando·se assim a ç;uquerque,~· seçr~lil~i!l. .
lI.berlura doma qqc tem de correr por aquelle Ia,du, e a que ' '.' N 1
deve dar-se toda a ptel'Sll, ÇOIllO UI!! beneficio publ ico, . .
.qpe0F.~veraQ , st)rróp~ rl;;jli~ar quando contratou a çAn1iÀ llil'~niAL nE 2[; D~ OUTUDRO DI':, 182i,
.a:on$\nJCÇào da casa da mo,eda. '

Sob ft, 1ji vaijunta por cópia uma carta do tenente-coronel José Joaquim Nabuco de Araujo, rlQ meu conselho, e ~roQ,
,nspeet!lrgeral dali obras PIl)l\i1:as, com. a ~ata de 18 do c~r- curndor da corôa, soberania e ·fa:r;end~. nacional. Amll'do,
1'l\Il1e lIleJ, iConcernente ao pbjecto, e sob ns. 5 A e 15 fi OS Eu o Imperador vos envio muilo saudar. Tendo resolvidQ
docu!lle/l'~S a que eUa se refere, a saber, a plallta e o orca- que se comrre a João Alves da Silva POtto, procurador no
mento tia obra, cumprindo declarar que aquelle funccionai'io conde dos Mcos, a casa e chacara do mesll)O conde, sita ar
de ~"erQO na tl,Irefa que Ibe foi incumbida pela mesa corres- camro da Acclamação desla cirlade, para se incorpor o
fI!lndeu 'mais 1j.ma vw: á justa confianç'l que mer~ce. . nos p:'oprios da nação,. e !ev~nta.r-se depois Mquelle predio,

C!Jm!l resumo o ConclU8ãQ do relatorio e oh.ervaç.ões que· a casa. dQ~ s.e'IQdores.: b,ei por .bem, relaxando o Bequestrá.
:protedo.lll, ~ mcn: . fcilo no mesmo predio" aulorisar-vos l1ara procerlerdrs 0,

Considerando que muito convem ao senado qup.lbe sejão compra delle p~lo preço d,a a"l'a.liação,que ficará depositado no
PlIOsentjlll • deposiiados no'archivo da sua secrelaria os tlo- thll50UrO publICO, para ser entrrgue a qllcll). por rlireila
IllJ1llenlos e lltulos relativos á compra do edificio deslinado rHtencer, e se mostrar halJi.litade, c para Msignardes á.
lIBra lL5 suu seiSües, e dQS terrenos em que elle se acha eompetenteescriptura,eslipuhmdo as clausulas que convierem.
coJlooado;. e aceilando a posse, ainda a judicial, e remeltemlo (Iepois o,

Consi4erando que da curta imperial dc 2:1 de outubro de tilulo á secretaria de es~1do dos Ile;;ocios rto imrerio rara
1821, e da escriptilra celebrada em 8 de marco de 1lJ25, re- se expedirem as ordens que a esle respeilo se julgamr.
su/ta que BqI!cllçq terrepos {orijo comprados'par!! nrlles le· conl'ellienlrs. Efcripf'l no palacio do Rio de J.anairo, em ~;;

J
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N.3.

N.2.

~e ouiu!Jro dé 1821, 30 dainuepenJencia e Jo imperio.-Com
a rubrica uo Sua nIagestaue o Imperauor.-Estevão Ribeiro
de Rezende.-Para José Joaquim Nabuco do Araujo. - Se
tretaria do senado, 30 do julbo de 186í.-Conforme. ~ O
~lIicia: nl'.lior, Angelo Thomaz do Amaral.

DECllE'lO DE GDE NOVEMBllO DE 1821.
TeDdo cncari'el;ado a Pedro .Alexandl·e C~vroé a direccão

da obra da casa (\05 senadorc's, do que fui serviuo nomeá-lo
inspector: Hei pl'r bem que pelo thesouro publico se paguem
Õ:!S despezas uella pola folha que apresentar o mesmo inspec
tor.IlIarianll José Pereira da Fonseca, do meu conselllO de
estado, ministro e secretario de e"stado dos negoCIOS da fa
zenda e presiuente do thesouro publico, o tenha assim enten
dIdo e faça executar com os des~achos necessarios. j'aco,
e,m 6 de no!embro d? 182~, 3° da independencia e do imperlo.
Com a rubrica de Sua llJagestade o Imperador. - Estevão
llibeir~ de Rezende. - Secretaria do senado, 30 do julbo
de 186l.-Conforme.- O olliciaI-maior, Angelo Thomaz do
Amaral.

seu constituinle é senhor e possuidor legjtlmo d~ uQl~. ,tllli,
cara com duas propriedades tle casas, uuiª de so'bradO' IJ
outras terrens com todas as liemfeitorias Relias existentslÍ,
situada no Campo da Acclamasão, para onde fal fl'ento, com
fundos para a parte da rua das Flores, e fazendo lambem
frente para a rua do Areal, e por um lado parte com terrena
de quem direito pertenccr, e com as mais confrontaçOes quI'
constão pela escriptura de 18 de abril de 1809, lançada em
nota dô tabeUião José Pires Garcia, que é justamente o
titulo por que scu constituinte comprou a dita cbacara aa
Rev. conego José da Costa Fonseca, [Iue Ih'a deixou o cttpi
tão-móI' Anacleto Elias da l!'onsllca, e é a m'~ma c11l1."
cara foreira ao senado da camara uOôta cidade, a quem fIlé
vendedor pagou os foros vencidos, como CODstou pelo recibO'
que nesto acto foi apresentado e dou fé, tcndo o mesmo seu'
constituinte á sua custa levautado a casa de sobrado na:
mcsma chacara existcnte, na qual, proced~ndo-se á avaliacão
em virtude da portaria dll 6 do setcmbro de 182·1. pelo JUIzo
dos sequestros, de que se celehrárão os competentes autos, sé
verificou por ella valerem os predios e bemfeitorias a quan-'"
tia de .U:532;ll800. E, como seja da imperial intenção de Sua
llJagest~de incorporar a. referida ~haca~a ecasas IIO.31!r.opi'i0ll
da naçao para o fim exarado na HJipertal carta, dtngida ao
Exm. óuto?'gante,e abai:&o copiada,o elle outorgado vendedor

PORTAllIA DE 17 DE NOVEUbllO DE 18'2t. querendo all?luir a tão justo fim, por isto, e por este instru-
Sua Magestade o Imperador tem resolvido que o apontador mento, e de hoje para sempl'e, o em nome dI! Exm. !8U eon"·

geral das obras publicas,José Francis"Codos Santos, seja tam- stituinte, vendeao mesmo Exm. oltorgant'o, na qualidade que
bem o compradOr de todos osmateriaes necessarios para as da representa, as meslii'alfcasas, cllacara, e bernfmtorias pela re
casa dos s~nadores,da acadenri'a d'ao bell'aõ-artes" e do salão· ferida quantia de U:53~.5800, preco· daR suas avaliacões,
novo do edificlo do museu; ao que houve por bem OI'dena r que se que fica no thesouro publico comil em' deposito pará Sllr
proceda sem demora. E assim o manda pela secretaria de entl'egue a 'luem por direito pertencer e se mostrar legiti-'
estado. dos negocias do imperio participar ao ministro o se- mameute habilitado para o receber; pelo que transferia nos
crotarIO de estado dos negocias da fazenda, para sua intelli- prllprios da nacão toda a posse, duminio e senhorio, uireito
~encia e oxpedição' das ordens neceôsarias. Palacio do Rio e accão que séu constituinte tinha ás casas e !lemfeitoriaS'
de Janeiro, em 17 de novembro de 182í.-Estevão Ribeiro aqui·vendidas de que os havia por empossados nos mesm09,
de Rezende.- Secretaria do senado, 30 de julho de 186i.- por virtudó da clausula constítuti deste mesmo Ílistrumento
f:":onforme.-O omcial maior, Angelo Thomaz do Amaral. e que pela .• . . . ..

e de seu su~ce;so; se'ob~ig~ a 'faz'er par~ sempre 'bo~, finné
N. <i.o e valiosa esta venda, e a tirm' a paz e a salvo qualquer du-

E vida que appareca para ó fu'lilrá, cuja escriptura disse o'
scriptura de compra de unia chacara com duas moradas Exm. outorgante -aceitava pelo modo aqui declarado; visto
de casas e bemfeitorias que faz Sua MagestadeJmpedal, que pelo imperial tilulo qll'e.répresenta foi relaxado do se-
p~lo Exm. procurador da corôa soberania e fazenda 1Ia- questro o prédfo aqui cóJifralitll'dó', e que a metade da siia.
clona~; ao Exm. conde dos Arcos, por seu bastante pro- quo o' vomle"dor devia pa"'af dê' 2.:'2l!6';liMO se hbli'Ye. pôr'
curador Ó abonad"a', lÍam'o' recebida: :ia' veil\ledor, como consta do docu'~
SaiMá quantos es.fe' publico instrumento de escriptura de mento abaiXO exarado .. - Carla impel'iat...... José JolJquim

éooipra de" uma chá'cata com duas moradas de casas, uma Nabuco de Araujo, do meti conselho e procurador da;
terrea e outra de sobrado com bemfeitorias virem que, no ilnno corôa, soberania e (aienda nacional. ~ Ami"o. -Eu a
40 nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de 1825 aos o imperador vos envio muito saudar. Tendll l'6i~vido que so"
8 de março, nesta côrte, e cidade do Rio de Janeiro, em a rua compl'e a Joao Alves da SiLva Porto, procurador do conde'
chamada do Alecrim, e casas de residencia do Exm. Sr. José dos Arcos, a casa e chacara do inesmo conde, Sita 110 campl)'
Joaquim Nabuco'de Araujo,onde eu tabellião vim, ahi appare- da Acclamacão d~sla cidade, parlJ se encorporar nos proprio&
cêrao perante mim justos e convencionados como outorgante da nacao, é levantar-se depois na<J.uelle .predio a casa dOi
comprador o mesmo EXm. Sr. José Joaquim· Nabuco de senadôres: hei por bem, relaxaMO o Sl:questro (eito 'Dl)

A'raujo. do conselho de Sua Magestade Imperial, des- mesmo predio, autorisar-vos para procederdes á com)ra deUe
embargador do, paço', deputado da .mesa e conscien~ia li pelo .preço da ilvaliaçao, que ficatái dep08i~dl!.DO thes0wla'
orde~, procnrador d~ corôa, soberania e fazenda naCIOnal, pubhco para ser entregue' a quem por direito· pertencer
autorlsailo para este contrato por Sua Magestade Imperial, e se' mostrar habilitado, e para assignardes a compelentees
]i'ela carta imperial do mesmo Senhor, que mo foi apresell- criptura, estipulando as clausulas que convierem, e acei
tada e abai~ vai copiada, e como outorgado vendedor o tando a posse, ainda a jl1tlicial, e remellendo depois O· titulo
sargélilá-mór João Alves da Silva. Porto, cavalleiro das a secretaria de estado dos negocios do imperio para se e:qJe
árdens de Christo e da Conceição, negociante desta praca, direin as ordens que a este respeito se julgarem convenientes.
em quahd~de de procui'ador bastante do Em!'. conde dos Escripta no palacio do Rio de Janeiro em 25 de outubro de
Arcos D. Marcos de Noronha e Brit'o, pelo Alvará de 182,1, 3° da independencia e do imperio.- ]m~erador.
procuracão do mesmo que se acha "Iancada a folhas 220 Estevão Ribeiro de Re~ende. -Para José Joaquim Nabllco
verso dó livro de registro findo de Dieu cartario, que serviu de Araujo.- Joao Alves da Silva Porto, como procurador do
no mez de dezembro do anno de 1821, com approvacão do Exm. conde dos Arcos, vende, para. serem incorporàdas nos
iinmedi:ito successor, reconhecidos ambos os represen'tantes proprios nacionaes, unia casa e chacara sita nesta cidade,
\lor mim pelos pro~tios, e por elles me foi apresentado o no campo da Acclamação, no valor de U:53'2~800, Ilendo
biLhete de distribUição do teor seguinte: A Castro.-O obrigado o v.ade~or ao paga~ento de 2:'226$6tO,metade
Exm. procurador da corôà, fazenda e soberania faz escriptura do Imposto da 51za..... a dita venda, como nesta.·. ó ó"

de compra de uma chacara e casas no campo da Accla de diversas rendas nacionaes, mandou Sua MageslatieJmpe.
maçao ao ~xrn. conde dos Arcos, por seu bastante.procurador riaI declarar por portaria de 16 de novemlH'o de 18U, deter
João Alves da SiLva Porto, ém, ... dé 1825.-Duarte..... minando outro-sim o mesmo augusto sonhor pôr portaria d,·

hoje 8 do corrente, o:tpediila pela secretaria de esládo dos

,\o.
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llegociQ~ da Tazelllb, qUe se haja por abonalla como recebida 'que se trate de qualquer venda, - Cvnde dos Arcos.- COil'
do re~erldo vendedor 11 mencionada quantia de 2:226$6<1.0. venho em que os pl'ocuradores aqui nomeados pelo Exni. Sr.
Em ~rtude do que se lhe passou o.presente bilhete. Rio lIe conde 1105 Arcos, meu pai, vendão hens de raíz na f"mla lia
Janeiro, em 8 de marco de 182ã',-No impedimento do escri- mesma. visto a minha retirada para Lisboa. Rio de Janeiro
vilo, Camillo. João Valdetaro.- E assim llIe jle4ira lhe fi- 7 de julho de 1821. - COlide lIas Arcos D. lIfanoel. -l\e~
zesse este IOstrumento, que lhes. li,. aceilár~o e. assi{:nilrão conheço verdadeiros os signacs supra: Rio [Ie Jnneiro, G
com as testemunhas presentes Jose Antonl,O Ferreira da do dezembro do 1821. Em testemunho de vcrdade - Estava
Veiga e N~rciso José da S!lva, e eu; Joaqu.im. José de.Castro, o. sig ,aI public~,-Joaquim José de Caslro.-Nada· mai~' con'
que ~screV1.-José Joaqu~mJYabuco.~e .A~alt)o:-JO(IO Al~es tmh", a procuração ~ que ~e l'~por~o, com cuJo teor fiz.regi.;.
da SLl~ll Porto.-/osé Afltoltw.FerreHa da Ve.ga.-Narctso traI', e este subscrevI e ass,"'ncl. RIO de JanClro 7 de dezem
José da Silva.-Registro de uma procuracão manual do bro de 1821. -Joaquim J~sé de Caslro. E 'nada mais so
Exm. conde dos Arcos, apresen~da em ? ae dezcmbro de contém em II escriptura o registro com. o teor dos quaes hem
1821.-D. !Iar.cos de Noronha Drlto, gentIl-homem da ca- e fielmente fiz passar o presente trasládn, que conferi sub
mara de el rei meu senhor! do seu conselho, I:"ão-çruz da s~revi, e assignei em publico e .raso. Rio de Janeiro,' em o
ordem de S. liento de AfIZ, cOIDmendador. Pelo prese"te dm, mez e nnno ao principio declarado. Eu Joaquim José de
alvar~ de procuração bastante por mim sómeQte assignado, Castro, o subscrevi li assig-nei em publico e 'raso.- Em teste
constituo meus bastantes procuradores nestacórte, e eal~utl'a munbo de verdade -Estava o signal puhlir:.n.-Joaqllim Joté
qualquer parte onde.cm;I\ esta. se apre~.entar, .e substabelecer de Castro.
aos Srs. sargento-m~r JOão Alves d.a Silva Porto e Domingos

_.Lync!ls,aos quaes e a cada um de per si dou,cedo e traspasso N. B. -. As linhas de pontos design}io as palavr'ls q'ue se
todos os meus livres, cumpridos e ger",es poderes necessarios não pnderão entender nem existião pelo estado de deteriora·
em direito para que, em meu nome, como se r.resente fosse, Ção em que se ac1Java o original donde se extl'ahiu esta
possa representar minha pessoa em qualquer tribunal e juizo, cópia.
transacç'es e quaesquer outros negocios de qualquer niltu
reza que· forem, e requerer tudo quanto fo.\' a meu beneficio Secretaria do senado, ao de julho de 18GL-Con[orme.-
em todas as causas e demandas civis e crimes, e em que eu O ollicial-maior, Angeto Thomaz do Amaral.
for autor ou réo em um e outro fôro; sllbstabelecer esta em
quem convier, com poderes geraes, ou parciaes, e os substa- N. li. ../
lecidos em outros; propondo as accões competentes contra
quem direito tiver; jurar em minha arma todos os juramentos Àulo dé 1)~sse dada ao 1!lm. e. Exm. Sr. procumdor da corôa,
licitos, e Caeze-losi dara quem for preciso; assignar todos os ter- soberanw e {azenda nacwnal José Joaquim NrllJUco de
mos, verbas, conhecimentos, facturas; letras e oiltros '1uaes- Arau)o das casas e chacará que (oi do Exm. conde dos Ar-
qller documentos e papeis precisos; celebl'ar os contratos uteis cos, sitas R9 campo da Acclamação.
ede qUllesq'uer qualidad~s que sejão; appellar, allgravar,.em-
harRar, procurar por meios competentes todas as finaes deci- Anno do nasciiliento de Nosso Senb01' Jesus Christo de'
sões, ar1t!cadar, e haver a si tudo que por qualquer titulo e 18í!.1l, aos 9 dias do olez de março do dito anno, nesta c6rto
mane~r~ me pertencer, e me for consignado e remellido, dinhei- do Drasil e niuito hei'oica li leal cidade do Rio de Janeiro, no
ro!!, diVidas que se lIIe devão, carregações, eneommendas, peno. campo da AcclalJlaç.ão ~ casas com sua chacam que forão do
sões,juro$,apolices, dividendos, herancas, legados, legitimas, Exm. conde dos Arcos, D. !Iarcos de Noronha e Brito, onde
ordenados de onde q~er que existir, ainda dos corres da real eu, escrivãO,vim com o porteiro dos auditorios desta córte Lu
C1l1.enda, ausentes c orphãos, deposito publico e particular, ciilno da Silva Coutinho, para ell'eito de darmos posse das refe.
dando do que receber a competente quitação, concluir trnns- ridas casas e chacara ao llIm. e Exm. Sr. conselheiro procura
acções com quaesque. pefsoas, e.princil i lI' oulras de novo, dor da corôa, soberania e fazenda nacional José Joaquim Na
desistir e admiUir criados, e adnllnistradores. responder em buco de Araujo; e ahi, sendo o me~mo presente e o sohci
geral. por todos os negocios e trans.acções de ~inha ca~a, fazer tador da fazenda José Antonio Ferreira da Veiga, mandei no
vendas de quaesquer hens moveis e,proprIedades de raiz dito porteiro que apregoasse, em aUas e intellegiveis-vozes,
assignar escripturas com todas as clausulas de seguranca à se havia alguma pessoa ou pessoas que tivesem lJ,ue oppõr á
meu beneficio, e·o, mesmO iL respe!to. das ,-compras quê em posse dos referidos predios, odeclarasse; o que sallsfazendo o
meu nome fizer, executar e arrematar os hens de seus deve- mesmo porteiro, apregoou em altas e e intellegiveis vozes se
dores, fazer cessões, renuncias, remessas, justificações, acei- havia alguma pessoa ou pessoas que se quizessem oppór á
t~çõe" intimações, louvações, nomenções, liquidações, adju- posse que, por virtude da escriptura de compra e venda, to-
dlcaç~es de bens

b
, arbitramentos, louvações, levantamentos, mabva o.ilIm

f
. e E~m. ~r. cloJnseélhJeiro .pro~~ubradordda corôa, "j

remoVlmentos, re ates, esperas, trocas, tomar posse de bens, so erama e azenua oaclOna os oaqullo na uco e Araujo,
transacções. comppsições, desistencias, sequestros, penhoras, das casas e chacllra. que CnràO do Exm. conde dos Arcos, ap·
protestos, contraprotestos, embargos, desembargos, pro- parecesse; e, como andasse nesta diligencia por bem granel e
íluzir··e contraditar testemunhas, requerer mandados, cartas espaço de tempo, disse: «Arronta faço, que mais não acho,
precatorias de qualquer natuf-eza, orrerecer todos e quaes- se mais achára mais tomára, dou-lhe uma, duas e esta mais
quel' generos de artigos, quaesquer precisos, fazer afora- pequena... so opponha senão entrego o lanço" E, por não
mentos, arremntamentos e quaesquer outros contratos..... haver opposicão alguma, entregou o lanco ao dito 11Im. e
bens de raiz, confissões, negacõe§... habilitacões,justificacões, Exm. Sr. procurador da corOa, soherania e fazenda nacional,
distrateli, ajustes de contas: abstencões, ratificacões; 'pro- ao qual logo demos posse real, actual, corporal, civil e jn-
ceder a inventarios e parlilhns conitodas as citações para dicial, atirando o mesmo terra ao ar, cortando ramos de
ellas, e assistir a elIas para tudo q~anto for necessario, tici- arvores, abrindo e fechando portas, e Cazendo todos os mais
tal' e relicitar em hens, lieguindo em tudo as suas cartas de actos que a lei manda. em casos semelhantes; ficando assim
ordens, instrucções e avilios particulares, que em tudo serão o dito 11Im. senhor revestido na reCerida posse e dos ditos
considerados como parte deste instrumento; assistindo final- hens, para serem encor(lorados nos proprios nacionaes; e de
mente com esta a todos os termos e ac.tos judiciaes e ex.tra- tudo, para constar, fiz este auto, a que Corão testemunhas
judiciaes, com plena autoridade, e como se eu llresenle presentes Manoel Rodrigues dos Reis e Joaquim Clarimundo
assistisse, sem reserva de poderes pelos haver aqui par ex- Barbosa, os quaes todos assignárão comigo Lourenço Manoel
pressados em geral, como sede cada um em particular fizesse Botelho de Jlloraes Sarmento,escrivão que subscrevi e assigno.
expressaedecfarada mencão, ·havendo por valido e firme tudo - LourenfO Manoel Rolellio de ~Ioraes Sarmento. - José
quanto em meu nome lizer'emquaesquer dos aitos meus procu- Joaquim Nabuco de Araujo. - José Anlonio Ferreira da
radores, ou substabelecidos, aos quaes relevo da satisCação Veiga .-Luciano da Silva Coutin/w. - Joaquim Clarimunáo
que o direito outorga, e para minha pessoa reservo teda a Barbosa.-·lIIanoel Rodrigues dos Reis.- Secretaria do so-
nova cilacão. Rio de Janeiro, em 7 de junho de 1821. -Com nado\ ao de. julho de 18G"'.- Conforme.- O official-maior,
condi~ão'de ser ouvid() meu filho o conde dos Arcos, sompre AngelO Thomaz do Amaral." .



N.7.

.\..cc~j((lãu da ·mJS(l JIl L.o/'rla da CaStl (ltl 5"ll]JpUCaCrlo I I.l~ !l de
julho de 13'2li.

Accoi'd;io em relílr.:"io1 elc.
Que, yistil a escrlptura de venllit a fis., feita ao mesmo

"collor pelú conde dús Arcos, _e sell su~ces~!)r, representados
;lor 5euuastanl.e procmadorJoClo Alves da Silva l'orto,deuma
êhacal'tt com duas moradas de casas)e mais lJcmreilorias,sitas
:lO campo da AcelamaCil0, com as con[ronta0ões e clammlas
qlie na mCSli1a cscriptura!;e ex pendem ~ ~Cclil!'fio, na. fÓl'ma
<Ias imper:ê.es ordeus 115. '2 e fio. :l: julgil0 eacorporadosos
dilos llell~ de raiz o SU;lS bcml'G:torias no~ Vropt'ios naelO
naes c imperiac,s l d~ qne já ~e deu posse judici~l pelo aulo
fls. t'l, e m<lndi,o que se passe o competente htulo com o
teor da escriptul'a, para 51)( rcmetlido ao cúnselu.o da
l"nzenda, e se lançar no livro lios propnos. Il.lO de Jan.elro, ~
de julho de 182:';. -FlIi prcsente. -Naimco. - LJ1cde~r08.
Carneiro de Campos.- fl}útla.- Paço do senado, em ~8 do
abril <le 182G.- 3jíGOO.- Secl'etaria do senado, 3;) de Julho
de 18Gí.- Conforme,-O ollicial-maior, Angelo Thomaz do
Amaral..

Aviso do mi;listerio da. fazenda a,) da guerra, de 21 de
dezembro de 1859,

i\íinisterio dos neo·ocios rl;\ fazcn:la.- Rio de Janeiro, 21
tio dezi'mbro de 18:f7. - IlI111. o EXlll. Sl'. - COlllmunico
a V. Ex., em respostl ao seu aviso de 10 do corrente,
quo flt::ln expedidas as necessarias. ordens ao pl'ovedor da
casa da moeda para franquear ao dlreelor rias oUl'as Imh
tarcs o teneHo jllnto ao paço do senado~ pelo lado da rua do
Areal, pnra a constl'llceão de um piearlell'o, devendo estes em
p"etiados procerler de comlllulll accorM.:i demarcação do mes
mo terreno, aun! de que nilo fi,!ue prejudicado o que se des
l.ina para o ellilicio da casa da moeda. Deus g~\I'de a V. ~x.
-Bernardo de So"zn FrlLnco.-Sr. Jeronymo ~ranClseo Coe
lho. - Secretaria do senado, 3;) de julho de 1861.- Confor
me.- O ollicial mai~r, Angelo Thomaz do Amam!.

N. 8.

Oflicio do millisterio i/n fannda ao 1° secretario do senaM,
de 6 de oulubl'O de 18ti8, .

filinisteJ'io d~s neoocios da razenda. - Rio rio janeil'o, em 6
de outuuro de 18li3.- Illm. e Exm. Sr.- Tendo Sua fila·
gestade o Imperador approvado o plano da ~OY:l. casa da
moeda, que deve ser edIficada no terreno contlguo ao pa20
dn senado com duas ruas lateraes, uma das quaes, por nao
ser suffici~nte o terreno, ba de entrar pelo em que está col
locado o edificio llue serve de secretaria ao mesmo senado,
cumpre-me faze-lo sctente a V. ~:x., e ao rnesmo tempo que
a edificacão ha de exigir a demoliçiio proxlma da parte do
edifieio tim-eo que Ó occupada por um empregado da casa,
ficando a demolicão do outro para quando, adiantada a obra,
seja resolvida ,a abel·tura da rua.. f;, não obstante serem pro
prios nacionaes, a cargo deste mlnlsterro. o paço do seaado
e edificios aecessorios, eSIJero que V. Ex., levando. ao conl1e
cimento da mesa esta delibera cão do governo, se SIrva decla·
rar-me se ha algum inconvRniéllto em que se ponha á dispo
siçiio dos emprezaries da obm a parte do ?dlfie~o terreo que
llJes é já precisa, tomando o governo provldenelas para que
a secretaria e al'chivo do senado tenhfio local para onde se
removao logo que assim seja preois,o.-D~us guardea V. Ex,
- Bernardo de Souza Franeo.- Sr. Jo;e da Silval\bfra.
Seeretaria do senado, 30 de julho de 18Gi.- Couforme.
O offieial maior, Angelo Thomaz do Amaral

N. 9.

OIJicio do ministerio da (azenda ao to secretario do senado
de''8 de fevereiro de 1859,

nlinisterio dos negoeios da fazenda.-Il.io de Janeiro, em
8 de fevereiro do 185~.-Il\m. e Exm. Sr.-Il.ellreseutando
me os emprezarios da constl'ileçao da casa da mo~?a que. os
respeetivos trabalhos terão de parar, se não for JU demolrda
a casa em que mora o porteiro do senado, rogo.ll V. Ex. so

digne rie úl'llollar a e~;;e empregadu que a dOSOCLUj;e ill.l.'lnl<)

antes. porque a demoliç10 niio tardará atei' eomeço. lk'H
lfn,lr<lll a V. EX.-Fm"cisco de Saltes Torres Ilomem.-Sr,
1° s.eerelario da uesa tio sena.do. - Secretaria dJ Reliíl,lo :W
de jnlho de 1861..-Conforme.-O omcial maiol', AI>gelo no
ma; do Amaral.

N. lU.
O/licio do ministerio da fazenda ao lo secretario do sena'lll,

de ti> de fevereiro de 1859.
l\linislerio dos nogocios da fazcnrla.- Il.io de Janeirn. em

15 de [everei,'o do 181;9.- 111m. e Exm. Sr.- Da cti~ia jnllLl
de um omeio que me foi dirigido pelos emprezarios das ohras
da nova Cllsa da moeda, verá V. Ex. a urgencia que !la ~a
demolição Ilos prerlios a que me refel'i no meu aviso de 8 do
corrente, ao qual V. Ex. so dignou r,]sponder em data do
11; e eopero que V, Ex., á vista rIo que occorro, diU'ii
prOlnptas providencias para a desoccu~al'ãO destes prctiios.
Deus buarde a V. Ex.-Francisco de Salles Ton-e."l/omem.
- Sr. Jos6 da Silva ~Jafl'il.- Secretaria do senado, :111 dll
juluo de 1861.- Conforme.-O om,Gial-maior, Allgeio Tho
maz do AmaraL

N. lt.

Parecirr da mesa.do senado datado de 10 de junho de 1S:i9.

Por aYiso de Gde outuhro rIo 1858 fez o mini,;lro d,l f.l
z ,n,'a constar ao 10seCI'etario desta au~usta camara: 1°. fJue,
havendo o governo approvado oplauo ,Janovacasa dalnooda,
pa' a ser constl'llida no terreno adjacente ao paço <lo s('nad",
com duas ruas lateraes, terú, uma tlcllas de eutrar pelo es
[áCO onde estii collocarlo o ediucio que aclua!mente oerve ,'e
Eel:retaria; '2" que em breve tempo tornar-se-hia inr!i,'pe'1
savel a dcrnoliç<lo de uma casa lerrea, conligua ao mr~rh/l
c:iifieio, ficando reservada a deste para quanifo, adi:ultlu!a a
obra, se resolver a. aberlura. da rua; 3", que, 11.10 oh~lalll~
screm proprioG nacionaea 1\ carbo daljUello miniskrio o
pile', do senado e er!ificios lccessorios, espel'1lva el::., 'I lll) ,
le7~~da ao conhecimento da mesa e~ta deliuel'a~:;ill do [:0'
vel'llO, se l!lo declat'as~e se havia algum incollvr-nil!illc
em PÔI"SO desde lObO á disposição dos emprezarios lia ohra
a casa. lenea, pL'ovendo o governo h mudança. da SCCI'Ct:H'I:t

e do archivo do se/lado para outro loc,ll, logo iíuO fos.;(l
preciso. .

!nteirnr!a do qlle fica exposto, fez a mesa declarar ao mi
nistro que, não se julgando autorÍóada para tomar qua!'1uc"
deliberação sollre.o assumpto, sublllette lo-hia opportunil
mente aO conheCimento deEta augusta camara ; mas l'llI
outros avisos ,lo mesmo mini,terio, dat'ulos de 8 e Hj do
fevel'eiro, instou-se pur uma soluç<1o, pondel'ando qne a niill
sei' ella dada. promptamente te!'i;lo de parar os traualllos,
com gl'ave preJulzo dos em~rezartOs.

Tod03 estes avisos Corão presentes ao senado 10';0 depoi<
de aberta a actual sessito, e.tendü sido incumbida a'meôa d"
daI' seu r.arecer sobre a materia, cumpre agora este dever,
começanLo por prop'1L' que se satisfaça á requisição do govel'110
no toeante á demodcão da dita casa wrrea e ao te/Tel:O por
ella occupado.·· '

Disso resultará apenas o inconveniente do ficar Jll'iv.ulo do
cert os eommodos domesticos um rios guardas, que mora no
andar infel'iotdo edificio da secretaria; mas a mesa, eonsldo
rando que es;a morada lhe foi eoncedida bem como a outri)
emjlrega'!o da mesma clas,.'e, em virtude rleum pareeel' "l'pI'O
vai o em 11 de junho de 18:31>, sob a conrli0ão de responderem
peja seguranca do paco do senado, entende que um e ontro
deverâõ ser êxonemdos de tal eneargo, fieando eu\cnddo e
declarado que o porteiro da secretaria, quo 1ll0l'il fiO meóOlO
poço, e tem por dever abrir e feeharas porta, sempre que ha
trabal.ho na repartiç<1o, é o primej"o responsavel pela guarda
de todo o edilleio e dos objeclos nl'!le existentes, emhora ,,~
permitta ao rererido guanla 11 .eoutinuação da resídencia
na eaoa quo actualmente oecupa, com os commodos quo lha
restarem,. ou eom outros que porventura queira p"eparar il
sua eusta, precedendo consentimento da n~sa.
. Aproveit.ando a opportunidade que ,e oJfernce para
reformar a ineonveniente pratiea do ineumbir a direccão do. 2 .
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serviço cOncernente ao asseiu do paco do senado e a conser- V. Ex., a nomeação dos CngCllllOiros 'l'uO dovem procedm aú
,ação ,los ~Jovr.is l'm II;]rlc ao portc1ro do salão, em parte nO plnno e orçamllnto lias meuclonadas o lrns, para serem pre
dn secrelana, propüc outro-sill} 11. m%n que fique sómcnle sentcs ao sen:Ldo na pl'oxima sessão. Deus [:uarde a V. Ex.
a Cill'f(O. deste U!lJLYIO, abonando-se-lhe lllenSi~!mente pa,'a nS -,'faJwet dos Santos JlIartins VallaslJues.- Sr. Manoel Feli
,'cspecttl'as despezas a quantia de 2;J.;1l, em vez da de 20$ zardo de Souza e Mello.-Seeretaria do senado, 30 de julbo
quo r.té a~or:l tem·se reparlido enlre nrnbos. de 186i.-Conforme. - O officill.l-maior, Anuelo Thoma. de

Quanto ,r demolicão da casa onde existem aclualmente a . Amaral.
secretaria e o ,llrchívo, posto que tenba ainda de demorar-se N H,
ale .que se d6 principio á nbertul'a tia Ilo\'a rua, parece con- Oflido do rr:í'nisterio das obras pU/Jlica., di7"igido ao l'
veme.ntc que a mes~ scja desde í,'l aulorisada tanlo para seCfetarw do senado, em data do 9 de maio de 1862.
pernlltLl-la em occastlo opporluna, como para nrannar fa-
zer por engenlleiros, medianle a necessarm relfuisiç,lo ao .Direeloria das obra~ publieas e navegação.- l' secçITo.
governo, o plano e orçamento das obras qu~ devcrem ser fi,o de ~'lnw·o.- Mllllsteno' dos negoclOs iJa ngricullura,
arcressenlnil'Ls nO I\aço do selJado, comprebendc'ldo não só c~mmerc,o e obras publicas, em 9 de maio de 1362.- 111m.
o:; compartimentos para onde lIajiio de ser mudadas aquel- e Exm. 81'.- Com o inc!lI:'o officio, por cópia, que me ea
las duas repartirães, ma~ ainda ouLros do que carece o dereçou no 1° do corrente a commissi1.o nomead~ para pro
Od1ÜCIO, c hcando enlendldo que a construccão de laes ceder il organisação ti? plano o orçamenlo dM obras para
"bras nã~ poder;'l comecar em quanto a, "dcspela llil'\ accl'cscentamento do cdlüclO tio paco do senildo. na [Ól'm'L
'fw autol'ls"dn po. ICI. Paço do senado, em 10 de junbo por V_o Ex, lwlicitada em fi de noven1bro do anHO findo, passo
ÚC 18tí9.-n!clIloel lUnacio Cavalcanti de Lacerda, pr~si- as maos de V. Ex. a plnnla das que a mesma commi,são',de
~Ienle.-H. Ferreira l'enlla, 10 secrelill·io. -F...edaico do aceordo .com a mesn da. camul'1l dos 51'S. senadores, jnlgou
Almcid([ e A!bu'lnerqlre)o secreliLrio.-'-Jos<! AJadills da Cr'uz necessal'las,. o bem assim a demonslmçilo das despezas em;
JoVim; ~o ,sccret"rio.-Secre~ari11. ~o senadl)~ :10 de julbo que podera Imllorlar a sua execução, ufim de que V. Ex. se
.Ie 18Gí.-Lonfo1 mo.-'-Ü affielal maIOr, Allgeto Thoma; do digne de dar-Ibes o destino Que julg-ar coavenlente.- Deu&
Amaral.. "'lf1L\·t!e a V, Ex.-Manool Fc!.izardo do Sonta e Met!o.-

N. 12 SI'. 1° secretario da eamaril dos Srs. seuarlores.-Sec"elaria
d~ sonado, 30 de jul1lO de 186i - COQforme.- O officinl"

t..etinÚ! cDnferencia'da mesa do senado em i de <wvambro de ma'or, A:.lI1Jclo Thomaz do Amaral.
1861. N. 15.

Comparec~rão ás 11 11'2 horas lIa manhil os EX\lB. se-
"auol'es visconde de Abaeté, presidenle, Manoel dos Santos Ca1'ta do inspector geral das obras pnblicas. dirigida ao p"e-
Martms Vallasqnes e José Martins da Cruz Jobim, nquelle sidente do senado, datada de 18 de julho de 1861..
10 e esle 2' wC"etarlO, e José de Arilujo Uieeiro, secrelario 11Im. c Exm. S". - Devendo filler-se, como so dignou
sUllplentc. V. Ex. declarar-me verbalmente, a mudança na secl'Maria

O Exm. presHento declnrou (lue eonvocára a mesa para do senatlo pam oulra casa que, a par d:l scgul'ança, (/ue não
ra~er·lbe a scgumte exp0>lfão, e pedir a sua oplllião a res- .apresenta a em que actualmente [unCClOlta, orre.reça as nC
ile1lo : commodacõcs neeessariasa essa reparlicã.o,manifestanJ1 nes~a

Que elle pre5iticnte julgava convenicnle que se officia5~n ao OJesma óccasi'lo a opiniJ.o de que as obras a fazer-se de-
go\'orl1o : veriiio ler o caracter de provisorias, por ~erem deslinada5

1.0 Rel/nisitando, nn fórma do parecer d'i me3a de la tle a servir sómenle pelo temJlo quo fosse indispensavel pam
Junho do 18;J~, approrado pelo senado, cIO seósilo de ';W do conclusão dus proj~clatlils para o novo recinto do senado, c
llle51lJO mpz, a nomea!]ão de engonheiros que fa<;ão o plano que nesto senlido se fizesso um orçamcnto das despezas ne
o orçamento ,lilS obrus quo devem ser accreséenladas no cessarias, t~nbo a honra de levar por cópia á presença
paço do scnado, eomprebendendo nilo sj os cOlllpil"tiniento, de V. Ex. o dllo' orçamento, aeompanbndo do uru~ plnnta,
pu ra onde bafio de ser mUl!al!as n secl'etal'Ía e o llrc~i1'0 onde se vê em tilllu encarnada as aecommodaÇÔes que
!tIns ,tinda OUtl'''' tle que carece o orlificlO. ' pr"ponho que se filÇ''iO no pavimento. terreo do senado

'2.0 Il~iterando o pedido de in[ol'nHlcàes itcel't:a de diver- para os lrabalbos da sO~I'etal'la, permltlindo V. Ex. que
óo5 objcclos sobte os quae:; o senadó telJl ue del'iberar lia cu aprcsenle em abono desla projecto algumas fracas
p1'üxima ~es5ão. cna:;lJ0filÇÕC:;, lcndc.nles a moslrar ~lS v~nlag'ens tic SUlL

:l.o COlilllJu:Jieando a nolicia do fallecimenlo do senador adnpcão de prcfen\ncla n oulro qualqucr alvJlre.
pela provincia de Maio-Grosso O Ilxm. ·Joil0 Antonio de Mi- Nâ hYJlolho.se de se roalizar o projeeto do novo recinlo
ran,la, a '] ual Ibo rum parlicipada em nomo de sua "in va, p,tra as sessões do sonado, serin em pura pcnta a despeza
ll. Anlla Juuseu do Paço de Miranda, por carla do' 1° do cor· ljlle se fizesse com a eon,lruc~ào de um sobrado sobre ns
;-e"re llJez. P' r~de,; tio telbeiro, onde so recolbem os carros dos 81'S.

Discutiria a mate ria de cada uma das propostas, resolveu seuadores, unieo alvitre a escolhor no caso de se não adoplar
a mesa que se officiasse ao govct'Oo pela maneira indiciLda. a mud'lIlca pl'ovisori~ da secrelaria para o pavimento terreo,
~ para 1~\1n,lal' se lavl'Ou a presenle aela.-Visconde de como próron~o,atlendendo-se a que esse telheiro teni de des"

JÍ'IMliJ,pl'('siuenle. - José llIm'tills da Cl'u.z Jobim. - Josi rle apparecer conJ as obras do novo· recinto.
t.1·aujo W/Joiro.-Secrelaria do senado, 30 do julbo de 186i. A despeza com a construcção do sobrado seriu de 10:000~;
-Conforme,-O uillcialmaior, AnUdo Thomaz do Amaral. por conscqueneia maior do que a necessari'l com as obras

N. 13 no pavimento terreo. A~uellas lerião forçosamenle o ea-
racler de provisorias, e estas tCl'ão o caracter de permanentes,

0!!icio do 1° scrrofario do sellllrlo ao Sr. minislro das Dbras por isso que, uma vez feila a mudança da secrelaria pam
publicas, e1n data de li de novembro de 18~ I. os commodos que lhe cstão resorvados no projecl.o do 1101'0

Paço do senado, em li de novembro de 1R61. - Illm. o reeinlo, as accommodac5es· que agora se fiz·erern no payi
ExnJ. liJo. - Tendo o ,enado nppl'Ovnrlo, em sessilo de 21 ue menlo terreo terãO util e necessaria applicacão a oulros
J.1Jllho do 18t}!), o pnrecer conslante da cópia junla que auto- misteres. .
I'Is:, a mesa, tanto para permittir a IIel110liçiiO da casa onde Nem se diga que o logar não o[ereee'a dee.eneia conve
eXl:'lem aclualmente a !rec"elaria e o arcbivo, como vara niente ao fim a 'rue se destina: feitas as obras proposlas, o
lIla~nlal' fazer por cngenueiros, medianlo a Ileeessal'ia requi- Ioga,' eITcl'ecel'it loda a decencia POSSil'cl,<colllo se verá de
'Iça0 ao governo, o plnno e orçamenlo ,las obras (/ue deve- pois de conclui das.
r~m s~r accresc.enla.das ao paço ,lo sen,\d.o, comprehendClmo Ainda outra vantagem descubro na adopção dcstc alvitre,
nau so os comparLIn!e~los para ?nde hilJilo de ser mudadas c vem n ser-a facilidade e promptidão com que so póde con·
alJuclln~ dnas reparllçoes, lllns amna Outl'05 de quo Cn reee cluir ns obras sem receio de cllIbaracar as sessões do senado,
o· edlfictO, resolveu a mesa, em l'on[el'encia do ~ do corrente, c dallllo lognr a que quanlo anles se possa demolir a casa·
'\llC S<J Fclicit"sse do go\'cmo, pelo ministeriu a cal'go de . arruinada em-que actualmenle se acha 3. secretaria,para des
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'j:OIl.,',illil
Eventuacs, 2°[0 l·íO,;:l~:Jt

'líiO,;100\)
1:8001$000

fcrros pedrezes, tranca~, preg'os,
dohl'atliças, etc. . , .

nuo do obra de carp:rlleiros

Pintura.
til braça" qllarirarlils detecto pintado

n oleo, levandu 3 mãos, a 3,;)1)00, 199,3500,
113 ditas tle caiação a mcia tinta,

a 1,;5SüO., 231,,1100
19 portas e janellas com caixilhos

pintarlus a 0100, a j,i3 76,5000
900 palm~s correntes tia rorlar~s,

piutadus a olco, a to 1'&, 36tOO(}
----- :J68;iÍ~iln

~Illjialhar a rua flue deve correr por aquel!e lado do edificio
do senado, qllo as'im adljuirirá maior importaneia e a de
ceucia cOllvcnicnlo.

A estas cO!lsidcracões, porém, V. Ex. dará o peso que
merecerem, adoplalllJô o quo for mais acer~ado.

Aprovcito a oppcrlunidadc para ['citerar a V. E:<. 03 pro
testus do maiur respeilo o considera9<l0 cum flue me honro
~er de V, E~, muilo atlenlo veuerador e amigo ohrigado,
Christiallo Pereirf! de A~ererlo.,Coutinlw,-Em 18 de Julho de
1861.-Secret;lria do senado, 33 do julho de 1861.-Cou
furme. -O olicial maior, Angelo 1'hom(l~ do Amaral.

N. 15 A.
Pt!Lnta de partiJ do pacimento ter"co do senado com as

aiter(lçOe~. propostas panl· üceommofÚlr 1"'ovisoriament3 a,
respectiva seçretaria, (Vide o desenho.)

N, 15 ll,

110;1000

30f>,;lOOO
41H100

Somma: i:l;;I,i::~i
'In:,pecG~0;;gc\'i11 tias obras puhlicas, elll '23 dc junho flc\,

lSl)'I.-Crinmdo .Jaeob de Neycmeyer .-Conforme.-Al!tolli"
JDS~ da Sott:a,-~ec\'etaria do senado, 30 de ju!hode lXo:\..
Couf~rme ,-O oliciai-maior, Angolu Thomaz do Amara!

Heservado.para.onlrar na ordem dos lrabalhos.
Forão sorleados para a tlcpulaçãu quo tinha de recebcr n

SI'. minislro d~ imp~rio_os Srs. ~[(luclra e ~lel1o, Daulas 'J

SJuza Queiroz. .
OllDElH DO DIA.- 1" PAUTE.

L1l:E~Ç.\ ..o sn, SENwn P.Wt.I. rESSOA,
Entrou em 1" rli5cussl0 e pas,~u, "em debale para 2,',

parecer da commis5ilo de constituição ácerca tia lic.cnça re
querida pelo Sr. senador Paula Pessoa,

rn;;TE~çÃo DE ANTONIO JosÉ TE1XEIn.\.
Seguiu-se em 2' tliscussfio o foi, tambem sem debate. "p.

IH'ovadu o parecer da commissào tle instrucç:to pulJ1i.sa ind,,
or:nrlo o requerIInento tio estuuanto Antofiro "ü:::c i 01.\ l'lra...

s~bre examcs do preparalolios.
GSTfi.\OA DE FEnno DA DAmA.

r'roseguiu a discussão, que ficára adiatla na se;:s",) antE
c"d"nle. do rerluel'i ...lenlo do Sr, Dantas, para que f,,",e ,i
com..'i,'s;l{) de emvre5as privilegiatlas, a propo,içào tI'L Cilm'l·
ra dos depulatlos, quo autorisa u governo a contra lar cum ;1

companhia que se organisar a construcção tle uma "i,\ fer
rGil pelo syslema tram I,'oad, enlro a cidade da Cachoeira e '"
'Chapada lJiamantina na provincia tia Bahia.

o §", Denta.!! ,-.::. Vou dizer qualro pala-,ras, unica·
mento, em defe5a do meu requerimento.

Sr', presidente, o nobre senador que comh<lteu o meu rc-·
f!uerimcnto concordou em parte comigo; elle domU~lsl.rou ?5
ülconYenientes das concessOes que eXistem. no proJccto. Eu..
n,lo f"llei em todas as concc5sões, faltei em algumas dellas,
B n mais impol'lanlo Ó a naveR(lcão do rio de_ S. !r'J'ahci~co.
Ijue so concefle a esta. companhiii.

Eu clJamo a r.ttcncilo do senado sobre isto; é·um eompli'tn
absurtlo que !la de cüstar mu;to caro ao governo. e cu düviilü
que o govemo possa conseguir que a companhia goze t1~b(a
eonccss,.10, porque ccrlamento llavcl'!L. grandes. clruno.res e
rcsisteneia, e o governr) !la tle spr obngado a mdemUlsal' a
companhia pela. cOllcessão que vaI fazer. .

O SIl. VISCONDE DE JEQUlTl~llOmU ,- Oh! não 'Ira conces
,10 tio privilegio.

I O Sn. DANTAS' -O nobre senador pola nahia, que estú Ú
, miliha direita, ~caba de dizer que não h'l coneessão do privi·

legioj mns) note o 5cnauo que a concessão ó concebida l!a
mancira seguinte: (IClldo) " O governo é autorisado a conce
der á companhia a navegacão do rio de S. Francisco cum
loo\os os favores permiltiJos por lei.» Se acaso não fosse
um [J1'iviJcgi~, a companhia entrav~ no g07.0 conlJnum da na.·
'cgaeiio cm que e,tClu totlos os habltantcs tias margens do no
de ::i. Francisco. So acaso so dis50sso que ficava concedlll~L
~üi OI.! tal naY('.l.~açJ.I)J PUI' exemplr" a nil~teba~:jilJ II vapor, elc 1

48$000

70$000

75.pOOG

130$000

302.;l200

125$1.00

31.2$000

0lfici"a de pe(!Te'iro.
(j pilares rle pedra e cal, e uma pa

rede I) dita a demolir o l'e mover .
Aberlura tle paredes exlel'nas nos 10

gares em '1uo vão S1J1' collocatlas 8
janeIlas o '2 portas . . , . .

Preparo das prumatlas das paredes
nos lagares das janellas I) pOI·tas .

1,320 palmos cuhicos de haldrames pa
l'a os fronlaes tias tlivisões, a 95rs.

J,GOO ditos de ditos para apoio do
barrolamenlo do .s~albo. a 95 rs..

300 di los de parede para lapamento
~o um porW~. o col1ucação do uma
JancHa, a 10~ rs.. . . . . .

3i braças quadradas de fronlal de
tijolo do alvenaria para as divi
sõos, a 9,;). , . . . , .

11.3 ri il~s de emboce. e rebôc~. a 2)3900
li sapatas de canlaria, sómente des

basladas, para ap~io tias colufllllas,
u ,i,5500. ". . . , . . .
soleira do dita, lavrada, para 11
porta tia entrada .

iJnC.\.:'II~NTO DA DI!:SPEZA pnov.\ VEL .\ FAZEn SE COH AS onnA~

DO P.\Vl.\1ENTO TBllREO D~ EOIFfCro DO SE~.IDO, r,\lU s~cnE
EIllA DO !\lGSíIlO.

27,~OOO

15~OOO
--- 180;Jjí800

O(fici-na de ecrpintei'ro.
35 duz!.as de taboas do canclla preta

de Santa Catharina, para soalhos,
\,ol·tas, janellas o rorlapés, a 25,jl. 875,il000

26 duzias de pãos de prumo de lei,
para porlaes, ver~as de porlas e
janellas, barrotes Cle soalho e páos
do frontal, a 3G,3. . . . . . 936$000

3. dilas do laboas tle cetlro, de 1 1(2
polegada por 19 valmos de com-
Ilrimento, para alIzares, caixilhos
e guamecimentos, a 25$ . , .

27 di las tle folhas de pinho sueco, de
5 em cOfIçoeim e li pés, para os
forros, a 10~). . . . . . . 210f,lOOO

:3 tlitas de taboaade dito, de 1 pole-
g-atla por 14 pés, para abas dos
forros, a 16,~. . . . . . ,

t viga de lei, de 75 palmos de come
prido e 10 polegadas de face, para
matlre c seguranc'l do vigamento
do otlificio. , : . . . . .

G columnas de' ferro, tle H 112 pal
mos de altura o 4 polegadas do
diam.etro, para sustentar 11 dita
madl e, 11 oiO$. . . . . . . 210$000

1 escalht do madei"a para serventia
inlerior da secretaria. . . . ,

l"l.l'él ferrag~n5, isto ~ fechadura5,
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O Sn. VISCO;\,[)E CE JEQUlTlNUONUA; -llIas a companhia que
, toma o caracter de nacional. "

O SR. DAnÃo DE LOUlIEN00; - Neste caso o ullimo anibo
do pl'ojeclo remove semelbanle duvida, estipulando que o
governo poderá permittir-Jhe uma tal navegação, e não o
privilégio 011 exclusivo deiJa, pejo qual seguramente eu não
votaria lambem. '

O Sn. vlsconE DE JEQUlTI/'UONnA; -Apoiado.
O 8n. E!.TlÃo 'nE S. LOURENÇO'- Os emprezarios julga

rão; portanto, deverem Ee dirigir ao corpo legislativo, conlO
para buscar a força moral llue animasse ao governo a fazer
a solicilada conce,;são,

O Sn VlSGO':PE DE JEQlJITI!<DO~U.\ ; - Apoiado.
O SiI. nARX'o DE S. LOUllElir,o :-Na secretaria d'osladl<

compelenle existirilo sem uuviJo as provas do 'lue lenho aVlln
çado, e creio Ijue tambem os trabalhos e planLas auxiliares
da prelenção.

O SR. DANTAS; - O governo não concedeu por causa des,
las conccssões imprudenles.

acMo especifica'~as todas ~s cOHdiçõ~s IjUC são illdispensavel5
a nma e,;trada de ferro. ' ,

Sendo a!'sim, 51'. presidente, eu me declaro coutra o pro-
jccto, assim como contra o adiamento. '

O ...... b,u'iio de ... IJo~n'e"ço(para uma explicação,)
-Lcva'hto-n,e; Sr. presidénte, s6meute \lara explicar como
e porque e.le prajecto veiu ao corlJo Jegis ativo, não foi ao
governo, como pam sua marcha natuJ'ar, segundo o disposto
1,a lei de 6 de junho de 18ts?,' para vir posteriormente bus-
car' a approvação das cumaras.' ,

Eu tive' já occasião de dizer que a eslrada do projecto tem
!'ido Dluito. e por muito lempo estudada; e agora direi, quc
seus primitivos emprezarios. sé dil'igirrrp primeiramenle ao
gllverno, o.'qual-talvez, re,ccLOso de tanlas eslradas de ferro, e
do excessIvo pl'Ogresso a que a!'plrava 110 palz, recusou'se a
fazer o contrato.

O Sn, nAr.Xo DE S. LOUIlE~\~O : - O governo não concedeu
porque? O !'euado tave occasi'iio de saber- das razões desta
recu.a, ou antos da paralysacão do pedido; o nobre senadol'
pela !lahia era o !lreSiden!e do cOllselbo e já se explicou a
esle respeilo na u lima se,;são, Crcio, porém. que se o [11'0'
jeclo (Iue se discule fOI' reduzido 1\. lei do paiz, o' conlralo dc
sua aulori,;acão não tcrá de voll.u' ao corpD legistatil'c, como
se pretende fazer crer. E 'IUO viria buscar? As éonce<sõe,;
onerosas, como de lerras, de minas, de 'isenção de direi los,
etc., não autorisadas; o reRto será d~ favores de expediente,
de regulamentos propriamenle ditos, que Rem algum inconve
niente podem ser confiados a jlrudcllcia e sabedoria do go
vemo, à quem, aliás, temos de costume dar tanlos l)odereF~
E seria po.sil'el que sóm~lIlc nesla occasi:lo julgas!'ell!Qs 11

govcrno susjJeito e inc;lJlar.? qual inlcrbo5e jlodcrá tcr cllu
dO prejudicar o paiz eru favor drsta elllprc:;a 'I

Eu nada rcceio sobre o ljlle vai estipulado, quanto a navc
gacão do ri. S. Francisco, Talve. se pede.se pôr em /luviua
poJer a companhia desta' estrada.-, prol'aJvellllenle com "a
maioria de capítncs estrangeiro.. ; fazer a navegação daijuelle
rio. '

;,illi!a :I,.im me!'mo convillha marc:lr um prazo, por quo não
w concede o exclusivo dc uma navegação a vapor senão por
"crto t<'mpo.

E~ta é a pr:ncipal questão, Sr. presidente, e o senado ha
de rCl"Td;lI'-se do que, cOilcedendo-se um privilegio de na
vcgaç" a vapor no AIt0-4masQna:i por cerlo têm~o,o. !\ov~r
110 VIU-,C na ne~essidade de acabar com esse prIVIlegIO e In
demni,;,r a comp~llhia, e note se que est~ flriy~le~io era por
ccrlo tcmpo. AqUI não; concede-se. um (Inv1.leglO da navega
'~ilO para sempre, e se o gOl erno qu,zer pór 11 vre esta navega
,;JO a i"demnjsação á companhiil ~erá mais cara do que a
in,lclllnisação que so fez a companhia do Am.azonas; e se
csta companhia bouver de pa~s:Ir ao cstriln~elro, ahl temos
11;\'; o eslmngeiro com uma navegação p'rivilegiada óo rio dc
S. Francisco e para sampre.

llallci mais, Sr. pl'esil!L'nte, no art. 1° c disse que era
bom tirar esta disposição, q\!il o governo não fosse ubrigado
a organis;!r uma cohlpanhiu, "nws que se pcnniltis,;em taes e
l:les i'pvilcgios à con1panbiu que se organisas!'e para esle
limo As razões eu jA as' dei; o ,;enado .abe muito bem que o
governo) cllcal'rfga'lIuo-se' da ul'ganisnção uc'sta compnnlJii.l,
toma o I',droado della, islo c,ã obrigado a protege-la, não
porln J!,,,amparar ós 'capitalistas que entrárüo com seus capi
tues e 'e '~m-se ilIudidoR, E o mesmo governo ver-!'e-ha o!Jr:
R:I,jn a ji"otegern IJI'elenç<io da companhia ácerca da garuu-
tIU ele jllrof. ' ".

Q IIq"re senador pela Cabia, q,u'e combilleu o meu
rCIJ"CríllllJllto, ..!legou oulras razões que eu- 'uãQ des
cillllteço - impossibilidade da companbia.. encorporar-se, e
distracç:io dos poucoscapitaes que existem e que podem ser
crnllregadns na agricultura, etc., ete. ; reconhocendo, pois,
e(jm o lluul'e sellador lodos esses incpnvenientes;a~\Jei melpor
'I"C o ['I'lijecto fosse emendado, que fosse á commis'\ão, do
" U~ C<l Ji,se, pOl'iiue tiradas eertas conccs.ões, ou explicadas,
uU modificadas, n:o ba ruzão alguma pam que se não cou
ceria' a rAsa companbia alguns b(JlJeficios.

Eis. Sr. presidente, as razões porquo mandei o req ueri
mealo (i'" adiamento. Não desejo que o pro.ieclo CHia, desejll
'I\IU sl'jalnodificado ; mas, se o senado entender que o meu
requcrlnicnlo nil'o dcve pa!'sar, eu votarei contra o, projcclo.

6 8.·~ CllOCIi.1I0 GUI'gcs;- Sr. presidente, serei muilo
br~"c (} nrro lomnrja a l.aJavra se nüo lH.Hlvcsse o requcri
n:plllo para que este projee\o seja enviado á corumissào de
cmI'rcza~ privi1cginth~$;"' . .

'til'nhul'~., 'a commÍssão de cmprezas privilegiadas, de flue
tcnho a honra de fater parle, uão póde adiautar cousa al-

, puna it'IUille que se tem dito na casa acercn da conveniencia
ou iuconvclliencia do projecto; a commissão não pôde dai'
,m frn;\t!o nenhum 'oulro esclarecimento além daquelles que
F lêm ,sido dados. Porlanto, não me parece uecessario, nem
'lue resulte qualquer conveuiencia de que o projecto vú á
,;Clnmi"ão de emprezas privilegiadas. Por esta ~uz:;o eu
lenho de votar contra o requerimento, como bei de votar
ccnlra o projecto, ,porque me parece inutil, "

,A lei dc 6 dc junho de 1852, SI'; presidenle, providenciou
comjlklanlrnto esle COS? e Oulr?sj quo possão oppareeer nas
111c,m::~ condições. DIZ ~ lei no § 14 do aTt. 2' (lendo) :
"S~' ;'1ti'ar~cercm companlnas que se proponbão a conslruir
eOllllllll)os de f~rro em quaesquer oulros pontos do imperio,
l'ot!craugovetltO I~ualmente contrataI' com ellas sobre as
1nC,;1I10lS lJ:lsps declaradas Iltl arte' untecellente. Neste caso
I'~rêm, ser:'õ, os re,;pectivos contratos submetlidos á áppro~ O SR. VISCONDIl DE JEQUITlNllONIIA: -Vamos para a China,
vaç,io do corpo l~gi,Jativo, 'afim de resolver sobre as conve- é melhor.
IJiellt:Í;'. d:\s linhas projectadas, a opportunidadc das em- O SR, DAI>ÃO DE s. Lour.E~ço; - Nenhum perigo ba para
prcza,; e a'responsabilidade' di! tbesouto. ,i' ,a nacioDillidaile semelhante cODcessãll, e até considero me-

O Sr.. DANTAS;- Não me lembrava desse decreto. nos perigDsa IllIanto a navcgação de um rio lão ceotral" e
debaixo de nossa Immediilta inspeccão e unicas forcas, do

Ü Sn. c.~~nJDo 1l0RGES :~ Tem'os, pois,' um projecto da que das costas do imperio 011 dos 5CÚS marcs territori;lCs de
r,lrada dc fcrro, mas não se sabe aind~al c a extcnção acc~sso facil a todas as esquadras e, com directa comlll~ni
,'íl ',I 11I":a,' não se !'abe qual ó o seu orcamento, nüo caça0 com suas respectll'as nacões. CIC'O, IIOIS, que sem aI
~u ';i\hl'l1I 'flt:les'as eondições d:l constru~çJo, de cu.te,o, da gum ineouveniellte o projeclo, ·com o uHnno a'rtlgo mcsmo,
"'gllr,lIl~il 1:0. policia, elc.; de modo que, qu:mdo lOe,mo oIpóde. 1I<1s>ar; ficando ao gOl'erno estahdccGl' u~ cautcll:w
"OIPO Ic~l'!,llll? Ílpprovass~ e!'le projecto hoje, o COlltrato Illl~Jll 1-:,11'. ronvelllcntes,
qu~ '\ lllllljhlllltla quc.:::e Ol:;alll~fll lIz~r com o ~~O,IClllO tem SUJJlllllll,do a voL~~'ln\ ft!i rrjf'itado r r(!.ll\lI:!"illU::l~n! r.,

~l~ \u!"ti.t!" t\O corpo J€'~l:'l::iln'r; ~,'l~~ll) flue no prnJl:rLO Hã.O ~;;. .Pd~~!'[itl ~C a
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esse fim, que existem nesses cemiterios; ê certo que as in
dustrias entre ·nós estão ainda muito atrazadas, e 'por 'isso
muitas cousas se perdem que dariao grande 'lucro ; mas seja
como fôr, o que peço ê que o governo qnanto antes thite do
mandar procurar logar apropriõldo para este cemiterio, pois
certamente não é aquelle, do matadouro, o mais apropriado
para tal fim. '. ," '
, A respeito das carnes verdes, Sr. presidente, ainda repeti

rei' as 'condiçõés que me parecem indispensavelspilra se
obstar quànto Ó Jlossivel, o moiuipolio, 'as trapa!;as, as velha
carias e ardiz pam illudir e desgostar os boiadeiros que
trazem gado ao mercado, e vexar o povo. Duas destas con
dil;iJes, como disse eu na sessao passado, furão leml\radas
por dous iIlustres membres da CamH.l dos deputados; um é o
estabelecimento de pasta~ens que possao accommodar pelo
menos 4 ou 6,000 rezes, e onde estas passão alimentar-sé
por algum tempo, emquanto não se mandão para o córte, e
11fim de obstar-se que os boiadeiros vejão-se lia necessidado
de vender o seu gado immediatamente, pois que se não o
vendem, terão de vê-lo definhar, e com isso um prejuizo con
sideranl.

Outra condição tambem indispensavel, em que concord,;o
esses illustres (Iepurados em seus projectos é, que haja um
registro no logar onde estiverem as pastagons, estabelecendo
se que os boiadeiros que primeiro chegarem serao os que hão
de ter direito a mandar primeiro seu gado' ao córte, embora
clles passem este direito a outrem; assim elIes não serãõ
co'nstrangidos a vef" preterido o seu gado por conluio quo
fizerem os ma"rchantes.

Aléru disto, disse eu, que os marchantes cortadores do
came não devem ter açou~ues, o como fiz ver, ha muitos
outl"OS exemplos de, por ulllidade publica, prohibir-se uma
industria a este ou áquelle, como referi o exemplo dos cor
retores,' quo I\ão pódem negoci~r pura não serem nocivos 110
exercicio dos seus encargos.' " ,"' , '

Senhores, o omcio de'lnarchaote cortallor de carne, li por
si só um omcio ex\rem~mente lucrativo; um dos mais lucr~
tivos do I1io de Janeiro, e lamento que esse commercio seja
GU~5i exclusivamento exercido por estrangeiros, e que não
hUJa 'quasi brasileiros que se délJl a elle, porque os nossos
quasi que querem unicamente empregos pubficos, lIão procu
rão aquelles ramos de eommercio, aquellas industrias e oc
eupações que lhes podião dar muitissimo interesse,e que são
occupadas quasi exclusiv~mento por estr~ng-eÍ1os.

Ma talvez 4.0.01.\ tiO marchautes, oão sei precisamento o
numero, porque eritre nós nada se sabe com exactidão, não
temos ostatisticas de nada; esses marchuntes, se tem babili
dade para saberem exercer "a' sua profissãe, tem um lucr<J,
extraordinario." . . .

Euli est.e facto po!a primeira vez no relatorio de, Mr. Lan
juinais a respeito das carnes verdes de rariz; pareceu-me a
principio que não tillhá granàe fundamento, mas depois co
meçando a reflcctir soLre o faelo, lemhrei me do quo se pM.a
na provincia do Ilio·Grande do Sul, e ~\tendendo ás informa
ções que obtive de pessoas entendidas ná mesma materia,
vim a reconhecer que, qu~ndo se sabe exercer esta profis~ão,
que constitue' por assim dizer uina sciencia, não é de admi
rar que se cheg-ue no fim de alguns annos a adquirir uma
fortuna de 50;OOO~, 100:000$, ou mesmo mais; com o que
muitos estràng~;"oS se retirão. ' '

Mas porque razão ooflicio de marchante, li assim lucra-
tivo, é uma especie de sciencia ? '

O gado em pé diflicilmentti se póde calcular, quando não
se tem pratica e essa scieneia, quantas arrobas de carne
pode dar, porque esse calculo depende de disposições parti
culares do gado, que poucos conhecem á primeira vista;
estas disposições dependem ~ vezes do local do que elle
procede, como acontece no RIO Grande do Sul com o gado
do cim~ da serra, que sempre dá menor quantidade de aITO-
bàs de carno do que o gado creado om baixo da serra.
Assim, o gado de certas pastagens, e o gado afIectado do
cert.~S estad~s, por assim diz~r, morhidos, tem certa infil-
tração soros~ na sua gordur~, e no seu tecido cellular, que
lhe dá um volume extràOrdinario,parecendo ter grando peso,
quando a. carne peôa muito ponco, [Ior'lue tuuo se desfaz
em sorosldade,

'2.' l'AilTll DA üIlDEM DO DIA.
On~'AlIE;'lTO no 1~IPERlO.

Ach~ntlo-se na .ala immediala o Sr. ministro do imperio
lui introduzido no salão com as formalidades do estylo e
tomou assento n>! mesa. ' "

Continuou a discuss1fO, que ficára adiada na sessão ante
cedente, do al'I. 2°. d~ propo.ta do poder executivo, que
lixa a despeza e orça a receita geral do' imperio, com' as
emelldas da' can1al'a dos dCJlutados e a do Sr. Silveira da
molta.

O /!dI', JobIm: - Sr. presidente, so{fro de frouxidão de
nervos, nào posso estar de pé por muito tempo, e como tal"
vez tenha de demorar-me no que vou dizer, peço a Y. Ex. e
ao senado permissão para fallar fentado. '

O Su. PRE.lDENTE; - Convinao o senado o nobre senador
póde fallar 8entado.

(O senado sendo consultado re;o!ve pela u,'firmaliva,)
O Su. JOBIM: - Sr. presidenl~, ncha-se sobre a mesa uma

emenda, á qual creio que ninguem póde recusar a sua apl'ro
vaçlo; é a emenda do nobre senador por Goynz, que tem por
lim o cumprimento da lei de 28 de agosto,de 184.0, que no
al'I. 3° diz (lê).

Ora, os 18 annos completarão-se no dia 29 de julho pas
sado, . por conseq uencia.' nada ha mais a dizer sohre esta
cmenda, . .

'Pa.sarei a fazer ainda algumas observacões sobro o prin
cipal genero ue alimentacilo desta grande ddade. Na ultima
sessão vi-me obrigado a i'~strin~ir-me muito porque era bem
curto o tempo que tinha á minna disposição. ror tanto per
milla-me o senado agora insistir ainda sobre a~uns pontos
relativos ao ahastecimento das carnes verdes. .!Im pnmeiro
logar repetirol l}ueparoce-me haver grande exageração no
que diz o presidente da junta de hygiene publica a respeito
lk1 necessidade 'de murlar-se o matadouro do log~r em qu:e se
acha. Depois das desllezas extraordinarias que a camara mu
nicipal fez, talvez de mais de 200;000,~, tendo o governo dado
áquellas olJras a sua approvacão, de bem consideradas as cir
cumstancias daquclla localidado, a sua influencia sobre a
sa ude publica dos visinhos, depois tie ouvida uma commis.ão
de medicos, que dérão um longo parecer fundamentado, não
se póde considerar como ratoavel, como admissivel a mudan
ça .do matadouro do logar em que está ha aonos, com a pre
cJjl1lação que se quer.

E!a com tudo ali uma circumstancia importante a attender
se, circumstancia que póde trazer algumariovidade, mas que
não se póde considerar como devida ao proprio matadouro.
E' para admirar, SI. presidente, que uma capital tão popu
los>! como o Rio de Janeiro, onde existem seguramente mais
de 100,000 aoimaes empregados no serviço da população, não
haja um cemiterio para os euterrariJento destes animaes
(apo'iaclos). Entretallto eUes são todos mandados para o ma
tadoUf(} puhlico, afim de serem lá enterrados e as aves devo
radoras que lá existem nem sempre podem dar prompto com
sumo a todos esses anim>!es mortos. Eis aqui uma falta consi
deravel em uma capital come esta, e que é necessario reme-
diar q'Janto antes. '

!-:m todas as grulldes cid alies ha um cemiterio humano e
outro para os animaes. No Ilio de Janeiro não ha enterra
mento da animaes, vão para o matadouro, e o máo cheiro
que elle exhala ó em grande parte devido a este' deleixo,
ainda que nem sempre exista esse mão eheiro, porque as iu
numeraveis aves devoradoras, os urubus, em um instante
consomem 'qualquer animal; comtudo lIa oecasiões em que a
sua voracidade não póde chegar para tanto, é pois necessario
que se estahelcça um eemiterio proprio para animaes, do
qual se aproveite a industria, como acontece na Inglaterra,
e particularmente em Franca: os cemiterio's de animaes não
s.;o simplesmente um leêal de enterramento, ha nelles'
meios de aproveitamento de muitas cousas de que a industria
sabe tirar grande utilidade. Assim, morrendo muitos desses'
animaes, ele desastro, não temlo moles tia alguma contagiosa,
as pelles, as bi',ste., os ossos, e outras partes do corpo sãe
todas HI'rQvcitadas no" kboratonos e ofliciuas proprias para
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lIa.lndiVid. uos OUJPw.g:,adOS nesta cOIDrnefcio que logo Íl i·CirCUfilferenCia de.ssas Ill~Ubllhüs, não JióJe pr"jul1icar "
'Primeira vi~ta, p~o(o aspecl.o geral do gado, ~stüdu dos ,oluos ~audo de nenhum modo,
·tI da lingua conhecem quantas arrobas póde dar um bOI, e, ° Além disto temos um recurso, recurso illllllenso: que l:Jr,
dizem com uma exactidilo admiravel;. entretanto poucos ou' couhece 11<1 visinhancll desta cidad~ o /:rilntle rio dll Tiiue'l (lU'"
~enhuns são os boiadeiros que tem esta ba'Dilidad;c; desa"ua so'bre o mal:? Que difficuldada !la hoje clll'fazcHC

Os marchantes 'tauto pnr4ido tirão dlls,ta ~ablhd:adc, llJJe umabperfuraçuo na parte da senil que for mais e~lt'cit;},
consta-me que pag;io ordenados extraol'lI,lDan.os d,e 200,*, {) a'fim de fazer-se reverter para esta Cidade aquella a!luvluo
300$ pormez áquellesseus empregados ,que <l.p~s.suem, e com ele a"ua ex,:ellenle que se perdo no mar? Nuu veju grandu
ella sabem dar .pre<;o ao gado {;Otij, mal~ pro,velto dos. amos, llifP.c"uldade nisto, hoje q:;e se f,l,~em tUllcis, como CS2eô ',:;

Portanlo, sendo a profi2são por SI mUIto Jucratl~a, cOR.te~- ou 14 (l~e se fizerão, em cima d~ serm, ODI'U': romanns, I;! .
tem-se com ella os marcui\lÜes corlad"Ores e del:tem~so ~ gantcscas, o que custurá (.g01'i) a. fílzer-sú uma perrl\l'll~:lO
ter açougues, porque, tcndo elles, açougues, ~x('rcem o,a1:J1l com duas ou trez braças do a!t~1'a para dai' paSS"geIll ao
que referi na sess;io passada, fi.11g1,n~o qU,e ~s preços baixa0, rio da Tijuca?
'1uand_o na realidade esses preços nao ballwo, porque. elles C'eio qne isto n;io apresenta "ral'.,i!! difílc'lldad'" "visla de
manda0 vender carne pelo l'r~ço que querem nos seus out:as obras elll que nos temos ~nettido,
açougues" " ' ' t - Entretanto SI' presidcillo, entend" quo feria nm mel CiuC

O outço meIO, SI', presHlente" e lImitar-se a ma ança, n~o o Rio 110 Jiln'eiro' crc5cccse a esle ponto do ser lIeCe5S,!l'ili
da ~!an,elra por q,l1e ,t?l estabeleelda quand~ se ,cr~ou a ag~ncl~ ir-se ainda procurar um rio do ~~ua" ' , ,
~JJi~IaI, m~s pOI ..~ma n~ta quo :(od~s os C'l~~lIcelros ou ,çou Considero um {irande lU"1 a c\!,(encla de g,'aiHlcs CJ{!il(!é~,
~~elros seJ,lo o?lI~~dos a m~lI~'lr n~ vespel:, d,1 ~IU~I,I~,lü,'IÜe P0rlIUO sITo ,grandes fúC05 do illf~cçüo, pois que lIada é maio
~e carne que FI ~<:Isao: e ?ot,lO .abc se qual e.a ~U'llltld~I~C '~~ nocivo ao homem tle que as cxa\a!jues Ih, l1wsmo hmmm"
~ado que e p.e~,.ol~l'lta~',!JOrquQ pou~o mms u men, I E' condie!Jão bygicnic<lll1eiDOl','J r:~jlalhar o m"d POSSIVO!
bu1,a-se: quantld:I~: d~, ,lllolms que,~a ea~a le~, ,Com, este~ o generouumallo; uITu ha nada mais no~ivo Dü iJO'~ll"!'I, tunlll
meIOs 1"'0 se conop~llll,lLUdo, ~odC1ao .alies ~el a~lIr1a I!lulh a dizcr do que [) mesmo 11OInUn, e ,'S grandcõ CIlld<', l"ll'
dos em,parte: mas;e lllalS dl~,c~1 e pe,ngoso"I1lulh:\os, c a s,io sen'ão grande5 focos dc Illnlcstias, [, so esta cidade do

AgolU, , SI, 1'1 es,~ente." dll el a~gum,l, eouoa em I el,lç,1O '~ Rio de Janeiro hoje sujeila <J. fehre amurc!la, cheGai a ter 1!1l1
fluC nos ulsse o~lObl e sen"~.o_r pel,1 ~,lhla lluanuo Ial,lou ,uon ou ,I nus miluões de b~hilalll.e" CUllH> p,jde succedcr par<\ o
-tem l'o,bre as a.,uas potavelo, lefclllld~e ao Ilue 1hz a Junta· futuro t'uem poderá dar vaz,10 á lnort::ii,:,ule ao cilte!TO Ju"
.de byglene publica, ou por outra o ,pl'c,sldcnte desta, e a pro, to' lO 'o Li'll uel'o (']'10ello 'I '

't 'lt' V E· f" -ta Ir' c' 0- mor s n mel 'I • , c
pOSI o perml a;~e , Ã, quc eu m;~l e" , o oer.vaçao, ~~ temlmmo-n'JS do quo houvo na força lia fe!J!'e am:\I'(:l\<~
{;UIO saber a ra~,1O v~r que sendo a Ju~l.a uma corpo~a~ao, ,18"0.' ona- com a po ulado que temo, e calcule""
quando se traIa de apresentar relatono ao goveroo e l'Ó o e, 1 ,I ~ '''I) tO V" ,; e 1_ P • I ,

, 'd fio ' c. 11' 'd" que uesgracüs a cri> nao,
1:lesl enle ~ue bU,ra, eY,lrece n:lO ser; a OUVI a, ~~~cq~~· 1'''l'tanto; scnuores, a e,qlital do imperio, a granJc cidade
c m,al que Ja vem de tr,lz, e pOI quc raZile ~Ia, ~e o" I do lll'w;il, deve ser coilotaria em cima da sen,l, o!ide temcs

'OUVir ou parecer que ouve somenle a 0blOHIO ~e um~ só um cliJ;la dtllicinsissimo, Em ambas as mn"gel1; dI' l'al',',h)'h"
pesso~ quando dev<ll euvlr a todos_ os me~n ,~osda Jun~ll , . 'ba plani~ies u"lI;;s e elcl'ada" onde se péde oôlalJe!L'(Cr a ca,

O Sn, IJABQUEZ de OUND,~: -NilO é OplOUlO do Pl'cslllente, pital e donde, com a 3stralla de [PITO, sor::o Illuilo r;>ecl6 ,,:,
O Sn: JOBIM: - V, Ex, manda a junta, mas tenuo visto, e comnTl!OicaçoÓcs pai'a csta cidade, sue devo sc: ,óm~i1:e

contipúo a ver que ,é o presidente upicamente queJaz o re- c~lllmerclill., A cap!ta! do l!np,cl:w ,~;la e~Jl, ~rn~)~:n mc:: a'lu,,:
IHlorJo a seu arbIlrIO VIs-tO qU1 a JuD1a parece nao fi"urar e.l,l eXpOl't,1 \lUO so ao, H,"~ILs do CMI,11l"vlrO, COI,IO ""
,a.h!.' b grandes ,epidemias que eilc !lOS póde trm:or, ll'piJ05, febrt!

Agora, além do querer a muâança do matadouro, ·çuer amarella, peste do Oriente, I;IC, , etc, _ "',
tambem a junta ou o p,'esidente da jun'ta a 'ilcstrui~<io ao Uma grande cldado_em Cima da serra lIao osta SUJPlt1 ",
grande deposito ou' dos dppositos de agua, quando custou febre amarella; esta lIao chegara la nune~, o o nJcsmo aco~
,u!uelle 200:000$ ou 300:000$, porque díz que este deposilo, tecera a respello de oulras mudas molcsUas vtagctras,
longc de ser f~v~ravel á saudo puhhc~,_é nocl~o, ~Ius como SI'. presiI1ellte, passarei ngora a fnzer nl;junws o!JscTva,
se p6de admltllr semelbanle proposlçao? ro1t;,nao se sabe L~es a respcito da Santa Casa da Miserieordia,
que é nesse deposito que se acculll,!1,iO as maierlas vegetaes • Senuores, sempre considerei como muito máo o local cm
<i,ue podem ser transportada~ e pUll'~ficadas, e qlHl esso, depo- que se acha o bospital da lilisericordia" mas emDm, nITo IH'
j)llo pód~ ser facllmenle lavado, senao todos os diaS, ao ;nenos remedio senITo ir pOl' diante Ja quc ali esta, Aquelle logar
de tempos em tempos? Que dlJJiculdade ba ncsta ',avagem anuo póde ser saluure por .ser extremamcote exposto ú vira
horas mQl'tas e {)m O':casião em que o povo nITo eXige agua? cão' quc é ali muito forto; qualquer aberturu de j..nella li
O mal seria peior, ~reio eu, se n~o houvess~ ,e_ste depOSito, 6aslaute para dar uma broncbitcs, UnJa pueumouia, mn<t
porque essas ma~~l'Ias, veg~taNl nao so e~'tupmao os callaes', ti3ico emfim, Alem disso era nccessano quo o hfJSpltal da
'Com~ mesmo venao alada ~ofecclOnar mUlS a f!1esma agua, 'pobreza eslivesse no ceulro da ~lesma puureza, Ca pobreza
se nao se deixassem deposItar para serem depOIS expel1Jda~, não resido lá por baixo a beIro-mar; ahl reSide o com-

Eu, senhores, nilo parlicipo do temor que aqui se tem mercio,
manifestado a respeito da falta que póde haver de agtia pllta- Ora se as condiccões da localidade nITo são ;avoravcis a
vel em ,!ma capita.l como o Rio de Janeiro, NITo é posslvel esse e;tobdecimeuto: accrcsco uma circumstancia e ó, liue
<i~e o RIO de J~nelr,) possa nunca ~om'e~' falta ~e agua se mio ha sempro Lastonte cuidado hygienico a seu rel'pclto,
Il~~ por deSCUido, e a razão é n,lUl,tO' simples: ha na sua E' prohibirlo por exemplo pelas posturas, da camUl'u nllHl1CI
vlsmhança uma ser.ra, e na proxllDldade desta, serra, e no pai {;rear on alimcnlar cerlos al~imaes mmllmdos dentr~ d~
{;entro mesmo ~a Cidade, ha monlanuas de argl11a, que s~o cidade; entretanto uentrQ do recmto estreito da Santa Casa
grandes deposItos de agua. A montanha de Santo Antomo da Misericordia conservão-se 1,0rcos, enstem ali ti capatlos
'Contém nas suas fraldas grande quantidade de ogua potavel, <:achacudos (Tue são uma infeccão ao pé Il,IOSmo I!as cllfer-
que tem é verdade algum ~al marinllQ; mas isto em vez de marias, ,. •
ser um mal, é um bem, porque o sal f!1arinllo faeil!ta ~ di- OS. - r ,_ E' ?
gestão; a agua que não contem sal marlOho não é dlgemel. n, DAnA0 DE IRAPA~/', pnra comer
Talv~z que essa contenba um pouco mais do qu,e serta pa~a . O Sr." IOBm :- NJ? S61 para que é, rnast!'l-Se ess~ facto
deseJar; mas quem nilo sabe que a agua da CIdade do RIO Impropno de um Ilospltal ; e depOIS a nllSencordla lIilO tern
Grande é tambem salob!l, e qual é a cidade do mundo mais privi,le,gio que a isente de sU,ieitar-sc ás rosturas da. camar;t
sadia do que a do RIO Gmndc? Não conheço, Quando a mun!clpal. As posturas problbem a cre~çao do porcos dontro
agua é saloba pórque contém phosphatos ou saes de cal, da CIdade, e eu não SCI para. que SilO estes, caeuaçudo>
,então póde ou deve mesmo ser nociva; mas quando contém (risadas) dentro da Sallta;Caca,quando ha por alil tantos por
simplesmcnte um pouco ue sal marinho cc~o as aguas da cos IIue se pO'.leill compr;'" p"rn CC!!c'l1ll1" d~,\o t',tabder,,·
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íllCllln. b;' \'~.rdad0 qUi; a carne dos porcos crc(ldo9 .em. casa
C mais S,1boro~a, e ali ~obr[io sempre alimenlos que llodem
7;'01' 'l(ll'ovcil.ados para ceyar eS5l'::' allimaC5. mns cra mcl~or
iJuo ~C'I"\'i5S('m para alimün:ar aves quo em linda são n~civa5.

SeniJol'es, tenllo muiLo reeeio de faila" a respeito das
:·i·tll~:; uc carir;i.de, porque toda:, as vozes que EC diZ alguma
cou;a il este l'l"peiLo, ellas tem tanlos devotos, que estes
t1Jo··sc logo por esci.lildali:rudos só com a m'cnor observação
quo, se fa~:a. Entre tlH\lo deyo dizer que l~jl0 SOlf contrario
aos benl'licios dessa santa instituição, (Apoiados,)

O ~n, DANTAS :-C'.lmo curandeiras,
f) Sn, ,lo",;, :-Eu eslou persundido que cJlas têm sido de

muita ulilid,"ie, qlrc rUas tl'ouxel'ão orrlem, e que trouxerão
mal::; asseio do (lue c:íisfi'a naliuelJa casa.

O SiI, FUN5ECA :-Apoiado.
() ~1' JOBI)I :-Mas Ô prcciso que nós altcndamos muito riS

cnndi~Gcs da crcce;10 Gcsta instituicão: ella lIão foi creada
nem liara adnlilli:-.lrai' cstilhclc2imcnlos, l1em para ensinar a
mocidade; ella foi crcada pc]'o scu sallto inslltuiuol', S. Vi
cfntc de Paulo, uniCGmflllte pal'a curai' Og doentes miscraveis
c para zclar os engeitados, os expostos; fonlo estes os dous
fill; cspcciaes desta institlli,ào, Póde ter alguns inconvenien
"ea o ensino das IIOS5a5 meninas enLregue quasi exclusiva
mell~e como vai sendo :ís irm,1s de caridade; ellas sa1Jem de
I:L lal"e~ coni algum rallil tismo <lo mais.

O SII, FUl'iSEC'\ :-i'lão tenha medo disso, tenha medo do
contrario.

O Sn. Jom:\! :-Ten1Jo,
O Sn. DAl'TAS :-And,io procurando os demonios pelos eall

1·05 da casa. (l1iso.)
O SfI. J,)n!;I: - Além desla ohserva!lào [[,U\) faRO, direi

que n;10 ~ci, Sr. jn'csidentc J se' as innils de cal'~Jadc t'êm
por lei algum privilc~jo I",ra passarem pela alrandcga o
quc '1l1crcm, O quo e certo e que ellas têm uma espccie de
cl)lJlmcn.:io, fjliC Lrcio que n;10 é lici Lo j cllils têm 110 Hospi
<'in de \',;rlro [[ lima cSJl3cic rio loja do tndos os uhjecltl5 rle
luilellB de 5elliwl'a, IjUC eilas dizem que sào fabricados pelas
li)cninil~.

O Sn. Fo~sZG,':- E ~ão.

O Sn, JOlll,r:-nlas,_ eu duvido que tanta~ cousas tão PCl'
rcitament~ feitas, sej>1o f"hricadas sómeote PCl1l5 meninas',
!ia «bi alguma COU::ia qne n;10 deve cxí,stir.
, O SII. Fo~;sEc,~.: - ALe a5 alienadas ensinadas por ell a,
jazem COUSil5 mUllo perfe:tas.

O Sa, Jonl~ :- Póde ser, ma5 qu~ndo vi esso commercio
liquei adminli!o; é UllJ:! loja muito grande com oiJjectos de
~oilctte de senllol'a, cu~;') ,bordados muito bonitos, etc. ; pa
rece-lUe quc tUllo ;ujuiilo tinba valor consilleravel, e lIão sei
oc eJlns têm o pl'ivihgío de passar ludo quanto quercm
pel<t alfancleg-a ; 11;10 sei se i5to é coul"enieute e se é fundado
em lei, a ser cxacto.

O So. FO~SECA :- loto é um elogio a eJlas, porque ensi~
não tanta cousa.

O Sr.. J.onm : - Outra observação e a respeito da des
peza que fazem as irmãs de caridade na Santa Casa da IUi
sericordia, que me parece ser e):lraordinaiÍa. Não sei se é
exacto tudo quanto se diz, mas faco cá o meu eaiculo de que
a despeza com ellas não póde ~er· senão muito grande. Eu
~crvi n(ll[uclla ca5a 30 annos c a dcspeza ba vinte e tantos
ann05 com os doentes andava por 70:()OO.~ ou 80:000$ por
anllo, anda bojc POI' mais de 40íHJOO,j),e entl etanto o numero
de doentes nãu augmentou na me5ma proporção nem triplieou
para que se teuha quintuplicadu a tlespeza eom elles. Esses
quatrocentos e tantos contos são realmente gastos eom os
doentes ou são gastos em despez~s extraordinarias com as
il'màs de caridade que tem aqui um tratamento bem diITe
rente daquelle aue ellas tem em Franr.a, um tratamento
muito (liITerente ·daquelle quo tem no p!Íit da sua institui
ção ? Elias tem cá certa, reg31ias qu e lá não podem ter
!lem, tem; e bto, meus senbore5, deve aC<ll're'al· despezus

muito grandes. Ora, Creio que a miscricorr.lla não deve (S'
ban.iar o dinheii'~ dos pobres ~Olll de511czas talvez superfluas,

lia (;0 ou 80 ITlll:1s de cal'ldado elllpregadas ali; com (;0
'ou 80 Irmãs de caridade gastar-50-hão 80:000,5 como pa
rece que é.a desPQ_a qu~ ca1Jel';" ,a ellas dess~s' 400;000,;5.
~ue ,e gas.tuo na tíaota Casa? AUI' ha uma yerba que aug
illllll.la milito essaíles,peZ'a c é q.ue Ilénhuma ae\las vem parai
aliUI scm .se pa'ga:r la no sell palz d~;]? ~ass.ageng" uma rar<l.

'a vmua oucra para a volta; a admlnl5tracao da lIlStltUlCão'
,em França exige quo seja paga tambem i passagem parã [l'

,volta, purqu~ logo qu.e ella5 não se dão a'qui' b{llll, tem o di
reito de voltal', e mUoltas veze& não vollão, morrClll e essa
passagens "ão sei se é paga á misericordi;}, lá fica prova
vehuente a sua i'rnpol tancla.

- Outra observação, SI', presidcnte, que julgo nccessario'
razel' é que flUje se respeitão muito oa direitos da seiencia'
eutre as naçl\es- sa1Jias do norte da Europa não é permittid~
que uma a~mini'stração leiga, uma administração que não
tem conu·elInentos medlcos, que não póde apreciar as babi
htaçõe5 dGll facultativos os nomcic a seu arbitrio e ás vezes
pcr s~m'ples empenhos. Até nos Estados-Unidos para o grande'
hospital Belte-vue-hosJ!ítal, que é um hospital particular os
racultativos são, de conformidade com a lei nomeados 'de
pois de sujeitarcm-se a um concurso perant~ peritos sabios;

'ninguem é admilLido a ser medieo ou eirurgião de um bospi
tul scm lcr dado provas de muita capaeil1a,de. Entre nós,

'pOre!ll: o. r."cu1l3tlvos são nomeado.s. par mcro capricho das
~dmlrllstnçoes, que n~ têm as bablhtaçõrs IJl'lõessarias para
Julgar desses faeulta.tlvos. E' uma condição cssencial para os
progressos da sCleucla, que os faeultativos empregados nos
hospitaes sejJo bomens ha1Jilitado& para ensinar, porque em
nenhum logar se pôde aprender tão bem medicina como nos
hospitaes; na dinica part'ieular não se aprende naFla ao

, passo IIUC ne8se5 estahelecimentos ba complota liberdade o'
,frequentcs oeeasiõ..,~ para fazerem-se autopsias, sem as quaes
não é pussivcl sa1Jer-se medicina. -

O Sn. V}SCO~DIl [}E JEQuITI~n01'iI!A:-Apoiado.
O Sn. JODl;I : - Portanto, senhol'cg, a administracão da

Santa Ca5a não deve ter o ar1Jitrio de nomear os facuftativoil
que muito hem quizer. IIm1Jora quando o racultativo no
mc~do pela maneira que ~ca?o de dizer, não cumpra as' suas
obl'lgnções, ella tenh I o drrClto de o pôr na rua e de admittip

-outrl}, entcndo que não o deve fazer senão por aquelle meio.
Os facúltati70s só devem reccber ordens da administrarão,

'natjuillo que não pos5a o1fender á saude dos doentes; a hôra
da entrada, a ol'dem que deve haver no estabelecimento é
~a admini5tração; elles têm obrigaç~o de sujeitarem-s~ a
15S0, mas a nOlllea~ào nào deve ser feita sem provas- suffi
c!cn Les.

Passarci ag01'a, Sr. presidente, a outro assumpto; passa
rei a tra tur do estado da mstrucção supllrior em nosso paiz,

Sr. presidente, ha 40 annos ou mais quo a constitui.cão
do estado aciJa-se em vigor; entretanto ainda nenhum ~o
vel'~o aciJou a proposito cumpr!r uma disposição que julgo
Indlspensavel da mesma constltuleão, e vem a ser a creacãO'
de universidades, ou ao menos' de uma no nosso'pai:•. Não,
se pense que é cousa indiITerente a creaeão de uma univer
sidade; é de summa irnportaucia, e nãô conheço paiz civi
lisado algum qu~ não tenha ao menos uma universidade.
Temos academias, é verdade; temos faculdades, é verdade;
mas raculdades dispersas, e as scieneias silo, como bem
disse Cicero, todas ellas parcn.tes, e aultiJião:se reciproca
mente. Os estudantes de dIreito têm' neeessldade de ir ás
aulas do medicina rara terem algumas nocões de medicina
legal e têm tambem nccessidade de saber ãlguma cousa de
anatomia. Os estudantes de medicina tambem aproveitarião·
se pudessem frequentar algumas aulas de umu eseola de
direito

Além di5to; Sr, presidente, as vocacões não se podem ma
nife5tar, não podem ser tambem sentidas senão qualldo a
mocidade está em uma universidade; ouca Y. Ex., SI'. pre
sidente, o que aeontece no Rio ds Janeíro. Nós temos este'
anno matriculados na (acuidade de medicina 19'2 estudantes;
destes, 102 são fluminenses, e apenas 90 é que são provin-
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cianos; qual li ra;ão disto? l\sLcs 1Ili.l flumiuenses quo. vão
c~tudar medicina se .houl'osse uma universidade no IlIO de
Janeii',o, havião de ir todos eSludar medicina .com~ ."."o? pc
corto que, dosde ~ue cstudass.eu~. preparat~rlOs! muo OUVir,
norque as aulas sao publicas, o lent~.de. hlstorla ~~~ural o.u
6 de.m.athematicas, ,ou o de tbeologla"e~ su~ma ll"Iao ouvir
todos os lentes de" que se coml'0o um;,J. ulllvewdade, e conhe
cerião.im\ãO me\bq,r qual o se';i gosto" qual. a sua. propensão,
qUlll li sua vocação" ~ nao senão for9adQs a segUir uma pi'~
fissão. 11, que se dedlcUo ,por n~ce,sldade ,e par~ a .qual nao
tem vocac,lo alguma.:Els-aqul om dos fins pl'lncl!,aes das
ultiv~rsidádes; .a mocidade reupe se para estudar OS !,repa.ra
tor,ios n;,J.queUe lagar, e depoIS sonda.. a, propna proJl~nsao.
Por poderem sondar esta propensila fo! que .apparecêmo ~o
me!1s, adrniraveis, que elles m.esmos, nao sablão o .9ue _erao,
COlll9, esse, celebre.!r. Sebastião, do temro de LUIZ XV de
Fran.Ç;,J.. que ipdo a, uma aola de Olecbamca ficou e.ncantal~o
de,Ruvir o que o lenle disse ,e tornou-se. o mc.ehamco ..mal~
r(dtiJiravel do seti sec,ulo, com o que fez Immensos serviços a
iotl)lstria do seu pait. , '. "

, Mas, Sr. presidente, qual li 6 rrol"elto que. nos resulta
cl.essa dispersão das faculrl.ldes? Quer-se s~rvl.r ao ·mesmo
t.emp,o ás provincias, e s,crvin~o-se a. Ulll~ proVlucla em que se
põe liina faculdade, del)Ca:-se. de servI." a outras, porque os
estudantes das .outras sIio obng,ulos a Ir a essa faculdade, e
entretanio nesse logar oude não ba senilo uma faculdade, não
se dá a vantagem qoe acabei de referir. . . •
~Iem diss.q, é preciso que a instrue,~o .superlO.r esteja de

balxO dhs. vistas do governo, ou debaiXO das vistas de um
consellio de iostrucção publica.

O SR. PO~IPEu:-Apoiado.
. O-SR. JODm:-O n'osso regulamento da facuidade de me

dicina dado em 185~ e o regulamento das faculdades de
S. Paulo e do Recife, coritêní uma disposição que. li c,oml'leta~

. meDte i1\usoria, e é qoe coJlipete, .(creio CJ:lle ê o art. 46.,los
estatutos) ás faéulda.les dClermln~r o methodo de enSI!IO,
designar os compendios, ctc;; o que c ~ue co31uma: aconteccr
nas faculdades a respeito de cúmpendlOs, a. respClto de me
thodo de eDsino 1 Aconteceu ormesmo que Jlloliêre faz acon
tecer na confei'encia de medicos que representa conferenciando
no seu NaJ.ade lmaginaire :suscit<mdo-se entre elles uma
questão s,obre a preferenci~ do Jene, ou d~ r"ubm'be-, um.
disse ao outro: - Passez mot la r"ubarbe et Je VOU! passerat
votre sene. (Bilaridade.) Assim a.contcce nas faculdades; :c
um lente entende que deve. ensinar por M.... ~erraut na~
larga inais o Mr. Perraut ate morrer ou ser Jubilado, e abl
fica empacado no Mr. ~erraut ~om t~das as suas trivialidades

Além disso, Sr. preSidente, e preciso ver quaes 5aO ~1S dou
trinas ensiDadas em uma faculdade remota, que nao tem
senão uma inspecção da mesma corporação, c por. conse
guinte nulla. Em uma faculda de quee~tá fÓra das_ vls~as rio
governo muitas vezes ensinão se doutrlnilsque nao_sao o~
tbodo:las i seos lentes se~vel!!-se de a.utores _que sao mais
perniciosos do que uteis á sOCiedade. Quem nao ~abe que ha
na facuidade do direito de S. Paulo um professor, que a res
peito de direito. publico recommenda a leitura dó COnlrato
Social de João Jacques R.ousseau? . ' .

Nin"uem acreditará entre as nações sabIas, que baJa no
mund~ uma faculdade de direito r>-gular, onde se aconselhe o
estudo do direito publico por João Jacques Ro~sseau; por
esse philosopho dissolut~, provo~ador por sua ~lngular e!o
quencia de todas,as paixões mas; esse forcene; essa furla,
como o chamou Dlderot· esse macaco de DlOgenes; esse cy
nico; esse escommungado por sua p~opria patria: entretanto,
este tecido de coritradlcôes do tal Joao Jacques Rosseau; esse
macaco de Dio"enes essa especie de cynico, é uma das obras
recommenda1a~ na faculdade dê direito de S. Paulo I

O SR, SILVEIRA DA MOTrA:- Isso ha muito tempo?
O SR. JOBIM: - HaJ'á muito tempo, O senado sabe 9:u~,

nessa obra sustenta-se e um modo exageradissimo o prmcl
pio da soberaDia do po,o; ora, a consequencia deste estudo
já foi a ponto, de que um estudante, ha pouco tempo,.sus
tentou em S. Paulo que, o povo pÓde, por mero caprJC~o,
quando bem lhe pareça, mudar de dymnastia sem dar saLJs
fação a ninguem I

O SR. POJIPpu:-EIll uma tbeso '?

O 8R. JODm.-8ustentou em uma these, c e3sas doutL'l!l"ê
pas.üo .ale Eis o etreito rio estudo da obra lIes~e hOl~ICIll;
cujo .busto foi collocado na sala cm quo funcclOnav'lo 05
sanguinarios jacobinos, que o adoravão como seu grande
mestre.

O SR'. SIL~ElRA DA niOTTÁ.:- Ainda bem que já estou juhi
lado.

O SO. D. MAf>OELI- nIas isso era no seu tempo, parece.
O SR. Jonm: - Não. entro em oulros desenvo1<imC:ltos,

porque qDero abreviar o meu recado, quero desabafar UIll

~u~.· . . .
A respeito de rela;;Hç~o devo aind~ observar qüe. a .facul

dade de direito de S. Paulo, da maneJl'a por que VaJ. e para
lastimHr se. AqueUa faculdade tem 11 proTessores, os annos
de frequencia são cinco, cada anno 1em dous. proress~res, e
o ullimo tres; são pois 11 pt'(lfesssores e seIs substItutos;
entretanto nós vemos este aDno tl'es Srs. lentes na assem
bléa gerl).l, quatro na assemhléa provincial, un! reside!lle no
Rio.de Janeiro ba muitos annos, e o outro feito preslllente
da pi"ovincia d~ Rio de J.aDeiro, c.om grande detrimentodo en
sino do direito romano , em quo consta-!TIll alue esse Jll~O
fessor é eminente: quantos ficão? De 17 liranl o. nove fica0
oito: portanto este,,1nno estiverão na faculdade. somente OitO
professores, entrando neste numero os su\J,lItutos; e peE
g1!nto eu, a falta.de~ses ~uhstllutos quem as sU~!lre? Nao
são enes susceptIvels de Impedimentos? do molesdas?

O So. SILYEIRA D.\ 1Il0TU: - TIa accumulação de ca
deiras.

O SR. JOBIM: - Mas, quando se dão estas ~c~umulaçGr;;,
podem os professores desempenhar bem o ~eu P.lmlsteno ? Um
lente póde estudar bem toda~ essas matel'las, de 1lJodo que o
seu ensino sflja rr?veilOS? ? Como é que põde essa mocidade
aprender? Qua e o ensmo que ella recebe? .

Entretanto" meus senhores, lembro-me sempre do velho
axionla de Pla tão que dizia: ff A educação dos cidadãos ri o
fundamento das tnstituiçães sociaes; e deve ser o obJecto es-
sencial das leis,,, . .

Que educa cão recebení esses mil brasileiros que vão estu
dar em S. Paulo ~ Que educação recebem: ~,se~hores, que
vida passão eUes? U~a vida ignobil, uma Vida digna de 1,IS:
tima, passeando contmuada~ente pela .cldade, ou entregue,
ao jogo a crapula, á comesamas, a caSil de alcouce I

O SR. DA~TAS :-0 quadro é lugubre I
O SR. JOBúr :-E' 'cousa que nos faz desanimar, porquc

essa mocidade é que tem.d~ influir. d_epois nos tlOSSO~ des
tinos; é que tem de preSidIr ás eIClç~es, fa!Dr respeitar a
lei é della qu'e tem de sahlr os magistrados, os mmlstros,
os' deputados, os sen·adores,. e tll,do q~anto ~a; e como se
quer que bàja crencas no palz? Como c posslvel haver boa
ordem, como é possivel hav~r verdadeiro progresso, quand.o
essa mocidade ach~-se redUZida a semelbante estado? Pala
que f~llar em progresso, quand<!. não olbam~s p'!-ra .as causas
priDclpaes da nossa retrogradaçao e da nos,a desgl aça ?

O SR. DANTAS :-E' só na academia de S. Paulo que
acontece is~o? Aqui no Rio de Janeiro tambem a escola de
medicina já esteve sem lentes.

O SR. JOBm:- Sem lentes? S.em leute?? não m~ consta,
Além disto, SI', presidente, eU,direl que aCldade de 8. Paulo.
como cidade pequ eDa, não põde ter, Da pr.e~ença d~ uma
quantidade de estudantes tão num~r.esa, a pohcla q!!e.e con
veDiente que tenha; porque o espmto de corporaçao mvade
10"0 tudo os estudantes faltão o respeito a tudo e a todos,
e Õs mes~os lentes tem medo delles: Quand~ os estudantes
vão ao theatro, ou a qualquer reunião pubhca ha de fazer
se-lhes a vontade, ha de se dar a peça que elles querem e,
se não se dá a peça. que e!los quere,!!, faze,m as~~adas
medonhas, a força pubhcaé obJecto de Ii!d,bl'lo, e,les til ao-lhe
as armas enchem de cicarros as algibeiras dos soldados,
pintào-Ib~s a cara ("Uaridade), emfim fazem cousas absoluta
mente iDdigDas de uma mOCllfade bell!, educada,

E perguntarei aiuda: não será. posslvel acabar com aquelJa

~l

.-I,



SESSÃO El\l 1.0 DE AGOSTO DE 1861 17

especie de entrudo portuguez, de que são victimas os des- nhumdosdafaculdade de medicina da curte,lembrou-se dapena
gracados novatos, faltando-se-Ihes com o devido respeito de prisão para os estudantes dentro da escola; mas o ministro,
pessoal, com esse respeito ás pessoas que todas as nações que enWo pl'esidia ao-conselbo de ministros, o fallecido mar
civilisadas tratão de sustentar e desenvolver como á prilllClra quez de Paraná, entendeu que devia estabelecer nos estatu
necessidade da harmonia social? entretanto em ~. Paulo tos que o director da faculdade pudesse impur até 8 dias e
umpob re novato é objecto de mil perseguições e desacatos; a faculdade até 3 mezes de prisão por delictos commetlidos
cortão-Ihe as abas da casaca, cort50-lbe o cabello, botão- dentro do recinto da faculdade. Um estudante, Sr. presiden
lhe alcatrão na cabeça I (Hilaridade), emfim é victima de todo te, eôtando no saguão com outros muitos, talvez 80 ou 100
o genero de borrores. Pois isto é tolemvel? Na faculdade e ouvindo outro estudante estrangeiro pronunciar asperamen~
onde estudei,em Paris onde havia talvez 5,000 estudantes, te o portuguez, chegou-se a elle e disse-lhe uma graca. O
um novato era objecto das attcnções de todts, os mais pro- eôtrauf:eiro o repelliu, o aggressor voltou de uovo, e -o es
vectos o recebião com agrado, o tratavão com civilidade, o trangeiro disse-Ibe uma palavra deshonesta para o repellil·.
encaminh,lV<10, dizião-Ihe quaes er;;o os liVl'es, que devi,lo O esludan~e que tinba sido o provocador, pegou em um bas
comprar, quaes as aulas que devião seguir, quaes os cursos tão de um outro que estava ao pé delle, e o quebrou na ca
parliculares. Em ~. Paulo ba esse maldito costume da uni- beça c nos Ilraços desse estudantfl esll'angeiro; fez-lhe san·
vorsidade, ou da ponte de Coimbra. essa barilal'idade, esse gue na cabeça e mui~as contusões. no bmço, e o offendido .foi
facto indigno de um paiz civilisaclo, senbores, como era o Immedlatamenlll queixar-se ao dlrector ; elle não reslsllu,
nosso entrudo, esse nosso malvado entrudo, que felizmente apanhou e tiverão os outros a cOl'agem do cobarde deixando
acabou. o pobre estrangeiro levar muitas pauladas.

(Ha um aparte.) O oITendido foi se queixal' e disse: « Sou um homem forte,
como vêdes, eu podia esmagar o meu aggressor se fosse só

Ao menos no Rio de Janeiro, grar·as a Deus, está isso com elle, mas lembrei-me de que era ostran?;eiro e estava no
muito mudado; não é como antigamente que ninguem podia meio de 80 ou 100 brasilei~os; por isso soffri, levei as pan
sal1i,· á rua sem ser insultado; os homens de brio vi,io-se ás cadas com resignação." l\Iandou-se cbamar ao aggressor.
vezes forçados a brigar e se era um militai', a puxar pela es- COI~O foi isso? " Elle injuriou minha mfLi, disse que minha
pada em consequeucia dessa faltll. de respeito ás pessoas. mill era uma ... que fosse ,i. .. l> « Senhor, são modos gros-

O respeito as pessoas, Sr. presidente, é uma condicção tão seiros e injuriosos dauossa lingua, mas uão quer dizer nada.»
indispensllvel em todos os paizes morigerados, que na França, "Elle provavelmente nem se lembrou de sua mãi, disse o
por exemplo,um criado que sacode um tapete ua rua de mo- director. J) Foi este maca afinal condemnado por muito favor,
do que caia algum pó sobre quem Im,sa, tem seis mezes de além do direito que tinúa li estudante offendldo de procurar
prisão impostos pelo tribunal de policia correccional, um o seu recurso na ju,;tiça ordinaria, em 8 dias de prisão;
porteiro (Iue estando a. regar a frente de sua casa, atira agna era a primeira vez que se impunha a pena de prisão naquelle
na cara (e um mendigo que vai passando, tem essa mesma estabelecimento. Isto aCOnleceu em um sabJJado, o maca foi
pena, se o mendigo s~ queixa dessa falta de respeito pessoal recolhido_ á prisão. porque lá já havia uma casa propriâ para
como vi. Entretanto os estudantes de ~. Paulo pratic;1o im- esse fim com todas as attenções; mandou-se que fosse á casa.
punem,nte actos dl natureza que referi com GS seus collegas para trazer tudo quanto quizesse para estar os 8 dias; mas
1I0vatos 1 quando foi, logo no domingo, dia immediato, appareceu um

O Sn. DANTAS :-1'01' que se refere sómente aos estudantes dec~eto de perdão do poder moderador a este moço. sem ser
de ~, Paulo? No Rio de Janeiro é a mesma causa. OUVIda a faculdade,. e ordem para que fosse elle posto imme-

O Sn. JOBIM: - Os macas da escola de medicina do diatamente em liberdade I •
Rio de Janeiro não pratié;io assim, o caso não é tão O poder moderador, em um domingo; por uma cousa tão

pequena, foi incommodado; e assim tez so perder a forea
grav.e, em uma grande ~Idade_ os es.tudand.es achão-se co.n- moral de uma llena estabelecida pelo proprio governo ...•e
fundIdos com a papulacao, sao mais pohdos, acbão-se diS-
persos, não constituem uma corporação tão compacta. Fazem não é certo que a immoralidade vem de cima, SI', presidente?
disturbios proprios de rapazes, é verdade; mas em geral a Daqui resultou que a faculdade nunca mais quiz impOr a pena
mocidade que estuda medicina no Rio de Janeiro é muito de prisão; e o estrangeiro nunca mais paz os pés na facul
a.tteneiosa. Sou director dessa faculdade ba mais de 20 an- dade.
nos, e nunca tive um desagrado pessoal com um estudante, O Sn. SILVEIRA nAl\IoTTA: - Não se póde saber quem foi
nem o menor motivo de queixa delles. " o ministro?

O SR. D'l'lTAs: -Até o govel'llo tem intervindo em alguns O SR. JOBIM::- Não senhor.
~ casos. O SR. FEnRAz: - Já disse antes; j:i disse que estava aD

O SR. JOBm: - Póde ter bavido alguma imprudencia. lado.
O SR. DANTAS :-Brigas com os lentes. O Su. JOBm : - Não, senhor, invoquei a autoridade do
O SR. JOBIM: - NingueIll póde evitar que um ou outro nosso respeitavel collega que está a meu lado direito para

estudante pratique algum acto reprovado em ralação a seu me dar razão, não quiz dizer que fosse elle quem praticou D
p"ofessor, mas isso é rarissimo aqui. acto. (Hilaridade.)

Sr. presidento, não entra no desenvolvimento do method()
O Sn. DANTAS: - Já um estudante aleijou um ente de ensino seguido em nossas faculdades, por que isso n,10
O SR. JOBm :-Não me consta; se tem havido desattenções vem para aqui. O que direi agora é que pela minha parte te

estes factos são ordinariamente punidos. Eu vejo a meu lado nbo muita confiança na nossa mocidade por seus sentimentos
um venerando ancião a quem muito respeito (O Sr. JIlarquez gener,osos, na sua coragem, e confesso que regosijo-me muito
de Olinda) e a~roveito agora esta occasião para referir um e mUIto de ver a V. Ex., Sr. ministro do imperio, sentado
fncto, que confesso, doeu-me muito. nessa cadeira com a illustração que o distingue, estou per-

Sr. presidente, haVIa nesta casa. um venerando velho que suadidu de que temos muito a esperar da nossa mocidade, mas
eu muito presava, e que aqui repetia quasi todos annos, que é preciso que quem quer fazer o bem tenha a forca moral
a immoralidade no nosso paiz vem de cima. « Alguem Pól.- necessaria para vencer as grandes difficuldades que êostumãD
recia incommodar-se muito com isto, e com a frequente trozer as preocupaciles e os habitos inveterados.
repeticão do caso de S. José dos Pinbaes, mas eu creio '1ue Se eu quizer fazer uma comparação do methodo de ensino
u falléeido senador Vergueiro tinha razão, a immoralidade seguido no meio-dia, com o que se pratica entre as naciles
no nosso paiz vem muitas vezes de cima; permiUa o senado sabias do norte da Europa, tomaria muito tempo ao senádo,
que eu refira um facto que o confirma. e não é aqui lugdr proprio; limito-me a dizer que se nós

Na reforma ultima dos estatutos dos nossas faculdades de consultar-mos o que se passa, por exemplo, na Suecia, na
direito e de medicina forão consultados os I'rofessores, creio Dinamarea, na HolJanda na Prussia, em toda a Allemanha,
que de todas ellas, e parece-me que nenhunl, pelo menos oe- e na Inglaterra, veremos que não ha um lente occupando

3



18 SESSÃO EM 1.0 DE AGOSTO DE 186i.

lo~ar em qualquer das universidades de necessarios que não
seja uma a.utoridade ao menos na materia do seu ensino,
nem é posslvel, com o methodo de ensino que lá se segue, que
um homem que não ten~a capacidade possa s~r professor
destmcto, e esteja ensmando a mesma mOCidade o não
soffreria, porque eUa tem muito amor á sciencia e goza de
certa liberdade para exigir aquillo que lhe é devido, e o
exige, e não ha lente que não se i veja ~na necessidade
de satisfazer á opinião dos proprios estudantes que é muito
valiosa, porque se o lente é insupportavel. ningem o ouve, o.
estudantes ~em a liberdade de não o seguirem e de irem pro
curar a sua mstrucção onde a achrro melhor, frequentando elles
qualquer professor e apresentando documentos disso, são ad
mittidos ao exame da faculdade, e os examinadores nem
sempre são os mesmos lentes, é uma. commissão nomeada pelo
conselho ou consistorio da unil'ersidade, ou por uma corpol'a
ç~o Superior, lJ.ua1quer que .seja a sua denominação, que pre
Side a mstrnccao, mas aqlll ....

E' necessarÍo que 8. Ex, lance os suas vistas sobre o es
tailo em' que se acha a faculdade de direito de S. Paulo; e
eu .tambem teria a dizer da nossa faculdade, mas limillo-me
uDlcamente a esta observacrro : que quando o governo fez a
reforma, crp,ou alguns logares de -empregados e de professo
res, e ao mesmo tempo 15 opposit'lres com 6 substitutos,
e~tes ultimos for.ão abolidos, e fazem as suas vezes os oppo
sltores sem venCimentos, creáril?-se ao Dles,mo tempo algu-
mas cadeiras, talvez desnecessanas. .

O 8R. SILVEIRA DA MOTTA:- Duas.
O SR. JOBIM: -Creárão-se quatro de que não havia talvez

~rande necessidade, mas emlim existem accumulou-se no
Rio de Janeiro e Bahia esse numero de professores, e deixou
se a todos as outras provincias inteiramente desprovidas de
ao menos algum ensino medico_ Senhores o enSIDo de cer
tas cadeiras de medicina uão é só util par~ a saude publica,
e para o curativo d0i1 enfermos; é util, é necessario tam
bem para a 11.dmirristração da ju.tica. Attenda V. Ex. a esta
eonsideração muito importante, que na Allemanha e na In
glater~a ha universidades que nITo possuindo faculdades de
medlcma, tem cOIDtudo uma cadeira de anatomia e outra de
ehimica, porque a qlrem hão de recorrer os coroners na In
glaterra em casos de envenenamento e de ferimentos? Jllas
veja S. Ex. que quasi todos os actos de corpo de delicto que
se fazem por este nosso mundo brasilico são nullos ou quasi
nullos, nào tem regularidade alguma; dahi resulta que li
nossa a~minis.traçi!o de justiça é toda falseada na parte cri
mmal, e arbItrana, e a~ preoccn pações entre nós sITo taes,
seuhores, que até um magistrado velho, aliás mui respeitavel
tendo composto uma comedia, metle nella a ridieulo a me:
dicina legal como uma innovacITo escusada! uma sciencia
que es~á. ~a muitos annos em grande honra l1Iltre todas as na
cões clVllisadas I
• Era de absoluta necessidade de que ti vessemos nas nossas
princip1!-e~ cidades al~umas aulas de medicina. O exercicio
da medlCIDa nas provlllclas é manco; tudo se acumúla no Rio
d~ Janeiro. Çomo eu disse no principio, ha na faculdade do
lllO de JaneIro 10:2 estudantes fluminenses, quasi todos aqui
ficil.,? ; é. raro o que vai para as provincias; e então, como
serao feitos os autos de corpo de delicto? Haverá alguma
regularidad~ na administraçilo da justiça, quando se tratur
de certos cnmes, que não se podem reconhecer sem a inter
venção daquella sClencia..

O. SR. SILvEmA DA MOTTA:- Quer mais empregos para os
medlCos?

O SR. JOBIM: - Não são empregos para os medicos ; uma
vez que elles gozem de certos previlegios e de certas van
tag,ens, sejão o~rigados a proceder a esses actos de corpo de
delito, mas haja quem os saiba fazer; e, como se farão, não
havendo quem os faca, Dem instruccões para faze-los?

A respeito da facÍlldade de S. pâulo, concluirei dizendo.
que o melhor meio de reforma-la seria muda la para o
Rio de Janeiro; creio que a séde em que seacha na ciàade
de S. Paulo, não é .boa. '

O SR. FONSECA: - Eu acho melhor mudar a de medicina
para lá.

o Sn. JOBIM: -Onde se bão de fazer os autopsias? Onde
achar clinico snfficiente? Em que bospital se ba de aprender
anatomia? Oro, pelo amor de Deus I

Senhores, 1,000 estudantes em uma cidade como S. Paulo...
O Sn. SILVElnA DA JlIOTTA:- Não tem 1,000.
O Sn. JOBIM: - Tem quinhentos e vinte e tontos matricu

lados na faculdade, e nos preparatorios mais de ~OO.

O Sn. !ll~JSTRO DO IMPERlO: -E, se V. Ex. calcular tom
bem os que estão nos colIegios, v:li longe

O SR. JOBm: - V. Ex. é paulista, mas perdlle-me uma
verdade que tenll/} ouvido a paulistas velhos e respeitaveis,
a cidaue de S. Paulo nunca primou, mesmo antes dos estu
dantes para lá irem, pela sua severidade moral. As cidades
rio norte e do sul_passão por muito religiosos e morigeradas,
mas a cidade de S. Paulo foi sempre uma cidade de costumes
um tanto relaxados. Não quero dizer que não haja lá muitas
familias respeitaveis. mas essas vivem concentradas, as
moças uas boas familias nem se animào a chegar ás janelIas.

O Sn. FONSECA: - Não é exacto isso.

O Sn. SILVEIRA DA MOTTA: - Esta apreciacão historica a
respeito da' capital de S. Paulo nITo é exacta.•

O SR. Jonm; - Não é exacta? E' exactissima.
O SR. DANTAS: - Erão capazes de fazer uma revolucão se

se tirasse a academia de lá. •
O Sn. JonlM: - Qual revolução \

: E' preciso animo e coragem para fazer o bem; pois não se
tire a faculdade de S. Paulo, poderá lá conservar-se mas de
maneira que não attrahisse a quasi todos os estud~ntes da
maneira porque attrahe; haja tambem no Rio de Janeiro
uma faculdade de direito.

.A respeito da faculdade do Recife, S'·. presidente, nada di
rCI, porque não tenho informacões sufficientes e nunca lá es
tive; Dias estou certo que ha outro procedimento, uão só da
parte dos estudantes, como mesmo da parte des lentes; e a
razão é muito simples; a cidade do. Recife é uma grande ci
dade, os estudantes vivem ali como que confundidos elltre a
pop,ulação, 0:10 estão tão compactos, tão unidos entre si, e
creio tambem que ha mais moralidade publica.

Resta-me a dizer alguma cousa a respeito da maueira por
que se fazem os exames preparatorios na faculdade Je S.
Paulo. Nós s~hemos que na faculdade de S. Paulo existe,
como em quasl todas costuma haver, uma especie de facul
dad.e de letras, e, ~ntretanto, ~ o proprio Sr. ministro do im
perlo quem nos diZ que o enSIDO das humanidades na facul
dad.e de S. Paulo) é f~ito por uma maneira muito irregular,
assim como mUlto Irregularmente sITo tombem feitos os
exames, de sorte que os estudantes não dão provas de saber,
alg,uns entl'ão para a faculdade sem saber latim; é uma ma
terta que se despresa em S. Paulo, que quasi ninguem co
nhepe, nem mesmo aquelles que estão eucarregados no
ensmo.

A maneira por que os professores são nomeados é escan
dolosa; ordinariamente elles não vão a concurso, nomãa·se
um individuo interinamente para servir uma cadeira que
vagou, este individuo Consel'va-se na cadeira por algum tempo
depois espalha-se que qualquer outro qUD queira ir a con
curso sera reprovado e o resultado é que, como nITo appa
recem concurrentes, aquelle que está exercendo a cadeira
fica com ~lIa. Isto tem aco~te~i~o; e, entre~anto, que provas
de capaCIdade deu e~se mdlVIduo que fOI reger a cadeira
interin~me'lte? A.maior parte dos professares encarregados
de ensIDur humanidades em S. Paulo não estão habilitados
pa~a esse ensin? O que disse do latim posso dizer a res
peIto da rhetonca e dos outros estudos preparp.torios.
~omo se hão de reformar, senhores, os mávs habitos que

eXIstem na faculdade de S. Paulo? Como se ha de evitar
que os estudantes sacrifiquem suas familias como muitas
vezes acontece? Ra estudantes que vão para S. Paulo e nITo
se sabe em que gastão ~:OOO~, 6:000~ e 8:000J) por anuo.

O Sn, SILVEIRA DÀ !tloTu:-Upa I

-I
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-O Sn. JOBIM::-E mais; mesmo em jogos, comesainas,
casas de alcouce, etc, Peço a V. Ex., Sr. ministro, que
é um dos lentes mais honestos e illustrados daquel!a f'lcul
dade, que lance vistas piedosas sobre esse estado do causas
e veja se, uma vez que não se possa applici\r esse meio de
transmutação o transformação daquella faculdade, é ao me
nos possivel que baja li! uma reforma completa, para não
continuarem as cousas como estão, porque são realmente
vergonhosas e degradantes para o nosso paiz. Nada mais
direi,

O J§r. n.iui!ltro do iJUl.crio pronunciou um díscurso
que publicaremos no appendice a este volume.

o !il'. visconde de .Je'luitlnbonha (pela ordem) :
Sr. presidente, eu pedia a V. Ex. que tivesse a bondade de con
vidar o Sr. ministro para deixar sobre a mesa as consultas
de que S. Ex. fez objecto de discussão, porque alguns Srs.
senadores 'Iuererão consultar, vêr, etc., para poderem dis
cutir ou convencerem-se disso. Se S. Ex. tivesse essa bon
dade rle as deixar sobre a mesa, era muito bom.

O Sn, PRESIDENTE:-Depende da bondade do Sr. ministro;
se S. Ex. quizer....

O 511. MINISTRO DO mPERlO :-Estou prompto a deixar sobre
a mesa as c@nsultas, mas eDtendo que em uma (lellas ha um
ponto que não dove fazer objecto de discussão.

VozEs:-De certo.
O SR. MINISTRO DO IMPERlO: - Feita Oita reserva, eu deixo

a consulta.
O SR. PRESIDENTE :-0 Sr. ministro annue ao pedido.
O SR. VI';CONDE DE JEQUITINHONHA :-iUuito obrigado.
Forão lidas, apoiadas e postas tambem em discussão as se-

guintes emendas: .
"Ao art. 2° § 25 accrescente-se á palavra-parochos- o

seg~inte: .
" Collados, ou encommendados com igual congruil de 600~,

como os collados. "
" Ao al'I. '.l0 § 26, accresceRte-se, sendo 10:000;il" para a

fundaçãO do seminario do Ce~rá. ficando desde ja o governo
autorisado a subvencionar o bispo do Ceará com a quantia
necessaria para alugar um predio que sirva de seminario,
em quanto se não edificar um proprio.- T. Pompeu. "

Tendo dado a hora, ficou a discussão adiada; e, retiran
do-se o Sr. ministro com as mesmas formalidades com que
foi recebido, - o Sr. presidente deu para a ordem do dia se
guinte:

1" parte. -1" discussão do parecer d~ commissão de con
stituicão ácerca da licenca requerida pelo Sr. senador AI
meidà e Albuquerque; •

O resto das materias já designadas.
2 parte.- Continuaç([o da 2" discussão da proposta do

poder executivo fixando a despeza e orçando a recClta geral
do imperio, com as emendas da camara dos Srs. deputados
e as olIerecidas no senado.

Levantou-se a sessão ás 3 horas e 20 minutos da tarde.

lil" sessão

E~I '2 DE AGOSTO DE 186<1.
PRESIDENCI~ DO SR. VISCONDE DE ABAETE',

SUilIM:.\.RIO. -Expediente. -Ollicios. -Proposição. -Parecer.
-Ordem do dia.-1' parte: Licença ao senadol' Almeida
e Albuquerque. -Dispensa de intersticio .-Via ferreu tram
l'oad. Discursos dos Srs Ferreira Penna e barão de S.
Lourenco.-Orcamento do imperio. Discurso do Sr. vis
conde de Jequi íinhonha.
A'i 11 horas da manhã, achando-se presentes os Srs. vis

conde de Abaeté, 1\lafra, Teixeira de Souza, Ferreira Penna,
lUendes dos Santos, Almeida Albuquerque, Souza Ramos,
D. i\Ianoel, Dantas. Siqueira e 1\Iello, Fonseca, Araujo Ri
beiro, Silveira da 1\Iolla, Cunha Vasconcellos, Souza Franco,

marquez de Olinda, visconde de Suassuna, Souza Queiroz,
Carneiro de Campos, Larilo de nluritiba, Paranhos, Dias de
Carvalho, Dias Vieira, Ferraz, marquez de Abmntes, Paula
Pessoa, Pompeu, barao de Antonina, Pimenta Bueno, barão
de Pirapama, Rodngu~s Silva e marr\uez de Caxias, o Sr.
presidento abriu a sessão.

Comparecêrão logo depois os Srs. visconde da Boa-Vista,
visconde de Jequitinhonha, Jobim, barão de S. Lourenco,
Candido Baptista, Zacharias e Candido Borges. '

Faltárão com causa participada os Srs. barão de Cotegipe,
barão de Maroim, barão de Quarahim, Euzebio, Paula AI·
meida, Sinimbú, Fernandes Torres, Souza e i\Iello, marquez
de Itanhaem, Oltoni, visconde de Itaborahy e visconde de
Sapucahy; e sem participação os Srs. Nabuco e visconde do
Uruguay.

Foi lida e approvada a acta da sessão antecedente.
O SR. 1° SEcaET.l.RIO deu conta do seguinte:

EXPEDIENTE.
O'lIicio de 30 de julho ultimo, do minist()l"io da justiça,

contendo uma relação das gmtificacõesabonadas por esse
ministerio o que não estão autorisad'as {lor lei. - A' .secre·
taria, para ser presente a quem fez a rel/uisicão.

Outro de 1 do mez corrento, do 1° secreiario da camara
dos deputados, acompanhando a seguinte .

PROPOSI~ÃO •
!( A assembléa geral resolve:
« Arl. 1.° Fica o governo autorisado a alterar o regula

mento das alfandegas e mesas de rendas, assim como a tarifa
em vigor, podendo pÔr logo em execuçilo as reformas que iul
gar convenientes, mas sujeitando-as á approvação do poder
legislativo, na sessão do anno proximo futuro.

" Al'I. '.I.' Nas alterações que fizer deverá o governo ter
em vista o seo-uinte:

,,1.° SimpYificar osystema dos despachos das mercadorias,
estabelecendo as convenientes regras,fiscaes, para que, só em
casos muito especiaes os volumes passem por duas confe
rencias.

« 2.° Centralisar a confecção dos despachos, de maneira que
haja a maior uniformidade possivel, assim na qüalificacão
das mercadorias, como nos valores. por quo devem ser despa
chadas as que são sujeitas a direitos ad valorem.

,,3.° Preferir na reforma da tarifa, pelosystema metrico, o
peso para unidade nos despachos, que '1)01' este modo se tor
narem mais facels, prestando particu ar allenção á fixação
dos pre~os que servirem de base para a cobrança dos direitos,
e podendo alterar a razão destes direitos em beneficio das
mercadorias de geral consumo, elevando-a nos artigos de
luxo.

!(~. ° Restringir, quantoJor possivel, o prazo que podem as
mercadorias ser demoradas nos armazens das alfandegas,
ficando reduzido a 6 '/0 o premio dos bilhetes.

"Ar!. 3.° Fica o>:overno autorisado asupprimir os logares
dispensaveis nas alfandegas das proviRcias, á medida que
forem vagando.

" Arl. ·i.' Picão revogadas as disposições em contrario.
!( Paço da camara dos deputado" em o 1° de agosto

de 186i.- Francisco José Furtado, presidente.- Tito
Franco de Almetda, 1° secretario.- Pedro Luiz Pereira de
Souza, 2" secretario."

A' imprimir.
Pelo Sr. 2° secretario fõi lido o seguinte

PARECER.
"A requerimento do nobre senador oSr. Souza Ramos ,enviou

o senado á commissãn de emprezas privilegiadas a proposta
da outra camara.que autorisa o governo a rever os decretoe
ns. 1,478, de 2'2 de novembro de 18M, e 1,9'28. de 20 de
abril de 1857, conce"endo ás companhias Pernambucana e
Bahiana, por 10 annos contados da approvação dos seus
actuaes estatutos, a continuaçilo da subvenção de 8í:OOO~
annuaes, que até agora têm percebido, e conserTando ou
reduzindo esta subvencão nos eutros 10 annos posteriores.

cc Havendo a comniissão examinado a referida proposta,
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ESTRADA DE FERRO DA BAHIA.
Seguiu-se a 3- discussl1o, adiada na sessão antecedente,

da-proposiçãO da camara dos deputado~, que autorioa o go·
I'el'llo a contratar CaIr. a companhIa, que se organisar, a con
stl'Ucção. de uma via ferrea pelo systcma trom-j·oad entl'e a
cidade ~Ja Cachoeira e a Chapada biamantina, na provincia
da Bahlll.

LICENÇA AO Sll. SEi'(ADOR ALMEIOA ALllUQUERQUE.
Entl'ou em 1" rliscussl1o, e passou sem debate para li 2", o

parecer da commiss;lo de constituicl1o ácena da licenca re-
querida pelo Sr. senador Almeida Âlbuq\lerque. •

O 8n. FEnnlllllA PE~N,~ requereu yerbalmente, e o senado
approvou, a clispensa do instersticio para a discussl10 do dito
parecer.

o 8". Fet'reh'a Pculla :-Já dei o meu voto a favor
deste projecto em 1" e 2" discussuo, ~or entcnder que o
poder I~glslativ.o não del'e deixar. de alllmar uma empreza
de ma'mfcsta utllrdade pam o publiCO, quando aquelles que
a promovem t,io convenCidos se mostrão das su~s vantagens
que nl10 d.ul'idi1o admillir no contrato uma clausula, pel~
qual se obriguem expressamente a não reclamar em tempo
algum prestaçl1o, subvenção, garantia de juros, emprestimo,
ou outro qualquel' onus pecuniario do estado.

Conhecendo que ahusaria da benevolencia do senado, se
pretendesse agoFa demonstrar quanto in~ue na prosperidade
de qualquer palz o melhol'amento das YIaS de cOlllmunieacão
e transporte, limito-me a chamar particulal'mente a allenél10
dos meus honrados collegas sobre um folheto impresso 'em
1861, com o titulo Estrada de Paraguassú !la provincia da
Bahia, que ha poucos dias distribuiu-se nesta casa, contendo

vem o[erecer á consíderacão do senarlo o scu parecer a res- companhia recehe das províncias, mas acha·se informada de
peito. A primeira destas companhias foi encorporada em vil'- que com eITeito é por ellas auxiliada,
tude do decreto n. 1,113 de 3 de janeiro de 1853 com privi- « Ambas as companhias requerêl'ão em diITerentes épocas
legio exclusivo por 20 anuos e suhvenç.ão annua de 60:000$ á camarados deputados as concessões que a proposta contém,
nos primeiros 10 annos, e de 40:000$ uos 1Oseguinte~, mais ou menos modificadas; porém estes requerimentos não
sendo npprovados os respectivos estatutos por decreto de 15 forão remeltidos ao senado, nem a commissão encontrou
do junho de 1854, que estabeleceu-lhe o fundo de 600:000,~, outros documentos que expuzessem motivos para semelhantes

« Elevada aquella suhvenção a 84:000$ pelo decreto de 22 favores, senão o parecer da ~ommissão de fazenda daquella
de novembro já citado, começou a companhia a fLmccionnr cnmara, e alguns impressos distribuidas por parte das com-
em 1856. i panhias.

« Além dos favores mencionados,concedeu·lhe 11 lei n.1,OH « O que de tudo se collige é o seguinte allegado:
de 20 de setembro de 1859 o cmprestimo de 300:000$ a juro " 1.0 Que as companhias têm cumprido as seUi contratos
de 6 °10 ao anno, e o decreto de 25 de setembro de 1862 a com o governo,
subvenção de 50:000$ annuaes para fazer extensiva a nnve- " 2.° Que são insufficientes as suas receitas para occorrer
"ação ao porto de Aracajú, na provincia de Sergipe, com cs- ás despe7.as e dar algum lucro aos accionistas. .
cala pela cidade do Pcnedo, e por seis viagens em cada llIJ1l0 « 3.° Que ha necessidade de manter a navegação de que se
á ilba de Fernando dc Noronha. achão encarregadas, a qual em alto grilo aproveita ao des-

« E',pois,o total ~assubvenções,que estaco\Dpanhia recebe envolvimento do commercio e da lavoura.
do estado, de 134:000i\, e couta a cOUllllissão que as d~ver- " 4.° Que outras companhias recebem maiores favorcs do

_sas provincias interessadas em tal navegação lhc forneccm estado. .
tnmbem auxilios pecuniarios, cuja sommil a commissão não « 5.° Que com as concessões pedidas ficaniõ babilitadas a
pôde <tveriguar. melhorar o seu material para maior completo desempenho

« No projecto do orçamento que o senado está descutindo das obrigações contrahidas.
aeha-se con'signado, em emenda approvada pela camara rir' « Não contesta a comlllissl1o nenhuma das mencionadas a]]e
deputados, o perdl10 dos juros do empr6stimo de que acill,,, I .;açães, Illas entenrle de seu dever observar que o systema de
faz-se mençl1o. subvenciGnar emprezas, que por uma serie de allllOS se têm

<r Pela propost;l. da dita camant não s~ altera o exclusivo mostrado fóra das condições de se sustentarem sem novos e
primitivamente concedido á eompanhia: autorisa-se o go- repetidos favores rio t;tado, solTre sérias objecções, môrment.o
vemo a dar-lhe maior subvencão, e a estende-Ia por mais na actual situacl10 das nossas financas, em que a renda
tempo do que deve durar o privilerÔo. publica nl10 hastá para occorrer ás des[iezas ordinarias.

"Ficando já notado que a compallhia começou a funccionar. "Entretanto a commissJo não opina pela rejeição da pro-
em 18ii6, oprivilegio espira em 18;6, e com este a subvencl10 posta, allenrlendo a que nJo é muito consideravel o augmento
a que o governo se obrigou. • de despeza a que ella dará logar, e á grande eonveniencia

"A proposta, porém, estahellice que os 20 annos para das frequentes communicações entre as provincias, e nestns
suhvenções estipuladas em 18ii4 sejl10 eontados, não de entre os seus diversos portos commerciaes.
1856, mas de 3 de setembro de 18(j3, data ria approvacão " Por isso é a commissl1o de parecer que continue a 2" dis
rios actuaes estatutos da comlJallhia, cujo capital passou' a cussão da proposta para quo o senado delibere como for
ser de 2,000:OOO,;l\. . mais acertado.

« Por conse~uinte,o (avor da subvenção de 84:000$ é am- "Sal~ das commissões,em 30 do julho de 186í.-MurililJa.
pliado por mai) sete annos; pois, segundo o.s contratos vi. -Candulo Bm gcs. "
gentes, seria reduzido a 40:000$ rlesde 1856 ; e semelhante- Reservado pal'aser tomado em consideracão quando se
me~te 'pôde ser conservada aqueIla atê 1883, se o governo diicutir a proposiçl1o a que se refere. •
assIm Julgar eonvenlente, Resulta do eXJlosto que a proposta ORDEM DO DIA.-1a PARTE.
traz um augmento lle despeza annual. de H:OOO;;5 desdc o
indicado anno de 1866 a 18i3, e duhi em diante atê 1883
no caso de entender o governo que dele continuar a subven:
ção de 84:000$.

« S~.por~m, esta for reduzida ~o limite de 40:000$ dellois
de 1813, aInda ha~era um accreSCImo de despeza relativa aos
sete annos que têm de correr de 18;6 a 1883.

« Cumpre aqui observar que o coutrato de 186'2, pelo qual
se prometteu suhvencionar a companhia com 50:000,,') pelas
vIagens a Fernando e Aracajú, não pôde durar senão até o·
anno de 1876, visto como se refere ao anterior de '1854
e a proposta. nl10 contêm disposiçl1o algun~a que tenda ~
IOnova-lo.

" Pelo que pertence á companhia BrrlJiana,a commissão teve
conhecimento que, bavendo obtido exclusivo POI' 20 annos
com su.bvenção de 60:000.5 nos 10 primeiros e de 40:000tl
nos ul.tlmos, encetou os seus trabalbos em 1854, conseguindo
}lostenormente que aqueIla fosse elevaria a 84:000,$.

" O prazo de taes favores termina em 1874, e no corrente
~nn.o a suhvenção de 84:000;;5 fica reduzida a 40:000,!l até o
mdlcado anno.

« Entretanto a proposta,sem que autorise a morlificacão do
e~clusivo. m~nda continuar· lhe o auxilio rle 84:000$ por mais
Oito annos, VIsto que os actuaes estatutos forão ap~roYados
~m 15 de junbo de 186'2; e faculta ainda por maIs tempo
Igual subvenção, se assim parecer ao governo.

" Por esta fôrma o novo contrato importará com um aUR
mento de 44:000$ em cada 11m dos annos até 18i2 e de
1874 a 1882 o accrescimo de 40:000$, ou mais, segu~do for
convenCIOnado.

« O c~pi~al da.~a1Jian~ [oi fixad? em 1,200:000$. Não teve
a commlssao notiCia da Importancla das subvenções que esta

~l
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alguns ~os calculos que servem de .base á empre~a em ques
tão, e diversas mformações a respeito dos beneficIOS que para
o commercio e lavoura. da provincia em geral, e principal
mente das comarcas do sertão, devem provir da abertura da
estrada projectada,

nluitas dcssas informações, firmadas por diversos fnnccio
narios publicos e outras pessoas competentes e habilitadas
pelo conbecimento particular que têm das circnmstancias dos
logares por onde deve passar a estrada, for.l0 collig-Idas no
tempo em que me coube a honra de presidir a provincia da
Bahia; e então dizia eu no relatorio aplesentado á assembléa.
provincial o seguinte: (l~lldo)

« Desde 2'2 ue agosto do anno passado (1859) começárão as
camaras e outras autol'Ídades da comarca do Rio ue Con
tas a diri~ir-se á presidencia da provincia com o fim de pedir
lhe medidas quo'atalhassem os males provenientes da falta
de generos alimenticios, motivado pela. secca, qne então se
fazia ali sentir com grande intensidade

« Emptssado da administra cão em 28 de setembro, tive
pois de occupar-me desde logó com tão grave assnmpto, e,
conhecendo pelos diversos factos que ião chegando ao meu
co nheciroento quanto erão attendiveis aquellas representações,
tratei de soccorrer a parte mais indigente da população com
viveres enviados desta capital por conta do governo.

« O desejo que eu tinha de fazer cbegar os viveres a seu
destino sem perda de um momento encontrava o maior emba
raço na falta de bestas de carga, unico meio de transporte
para aquelles remotos logares; mas a boa vontade da com
missão pôde vence-lo, posto que se visse obrigada a pagar
fretes tão caros que fizerão subir a 1'2:627,S'200, segundo a
conta que me foi apresentada pela tiJesouraria de fazenda, o
custo de1,000 alquOll'es de farinha postos nas referidas villas
e na povoa!,]ão do' Andarahy, quando o seu 11I'e!,o Ilrimitivo
nào tiniJa excedido a 3:600;;5, ou 3S600 por a1'lneire. Il '

Esta informação, e as outras a que me refiro, dando clara
idéa ftas trihulações e dil1iculdades com que terá de Inctar a
administração sempre que recaiJirem sobre o sertão da llahia
calamidades iguacs ás dos annos de 185!J e seguintes, fazem
ao mesmo tempo conceber as mais Iisongeiras esperanças
qnanto aos melhoramentos e beneficios de que dever,l goz~r
aquelLa vasta e importante região quando se levor a e!feilo
a estmda de Poroguossú.

Comquanto, porém, tenha dado e pretenda continuar a
dar o meu 1'oto a favor da parte principal do projecto, devo
declarar que, nelle encontro, além de alguns defeitos que
cO:lvem corrigir, certas disposições com as quaes n,10 posso
conformar-me,

Deixei de votar pelo requerimcnto em que se propunha
que o projeeto fosse submettido ao exame de uma commissão
do senado, por atte ..der ao receio que manifBstlÍrJo alguns
de meus iIInslres eollegas de que assim ficasse elle adiado,
ao menos até o anno seguinte, com grave pr'ejuizo dos tra
balhos preliminares da emp,'eza; agora, porém, que só resta
a 3' discuSSào, não posso deixar fie expôr as objecções que
me occorrem, esperando que aquelles nobre.s senadores que
têm estudado mais profundamente a materia hajão lie dar-me
os convenientes esclarecimento', Quanto ao art. 1'. noto que
as palavras-O governo contratará com a companhia que se
orga '<Ísar a construcção de uma estrada de (erro-em vez de
conterem uma simples faculdade Oli autorisoç,lo de que o
governo deva sob sua responsabilidade fazer ou deixar de
fazer' nso, segundo Ibe porecer mais conveniente, podem ser
entendidas, ainda contra a intenção dos autores do projecto,
como nma disposiçilo imperativa que obriga o governo a
fazer em todo o caso o contr'ato, o que n.l0 é certamente.

-conforme aos principios ató agora observados, nem deve ser
determinado pelo poder lej::islativo.

Um nobre senador pela Bahia ob;er'vou que o senado nem
ao menos sabe quaes s,10 as pessoas que so achão á testa da
empreza, e que requerem as concessões para formal' a com
panhia; mas pareoe-me que esse conbecimento não é indis
pensavel, visto que não tratamos agora de fazer concessões a
certos individuos sómente, mas de autorisar o governo para
contratar com qualquer cornpanbia,que se organise, do mesmo

modo por que o temos Ceito a respeito de outras em~rezas,
ficando entendido que só dever:lõ ser admitidas pelo governo
as propostos do pessoas que se mostrem habilitadas para
cumprir as obrigações que contrah'rem.

Entretanto convem observar que do mesmo folheto de' que
jú fallei, e que aqui tenho presente, consta: 1°, que em
1856, sendo presidente da Bahia o Sr', DI'. Tiberio, foi de
cretada por lei provincial a construcção de uma estrada do
I'Jdagem da Cachoeira ás Lavras Diamantinas, com garan
tia de juros de 5 '1° sohre o capital empregado; 2', que,
succedendo ao Sr'. Tiberio o SI', conselheiro Cansansão de
Sinimbú, julgou dever sobr'estar na execuç.lo dessa lei, por
parecer-lhe mnito onerosa para a pr'ovincia a gnrantia de
jUI'os; 3°, que em 1859 promulgou se nova lei, sanccion1da
pelo Sr. conselheiro Paes fiarreto, autori5ando a construcção
de uma estrada de ferro em substituicão da de rodagem, mas
sem garantia 11 juros; !to, que o cor:po do commercio e di
versas camal'as municipaes da Bahia tem dirigido represen
taç~s fi assembléa provinciaL e ao governo imperial, expondo
as vantagens da empreza, e pedindo as conccssões necessa
rias para que possa ser levada a e!feito ; ti', finalmente, que
já foi entregue ao ministro do imperio, devondo, portanto,
achar-se depositada na competente rcpartic;lo, uma planta
p,'eliminal' das estradas actuaes e da projeciada, com rela
torio minucioso de um engenheiro inglez sobre ,as vistorias
por elle feitas durante o pel'iodo de cinco mezes e meio na
força da secca, e com dispeodio avultado, assim como duas
plantas da grande ponte da Cachoeira, que depois de exames
preparatol'ios os promotol'es da emprcza mandárão lIpromptar
em Londl'es.

Diz o § 3° do art. 1° do projccto: (lendo) " A companhia
gozará da isenção de- todo e qualquer direito de importacão
e ue expec!'iente sobre o matcrial, machinas, instrumelÍlos
e utensis necessarios á execuçi10 dos trabalhos da empreza.!'

Sobre isto devo ohservar' que a isenç,10 dos direitos do
expedieate que se cnncede ;\ companhia é um favol' que, se
hem me recordo, não se tem feito por lei a qua1íluel' outra
pnra a importaç'10 dos óbjectos que devem ter despacho livre
dos d.reitos de consummo, seodo tamiJem certo que sómcrltc
a estes se limita vão as coocessões qne até certo tempo forão
feitas pelo thesouro.

A respeito desta malOl'ia contém o reg-ulamento das alfan
dogas disposições muito expressas e minuciosas. e, se alli
não ha excepção a favor rios objectos cOlÍlprellendides no pa
ragrapho, parece-me que lambem n,10 convirá fazê-la por acto
especiaL do poder" legislativo, até porquanto o § 5' de~te
mesmo projecto, tratando dos instrumentos e m,lchinas quo
a companhia houvcrde importar' para a explorar.ão das minas,
só lhe concede a isen!)àO de direitos, .em especificar os de
e~pediente.

Poderá parecer de p'equena monta esta objecção, mas
Julgo dever oITerece-la pal'a que seja attendida, se porven
tura o senado bouver de fazer alguma outra emenda ao
projecto.

O Sn, VISCO~DE JEQUITI:,nO~lIA: - Então nta por elle?
O SR. FERnEIR.I. PEN~: - Já declarei que o meu voto

continuará a ser favoravel ao projecto, comtilnto que se l!lo
fação algumas. emenda>, que me parecem indispensaveis,

Diz o § 10°: ( !enda) " Ü governo concederá gratuitamente
á compallhia 20 legoas de ten'onos devolutos nas matas do
Orobó, ou nas ontras situações da estl'ada. para depois de
tel'minada. as obras, estabelecer os trabalhadores, ou colonos,
e promover principalmente a cultura do algodão. "

Vê-se, pois, que a companbia, organisanrlo-se com o fim
pI'incipal de construir uma estrada de ferro, pretende tomhcm
tomar por objccto. de sua empl'eza a colonisação e a· agri
cultura, além da explora'iào das minas, de que trata o para
grapho seguinte.-Contra esta ampliaçào do sou plano primi
tivo nad" direi pOl' ora, estando persuadido de que sob certa~
conuiç?es' ,erá sempre con"enie!,te favorecei' e animar quer
05 naclonaes, (luer 05 estrangclros, que emprchendcrem no
nosso paiz semelbuntes trabalhos; mas devo observar que a
concessão gratuita du '20 leguas de terras vai de ellcontro a
um principio fundamental da legislaçao em vigor, que não
permitle a acquisiçi10 de terras no firasil por outrO titulo que
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nüo seja o de compra, com excepcão das situadas em certa
zona da.s fronteiras do imperio, côndição que não se verifica
a respeIto destas de que se trata. O lavor feito a outras em
prezns de. ~olonisação, depois que Ee promulgou aquella lei,
tem .c.onslstIdo, se estou Dem jnfo"mado, não na concessão
gratUIta de terras,. mas na venda pelo preço minimo, e não
me parece convemente uma excepç<io em beneficio desta cm
preza, sem que ao menos se estabelecão as clausulas de não
p~derem as t.erras ser vendidas a quiesque!' individuos que
nao se consIderem como colonos, e de ficar sem eJIeito a
concessão se dentro de certo prazo não tiver comeco a cul
tura. Demais, corno deveráõ ser medidas essas· terras?
Pretende-se conceder sóm~nte 20 leguas quadrarias ou 20
legnas em quadro, que abrangem uma area de "OÓ (IUadra
das? E' uma explica(:ão que me parece indispensavel.

Quanto ao § 5', observo que as palavras-dentro da zona
cl~ estrada contmto.d.a ~ão designã~ com a indispensavcl pre
clsão.e clareza. os limItes do terr~torio em que será permit
tido a cOJ!lpanbIa explorar ns mlllas que descobrir.~uvj
lbzer partIcularmente a um nobre senador pela Bahia que
deve-se entender e considerar como zona de qualqucr e.strada
de ferro a extensão .de ~inco leguas Jara cada lado, mas não
me consta que esteja Isto declarado, ou estabelecido como
regra po~ lei. alguma, .e, ainda quando estivesse, cu jul!(llria
cxtraordlllana ~ exorhltante a concessão que se pretende fazer
a ~stll companhia, sendo de 50 a GO, ou mais leguas, o com-
prlIl~ento da estrada que se projecta. .

E certo que nos contratos COlll outras companlJias tem-se
fallado da zona de cinco leguas para cada lado das estradas
d~ ferro, !ll~s.sómente com o fim de declarar que o governo
nao permlltlra dentro desse hnllte a construccão de qualquer
outra es.lrarla parallela, nilo podendo p{)J"tanio esta clausula
se~ applIc~da á concessilo de terrllS mineraes, que deve ser
feita por tltulos de dalas, segundo a legislaçãO especial que a
ref!;uJa.

Diz o art. 2': (lendo) Cf Fica o governo a~torisado a facul
tar á co~panbia ~e que trata o arl. antecedente: 1', qualquer
c~ncessao, que naoaltere as condlçães essenclaes estabele
c!das no mesmo arlIgo; 2', a navega cão do rio de S. Fnin
CISCO cOJ!ltodolO os fa.ores permillidos por lei, se a rereri,la
companllla dentro de UlI\ prazo convellcionado se habilitar a
reahza-Ia.» .

Não p~ssocenformar-me com a disposição da 1. parie
deste artigo, porque entendo que, se as concessões são da
natureza daqueHalO que o governo já póde fazer em virtude
d~s faculd.ades proprias do poder executivo, ou da legiõ!ação
vigente! o escusada esta nova autorisaçào, e que no caso
~o~t~ano não deve alia ser dada por maneira tão vaga e
llhnlltada, porque p6de. cOlllpreh~nder quaesquer privilegios,
ou, favores (Iue prejudiquem realmente-os interes;es do pu-
blico. •

Quanto ~ 2- parte tam~em me parece que, se já exisle
ou deve eXIS!lr ótlguma Im que autorise o governo a conce
der sob certas condieões a nave~acào do Rio S. Francisco a
quem quer que se mostre habilitirlo para leva-la a eITeito
6 eRcusado fazer e.pecial lllencfio desta eompanbia que cn;
todo o caso terá a liberdade de- conitPrrer com as o~tras em
prezas no oJIereelmento de suas propostas. Se, ]lorém, o
que so pretende é d,u'-Ihe desde já a preferencia, deve o
senado ter muito em vistas ua pre.ente diõcussão dous OUtl'OS
projectos. da camara ~Ios deputados, de recente data, que
contém diversas diSpOSições sobre aqueHa mesma navegaçilo,
sendo por um delles autorisado o governo para contrata-Ia
com a!guma das companhias das estradas de reno que já
se acha0 adiantadas na sua construccão.

Silo. estas a~.rellexões que 'por ôra me occorrem sobre a
matena do proJeeto, e, se a discussão me não convencer de
sua improcedencia, submetlcrei á consideracão do senado as
emendas que julgo necessarias. •

o I.'\r. bn..iia de "'. LOlll"eneo :-Sr. presidente pro
curarei em poucas palavras dar resposta ao nobre se~ador,
porc!ue desejo evitar que esta discussilo se prolongue. O pro
leeto não obriga o governo a um contr,lto, e nem indica a
pessoa que o deva fazer; entendo que autorisa ou li conlra
tar com a primitiva cempanhia da assembléa p'rovincial, que
creio caduca, ou com outra que melhor direito olfere~a,

O Sn. FEnnEJnA. PEliNA. :-A ultima concessão já caducou?
O SR: nA.nÃo DE~. LounEliço:- Creio que sim, porque

não mais tenho OUVido fallar nella, nem eouheeo seus traba
lhos. Notou o nobre senador ou tachou de excessiva a. con
cessão da isenção do pequeno direito de expediente. Eu a
considero tão pouco valiosa, que jul~o não merecer discus
são. A razão produzida de que tal favor é novo, e não foi
concedido a emprezas semelhantes, não procede, porquanto
nenhuma outra companhia de igualou proxima importaneia
foi ainda realizada tilo despida de protecção.

O Sn. FEnnElnA. PJl~NA :-Não é a principal objecção.
O Sn. DARÃO DE S. LOURENÇO:"':'" Não sei se o disputado

ravor importará no fim de muitos annos em 20:000$ ou
30:000ffi! O nobre senador não entende a concessilo das '20
leguas de terra, que póde ser dilferentemente interpretada.
Como é o governo que deve fixar o valor do favor, dando ás •
palavras sua natural intelligencia ...

O Sn. FEnnElnA PENNÀ :-EDtão qual é?
O Sn ~AnÃo DE S. LounllNQo:. - No contrato o ~overno

ha de precisar, a não se poder dUVIdar, a concessão da lei ...
O SR. FEnnElnA PENNÀ: - Póde conGoder 20 leguas em

quadro.
O Sn. DAnÃo DE S. LounE~ço: - Póde, mas não o bll de

fazer; não supponho o governo idiota, ou inimigo dos inte
resses do paiz. A intelligeneia natural é a das sesmarias,
20 leguas de frente e uma de fundo. O que é isto, senhores,
e que granrle favor se faz á empreza? Com 20:000;;, e com
lIlenos, se obtem 20 leguas de terrenos. PÓde ser que venbão
os terrenos ali a subir de preço; mas esta cireumstancia será
devida ti estrada projectada, e entilo a vantagem maior da
concessão é o effeiLo dos sacrificios da companhia. Nas leis
e nos nossos habitos encontraremos, portanto, a explicacilo
das 20 leguas concedidas. . . •

O Sn. FEnnElnA PEMA: - Esta intelligencia varia muito
nas proyincia~. .

O Sn. BAnJo DU S. LOUREII'90 : - Ouvi tambem que a pro
jcctada companbia EO tornará eolonisadora: teremos medo
que isto succeda'f

O SR. FEnllElIlA I'ENNA : - Nlio fallei neste sentido; fallei
na eoneessão gratuita de terras.

O Sn. DAnÃo DE S. LOUUE~ÇO : - Quem dera que muitos
estran~eiros fossem eolonisar o interior do Brasil I
. Estr~1nhou-se igualmente a conces.ão de poder a compa

nhia explorar as minas que descobrisse dentro da zona da
estrada; e se perguntou (IUal era esta zona, que a legisla
!.làO DUO definia.
- Semelhante concessão se tem feito ás em prezas adptadas

com a garantia do juro; e como negar-se á que dispensa
e'te fayor? Se na legislal,lão não está deferida a zona de uma
estrada de ferro. o está praticamente nos diJIerentes contra
tos até aqui celebrados para taes emprezas: silo cinco le
guas para cada lado, no correr da estrada.

,O governo deve sem duvida eiDgir-se a esta intelligencia,
de que não ha de abusar.

Entende-se excessi'{il a definida zona, e sem razão; que
vllntagens colhe a aação de riquezas occultas, ignoradas e
não explorarias? e que vida não lhe darilo as descobertas de
rilluezas hoje inut,eis? Receia-se que na autorisação ao go
verno para conceder outros favores não os exagere elle
com prejuizo do paiz. Nüo acho razilo nestes receios, porque
na prop ia autorisaç,lo vai o remedio, não podendo os nossos
ravores contrariar as Jlases da lei, nem onerar os cofres pu
bli~s, Além deste remedio, ba ainda o. bom senso do go
,erno e suas tenricncias para diminuir as eonce<;sões. SI'.
presidente, é este um primeiro ensaio que o Brasil vai fazer
para mostrar a possibilidade de progTedir nos melboramentos
materiaes,sem o directo auxilio da fazenda nacional; porque,
pOIS, nos mostraremos mesquinhos na concessão de favores
gratuitos ou não onerosos? loque ó dar aquillo que nenhulll
valor tem para nós?

Quanto á navegaeilo do rio-S. Franciseo- direi que eu
combatiria o artigo que a faculta á nova companhia, .e im
portasse um exclusivo, quer a vapor, ou á vela, Um tal ex-
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clusivo não devemos conceder á empreza alguma" ajudando·
IIS de preferencia, uma ou mais, com outros favores, e com
subven~ões mesmo. Eu, porém, no artigo combatido Mo ,'ejo
a receiada concessão; antes o encaro como uma garantia para
que tal erro não pratiquemos para o futuro. Creio que a
intelligencia natural, e que o govemo no contrato deverá
tornar bem explicita, é: garanLirú companilia projectada
que a navegação do Rio-S. Francisco-niJo lhe será vedada,
ainda' que os capitaes sej'10 estrangeiros; e, ainda mais, que
nenhulIl exclusivo se dará a qualquer outra empreza.

O SII, Ft'RaElM PENNA: - - Esta concessão já está}eita
em dous projeetos da outra camara.

O SR, BAnIO D~ S. LOURENÇO:- Se concedem navegall,10
exclusiva, hei devotar contra.

O SR, FIlRREIn.l PENNA:- Não, senbor.
O, SR ..BARÃO DE, S. LOU.RENÇO: - Eu quando estava na

presldel~cia da Bailia sonhei tamb~m com a navega!Jão a "a
por do 1'10 S. FranCISCo, e chegUei a dar pllSSOS para a reali
zar, procuraRdo obter dos Estados·Unidos da Amel'ica escla
recimentos sobre a possibilidade de ali fazer construir (no
mesmo rio). dous vapores, conduzidas as penas do macbinis
mil de posslvel tmnsporte para o local mais comrnodo, e as
maiores sendo fundidas Belle, como se tem praticado em
alguns logares da União Americana. As infol'lnanões forão
favora veis, e o sacrificio era nào extraordinario ; e creio que
pouco mais excederia de. 100:000íii. ~linhas vistas nessa
occasião forão mais policiaes do que de commercio, para
restituir a segurança ás margens daquolle rio, perturbada
pelas terl'Íveis desordens das faccões inimigas de iUilitlles e
Guerreiros. Esperava tamhem til:ar de taes vapores v;,nta
gens commerciaes e agricolas, e sobretudo fundar s~mo
lhante melhoramento.

Vê-se, portantol que não adopto a idéade um privilegio.
O SR. FERREmA PENNA : - Se não é exclusiYo, não tcm

valor algum.
O SR. DA.RÃO DE S. LounENço: - Eu disse já quo él'a uma

garantia pam que outra companilia niJo obtivesse o eulusivo.
Ü nobre senador a quem me tenho referido mostrou desejar
explicacões sobre os trilhos tmm-l'oad de que trata o pro-

l·ecto. Eu creio que são t"ilhos ligeil'os, que em muitos
ogal'cs, principalmente no começo, e nas regiões cobertas de

matos, forão de maJeira; os quaes, não se prestando a uma
grande velocidade, nem a maiores cargos, como 05 trilhos
que temos empregado; porque algumas s~o até para calTos
timdos \lOr ,animacs, disven.s~o um!! grande solidez, e c~stão
menos de metade. Ao prinCipIO creIO que estes tnlbos tmhão
sua ap,lllicação .e;pecial pam pequenos trajectos, como de
condUZir das mlllas o carvão ao IlOI·tO de embarque; i orém
flepois forão usados nos Estados-Unidos, e o estão sendo na
India, parece-me que em gorande escala, para o t1'ans~orte
de passageiros o de mercadorias. Em um paiz pl'incipmnte
como o nosso, de pouca população e de commel'cio limitado,
será um systema preferivel, até pela falta de capitaes, que
serão adquiridos e augmentados por tal systema para que
possamos depois ter o que for melilor. Nem temos necessi
dade ainda de transportar grande numero de carros, nClll
de obter a grande velocidade.

Ouvi que na India, á excepção dos dous grandes caminLos
dispendiosamente executados. com garantia de juro, que o
goyerno não quer mais contr'atar, outros caminhos se têm
feito e se fazem' com o systema do projecto; e tem sido talo
desenvolvimento da riqueza publica, naturalmente com o au
xilio tambem de taes melhoramentos, que a renda que antes
da grande revolta se limitava a 19,UOO,000 de libras, .chega
bojo a 4.5,000.000 I I '

E' minha opinião, SI'. presidente, que o ppolongamento de
nossas estradas, de que se tem tratado, seja rOl' 1<10 econo
m; ~~ sys(ema; e que a mcsma de D. Pedro I , rcal izada na
parte decretada, que é tambcm a que concentra a força do
commel'cio e dás transportes, segundo o adoptado até agora,
prosiga depois com o tram-road, porque por muito tempo
poderá dispensar a dispendiosa perfeição' com que lemos co
meçado,

Um nobre senador mostrOu ignol'ar a direccilo e extensão
da pretendida estrada. Creio que sabo S. 'Ex. o ponto de
pardida de S. Felix, na Cachoeira, em direccão a Andarahy,
ponto centml dos telTenos diamantinos, ficándo á esquerda
Santa Isabel, e á direita os Lençoes, para onde póde fazer-se
um I'amal, porque para Santa Isabel não li possivel pela des
i~ualdade constante dos terrenos.' A distancia ao rio de
S", Fmncisco Creio que li de '25 leguas.

Falia o projocto de um ramal á Feira de San!'Anna; porém
este é uma excrecencia da ltnln, do seu 'ponto de partida
ou de Cachoeira cinco ou seis leguas ú Fell a, em direcc;lo
completamente opposta, ram aproximar do litoral aquelle Im
pOI·tante ponto cODllTlorcia!, que se communica com o inte
rior da provincia em direcção dilferente: Semelhante obra
não se apI'oxima da estrada do Joazeiro. nem lhe póde ou
deve causar damno.

Talvez, se discutissímos hoje uma só estrada de ferro para
a Babia, devesse ser proferida a do acLual projecto, pois
que'a meu ver errou-se no tra~ado da que se fez, para a
qual concol'l'erá a pruvincia annualmerlte com 320:0UU,il, e
os cofres geraes com mais do dobro, sem que 3li da mesma
provincia colha alguma vantagem I E ainda será maiol'
o damno, se este erro servir de obstaculo a todos e quasquer
melhoramentos melhor estudados. .

Em occasião competente terei de mostrar que não tive
parte em taes infortuuios publicos.

Ficou ainda a discusão adiada, e passou·se á 2' parte da
ordem do dia.

ORÇAMENTO DO IMPERro.
Achando·se na sala immediata o Sr. ministro do imperio,

forão sorteados para a deputação que o devia receber os Srs.
barão de S. Lourenco, Pompeu e Cunha Vasconocllos; e,
sendo introduzido nó salão com as formalidades do estylo,
tomou assento na mesa .
. .Continuou a discussão, que licára .1diada na sessão ant~ce
d/Ínte, do art. 2° da proposta do poder executivo, lixando a
,/espoza e orçando a receita geral do imporio para o exercicio
lie 1864.-18G5, com as emeudas da camara dos deputados e
as ofIerecidas no senado.

o ~ ... Tiscorulc de 3crluiti"honllR prollunciou um
discurso que publicaremos no appendico a este volume.

Tendo dado a hora, ficou a discussiJo adiada, e, retirando-se
o SI', minisLr'o com as mesmas formalidades com qne foi
recebido, o SI' presidente deu para a ordem do dia seguinte:

l' pal'te,- 2' discussão do parecer da commissão de con
stituição sobre a licença requerida pelo SI'. senador Almeida
Alb uq uerq ue ;

3" discussão da proposição da camara dos Srs. deputados,
que autorisa o gove1'llo a conceder ao Dl'. Pedro Autran da
~Iatta e Albuquerque, lente da faculdade de direito do Re
cife, um·anno de licença com todos os vencimentos, e igual
favor ao DI'. padre mamede José Gomes da Silva, com o pa
recer da commissão de instrucção publica;

As materias já designadas, ,
2" 1Jarte.- Continuação da 2' discussão da proposta do

orçamento, com as emendas da outra camara, e as oITereci
das no senado ao art. 2'.

Levantou-se a sessão ás 3 horas e 10 minutos da tarde.

ã3:L sessão
Em 3 DE AGOSTO DE 186~,

PRESIDENCl1 DO SIl. VISCONDIl Dll !DAETE'.. ,
SUll'IARlo.-Expedionte. -Oficio. - Pareceres. - D,'dem do

dia. -1' parte. - Licença âo senador Almeida e Albu
querque. - Idem ao ao Dl'. Pedro Autran, e Dl'. padre
lIJamede. Emenda do SI'. Pompeu. - Via ferrea tl'a-m
road. Emendas do SI'. Ferreira Penna. Discursos dos
Srs. marquez de Olinda e Fe1'l'eira Penna.-Carta imperial
que nomêa um senador pelo lIJaranhão.-2' parte. -Orça
mento do imperio. Emenda do Sr. Fonseca, Discurios
dos Srs. Candido Borges, Fonsecll e Dantas,



EllENDAS.

Proseguiu a 3' discussão, que ficára adiada na sessão an
tecedente, da proposiçãO da mesma c~mara, que auto~isa o
governo a contratar e.om a companbla que se orgamsar a
construccão de uma Vla ferrea pelo systema tram roael na
provinciã ~a Bahia..

Forão lulas, apOIadas e postas em discussão conjuncla
menLe as seguintes

" Ao art. 10 em vez de-o governo contratará-diga-se--
o governo fica autol'isado para contratar.

« Ao art l' § 3' supprimão·se as palavras-e fIe expe-
el~nt~ .

« Ao art. 10 § to depois da palavra-Iegoas-diga-se
quadradas.

"Ao art. 1° §üo supprimão-se as palavras-dentro da zona
da eslrada contratada;-em logar dellas-diga-se-porespaço
de 30 annos, e dentro dos limites das datas mineraes que l~e
forem concedidas pelo governo.

cc Ao art. 20 supprima se o paragrnpbo 1. o -
cc Paço do ~enado, 3 de agosto de 186t.-Ferreira Penna."
o el'o mOI'(luez de Oliudo: - Sr. presidente, tenho

de votar contra este projecl.o; exporei em poucas palavras as
razões que me occorrem.

O projecto obriga o governo a contratar; diz elle: cc O go
verno contratará ,,; portanto não deixa arbiLrio ao governo
nl'ste negocio. Uma vez que a companhia se obrigue ás. eon
dicões que aqui se acbão exaradas, o governo não póde dei
xa'r de receber a proposta. Em uma materia de lil0 grande
import&nci~ não sei como é que se vai ilUpôr esLa obrigação
ao governo. Verdade é que o governo pod~rá não ~eeitar as
eondiçõe3 que a proposta contenba contranas aos lIl~eresses
do paiz. ~las, se ella se eonliver nos termoS desta lei, o go
verno será obrigado a recebê-la; e para a rejeitar será for
cado a recorrer a meios tortuosos e pouco conforme, com sua
ilignidade.

Não se sabe qual é a extensão de,ta estrada, a qual póde
ser ~aior ou menor, conforme a direcção que se lhe der. O
nobre senador pela Bahia disse em uma das sessões passadas
qne este objecto estava muito estudadu; mas perdôe-me II
10bre senador que eu lhe lembre que tambem isto se dizia.
jUccluJo se 11'atou da primeira estrada de ferro da Babia, e o
resultado hoje mostra que foi muito mal eseolbida a dil'cc
,:ão que se deu.

O SR. BARÃO DE S. LOUIlEl'ICO: - Eu não disse que essa
irecção era boa. ' t

O SR. ![..IIlQUEZ DE OWíDA : -Então se dizia que ha mais
'la 20 annos se estudava esLa estrada, e até se apontava
Jma memoria escripta por um viajante, que em dous mezes

SESSAO EM 3 DE AGOSTO DE 18ôi,

A's 11 horas da manhã, achando-se presenLes os Srs. ViSo, Forão sorLeados para a deputacão qúe. tinha de receber o
conde de Abaeté Mafra, Teixeira de Souza, visconde de Sr. ministro do imperio, os Srs. visconde de Jequitinhonha,
Sapucahy, Souza Ramos, Pompeu, Ferreira Penna, barão de D. Manoel e Silveira da Motta.
S. Lourenço, Almeida Albuq~erque, Jobim, ~Jendes d~s ORDEM DO D1A.-14 PARTE. .
Santos, Cunha Vasconcellos PImenta Dueno, ba1'<lo de Mun-
Liba. D. Manoel, márquez d~ Itanhaem, Amujo Ribeiro, vis· L1CENÇ~ AO Sll. SEl'Uoon .'LMElD~ ALBUQUERQUE.
c~nde de Suassuna, Siqueir~ e ~Iello, Paranhos, D~nt~s, Entrou em 2" discussão, e foi sem debate approvado,'o pa-
DJas de Carvalho, Souza Quclroz, Fcrraz, Fonseca, SilveIra recer da commissão de consLiluicão concedendo. licenca ao
da MoLta, visconde de ILaborahy, marquez de Olinda, mar- Sr. senador Almeida Albuquerque'. -
quez de Cax'tdS, Dias Vieira, Candido Daptista e marquez de .
Abrantes, o Sr. presidenLe abriu a sessão. LICENÇ'< AO OR. PEDRO AUTRAN DA )Il.TTA ALBUQUERQUE.

Comparecêl'ào logo depois os Srs. barão de Antonina, Seguiu-so a 3" dis~ussão da proposição da camara dos
Souza Franco, visconde do Uruguay, barão de Pírapama, Srs. dcputados auLol'l8ando o governo a conceder ao DI'. Pe
visconde de JecjuiLinhonha, Zacbarias, Candido Bor~es, vis- dro Autl'an da !daLLa Albuquenjue, lenLe da faculdade de
conde da Boa Vista, Paula Pessoa, Carneiro de Campos e direito do Recife, um anno de licença com todos os vencimen
Rodrigues Silva. _ tos, e igual favor ao Dl'. p~dre Mamede José Gomes da Silva,

Faltárão com causa participada os Srs. barão de Cotegipe, com o jlarecer da commissão de insLrucção publica.
barilo de Maroim, barão de Quarahim, Sinimbú, Eusebio, Foi lida, apoiada e posLa tambem em discussão a seguinte
Paula Almeida, Fcrnandes Torres, Souza e ~lello e OtLoni : E~lENDA:
c-sem parLicipação o Sr. Nabuco. " A's palavras-igual favor-accrescente-s~-aopr"fessor

foi lida e approvada a acLa da sessão antecedente. de latim do curso de' preparatorios da faculdade juridica de
O Sr. 1" SECRETAl\lO deu conta do seguinte: S. Paulo.-T. Pompeu. lJ

EXPEDIENTE. Finda a di~cus.siio, foi. apyronda a proposição com a emen-
... . da e remeLllda a comml=sao de redaccão.

Officio de 30 de julbo proximo findo,do mllllsteno do impeno,' . •
contendo o oflicio n. 98 de 22 do dito mez, do vice-presidente EoTHDA DE FEnno DA BAHIA.
da provindia de ~Iinas-Geraes.e as acLas da.eleiçiio de eleito·
res especiaes. feita no dia 15 de maio do corrente anno na
parochia de lUorrinbos, vertencente ao i o districLo eleitoral
da mesma provincia.-A commissão de constiLuição.

Pelo Sr. 20 secretario foi lido o seguinte:
PARECER.

« A eommissão ('e constituiç.ão, tendo de dar parecer
sobre n valid.ade d~ eleição p!'imaria da par?chia da Tapera,
fJue o colleglO elelLoral da Cidade da Conceição, pertencente
ao 2· districto da provincia de Minas-Geraes, annullou,
quando fez a verificacão do. poderes dos eleitores respectivos,
por occasião de se êleger UJl' senador que enebesse a vaga
proveniente do fallecimento do conselheiro Francisco Diogo
Percira de Vasconcellos, requer que se exija do presidente
da provincia a cópia da aeta da 3' chamada, que falta para
complemento do processo da eleição da referida freguezia,
da qual só lhe forão ultimamente remettidas as actas da
formacão da mesa, e as da 1" e 2a chamadas.

« E' este ·um ponto cuja decisão ficou adiada na sessão
de 15 de janeiro deste anno, por defieiencia de informacões.

Paço do senado, em 3 de agosto de 186t. - Visconae de
Sa'fJucahy." .

Sendo submettido á discussão, foi approvado.
Foi tambem lido o seguinto :

PAnECER.
nA commissão de constituição, dando parecer 'sobre a

eleição de um senador feita na provincia de Minas-Geraes,
em o anno passado d'e 1863, para preencher a vaga aconte
cida pelo falleeimento do conselbeiro Francisco Diogo Pe
reira de V.asconcellos, não acbou elara a numeração da acta
do eollegio eleitoral de Ubá, na parte relativa ao tenente
coronel João Antunes de Siqueira, que a commissão duvidou
se pertence á freguezia da cidade ou á dos Tombos de Ca
rangollo, por lhe faltarem ai actas da eleição primaria
destas freguezias. Requereu, pois, que ficasse a decisão
deite ponto adiada até o apparecimenLo das neeessarias in
formacões.

« Cbegátão as inrormações con teudas nas desejadas actas,
e á vi~La dellas a commissão reeonbeceque o tenente-co
ronel João Antunes de Siqueira é o primeiro supplente. ~e
eleitor da freguezia da cidade de Ubá, e que Jose Antolllo
de Souza Lima é o ultimo eleitor della. Não descobre a com
missão qual a razão que teve o collegio eleitoral para inver
ter estas ~osições, mui elaramente definidas na acta res
pectiva. E, pois, de parecer que assim se declare.

« Paco do senado, em 3 de agoSLO de 186t.-Visconde de
Sapucahy.-'-Souza Ramos.-Visconde do UrugualJ.»

l{escrvado para entrar na ordem dos trabalbos.



SESSÃO EM :I DE AGOSTO [}E 18&~,

Cü!'rellnão séi ~\l 600 Ou 800 leguas, c qllO continh<l., tie
gundo Be dizia todos 08 e~c1arecimentos, todas as e~[llora

.ções,

OSR, SILVEIRA DA l\loTU - Depressa examinou,

O SR, II,lRQUEZ DE OUNDA: -Eu li essa mempria, e sobre
'Os dados que esse homem deu é que se assentou que se ti
Ilha esclarecimentos sullicientes para decretar uma estrada
de ferro. O nobre senador ha de reconhecer quo a PI\ltiC3
tem mostrado que a direccão não foi a melhor.

O mesmo aconteceria âgora, senhores: autorlsa-se uma
estrada sem se saber ao menos qual 6 a sua verdadeira ex
tensão, porque não se sabe ,qual é a sua verdadeira direcção,
a qual póde augmentar multo a extensão .

Senhores, não digo que se exija uma planta da estrada.
Se isto exigirmos, nunca .5e decretaráõ estradas de [erro
entre nós: a prova disto está, não fallando nas de Peroam
buco e Bahia, nas do Rio de Janeiro e S. Paulo. Mas n,io se
apresenta a cirCUlllstancia de eslal' estudada a direcç,lo desta
estrada, o quo aliils está muito longe da verdade, para se
facilitar a adopção deste projecto ..

1\1as, senhores, apezar deste embaraço quo eu acho, eu
lIilo mc opporia a este projccto; direi mais, nao me oppo
ria ás c<lllcessões quo este projecto faz á COmlJanhia,
menos uma de que logo fallarci; 11ão me opporia. digo,
se eu tivessc a esperança de que a companhia pudesse
organisar-se. Esta eSlJ.cranca é que eu não tenbo, e, não a
tendo, assento que é uma il1usão, quo nés estamos razendo a
nõs mesmos e ao publico, autorimr scmelbanto obra; digo
que é uma ilh!.sãO, porque acbar subscriptore" conscienciosos
que emprebendãe esta obra scm garantia é impossível.

Uma das condicões é que a companbia se obriga a não
pedir ravor nenhúm pccuniario ao goveroo. (Lendo.)

« A companiJia 'Se obrigará, por clausula exprcssa, a não
reclamar em tempo algum prestaçITo, subvenção, gar~nti.a de

_ juros, emprestimo, ou outro qualquer onus pCCUlllOrlO do
estado. " Isto é bo~o de dizer, senhores.; mas tudo está
na execuçITo, Com csta autorisaçao e com esta mcsma clau
sula de restriccão a favores pccaniarios a assemb\ca provin
cial da Dabia na de decretar logo garanl1a de juro a e"ta
estrada. Não poderá fazer outra cousa; estará debaixo da
pressão publica, ha do se levantar uma opiniãO vel'dadoil'a
ou fictíCia que ba de obriga-la a isto. O governo ha de ficar
debaixo da mesma llressão, ha de se dizer que c a provincia
inteil'O quo quer esta estrada. A assemblúa geral Im de se
achar no mesmo caso quo o governo e que a assemblca
provincial. Esta é que é a verdade, senhores; por mais que
se diga que a c01lJpan~ia se obriga a não pedir, ha de pedir
infallivelmcnte. Ha de se formar a cOlllpanbia, ba de come
çar a obra, e, depois de gasta eerta quantia, ba de se vil'
direr ao govel'llo. e depois do governo á asscmbléa geral:
{( Pois a assembléa geral, pois o governo ha de deixar per
der tantos capitacs que ali estilo empregados?" E' isto o
que ba de acontecer, senhores.

O So. SILVElOA nA MOTTA ~- E' a historia da Uuião e
Industria.

O, SR. MAOQUEZ DE OUNnA: - E' isso exact[lmente. \\las
o caso da União e Industria é grave demais. Abi ba circum
stancias espociaes, porqne o governo já tinba auxiliado, e
no caso de que se trata uão. Estamos no mesmo caso da
estrada de Pel'llambllCO ; mas tambem aui ba circumstancias
especiaes que se não verifieilo na da que se trata. Agora a
assembléa geral toma sobre si a responsabilidade do resul
tado desta autorisacão ; e quando se disser: « A. provincia o
quer, é a vontade de todos os babianos, " o que é que se
ha de fazer? Ora, eu, que preveje isto, não posso approvar
e5ta proposição.

As primeiras estradas de ferro que [orão decretadas tinMo
o juro de li "lo; assim ["i a de Pernambuco, assim roia do Rio
de Janeiro; mas a assemblé..'l. provincial da Bahia deu mais 2"10
addicionaes. Os contl'Otos havião de se fazer por 5; mas,logo
que uma pl'Ovincia deu mais 2, virão-se as outras obL'igadas a
acompanha-Ia nestc favor; Pel'llambuco deu logo '2 tambem,
nã~ podia deixar de dar; porque do contrado ficava sem sub
s.crtptores; S,Pau\p no mesmo caso viu-se ,obrigadQ a dar 2,.

porquc,~c não détise mais do que ri. nao havia quem ôu1r.lcreve."
5e ; o UlO de Janell o acompallbou tambem e assim ficou o e.tá
do pagando 7 ~/o sobro ogrande cnpltal de~,as qllall'o estl'allas,
quando podena estai' Isento disto. O resultado [oi carre:.:ar ()
estado com cstes 7 °to, \\ ate jú está cm {lrojceto de lei. Direi
mais, quando se decretáriio os '2 °[0 provinciaes, ià se estava
certo de que por fim a assemb[éa geral é que devia pa"al',
Ora, estarmos assim éontrabindo dividas 'lue no, hão~ J(l
levar ao ~bysmo, não digo já, em um futuro longi'luo, ma~
talvez mais cedo do que se pense, não mo parece prudentu.

Quando, senb01:es, forão presentes ao goveruo duas pro
post~s .para contmuar a estrada de Santos até Jundiahy. na
p,ovlncla de S. Paulo, foi consultada a seccão do imperio. e
esta dis,se que não sabia como li que so havÍa de '!lagar este
accrescn:no de despeza; que, se a provincia pnlha imrôr
novos trIbutos para pagar os onus actuaes que jà pcsão se~l'e
os seus Corres e os que havião de resnltar desse contrato, o
fizesse; !lias Ilue. o governo não ãllimasse semclhante obm,
porque a prOVIllClól lIao podia e o thesouro publico muito
m~uos. Estc pensamento que me dominou qua~do cu assil;
nel.esse pal'ecer, é o mesmo quo ag{Jra me donllna: estamos
abrmdo u~ abysf!10 em nOSsas finançaJ, que já estão em
grande pengo. E, portanto, prudente que não seja aplll'o
vado este projecto.

A:;o~a fallarci ~a condição que n;,o ~e parece possivel ser
admlttlda, a relativa á navegacão do riO S. Francisco. Jú ha
Concessão a este reô(lcito; (ao Sr. úal'ão de S. Lou.,.e/lfo)
Mo ba? o -

O SR, DAnA0 DE S. LOUnE1içO :-Não, ha prop1sta.
O SR: !IARQUEZ DE OUlllOA o-lIa. uma companbia form~da

nft Dalua me.smo para esta navegação.
O Sn. DAnÃO OE S. LounENço :-Não ha nada.
O Sn. MAnQUEI OE ÜUNOA o-Se nao é da Dahia, ha uma

companhia a quem já se fez a promessa.
o. Sn. BAnÃo nE S. LOUREN')O :-Este artigo é uma g[l-

l'antla para não haver exclUSIVO. .
O SR. MARQUEZ nE O,.INOA o-Para não haver exclusivo!

pois que-\o l?ais claro? Portanto, SI', presidcnte, se a assem,
hlea provlllclal da Dabla pudesse impÔr novvs impostos pal'a
esta despeza, eu não duvidal'ia dar um voto [avoravel COIllO
já fiz a respeito da empreza de S. Paulo; mas, vendo ~u que
IstO ha de carregar sobre o thesouro, e quo a assllIllbla gcral
não poderá exhimir-se de tomal' sobre si o onus dosta ga
rantia, assim como já tomou o onus dos 2 0[0, ou voto contra
semelhante empreza... .

Ál'gument,l-se com a miseria a que ficou reduzido o sert,;o
da Babia na ultima secca. Senhores, esta causa é corumnm;
no norte, na umas poucas rle provincias do imperio, Per
nambuco, Parahyba e Ceará; os seus sertões às vczes ficilo
reduzidos á terra, os habitantes, não só os habitantes, éemo
todo o gado, e todo o ente vivo, abandonão as suàs hahita
ções, não só por falta de mantiu)ento, como principa!menl~
por ralta de agua. A provincia do Ceará por mais de uma vez
tem ficado reuutida á miseria, no sentido rigoroso da pa
lavra. Então vamos abrir uma estrada no Ceal'á para acudir
á gcnte do interior, e eu peço nma para o illleriol' de Per
nambuco. São muito notaveis, e conserv,10 se ainda em mp

moria em l'ernambuco, as seccas de 1793, de 11113 e de
181<1; despovoou-se o interíor de Pernambuco: é o n1l',;mo
qu~ aconl<lcen ultimamente na Bahia. Se por essa motivo.
mUito attendivel na verdade, nós havemos de fazer uma es
trada de ferro na Bahia, vamos fazer o mesmo nas provindas
que soffrem o mesmo mal... •

O Sn. vlscoNnE nE JEQUlTINHONIU :-E porque não?
O SR. MAnQUEz ni: OI.INO,l :-... com lima unica rli!T'~l'e;;l'n·

na Bahia appareccu essa eeCC<1 extraordiuaria, o em Pemaili:
buco ns seccas têm siriorepetidas.

O So. BARÃO DE S. LOUnIi:Nço:- Organisem uma compa
nhia para lá.

O Sr.. MARQUEZ nE OLI1iDA :- Por todas estas razões, n,10
podellde eu dar eetradas a todas as provincias que estJo lIa~
lueSIllUS condições que a Bahia, voto cOlltra o I1l'ojecto, Dei,

i
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lemos pas.ar alguns annos, aUm de restabelecerillos as'Ílós- íllonio l1e que nITo devem 6ca'r inteiramente privadas as gc
"as financas, c então veremos ComO melhor. podemos destinar racões futuras~ Altendendo todavia á 'círcumstancia de não
os dinheiros publicos; agora é uma imprudencia. reéeber esta companhia auxilio algum pecuniario do e.tado,

e ás vantagens que pod.erão provir do estabelecimento de
O SR. BARÃO nE S. LOURENÇO :-NiO se pede nada ao the-. algumas colonias nas vizinhanças da estrada, concorrerei

souro. tambem com o meu voto para que se IM faça a concessão de
-O ·SR. iJ.ÚiQUEZ D~ OLlNfJA :-"- Não pelle; veremos. terras, declarando-se, segundo a emenda que otrereco, que as

. '20 legUas serão quadradas. Quanto ás palanas do § 50 -
() SIl. 'lIIlRRElRA PENNA : - Na sessão de bontem fiz algu- dentl'o da zona da estrada eontmtada, pelas q'Jaes pretende

mas reDexões sobre a materia !leste projecto, e afinal !lecla-' se designar os limites do tel'ritorio em que a companhia po
1'eí que, se a continuacão do debate me não convencesse de' derá e;xplorar as minas que descobrir,zona que o nohre sena
Sérem ellas improcedentes ou infundadas, olIerccéria á consi- dor pela Bahia presume ser d-e cinco leguas para cada lado
deração do senado as emendas que me párecião necessarias. da estrada, não fOSSO deixar de reiterar as observar.ões que
Venlio ag~ra cumpril' este dever, pedindo primeiramente per- jil fiz, por julga- as inteiramente procedentes. •
'missão para declarár qlle as explicações dadas pelo meu iIIus- Se consolto o reg-ulamento que baixou com o decreta
lr~ coHega e ~riJigo, senador pela Baliía, nao mc parecem n. 1,930!le '26 de abril de 1857, tendo por objecto a cooser
sufficientes para resolver 'todas as duvidas que devem ne'cessa- vacão, segurança, fiscalísação e policia das estradas de ferro,
r'lamente suscitar-se na execução deste projecto, se for con- vefo que a respeito daquillo que se póde considerar como zona,
~er.tido em )eí tal qual se .acba con-cebido, nem para prevenir ou pertença de cada. uma dellas, isto é, o espaço indi.spen
os IDconveOlentes que dalu podem result~r. . savel para o estaheleclmento de estações e outros edlficlOs, e

-Tambem confessarei com franqueza que o silenc.io do mi- para que todo o serviço se faca desembaracadamente e sem
llísterío nesta questão, e a falta de certos esclareciment~s perigo. só dispõe o seguinte: -(lendo) -.
que só elle [Jóde dar para que o senado forme o juizo mais « Art. 23. A menos de 50 braças de distancia de cada
seguro e acertado sobre lão importante materia, seria uma um dos carris exteriores da estrada de ferro, ninguem poderá
raEao muito poderosa para que eu me arrependesse de não depositar materias inflamaveis, nem construir casas cobertas
baver Vl>tado a favor do requerimento do nobre senador pelas de sapé, folhas de ralrneira, casca de pão, ou de qualquer
AlagOas, em que propunba que ella fosse submettída ao exa- substancia ioflamave . As que já existirem serão reformadas,
me de uma' commlssão. se não me restasse ainda a esperanca 'ou mudadas mediante indemnisacão. .
tI>!l_serem'appÍ"ovadas pelo senado aloumas emendas. • " Ar!. 25. A administração aa estrada de ferro fará der-

Havendo-me já cabido a honra :Ie presidir á provincia da ribar as matas, ou arvores que houver oos terrenos devo lutos,
Bahia, oode adquiri relações que muito aprecio, tendo assim na distancia de 10 braças de um e outro lado da estrada.
)lodltlo conhecer mais de perto algumas de suas· necessidades, Quando os terreoos forem occupados por particulares,
!'rem que todavia me fosse permeltido fazer-lhe durante a procurará entender-!e amigavelmente com estes, recorrel1do
'minha curla administração todo o bem que desejava, mui á desapropriacão, se não quizerem chegar a accordo. ))
grande seria certamente o meu pezar, se com razão pudesse Nos contraios com diversas emprezas de estradas de ferro,
ser arguido de baver nesta casa negado o meu voto a um pro- tem se com etreito fallado da zona de cinco legoas para cada
jecto, cuj~ realização entende-se. que póde concorrer para o lado, mas sóme.lIt~. com o fim do a~sej(urar-lhes que o go
desenvolvllllllnto de sua prosperldadil, sem encargo algum verno não permlttlra dentro desses limItes a wnstruccão de
para o tbesouro nacional. qualquer outra estrada parallela, o como exemplo disto ci"

Desejando, pois, votllr nesta ultimadiscus.üo, como já votei tarei a condicão '2& do contrato celbbrado em i6 de abril de
na 1& e 2', a favor da principal disposiciío do projecto, devo· 1852 com a éompanhia da estrada de ferro de Saotos a Jun
ao me.lno tempo concorrer para que eIfe seja escoimade dos' diaby: (lend.o) {( Durante o tempo do privilegio não se poderá
defeitos e inconvenientes que se lhe têm ootado, e com estas· conceder emprezas de outros caminhos de ferro dentro da
... isms insistirei ainda em algumas observações. dismncia de cinco legoas, de 18 ao gráo, tanto de um como

Quanto ao art. to, parece-me evidente que. não devem ser de outro lado, e na mesma dir~cçüo desta estrada, salvo se
'adoptadas as palavras -O governo contratara com a. eompa- houver accordo com a companhia. ))
llhia,- embora se diga que não são obrigatorias, que contêm l"a concessão feita ao barão de Mauá e outros, por decre
uma simples autol'isacão. Póde o g(, Jrno não pensar do mes- . to n. 1,993 de 9 de outubro de 1857, approvado com algumas
mo modo, cingindo-se mais-,i letra da lei, do que ao seu es- mudanças pela lei n. 982 de 22.de setembro de 1851S,para
pirito, ou a qualquer explicação dada 110 de~ate, e portanto explorarem minas de carvão de pedra na provincia de S_
proponbo que se diga - O governo fica autonsado parI). eon- Pedro do Sul, achão-se estabeleCidas algumas regras, que
tratar, - estimando muito que em tavor desta emenda tenha faltão ao projecto qne agora discutimos,. e que ontendD,
tambem manifestado a sua esclarecida opinião o honrado deverem-lhe ser accrescentadas, como se Vê. das condições
marquez senadOT por Pernambu~o. seguintes: (lendo)

Quanto á isenção dos direitos de expediente das al[ande- Cl Condicão 4.- Fica concedida á companhia a faculdade
gas, de que trata o § 3°, devo repetir que pelo exame de de explorar por espaco de cioco annos quaesquer mioeraes
diversos contratos verifiquei que o favor feito a outras em- dentro dos mesmos IÍmites do municipio do Triumpbo, se
prezas semelhantes tem-se limitado aos direitos de consumo, gundo a condição 1&, e a de no mesmo espaço de tempo ex
e gue tal isenção não me parece aqui hem cabida, quando o pIorar minas carboniferas em toda a provincia.
S ()o deste mesmo projecto não a concede expressamente para « li _ Indicados os lagares, se cODcederáõ até 100 datas de
os instrumeotos e macbinas que a companbla bouver de imo terras mineraes.
\lol·tar. Não é esta todavia a minha principal ohjeccão, nem " 6.& Concedidas as datas, a companbia as poderá lavrar
a apresentaria se o projecto não tivesse de voltar 'á camara por espaco de 30 anllOS, contados das concessões das mesmas
dos deputadqs, com alguma outra emenda mais importante, datas. •

.\ respeito do § .(0, disse o nobre senador pela Babia que ,,7.- Cada uma data será de 141,750 hracas quadradas,
as 20 leguas de terra devem ser medidas, como geralmente segundo a base de 225 braças quadradas por trabalhador,
se medem as sesmarias, que são de meia legua de frente com f stabelecida no § 3° do .art. 6° do alvará àe 13 de maio de
uma de fundo; mas eu devo observar que a respeito mesmo 1803, tomando-se o termo medio dos trabalhadores segundo.
da extensão das sesmarias não se tem observado uma regra o § '20 do art. jo do mesmo alvará, etc. » .
in,.~riavel.. havendo exemplos de concessões de algumas com (,Juanto á primeira parte do art. 20 do projecto, continuo.
mUlto maIOr ou menor área. a eotender, não obstante as reflexões do nohre senador pela

Se ossas terras têm hoje muito pouco valor. não é isso Babia, que não convem conceder ao governo autorisacão.
razão para que sejamos tão faceis em concede-las g:ratuita- tão ampla e illimitada, da qual poderá elle fazer um ÚSO.
mente, não só a nacionaes, como tambem a estraJIgell"OS, fa realmente olfensivo dos interesses do Rublicu. Apontarei
zendo assim uma excepcão á lei geral que as munda vender, como exemplo a concessão de um privlleltio á companbia
ainda que por preço muito mediocre, e dispondo de um patri- para que só ella possa fazer transportar qualquer genero d~

"j'
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primeira necessidade, Quer seja de importação, quer de ex- ,versos m!nisterios uma re)aç'io· das gratillcações concediàas
llortação. Dir·se-ha que o receio é infuodado, porque não s~m automaç<1O .de lei; que declarei então que essa relação
haverá governo, não haverá miRistro que pratique um acto tmha por lim onentar· mo na discussão do orçamento; e en
tão extraordinario e inconveniente; mas o certo é que, se o trelanto, senhores, até hoje apenas es Srs. ministro do im
praticar, terá a sua defesa nas proprias palavras da lei; o perio e de estrangeiros e o da justi~a, honlem, dignárão-se
que certamente não podemos desejaI' que aconteça. enviar aosenndo essa relacilo.Us mais ministerios ainda não se

Quanto á parte segunda do lDesmo artigo, ainda repetirei occupárão com esse trabalho julgárão que o paiz não devia
que, se já existe ou houver do existir alguma lei que autorise saher quaes erão as gratificacões concedidas pelo governo
o,goYerno para conceder anavegação do rio de S. Fl'ancisco 'sem aUlorisação de leI. Veja 'V. Ex. as difficuldades com
a quem quer que se mostre mais hahilitado 111II'a leva-Ia a que ternos de lutar para, em taes cil'cumstancia" discutir o
elIeito, é escusado fazer especial menção desta companhia, orcamento. .
que em todo o easo !érá a liberdade do concorrer com as Na occasião presente acha-se felizmente na casa o Sr. mi
outras emprezas no offerecimento das propostas. Se, porém, nislro do imperio que poderá responder pela sua repartição,
pretende'se dar-lhe a preferencia, convirá que o senado mas daqui ha poucos dias V. Ex. verá porque torturas bave
tenba muito em vista na presellte discussão dous outros mos do passar para poder discutir e votar com conhecimento
pl'ojectos da camara dos deputados, que contêm disposições de causa 01'1lamentos de ministerios quo considero vagos, por
sobro. aquella mesma navegação, sendo um delles o que que infelizmenle ba tempos para'ca algumas pastas têm·se
autonsa o governo para contrata-Ia com alguma das com- achado constantemente vagas. .
panhias das estradas de ferro que já se achão adiantadas E nem so diga quo os ministr,os, a cujo cargo estão essas
na sua construccão pastM, podem responder convenientemente pclos actos dcssas

De conformidâde com estas observacões, offereco as emen- rerartições. nIuilo fazem elles, Sr. preôidente, quando bem
das que passo a ler. (U.) • • cOldão da pasta para que forão nomeados. Isto é uma verdade

Ficou a discussão adiada pela hora. que si1\la aos olhos. Infelizmente, temos tido cidad,los que,
Nesta occasião o Sr, 10 secretario leu a carta imperial que apezar de seu patriotismo, boa vontade e illustracão, nunca

Domêa senador do imNerio o Sr. conselb.eiro Francisco José apparecem no senado para 'dar informacões quandó ellas são
Furtado e se ' ffi' d 2 d co t d . precisas. E' um mAo fado que nos ~erségue, virmos lão fre-; e, m gOl a, um o CIO e o rren e, o ml-
nisterio do imperio, acompanhando as actas da eleicão pri- qucntemcntc na administracão pub ica omens que não tem
maria e secundaria, feitas na provincia do 1Ilaranhãó, para ~i~t~l~i~a p;orsEt~~, i~~U:~lto f~~~a a~~c~~~~~~u~~~; t~~~~t~~.~
preencher a vaga deixada no senado pelo fallecimentu de . I' f
commendador Angelo Carlos Muniz; e bem assim a lista tri- Justamen e o contral'lo ; adoecem tão requentemente, que o
plice, a acta da a~urllcão geral e um omeio do 11 de julho, cor~o legi.lativo lica privado dos esclarecimentos que são
d 'd d' . f nccessal'lo. para poder diri<>ir-se.
o presl ente a ita provincia, contendo In ormações a res- Nem se diga, repilo, que00 servico publico não soffre.con-

neito.-A' commissão de constituição com urgencia, sideravelmente com cstas faltas; nio se ~retcnda que um 8<.
2' PARTE. ministro póde responder ao mesmo tempo por duas repartiçães

ORÇAMENTO DO IMPERIO. diversas; seé aSSIm, deixar·me-hei talvez dominar d'.l láéa que
está muito em vOlia e á qual parece que da o seu assentimento

Achando-se na sala immediata o Sr. ministro do imperio, o Sr. ministro do imperio ; isto é, de que ha empregados de
foi introduzido )10 salão com as formalidades do estylo, e mais, e enl<1o talvez que se lllldcsse tambem supp,'imir duas
tomou assento na mesa. ou tres pastas (não sei so V. Ex. concorda comigo) porque-

Continuou a 2' discussão, quo ficára adiada na sessão an- a accumulação quasi constante de duas pastas em um minis
tece~ente, da proposta do poder executivo, 6xando a despeza tro deixam-nos pelo menos desconfiar que se poderia suppri
e orçan,do a receita geral do imperjo, no art. 2", com as mil' algumas sem prejuízo do servico llublico.
respectivas emendas. . Sr. presidente, não desejo, comó disse no principio,demo.

O Sr. Candldo Borges :-Sr, presidente, occuparei rar a discussão da lei de orcamento; não posso, comtudo, dei
por pouco tempo a allencão do senado e do nobre ministro xar de occupar a attenção •do nobre ministro com alg-um;ls.
do imperio. O desejo que ·tenho. bem como a maioria do se- consideracGes já ventiladas na casa, mas que podem e devem
nado, de que não fiquemos sem lei de orçamento, fará com ser repetiJas sem inconveniente.
que eu limite o mais possivel o pouco que tenho que dizer. O nobl'o senador pela Bahia tratou da necessidade da rdor·

Nos paizes regidos pelo systema constitucional representa- ma municipal. Esta necessidade, SI'. presi'lente, ê intuitiva,
tivo, a lei do. orçamento é sem duvida uma das qUlt mereee salta aos olhos, apalpa-se, quando se examina o estado em,
a mais sêria attoncão do corpo legislativo, poisque é por ella quo existe a adrninistracào mlllJiclpal, sobretudo da capital
que se regula o dÍspendio dos dmheiros publir.os, dinheiros do. imperio. •
que consistem na ,omma arrecadada por meio de impostos E para demonstrar a urgencia desta rcforma, quando delTa.
ou parcellu que cada cidadão deposita nos cofres publicos duvidasse o nobre minisn-o, eu me soccorreria da opiniiio
para serem empregados em seu beneficio e da communbão muito valiosa e im~ortante do nobre presidente do conselho
.:n geral.. de ministros. Dizia S. Ex, em 1856: (Lend.e.)

Os governos, por, sua parte, em[lregão o maior cuidado· em «. A constituicão commellendo ás camaras municipaes das
permanecerem dentro. dos limites, que a lei lhes marca, por- cidades ,e villas o governo. economieo municipal re']JJlctivo
que a responsabilidade legal: é real e elIectiva.· sem distinguir a deliberarão da administraçãO activa, não

Quando,. porém, a lei do orçamento não lÍ uma realidade, advertiu que a primeira erá sem duvida a mais pl'o~ria dessas
mas parece apenas um. enflJite com que 50 adorna a legisla- corporações, mas não assim a se~unda, que devera pertenccr
ção do paiz·, quando a palavra o o voto do parlamento são a um fURccionario que a mesma constituicão, d.e accordo
annullados pela accão do poder, o parlamento não llóde com a verdadeira tbeoria do poder municipal., designasse
preencher sua missão e o governo constitucional representa- assignalando-Ihe a categoria que pareccsse correspondente á
tivo torna-se um sonho" urna phanrosmagoria perfClta. sua missão. J)

Dar-so-ha isto, Sr. ~residente, entre nós? Terei· necessi- Em 1832, já o ministro do imperio, o Sr. B. P. de Vascon-
dade de demonstrar ól.qulilo que está na'consciencia de todos? celTos, assignalava ao corpo legislativo a necessidade da re
Seria sem duvida imllertinencia da miaha parte, porque é lia forma munieipal, mostrando os Inconvenicntes que resuHavfio
r~alidade impertinente demonstrar o quo está na consciencia da organisaeão estabelecida de conformidade com a lei de 1"
de todos. . de outubro Je 1828. Dahi para cá todos os ministerios se têm

E como, Sr. presidente, podel' se-ha discutir convenionte occupado deste objecto, Em 1~53 um nobre s~nador pela na
ment~ a lei do.orçamento se alguns .dados de que tinhamos u!a, que está. presente, nomeIOU .uma commlssão para org.~
por ISSO necessldado não nos tem Sido apresentados co mo filsal' um I'I'0Jec~o d? reforma mun.lclpal ; nc~m época havl<lo
devllrã!l l.cc sido? O senado recorda-se (lUO solicitei dos di- I já trabal!Jos mUlto Importantes feitos pelo iIlustrado SlllljldoI,



se essa refOrmá se p.odia fazer pelos meios ordínnrios ou ~~
entende que esta qucstãO alT~cla um artigo constitucional;
porque, se o uobre ministro cntende que a questão afTecta um
ilrtigo constitucional, sem duvida dcycr-se-bia ter apressado
em prop6r ou 'f,lzer propOr a reforma desse artigo; ora, se ã
não mandou propO,., de duns uma: ou acredita que a questãO
nlio entende com artigo constitucional, como é minha opinião,

·ou acredita que entende com artigo constitucional, 6, não
promoye!ido a reforma desse artigo, quer deil(ar as camaras
municipaes como estão.

Não pe,we V. Ex. que cu direi, como algumas pessoas
pensão, 'llre o governo. não se alreve a tocar na organísaçlio
municipal, porqlle não quer abalar a sua maioria; maioria
que represerrta um grande edificio, construido com muito

·trabalho e allencão, mas assenL1do sobre arC'i"d; o mais
pequeno' cbo'lue pôde-o demolir. Não pense S. El(. quc dilei
isso. Creio que- o nobre ministro da corOa tem a consciencia
do seu dever, assim como toda a dignidade e brio para
·occupar tão dignamente, conro occupa, aquclla cadeira, c
não recearia abalar a maioria da camara, se entendesse que

·era isto necessario para cumprir os seus deveres. Penso pois,
que o nobre ministro está convencido de que a reforma muni
cipal p6de ser feila pelos meios ordinarios, porque não en-
tende com artigo constitucional. ,
,;, Outro ohjecio, para que cbamo tambem a attenção do
nobre ministro, é a renda do' municipio neutro. Senhores, ri
possivel que, 4uando todas as provincias tem uina renda sua,
além da ronda municipal, e delIas podem dispôr como muito
bem entendem, conforme julgarem mais convenieute ao seu
servico, ba de o municipio neutro, pelo simples. facto de ser
neuú'o, não ter urra renda propria suf!iciente, que se considere
como munidpal, visto que lião póde ser provlDcial ? E' pos
sivel que a renda do municipio ueutro entrc toda pam o. cofre
geral do estado, scm que o municipio POf81 dispõr de nm
vintem, isto em face de tantas necessid:ulp.s, qu~ crescem e
se multiplicãO em rdação á exLcnsão de territorio de sua
representacão? N,ão vê o nobre ministro que na renda que o
estado tira·do municipio neutro figurão muitas verbas (lUe nas.
provincia8 constituem renda provincial, ou municipal? .Não
acbará o nobre ministro que ri de razão que, reformando-se
as camaras lIlunicipaes, se estabeleça uma renda prnvri.a do
municipio neutro dando-Ibe assim na nossa organisação
administrativa' a categoria e representa~ão que lhe Sã!},
devidas?

E fazendo isso, Sr. ministro, creia V. Ex. c{ue presta u~
grande servico, porque acaba com alguma nvahdade mar,
entendida quê existe. Nas prov}ncias entende-se ql!e o muui
cipio neutro consome um capItal mUito avultado com de
tnmellto dellas,e ao mesmo tempo os fluminenses entendem,
pelo contrario, oue 8e despende com as provincias aquillo
qUli é renda prôpria do municillio ne.utro, 'e que a.o menos.
em parte com elle devia despender-se.

Entretanto, senhores, o deliberativo,ba de ficar confundido
com a executivo, e o relUltado será que o serviço municipal,
da côrte continnará a ser feito do modo porque vai sendo·
feito. Cbamo a attencão do nobre ministro para este ns
sumpto. S. El(. disse qúe o governo podia pedir informações
e dar lnstrucções, mas que bavia um li!Jlite, além do qual nlio
podia passar j entendo, .senbores, que, se o governo uão tem
na marcba do servico publico e em relação á municipalidade
uma ingerencia ·tão· I,a~ga e ,conveniente como é preci~o. t.o
davia se o nobre nlllllstro ]ulgar que as rendas mUlllclpaes
são n;al despendidas, não Ibe faltão meios de chamar a ca
mara ao cu.ml~l'imento de seus deveres.

O SIt. MINISTRO DO IMPEnlD: - O governo tem o direito de
tomar contas.

SESSÃO EM 3 DE AGOSTú DE IS1H

pela fia'hia, que àctUAlmente não e~tá na casa,'o Sr. Nabuco
J~S8a commissão ent~n!leu-se com S. El(" conferenciou com
c:lc e apresentou ao goyetno o resulL'ulo de seus trabalbos,
Desde então diver~os outros trabalbos têm sido npresentados,
c ainda ba pouco tempo o nobre ~enador por Pernambuco,
cx-presidenle do consdho de ministros, npresentou tambem
lJma reforma ao senado, que depois entendeu em sua sabedoria
dever retirar.

!lIas o Sr. ministro, tendo de responder ao nobre senador
IleLL Babia, ácerca da reforma municipal, parece aue nã~
lLttendcu bem a l'Jdos os pontos dignos de ser mencionados,
e que merecião discussão. S. R'l. mostrou-se preoccupado
simplesmente com a idéa de separar o deliberativo da execu·
Ção, idéa sem duvida all(uma muito importante, idéa cardial.

Ora, S, Ex. cntenrlerá que a eleição municipal deve eonti
nuar a ser feita do modo por que se faz actualmente? isto é,
'lue cstá babilitado l'ara ser vereador lodo aquelle que pôde
ser eleitor de parocbia? Eu não cQncordaria: muilo com esta
opinião,

Não sei qual é· o modo ele pensar de S. Ex. a este respeito;
mas pare,ce Ilue pelo menos o espirito da constituição induz-nos
a conclUir de outro modo.

A cOJl5tituicJo estahelece o censo em relacão á natureza
ou imp'ortanciã do emprego electivo ; assim. quando trata do
votante de parocbia. exige 100!! de rendas; mas quaudo tra
Ia do eleitor, não sc contcnta com 100,j; de renda, que: que
tenba 200~; quando trata do deputado,' não se contenta com
200;/3, quer que tenba -ioO;l\.; quando trata do senador, não
quer .que tenba 400$ como o dcputado, quer que tenba SOOlll
de renda. 00 modo que a constituição entcndeu que se de
via elcvar o ccnso á proporção que augmentasse a importan-
cia do logar elcctivo. .

O nobrc ministro l:oncordará pois, que o eleitor de paro
cbia, em rélação <lOS negoci.os publicos, não pôde te: a mesma
importancia que o vCJ"(;adpr da camara municipal; porque
nem todos os cídatlãos, qu.e pDdem ser cleiJ,or de parocbia,
estilo no caso de scr vereador. Por, este lado, "tê o nobre
ministro quc a ql.cstão. devo merecer a sua atlenção.

Por eutro lado, senllpres, n~o sei se o nobre miOlslro en·
tende que o nllmero tle vereadores, deve ser o mesmo em
todas as camaras; se, \I.or exemplo, a camara do municipio
ncutro deve ser composta do mcsmo numero de vereadores
que a camara de M!lricá ou de Cantagallo?

Pensou-se algum tempo, ~ verdade, que a representação
devia ser a mcsma; mas a nossa constituição mesmo parece
repelhr este principio, p.prqu.e marca o numero de represen
taulcs em relacão ao numero de representados.
. ("luando na f'rauça discutiu-se largame9te as;questões mu

IllClpaeS, na penultima rcforma quo se fez, e algllmas vo~es
se levantárão para sll.stentar a cQnveniencia de. uma repre·
sentaçãQ uni,fol'm.e el'ol todos os. pon~os ; Odillon Barrot disse
'Iue cr.. Ilossivcl que se encontrasse identidade em palavras,
pOl'ém que não se podia enconÍl'ar identidade em corpos que
devião, representar numcro e interesses diversos de babi
tantes.

Concordarei com o nobre ministro em que o ponto caI:dial da
reforma é separar-se o cieliberativo do executivo; mos, Sr.
presideote, eu, que tenho ouvido selUpre com tanto pl:azer o
nobre I)linistró, porqlre nprecio sinceramente seu mUlto reco
n)H)cido talento esua capncidnde, confesso ao senado'que me
entl'ist.cci, desanimei de que este desgracado municirio do Rio
de Jauciro veub lL a ler uma call1ara munici p\\l Clp re ação com
a sua importa,ncia; pOI'que o nobro ministl:o, tcndo recoube
cido que a re~rma é urgcnte, indispansavel, tem sido desde
Iqngo tempo reClamada· por todos, e muitos traballlOs se
lem feito sobre ella, não dcclarou ao corpo Icgislativo que
tiuu,a alguma cousa feito a este respeito e que apresentaria
IIl;e'Vemeute, ou mesmo para o anno; não, e q,uando reflicto
Il,ei;ta reserva do uobre ministro e a [Jonbo em relacão com as O SR. CumUlO BORGES: - Cbnmo ainda a a\tencão de
idéas emitlidas pelo Sr. presidente do cOliselbo· eI)l1~53, 11erco V, Ex. para o segu·inte faclo. O serviço da I,impezd publica
completamente a espernnca. ' era feito pela camara municipal. Assim se conservou por

O nobre ministro do iuil'crio declarou no seu relatorio que muito tempo até ba Iluatlo uu cinco alJno~, pouco mais ou
:1 rdorma ri nece,'oariil, e 4ue convem separar o executivo do meno,s; depOIS pdsoou-se le(Jentinamente este sei viço para a
ddlberallvo; o nobre pre"ldente do c:onselbo I<tmbem reconhe- poltela, "endo jeito por parte do bo~elno;. ultimamente CUv!
(eu jsto; porém, o ~r nlÍnistro do illl~erio não nos declarou, quê, EeD(\o o orsamento da camara mUfilcljlal nl'les~lJtarlo
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cidatle não ~e via nem uma ca;ea de larallja ná rua; a irriga
ç:1o fazia-se; e olllrelallto para lodo eSS'l serviço exlraordi
nario, tendo cu e11rla brallca e lendo dado ea rIa bl'allca a03
fiscae6 da camara, apezar de ludo is~o, ga:Ha ..ão-se 4.0 e
lanlos oonlos, ao passo quo hoje com a limpeza gaslão-[!l,
~:700;fl por mez, e eom a irrigaç<1o 2:58:1,$ men"aes.

O SR. VISGO~DIl DB JEQUlTINllo~l1A:-E' exlraordinario !

ilTjgilç:lo~

O SR. C,\NDIllO BonG~s : - Bem; mas o orçamenlo muni
cipallcm 6iJ:(J(J();;lí para este serviço, as obr;~s publicas ,pedem
1lI\í:200;il, s<1o porl'1ll10 lG5:2iJO:;Z, note V;. El;., para hmpeza
da cidade o irrigacilo.

Or<l quanlo pensa V, Ex. que, esta cidade, que pou.co aug
menlou tle 1850 par(l cá em ex~ensão, a c.ldad~ pro~rlamenle
dila; l]Uanto pensa V. Ex, qne gJ.slav<l ale cnbo em hmjlçze
e inigaç:lo? S"be V, Ex. que llve a hoo!,! de ser \lI'esldenle
da camara municipal da curle; posso, pOIS! asseverar que, de
1M7-18!l8 gaslava-se em limpeza, e a cl.tlad~. eslava lIm
pissima, oito contos ~ovecentos e tan~05 n111 reis p~r anno,
I~to conslado respeclt,vo balanço; hOJ.c ga,sla-se oi:7,GO;) !...
por 1I',ez! I

O Sn. VISCONDE DE JEQUlTI~UOi'lJA: -Apoiado.
O SIl. CMnID0 IlonGE": - Quando declarou-se, em 1800 no

Hio de Janeiro a febre amnl'clla, o Sr. marquez de, Monl'Ale
g;'o, enlãomi;lislro do imperio, .deu-me car~a ?r~nca para
toda a de5peza que fosse necessal'la, em relaçao a limpeza e
dosinreccão da cidade. Nesse lempo andava li cll1.de sempre
limpa, mas as praias achav<1o-se em estado menos limpo, por
que havia clllulilo5 de capim secco em alguns Jogares 'lue,
balidos peio nlllr, vlIIlüo accuIlJular·se lIellJlJ;,

Pois lodas as praias for:1o limpas de motlo ql~e a aroo.
al'rarccia, ~Dmo al'rilre~e hrje no Flamengo,e na Glona ; na

;10 gn;'''loo I!ara scr approv,,,!o,, o governo cnlentleu que
l~llvia. I'esll'lngli' ;I!gumas vCI'JJas : pOl' exemplo, na vrrbn fis
caes tlilllinuiu 10:000;ll, na verha cu,lns diminuia '2:000.í5,
c a"sim 1'01' dinnlo, de modo que dcvêra re~ullnr do or~a
muni" em \'il"0r uns GO:O()O,{i de saldo, e mandou que a C'l
mara municipal empn'l:a~sa, esl~ dinhcil'O na limpeza e irri-
gilÇiio da cidade. '

Em consequencia dislo rez-se um conlralo, que lenho pre
fenle, pelo qual o empretario obri~ou-se a varrer a cidade O Sn. CA]';DIOO BOnGEs:-Não ler,i o nobre minislro algúm
uma v,~z por ~emana e 00 caso ,Ie i"Cracç:10 do coolraclo meio de Cazer com que e~le serviço seja fiscali:mdo con\'ll
(lIole V. IIx. que ell~ recehe~:7GO~ por mcz, li por tluanlo nienlemenle? Creio Ilue 5illl.
arrema\ou o >cr.ico) lem multas de 1,5 a 10ií. N:io acha E por aqui vê o nobre minislro a necessidade que lcmos ÚO
V. Ex. que -valeria"muito a pena 0:10 Vllrrer nuoea? (;\poia- executivo municipal ;n~o ha fisclIlísação. Reconbeço 'Iue o
dus,) Peço pois, a V, Ex, que a\'erl~ue i~lo; não li possivel governo nJo pÓlle chegar']Jara islo ludo..; len~bro-me tle uma,
que as cou,as continuem por semelhanle modo. 'maxima de um escl'iplor notavel: quand le !JOuvernement

Ainda mai,,; o 5~rviço da i(l'i~aç<1o, que lambem ~e acha est par IOllt, la j'eslJnllsabilíté n'est nulle parto ,
conlralado, eôlú nns tl1MmaS condições; Y. Ex. ,que percorre O govcrno lem muilo em que se occnpar, não póde CUIdar,
esla cidade. p,odor:'t amrmar qae ha irtiga~'io e Ilue alguem desses servicos' mludos da municipalidade; lodavia, a culpa
n:\o Il~OI'l'qil "b,.. rado 110 pó? Qual)dQ c~lá para cbover ap- ti ~ua porque n:1o Ira la de orK'lIIisa-la convenientemcnlo,
parece uma ou oulra carroça 1J.1le esoa!ha alguma" gotas tlc de m~do que possa descançar em uma administração zelosa
a~ua na rua; e assim v<1o GO:OOOJ5ooh. e (lrevidenle.
"Islo, por,m. n:ioli omais; o que achei nolavel Ó quo, leado Ainda cbamo a allencão do nobre minislro para oulro-

passado a lim'peza para a camara municipal da cõrle, con- Caclo, que não pcrlence oi: municipalidade propriamente dila; ,
~ig-nando se cm seu orçamenlo 1,1I11,a verha de 6~:OOO~ para e que, cnlrelanlo, parece digno de ull~a medida qualquer.
cssa despew, haja cm oulro orçal,ncn\o (n:1o sc~ se eslo~ na A camara municipal não lem cuidado dlslo j lnasa~re
ordem) haja no orcall:ento do minislcrio das obras publicas dilo quo ó do sna 'Illribuicão, salvo se'é da compelellcla 00
uma vrrba para;), limpei:l, e iJ'1:igaç'1Q, da c~tla,ie, eIll, qU,e 6C Sr. mini"lro do commerciô, agricullura e ohras publicaS'.
pede 1C5:00(l,5, creio ,cu. .. Quero fa\l'lr, Sr. pre"idenle, do uma celebre barreira que

De modo que n:io :l0l se sii~ dous serviços ,liver.os, se duas existe no Calte!e ha vinte e tanlos unnos e que parClle n<1o
cidades, um~ a cargo domnllslerlO das obra" publicas, onlra dever lei' fim; e para que, senhores? l'a'gar-se harreira flelo
a cargo da cumara municipal, porql)o no orçam,ento u'la c~- peior caminho da c;dade que ha para Botafogo, porque real
mura Im GO:OOO;il, e no da agrlcullura pelle-f6 ~Ov:OOO;il. menle o pcior cilminho li da barreira' por dianle I
N;lo petlirei a y. E;x, q\le me expli'LI,IC este nego,clO, Ilorque O 1'n. SILVEIn,\ DA ~rOTTA: -E' o peior caminho do RiQ
n~o li da sua repal'liçãoj mas fiquem o senado e 1/. casa saben,do ' dc Janeiro. '
islo.

O SIl. 1II1"lsTno DO lillPBIllO: -Auxilia' se á camara mu- O SR. CANDIDO BOnGEs: - E ./JoIo V. Ex. que alé ba, se-
nicipaL gundo creio, um ,lbu6?, para que peço a allençiio do nobre,

minislro,. Que a barreml cobrasse essa laxapel0 tempo con-,
O SR,. CANDlooll.oRGBS : - Declaro roi.s, com anlecedoncia, venienle pelo caminbo que melbol'ou, vá; mas li faclo, quO"

quo hei de mandar uma emenda s!-,ppnml!lllo a vc~ha, porque, passando-~e pelo caminho velho paga-se a meôma laxa.
sQ não é duplicilta, li cOll1p'elo dlsperdlclO. (.~p011u.lOS. ) f:) S'iI. ftIINISTIIO DOlMPERIO:-A barreira eslá anles.

O SR, IIIINlsTno DO b!PEnlo: - Ncsle caso fica V. Ex, O SIl. CANDIDO BORGES:- Está immedial,amente unida a~
arriscatlo a morrer ahafado pelo pó. caminho; e, perdoe V. Ex.. essa porção de caminho não fOI

O SIl. CANO 100 !lORGES: - Q nobre minislro do Imperio, feila pela companhia.
que nào é dos Il,lai" \'dho" bahilanles d~\ çidade dI.) R.io de Ja- O SIl. 1II1NISTRlJ DO IHPEnlo:-Sõ Cazendo um~ dedaraçiio :
Ileil'o, acaba de dQclarar-me que corro fiSCO de I;I)orrer aba(ado, I h'"

q lJão VDU, nelo C@linh.o novo ; vou pc o camlll o ve.",o.'pelo pÓ" <

O SR. IllNISTno DO I~IPIlIllO: -Se não hoaver verba para a O SR. CUlOIDO BOnGEs:- A companhia podia 101'.0 direilo
de cobrar pelo caminho que fez, mas. nào polo tamHl!Jo que,
não fez; o caminbo ,"ellJO não fOI (cllo por ella.

O SR. FIlÍlIlEIRA PENN,\:- O cohrador como. !la de dislin
guir os que vão pelo caminho velho e os que vão pelo ca
mínho novo?

O SR. CANDIDO nonoEs:-Pond~-se um vigia na exlremi·
datle tlo caminho velho.
, O SR. MINISTIlO DO II\lPEIll~ : - V. Ex. quer a mudança da
barreira ?

O Sn. CANDmO lffille>Es:-Qucro a sua exlincção, e por isso,
peco ao "overno que atlenda para esle imposto pago denlro.
da" cida3e j é um escandalo. _ .

, Por que razão nào ba de pagar a pop~laçao Imposte)
nenhum no reslo da ci'~ade e ha tle paga-lo ah? O governo II
a camara municipa~ \lodi~o ter ha muito lempo l'Osgalado
esse conlracto, porque creio qlle ha 2i annos que eXlSle tal
barreira. p .'

E pensa V. Ex. que é, a~guma bugatell~? rocurel mUllag
vezes .aher quanto rentlla aquella barreira, nunca o ptMIe
conseguir._ Até· que por fim alguns esca\ereclmenlos putle
ebler por inlermedio da municipalIdade.

Dessas.illforn)açõa~ consta o s~gumle : . , .' '.
(( I'assárão na ronle do Calete duranle o dl?- (qulnla~fClfa)

7 dp julho de 1861; das oi horas da milllha ale a meIa nOlle ;
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Gondolas e mais vehiculos de quatro auimaes, 68
a 160 • •.. , . . . . . • • . .

Garros de quatro rodas de dous ditos, 139 a 80 rs.
Carroças de dous ditos, 41 a 80 rs. . . . . .
Ditas de um dito, 156 a lO rs.
Tilburys, 163 a lO rs. . . • . , . .
Animaes de montaria e á. dextra, 81 a lO rs.

10$880
111ao
3$'280
6$2~0
6$5'20
3$240
~

41$280
" No dia (domiago) UI de julho,. durante nsmesmas horas:

GOlldolas e mais vehlculos de quatro animaes, '2
a 160 rs. • . . . . . . . . . . . 11&520

Carros de quatro rodas de dous ditos, 212 a 80 1"9. 19$360
Carrocas de dous d~os, 12 a 80 rS. • . " ,i960
Ditas ad um dito, 82 a 40 rs . 3111280
Tilbur!s, 173 a lO rs. '. . . • . . 6$9'20
.Animaes de montaria e(l dextra, 8a a 4,0 rs. 3$3'20-----,

45~360

Examinando quanto paga cada um desses vehiclilos de
conduccão e ammaes, a conclusão a que cheguei é- que a
barreirâ rendo 16:000$ a 18:0001 por anno. Ora, a com
panhia provavelmente não despende 6:000~ por anno; V. Ex.
passe por eldO caminho, se não tem passado, e veja o estado
em que está; quando ha buracos, põem se algumas carrocas
de pedra, e nis.to fica. Ora, com uma renda de 18:000$ ôão
se poderia ter caminho melhor? e mesmo· assim, será justo
que contínúe a populólcão sujeita a um imposto que parece
inius'i~.cavel ~oJe? Nãó ter4 o. governo meIos de acabar com
tal escandato? não poderá a c~mara municipal pelos seus
co(res resgatar semelhante contrato e deixar a passagem
livre~ C:!l~o pois a attenção do governo para este ohjecto,
e espera que o não deixe no esquecimento. .

Amda vontinuando, Sr. presidente, em negocios munici.
pallll chamo mais a attenção do nobre miaistro para o mata
douro publico; E' objecto que já tem sido tratado; e estou
certo de que S. Ex. tomará em consideracão esta aateria.
Entretanto notei em S. Ex..alguma inclinação... ; e, lem
brei-me de um dito do Sr. Thiers - 011 tombe toujours du
çôté 0111'011 flellche-; S.Ex. mostrou-se, digo, inclinado a re
lJ\oTer o matadouro publico, a manda-lo...

O SR. MINISTRO DO IMPERIO:- Não mostrei-me inclinado;
!lceito a idéa.

O SR. CANDIDO BORGES: -- Então tanto peior; acho qu~
S. Ex. não tem muita razão, e peço-lhe Iue, antes de tomar
u~a resolução definitiva, examine tudo quanto ha a esto res
peito.

Quando live a honra de ser presidente da namara municipal
da cÔrle, achei a obra do matadouro bastante adiantada, a
camara proseguiu nella., e no ultimo anno da minha presideo
cia comecou ali a matanca.

Antés qué omatadouró fosse construido, diversas commis
saes de profissionaes forão nemeadas para examinar aquelle
çagar em relacão ás condicões de edificacão e de salubridade
'JUblic«; seus 'pareceres Corlio todos favoráveis.

Encetou-se a obra, r"pendeu-se nella, posso affirmar sem
\Iledo de errar, mais de 600:000$, e prmcipiou a matanca
pelo systema de isolamento. Não sei se V. Ex. já visitou'o
matadouro, se visitar ha de ver que foi cónstruido para um
systema especial de matanca. O sangue extravasado era il\l
mediatamente recolhido; quando acabava a matanca, solta
~ão-se as bicas de agua e o matadouro era lavado; de I\lodo
que não ficava o menor cheiro, absolutamente nenbum.

Dizem-me quo hoje ha occasiões em que o caminho de S.
Cbristovão é quasi ÍlItransitavel. porque difficilmente se póde
solTrer o cheiro que exbala aquelle edificio; mas ,creia V.Ex.,
q.\le isto depende só da falta de administração, e muito espe
Cialmente dos abusos que se têm commettido.

S6 V. Ex. entrar no matadouro ha de ver que,. terminada
a matança, não póde baver exbalacão de materias putridos;
mas porque as ba7 for que a cam'ara municipal alugou, o~

aforou fracçõc8 do tcrreno contíguo ao matadouro, a diversos
individuoE para certas Índustrias, e isto a troco de uma renda
·de 400J/l por anno; ali se fervem tripas de animaes, ali se
procede a maceracão dos chifres, ali se estendem couros, al~
se derretem todos'os residuos para delles lirar seho uu graxa,
e é durante a efTervescencia dessas materias que o matadouro
exbala esse cheiro desagradavel.

lima vez, porém, que se ó1cahe com aquellas barrac.as, qu.e
de mais a mais são tão desagradaveis á vista, não haverá.
cheiro algum. .

Além disso está averiguado que os logares proximos aos
matadouros não são os menos salubres. As estatísticas não
nos mostrão que os hahitantes das visinhan!,lus desses estabe-.
lecimentos soffrij,o mais quo quaesquer outros.

Ora, se o matadouro, em rala!Jão as condi!,lões de construc
9<10 Com que fui feito ,se acba collocado em um logar em que a.
enchente e vasante de maré lava completamente sua circum
ferencia, e em. que por consequencia todos os despojos de ani
maes podem ser levados para o mar; ainda 50 entende que
está mal collocado; pergunto eu: qual il o logar que o go
verno acha mais proprio 1· Será em uma planjJ:ie longe do
mar1

Se, como alguns pretendem, o matadouro fOr coUocndo.
em Santa Cruz, em Sapopemba ou em outro logar seme
Ibante, perguuto : os gastos de transportes não encareceráõ.
o genero 1 E essa despeza n1\o virá cabir tambem. sobre o
pobre consumidor? Além disso não poderão dar-se uma ou
outra vez, sinistros dos quaes resulte faltar esse genero de

.alimentação? Sem. duvida nenhur;Jl.a. E a isto accresce o
dispendio que o govei'no, ou a camara municipal teni de
fazer com outro edificio, que talvez não seja tão bem cons
truido.

Deixo. Sr. presidente, á prudencia do nohre ministro
apreciar estas opiniões, examinar o valor que ellas possãa,
ter, convencido,como estou, de q·ue ha de deliberar cooforme
fôr mais conveniente.

Sr. presidente, eu disse ha pouco que dentre os poucos
Srs. ministros que enviárão ao sen~d~ as info~maçõ.es pedidas
por mim, era um. delles o nohr.e mlDlstro .do I~peflo. S. ~x.
mandou com efTelto uma relaçao das gratlficaçoes concedIdas'
na sua reparllçã'.) sem autorisação de lei. Vejo uma de 3:000$
e outra de 1:200;/\.

O Sn. MINISTRO DO IMPEmo : - Ambas estãó no orcamento.
que se discute. Para uma havia autorisação, que era'a verba
-reimpressãO de leis-, e para a outra nAo havia; mas. os,
relatorios dos ministros apresentão constantemente o trabalho,
por que ella foi concedida, isto é, a codificaçilo das disposi
ções sobre materia' de eleições para conhecimento das Ca
maras.

O SR. CANDIDO BORGES: - PerdÔe V. Ex.; {) que vrjo no
orcamento é o seguinte: «vem nas emendas ao § 10. « Em.
vez de 170:800Jl\, diga-se 161 :980$, inclusive 10:000~, para,
continuar-se a rei~pressã'J das legi~lações de 1808-.1831, e
1:200$ para a co,hficação das declsoes ácerca de elelllões. J)

O SR. MINISTRO no IMPERIO : - A de 1:200$ li gratificação..
a um empre.pndo que collecciona os av.isos, e essa collecção
tem sido punlicada todos. os annos em aditamento ao rela
torio do imperio.

O SR. CÁNnlOo BORGES: - Bem; aquelle que está. collec
cionando as decisões relativas á lei de eleições. tinha 1:200$.
de gratificacão, além do seu vencimento de oilleial de secre
taria; agorâ V. Ex. o que {jlz? Aceitou a el'lenda que tra~
para0 orçamento osse 1:200$; isto é, quelegalisa esta despeza.

O Sft. MINISTHO 00 IMPERIO: - Quiz quo o corpo legisla,
livo conhecesse e votasse esta despeza.

O 811. CANOIOO BoRGES: - V. Ex. faz hoje COJll quo ost"
gratilicação, que era concedida por abuso, seja transformada
em' gratificarão legal; e cntão aceitou a emenda. nlas a.
emenda llara' os oulros 3:000$í é que nãocnconlro :Hjui.
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tos das secretarias respectivas, porque desde que ha um re
gulamento quo marca qual é o serviço, que estabeleco a sua
distribuiCll0 a cada um empregado toca um tmbalho dill'e
rente; p:lra que se supprimissem, pois, certos empregos nas
secretarias, devia-se ter modificado o plano de trabalho, istd
é, os regulamentos, de modo que se simplificasse esse tra
balho.

Ora, é isto que não vi ; os Srs. ministros no seu relatorio
não mostrárão que esses logares são de mais, e, entretanto,
discutindo-se o orçamento aceitárão emendas, não sei como,
de modo que os lagares da secretaria hão de sêr diminuidos á
proporção que vagarem.

Para mim ó fóra de duvida que os Srs. ministros não esta:
vão bem convencidos dessanecessidado, porque, se estivessem,
sem ~uvida alguma principiarião reformanao os regulamentos
de suas secretarias; sÓ assim concebo á suppressào dos em
pregos de que trata o artigo a que me tentio referido; mas
conservar o mesmo plano de divisão do trabalho, a mesma
ordem. e sU;Jprimir os agentes desse trabalho,. ti cousa que
não posso comprehcnd@r. (Apoiados.)

Agora, permitta o nobre ministro que eu faca um reparo
que me parece serio. O nobre ministro e os seus collegas
aceitârão emendas reduzindo o pessoal das respectivas
secretarias; mas sempre com a clausula:-« á proporçâo
que (orem vagando » Ha porém uma excepção a esta reora,
consignada no alt. i7 que diz: « Ficão supprimidos desd'e já
os logaros de consultores das secretarias. »

Ora, .esta excepção pal;ece odiosa, e inexplicavel. Acho o
facto tão grave, sonhores, que não sei se me ó permíttido
convidar o.sr. presidente do senado para que deixe a cadeira
e venha ajudar-me nesta discussão. E' possivel que S. Ex-,
encanecido no serviço publico, cheiu de experiencia, ehefe
do gabinete de 12 de dezembro, que reformou as secretarias
e creou esses Iogarei de consultor; é pessivel que S. Ex.
deixe passar desapOTcebida uma excepção á regra. ge.ral, e
que eu não tenha nem o nobre senador pela prqvmcla da
Bahia, o 51'. Nabuco, ex-ministro da justiça do mesmo
gabinete, para combater comigo esta excepcão? . .

As raziles a!legadas pelo nobre ministro ao imperio não
me parecem procedentes. Depois que S. Ex. fanou e pro
curou justificar esta medida excepcional, se disse, e eu nào
estou longe de crer, que foi tomada, .porqu.e devia recah!r
sobre certos emperrados que nào podem glonar-se de .er h
beralissimos como oministerio; que essa morte politica es
tava determinada e decretada pelos liberalissimos cbefes da
situacão nascente e com effeito, senhores, as razões dadas
pelo nobre ministro não são procedentes.

Disse o nobre miuistro que os logares de consultor são des
necessarios, pOI'que para consultar ha as secções das secre
tarias de estado; mas o nobre ministro sahe que as l1ecreta
rias não são corpos consultivos, e do mesmojllodo que S. Ex.
ha pouco me remetleu para os respectivos regulamentos, eu
peco-lhe permissão para imita-lo, rogando-Ibe que me mos
tre', onde e de que modo as secções consultão, ou podem con
sultar nos negocios quo estão hoje li cargo dos consultores.

Ha tambem para consultar o procur!ldor.da co~"a, disse.1)
nobre ministro. Quando, senhores, se dIscutIu aqUi a necessI
dade da reforma das secretarias, .lembro-me bem que o mi
nistro da justica de então disse' que não era possivel que o~
negocios continuassem no pé em que se achavão, porque o
procurador d~ corÔa tinha.muit?s negocias. a seu cargo, e q'!o
não podia satIsfazer as eXIgencms do servico ; era necessano
que houvesse mais alguem que Cosse consultado.

E com etreito, senhores, ~ousta-mo que, quando o procu.
rador da corôa entregou os negocios aos seus successores,
encontrarão-se tres mIl e tan,tos papeis atrasados. O nobre
minIstro sabe que o interesse publico e o interesse particular
soffrem consideravelmente com semelhante atrazo. Portanto
não se allegue a existencia do procurador da cor/ia como
consultor absoluto e unico, porquo elle não póde fazer Im-
possíveis. _ .

Não se allegue tamhem a eXlslencla do conselh(} de estado,
porque anda sempre muito sobrecarregado de serviços, não
póde informar tão. promptamente como muitas vezes é noces
sario. Tenho OUVIdo alguns 51'S. conselheiros de estado las-

o SR. MINISTRO DO Ilfl>MRIO: - Esses 3:000$ sabem da
qUantia fixada por lei para a reimprcss,10 da legislação.

O SR. CANDIDO DORGES: - Perdoe-me V. Ex. ; quando D
cDrpo leg-islativo vota uma verba para a reimpressão de leis,
entende sem duvida que o que trabaluo está feIto; collegil'
leis ó uma causa, o reimprImir leis é outra.

O SR. MINISTRO DO IllPERIO :-0 trabalho não está ainda
atabado, faltào alguRs annos.

O SR. CANDlDO BORGES: - V. Ex. não acharia melhor
marcar·se, como se fez com ocodigo civil, uma quantia paro
Mto trabaluo, do que estabelccer uma quantia annual, sem
~razo determinado?

O SR. Mn'HSTRo DO IMPERIO: -'- Seria mclhor marcar o tem
po, dentl·o do quai se devesse fazer o trabalho.

O SR. CANDIDO DORGFS :-Dem, concordo com V. Ex. l\las
'v. Ex. suggeriucmc agora olitra questão, e é a seguinte: Se
o nobre ministro do imperio declarou na camam dos 81'S. de
putados Como declarou em seu relatorio) que achava ex~cs
s;vo o numero de empregados da secretana, e tanto que dIsse
que bavia uma vaga de 1° orncial, duas de 2" e uma de con
tinuo, e que era desnecessario preenche-Ias, como consen~e
5. Ex. que esteja encarregado a um empregado da secretarI
um servico extraordinario, e que se lhe dê a um uma gratífi
cac;):o de '3:000;/1 o a outro a de 1:200~? Isto prova que os
empregados não s,10 bastantes, o~ gue esta .gratificação é sua
pernua, porque então o nobro .mlmstro deVia fazer que esse.s
empregados, llue j~lga ~~m~sIados: fizessem este servIço o
qual por certo fical'la mUltlsslmo mms barato.

O SR. SOUZA RAMOS :-ElIe não era o ministro quando co
mecou a ser feito esse trabalho.

Ô SR. CANDIDO DORGES: - Não quero saber qual foi o
ministro; estou dizendo o que se devia fazer. Sem duvida
nenbuma que a secretaria tem obrigaçã~ de fazer estQ servIço,
e tem obrioacão de faze-lo com 05 vencImentos que a lei tem
marcado, ~ não com gratifica~ões que estão fóra da-lei do
tlrCamento.

{) SR. MINISTRO DO IMPERIO: - V. Ex, veja no regulamento
a differenca que ha entre serviço ordinario e serviço extraor
dinario. •

O SR. SILVEIRA.. DA I\IOTTA: - Serviço extraordinario só ha
quando o pessoal é pouco.

(Ha outros apartes.)
O SR. CANDIOO DOnGEs: -Niio me refiro nem ao ministro

que concedeu a gratifica~ão, nem ao empregado que a t~m
recebido; conheço-o, sei ,que é pe.ssoa mUito apta, mUlto
capaz, em cujo zelo pelo serviço pubilco eu confio; mas parece
que a gratificação é um abuso. . ..

Na verba - secretaria - eu VI que o nobre ministro..
aceitou uma reduccão' a emenda dimmue a verba. Não SJI.
mas creio que nesta 'reducçào já estão comprebendidos os
empregos que se achão vagos e que não hão de ser ~rovld~s,
porque o artigo adittivo, referindo-se ás secretanas, diz:
• Serão supprimidos á proporção que vagarem, etc.lI ~ no
bre ministro não considerou esses lagares VbgOS desde Ja?

O SR. MINISTRO DO IMPERIO: - Calculou-se sobre a sup
pressão dos logares vagos.

(J SR. CAN[llOO DOnGEs: - lIIas como aqui se diz: « .;. á
proporç'!o que vagarem ... ))

O SR. MINISTRO DO mPERIO : - Nào contou-se na verba com
aquelles que não existem, com aquelles para os quaes não é
preciso obter fundos.

O SR. CANDIDO BORGES :!.....Agora, Sr. presidente, vejo que
em um outro artigo (eu não posso tiiscutir o.orçamen.to em
globo, porque estamos tratando delle por·~r~lgo"s), .eJo que
em um outro artigo a emenda manda sUPllnmu' I lagares da
secretaria á proporcão que vagarem, mas noto que os. Srs.
ministros nos seus relatarias não demonstrarão a neceSSidade
desta suppressão ; e parece que, para supprimirem-se esses
empregos,de;ia-se ter começddo pela reforma dos regulamcn-
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l:imarem a folla dos 'consúÚol't" Um do~ merílbros mais no
laveis de uma das seccOes do conselho de ebta<lo disse-me ba
dous dias. « Tem-me "feilo falia o consullor ao imperio, era
lão pratico e activo nos.negocios desta secçôlo que .empre en
contrei neHe um dos mais noL'lVeis auxiliares do! trabaliJos da
seccão. " Ilonra ao.Sr.conseJbciro Pedreira I

Ú conselbo de eslado é com [lOsto ,de capacillades respeila
~'eis que eslão na attura de iil'formar o governo "convenienle
menle; mas nem sempre o póde fat.er ; tanlo mais que V. b:x.
SOlbe que ba .ecçlies que pe.rlencem a ~ous minislerios; por
exemplo, a seccão do ImperlO 'consulta Igualmente sobre ne
gocios da agrícultura; a secção de estrangeiros consulta
Lambem em negocios da jusliça. "..

Ha reparticões em que com elTeito são dispensllveis os
con~ullores; na marinha V. Ex. vê qúe o ,minislr? lem muitos
aUXIliares; teln o çhefe do quartel-general, o mten.lente, o
conselho de estado, o auditor e o conselllo supremo mililar.
Na gnerra lem o conselho supremn mililar, o ajudante-gene
ral e o audilor de guerra. lUas nos minislerios do imperio e

, csll'angeiros quem é que o governo lein?
E depois, não acha o nobre minislro que, mesmo quando

julgasse que esses lugares erão dispensaveis, como julg:ou os
outros empregos da secrelaria, mal'charia com mais jusliça
nilo eslabelecendo uma excepção que póde ser explicada por
Jnntivos que cerlamenle nào acluào 'no animo do nobre mi
nislro, sobretu-do liberalissimo como é? Podia eSlabelecer a
regra que eSlabelecem para os mais em(H'egos, iSlo é, que os
logares fossem abQlidos á proporgilo que fossem vngando ;
mas quanto aos consultores, não, disse-se; " desde jil, livre
mo-nos desla pesle que fat lanlo mal ao goveme, que lanlo
prejudica o scrviço publico e que tanlo sobrecarrega o lhe~
souro.

Em consciencia acho que V. Ex. não lem ratilo; a tlxcep
ção é odiosa e eu estou disposto a mandar em tempo compe"
lenle uma emend<l, afim de que pelo Illenos sc observe a
mesma regra c~tabelecida para os oulros empregos; c se hll
razilo para alguem concluir que a cxceJlção é sómenle porque
IIlguns homens que occupã? esses logares s~o emperrado~,
V. Ex. tem a faca e o quClxO na mão, demllla-os, nomeie
gente da sua confiança mas nlto prive o governo de tão uteis
auxiliares. O pait nào ba de ler sempre a forluua de vér 11
lesla dos negocias: minislros tão iIIuslradQs como V. Ex. e
scuscollegas, podem vir minislros menos aplos que prçcisem
desses ageules dc a~ministração, lilo necessarios á boa direc
ção dos negocias publicas. Estou,pois, convencido de Ilue 1101'
jim V. Ex. hade aceitar uma emeodasioba a este respeilo.

SI'. presideule, eslou desejow de lerminar, tanlo mais que,
éomo já disse, a maioria. de que fali ou hontem o nobre sena
dor pelo Rio Grande do Norte, tem muila vontade de dar já o
orcamento ao governo; mas não concluirei sem occupar-me
dc" uma questãO lple confesso a V. Ex. que é pequena e alé
que não é relaliva ao minislerio do imperio, refere sc mais
especialmenle ao ministerlO da fatenda.

Sei, pois, que ella não é apropriada á discussão, mas lam
bem não vou discutir. Como não prelendo occupar a allençào
do senado no orçamento da fa7,cnda, desejára cbamar a allen
cilo do nobre minislro da fazenda para o seo-uinle facto:
• O senado sabe que diversos em/,regados J:, alfandega forão
demillidos pelo ex-minislro da azellúil, o muito lembrado
Sr. visconde dc Albuquerque; as ratOes porque, não lralo
agora de saber.

~Iguns desses empregados farão melliúos em processo, ou
tros não O forão; alg-uns delles farão julgados innocenles;
desles alguns forão) já reinlegrados; 10 ou 11 dcspacbanles
farão reademillidos ao serviço; emfim aquelles que S. Ex.
enlenden que podião ser cbamados para o servico sem pre
juitO da fatenda, e antes com vanlagem della, S, Ex. con
sentiu que fossem de novo CJamal'03.

Mas, quitera que o nobre minislro fosse juslo ; que, vislo
que já reinlegrou alguns, não deixe de proceder semelhant,
menle com aquelles oulros que julgar em identicas circums
tancias, afim de que Ílào se diga que S. Ex. se dirige por
principio.s, que sinceramente reconbeço que nlio actuão sobre
o seu ammo.

Ha, por cxellljllo, um 3" escriplurario. Alexilndre José Pi-

nheiro que foi metlirlo em ~11l procOõso com oulros emprega.
dos e julgado innocento nos lribunaes do 1· instancja ; lll1l
aoconl;lo da reJacão decidiu lambem que elle n~10 tinha culpa,
que tinha cumprido com o seu dever.

Conscrvando, pois, cste zeloso empregado na posição em
que se acba, o nobre mi;lro vÔ que, ao mesmo tempo <Iue I)ri"
va de pilQ um empregado que serviu, li ann03, deix<l 80)J e
sua reputação uma mancha qu~ ning-uem tcni o direito do
lanr:ar sobrc o nome de outro sem motivo j:lstificadu.

Ileço Iicen~a, Sr. pr'esldenLe, para diteI' que lenlw em mi
nbas mãos um alteslado original do Sr. S. T. deitlnccdo, mo,;
trando que ~ssc empregado serviu na legação de }'aris com
muilo brio, hom'a e llig-nidade.

Tenbo um illlcsladó, do inspeclor da alfandega d" CÔl'le,
dizendo: (lé) etc. , .

Tenho oulro aLle5tado, nos nlcsruos termos daquelle, dado
pelo Sr. conselbeiro Saj"ào Lobalo C0l110 inS!leclor da al-
fandeg:a. . "

Tenuo oulre aUestado, ainda mais explicitado que os pre
cedentes, dudo pelo Sr. conselheiro Sampaio Vianna.

Tel'ho oulro d.o Sr. coDimendador P. J. Pinto de Ser-
queira. . ,

Emfim, não quero fatigar a paciencia de scnado lendo os
aUeslados de lodos os iu;~eclores da alfandega da CÔl'te quo
affirmilo a probidnde e a honra desse emprel(ado. }Jeço, puis,
a S. ,Ex. llue Inllcc SUaS vislas sobre esle facto, que veja a
<jueslão de no\'o, que se ba alg:uma duvida em seu eS,pirilo
(o que nilo creio) prul'ure desvanece· la de modo IJue po;;a
fazer a juslIça.que é propria do seu carilcler 11 posição. E'
duro que um c({lall;~o. no fim de 14 aunos do serViço, 80 vcp
injuslamenle privado do pilo e com a mancba de prevaricador I
Se elle o tivera sido, eu nlio leria a coragcm de vir peranle o
senado deITender a sua causa.

E nem se diga, Sr. presidenle, que não ha lagares na
alfandega da cárta p,lra reintegral-o, porque o nobre mi
nislro sabe, e senão está preseate, examinando o negocio,
ha de ver que eslilO addidos a essa repartiç;lo I:rallde numero
de eOlJlre,\"ados da J}nbia, Pernambuco e Rio·Grande. lslo
serve para provar que niio se póde ..Ilegar que nilo ba lagares.

Sr. presidenle, são estas as pOUCilS cO[J:;Jderacões que
julgo dever submelter ao esclarecido juizo do nobre "minislro
do imperio, que as lomará em sua considerac;ão como julgar
conveniente. pluito hem.)

Foi lida, apoiada e submellida tambem fi discuí'são n se
g-uinle emenda, para ser collocada onde convier:

" Fica di;pensada a lei de amorlizaçilo, para que possa o
s~mi[Jario episcopal de S. Paulo possuir bens de lriliz alé
200:000$ - Fonteca. "

O SIl. PRESIDENTE' - Devo dizer ao nobre senador que eu
dei para a ordem ~o dia, creio que /Ia principio da ses;i1o de
lSG1, a proposicão a. que V, Ex, se refere; mJS o senado
approvou um rcquerimenlo de adiamento, fundado em 'iue
bavia um projecto iniciado no senado, autori:,ando o poder
executivo para conceder essas di~pens?s. I'i1SS0U com c1reito
nQ senado esta medida geral, eJoi remeltidapil!'a a camara
dos depntados. Apezar dlSlo, dei mnda a propOSição para a
ordem do dia no principio rle sessão de lSG2. mas o senado
dicidiu segunda \'eZ que fica..e alliado. ~is a razilO por que
nilo 11 tenbo maIs dadoJJara a ordcm do dia, }'ill'cceu IDe que,
dandO-lI para a ordem o dia,contrarial'ia uma decisão do se
nado. Essa proposicilo dispensava as leis de amorlízacào, n~o
só em favor do seniinario de S. I'aulo, como tilmbclll" de ou
lras irmandades e corporações 'elisiosas; não era especial
aO seminario de S. Paulo.

O SR. FONSECA: - Pois rcqueiro a V. Ex. que o dê para
a ordem dia. •

O SR. PRESIDENTE: -A informacil() que acabo de dar ao
nobre senador deve constar dos AnilO.6s. Prestei muita alten
cão a esle obj. clo, emquilllto pude, devendo accrescenlar
que actualmenle lodos os projrctos, dispensando as leis de
amortitação acbão·se na commiisào de fütenda, '

o ~I', Fonseca pronunõioo um discurso que publicare-
mo. no 3l'pendice /I eslo volume, . .
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o 8 ... Dantas :-Sr. presidente, tenho de dizer algumas
cousas que me esquecêrão quando fallei a primeira vez,
assim como para responder ao nnbre senador que me pre
cedeu e que occupou-se com algumas cousas que eu disse.

Eu li no relatodo do ~r. ministro do imperio, apresentado
na presente sessão, que se havia feito uma concorda la COIII a
cUrla de Roma sobre pl'ovideocias a re~peito de barbadinbos,
e revogando o decreto de 18B. Ora, eu não posso deixar de
notar uma cousa: é que o Sr. ministl'o do imperio não lhe
deu o nome de <'oncordala,e sim de convencão; entendo,pois,
que o Sr. ministro, embora mude o nome de concnrdata em
convenção ou accordo, não o póde fazer sem approvação (ht
assemblé" iteraI, porque as concordatas não se achão na dis
posição do § 8° do ar!. 102 da constitniçilo, que falia unica
mente dos tratados de allianca, subsidio e commercio. Eu
reclamo contra isto.para que a' todo o tempo n,io se diga que
pessoa alltuma no corpo legislativo não censurou este acto do
governo e passe o principio quo o governn póde fazer concor
datas sem approvação do poder legislativo, uma vez que lue
mude o nome. '

O Sn. POlIPEU ,- Se não é concordata, é convenção.

O So, DAN~,\S:- Então esl<í ao arbitrio do governo mudar
o nome de concordata em convene,lo?

Toda a convencão de um cbefó de eslatlo COIII o clICfe da
ilíreja sobre negõcios ecclesiasticos, cbmna-se concordata;
cUamar-se-bia convencão se fosse feita COIll o soberano tem-
poral de Homa. '

Tenbo mais que falI ar ;lcerca rle um abuso que se telll datIo
aqui na cÔl'te. na repartíçll0 do imperio .Impell·ar-se da auto
ridade estntngeira qualquer gracn espiritual sem Jicenca rio
poder executivo é um crime êstabelecirlo no ar!. 81 rlô co
digo criminal, crime que já existia pelos seis arLii(os. Da
mesma fórma dar, execuç,lo a letras apostolicas, ou seja qual
for o seu nome, sem 11 beneplacito rio governo, ê um crime
que se acha 110 ar!. H3 do codigo criminal; pois saiba o se
nado que, niio ~Ó se requerem muitas cousas á nunciatnra nesta
CÓl'te, como se lhes dtí execuçilo sem licença e sem beneplacilo
do poder executivo. Os mesmos bispos, que süo nD.cionaes,
encarregão-se de remetLer requerimentos dos pretendentes ti
nunciatura, sem licença do govemo.

Não quel'o trazer nomes na tl'ibuna; mas fique V. Ex. cel'to
que se tem dado o que acabo de dizer, e alguns são executa
tarlos so,m o beneplacito.

O S~. SILVEIRA DÁ lIorT,l.:-Não é costume.
O Sr. !llNISTno DO [IIPIIRIO:- Talvez se tenba dado um ou

outro facto.
O Sr. D,\NTA~:-Lembro a S. EX", que, bavendo uma que,

tã~ ~o convento do Carmo, queslüo em que se dividirão os
religIOSOS e rle que o governo mandou lomar eOt;becimento por
monsenbor Narciso, um dos grupos dos religicsos obteve uma
bulla,da n~nciatllra e.a executou sem licença e nem benepla
Cito nnpenal; e, queixando-se o outro gt'Upo dos religiosos
desta illegalidade, o governo a sanccionou sem o meno,' escru
pulo; e muitos outros casos se têm dado em nogocios de tIis,

Y
ensas de c.as~m_entos; é, pois, o proprio governo quem aniquil
a su~s ~!:IbUlçoes e concorre para a mTo execução da nossa

constltUlcão.
Agora; permitta V. Ex. que dilta que lCb'islarem as assem

hléas provinciaes ácerca da arlmi~são de lIovicos é um abuso
a que cumpre prestar attencão. porque as aSsembléas pro
villciaes não podem fazer issõ. V. Ex sabe que urna provin
cia religiosa é dilIerente de uma província civil; uma pro
,!ncia conventual compn-hende tres ou qu"tro provincias
CIvis; portanto uma assembléa provincial concedendo a ndmis
são d.. noviços para o convento de sua provincia, le~isla so
bre as outras provlllcias. Eu entendo que, quando a constitui
Ção diz que pertence ás assembléas provinciaes legislar sobre
casas de soccorros publicos, couventos e quaesquer associa
cões publicas e religiosas, é de maneira que niio alIecte aos
direitos das outras provincias; podem amplamente legislar
sobre associallões religiosas seculares, como confrarias, por
que são sociedades que pertencem a uma só provincia; quanto,
porém, aos cGnventos, entendo que o deve fa~er sem oITender

os ,direi los das outras proviocias. Portanto fez o governo
mUito bem em suspender essa lei provincial da Babia,

O Sa. ]),\RÃo DE S. LOURENÇO:- Porrllle?
O Sa. DANTAS: - Porque as assembléas provÍnciaes não

podem legislar sobre negocios que interessão a tres ou quatro
provincia?; a admissão de noviços é .p?" sua ~all~reza negocio
geral. Disse o nobre senador que e InconstlluclOnal o aviso
(\ue prohilJiu a admisSi10 de noYicos nas ordens religiosas.
Sr,' presidente, em todos os tempo; o poder civil teve a fa
culdade de marcar o numero de sacerdotes que devem uavel'
no paiz, quer seculares quer regulares, O governo não póde
dar ordens, não póde intervir na administracão dos Sacra
~lent?S,lUaS póde determinar que não se ordenem senãotalltos
IlIdlVtrluos.

O SR. POill'EU:-Quando foi isto'
O SR, DANT,IS:-I,lo tem seu fundamento no nosso direito

pubJ.ico: que todo o cidadão é obrigado a def cnder a sua
patna, e tem devel'es a cumprir na sociedade; quando os se
culares formão uma associacão commercial ou de outra na
tureza, m10 offendem ú sociédade , não prejudicão os deveres
para com o estado; mas o citladtio. que a titulo de liberdade
de consl'.iencia e por um yolo desliga-se rle toJos os onus da
sociedade. e só [iue!' a protecç110 do estado para passai' em um
convento vida folgada, não o pôde fazer sem licença do chefe
da nação. Se todos os nossos concidadiios pudessem fazm'
Isto, havia de .succeder no Brasil.eomo no tempo dos impe
radores bl'santlnos; quando quel'l110 soldados pam defender
os seus eslados, engajavão barbaros. porque seus suhditos
corrião para os conventos e para as igrejas, e o imperio do
Ol'lenle caulu sob c poder dos turcos por causa do fanatismo
do clero e irn[Jrevide!lcia dos imperadores, Se o nosso go
\'erno tem deixado de marcar o numero de preshl'teros que
o imperio póde comportar, é porque os bispos represeolüo
qhe .ha falta de clero; mas póde márcur.

Disse v nobre senador que o governo nUo dev" matar os
conventos, deve reforma-los. Senbores. oque eu não quereria
vêl' no meu paiz são fratIe,; estrangeil'os, são illlmigos das
nossas institUIções, são os qne desacredilão o clero nacional,
tanto secular, como regular, e isso com o fim de se tornarem
mais importantes; tratITo de resto ludo~ão elles que têm in
suflado os bispos para desobedecerem ao porler civil, são elles
que prégão a into\el'ancia. Quanto aos conventos nacionaes,
fação os poderes do estado o que enter"lerem; cu estou per
suadido que o governo ~u(l['emo não póde mudar o regimell
d,1s ordens, não as púde reformar, mas póde intervir quando
bouver pertUt'bação, quando Ibe constar que um seu suhdito
religioso solTi'e Hxações e injustiças; pôde licencia-lo para
CUI'ar-se fôra do convento quando lhe constar que seu supe
riol' por capricbo ou vinltanca o prouibe. Pôde chamar mu
religioso para ensineI' fôra 'do convento ta! ou tal materia,
Pôde mandar alienar os bens, ou converte-los em outl'OS;
jlóde emfim supprimir as ordens religiosas em seus estados.
i\las reformar onlens religios<!s não é possivel ; nisto sou mais
catholico do que o nobre senador por S. Paulo.

O nobre senador 1'01' S. Paulo primeiro queria que se re
formassem as ordens, e depois que o governo fizesse uma con
cOI·tla[a.

Sr. presidente, ntio e,tamos' mais em tempo de fazer con
corda tas; as concordatas vel'silo sobre pontos de disciplina e
n;;.o sobre poutos dogmalicns; em pontos dogmaticos não
pôde haver transaccão; só pÓtle haver lransilcção naquillo
que é mutavol, na disciplina da igreja.r{ue consiste DOS meios
de conservação e execução,OS quaes são yariaveis e podem ser
aceitos on n;1o aceitos pelo estado, Se o eslado concol'I\a com
a igreja áccrca do um ponto de disciplina, é por deferencia [I
igl'ejil; as concordatas não silo tl'~tatIos do estado para estado,
nüo SilO mais do que uma defcrencia do cbefe de um estado
para com o cbefe da igreja. Em um ponto de disciplina o
chefe do estado diz: « Não é possivel adoptar este ponto,
vamos vêr o modo de arranj'lr isto; " se não é possivel o ar
ranjo, não se recebe o ponto de disciplina. Se os govemos esti
vessem sempre na necessidade de seguÍl' as concordatas, en
tão nenbuma naçao se podia constituir, não podia reformar
eeu direito publico sem um concilio, sem licença dos papas.

9
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Se!lbores, um governo que tem juizo não se liga boje por
concord"tas; o gO'lerno que a fizer reduz o seu paiz aos es
tados de Nicarngua.

E agora direi ao nobro senador: a Áustria fez uma con
cOI'data, restabelecendo a censura, e a deu ao clero, o que
tinha mais um fim jlolitico do que religioso; el~ 1857,
quando lá viajei, só me perguntavão se eu levava hvros ou
armas. Tendo, pois, o governo austriaco feito uma concor
data ba poucos annos com a Santa Sé, dando aos padres o
poder de censurar os livros, bouve muito principalmente na
Lombardia um grande clamor, e foi preciso que o governo
proclamasse ao povo, promeltendo-lbe que a concordata seria
mais favoravelmente enlendida, e que promeltia quc el1a não
teria o alcance vexatorio que se ['eceiava. Estabelecido ali
o governo representiltivo, o governo propoz a reI'0r,aç,10 da
concordat;:; mas a Santa Sé, que teve sempre o sy,tema de
nada revogar por.;ue enfralluece a sua infallibilirlade, mas
só dispensa, te"giversou ; sabeis. senhores, lJU;J1 fui o proce
dimenlo do governo austriaco; elle propoz no nicherat o se-

. guinte projecto: "A igreja está snjeila ao e,tado. )) . Esta
hala de al'lilbaria foi cabir na praça do Vaticano, e boje na
Austria a imprensa é livl'e. Ois,e o nobre ,enndor por
S. Paulo que se l1ão podia di.rutir ,obre negocios da ig:eja ....

O Sn. FO~SECA ;-Eu 11[[0 dissc isso,
O Sn. DAI\TAS;- .... qne a ob'!'igação do catbolico é não

(lisputar, mas urar, Ilon dÜ]lIltal1do, sed .ol'allr/o: de quem
onviu o nobre senador essa flroposiç>io anti-christã? O ite et
docete não consiste no lnl!gisler di.rit ; é preciso persuadir',
convencer; Jesus Christo disse aos apostolos : cc Eu vos darei
uma boca e uma s"bedorÍa para convencerdes." Jesus
Cbristo na idade de sete anDOS foi acbado disputando entre
os doutores.

O Sn, FONSECA :-E' no sentido que a cousa deve ser e é.

O Sn, DANTAS:- M s ·vós quereis resolver todas as ques
tões ecclesiasticas pela fé ; marcbais muito mal. porqne a
fé é a obediencia cega do espirito bumano á autoridade, e,
se essa autoridade quer assassinar a razão para Jignr todas
as qnestões canonicas ao carro da tbeologia. vós quereis
estabelecer uma cscravidão repellida pelns luzes do seculo.

Disse o nobre senalior que o alvará das faculdades foi revo
gado pela lei de 1828, que extinguiu o desembnl'go do paço
e mesa de cOllsciellci'\ e ordens; digo ao nobre senador que
essa lei, distribuindo as attribuicões de dous trilJUnaes ~xtinc
tos, confirmou o aI vará, 'dizendo que ao g-overno competia a
lIpresentação dos parocbos como até ali praticou.

O Sn. FONSECA: - Não posso dar apartes, porque já é
tarde, e Y. Ex, alonga muito o seu discurso com ~lIes.

O Sn. DANTAS: - E' verdade, SI'. presidente, já é tarde,
são mais de 3 buras; eu deseja va dizer mais alg-uma cousa,
mas não contimío para não cansar aos meus nobres collegas
e ao nobre ministro, que já o deve estar. Se acaso eu fal
lasse logo em principio, me estenderia mais,

Tendo dado a bora, ficou ainda a discussão adiada, e, reti
rando-se o Sr. ministro com as mesmas formalidades com
que foi recebido, o Sr. presidente deu para a ordem do dia
seguinte:

1" parte,-2" discussno ao parecer da commissão de
constituição concedendo licença ao SI'. senador Paula Pes
soa;

Contiuuação da 3- discusstio di\. proposição da camara dos
Srs. deputados sobro a construcção de uma via ferrea pelo
sJstema tram I·oad, na pl'ovincia 'da Babia;

E mais a la discussão das seguintes proposições da mesma
camara :

l a ,autorisando o govcrno a mandar extrahir mcnsalmente'
uma loteria em beneficio do monte-pio dos servidores do
estado;

2", a reformar o contrato celebrado em 23 de junbo de 1858
com a companbia de navegacão a vapor do Alto Paraguoy ;

3", approvando o decreto n. 3,210 de 28 de abril deste
aono, que proroga por cinco annos o prazo concedido a José
Jacome Tasso pelo decreto de 27 de julho de 1859;

4", autorisando o governo a promOTer ao posto de 2"

tenentes os las pilotos Affonso Henrique de Albuqnerque e
1IIell0 e outros;

ti- para cumprir a decisão do poder judiciario pa
g-and~ o que dever a fazenda publicil ao espolio do conde da
Darca; ~. ,

G'. para rever os decretos ns. 1,ql8 e 1,928, relatiVOS as
compnnbias Pernambucana e Jlabiana, com o parecer da
commissão de em prezas privilegiadas.

2,' parte.- Continuação da 2" discussão da proposta que
ficou adiada, cOJU as emendas da camara ç>'os Srs. deputados
e as olferecidas no senado.

tcvantou-se a sessão ás 3 boras e ti minutos da tarde.

E~l1 DE AGOSTO DE 18Gí. .

r1nESIDENCIA DO SB.. YISCOrmE DE ADAETÉ.

SlllDW<lO.- Ordem.{lo dia; 1" prtrle,- Licença ao scnador
l'"ul., Pe,s(Ja. - Via fcrrca trll1n l·ond. Emen'Jas do
Sr. Ferreira Penoa, Discurso do ~r. bal'ão de S. Lou
r(>ncl). Enecl'l'amcnto da di,cu;;são. - 2" parle.- Orç'l
rnclílo do imperio. Oi,cul';;oS dos frl. ministro do im
periu e mar'lllcz de Olinda. Encerramento da discussão.
As 11 boras da manbã, acbando-se presentes os Srs, vis-

conde de Ahaeté. nlafl·n. Teixeira de Souza, Mendes dos San
tos, F"nseca, bar;io de l\Iul'itiba, Pimenta llueno,yi,conde de
Sapucaby, Pompeu, Araujo Riheiro, D. lIIanoel, Carn.eiro,
de Campos, Paulil Pesso;.!.. visconde de Sua~suna, AlmeJda,.e
Albuquerque. barão de Pil'apama, Cunba Yasconcellos, SI
queira e Mello, Jobim,Ferreira Penna, marquez de Itanbãem,
marquez de OIinda, Dantas, visconde do UrufQwy, mnrquez
de Abranles, barão de S. Lourenço, Souza Kamos. SouzJ.
Queiroz, marquez de C~xias, Silveira da Motta e l'aranbos;
o SI'. presidente abriu a sessão.

Comparecerão logo depois os Srs, Ferraz, Souza e Mello,
Zacharias, barão de Antonina, visconde de Jequitinhonba,
Candido Baptista, Candido llorges, ··.isconde da Doa Vista,
Dias de Carvalho, Il.odrigues Siiva, Dias Vieira e Souza
Franco.

Fallarão com causa participaria os Sr·s. barão de Cotegipe,
barão de Maroim. barão de Quarabim, Euzebio, l'aula AI
mcida, Sinimbú. Fernandes Torres, Ottoni e visconde de
ltaboraby , e sem partecipação o Sr. Nabuco,

Foi lida e approvada a actn da sessão antecedente.'
Não bouve expedientc.

ORDEM DO DIA.- la p,mTE.
LICEI\ÇA AO SENADOn PAULA PESSO.L

Entrou em 2' discnssão,e foi sem dehate approvado, o pa
recer da commissào de constituicão conccdendo licenca ao
SI', senador Paula l'essoa,· •

ESTnADA DE FEnno DA DAmA.
S~guiu· se a 3" discussão, adiada na sessão antecellente.

da proposiçilo da camara dos deputndos sobre a eonstrucçào
de uma via felTca pélo systema tram road na provincia da
Dúbia, com as émendas do Sr, Perreira Penna,

o S". Burilo de ~. I_Olll"CIIÇO: -Sr. presidente, eu
procurei sempre fallar pouco sobre o objecto em discussão,
cntendendo que facilitava assim sua passagem, não querendo
occupar tempo á casa; mas continuar cu hoje neste proposilo
é de alguma sorte faltar á considerar.ão, ao respeito e á defe
rencia que devo prestar aos dous nõbres senadores que com
b"têrão as dilferentes condicões da autorisacão, ou antes tal
vcz o proprio projecto; e cõm ei'peciaJidadé o nobre sena
dor pela provincia de Pernambuc~, que me pareceu dirigir-se
á mim, e ter feito algumas allusões ao passado, o que me
obriga a dar ;ilgumas explicações de que S, Ex, me ha de
desculpar por sua bondade,

O nobre senador pela provincia de Pernambuco principiou
por censurar o projeclo por falta de esclarecimentos e tra
l,nlbos que o autorisa,som. e, fazendo um argumento adho
minem,accl'escentou,qu,' i~ual conducta se tinba tido quando
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se tratára da estrada de fcrro do Joazeiro, dc que resultarão trabalhos preparatorios, a planta e o ol'çomellto, com os
gra\'es consequencias e gronde onus para o tbesouro public?, convenientes dados explicativos "Na condicão 32, diz: " O
aggl'Uvado esse onus pela. Imprllr!encla com q~e a a~~emblea complemento do contrato dependerá de âjuste posterior o
provincial da B~bla bavla amplIado a ~arant!a de a a 7 ~Io dellllitivo, depois que a compa7llna apreselltrLr os trabalhos f:

com os '2 °[0 addlclonaes; excmplo que ro~ precIso que segu~- esclarecimentos das conrUcões 3" e 19,))· ,
sem torlas as outras em prezas do Impcn", afim rle que oao Foi pois a estrada do J'l)~zeiro quem deu o excI~plo que °
ficassem em simples papel. Creio que foi isso ° que nobre senador censurou? DireI Ulnda, SI'. prcsldente, que
disse S. Ex. assi"nei o contrato a que me refiro sem a garantia do juro,

que "no anno seguinte foi reclamada, e esta reclamação fo('"-
Yõ V. Ex., Sr. presidente, que, tendo occorrirl~ ~Jguns temente apoiada pelo nobre ,enador,tendo tamb, m o exempl()

desses factos em urna época triste, que me teve no mllllstel'lO deste favor partido da estrada pernambucana. coutra o ([ual
rio imperio, e de mais, contrariando as asserções do nohre se pronunciou boje o nobre oradol', a qu~m respondo.
scnador proposições que avancei na sessão antcnor, nesta Este mesmo favor novo, que reclama amda a empreza per-
me,md. discussi10, me li indispen9vel responder. , nambucana, e do qual sc recêa o nobl:o. sena~Jor da nov~ es-

Sr. presidenle, eu asseVClel nesta casa que haVIa tm- trada da Cachoeira, que virá ella pedll' auxlllos que ~oJe r~
balhos, c trabalhos importantissimos, para esta empreza de nuncia foi aeautclado no contraio que tenho em mao, nao
'iue se t.ala, e que delles ti Ilha conbccimento, porqu~ os obstante o qual se apoia sua pretenç;lo! Diz ~ condição H',
havia visto e tinbão sido concluidos ou reduZl(!os a e,cnpta no fim : " Se as desl'ezas excederem do max~mo, correl'a ()
e a desenho na nossa propria casa. onde se refugi~r:1o os excesso por conta da compo.nhia. " .
estrangeiros delles encarregados 'contra o rigor da. febrc Vê se, pois, Sr. presidente, que a ol'lgem dos nOSS05
amarella, que assolava os dilferentes logares da provlOcla. males, quanto aos caminhos de f~rro, não se deve Ir b~scar

Parecia-me, pois, quo devia ser acreditado; mas, não a estrada hahiana : vê-se o arguClro no olho alheiO, e nan se
quCl'O que baste o credito de minbas palavras: recol'l'a o sente a trave no proprio! censura-se males _ quortlm pars
nobre senador á secretaria rcspectiva, onde me parece que magna fut.
devem existir as competentes provas. Avanço mais ainda,
Sr. presidente, porque a,seyero a V, Ex. que nenhuma outra O Su. !úlRQUBZ DE OW\Ol dá um aparte.
empreza tcm sido precedida de trabalbos prrparatorios tão O Su. llAUÃO DE S. LOUllENCO: _ Pois então não se lem-
completos; ouvindo-se oflicialmente os povos eas autoridades bra o nobre senadol' da discuss;lO havida elltre nós dous nestct
dos logares, aos quaes eHa póde interessar I O senado ha de
ter visto em um folbeto aqui distrihuido a confirmação do c,lsa?
que tenho dito e agol'a repetido. O Su. iUAUQUEZ DE OLINO": - Eu não me dirijo ao nobre

A empreza, IJois, em discussão, não pórle ser rasoavelmente senador.
accusada de não estar preparada; e menos que nesta talta O Su. llAllÃO DE S. 1.011RENCO: - Mas se tudo i,to se pas-
tcnba ella imitado a em preza do Joazeiro. que dera o ,pc>slmo sou comigo! corno fazer-me ilÍdi1Jere.nte á Censura?
excmplo de surpr~benrler o governo e o corpo legIslatiVO, SI'. presidente nem eu coopel'ei directamente para se de
sem os precisos trabalhos preparatorios, Esta linguagem do eretar a estrada 'do Joazeiro! éra ;;im o mini,lro, e tinba o
llobre senador POI' Pel'llamlíuco se dirige iÍ mim, lembrado o apoio da deputaçào da Babia; porém o projecto, ou di5pO~i
senado da discus"io eutuo havida entre nós dOlls; e e por Ç'lO para semelh:lnte obra appareceu ~a camar'a sem nllnM
islo que me julgo na obrigação de responder.. consulta e por occilsi:Lo de pedir-se lCllllOsamento a ~arantJa.

Eu creio, SI'. presidente, que tem em vel'dade haVido enos para a estrada de Pernambuco, V. Ex, sabe bem qual o jogo
e precipitação na approvaçào ou adol'Ç;10 r!e melhonlmentos dos interesses pI'ovinciaes no nosso p~l'l~mento,.e que cada
de tauta importancia, e /lOS contratos lIgeIramente cele- qual é sofrego de pedir para sua provlQcla o que se concede
brado;; para sua realizaç;lo. O nobre senador tem razão quanto á outra,
a este ponto, ,e é sómente vulneravel, ou póde ser taxado de A deputação bahiana, que sabia so pensa~ desrle muitos
injusto, quando destes CITOS f~z re,ponsave[ a companhia ou annos na realizacão de uma estrada para o 1'10 de S, F,'an
cml'rcza do Joazeiro como a origem de taes cseandalos. cisco, pelo Júazelro, n;\o quiz deixar escapar a occa,i,10 em

O primeiro contrato da estrada de fcrro, celebrado no meu que se pretendia a garantia para uma estr~lda pernamhuc,.'n~',
ministerio, foi o da estrada de Pernambuco: eu tenho rlIante tambem sem alguns estudos, e mUito mms moderna na ](Iea
de mim esle contrato, que assi;:nei sem os preci,os trahalhos de todos; conceheu, portanto, e formulou uma emenda, que
na auscncia rle todas as convenientes illformac6es e debaixo cu apoiei dcpois, por espirito de camaradagem de p'Jl'lncla
da pressão do immen,.o prestigio do nobre sénador à quem 1;,1']0 talvez. de lel!dade a meus amigos; e por conhecer (rUe
respondo! O que podia fazcl' um ministro novel, sem S,'.I'\'I- a úutra n:1o tinha molbor direito, e:llrctanto que me aJ'l'astil
cos que o recomclldu55cm ao paiz, :-Ielll íl f1utol'((!ade de 11m '·;\0 í\ cfJutl'nta-Ja. Trlnto é verdade 4ue eu !l<10 nensava em
ÍlOIllC, contra a tt'l'minante r.xigencia de um dos cidad,io~ apl'OvCiLal' a Opro,.t~nidade dn cOllcessfio r~l'llambUcanil .. que,
mais notavcis, debaixo de todas considerações. que fura ate a!Jez,u' della. l'nlretl/lha com pessoas l",hliltadas em Londres
o regente do illlperin? corno resit-l.ir ú illtilll~ÇÜO de S" Ex. UIlla ClllTcspolldene[a aetiva sobre ,1 melhor fónna de l'eal!z:H'
que, bat'lIldo nestas balau,tradas dizia com vOY. energiea. mcu jJcil,amcllto de l~nlpos muito anteriore,;. Foi portallto,
qUI) () COlltl'ato se bavia de fazl'i', aill[!;l 11;10 lJUI~r(ll;llo () 1l11- iI!I1[!a C plltl'ioti~mo emcüz do nobre ~cnallol' por Pernam
niôterio, A' pres,;;10 moral do nobre spnador cl'l',cia a consi- buco que se reproduziu neôte ':1." projecto ou empreza.
deração pelo estado de Pernamhuco, sahido ,ll'eoils de uma Tamhem nil0 sou culpadodo ,erro de dll'ecçilo rIa estr~da
gl'ande rC'lolla que lhe eaus:ira graves damnos; parecendo do Joazeiro. que a tornou mais dlspenrhosa, meoos lueral.Iva.
lia occasião politieo e convenicnte distl'llhil' os e;;piritos. e e 'Iuasi inutil li provincia, ou á maxima parte de ~IJa popu
amcnisar a ,ituilcão chamaodo '1 atteneão publica pal'a um laçilo, Eu fiz quanto csteve a meu aleanc.,e para Impel,llr o
grande melho·mrnento. Sem embargo dútas considerações foi traçado adopl.ado, mas minhas vozes tlverao de eelter a de
sempre a emprezn pernamhucana o não a bahlana, que ahl'ln ontl'us melhor hahilitados.
o exemplo de semelbantes precipitados eOlll.r"tos; foi o nobre O So. FEOUAZ :.,...E' verdade.
seno dor por Pernamhuco quem foi a cau,a mais efficaz e im-
medlata do comeco de nossos crros. Vej"mos se fallo com a O So, CAOÃO DE S, LOURENCO: - Sou pois estranho iÍ tudo
precisa ex,lctI(J,10·. isto, ou n:lo sou tão responsavel corno possa parecer. Con-

O contrato é datado de 7 de agost0 de 18.)2, para a cons- sinta o senado que eu çteelare nesla ocea;;ião, que meus es
tmcc,lo da estrad,l de ferro de Pernambuco, DIZ a 3' COll- forços, em bem de quaesquer melhoramentos.p.1m mInha pro
diçãó: Cl Os portos intcrmedios /icão dependentes rio atcôrdo vincia, são des,interessadfls. e filho? ria gratIdão e rio dever;
posterior, dcpoü q'~e a companhia houver pl'ocerli,1O a todos ;~lIlda não culbl especle alguma d,e Interesse p~rtleular, ?endo
o.s exames c tmbalhos pl'epamtol'ios, apreseiitaado a l'PSpeC-llidsOS todos esses boatos que outr ora clrculav,w calummosos,
tiva planta,,, Na condição 12, diz: Cl Sera fixado o maximu do e que o tempo, e o te!Jlpo, só os tem esm.agatlo, porqnanto
custo da obra, depois qlLe a companhia apresentar os sev.s forte de mIlllla conSClenela ao tempo umcamente os entre-
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sentir que a companhia navegue o fio de S. Francisco. Ad
quirido este direito de n~o ser inbibida de semelbante nave
g-aeüo, o g-overno nüo póde dar o exclusivo deBa a nenhuma
outra. E" pois uma garantia de que se não fará algum des
proposito a tal respeito.

O SR. FERnAz: - 1:' bem trovato.
O Sn. DARÃO DE S. LounENço :- Tem pois um valor esta

promessa, contrariament~ ao 'jue disse o nobre senador pelo
Amazonas, porque a empreza da Cacboeira fica segura de
nüo ter um exclusil'o em frente de suas combinacões com·
merciaes. A reputaçi10 ou vulto que tem ganbo a navegacão
de S. Francisco na Europa faz que esta garantia tenha su
bido valor. Os projectos solll'e a mesa nüo dão o exclusivo á
companbia algum,l, emhora possão dar subvenções, pre
mios, etc. ; o COI'I)O legislatil'o neste terreno não fica inhi
bido pela promessa do projecto em discussão. O fa"or da
isenção do direito de -expediente- não tem maior impor
lancia, assim como nada prol'a Eer contra os regulamentos
poi;; que uma Jei os póde alterar. '

Ruei. A estrada que se discute boje não interessa á mim,
nem aos meus, senão como póde interessar ao cidadão que
deseja a felicidade de sua palria. por que não se aproxima de
nlguma propriedade nossa. A do Joazeiro uão passaria, como
lJassa hoje, por UDla propriedade minha, se minhas VOleS
fosscm ouvidas, e meus conselllos adoptados \ Advoguei con
tra meu proprio interesse. Advoguei desde o começo em fa
vor da estrada de Cacboeira ]lor que nada pedindo, podia
fazer um grande benefieio á Dilhia, c particularmcnle á uma
llume~osa população, cujo~ soITrimentos presenciei em quadra
calanlltosa ! Não sei se realizar-se-ha a empreza, por que as
circumstaucias do mercado v Iriào,e UO" Jl guerra européa póde

.matar a.s mais bem fundadas esperanças, ou qualquer outra
eventuahdade.

Creio, porém, que se deixou escapar grandes opportunila
des de successo com a demora bavida. A possibililJade de
um mallogro não me autorisava a uma negativa; não sendo
a primeira emprcza decretada que fica no pap~l, nem o lllRI
que disto resulta é proporcioual ao bem esper<1do, 110 caso de
SJjccesso.
. Disse o nobre s~na~or P?r PernaTI.Jbuco, que se a secca por O Sn. FEnnElRA PIlNNA i-Observei que era uma concesião
que passou a Dabla e mol1vo sufficlCnte pal'1l que se decrete que se não tinba feito á oul1'as companhias.
um caminho de ferro. 1101'que se não decI'etará tambem par" , - . '
os sertOes de Pernall.buco e do Ceará, mais sujeitos a ta"- I q Sn~ nAIIAo DE S. LouaEN!i.0 :-E porque nenhuma outra
calamidades? .Porque estas provincias nüo pedirão a faeul- l,cr1l.u ta.o r?Uco. e t?~as ~ forao melhor d~tadas. Um~ moça
dade de orgamsar companhias semelhantes, contentando se poble pleeloa de mal. al~ull1 dote do eopmto do alguma
com os mesmos favores. prenda maIS, tocar, cantar, etc., que bem dIspensa a fica .

. Eu não somente .concederei às duas, corrio a todas que pe- O SR. FEnnAl :-Isto pertence ao pai.
(l\re.m o que a Dah.la pede, e com as mesmas condl~ões" Isto, O SR. D.~RÃO DE S. LOURENCO :-E quem é o pai destas
porem, nao quer dizer, q~e se deva mandar falei', a cusla do emprezas o tutor de laes noívas se não o corpo le"islativo?
thesouro. a cada provlllcla um melboramento que outra rea- Se o noh/e senador Ilelo Amazonas para obter a r.ualdado
hzou com os seus recur<os '.' _ oO f . J'd _. . t d ~ ~ que IH'etende, qUlzer trocar todas essas cr·ncessoes pelá ga·

s .avO! c.s pefl os, e que o p,r0J"C o conce e, nao S<10 one- ralltia concedida iÍs outras emprezas creio que se aceitará a
T?S03 a naçao! e.podem multlpilcar-se: se o thesouro renun- troca. '
cla certos dU'eltos, estes não ser~o arrecadados sem a
cxiSlencia da em preza . se concede terras essas abi estão O SR. FERIIEtnA PENN,\: - Vej;). o § 50 do mesmo projecl~
sem algum "alor.' , que concede sómente isenção de direitos e não de expediente.

A expressilo impugnada do 10 art.-O govel'no contratará- O SR. DARÃO DE S. LOURENCO: - Ora valha-me Deus!
não el~tendo obrig~to:ia, e se o entendêra.. nilo "ot.aria por segue-se que não foi o favo'r completo,' não BC completou
eBa;_ e Ulllil permlssao talvez sem a maIs convemente re- o enfeite da noiva: deu-se-lhe o collar, mas não o banuó;
dacçao." . o nobre senador pódc completar a obra.

O nobre senador imputou á Dahia, ou á sua assembléa O S F . N'- . b' d I
provincial o exemplo dos '2 '(o addicionaes â garantia dos ti 'lo . 11. 'ER~AZ.-, ao c o Jecto e uxo.
do governo geral; augmento que trouxe a necessidade de .Ü Sn. DAIIAO DE S. LOURENÇO: - Este não complemento
s~r arl0.pta~o por torlns as ,femais emp.rezas brasil~iras que da menos pe~o á censura do nobre se_nador..A mesma res
nao qUlzerao ficar sobre o papel. Eu creiO que podenaaqueBe posta dou cu a estranheza da concessao gratUita das terras,
exemplo njudar alguma cousa para o desfecho desagradavel que se Iii1t deu ás ontras emprezas : eu disse já que trocJva
e prejudicial ao imperio; pOI"ém não foi certamente a causa <16 condições ...
elliciente; porquanto, vejo ~ue outros eam~nhos fo.rüo tratados O SIl. I/ERRElllA PENN1:-Doa duvida!
p.ara dlITerentes partes da Europa e da ASIa com Igual garan- _ "', .
tia rle 7 010; e não pOSbO acreditaI' que a assembléa da Dahia _O Sn. DAr."~O DE.S. ~"ounENço:-:-P?I' befl.l. como a garanLJa
1lwsse semelhante re"olucüo no munrlo financeiro! A causa nao e P~ssl\'el, delx.e Ir es:as lIlslgmficanclas; '20 leguas de
deve existir no estado do mercado europeu na época de taes terras tao choradas Importa0 em 20 contos I
contratos. O SIl. FERnAZ:-Nas matas do Crobà?

O SR. FERRAZ: - Para a Valacbia ullimamentc. O SR. BUÃO nE S. I~o~RENço:-Ahi por ora nenhum preço
O SR. BAnÃo TlE S. LOURENco: _ O nobre senador tambem tem; e o poderüo adqull'lr com a povoação das doadas, e

adopto~ a ~p~osição feita a~ p,rojeclo, quanto á navegaç~.o terá .assim o t~lC:~_uro ampla indemnisaç~~. Qunnto á intelli
do S. hancIsco, de que faBel Ja em outra sessão. SI'. presl- gencIll" da ~Xpl ebsao de - '20 I~guas- deiXO ao governo sua
dente. minha o~ini.ão é provaveln.lente singular e in compre- detenlllnaçao, e que fique defimdo o favor.
henslvel, mas e smcera. Adoptel o pensamento da empreza O SR. FEnnEIIlA PIlNNA : - Deixa-se tudo ao governo e de-
e~ sua generalidade, porém não acompanbei os delalhes e a pois diz-se que abusou.. . . . " '
dlscussã~ da outra camara, e passou.sem reparo para mim a O SR DARÃO D S Lou E' . - Ve'a-se . d .
dlsposlcao da navega cão do S. FranCISCo. . . ' E • ~ NÇO, J o gr~n e perigo

Quando se impugnõu este favor filJuei tonto, e como .in- ~este negocIO, te~lOs mllboes de leguas ~em prestlmo e sem
ceI'o a)nigo do bem não duvidei. ceder. a qualquer modifica- ~a~~~pCa~íl~~et~~~~iBu~:~~~0Id~s1°gV~~~Od pelot q~al pOBsa
ção. No correr do debate, porem, fUI forcado a estudar a r e e ma o
materia, e conbeci que, longe de ser um mal, um erro, em O ~n. FEnnE!nA PEN:-lA: - A lei não quer que sejao dadas
um bem e um salutar acerto! gratuItamente.

Eu ~ntendo que a .nenhuma emp~~za se deve conceder o O SR. H.lRÃO DE S. LOURE~~O: - E' para 11 revogar, nesta
exclUSIVO da navegaçao do S. FranCISco. bypotbese, que se faz outra leI. .

O SR. POMPEU: - Apoiado. O Sn. FERnAz: - E' mais um bandó.
q SR. BA~ÃO DE S. L~URENÇ~: - O que está na letra do • O_SR. BARÃO DE ? LOUIIENÇO:.- En disse já em outl'll

proJecto, foose ou não ": llltençao, e que o governo no con- s~ssao o que nossas leiS e nossa pratica ad0l'l~o para n me
trato deve fazer bem saliente e claro, e a promessa de con- dlÇão das sesmarias, e o governo está no caso de fazer o mai
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2' PARTE.

BARÃO DE LOUREN~O :-Tenho concluido, Sr. presi-O Sn.
dente.

Finda a discugsãO, foi Ilpprovada a proposiçilo com as
emendas, excepto as orrerecidas ao § 5 rio art. 1" e ao art.
2' e lleiÍnio as emendas approvadag dependentes de ultima
discus~ão.

conveniente. O nobre senador insiste em sua opposição á. lOna
das cinco leg-uas dos lados da linha ferrea, e não sabe onde
está el1a cOlisagrada em nossas leis.

O Sn. FERREIR_\ PENNA: - Com muito boa raziio.
O Sn. BAnio DE S. LOURENr.O : - Eu disse que esta e.x

pressão, e sua intelligencia, eshvão eOl nossas leis e actos
olliciaes: para não ir mais longe. neste mesmo contrat? da
eSlrada pernambucana, acho eu a prova. Na 2' cOlHltção
mal'ca a zona de 5 leguas de cada lado. (U.)

Ü S~. FEnREtn.\ PENNA: - Era para não permiltir a con
struccão de outl'as estradas.

O Sn. BARÃO DE s. J,OUlIENr.O: - Seja qual fosse o lim, é
~empro verifieado que olicialmente se chamou zonll ria es
Irada o espaço que vai desig-nado; porém eu tenho cousa
melhor: a condiçilo 30 concede a exploraç'10 de minas (que é
até o nosso ponto), e accrescenta: "por/cnda a companhia
exercer esla f.;culdarle no seguimcnto da linha do eaminho
de ferro, e na mesma ZOlla de éillco leguas para cada Illll dos
lados. » (U tudo o artigo.)

O Sn. FEnnEIR! PENN.\: - E' o que eu digo na minha
emenda,

O SR. BAnÃo DE S. LOUlIENr.O: - Está, pois.' olicialmente
reconhecido que ha uma zôna para os caminhos de ferro,
para apartar outros eaminhos. e para facultar nclla a explo
ração de minas á emprcza. NilO posso desconfiar do governo
ao ponto de persuadir-me que elle deixará de consultar o que
tem sido já feitn. SI'. presidente, eu entendo que não devo
prolongar o debate; e cuirlo que respondi aos nobres senado
res, qne me lembraráõ qualquer outra duvida esquecidn.

O Sn. FERREIRA. PENN.\: - Autoris~ção ao gO'l'crno para
fazer quaesquer outras concessocs que não alterem as con
dições esseneiaes.

O Sn. B.IRÃo DE S. LOURRN(:O: - A resposta e~tá dada
no final da mesma duvida; Cavores que não alterem as ba
~es da lei. Para que desconfia tanto do governo? Minhas
desconfianças são de que el1e seja mesquinho.

O SR. FennElRA PENNA ;-0 governo póde eonceder pri
vilegio para o transporte de certos generos ...

O Sn. DARÃIl DE S. LounENr.o: - Do transporte do todos
por sua estrada tem a companIiin o privileg-io. A i,;enção de
di:eitos, além rios designadOs. importa atacar as bases da
lei. O que, pois. pórle dar-se de nocivo que o g-overno arlopte
em prejuizo dos cofres publicos? Não me dirijo, pois, por
taes receios para votar contra o projecto. .

O Sn. FEnnEIRA PENN.\.: - Nem eu disso quo votaria
contra.

pelo nobre senador pelo Ceará áeerca do decreto de 22 de
abril do anno passado.

O nobre scnador impugnou este decreto como violador dos
direi los da i~reja. Eu esperava que o nobre senador, pro
pondo-se a llemonstrar esla proposição, tomasse a queslão
no pé em que eBa se acha; eu me explico.

TI'us prelados dirigirão represenlações ao governo conlra
este decreto. e o ministro de então, que era o orar/ar quc lem
a honra de dirigir-se ao senado. respondeu a cada um deUes.
Parecia-me, pois. que o nobre senador não devia limitar-se a
repror/uzir as accusacoes feitas ao decrcto, ma. que devia
tambem attender ás rãziles produzidas em seu favor.

O nobre senador, como homem de lelras que é, sabe quo
UIII eseriptor para sustentar uma these nãe se contenta com
a demonslracão directa dessa tbese, mas se esforca tamhem
por desfazel" as razões contrarias. O nobre senadõr, porém,
considerou a questãO re integra; não se OCCllpOU com as ra
zoes que forão ex pendidas elll favor do decreto, e limitou-se
a apresentar proposi~ões vngas, e sem as acompanhar de
razão nenhuma,

Senhores eu mandei inserit' no meu relato~io á assembléa
geral toda' a correspondencia com os prelados, assim as
representaçoes que elies fizerão. como as resposlas que lhes
dei; mandei-a publicar tambem no Diario O/7icial. Mas o
relataria, nós sabemos, chega a poucas mãos; o Diar!o
Uflicial não é folhil de maiol' circulação; a correspondenc~a
\l longa, muita genle enfada-se quando encontra matena
pesla ordem nos jornacs. Poueos serião, portanto, aquelles
que lêrão esta correspondencia. O nobre senador. porém,
reduzindo as accusaçoes a proposiçoes simplices, deu-lhes
uma grande circulaçilo: a discussilo do senado, como a da
call1ara dos deputados é lida por todos; e, pela simplicidade
com que o nobre senador enunciou as suas proposições, ellas
ião faceis de conservar de memoria, são facCls de sc trans
mittirem de boca em boca; e assim facilmente se formará
urna opinião de impiedade e irreliglão no goverl~o. ~ e.u
nilo só por honra do governo. como por minha propl'la dlgm
dade, sou úbrigado a repellir uma semcllJante nccusaçào.

O Sn. P'~JIPEU :-'-Nilo fiz essa accusação.
OSII. ~IAnQUEz DE OLl~nA:-E' o queimporla a increpação do

violação dos dircitos da igreja. Nilo lenho bem presente a ordem
das idéas do nob"e senador, nem mesmo o modo por que elle
se exprimiu, que ainda não se im(ll'imiu o seu discurso. l\las,
pouco mais ou menos,as suas proposi!;ões reduzeln-se a isto:
o gOI'emo, a pnt~xto de proteger a religiilo, violou nesse
decreto os direitos da religi,lo,usUI'plu os direitos dos bispos;
com esse decreto "ai ingel'ir·se no regimen dos Eeminarios;
vai rever, approvar ou reprovar os seus estatutos; vai no
mear e demillir livremente os professores; Tai marear o tempo
de eSludo pam. os fandidatos no sacerdocio; vai mnrcar o
tempo necess<Jrio '15 hilbilila~,ões para os que se deslinilo aos
beneficios ecclesiasticos. Ora. senhores, não deu o nobre
senador senão lima siml,ies razilo a favor desla aecusa!:,lo ; o
é que lodos esseg actos Silo direito, privalivo, dos bispos, se
gundo o coneilio tridentino, e que o decrelo tirou esses po
deres e esses direitos dos bispos para os dar ao governo.

Senhores, se fossem acompnnhadas de razões cstas propo
sicões, deixaria eu a cada um o avalia-lns. Eu já expuz nag

on~A;UENTO DO l~lPEnlO. "espostas aos venerandos bispos o que me pareceu convenien-
Achando-se na sala immediala o Sr. ministro do imperio, te para eselarece,· a materia; mas vejo·m.e obrigado a re

forao sorteados para a depntação que o devia receber os petit· lJoje mui los das cousas que então tJisse, e a accres
Srs. Fonseca, barão de Antnnina e barão rle nIul'lliba; e, cenlar mais alguns esclarecimentos para que chegne ao
sendo introduzido no salão com as formalidades do estylo, conhecimento rle todos o verd,ldeiro estado da questão. pnra
tomou assento na mesa. qlle nào corra, como facilmente ha de correr depois do

Proseguiu a' discussão, adiada na 6e6silo antecpdenle. discurso do nobre senador, a accusação de impie'dade e do
do art. 2' da proposta do poder elecutivo, fixando a despeza irreligião no autor desse decreto, e consequentemente no
e orçando a reeelta geral do imperio para o exercieio de governo, porque a viola~ão dos direitos da igreja outra causa
18Gi-186ti, eom as emendas da outra camara o ag orrereci- não é senão irreiigitlo e impiedade, assim como o é a viola-
das no senado colo cu usurpa cão dos direilos dos bispos.

. . Senhores, o· nohre senador disse: "o governo com este
U lilr. mlnllltl·o do lmperlo pronun CIOU um discurso decreto vai in"erir-se na administracao dos srminarios.» Tenho

que publicaremog no append ice a este volu me. de pedir ao ngbre senador que demônstre esta sua proposição:
o ~r. Dlor'l"cz de Ollndn:-Sr. presidente, tenho de que aponte o artigo onde se aeha ou dondo deduz semelhanto

occupar a attenç,lodo senado coma questão que roi Jennlilda I doutrina. (Aqui o orador fez pausa). Se o nobre aeuador oãQ
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DAnÃo DE LOURE1<ÇO :-Tenho concluido, Sr. presi-O SR,
dente.

l;inda a disCll55ão, foi approvada a proposiç'io com as
emendas, eueplo as orrcrecirlas ao § ti do art. 1· e ao ar!.
2' c ficánio as emendas approvadag dependenles de ultima
discus~ão.

2' PARTE.

conveniente. O nobre senador insiste em sua opposição á zona
das cinco leguas dos lados da linha ferrea, e não sabe onde
está ella coiÍsagrada em nossas leis.

O SR. FERREIRA PENNA: - Com muito boa razão.
O SR. BARlo DE S. LOURENCO : - Eu disse qU3 esta ex

pressão, e sua intelligencia, estavüo em nossas leis cactos
ofliciaes: para não ir mais longe. neste mesmo contraI? da
estrada pernambucana, acho eu a prova. Na 2' cOllllição
mal'ca a zona de :; leguas de cada lado. (U.)

O S~. F&nREmA PENNA: - Era para não permittir a con
struccão de oull'as estradas.

O SR. DARÃO DE S. J.OUlIENCO: -Seja qual fosse o lim, e
sempre verificado que officialmente se chamou zonl! da es
tmda o espaço que vai desig-nado; porem eu tenho cousa
melhor: a condição 30 concede a exploraç,io de minas (que é
ate o nosso ponto), e aCCrescenla: "podendo a companhia
exercer esta fnculdarle no seguimento da linha do cmninho
de ferro, e na mesma ZOM de éinco leguas para cada 1InI dos
lados. » (U tudo o artigo.)

O SR. FEnREIRA PENN.\: - E' o que eu digo na minha
emenda.

O SR. DAnÃo DE S. LOURENCO: - Está, pois. officialmente
reconhecido que ha uma zôna para os caminhos de ferro,
para a\lartar oulros caminhos. c para facullar nolla a expIo
raçüo rc minas á empreza. Niio posso desconfiar do goyerno
ao ponlo de persuadir· me que elle deixará de consultar o que
tcm sido já feito. Sr. preSidente, eu cnlendo que não devo
prolongar o debale; e cuido que respondi aos nobres senado
res, que me lembraráõ qualquer outra duvida esquecida.

O SR. FERREm.. PENNA: - Autoris~cão ao governo para
fazer quaesquer ou Iras concessões que' não alterem as con
dições essenciaes.

O SR. B.IRÃO DE S. LOURRN(:O: - A resposta está dada
no fiual da mesma duvida; favores quo nüo alterem as ba
ses da lei. Para que desconfia lanlo do g-overno ? Minhas
desconfianças são de que elle seja mesquinbo.

O SR. FBRRElRA PENNA ;-0 governo póde {;onceder pri
vilegio para o transporte de cerlos generos ...

O SR. n"RÃIl DE S. LOURENCO: - Do transporte do todos
por sua estrada tem a companliia o privilegio. A i,;enção de
diceitos, além dos designadõs. importa atacar as bases da
lei. O que. pois, pórle dar-se de nocivo que o governo adopte
em prejuizo dos cofres publicos? Não me dirijo, pois, por
taes receios para votar contra o projecto.

O SR. FERnEIRA PENN.\: - Nem eu disse quo volaria
contra.

pelo nobre senador pelo Ceará ácerca do decrcto de 22 de
abril do anno passado.

O nobre senador impugnou esto decrelo como violador dos
direitos da i~reja. Eu esperava que o nobre senador, pro
pondo-se a llemonstrar esta proposição, tomasse a questão
no pé em que ella se acha; eu me explico.

TI'us prelados dirigirão representações ao governo contra
este decrelo. e o ministro de então, que era o orador que lem
a honra de dirigir-se ao senado, respondeu a cada um deUes.
Parecia-me, pois. que o nobre senador não devia limitar-se a
reproduzir as accusações feitas a.o decrclo, ma. que devia
lambem allender ás razões produzidas em seu favor.

O nobre senador, como homem de letras que é, sabe quo
um escriptor para sustenlar uma lhese nãe se contenla com
a demonstra cão direcla dessa these, mas se esforca lambem
por desrazel" as razões contrarias. O nobre senadôr, porem,
considerou a questãO re illleyra; não se occupou com as ra
lões que forão expendidas em ravor do decreto, o limitou-se
a apresenlar proposições vn.gas, e sem as acompanhar de
razão nenhuma.

Senhores, eu mandei inserir no meu relalo~io á assembléa
geral loda a correspondencia com os prelados, assim as
representacões que elies fizerão, C1lmo as resposlas que lhes
dei; mandéi-a publicar lambem no Diario O/lieial. Mas o
relatorio, nós sabemos, chega a poucas mãos; o Diario
O/licial não é folh,l de maior circulação; a correspondenc!a
~ longa, muila gente enrada-se quando encontra matel'la
pesta ordem nos jornaes. Poucos serião, pOI'lanto, aquelles
que lênio esta correspondencia. O nobre senador. porem,
reduzindo as accusações a proposições simplices. deu-lhes
uma grande circulaçiLo: a discUS5iio do senado, como a da
camara dos drputados e lida por lodos; e, pela simplicidade
com que o nobre senador enunciou as suas proposições, ellas
ião faceis de conservar de memoria, são racei.s de se lrans
millirem de boca em boca; c assim racilmenle se rormará
uma opinião de impiedade e irreliglão no govel"l!o. ~ e.u
nüo só por honra do governo. como por mlnba propna dlgm
dade, sou obrigado a repellir uma semelhante occusação.

O So. P';JIPEU :-'-Nüo fi7. essa accusação.
OSII. MARQUEZ DE OLlNOA:-E' o que importa a increpação do

violação dos direitos da igreja. Nüo tenho benl presente a ordem
das idéas do nobre senador, nem mesmo o modo por que elle
se exprimiu, que ainda não se impl'imiu o seu discurso. Mos,
pouco mais ou menos,as suas proposinões reduzem-se a isto;
o governo, a pntexto de proleger a religi<io, violou ncsse
dccrelo os direilos da rcligião,u,urplu os direitos dos bispos;
com esse decrelo "ai ingerir-se no regimen dos <eminarios;
vai rever, approval' ou reprovar os seus estatutos; vai no
mear e demittir livremente os proressores; rai marcar o tempo
de estud0 para os 1!andidatos ao sacerdocio; vai marcar o
tempo necessurio ,is Iwbílit',!,ões para os que se deslinão aos
beneficios ecclesiasticos. 01'0. scnbore., não deu o nobre
senador scnão lima simples raz,10 a favor desla aecusa~ilo ; o
é que todos esses actos são direito, privalivo, dos bispos, se·
gundo o concilio tridenlino, e que o decrelo lirou esses po
deres c esses direitos dos bispos para os dar ao governo.

Senhores, se rossem acompanhadas de razões eslas propo
sicões, deixaria eu a cada um o avalia-las. Eu já expuz nas

ORÇAMENTO DO IMPEmo. I'espostas aos venerandos bispos o que me pareceu convenien-
Achando-se na sala immediata o Sr. ministro do imperio, te pura esclarecei' a maleria; mas vejo·me obrigado a re

fonio sorteados para a deputação que o devia receber os petir hoje muitas das co usas que então disse, o a accres
Srs. Fonseca, barão do Antonina e barão de Muntiba; e, centar mais alguns es~larecimentos para que chegne ao
sendo introduzido no salão com as formalidades do estylo, conhecimento de lodos o verd,ldeiro eslado da queslão, para
tomou assento na mesa. que não corra, como facilmenle ha de correr depois do

Proseguiu a' discussão, adiada na sessão anlecpdenle. discurso do nobre senador, iL accusaçüo de impiedade e do
do art. 2' da proposta do poder e:\:ecutivo, fixando a despeza irreligião no autor desse decrelo, e consequentemente no
e orçando a receita geral do imperio para o exercicio de governo, porque a violação dos direitos da igreja oulra cousa
186i-186ti, com as emendas da outra camara c a. orrereci- não é senão irreligião e impiedade, assim como o é 11 viola-
das no senado c,io cu usurpa cão dos direitos dos bispos.

. . Senhores, o'nobre senador disse: "O governo com este
U Sr. Dllnl8t.,o do hnperlo pronun CIOU um discurso decreto vai in"erir-se na administraeão dossrminarios.l> Tenho

que publicaremog no appendice a este volu me. de pedir ao n~bre senador que dcmônstre esta sua proposição:
o ~r. DlOr1llle7; de Ollndn:-Sr. presidente, tenho de que aponte o artigo onde se acha ou dondo deduz semelhanto

occupar a attenç<1odo senado coma questão que foi levantada I doutrina. (Aqui o orador fez pausa), Se o nobre 5euador oãQ
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senbores; aquelle prelado, depois de muitos trabalbos que
passou com a regenciCL de Lisboa, sendo mandado repreben·
der pelo soberano. o mesmo soberano o galardoou do modo
mais brilbante e bonroso. Elic foi nomeado inquisidor-mór
do reino de Porlugal: esla nome<Jç~o para a primeira digni
dade eccJesiaslica do reino, e por um soherano tão pio e
tão ortbodoxo, como era o SI'. D. João VI,'é a prova mais
conduccente de seus sentinH'ntos catholicos. Parece-me. pois,
que n<io me enganava, seguindo as pisadas de um prelado
tão insigne.

Senhorcs, eu tenho ainda outra auloridade em meu fa-·
1'01', aut01'l[1ar!e que os Hevms. prelados nao mc podem
recusar, por,fue lhe rendem os maiores elogi%. Fallo do
alvará de 10 de maio de 180,5. Esle alvará pl'escreve as
rcgras, além das que estão marcadas pelo concilio triden
tino, para as ordenações e para o provimento dos beneficios;
prescreve regras especiaes para esles objec'.os. Ainda lerei
de fallar neste alvará.

Portanto não foi um defejo de dar regras á igreja que me
lel'ou a fazer aquella con5Ulla; tive esses fuudamentos, que
acabo de expô\'.

« O governo com csle llecreto I'ai nomear e demiltir
livremento os professores rios seminarios. » Outra accusacão
que se faz ao decreto. Scnbores, qual é o arligo em que' se
apola o nobre senador1

O SR. POMPf;U: - Apontarei.
O SR. MARQUEZ OE OLl;'iD1: - Per,lóe-,ne que eu insista

nisso; a accusação é grave. Qual é o artigo que o nobre
senador aponta?,. Aqui ha duas accusações: nomear livre
m~nte. e demeUir livremente. Vamos iLprimeira. Qual é o
arlig:() ?

O SR. 1'01lPEU: - Não tenbo o decreto aqui à mão, mas
apontarei.

àcha artigo expresso, apponteao menos a phrase, aponte essa
]lrOpOSiçàO, essas palavras que contenhão semelhante pensa
mento, donde se possa inferir a l)rOposição Que estaheleceu.
(Outm pausa). NãO, senhores, o decreto não contém seme
lhante blasphemia.

Senhores, sou autor desse decreto e tenho o direito de
perguntar; eu que tive tanto escrupulo na redarçào desle
decreto) eu que tenho muitos aclos meus exarados em con
~ulta do conselho de eflado perante o governo, havia de
desmentir-me agora de um dia para outro, aconselhando,
não digo hem, fazendo, pOI'que eu já não era simples conse
lheiro, eu era minietro, ueurpaçôes dos direitos episcopaes 1

O Sn. DA~TA5:-Esta accusaçlio é manha l'elha.
O SR. PO!lPEu:-Responderei opportunamente.
O SR. !lAIlQUEZ DE OLllmA; - O governo Quer rel'er os

estatutos, rliz b nobr.e senador. Aponte, digo ainda. o nobre
senador o artigo em que se diz que ogOl'erno se reserva appro
vaI' ou reprovar os estatutos. Senbores, não ha nada disto.
eão ]Iroposiçôes vagas, sem 'undamento. Os Revs. bis
pos llludirlio-se, nlio examinárào o decreto. lérão-o com
muita preveneão ; e, dominados de uma idéa falsa. acbárão
nelle o que efle nào contém, e exarórào esta accusação nas
suas representações; e o nobre senador, desgracadamente,
veiu reproduzi-Ia neste recinto. •

Senhores, ba pouco tempo o governo mandou iÍ secclio do
imperio do conselho de estado os estatutos feitos pari o sc
Illin~rio de um bispado. A secçào achou mat~rias que não
pOdlào ser approvadas. por sercm colntro a leglslacão actual
e contra a disciplina da i!!"reja; acbou outras Qu'e nlio lhe
parecél'ào convenientes, e que são sujeitas a obsel·vacões. Mas
quanto a esta segunda parte deixou isto ao bom jui1:0 do bis
110. A secção separou as malenas; o que era de mera conve
nienuia delx.ou á inlelligencia r penetração do bispo; impug
nou, porém, aquillo que era contrario à legislação. Este filcio
li mais uma provól de quanto o gOl'el'llo respeita os dircitos O SR. M.\RQUr.Z OE OLlNOA: - Não o ba de mostrar.
dos bispos. Qual é o arligo pelo qual fica o governo autorisado a nomear

Não ba, pois, uma só paJa1'l'a no decreto, não ha um fÓ livremente os professore,? Aponle o nobre senador cs;,e ar
acto do governo, por onde.e possa dizer que elle .e re.erva tigo. Nólo aponta, não ~óde apreseo'''r: isto é uma pura
o direito de approvar ou_reprovar os estatutos de .eminarios. illlaginaçilo. Vamos ú segunda. Qual é o·artigo pelo qual
Accroscentarei: aponte o nobre seuador o artigo que contém fica o govol'Oo aulOl isado a demillir livremente esses profes
esta prevencão. sores? A e.le re,peito ba o ar!. 8°, que é o grande objecto

{( O governo quer marcar o lempo de esludo para as orde- de escandaJo, e lia de ser esle a que o nobre senador se re
naçõe~ e .'1Ol'us condições para o p.rol'imenlo dos beneficios fere. Este arl. 8° conlém uma medida extraordiuarió\ de
eccleslasllcos. » I.to contém-se no decrelo ? N50; enlretanto demillir um ou outro professor. e iSlo se deduz da sua lelra.
li uma das accusações do nobre senador, Mas por isso mesmo que é uma medida exlraurdinaria, e isto

O 5R. POMPEU :-Esta não. se deduz da sua lelra, nao se póde dizer quc o governo póde
a cada passo flemillir 05 professores, como elD virlude de

O SIl. IJAIlQUEZ OE OLl;'inA: - Pois- não disse que o go- uma regra geral e onlinaria.
verno quer marcar o tirocinio daquelles que aspit·üo ao so- Ainda e1ll continuaçüo deste mesmo ponto o nobre .enador
cerdocio? Isto entra tambem na seriedils accusações; islo aconselha o governo a (lue siga a pratica [ranceza. O ;:overno
se acha em algumns das tres re[Jresen~ões. Mas o decrelo francez, di1. elle, respeita a inrlependencia do sucerdocio, n,lo
não contém semelhante doutrina; o gOl'crno consultou aos se inlromellc nos ,eminarios. Pois bem, .enhores, eu adopto
prelados sobre estes dous pontos importantis.imos; as razües a recommenda\:ão do nobre .cnador; mas veja o nobre sena
.ão obvias; desgraçadamenle algumas ordenações são misc- dor que esse mesmo gOHrno que' clle elogia enlrou nó co
raveis, desgracadamenl.e alguns dos propostos ao governo nlleclmento da adminislração dos pe·quenos seminarios da
]lara 05 beneficios carecem das 'Iualidades necessarias para Franca, e submetlw oito ,Ie,ses scminarios ao r"gimen da
dign'lmente os exercerem. Só digo isto: - consultci; e eu unil·ér.idade; tanto elle não toma na exlensJo ~u,i o nohre
não teria fundamenlo para consultar, prescindindo ainda des- senador parece lumar, esse p\'iucipio <le indepenJcncia quanto
tas l'ilz(les que aeabo de dar? . aos seminólrio.a.

Tenho a opiniüo de uma auloridade emineolissimu, de um O Sn. 1'0)!PEU: _ O goverilD francez cedeu de!lois dessa
(los brasileiros mais instruidos Que nós temos lido, o ReI'.
bispo D. José Joaquim da Cunha de Azeredo Coulinho, qne o pretenção, .
entendeu assim e o propoz ao g-overno ÍlOrtuguez, pedindo-lhe O SIl. MAnQUEZ nE OLl;'io_\:-Não tenbo noticia disso. Du
que marcasse condições, à vista do estado em que eslava o vido que o governo francez relaxasse nas regras dos pequenos
clero do Brasil, para as ordenações e para o provimento dos seminarios, O mais que poderá tel' acontecido é ter susl'en
beneficios. I dido a ordem de 5ujeiç,Io daquelles oito seminarios ao regimen

Senhores, para se dar todo o peso a e.ta represenlnç~o, é da unil'elsidade. Mas a regra subsiste. E, se a tran.!!"ress50
necessorio que se saiba quaes eTào 05 dotes daQnelle prelado. continuar. lá lhes ha de cabi\' em cima outra vez o goverl)o.
O SI'. Azeredo Coutinho era n50 só jlossuidor dos vastos co- Tall'ez que com este favor do governo se queira cantar u
nhecimentos, como o aUestão seus escriplos em variad<Js mU- victoria; mas a verdade é o que digo. O ministerio que assim
terias, como exeessivamente escrupuloso no desempenbo dos broou não era nenbum minis1.erio in.pirado de paixões
seus deveres, e fonorosamente proleclor das letras, eomo anti-religiosas, não [oi o philosopllismo o que que dictou e.ta
mostrüo seus esforços n50 só como bi.po, mas tambem medida; este minislerio [oi o de el-rei Carlos X, e quando
qua~do ~residente do governo provisorio de Pernam~uc?,. que se diz .mini.lerio de el-rei Car!os X está dada a pro"a do seu

fOI, CUido que por espaço de tres annos. Não e 50 IstO, calbohclsmo, de seu orlhodoxlsmo.
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Os bispos cousentião na violação das regras dos pequenos
sominados, admillião alumnos que não se propunhão ao sa
cerdocio, quando a institui~ão Tll'imitiva desse estabeleci
mento marcava expressa e unicamente a admissão por.\ os
que se destinavão ao sacerdocio, Estes pequenos seminarios
(pel'miLLa-me o senado esta explico!;ãe.que vem muito ao caso),
estes pequenos seminarios tomárao fÓl"ma reg-ulor no tempo
do imperador Napoleão Ilonaparte, com essa condição expressa
rle não receberem alulllnos senão os que se destinassem a
frequentar o grande seminario p"ra se ordenarem; mas os
directores entrárão a admillir estudantes que se destin:J.v;\o
á vida secular, EnUio a universidade de Franca reclamou
seus direitos, dizendo: (( Se os pe'luenos seminlll:ios recebem
alumnos que não se dediquem ao estudo ecclesinstico, estão
fóra da lei, então reduzem-se a estabelecimentos de educacão
eommulTI, ·c neste cnso devem sujeitar-:,c ás )'(~~I'as gernes". n

Houve uma lucta c depois de uma iU'luÍl'ição feita por umo
cummissão, de que era presidento o arcebispo de Paris, o
govcmo, de accordo com os pareceres desta cummiss;\o,
declarou qne oito desses seminarios estavilo dahi por diante
sujeitos á universidade,

Ora, torno a repetir. e insisto nesta pondemção, se
no tempo de Corlos X, seu g-overno, Wo religioso como era,
pôde tomar conhecimento da admil\Ístração Interna desses
estahelecimentos, não podel'á o governo brasileiro ter essa
reserva para casos extraorriinarios rela tivamenle ao, profes
sores? Estará longe das regras do concilio tl'identino o to
mar prOVidencias o govel'llo em cas03 extraordinarios, que é
o que quer dizer o decreto? NilO re.conheceu o Rev. bispo do
Pará os direitos que tem o soberano de regular a ol'dem nos
seminarios? Elle mesmo não o diz, em relac:1o ao estarlo so
cial, que o prineipe, como bispo do exterioi', póde exigir', e
executar por si mesmo, a reforma dos abusos que interessão
a ordem civil? !.imitar os direitos do podei' temporal sómente
á bygiene é rebaixar as altas funeções do sacerdocio tem
110m!.

Exipir ogoverno a observancia das leis é não só seu direito,
é tamoem uma das obrigaçGes que elle não póde jámais re
nUnciar.

Pois, senhores, esse art. 8" é o que fundamenta a grande
accusação da medido extmordinaria? Eu expliquei isto na
resposta que dei ao Sr, bispo do Pará, E' isto motivo para
a accusação de. que o govel'llo que I' dimiUir livremente os
professores, o governo que teve o cuidado de pór l'óra de si
toda a administracão interna dos semillarios?

Eu vou tomar êm consideração a principal razão que se
allega para mostrar que os prelados estão violentados 110 tli
rei to de governar os seminarios: argumenta-se com os con
cursos,

SenlJOres, o bispo de que já fallei, o SI', Azeredo Couti
nho, creando o seminario, e dando-lhe estatutos, detcrminou
expressamente os concursos; e fez mais, que é o que se não
acha no decreto: instituiu o concurso, e declarou que, feito o
concurso, o secretario contasse o numero de votos e oli·
ciasse ao que fosse mais votado para vir tomar posse da sua
la'leir~ .

Diz o capitulo 16 ill fine: (( A urna será abel'ta e exami
nada na nossa presenca, e de um ou tlous professores; e
alJuelIe que se achar com maior numero de votos da eleiç,lo,
e com preferencia aos outros, se mandará ao secretario da
junta, que, da nossa parte, faça aviso de se achar eleito .. , "
Nem ;.o menos se reservou um juizo especial sobre o con
curso: veja até que ponto levou aquelle nev, bispo essa dou
trina dos conCUI'SOS,

Note-se que elle submeUeu ao gonrno a approvação des
ses estatutos, que estão approvados por um real tlecreto,

Depois deste bispo veiu o ultimo prelado, o SI', Perrligilo,
já fillIecido, o qual, reformando os estatutos, conservou a
doutrina dos concUl'SOS, Om, note-se que este prelado tanto
era exacto nos seus deveres, como zeloso de seus dil'eitos ;
não era prelado que deixasse pa·sal' as cousas sem grande
exame, As reclamações deste prelado, que estão perante o
governo, mo,trão quanto elle sabia mantel' sua dignidade,
conserVaI·seus direitos. Pois bem, este prelado reformou os
estatutos que achou e conservou a doutIina a rc.peito dos

concUl'SOS; fez mais, senhores, submeUeu esta reforma á
assembléa provincial de Pernambuco, que era como então se
entendia,

Não suppuzerão certamente o SI'. A, Coutinho e depois o
SI'. Perdig-ilo que desciao de sua dignidade em reconhecer o
poder civil e estabelecer essa dontrina dos concursos,

Além disso, ha mais alguma cousa e muito positiva, O
actual bispo do Maranhão, que reclamou contra o decreto, é
o mesmo que adoptou o concurso na creacão do pequeno
seminario daquella cidade: isto é que é' mais notiLvel.
Diz elle : (( Antes que tivesse recebido o citado decreto, já
havia eu formulado regulamento,que junto tenho a honra de
submeUel' a V, Ex , para que se digne leva-lo ao conheci
mento de Suo Bla"estade o Imperador, solicitando a sua
imperial confirlllacão .. , "

Antrs de receiJér o decreto, elle tinha feito os estatutos e
suiJmelLido ir approvoç;lo do govel'no; e ne;:tes estatutos, se
nhores, acha-se o svstema de cuncursos, Diz elle no arL. '26
doó éstatutos : " De-sejando seguir os passos do nosso muito
sabio c virtuoso antecessor, o EXIll.Sr. D. Marcos Antonio de
Souza, de saudosa recordação, fundador do nosso grande se
Illlaario do curso theolofiico de Santo Antonio, queremos que
as cadeiras deste nosso Jlequeno seminurio de Nossa Senhora
das Mercês sejilo provi as por opposição em concurso ... "
Note-se que elle firma-se na autoridade de seu antecessor:
elIectivamente o SI', D, iIIurcos adoptou no § 10 do cap,. 2"
o ,ystema dos concursos. "O provimento das cadeiras do se
mina rio ecclesia,tico desta cidade serir feito por exame em
concurso." E' verdade (lue elIe não o mandou executar logo,
deixando isto para quando o governo clésse mais subsidio:
isto foi em 1838, .Já se vê que elle não encontrou obstaculo
no exel'cicio de sens direitos; o que o embal'gou na execução
immelliata foi unicamente o pequeno subsidio dos professores,
não havendo quem em tae; cil'cumstancias qqizesse entrar
em concurso. nlas este motivo desappareceu hoje, tanto que
seu successor executou seu pensamento.

Se, pois, eu tinha naquelle tempo quando fiz o decl'eto tão
valiosas autoridades, como el'ilo os dous bispos de Pel'llam
buco, de que já fallei, e ultimamento o mesmo actual bispo
do Maranhão e o de seu antecessor, que adoptál'ão o systema
de concursos, coma se póde dizer que o concurso vem violen
tal' oS Re'ls, bispos no exercicio de suas aLLI'ibuiçõcs?
Qua~do o uue se podia dizer, mas llem isto se póde, é que
os bispos cedtão de seus direitos .. ,

O Sn, Po,rPEu: - Os bispos uão prescrevem regras pat"l
seus successores,

O SR. n1AnQUEz DE OLlND,\ : - Eu já tinha previsto esta
observação; os bispos podem ceder de seus direitos por si, e
não pelos seus successores, Mas, quando elles mesmos sub
meUem seus actos á confirmação do governo, como fez o do
~laranhão, reconbecem a autoridade do mesmo governo, e
aque\les actos são obrigatorios para seus successores,E. direi
maiS, se os mesmos bispos adoptão o' systema de concurso, Ó
isto uma prova de que este systema não é incompativel com os
direitos episcopaes,

Agora direi mais que odecreto nilo exige a apresentação dos
estatutos para sua approvação, não falia nisto, é uml inven
ção dizer-se que o decreto exige isso, O decreto limita-se aos
concursos, e o bispo do Muranh'lo submeUeu. senhores, espnn
taneamente ao govel'llo a confirmar.ão dos est(ltutos, o que
ninguem lhe recommendou, nem ei-a mandado pelo decreto,
que ainda não existia, Veja o nobre senador quaes erão, antes
do decreto, as disposições desse prelado, que hoje repre5enta
contra o mesmo decreto,

Vamos vêr agora quaes são as disposições do deCreto a
respeito de conCUI'SOS, quaes silo as limitações a que os pre
lados estão sujeitos, O decreto estabelece a doutrina do pro·
viOlento por concurso, e diz: (( Os bispos proporão ao governo
as regras que entenderem mais accommodadas pal'a esses con
cursos... " Isto é, por propostas dos bispos; o governo nem se
reservou o direito de dar regras, (Contilluanrlo a ler,)

(( .,., afim de que, á vista das propostas, seja regulado
este objecto de modo unifomle em todos os seminarios, II

Pareceu-me convenientQ que os seminarios em pontos capi·



taes com este não se estivessem governando por modo ditTe· O Se. POMPEU:- E' um dos que reclamão contra o decreto.
rente; elles propoem, e o governo regula para todos, afim O SR. MARQUEZ DE OLI~DÁ:-Tanto peior, porque antes de
de haver uniformidade; pois isto é coarctar a liberdade dos receber o decreto já executava a doutrina nelle contida a
bispos, quando são elles que propoem as regras para os d .concursos? respeito os concursos; não executava Isto por obediencia,

E como hav' d d 't t á c d o o mas por impulso proprio. Reparei muito nesta circumstancia.la e ecorrer mUi o empo, cer a as pr p s- d d' 11 I
tas, como isto leva tempo, estabeleci re!!ras para os con- lllas não se pó e Izer que e e rec· ama sobre este objecto,

u nem elle bavia de cahir em semellwnte cOlltradicão.
cursos que se devião fazer no intervallo do decreto e da pu- Senhores, deixando as accusac.ões vagas ti imaginarias
blicação do regulamento; mas cstas regras são interinas, até h.. d I b' que se ac ão nas representações dos reverendos bispos, as
que a vista as propostas se regu e este o Jecto. quaes tomei em consideração nas minhas respostas, passo

O SR. POMPEU :- Illas o governo quer ficar com o direito a occupar-me com alguma cousa de positivo, que se lê na do
de approvar ou não essas regras. Rev. vispo do Pará. Diz elle: suppõe o decreto que ao

O SR. MÁRQUEZ DE bLl~DÁ.- Eu cuido que, quando o go· governo civil cabe o direito de instituir e reformar os
vemo diz que os bispos proponhào, fica entendido que as serninarios, mudar o pro~ramma dos estudos (art. 1°)
]Jropostas hão de ser attendidas : pensar o cuntrario f,im Esta suPPOsiçãO é inteiramente arbitraria. Se o veneravel
fazer uma injuria ao governo. Não se devendo esperar unifor- bispo não citasse oal·t.1°,como prova de sua assercão, talvez
midade e pensamento nas propostas, o governo terá de se- que eu mesmo duvidasse de minha obra; pOI'que 'não podia
guir a maioria, e cuido tambem que com' isto não se faz suppOr que o prelado nãu tivesse solido fundamento para
Injuria aquclles cnjas idéas não forem adoptadas. Pois nelll f~rrnular tão grave .accusação. !tIas felizmente ]Jara mim

-·este arbitrio quer o nobre senador que o governo tenha? cltou o art. 1°. AqUI está., senhores, o art. 1°. Repare-se
Uma vez admittida a conveniencia de uniformidade nas que este art. 1° autorisa, como diz o Sr. bispo do Pará, a

regras dos concursos, perguato ao nobre senador, quem ha institui!: e reformar os seminarios c a mudar o programma
de decidir afinal? dos estudos. Pois bem, veja-se agora o que elle dispu e :

Continuarei: Diz o art. Go: "Se nenhum dos candidatos « Art. 1.0 Nos seminal'ios e~isco~aes haverá as seguintes
for appro\'ado em concurso, ou se neahum delles for no· cadeiras subsidiadas )leio governo: latim, francez, etc. ))
meado pelo bispo, proceder-se-ha a novo concurso. " Já se O art. 1° declara simplesmente quaes são as cadeiras que
vê que obispo pude rejeitar os candidutos'approvados ; e note- recebem auxilios do governo; e nada mais. E ent! etanto o
se que o póde fazer sem ser obrigado a dar razão nenhuma. veneravel bispo achou 'Jue isto era reformar OS seminllrios e

Portanto, ou são todos reprovados pelos examinadores, ou mudar o programma dos estudos.
são rejeitado, pelo bispo; e quer neste, quer naq'Jelle caso, Note-se agora que neste mesmo art. 1° lê-se o seguinte:
não se nomê,l neuhum. O bispo fica de mãos soltas para ap· « Fica entendido que, além destas cadeiras, os bispos podem
provar' ou reprovar os concursos; n;io é como dispunh;io os criar as que julgarem convenientes, sendo subsidiadas
estatutos dos Srs. Azeredo Coutinho e PerdigãO. pois que, fei- pelas rendos da mitra. Destas duas disposições vê-se que
to o concurso, o secretario oJliciava immediatamente aos ap· estava bem longo do pensamento do gOl'erno restringir
!lrovarlos; aqui não, deixa-se ao bispo toda a liberdade para o ensino áquellas cadeiras: o que elle. exprime sómente
approvar ou reprovar o concurso. Já se vê que procurm at- é que aque\las são as cadeiras que o governo auxilia. Entre
tender a todas as conveniencias. tanto descohriu o prelado que com esta disposicão quer o

Lerei de passagem o seguinte art. 4 § 11 : (lendo) « Os governo rcfol'mar os seminarios e mudar o programma
bispos poderão assistir a todos os actos do concurso. "Re· dos estudo.: tal é a prevenção.
firo este paragrapho sómente para mostrar a prevenção O governo, marcando as cadeiras que auxiliava, usou de
com que os !levo, bi,pos lêrão este decreto. Quem podi~ um direito seu: não s[o os Revs. bi;pos os que bão de di
suppOr que elles condemnassem o decreto em presenca destas zer ao governo: qu'ero esta cadeira, dai para cá o dinheiro
disposições? Os Revs. Srs. Azeredo Coutinbo, Perdigão e o necessario para pagar o professor. Este direito está reconhe
actual Sr. bispo do 1I1aranhão n[o julgarão inutil declarar sua cido expl'essamente pelo ReI'. bispo do Rio-Grande do Sul,
presença nos concursos. Mas uma declaraç[o destas em um o qual diz na sua representação o seguinte: "Louvando e
,lecreto do governo! Oh! isto é uma injuria que se faz aos agra.decendo ao governo imperial ~ boa intenção de auxi.liar
Rev8. bisposI' os biSpos na fundação de seus semlllanos ... mIo pOSSD deixa r

Tratei tambem, senhores, de prevenir 11 bypothese de não de reconhecer tambem o direito que lhe assisto de, .. de
apparocerem candidatos ás cadejras, e de o bispo não aceitar' terminar mesmo 'Juaes os cursos que quer subvencionar..• "
nenhum dos approvados, no que ficárão com ampla liberdade, Alas nào é isto o que qnerem outros: reservão-se o direito de
como já disse. Acontecendo estas hypotheses duas vezes, regular os estudos, e dehaixo desto principio pretendem
determina o art. 5° que possão nomear livremente a quem crear as cadeiras que entenderem, já se sabe, correndo a
quizerem. JA se vê que, adoptando o systema de concurso, despeza por conta do governo.
doixei aos Revs. bispos a maior latitude na escolba dos Seahores, o governo n[o subsidiava as mesmas cadeiras
professores. em todos os seminarios. Pareceu me injusta esta desigual-

O decreto até permitle que os bispos possão admit· dade: então estabeleci regra geral para todos. Dous dos
til' professores estrangeiros, só com a condição de sub- bispos actuaes queixarão-se do pequeno' numero de cadeiras,
metterem ao governo a approvação dos contratos. Trata- e tambem dos pequenos ordenados. Eis tudo quanto houve:
va-se de admillir estrangeiros no ensino, e essa é a unica representação contra o decreto só partiu dos tres Revs.
restricç,lo que ha a rospeito de. estrangeiros. Aqui está bispos. Ora, quanto ao numCl'O das cadeims, e aos ordenados.
a dispo>içi~o dess.e. mesmo ar.t. 5": (lendo)." Po m"sm.o Jeào-se minhas respostas; - a estas me refiro, para nuo es·
modo poderaD admllllr estangClros na~ regenc.las das cadel- tal' cansando a paciencia do senado. (Continuando a lêr.)
ras me~lanto contl'at~, v qu;il, porem. sem previamente " ... regular as condicões de admissão dos professores
submellldo á approvaça? do go~erno. "Ora, um decr~to que (arts. 2°,3°,4° e li")." Os arts. 2", 3°,4°, e lio, são relativos
prescreve rel5ras taes pode:s~ dizer que prende as maos ,lOS I aas concursos, e já expuz o que ha a esto respeito, e não
reverendos bISpos no exerClC10 de seus deveres? repetirei..

O SR. POMPEu:-E porque não quizerão aceitar este do- Continúa a representacão: « le inspeccionar os compen-
ereto? dios por que lecciouão (a"rt. 14).» Aqui está o art. 14 (lendo)

O SR, MARQUEZ DE OLlNDA : - E' preciso que aquelles que « A adopção dos compendios que os professores deveráõ
faztm essa accusação attend,lo a todas estas circumstancias. .eguir lias prelecções se' á da escolha dos bispos, os quaes

Agora quanto ao concurso em g-eral, tenuo a autoridade de deveráõ commuuicar ao govemo os que houverem adoptado.»
dous prelados do Brasil, e tenho de mais a mais a autoridade Senhores, é preciso ver qual era o estado da legislnção
de um dos actuaes; eu, firmando-me na autoridade do quando se publicou este decreto. Os bispos não tinlião senão
ReI'. bispo .do. Maral.lbão: devo dizer que o decreto não a proposta dos compendios, o governo é que os approvavaj Q

olfendc os direitos eplscopaes. no decreto dá-se uma faculdade ampla,
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v ~J[~ D... -:nA:~ -M"is d/j I!He elie~ tilll1ão.

O Sn. ",\~<)lIE7. ~B OLEill,\: -Se se exige ~ue es,cs com
pendies vilo ~'l fd:cretv.ri:.t não 6p::tra serem sl~jciLos ao co~ll'as~e
das secretarIas, r,OfYll) ~:.uppõc o reverendo bispo; destrt lmag-l
nacão é de que me 'Iuci::o. NilO achei na secretaria do imperio
;.:,c[)fio dons nu ll"eS c~latutos dos hispados uu Bras:l. Pai:; o go
overllp. I~;;O !.la de saber quacs suo as regras por que se governão
esses scmirwl'io~? nITo ha dcsahcr o governoquaes são os com
pendios por oOfle se ensina a mocillade? (.caso será isto negocio
indi[l'erentc ilO governo? HCflito: não é para criLici1l') mas sim
p,~ra que o governo lcnua conhecimento disso. Querem ~or
ven(um os hispos que o gO\ crno dê o rJinilciro e féehe os Olhos
a tudo? Qucrelll que o governo seja mero espectador do que se
[{ll. na igreja du Brasi!?"Nilo f!r,vcrú ter ogoycrno esse conheci
mento; pelo me!~o:] ~arn far;er llquillo que fez o governo (rancez,
q\1e o nobre ôenador [,UltO elogia,o qual m:lJldnu qllese submet
t('~sem j univcl",""f!ade os oito pequenos seminarios de fine
faUci? P,lra flue arruellc governo I.i,'e~se c')nilccimclllo de
que e$~,ps oilo sCI~linarios fultuvio aos seus devores, admit
lindo alllmnos cootra as regras estabelecidas, em preciso
llue soube~5c quaes er~o essas regl'lJs.

E de outro modo como é, senhores, que o governo ha de
descmpcallar os deveres que incumLem al) I'rinr,ipe cnmo
iJispo do ext~rior, de. como reconhece o m~omo nevo hispo,
a provocar a reforma dos atm\)s na orJcm cspiritual111eanles
disso de (( exigir' e cxecutar JJOr si mcsmo a reforma dos
.1busf)s quc interessiio a ordcm civil? " Eu tratode5le objeclo
Da resposta a este Itev. bispo, e a eUa me r·cRro.

Esquecia-Iue dizer que os pcquenos .,'ern:narios de França,
creadas pelo impcl'ador Napoleão Ilonaparte, forão refor
mados por -Luiz XVIII e depois, no tempo de Carlos X,
fori'io aiod& reformrràos; note-se isto, assim se procelleu em
França, isto no tempn de LuizXVlII, no tempo de Carlos X,
soheranos sem suspeita da puilasophia, e igualmente seus
ministros.

Mas disse o Rev. bispo do Par:i: (( A França ~uebrou
ha poucos annos o circulo de ferro rle seu monopolio
univer5itnrio, e dei"nu emfim o ~randp, e os pelJuenos semi
na rios ~oh a vegilancia exclusiva do episenpado, sem se
reservrrr o g07emo a minima parto na direcç,10 quer moral,
quer intrller.tual d"llcs. "

Senhores, esses seminarios sempre estiverão independentes
,lo governo; rlizer o Rev. bispo do Pará que o governo
frailcez so c.ntrnmetleu a govHnar os sl'minal"los e por fim
cedeu-é um engano manifesto; íl univer$iJade nunca contra
riou a administraç',lo inlerna. nem dos grandc~, nem dos pe
quenos seminarios; li preciso saber isso. A questilO foi outra;
a lucta entre a universidade de um lado, e os bispos e os se
minarios de outro foi porque estes querião adruitlir alumnos
contra a institui~;ío desses estabelecimentos. 8e, poi~, o go
verno francez, sempre fiel ao pensamento da independeneia
da igreja, julgou-se aulorisado para submetter á unIversi
dade oito pequenos seminarios, ejulgoll-se autori,.ado a fazer
isso no tempo de um rei t(lo pio como el-I·ei Carlos X e rle
ministros l,lo pios, como se pó de negar que o governo linha
ingerencia nesses negocios para os casos em ~uestiio ?

Eis aqui em Sllmma as accusações que se fazem ao decreto,
c eis aqui os artigos em que se fundüo as aecusações.
O art. 1° apenas marca quaes süo as cadeiras subvenciona
das, mas não inilibiu aos bispos de crear·em outras e de re
gularem 03 estudos como entenderem; pois isso niio é dar a
mais ampla liberdade na formaçüo do programma dos estu
dos? Entretanto aceusa se o governo de querer governar os
seminarios.

Sr, presidente, nas minhas respostas aos Revs. bispos, eu
já me occupei com esta doutrina que vou dizer; mas, repito,
com a esperança de que seja mais lida em uma discussiio de
eamaras. Um desses tres prelados queixa-se do direito rle
demittir: " Til'ar ff vitaliciedade aos professores. isto é de
primi-los na opinião, isto é tirar-lhes os meios de suLsistrn
cla DOS dias dilficeis da velhIce. " Isto diz um; e os out, Jô
dizem: " O direito ,Ie nomear c demittir é nOS50. " Uns COII
dem~iio, outros achão hoa a providencia, mas dizem que niio
preclsiio de eoneessiio dI! governo!

Ora senllOres, qual era a legls\açiio que uorninava 'lu~ndo

se publicou e:se decreto '! (I~ h~spos niio podi:lo nomear pro
fessor~s tlohaD apenas o d,,·elto de proposta; nile podiãn
dllnlttl-los; os professores no fim de lres annos tornaviio·se
vitalicios e o mesmo governo niio tinha mais poder sobre
eIles.

Em consequencia desse direito vitalicio que tinhão os
professores, um destes tres bispos pediu ao governo que tirasse
dali um professor por causa do seu llleiO comporlameuto e
que o mandasse para outro seminario; veja-se o embar~co
em que se achou esse prelado com o direito vitalicio. IIl'ls
para mandar para outro seminario encontrava cu grande
difficuhlade no principio recebido do direito vitalicio, porque
nuo só sel"!a offender este direito vit~llcio, como porque o his
1'0 para cujo seminario eu mandasoe podiíl- dizer: "Eu nuo
propnz este professor. " O prelado, pois, pediu um absurdo.
llu estou mostrando os apuras em que este bispo se achava
com este homem, por· causa do seu direito vitülicio ; acaho
com esses emharaços, snlto eoias dificuldades, e gl'itiiO con
tra mim, porque lhes fiz este favol·! Favar digo cu, porque
nenhuma necessidade tinha eu do revogar a legislaciio fjUe
existia. Mns revoguei esta legislação; e, quando éu espe·
rava que se me agr·adecesse, lanciio -se-me esses remollues
de violador dos direitos da igreja.·

O Sn, ~[,\nQu~z D~ OuMA :-Que quer dizer usurpar os di,
rei tos dos bispos? E deste modo achão-se em eontraJie,lD os
proprios hispos. Senhores, convem observar que UHl ilestes
dous prelados já fez uso da autoridade de demittir os profes
sores; e elle o faria se estivesse em vigor a le~islaç:l0 ante
rior? e se o fizesoe o governo consentiria? Ilavia de 11Ie
mandar dizer que instaurasse o processo.

8cnhores, os Revs. bispos accusiio o decreto de usurpado r,
c querem que o governo se cinja ao alvará de 10 rle maio de
lS0ü. O Hev. bispo do Pará di7. isto: (( Fiel á linha tracada
pelo alvará de 10 de maio de 1805, que faz parte da legísla.
çiio em vigor, tem 'Iuerido Vossa rtlagestade Imperial não só
que seja respeitada e adoptada a legislacüo do concilio de
Trento, no que concernc aos seminarios episcopaes, mas até
se ha dignado dar a estes pios estahelecimentos uma anima
ção que .. , " Assim temos que na fiel obeervancia do alvar:,
de 1805 está o respeito á legislac:lo do concilio com a in-
dependericia rios hispos. •

Esse decrelo, portanlo, merece os elogios do bispo do Pará.
Linguagem mais cbra, mais expressiva é a do llev, bispo

do Maranh,lo, o qual diz: (lendo)
" Este alvará providenciando com notavel sabe,lorirr sobre

tudo quanto D clero hoje precisa, segnndo o concilio triden
tino, e não innovando as doutrinas da igreja universal, as
regms preceituadas nos sagrados canones, sati5faz, ao meu
ver, muitos dos qllesitos que y, Ex. apresentou á considera
ção do episcopado hr·asileiro. Nelle verá V. Ex. uão só a
doutrina da igreja relativamente li inspeccilo dos bispos nos
seminarios e na igreja, como os poderes auferidos ao pa
droeiro, .. "

Temos, pois, senhores, que o al1'or1 de 1805 satisfaz com
consllmmada sabedoria a tudo quanlr, o clero precisa, e nuo
in nova nada na igreja.
. Ora hem; neste alva,·á eu vejo tod~s as doutrinas que os

Revs. bispos eondemniio. Vejo a ingerencia que o gover
no tem na administracão dos seminarios e na direcciio dos
estudos, no programmã, já que est~ palavr~ está nã mo~a.
Vamos ver as dlSposlcões do alvara. PnmClramente obnga
os bispos a mandarem" padres para Coimhra, afim de estuda
rem as mate rias ecclesíasticas, e até previne o modo da
escolha dos estudantes,o qual devel·ú ocr por concurso; e não
esqueceu prevenIr-se a maneira por que hüo de viver em
Coimbra: 8iio as §§ 1°, '20 e 30 • DepOIS dist.o no § 6° orde
na-se que nos seminarios haja cursos do estudos thealogi
cos e canOnICOS, os quaes senlo de trps annos,e especificão-se
as m~(erias que se hão de ensinar. Já ~e vê, o alvará respeita
excellentemente a independencia dos nevs. hispos ; porque
pI'escrcver as matorias que hão de ser eôiudadas nos semi
nelrios, o tempo que ha de dnrar o eurso; ainda mais, pres
crever o metlIodo, o systema pratico do ensino, porque ai.
isto está regulado no alval'á, o qual determilUl que aquelles
estudos nos seminarios ,0 cooformem com 0:\ estudos tlJeolo-
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~_i(:os [~ eJ.llúlJÍd;S lia U!Ji\i\~rsiJ,idi-~ ; pn~:::~rcver ludu Ido, se
Ilhurcs;ufiu é Ililda) pois SC!!lprl: {I~·ixa a iudtT('lldl'l\cia dos bis
Ires 110 l·~Grrl'ilo do~, semiún.rios ! () alvar~'l, diz o Hev. bi:-:lIO~
Ilrovidencia tul10 COIll oO[;rrd s::uc<1oria. Se ei,las di,pOfi
~'õcs se :lch~l~~m 110 l!C'crelo

1
uh! que c!amo:'L's n;1o Sê Ir.

"antariúo!
O nl\'.lHá , ~::'n!wr('5. n:ín r.c COI1Ll'nta com í~lo: 110 § ~r'l de,

t~l'milla-p;e fJlJC, re~.(rbdü~ 03 estullos nos ~jcl11inarius, llaJll
lior uianle ninguem se onlene sem ter o curso com
('.\do ele estuuos nos llWSIllOS seminarios, ou IH! univcl'si
da de j o llue, § 1'1. aos que concorrem para os bcneíit'.ios ,
Sc>j:10 prderid08 ÓS tbcolog05 formados, licencia elos ou dou LOI'es,
nrlO ~c poJcndo COIlCO.lrer com cItrs) tomtallto que tlmldl.o
rrrs anHOS UC sel'vio:o no ministci'io.

Tuelo isto é o qüe eu queTia, c os tievs. bi~JloS nú0 qui·
"rl'~O :ulmiHir, dizenào IJue a cries compete regilrar estes
~bjectos,

O decreto não conlóm nada ui,lo; antes. m~rcan,lo a, ca
Ileiras suusidiadas, deixa aos !lisl10S a faculd~"le. dc fcIzcr
Q. programma. Mas aqui marca-se tudo, atê o 'y,tema Jll'a·
lico do cstuuos. con[ormando·cc com 05 estatutos dils raeu\·
varIes de canone.s c tbMlol:ia da uni\'crsirliule.

Ainda mais, senhorc,. Co al\,ilrá probibc r.omeil~5~s' <k
reitores quc pcrtellção il ordem l'elit,iosa. Diz elle: "roo
poderiio os pre.ludo:5 entrega!" o governo dcl1e5. a a}guí~1a
ordem rl'Jígiosa, ou congregaç~o de qUill~u"r inslilulo qne
,.eja, sem minha cspccial licenr.a ..... mi'S dc\'er{,õ ôcr 1'0
"ema dos c dirigidos por sacerdotes e miuistros UiT cJ~H'o
~culal' ...

Eutretanto os bispos cstão Ilomeando reitores a q~lr: 'inc·
rem, ate a csl~'(llIgcjros, e a membros de corpol'a~,ilf) rcl·j~ iü:3a,

/!'to está no alvará, seubores, mas no decreto nuo b'l uada
disto.

Eu não deveria dar um conselho ao noiJre. minislro. por'lue
~l!e n~o m'o pede; I'Ja, llÚO lel'llrá a lllal que. nn Ih'" dê.
Eu acon~,(llhal'ci m:r nobre llIinist1'o que reroguc o dl'creto l'
m"urle pOr em execuçào o alvará.

O Sa. FERnAZ: - E' rr.elhor .. ,
ü Su. POr.rPlnl: - E' melhor que aceiie as moJilil'ac:ões

u::e 05 l;'~ilos ílj)l'C5cnUio.

O SR, ?,hnQuEl IlE OUr\DA:- I\',io apJ'l'sculfin m{J\liGc<1ç~f)
l:l'lIbnmíl~ ac1lrio o excellcntc; clle regula llHlu com Ilolavd
,:I!ler!oria.

O SR, F,mn ..\z; - E' melhol' ~Ubfi~lil' CJ t1}VíJI'Ú, Jillrque Ó
\:;\la Icl com que já cslamos acoslumados !

O Sr,. FONSECA: - As lei5 plJrlu~ueza:' in\'adir'1o o poder
jud:dario de uma. maneira exll'tlonlioaria.

O Sn, MA]'QUEZ DE OI.lND,\ :-Ncste al\'ar:í n~o inl"H!ir~o
l;~>ila : os 'hispo:' o aebilo excelll'uto.

~r. presidellie, eu rcsumo o ljUC disse, porque quero L:i!:~l
P:ll'il Lodos, e nem todos e-8Uio IliJl'a ler di~cussõcs scieTltilka~,
/4.~ aecus-t'\cões (le. ingercncia,do g-o,~rno na Ilornc;ição c ucmis
,~o \ine ilOsl1ro[essores, na re\'is~o ue estalutos, tu,lo Hr, é
imilbinario ~ IlflO exíslc uma só palavra 110 clecrdo que auLO
rr~c csLa ~lccusa~ão; c lJilrcco-me (ÍllC lpnbo maptr.1do, ú vifta'
do lllrmlO dee!'clo, quaes suas !li'l'osi~ões, e que clle n'10
,'onl,im liada que se pare~a tom as accusílçóes (jUC se
Llzem.

() nr,brc sonauor concluiu esta parle!lo seu diseurso.re·
ferindo !Jur. a repl'c>enlaç~o do [leI'. bispo do Par;! fOI reco
l'í,1:I em Franra com geraes applausos. E cu digo que I\~O
só em Franc~ como em loda parte havia de ser I'ceehida
"om aPi'lau!'o. lllas, senhores, esses applausos eu csp<oro em
Di'ns que Irão de amorlrcel', e atti desvanecer 50 dll todo,
t:UilOdo se ~(Jul.icr li v'el'd~Hle (!ns ccn!3Us. Senhores. ru mc~O\o;
:--~ igrl{lj";l!:'i'C r:l1a~s as dí':::pO:1I~ÕP,S do decI'eL0

1
I1l'cl"aTo' qur)

:.. rista ria(inl'llas rel'rc;;cntac:Dcs, e á vi>ta do discul'~o do Ilohl'c
';"l1.',doj·, que teve o cuidarlo dc 1'01' ao alCanee de todas·as
intdligrm'í,ls ilS ac.c.usações que' se ra'Ze.m a r.~t.e dcsgra~:l.do
d'rrrelo ; cu lll::.'~nlO, focllhol"r,s, lJaria ,\e ~m::ddíLo;\r o mHH!-'~
Ifo "!ie lcve o :lJ'I'ojo rle rdr'l'enrlal' SemeHFlJlto ·"eelelo. Mas
;l\~ a~'PII~:H:O(S f,fio {Hhas de juizo IH'C"PPido' II de('I'~~(\ !J;TCI

':\i'I\·('c.m lIiiHl ~0 p:1I:Pi~;J qUI? '1\S al!t('lri~e,

E,r, {J!'eshlente) ja e::-tuli l'an:~;LJu, l!i~I'::- h.'i;]W allHLt dll;j~,
Vt>li!ns em lJue tocar; sel'l'·i lll'l"re.

O lHdll'e seilador illlpUi:~~'Ol, li ~tdu 11u ~:,j millL:il.ro (lUC lll'
darou nullas as el('.i(~õcs que (I \~(lllido de P{,.I'O;lIn1Juco !'QZ·dl:
yari::Js oí1h:iaC'5, l\:~o rei r~ (; SI', n!i!!i:~h;o l"llE[!i..lHdeu ~l
'sto.

O Sr.. ~n~:ISTno 'vo n:-rEr,lQ: --:\;~o~ se-allor.
O SR. M.lnOUEZ VI,; OUNn.\ : - !':"t;;8 Iral:::'ei <1('sle Gbjt:Clo.

O nobre senador não o disse Ck['LllI1Cti~l\, nla~ de .-'uas paLi
"1'~5 se Je.du;~ isto: ellc tUl11JÕC que o c;;b;,Jo elll'úu em r{'bl'i~

O §tt. l)o:~rEu : - Enlendo que e.im.
O SR, MAnQU1::7. nE OI.I:"IIA : - .\ prim/'il'il r;12~IO que o no

l.we senauor deu foi qlle~ scd 1)(!CQ.dlc , o Latidu ('~Vl r0Yt~~tidL
de lodos os direitos dos hisP0:', menus du:~ quu ;:'C n:L~r('1ll a;}
podeI' íle dar ordens; e que I.H.'j~J lJa (1Ff'n;~s uu-;a lil1l;i;:~:1o ..
(J\lC é a pro posta, , ,

O SII, rO~rEu : - Os CuHCUr:30f..

O SU. ~J.\HOUEZ DE OUt\fJA: - P-eríl,j'c n~p: II:! difl'CI'L:lH:Y

ciltre COIICUI'SÔ e pro[1o:}la-. O dl'~l'do de j~~dt' ;:brii de 'p::j~
falia em proposta. O conCUJ'30 é o p['(ll'e~~.o JI;lr;~ :: p'opost,~
061.e é o re,u!tario do juizo qrlC o bispo 1':17, sobre a,!utllc
proccsso. .

. Diz o rmbrc senadur Cju-e o df'C~'el0 lin.ito!.i o; tlirelioE. t:l';)

l'iJbiJos a re:::pcílO d1.S ljrOpo5tils~ pl'clJibindo q~;e rs(es :~.~
f:l!;;1o,

Alltes ,le [UI)O farei uma ObSCi',':leiio : o 1I0bre sl1l1:ulnr, [fU"

l\t'.dtil'êl usuq),iílor o (ilYilrú dl1~ filculdatl0s, alh}jirri·mt~ CO'In.n
passo:! em sileneio sobrc e.ste dl2creto) que pl'oLibc (lOS CilJ;

tios fazerem' pro!,ü;las.
. O SR. PO)!{'Eu:-f,iio cmilli juizo soiJl'e dto.

O' Sn, i\!,\nQUEZ DE OLlXIlA:-E:.~t'2 mesmo é o r(lr~!ro que (lI.:

ri.\~!O, Com que ilut.orjr!;tde o f:0verilO :lll:tlCU·S(: llC'ftC nagOl':l.' J

pc rgun to eu a~üra ?

o Sn. POMPEu:-Elll.endo que usurpou.
O En, iW:\IIQUEZ IlE Oi.P~I1.\:-~1115 o nohrc SCIi~"l\OI' qur foi

[:;0 se\'l'I'\l, e, direi. tio ill,im;[o com o al''-:lIá das facul,lade;;,
l'(\IllO é nue admiUin em ~!Ic[)C'riu a limiL:cdo deste. d€~rC'(e.
de 13'~~?' "

o SI;. 1'0'IPEU:-lbul'pcu.
O SI:. M.\I;r.U~Z llG OUNlJA: - TamlJcm não direi i61.Ci; ru·

Iliio ~~'i e~pIiGaJ' c~te decrelo; e.ra prc,ciso recorrer ús causa~
\IUO o('coiTérfio n:-djucila c'ccílsi.lo; iS:3o Jcvc ler l~lguirla ('x
l;1 í\~il ~Ji(l e':3 (Icei a.1. :' _Senhores) c~ ,cllt.3~I~lo q.uc alg'ulls e~l)idlJS 1

"I'ewr da I'rohJiJlç"o (!o c.oncllro Il'luco'lIIlO. In,'llCr,,?-se :,.
f"zcr pr\llloslas, e cnUo o ~Gverno '1UIZ colulllf csse aJ)~óO;
o 1·'(lyerOO não fez mais do que cxi~ir a ex~cuçilo dos cano
IH~, assim como o SI'. mínistro. mandando ao cabido rle Per
nambueo que :tnnu];lsSc. a'1ueIJa cleiçüo, foi defen50r dos C,l'

non~s. Esta é a eXl'lic~~:úo que uou ao deereio, VlllllOS {,

quesl~o,
O nohre s~nadol' disse que o cahirJo exerc.e lodos 05 poderes

dos bispos, menos o ele ordens, E' verdade islo. r,in~ esque
ceU'S8 o nobre senador de uma pequena ClrCUllJs\allc:a: )iC

meado o vigario capitular, des:~pparece o cahiuo,
O SR, rOMPEU: - Nüo ha duvida alguma, mas alé. ahi

ellc exercc os podcres ue LisJ!o.
O SR, MhRQUEZ DE OLT~nA : - N5c llJe compelc sün~u L!·

zer a o0ll1eaç~0 do vigario capitular e do eCOllomo,
O Sn. POIJPEU; - liez as nomcações na mcsma oecJ5ião,
O Sn. llAnOVEZ DE OUl'DA: - Nisto é que está o excesso,

o abuso, direi--usurpação. Fe,ítas aquellas duus 110meac:ões,
acaba-se o poder do c,rbido E verdade qUl\ o nobre sellador
disse que se [Jodia considerar a nomeaçiio dos omcial's como
um cooselho; esla juri!prudellcia ê que li Ilo\'a. Pois qUllll;
nomeou [lli o c.abido, Oll foi 6 \'igario capitular?

Ago:'~ mesLral'ci ao H01l1'O senaJol'} com o mrsmo C;);lCi
lio triJentino , l'ue dle CBLá em rn~':'lTI(l q.li~Ii1(~l) ~~\1ppi.ie fl:l{} L:

'?al:ido l~\de lJOnl~~ar e~-5c:::, tlmri·:li:l~.



d1):~ !li:::!,n:; di} r~r;I:",i 1
;\!'·\;I;i. rn.lllU"tní{n !1'l'';'

knl:fJ ;) do ~lli'lI'OI)(Jlillill(" Mn:'i o rpw I!if;ll l' q'Uf~ (),5 W'
lki';~:; ;!ü l.';dndü C::;t.IY;"lO l'\tl!IC!lh t:fJ;a;1 IIUIl!C'\I.';I() fio (CI1

;;uon e d:1 'i'if~arin c:qli1uial'; ,11;10 ~)n,dia Ill:ll:::' t:iJHÜnUai', C,
nl'n~ l'\.;~nll,ll.l:la a. Idl'a do cJoeilll)) tia em re:-:tilllll!e o qUL\
i.\(,(~!!O n:,~ dfZ~'l'.

. ,t)'!'!lhnn':o:, ;:~i!ldil 1..01'iho algUll1,\ cO,u:=a que tli:i.er) qll~ Ú
I 1.:: t;"l!.\r!l iH: ;I';;=,O du governo a rL'~pclto tlo~ concur~os jHH\1
,l~ parOChli.I~. •.

() r1Ubl'~ senado!' p;ir~-t'eU-Ill,e linc achava. dirrel'caca eníTe n
;:lvar;'t das [i;.cuid:ldt~~ e o ctlile;lio, de modu rl'le jH\rguntnu
;H~ g-íl\·.'~l'a() SC ha ... ia dc l'XC'l.:ular I\::;~e alVtll':1 ou o concili')
tl'ldülIlIIHl.

O ,:lv;}!" Iliiv m;\Ii''l :Ii'l,.,·ccornnH'ftd" ~Ó quc "eja o Illaj,
1}l'e~"0yu~~ln:l; e e;ll;~o, SI', pr('.~ideiltc, o que manda o ai"
val'a C ..:xatmnellle u q~,.u~ iUi';-t-da o l'ollc·ilío. O al\'ariÍ neste
pO."ll C~lllrUI'UFl-~e CUI~) o cOi\l:ilio, O cOllcilio dcLenninJ '1Ul~
,cp no [!"'zu ri" .tO d1i15, ou quandu O iJi'I"J determinar, e 'J
:l!rari.\ dIZ qlle seja loga

l
1\,11) marca prazo. .

O SII. \'\"ll'EU: - N<1o li? questiio disso.
O SIl, l!)ltQUEZ [Il~ OL!~n.\: - Onde c:5lú :l dllT~,t'('n~:~

enirc o al'.'tll'á e o concilio?

d ':)1; ':\;':!; Lii. .\ \,'i'l:;' 1:..1 11,11) I'

':'..'Ill do ~~i', lJ;:-p, .h F;ii'l,

n ~:l!;, ~!.\!'.('ll;,::';. 1"E 0:.1\:)\: -- ~!l() :'<..'; como di:::colr~ u
;--1r. L-i~p\} :/;) ~~,~;'''l.

;: ,:(r~ ;:'! ,((:~ :.~IY:,ii~::;:~":a",:' I~;i',,:::; '; ::,,:~ i:~~~':;,!:.~; :1:I~ii,;' (;:iS,~ ~~ i! ;:~I~ ;'; ,:;';, :f~::;
~) l~Cih;'(j 5i;lld.I,!~·lr ~lI:)d,HHL:ill;Hl ~lla aq;\.uncul.a~:il) II11S

H,II,~\'L::-: do C:Jlll'jilO: (::1.'l/lf,:\

. (( A c({/Jifufo, vd (li) I a/'Lis ('j'l,'; /.:,\cnn c,/;,sl-itllt·i. )l

~>mo \) C/l, ,-;'ii,'i e~"~ii nl) plur;l~\ Clll:':ildc: o nohre ~~nt\(:or
qne o Cil!lIdo PCH:C n0ml~;li' m;l!~ of'thjaL'~ ale-m do vig:lrio.
~;lJútlll:l:'. ôh.-i l'~;t:l não c a que~Uo: que o púdc filí:~r 11;\0
n~l (!U\'l ~a; n qtt~ .~,c pCr!~\Ul~;1. Ô ~e j;'l tirdl,lo ccs~ado seus
dE'(HtO~. Otl !:;liJ~ Hliida nla13: tW IlO e:i:.erciL:io de seus direitos
!_:·~~;f!llt,\;,i'.~;i' (I j\!rl::diL~;10 411H o :':üaeilio cun[ere 110 vigario

O [!,/) !:~íii:,' j';;i';';'c-sc Ci)m cilt'iio li m:\j~ de um; mas (/,U:1CS

~~'~-~o e,,:;('.~, dL~ '1'10 íalla u c~ll'itu!o do ci.)!~L:i1i:J? Ser,'lo vig:l
: 1·) (·:lr~~l;1i·.? n _r,eünolllo) 03 qUi.WS estilo GOll5tiiJide~ cm
',\':~":' '_j~l.~:)!ll~ji,'" ~;!G, SCnb,(:I'l'5, () lloht'[) senador Cllõi.1JiOU 5C.
" (;LJ U• .'/Y rld,j !i~:n C~~:.. rü~e:·cncíil.

~':nl i:.l'ii~l:'i:·:) i~l~:;r di;':~i qlle) p,;ra e:::~!:l rcfúl'cnci;, ;10 vig:l'- O Sg. PU~IPEU: - Pergunlei outra COU~:-l.
1lu l:ilp:lli1:II', OH outr~J;3 qU:lC:::qu'..:.1' admilli,dl'adurcs. era nc· O SIL :il.\f:QUGZ. Ul~ OLL'\f\A : - Então porque pt~l"~il'lll.iU
('e~:)i,r:(l 11U0 (-~~iV(':33Cl Cí}Il:.. !i!,tl'is nn :11J1.'tivo, C n;l;) COIlSl-i- ;-:0 g'OVCI'110:5C l.Hlvla Je cxccllL'..!' o alv,.lrú ou o L:Olll'ililJ '!
[i/h ~1t) !ll':llina~ivfl: ('1,m;} c:,l,ii; e eui..lu deveria SOl' con:st1~lldis
U l'IlI Jilll!ol I.'c[. ai} a!ii,,; '/:'1, cJw~ lOCIllH, O ~H, Pd~{;lJo:lj: - PÚI'~niltei ao gOVCl'l\O se se jUtgll\',t
.. tHr~i (l.S{Jril~ qo;d e a Ie[;.;rcnl~ia qu~ lem c5L~ t!u alús. í~l.ItOt·ISlldu p~tra aprc~c\ltll' indcpcndcntc de pru[1od\L

"';·ill';) blll .fl.r~Cl:"~[~ de dar uma cXI':ica~;ão, O Sa. !tLUlQUF.Z DE OU~IJA:- E quo ilppli':;1~':l\l lelll ,C:3Ll
. O eonrl!:o tndl'niiilo) pilr:l r0i.~1l1ar a adminbll';u;:ío rio Jlel~gu,n:a ao avisu? Os meius d~ cx.ecl:lal' ~üo C);; do roueiliJ.
;) ~Jl:l(II) 11;\ v:!:::.:!;[.'i:l tia sé! SC'pi1i"tHl a ~dmíni~;trlln;lO ê,:::pij'i- DCL;~,O e~I~) qlies~,l?; mas não posso Pl'c~c.j!ldir de ttirHal' em
~,~J,'l~"da a~:n\:iI;~tr.dl::l,) dos iilt('l'e~::w5 kmpOral'ti d:1 milra. CU llsIl10r;lI?tO ü JUIZO do llourJ ~ella.dol' údjlL: o atv~lríl
.. ~l·:IJ~ I~ iilllii:l hUJl~ La; 1'en,la:5 qUQ lJ8rlCncl'tll li lliit;'a, que da~~ f.leullladc.=. '
o I;L~p~ ~lc:,rllJda l-l qnL: rOl' ~Uil lliOI'!C l);lS~iIO i1 seu Sllcc~:::.s()r; 1 SCi~horC3) e~p:1!ltou-mc ver o ncure senador d;)1' íhluel!~
(! cOIH.:dlO ~l'>p;\rou l'~t'~:::, l!UíL; íllllllilli,·;tr;JJ10C :5, A I'í:'.~[lcito d.) ;I'IVi.H(l o eill':lcíl~r dc usurpadol', N;i.u pCI':3a\':1 ;ls~i!n U llIuito
~r~L:~!) dus iJl~l1.~ lcmporaes ,diz o c:1pitulo : .( CC,]Hl)1fwn tt1unn il.lllsll,'adll Sr. .D, Jnsj t1n Azcl'üdu CuuLínlJo"tjuo r;dlil!lt\11 dc~~l(~
(;], pful'cs, ,. ll!:ccJ'Jlat, 1 al'/in,l cnl lHiJl,; dc um lO'-"'(lr o elOniUll ili'lJani1o jllli::l'\':; 5'lH

~'ümos ;~;.;()r;t ao,., (,si'ii'illl~:CJ: las c r\ceJlenles a:-; [Jl'ovi7luncias [lne ~llc~Jú.' ~'~I' (

« ,E denl-,ro d~ oito í!ias. C01\l:lllU o capítu!lJ 1Gda ':;C.3~.i;i:-, '21, A~'óJril <.:umpre notar (1Ilt~ cslo aivar:'t U:-;llrIur!or esl;\ ~enda
i;liill<.:C o ll~'al'!() t:.~p-llílbj·; SO ni10 o BLer delli.;·o l~e~:-H~:5 l'cconuncndat!o todos os dia~ pelo goyerno, c"C':3lti scndo 'invlJ
(,ti;lS:lL:l~'o~\r;t-BC II nO!Hea~:in para o IHtlropo!itilllO; ~o este callo l()tlo~~ os dias po!" Lodo.:3 o:; bi:;p03! N~slas pl'oposla~.
~Ilr I.H',~.ligl.:lltü~ p::lra o bi:ipo ;n;)i~, antigo d~) prl)\'inl~i;l, c, SC;l qtJe.el!c,~ L:lz9111 para o provllneaLo dos bCllefJC.lf)Sl L't "cm-lI,l
l~r~'}l lul' ~scqta) d~vul \Tll-Se Filra o prclado da igrpj~l bCllta l'iJldurmHladc do alva.rú das racultlades,-- Nil.o sci L:omo t\{~
~n;ll::, prOXlnlíl: pódc 511I'I!Ür um aJ\.'arú uSlI'l'pador CO!ll e~t~.l CXCCl1l'ào. UI)

TeIHos
l

JH~i"J para (1 1Hi!Hl~a~ii.o du vi;Y:i\rio c;1piluLlf C ccu- e~I'0!ll;\!lL'a! ' . ..
\1I)1ll? o ea]lIt!o cm yrilHL~iro lug-al'~ o. illclr0l'0lilillll) em .5e- 1\;';01 a mostriu'ci como o bispo Azcl'cdu ClIulill!:O linha rit'

~:,Lln~tO I();~;jl'; co lIl11IS ílntigo em tn'el)ll'O lugar; o, t,e a igreja. ziio {~e ui!~r: «(Providcncias santas) jusla~;J) pn.'cisodc uar csl:1
101' ISPI~.(:l, o prc!:\do da i-~r{'ja i~;el~t:t mais proximil. exp!!{·acilu.

;);;,p~lS di~ e~tabrL.:r.cr C~L;) íldminislri\~:1.u, diz o capilull): ~l'_II!líHC~l dl~p(li::; que ~e ercou a me~a da~ Ol'd~ll,-\, que rf)~
( \) úl~pí) CIClto, lo;;,) r{lW Lomar pOS5C , pollel';l tUlHil!, conta~ dl'J.HlIS .da Ir.C()l'pul';\.~~flO do grilO mestradu 1\;1 corú{l~ roi Cll.l
:};)~ ceOillHllOS, UOi adminisln\llorcs ao vig-ar;() C:li~il::hl' (),;I ll~ ida a m2~..;a rl.'1 C(}1I5l~!enci;'IJ (llIC t:ra cr.u~;t,.ditrCI'Cllte, EnLlo
tvdJ~ aquc:ll':, que [01';10 cOllslilu·idl.)s :1l~(U ed!Jidn (,1qUl vai \'.;:i~ í.~'ihllil;d il;-:"().~e orcllpava COUl as (ll'0pu::ita::; das P,'!rnc!tia~,
~,l cIHsi'ilnti;) ·/..ld aú a!ú.~ in ejns lOCI11H

j
ou por ai\uell~,; que CLt ~o dtl~: ilCgUl:IO::; relilLI\'o:3 .:i::\ Ordell:::i l era lIlC-:-itl..dilS r:rdell~;

;;!~:,lo :3t\i:~ \o'CZ{'::'. qllc Silo o metropolitano c o hi~po da diu- n~il:-i .dep''ll::. i1nn,n\JltJ :=:.c,-lllo;~ cOll'5ulLl ~.nhre [Je~iJeillS e(:el~,
l.:~S~ Ill\ii:-:. prUXiIr;d ou o lia.. igreja i,;:cillíl,mai~3 vizinh;l) quc Sl;\~!r1I"IS . .li! il10~Jl dos nrgo'..',11l5 das onkns; e nlllitu d!'por:.;
~<lO ll~; que S;Jrpr~m a neg1l3ünclil UO rablllo, a eOll-.:nlLl ~l!brl1 pi.lrOCh!il~, O::;00{21't11l0 dafi'lel!ü lc:nno ilprc-

O ai) a!ii,~ :l[io se rdore a. adm!l\i:.lradorc~) L:ü1110 Ó prc- i'Ciil.;I·... J ,)5 candidi,llls I'al'il os paroL:hillS a arl!ilrio se;1 ClI'lllll
I t~(j qlll~' :m l't'Gt'a para lel' logar a inlel'pretacão du n'1hr~ p:ll:"I~e1rl}; para t) BI'as.il muilas ;'('1.~~ mandava il~)~' lJi~',flU~
:'il.'II(~dul'l que, ainda assim: vinua a qllcsL.io da êr~';:il~~:in ,;t:.-i que flu~·es~<.:m, em ~l)I)(.'ljl'~O ij,:-;,igrrja:;, e outra5 V:'Zl'S apre,
.11i'CllOS; ° aI, aUi-i,\' refere se úquellc~ (lue {;'m a f,lclIidade de :]l:llLa:va C:"ípOlllillll'lllllPilÍe por SI. A c~t;~ csl;ult) ('eduzil't1o-sl\
1I0IliC;ii

1
('in legal' do cabido supprillt\o sua lll"!digt'nci:l. U as CI)l.ISíI:; ainda depoi:-; da crcnç;i.O tia me~:\ da e.ouscion'Ciii.

l'OIJ:ditni~ d~·t~rmilla a idt~a t1~ {acl'enl qlW c~t:\ ~ntc:3, Gc,wdn lJ ordens, -
,1S.311B qU! IU~l'ltol cOllsliltdi a capittdo

j
ed GlJ aliis -in cjus ,A mC.5:,l da COIl~d-cneia e onkns j pel n ~'cu tiLltlO - dc (lI'

IO,rl/m, E~'il~ e qllC ~ o peLlsamento do lcx.lo~ e não o que lho Ilens -l Julgou:;c represcnlal\te da o dCiO de Chl'i~to; entca·
da o nobre senador

l
convcrtcndoocolJst:luliemconsfitatis li- deu quc, dC\o'ia :5cr clla a aprrselllauol'.:L dn~; cHlldidalL:s pdl'a

l'il,ndo :::.elll l'c~encia o a capUHlo
l

Del alJ alii.s in ejHs l(lê'/.~'1IL as pUl'odl1i.ls I 0, l'CL:elH'nd.o dos lJi~pos til) Bra;.;íL.l~j l}ropOsla~,
EiI Yl nus j()rn~e~ a. re~IJOsta d~Htil pdo Hlctrolloiitai~O í10 c~n,..:ult~l'fa a quem fiucn<-l, jllLllln cln parle H:-j pr0!l0~.tils d\):,

;,~o\'er!lU neste scnllllo, Humem l~lO vCl'~ado IllJS 1l'l1';:3 l';UIU h.I~PO:3, C ;';:j .vezes manilava iudividuos qUI~' Hcm no n[il~il
Iliea~ C\Jn10 é o l~ev_ met.rolwlit(lHO c com Uil1il n;li'liru!ari t:nll.l0. C::ilaJv; I::-to se~l clJnt~lrS?l. nem atic~lilllo do::, l,j~pos, p.

~lat!~--llGJllell1 m.uito "sabe{~ol" tia iiilg-Ui.l Ltlilla, ~elJ;: ~\\1;) ~e ludo lundado lli\O su, IlU. prln~1jllo de qne e~ia era I'Cpre:::l'íl--:
1~()(I!a ei,lgi\I:'1Y í],lliltelilC;iml.:li.l de:::lc punlv (10 rf)lH:iiill lrídci\- l~llltO. lIa ardem de .Lb,r1::it;)! a qu~\I,pl',l'tencl{i.u as igr~j(\s do
tUJO; a !!Itcl!!t;'unda qne cllc deu e 11 110 Ú a v';rti\\I!uiril. br:l:,d Ct)ll\~!lO du dlléltc di) Ih\droeIJ'lJ) I) rjtlllll)odi.l apro.scll.

() Su, Pü_i1I'EU:-- O SI' bisii1 do P:tr~'l ::e:l :1];;, :~!i,) CP·I!ii.1 ~:lr 'tliflll lfU:Zt':L',C.

c; \ ,i ; 11 rl,,;',,~(,':'I.",':' ,,';.L"i,:":;:;~,~ rl~';';;('lliu
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pão se désse parochia nenhuma senão por meio de concurso,
que até ahi duvão-se mui las vezes sem concurso, e que as
propostas dos bispos, lossem á mcsa de con5ciencia e ordens,
conservando esla cgcaJ:). da mesa de consciencia c ordens;
mas ordenahrlo 'à esta mesa que nunca consultasse seoão
denlre aquelles mesmos que os bi1pos meltessem na .ua pro
posta. E por estas concess!ies ciJamou·~e alva.á das faculda
des, (,orque os lJispos enlt'árão no gozo de direi los de que
estavão privados. Eis aqui o alvará que reslabeleceu no Rra
si! o direito d~ propQr, e a q~o o nohre senador cbamou
usurpador. '.

O 8n. POMPEU: - Mas o rei reservou para si (P direito ile
apresentar quando lbe parecesse.

O Sn. !IABQUE~ DE OLINDA:-Perdôe-me., islo fazia na qua
lidade de padroeiro; islo é do direito canonico; é um direito
annexo ao podroado. O rei não qui? mais fazer uso desse
:;eu direito senão por ínternwdio da~ proposliJs dos hi:,pos;
ülo foi um grande lav'or que o rei lez. Salvou, sim, o di
reito de apresentação; mas este direito é uma prorogaliva
do padroeiro, e desle direilo não quiz ri padrueiro prescindir. '
e fez muito hem. ll!as a verdade é que este alvará libertou
ps bispos da' pressão da mc~a de consciencia e ordens;'a
'1ual consultava a quem queria. Eis aqui o que é o alvará
das faculdades. E quando csle alvará é denomil\ado usurpa
dor, já me não admira se caracterise do mesmo modo o de·
croto de 22 de abril de 1863.
, SI:. p'residente, não tenho mais nada que dizer. [~luitoiJem.)

Ningeem mais pedindo a palavra, e não se podendo votar
v,0r falta do qUal-um, ficou enccrraua a discussão; o retiran
do-se o Sr. ministro com as mesmas formalidades com que
foi recebido, o Sr.presidenle d.eu para erdem do dia seguinte:

i" parte. - Ultima discussão das emendas olfel'ecidas na
3a di5cussilo da proposicão da. camara. dos Srs. deputados
Mhre a coustrucção de uina via ferrea pelo syslema tram
1'oa<! na provincia da Bahia;

la discussão da proposição da mesma coroara autolísando
o governo a conceder lic~llp, com onlenado, aos juizes de
direito Luiz Antonio l'ereira Franco e Ludgero Gonçalves da
Silva; e a outros com todos os vencimentos; .

O résto das materias já designadas.
2< parte. - Votação sobre o art. 2° da pmpos!a do orca

m~llto C emendas respectivas, cuja discussão ficou encenada;
. ContiDuação da 2' discussão da mesma proposta, COlQc
çaDdo pelo art. 3°, com as emendas da outra camara.

Levantou-se a sesl'ão ;is 2 horas e 10 minutos da tarde.

EM 5 DE AGOSTO DE 18M.
PRESIDENCI.~ ~o SR. VISCONDE IlE AEAEtÉ.

SUAIMARlo.-Expediente.-Officios.-Parecer.- Redaccão da
emenda do senado acerca da licenca concedida ao Di. Au
tran e Dl'. padre lIIamede.-Ordemodo dia.-ta parte.-Ap
prova~áo das emendas do Sr.Penna.-Loteria ao monte-pio.
Di5cursos dos Srs. Ferraz o ministro ua fazenda.-Parecer
sobro eleições de senador. Itequerimento verhal do Sr.
visconde de Jequitinbonha.-2a parle.-Votação do orca
mento do imperio, com as emendas respoctivas. - Orêa
meeto da justiça. Discurso do Sr. Silvcira da filulla. -
A's 11 horas da manhú, acbando-se presentes os Srs. vis-

conde de Abaetê, Malra, Teixeira de Souza, Ferreira Penna,
Mendes dos Saotos, Jobim, Araujo Ribeiro, vi,conde de Sa
pucnhy, visconde de 8uassuna. Cunha Vasconcellos, Para
Ilhos, Fonseca, Almeida e Albuquerque, barão de Murilibn,
i'imenia Bueno, Souza Queiroz, Ferraz, Souza e Mello, ba
rão de S. Lourenco, Rodrigues Silva, D. Manoel, Di~s Vieira,
Dantas, Dias de Carvalho, Souza Ramos IJarão de Anlonina,
Siqueira e Mello, visconde do Jequiti~bonba, visconde da
Eca-Vista, viseonde do l!ruguay, marquez de OlilH!a, JIlar
quez de Abrantc8 e Silvem da Motta, o SI' rrc1idenle abriu
~! sessão. ' .

Comparecêriio lObo dopo i, os 51'0. ZaGliar,,,s, C<dHIHlo fior"
ges. Pompeu, barão d~ Piral,ama e Souza Franco.

Fallilrão Com c~u,a pal'licipada OS SI's.barilo de Cnlr,gipe,
harão tle l\íaruim, barão de Qual'abim, Euzebio, Puni" AI·
meida, Paula Pessoa, Sinimbú, Fcrn;ItH!es Torres, murquez
de Ilunhahem, Olloni e Vi.COlllle d~ Hallorahy ; e sem par·
ticipacão os Srs. C"ndido ila\Júsla, C;\I'I1eiro de Campos.
Nahuco e marquez do Caxias.

Foi lida e approvada a acla du ses.ão antecedcn;~.

O SR. 1° ,ECnETAlIW dcu coola do seguinle; .
EXN~DIl~;\:"V..

Officio de,i do correnio, do l' secrdario da CAlliara rio;
deputados, communicando quae. os membros da mesa d~ tlila
camara eleita para sel'Vir no presente mez. - Inteil'"do.

Oútro de igual 1!;I!a, do mini.lerio do impcria. acoml'a
nbando o autog-rapbo da resolll~;lo da ôí"embléa geral lef:i;:·
lativa, que approvou a pensão de 600,5 concedida ao padre
José Miguel Jl[artins l:IHLvcs, na qunl rC50luç,l0 Sua Mage,
tade '" lmp'erp.uor ceH)senlo.-A arehiYili, communicalldo-~I}
á outra camarà. ..

PeJo Sr. 2° seerctal'io fui lido o seguinte:
PAlJECElJ.

" A commiosão de marinha e guerra, para intcrpôr seu
pareceI' acerca da petiç,io do coronel reformado .Jose Claudio
de ble!lo, que ":"do um acto Icgiolativo em sentido de ser
concedido ÚO viü ' as e filllOS de officiae. fallacidos do exercito
O meio-soldo da patente em que tiverem sido reformado" e
nllo O daquella que tinb;Io antes da reforma, necessita que O
~overno informe a .lal re'llCito com o que oeeorrer, envian
uo-s~-Ibe para semelba~lo Qm o requcl'lmenio que fOi sub
rneLttdo á mc.sma (OllllDlSSí10.

lC Paço do seaado, em 4 dó agosto de 18G:J.-/l!uritiba.-
Manoel Felizardo de Sou;u 8 JlJeUo.- JiJarquez de Caxias."

Sendo submdlido á discu.S'IO, foi sem dehale al'prol'adn.
LICEN:'I\'S AO COi'\SELUEIl\O UR. PEr.no AUTnAN -E Dn. fAnHE

• M,\~lEDE JosÉ GO~JE8 DA 51L"'A,.

Foi igualmen te lida a raducç;10 ,],t cmcllda rio senado a
proposiçãO da camara rios deputado" úcerC:l da licença con
cedida aQ consclheiro DI'. Pedro Aulran ua Malta Albu
querque e ao DI'. pa.dre I\1nmede José Gome5 da Silva.

Ficou .obre a lllesa.
OIWEM 00 DIA. -- 1" PARTE.

E5rnADA D~ FEtIlO DA iiA.ilI.-\.

ElJUn"ào cm ul;ima diSCUSSão, e forilo sem debate appro·
vadas, as emendas oITercciclas na 3;1 discussfLO á proposição
da camara dos d~putarJos acerca da conslruccão de uma via
lerrea na província da .Eauía ; e. fldoptada a preposição cOlJi
as emendas, 101 rcmetlida il comll\ls~ào de redacção.

txtRAC~ÃO [m I.OTERIAS Ef1 BEJ\F.FII;IO DO t40NTF;-rlo.

Seguiu-se a 1<1 djSCll~SjO dü pl'oposfçl1o da mesma camar;~
aulorisandQ a extracc;10 lllens,l1 de uma Joleria em bcneficio
do monte-pio dos servidores do estado.-Ficou adia~a a di;·
cussão.

o 'j,-, lFer-"u,,:-Eu desejára oblor algumas inlurmaçõe.,
visto que não (ÁS lenho.

l:reio que conforme 05 calcul05 e o syslema rle.ta, insti
tuições nunca pMe, senão extraordinariamente. dar-se delicl!
'lue deva ser preenchido por qualquer meio, tambem extraoC'
dinario. Se taes :nstltuições nào silo assim baseadas, ell~s,
SI'. presidente, são nugatorias, sem La.e, não podem pro
gredir. e será melhor enlão que 5ejão reformadas.

Eu sou tambe~ contl'lbuinte deste monte pio, e sinlo qne
o seo systerna seja tal que o tenha collocado em estado Que,
além das loterias existentes, se veja na necessidade de pedir
que se lbe eoncedão novas lolerias. Deste modo esta IlJsti
luicão não pôde progl·edir.

O"a, pergunto eu, donde provêm fi neccssidade destc fa
vor? Creio que a filte:Jcão li iuiw do senado ficará snspclIso.
sen~o tiver estas illlorina"üés. Donde provém e~ta necesl'i·
dadr.? Ou o CJicul0 (}U {)' ~Y:'i~'111il é errado t' defectivo, e!ll
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on[,to houve escoamento (los fundos. Ora, eu não posso
SUPPÔI a segunda parte, o eslou pela primeira, e, se é assim,
não li com favores taes que se deve pôr a mstltUlção ao
abrigo de ~uaesquer outros <lccidentes; li por meio de sua
reforma. Esta reforma li tanto mais necessaria quando o
corpo legislativo tod os os dias se vê na necessidade de de
cretar pensões.

Eu quereria que todos os empregados publicas fossem abri·
gados a concorrer para o monte-pio, debaixo de certas condi·
çiles; que em ultillla analyse, quando por qualquer acci
dente, por qualquer facto exlraordinario, o monte-pio não
estivesse collocado ae abrigo dequalquer perda, ou mesmo
quando fosso mister, o estado contribuisse com alguma
tousa, livrando-se assim das pensiles. Em outros paizes taes
instituil;iles 5;;0 fa.orecidas pelo governe, sem duvida, mas
são favorecidas em certas circumstancias.

Eu, Sr. presidente, não posso comprebendcr o nosso sys
tema. Se se trata do monte-pio da armada, nenbum calculo
existe, o systema e todo defectivo, importa sómente uma
peilsão, e, demais, o corpo legislativo tem arrogado a si de
vez ernquando, sob titulo de despensa do plano do mente-pio,
o dircito de conceder pensiles, como ainda ba pouco tempo
succedeu aqui, e ba exemplos anteriores. O mesmo dá-se
no monte-pio do exercito, que é-pequeno, que é limitado Só
mente áquelles que contribuirão annos para o mesmo mon
te-pio.

Senhores, a causa mais necessaria que ha, a causa que
deve attrahir a attenllão do governo, li fundar instituiçiles
desta natureza; mas não sei por que desgra!la tudo vai assim.

E seja-me permettido aqui deplorar a negligencia daqueHes
que são naturalmente ou conforme a lei tiscaes de instituil\iles
iguaes, por exemplo, das tontinas, ou seguros de vida. Con
tra a lei quo passou aqui, creio que com quasi toda a m oria
0)1 uma maioria muito grande, existem no imperio ag-encias
de iguaes institui!;iõ'es estrangeiras, principalmente da llcspa
uha, que tudo iHudem, sob pretexto de que são apenas agen
tes que recebem aqui as propostas para mandarem vir de lá os
diplomas; o qnando se quer estahelecer alguma instituição
nacional igual a ellas, li UUla guerra a todo o transe.

Eu creio que li uma negligencia que não se póde compre
bonder; li uma negligencia, é verdade, que tem o seu historico,
porque no nOsso paiz deseja-se essa causa, regula, se e ilDme
diatameute se abandona: tal eu vejo o systema penitenciaria,
tal.eu vejo o systema de instrucção, vejo todas as cousas
assim. Concentramos todas as nossas faculdades sobre a po
titica do dia, ás vezes mesquinha, ás vezes errante, ás vezes
mal ordenada, e, serviudo-me da expressão do nobre senador
que fica á minha esquerda (o Sr. visconde de Jequitinhonha),
propria de um desgoverno, e nos esquecemos de tudo quanto
(> util. Repetirei aInda, Sr. presidente, se o interesse Indivi
Jual não actua sobre certas materias, nada so faz.

O Sn. CANDIDO BORGES: - Isto li verdade,

.9 SR. FERRAZ: - A historia desta legislaturtl, que prin
C,pIOU oste anno, porque a sessão li dupla, ba de ser deplo
ravel para os nossos vindouros. Nós tratamos sómente de
encampações, tratamos sómente de subvencões e de pensiles,
tratamos de despezas cuja utilidade li prohlematica, temos
temor de cortar as que são inuteis, e de decretar as que são
necessarias e uteis. O interesse individual como que quer
ac~har ou abs?rver os ultimas recursos que nós temos, e no
melO de tudo Islo os mOus successor~s, que têm aproveitado
dos rec!Jrsos que eu, earregando com toda a odi?sidade, es·
tabelecl com o concurso das camaras, não se Importllo do
futuro, consentem todas estas cousas, que são pnras delapi
daçiles, ou antes verdadlJira corrupcão (apoiados), e o inte-,
resse geral do paiz continúa a marchar sem ter base segura
nos proprios a quem a nacão incumhe de atlende-Ia.

Sr. presidente, é preciso que nós vejamos o estado em que
nos paramos; não li possivel que marchemos assim, não li
posslvel que nós decretemos aqui co usas que não podem ser
levadas a etreito, e que podem trazer em resultado reclama
files, subvençiles, emprestimos 5 encampações, porque esta
e a marcha de toda a ompreza : primeiro - funda~ão - não li
!JaJa, é cousa muito LICíl, vai Dproveilar iÍ provIncia de [aI

e. á provincia de tal; depois - subven!)1te, depois empres
\tmo ....

O S. CANDíDO BORGES: - Apoiado
O SR. FEnsAz: - .... depoi,! compensaç1to, perdão, e fi ..

nalmente a encampancão (Apowdos). Isto é uma verdadeira
industria, quo. não póae prog.redir, e a na!jão carrega com
Impostos de Importacilo mais ou menos severo; mais ou
menos brandos; não 'podemos allivia·la ainda dos' impostos
addiClonaes, dos de exportallão; os 2 'I' addicionaes que
devião ser para um unico anno, estão perpetuos, e coR!o tal
cstão conSIderados no artigo que faz a nomenclatura dos
noss?s impostos; os impostos contra os quaes se gritou muito,
subSistem e contmuão.

Nós temos um deficit grande, este dellcit deve continuar;
as despezas são maiores do que a receita ordinariamente.
Nós absorvemos os emprestimos em duplicata, quo celebra-.
mos. applicando o seu producto ás despezas ordinarias, e C!D
ultimo caso não cuidamos nem dos empregados publicas, não
só para renumera-los e nem fazemos uma boa institui cão de
monte-pio em seu favor; concedemos sómente loteriãs, que
é verdadeiro meio de attrahir pela seduceão de grandes pre
mias as pequenas economias dos pobres~ ou daquelles que
têm mediana fortuna; lancamos mão deste meio immoral, e
deixamos tudo o mais assIm.

Não á possivel isto continuar; nÓ3 nos Temos todos 05
dias na necessidade de consignar nos nossos orcamentos, de
decretar pensiles; e ?ã~ á melhor que façam~s alguma. causa
reformando esta mstltulção, que pelo que veJo não vaI bem?
Não tenho informação nenhuma, nem creio que haja algulU<l
informação, alguma representação.

O SR. FEnnElRA. PENN.\ : - No relato rio do imperio se diz
alguma cousa sobre esta instituição.

O Sn. FERRAZ: - Mas muito pouco. nós não podemos sa·
bel' qual li a razão. Me disserão bontem, Sr. presidente, 'que
a razão era a seguinte: no principio os fundadores do mente
pio, sem aUender á regra alguma, a preceito algum, quizarão
estabelecer grandes pensOes; estas pensões assim desordena
das, sem proporção ás contribuiçiles, derão em resultado des
falriue. Mas, meu Deus I porque havemos de carregar com
estas e outras causas? Havemos do decretar essas loterias
para indivíduos que tiverão es'as grandes pensoes'? A maior
parte dos instituidores tiverão pensiles do governo, tiverão
meios soldos, que são tambem pensõ'es,e tinhão outros recur
sos, pois alguns erão ricos. Como. nós havemos de decretar
tudo isso para satisfazer a esses individuas, sem attendermos
a que o primeiro meio era eortar essas pensões e reduzir a
instituição ás verdadeiras regras de monte-pio?

Ainda, Sr. Ilresidente, eu observarei: nós não temos aqui
dados convenientes e certos sobre a mortalidade; era tempo
de o fazermos; nós temos uma hase : são os olficiaes de ma
rinha. A mortalidade dos olficiaes de marinha e do exercito
em todos os paizes li a base mais fmcaque póde haver;
sirvamo·nos não obstante della, já que não temos ·tlutra, por
que creio que será proveitosa. Em todos os paizes 'se 'cre
que o serviço militará tão pesado e tão arriscado que é
preciso não se valer das tabellas de mortalidade otrerecidas
por esta classe; ao menos por meio del1a ubtenh'amos alguma
causa. Não nos servimos das taboas de Mon'fetrant e outros
assim; são taboas que não podem ger applicadas a nós.
Temos dados convenientes; no thesouro publico existem:
façamos uma tabella. E' cousa muito facil, creio mesmo que
não andaremos muito e'rrados, porque de ordiuario entre nós
a vida regular dos militares não á a mesma que se dã nos
outros palzes. Temos visto generaes, Sr..presidente, morre
rem com. 70,80 aunos,e creio Q.ue temos um almil'ante gue tem
90 annos Por consoquencla, amda á uma razão de maIS para
que, na 'falta de outros dados, nós mandemos proceder a um
trabalho sohre o que os archivos do thesouro neste ponto
offerecem.

Eu tenho observado uma causa, e me perdoem os meus
collegas que eu fallo francamente: nos acostumamo-nos (ora,
quando eu digo nós, comprehendo-me), nós a.costumamo-nos a
faltar de tudo, a analysar tudo, a dizor quo tudo está mal
feito; entretanto flUO, chegando ao ponto do lazermos alguma
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O S!l. F2:;~.\?:-E' a ,!õ.lem -i:v.~üm!Je,

,:tJuoa, narla [dL(IHOS. E' n,llllral, Si', pl'~siikt\l~" (IUB i::Il
.:ll~umas dessas pessoas que eans:i.o t1 sua, virla e fü~abflP ~m
i1re cCnSUri\Bf!o Q j)1)n1 e o máo: nó:; fler?Hi!t:lnlO~ ll!~1:m::
'.'(Z: ((.E vó::; o 'lHe I.enues fCllo?» E~5C8 l'lome:tS s~o '-e:::k
reis, são (Ipenii.'; ubcrrimos em p:llavras, c n:H!a mllls. El~ I
~ou contra este ~ystemil, c t!C5ll'jO que 05 ucs:;r,s b(}m:_\!:~ l!f}
~lado, alguns dos quaes eu rOl] beco muito ll!us~r:!llos, muilu I
trabalbltdore;.~. não se atenuão pcb~ eu[)ilo d3. censura. hl:':1
{iner o )lCID, -S1". presidente, é preç.!~o caiTe,g~r c.om a cdi:J~l- C~ Sr:. r.ij."\L~Tl~) ru I'AZE;-;!"'J:':- .. 2;; Hl:lhr l~~)-" lüdtL~ a;;.
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pequena maioria? São IJo;\3? T~~:u p\'zHitnido sens clJ':.:iir,3. ;;ct:J ..
Si:1o más? A e:'tperiencia. nU5 uc..... e Iúrllcci:r os u'.1l1a,:; llcceSS~l
rios para apel'leiçoa-hls,

Sou o reformauor de tabrn l"llS:l! Eu rD~pGnd~rci ido com O Sn. ?lil~I~TnG ~ ... r'\~E:'>i1A;- .... cIJillnarei a ;:dten6In d/I
urna pCl'gunla:-1Uas dizci-me (alJUI~Hes 'luo ;l:::=im me ~lln- meu r.nlll'g-a, além ele que cile e~;U presente c pôde [~C~· SU:1
miio): o que lenucs feito em tol1a a i'03.~a \,oiJa'! (J:If1l:ll'- p;);\le da.. 3S pro\'idc:l~i<t,-\ quo .illl~..?l' c0nYt~i\i~llt('s.
ra'lbal') e nada mni:L O 'JÜ''''; Cl: ·~U{:'. i;\ZCi" foi o ~~e'~u~flte; qne o ~(J\'l:t'lJG ilJO é

i;-l\!i\~'~!'C;ltc :..',' c:'l'cl)t;,11l [!r~ ki': tillltn ql1ilnlc) ol"a Jlo;~jn't
O ~l·. Dias de ()a,·,·aIho (nl"iJli~tl'o da (a:,cNda) : r '7,eL' clle [e~l i::;Ln ó, pru;'lhiu que ,l:~ il!.',tilC!;lS ::ljl~J;}i'c('\.'~~CU1,

Sr. pr~siJcnle, devo uma explícaçilu ao "obre '>l'\i,,:ur '1 l:C declarou que, b'c I"LS ;t',cile.i:\,; c'JI\:i"",!,I,,s~m il runccinll'lI',.
acaba de e:entar-se: o gOVtll'UO llJ.ofoi iaditfel"eutci.t IJxcrü~i1o s('ri;~o sujl'iL\:-; ;'1'5 r(~i,,\~\h Il~i, 'mnH:di:;~:~n:-cnle (F~(' ...'~((~ de
da lei de 2~ de agosto de iSíiO. o L:lar:lcilo hú ;·;..:ita jlO" p,lr~e dti ~;r, illi[lj~lro ,Lt 'lgi-;l.'u!ltU°;J,

Quando comecaráo a liublicar-5c Il('.:'lll, curl8 lJS al!ntWci()~· . 'I,1' :1e=:l;Jp:1recjri"\-lJ, eC:?~.ilr,I;) :.lS ;Jf(lHl';(~~-; coJ ;'4H'0 -::c h'l. pi\l'li-
~a sooie~ade Jlespannola e de jJ<lI1C05 I'm ill,~lIe7:";, eu ct,aml; CUi"l'lwó,,[e cu lLilJ ~Cl.
a attenção do procUl'atlOl' í1Sl'ill úo ihc'::Olil'Ll para e:-:le ,')~SJ!:niJ- (' 'I' l '

to, e esse funccíonario <lccl{ll'ou-me qUl~ n.to eOilli,cl.:a ;l 1"(.:- ~'l/~,~~Ot~l\Jn~~':;~\~~~I;~~ ,~~~u::;lsqi~l~~~l;;':e~'I~'iJ;i~~~ í.~::(et::~'~\~~',i~i[;l,dS~.'~\~(~
partiçã,o tia fUlenda ChCIIllll.t' itO Lumprimc,lto da lei os que hn. (!lH~U\1l~lli()sl l'l\LtO ~l!\n'ljrc 11~\ii-l()t j <:al1~ar:l dos ~r~. lk
assim se .desviavão dell~\ ll\iH tim;\ n·_lp;l.rti~:1oda;~t~Tjcdlllril
commerclO e obras pUb\lc.li:;. O meu nobre cul1c';<1, mjlJi~LI'O i;ul~~i~~\.;;lS~;:~,le:~i~.'g;1 \~~::'~~:;~~I~l~~\jil:'~(~L~!~~~~~::Il]deo,~c~~':~:\!epul;Jdes~
desta reparti~ão, expediu suas ordens, 1ll<L!J(hildr) su~vci"fel' ~;;I:Gndo o c::'ij;du l".:m 4L:~ 58 UCi;,J\'il ij ~en tkdlitu C r.redito. ('
taes annundo-a sob a pena estabelecida na lei. ]'"del'i'l ~ jl,n~ mnslr,,,,,I,, 'i uu n;;u podia cont;::u,,,',, "lli,r1l1C:' (", CO:Jll'i'l1

ter sido ímposla. immetlíat:Hue:nte depois qUD l'l.es ül1i1ul1cios ~n!:::5üs que hH\"!il 2on.t~'ah;~I~ para l:lil1l. c;:; suLscr'iptorcs, I~(lr
appareCêl"ão; mas o governn jUlg"Oll prlHle:ltc, allte::i de lm!'ôr l:=:~~(J tj\w LI rrjll'Ll (i'a 1l1,:;ofhclenl0 p:lra. as rJc~'pCZ(15. l'1..'t<l:1.:

i1 pena em que terião jncorrido es,cs inuivitluI;, que i\5silll pollal:lo, (j;veI'S"" iluxilios, c ciltt'e c!lcs que I""e cailcc;lil\'l
se arJresenwlIão como agentes dij compall~ii.'s estr:HJt~eira~ . f I I I ' I "

O Sn, FKRRAZ: -ToIJtinas. ~'.~J:i ~i~: \~':~~II i~J ;~~),~L~~~ l!l\'-l;.~I.I:U;il~ '1~<~~ji'::~~~'l Ú':;~Ii~é! Di~G\~;I\'~C~:~~i:~;:~~
O Sn. MINISTRO PA rA~E~[)A:-" '. atlverLi-los !lu CiTO em '~';l~ DCí!elieio do L11t"';(!llfl.L

que eslavão e ~meaça-lo51 [ilzelll1o-ILJes ~elltir quc~ se l'.o:J!i- A C:ll11;U',l dos SL~, depuL,u!'JS mandl)t} ouvir o g-01'Crn;) ~}
nuassem a prallcar «clos ~omo a~cl\le.8, eltcs ;:,cri;:o i-'':lssiveis este I'C;Ff'it~,; ú cu rl1i\:lilt'i proveder ílOS net0~~nl'i()s eX:l.IIIC,";\
tias mullas que a lei impõe. NJ.o lenho Iln~$('lIlú a lJrdcm ,rer(nt~ailJü-se por elh~s que com clJ'cilo u I1lQil!C pio I!l'custiila
expedida, porque não esperava esta nrglli~~t)"" de um auxilio de tW:{]\HI~ iHHiU:dmc:lle, c el\l tnlltl) im-

llort11u 03 i\\qIOi-tr.S qii~ o lllc:;ouru arrn:iida ~iUniolillmulliu (ld~
O SR, F~RRA7;:-Ni1o foi ai'gu:çITo. lolerias exl;'allilllts a r~lvur du monte.-lJ1o tlu::; servidores du
O SR. UlNISTRO DA .\\..Z(!;~DA:-, o.' mas í!ss.egul·o l!.O nobre estado.

~enador que o go"erno nã.o foi indi1l'elcnte. Desde qua il iali- EIILão Ú)ll,u('1 cu 11 call1,U\t do~ Sl'~. \;~IJ\)L.l.1J)~ (lUC) tIL
ma~ão foi fl'ila os annunclos ccssárão. c e~tou i!lfor.nado de c~t;,\do elU que ~~C aeiJ.iJ) ncl\..:a\tne\lte tiS ~illdl\(::1S (l~ prlJ::
que por parte do agenle consular' da Hcspanua. fvi rdiraila nilu ej:l p03:=ilel uiSpetlt~{l1' 1IJJl nu\l1w tao consllh:'l llVc!, \!<1l
toda 6 -qualquer wlen'enção nesL0 negocio, Se cullti!itlüo I r.U0 ellc ia dinJiHuir l'rll ~l'iIlldc ~tJmlllil a receita do estl~l!n~
ainda a o(,cullas essas agencias.... t\nuora eu coasidel'H~sc dig-i\o de protec~::io o c~lilbelu·

O 5n, JOBlill:-Contillu[lo conl'l1u~o. ,;1\1;'"[0",,,
• ~ ". ' • :-- I •. , ,I.. "; ;. h tantD mal.:' cu O f:n:;.:',!_d~!'a~a em Cln:umstillll'.[<\S ljUl'

O Sr. JlI!'\l,::iTRO I?..l FAZEi\DA..- •••• cu IllLQ í..IC~Ctil.hO 11}C1U I.. e llücc:::t;iL:lr) dc ,d;';-llm:~ pnJ~'I:IcI({;I~I! u:"uIIlo ~{JIJ h':::.temt~nbr~
ellas serem lmpedldas,.,. de que j:', eslc alUi(} eHe l~J(i p/útil) p'ag,l1' intcgraij'lclltc jJ~

O SR. FERnAz:-!tla-s as loterias são constanleso pcn8õc~; creio que no !D S~'lflc,~l!'c l'cdu.liü-ns 10 °l'l U CO;I

O
S - li 1J ,. \inua no 2° SC'rill\Jl'e íl nlCdllll l'edUe r ',lo} o (iUC iHU','l\ I('-IU i.l

R. ~INISTRO DA FAZENDA: -: ••. lYtO e~cu ro o ,nJC.I~ renda mlo é ::tlnk.i~ntc paI';'! os ~llC~HT~6, ~
de que pode o gov.erno usar para lInpel!lr 9UD ~m neg~)cj;H11~ (Jt.;~\i\lO aus tltreitl)~: t!a ü;stitllic;iO: (;t!i~nl0 I1l~BIll~) a Ull1
:~la. p~aça.dmaJ1de fazer ~e,m qun11~?1' P~lJ~ C~l~l'ill"gLI"o um O!lllutru abllS!J rplC jiUdC~S3-:CI' CIi!;11~1dl!do na gerellcla \Jc:lr

nuro e VI a e uma IJe~~oa que 10 e,ICUIllIlien(.I., r:I::::ítJ-jlio, eu [:,io duyidü i.:cl'(,diL.H; C ('::;tou mC~q~10 ue ac
O SR. FERR.AZ : - Isto e outra cousa, j ma,,; as ageacJns o? r.crdo eGm :1. opin?iO do 1\01.;I'C fcn;:t!ul' qU:':.I\}O ll1J rcgula;h
O SR. JIINlSTRO DA. fAZENDA: _ Da& aocncin~ (ls..,e"uro no pel<cibmentc este lllontc-j)ioo Ellc S~)ITt"f~U (IlVCI'~',il~ a!Lel'~siJes,

nohre senador que não ba conhccjme~to_ Se P:1l1iclllal'- t,~?1 passado POl'. l_I:~S o~ lIU...(~t['o 1'l',I_~I:n,l:l~S:~ ~Ciil ,~c ;r~t;)l:~l~\~
mente se Cazem transaccões ou encommendas deste ('~ncro crua a pouco c l)Ouco, quo d_ CO{\LllnUI~,oc;, ,\ pllHe,plo o::; tI
dias não s,10 eonhecidâs do "OWi"IlO. e n~o é pos,iv~1 lera;' ['ulatias ',1"" s[l" SUmClelltcs p<lr.l OÓ 0111'<lrgos '1 Ui) P""'o s"bi'e
a fiscalisasão por parte da ~utoridadc até o pont" ue co- este esta"~leCJll,lcllto, e port~il[o que 111'0":0" clt" ,!o graude
nuecer quaes são as cncommcm/.1s rC(1"ulures O'lI Jt'l'enulares reforma, QuanHO a CO~l!1U:5~:LC ,(1;] tr:.n1al'i\ d~s S18. (~l':jJut;u~'J~'
que se fazeu!. o o me faHoll a esle 1'I.'sJlell{~, .e~ diS.~~ lJue COll\'!:ll1a li'.:ll~ll' ;;~r:~l

A respeilo do loterias tomhem me consta flUO eilas se mente lde:;l~ a,sHllUp1o) ,UlI('JJ!Hl~ .. .:)c uma, nJ.l,ll'llla ~Omple:(l:
vendem aqui. de mouO que Fo8 G3!'anl:ssem HU's l;l~t.~;liJ3 sub;cl'Iplqrc:i a~·

.. ~ • . 1,' " ~ jlOnSÕCs par,-! <.lS quacs c!ie.3 CO\\!.·':'-IUlrÚIJ., ~ rí..~gt!LllldLl--:·'0 t!c
O Sn, I;ERRAZ. Amda ulun~fllnell~e uma tl.%CCI':;!~,lO Ina:lcir:\ 'lue- c::{~s Di;lldicio~; r:.J.I.!\'~:spr:l ~C'r e:dell::;ivu::.; j1. lút!t·;,

bcneficento de damas fez uma publlcamcnl.ü, 0:3 cmprcBado:~;; o (jUC era il;:~l!Il;PtO que .l0pCIlUi ..: de \\t<~n;t'
O SR, Ml!'\lSTRO DA. rAZtN[}A . - NrlO le.nlJl) cnHll:l( lllHni(l\ e müd(la~(lol c l10 r;u'; llrO\\i\'dl\Wl~i.l: !I~:l \::\'."(,l';,l H':1I!H~

(')0 fal.:lo. r;\l,\l {)Cf\ijl"r'.'n~ ~f:' t\~: l.i..\lli,~r'~~

...



~t,;:lGU (üll(Ul'lk r')\l! v 1l(jl:1'1~ ~el::\dlJ!" em ::ue nrt.:c;;:-;IP.;:,';· h>L"u lidu\"'2 i,;.k·i!;:!o \il{i:Yari,t na frl';~l~b:i:l d~Nv5saSellho"l';~'
Ll.:~L'r 1:l2\is do qtl~ u Cirul' ,ljuu llra ,Si) Ih;dL~; l'lI:t~i" llÜ j

) :--('HI!'J ;1u ['~il;;~"i'l'Lb li.) gJ;\dL1o, n~m nas do SCl1hur (Jo Homfhn th~
[,u~~~i~'l\l ne~t.L\ m"llH'11tu inlci;n' it n:!IH'llla) liJU IH..: \1:1i'l'('I.';:l!U ~~fiiq.i(:f~;:. e ~:'~" ~ilnl? 'i: IJ e,!'ua da In~I~I'élhíz, pOI:quc (diz Ovice

,~t"""'~"':"'ll~,l~ ,", ",1,',0 I'~, I,.:'",;n.~:~,l.l\~ ~"I,.'I,I,I,.\',; ,fl'(C, ,t:.~'li,:,';~,:", (,'I~C1'lll',.\,J,,',:~,d'c'1l:1:",~' ~:,l,),i,,']',.'.',I.I',',n(').!. \~ Vr':~ j .. :{',}t7. (;tl P\:d,".: li c; ;,t em se n. u(!1 elO de, 1,1 lk j ui !to) « não-
~ .,~ v, '- '''' ' ,~ _LI. vo.i (( ~,t\ilL'.i.!i1;lUll t~~LliNi.l:' quc lJ\ll?-e~::'~ln ~uJ2ltal~-~O ao pC1luen,}

Sr.s. ':L;j'lIudllS quc llJ,1l t!Il!:~l duvitlá do a!1L!ldt' c:-:,t~ mcdidô. (~Siu'\1JU l.jlle '.:d U b:)VCl'llll, (lt:~L'\iU'ilH de sebUlr em tempo a::;

J ;:~~~~!s'\~~\I;,~~'c~'~)!'~:'~;:~iJl~;~Joes (~~Cil~:l~/il:";':";H~jl'(~'}~r~i~';:~::~ ~ J:~;:"l:~S" q"l~il~;~~:.d:~;:'iJ para alluell,,~ fl'cgue,ias as ord,cn5
,,'lL.18.yel'ilu illTc.ditdas da c:\[racçITo para te JpUi.~,=r ll.1't' 1~);;lr li ;,:>11 S. P!.:·;l!'o dll ',:ill'cd!Il:.) fui e-lla feita li ,'i.~ia das ordens
2i.C5 f;;~rOi'e=i lItlC forem cllill:edir!o5 ao gl()!:le~pill; mil3

J
cn:l10 ~i"'l;1"Cj ipL\~ nu .f.;r,,;.d U//iri(;t , rClllcltiuo pai' v~as parlicu

\~ll cOllsi~cro (i.~e n in~tilui~rlo é djbl~i.l do [,l'\'(\l' IjUC ~oljcita: Lll'~~',
;~iio tenl~;J dUI'Il1a de (;oúecl!c,Io. pOr(IUe en:0lido (pie !la «( ~~~J (!~l!l'!~!l) d:l capilal fOl',LO lOnladtJ5 em separado os votos
ac~u~l!ilL.~de c];n l'rcci5n. lle Uh" iluxil\0 \j!J~i."{ucr: u ;;;10 o ~CJ~ i!O'!.'; (~k::1.rj'l~:- ·.1;llJ<~n.Jl:hii). de S, José uo Logardos Indios,
vl')o m:H5 rr();~q:to, porffuc n~u ~;o IJórlü tirnr d<\~ l'c;id;~:: pu- P:'+lS j·...::'Jt';:; tfl~0 :leu ~i t'lJmni~';::fío C/lci.llTcgarla. do exame dos:
1l1J ..':l= qUlJt~~ a;gunHt pal',l esta i1l5litui~~i1.o: (~ Iiilo ilL'reitiLo di r ~"'r~ld~ :\():5 e"3ii~Ii'('2J en: parecer approvaúo pelo collcgio,.
que P3t.e acuo se pO::;:3a illjci~\l' a l'dorma llc uue car0CJ o E~~il t'lli~l;:li..;::;:o, I~L'p:li:-, de Grdanu' lcgaos 05 titulos dos
iiumte-plo. 4. dll'O., o.; (~,'~ r,LU t.) L'L' ~Ul,:r.IS .\CCll'scenta o s('rruinte:

PDrtailtO) declHi'~ que apoio a mcJida que üsLl sühl'c íl fr C·_lti·O Ll'1!Ú., p!:r,~r;11 iL\O 'l'ó,le dizer acelc~ da elcieilo
\I11~~:l, l~, ~cl1iio t'Xlstc:n as iHfoJ'mi,:c'JC'~ a que Ill~ rd,·ri. I dc;) {!"'!,j e:eilo:'C'~; da r:'cguczia dc S. José do Logar dos ln
IJc~u ~~ y. !~x. ~iu,~ ~e digne r!tJ ll~;lIld~nr ::=uli~ii.ar ~Ji~ Ca:1!arii Id}QS ,Ali.~l1i~i(J '!,',t!::0 A,I:'c~ ,de Araujo c LO, onunl0 Maciel da
do::; ..;.!~. U-T!..iWü0.:5 os escli,U'3CHlH'!ll()g flue llHlIl::·trou o CD~;::. a Vj ..~L:1 (ld pl'l~pr!O lino (la3 i.l<:l;,s, donde consta que
~1J~'souro, a reprc~~ellt;lçi!O do csti1LL'leeimcl1[o: e todas as O prni.'C'.:~u.(dc~ii'~:·:..ll [0ra perturbado e 5\lS'pCnso , togo dcpois
Wiur;ni.:ções c calculo5 que existirem. vai'a que o ~eiL!L10 de cOI::~[;tui.~.! ,t ! ~Ci;l: C!rt conseqllencia da arguicJ.o que 5e
h1.nlm l:~~d?s I!,dos .L/u{les,possa ,fuinr..s.c no j~izo tIlle tem de I ~·az. ~il ;:l~;d~\L't;·~l~:I.~ de jln:jrÍa, de lcr inter.lindo côm s~~ au-
P10!ll!HClal a Je'~lJ.elto deo!~a mCIHda.. lOi'!(::ide P:\!'i.J. C:l~)::~'J~'i!;' ~1 Jne:3-a p31'0clHal no CXerCICJO de'

[~r:l o que ~u tlnl.1a a dizer subre a ma LCl'la. ~'tl:":s íWll'Ç{3~"l:;~ c(JnLit~\i;dD o poro:t SCFnas lumuItuarias. EUl"·
:\~ij~O (~prcst:nh~;ru lle~ta OCC:lsiilo) fui lido O~(;guintc t(ln!l';;1.I;O,YQJ'(:'~·I~ de la e:; íiJ'g-ulçoes !l)~ pl'Csc.nL.eá commissão

l1mn JL~:.:lti~.;l~"!\) (hda j'l'Tante o JUIZ llluJHclpal ria la vara
IJ.\f\ECEtL uesta Ci,!ad~, c:)m o um d~ mo~trar quo nfio foi exacta a in-

" A L~ommi~s,ão de cOlIslituic:1o examillou llS iJctas uas lQrven~~:lo a:.tl'iLui:h :3llJJJiJlegado de poIidíl , jurando mais
~~::;~unL,leas Piil'Ochiac.:3, as lltls .. co1l8gios eleiteraes e a da a5 cinc.o IL'~i\'i::!;:11lJS jü~tiflcação quc) lenuo o primeiro
diiurac:1.o ~cl'al de votos, conccrnelllrs Ú eleic:10 uilimit- JUIZ 1:!J r::z suq:e:!Ji,h) a eleiçi1l).l logo depois flue clla
l1;entc' fej!i.~ l:!~ ii!'vviIlCill d~l r.-1éll'D.llbJ.o: paj'~ l'llt~~el' a \,;tga. Cl)I~l~"úU S0jn e.~:lF:t \J,:!~~ina [lltlU:-ilvel, l'c,tirara-se com os
UliO :3i~ deu DO senado r,ol' fa~lccl1llC:il~o do Sr. A!~'l"clo C<.:rlos def!l'l.i:~ EU1 :::l]'):13 P;;j',-l lll1'21 ca5a parL1cul;vl'l conduzindo
.tÚuni7. r - C C!)Jnsrgn o~ li\TlL~ C i:;~ \:s pi)pei~l C ali Javràrão aetas,

({ ES:5e CX;1me l1abilitvu a commissào pai'a cOHuccer que cemo ":.;~ lt clo'i~::o rl.\:::~~~ L'it.lt roa matriz, onlle nllllC~ mais
:] YCJ',lur!ei('o resultado da c!üil':-]() Ulistít tl'ip!ice ilpl"O~;ent:.tda ' C:;jI:lp;lI'~c;;:,ill~ ~::';;h:U {:llC Pl)l' t'~{e inot:vo o 3° juiz de paz,
alI t)üdcl' !~1Odel'adoJ\ na qual (;'::ilá. oL-cnpanrliJu prill1eil'o lUL:nr 11,,1 ,-H::3~lli:!:\ di) ~'1, o:·.i~:\,~i~,':\'u UlILi !Iova mesa; e procedêl'a
U ~:'r, t:uH5e.ll1eiro Fnillci8cO jüsé t\Il'Ladu, lli)m~ado sen:\~ior Ú eUll'i.l cki~'"1;}, n~l:l~ ~~,-':[~~ O;ltl'ct'll.to n;1o forão presellle5
(to tmperio por carta de :W de julhu IH'0ximu til\(~U; e :lllO Ú c'JOln~is ..:üu. ta~n\'~ r:eJo vi:'lu ins:ulil\'d: Ctltre outros de que
a e~l.'i~(}o,. segundo atlesL10 as aclas !nc:1~ion,"1r1as: correu t;e i'l~:5elit~1 a :ni~~:l):1 ekt(io: vi .. to ~o~lslitr da justificaçãt)
p!aclda e regulflnn~llte, lW.. vent!o iiJleJl;l~ acciuentes de llQ- Il1Cill;JOILI',i;t (ilii.: i;,~ ;:~l:",,;lcl(~ ;1l)~lJluta dos dou:; eleitoI'P.s, a
Ilbumtt in[(ucncia, des q!.!itC's tO~;ll\'ia cunrpre dar cOilL"!. i:lU dos uou.:- Silj<;I;lJilL,;: (t:~ jiilrocitif1 , róra a nova mesa conslt
~l!IHldo. f.uid~l ~jl~l' ;i1ii~.,-j·!1l:)3 ;,C'lil a~ quali,ladc.s de eleilol'1 eonviua-

(( Airt0s, porém, de clltl'ar nzsse c!rSCil\'O] v: r'ti 0J!to, l'clc",';l I!OS 1Jf'h .i:l;:~ (,~ rei.'/.. Ot,~(rl);o; vicio:; e defeilos subslanciac5
jl~IO deix~ll' 110 5ilcntio uma circum~tí1ilCia que deu a~::ii.lJP:Jto aiHri;i ";:.(:d;~lr:j:J ~l Cd·i:1.lIi,::,s,;ll no lirro quo lhe foi presente e
ae I'llqucrimcnto do nobre 5c[!.'ulol' pt:b pn)\"ir\l':!i~ tio An\a- il.q'~"! ;l(:ifl1:l ~-: refe!'iu ~;a primeira das acl:1s/1epoisde men
'lonas, í1P!'('F~l1ta.t!o na ses,s,10 de (~:l do re"Cn~1I'O, J t/iSt~UildJ 1'::;'::U'-:::O :1 (.<_"(1 Ilí~~~ilí) da lHC'-sa; aecl'escclllou-se quo cm
c~n ;) e 1G de f:E',;'ga ; yj~to como na di::'TUS~;\O 5ld)ro'e:IIJill i~ í.:J:li.t\':1':~il(':·:1. !:.,' l:i:\}"J.io5, Illw ~e dizem ter havido, o juíz
it;Ca de que o olJj10í.:to JevÍJ. ':icr túj~ll'..dn t-:ill el)i\5id('l'ii~l() (:8 >:Z )!".'::il~;..:~t~, '·;!U-:'::l ohrig::do a suspender os trabalbos,
quando l uepois de feita a e!tül';lo, 5;; trat(-lssC da \'el'i~;cac;1l) t:mL:liLii.id-':-C ,H) ~:~m, p!'e~i(lCllte da provincia, quando
uO'S poderes (lo 110\'0 ~lm~ldoi.'.· , ~ (:,j;a Id t::dll:"J'::I;;";O :~~HCíl poJia scr tomada, senào pela
\ {( i\ eleição tere 1,01' bll~~ !la m:li.l;' p;;i'~!~ a qUi.l.iil1e;·i!;üO p:'llpr::[ L:lc':::i j,.'~ ~)r:~l:Ui:m(!il, com? é express~ no arl. 39 da
\lO (:.11;:0 plls~adoJ qu~:udo pUlil~U tempo i:.dLL'i·i.l para cOU1ple~ k~1 n;{;L\L~lilCilt;\r (l~lS l:'.hJl~:6e.~, Não tendo SIdo annuncIado
L:i'-sC o prccesso da dC$tc ,.rino. () "ice-rre:-:llh.'.t~te da 1Jl'~'- ae· '[,u\'o um (',d:,.tllt':du de deiçiio, e sem uma suspensão dos
ViilCill marc~lra. o dia 'f{) de i.\ln·il para a. c!~i~ào prirnarin; c lraLaHlLls: I'iH"-J. cllk1:lr-:.:e au (lresidcnte tia provineia, enl
a 17 d\.J~se mez t.1eviJo rc·unir-se Og cOll5elbos municipacs de fli~:tu!lcjü Je C8l'Ca de ::ele leguas, jámais podião proseguir
r\3t:tlr~o. NiIo estando, pois, coucluiLla em todas as parochins ú3 ti~~::mos tl'J.L:.:.1í:!;s sem !lova designacão de dia e convo
a l~uaLECilç;10 do correnle anno, fez a e!2ic~o pela do anno c~ç~o pur c;!il~es, Em conclusão, cnlende a commissão que
paSSí1UCl, llll.que)las em que esta era a. ultirna cumpleta, UI]:; td ck.iç.lo ;:ão p6\k~ ser reconbecida lega.l; 'e por iss~ é a
termos das dCClsilcs do gOVCI'llO, CGnJl:l\,S'~O tle parecer que os volos dos dous elellores

E,le faclo :1elo sc oJlpõe ;í letra cxpressa d,t lei; mas, US, s090 tomildos em separado, para que o poder compe-
lan~.o t~o pl'(',~jr::1a a. conclusão dl qlla1iü~ação, seria l~lais teill~ l'c::;oiva. co_mo ('ntelld~r ~e)usliça. .
~O;ltOt'l;le ao penS<lnlelllo della que ddcnssc para eJ:tilo a " li eCmf,l!'S;W ue CQfistllUlçao pensa que a deliberação do
epo\:a da eleicJo, d~siSnalldo-se dia posterior ti condu5üo uus collegio mCl'cee sc~' approvatlu, e que a eleição niio deve
trab:clhos ';('5 conselhos municipac8, suiJsi,lir; e recammcndaria que se procedesse contra o 6ub-

" A commissão entenueque fados semelhanles não se dewm delegada dc policia que intcrveiu no processo eleito~al, se
repelir para "vit~\r l]Ue votcm ou deixem de vol,u' individuos o viee-presid~nte da pro,incia não o tivesse já de ,alguma
iJue, ou penlêrão ou adquirirão na época. da re\fisão a qual i- sorte ;)i.lllido com a Jcn11'::jilo.
uado de Nl;:nles ; c sentc quc o llabr~ ministl'o, que cXJlclliu "lI. eleic"o da irc;;uezia nas Barreirinhas, perlencente ao
"s Orde!IS pam esta e!cição, n;jo seguissc" re5neito dclia o coikgio da 'rulol'a, li laxarla de irregular pelo respcclivo sub
mesmo princlI:io quc o dirigiu ,lccrca da eleiçi,o, a que se delegado, em oficio din;ido ao chefe de policia; mas nem
!,roc~deu ,na Bahia pill'a pl'cenchimenlo da valiil provcnieate pelüs aclas, ncm por algum outro documento, se proya a
do [a!lcClnlCnio do conselheiro Manoel dos Sanlos manins al'guil;ão, quc por conscr,uwlC a commlssão julga inatlendlveL
\':.llaS'lUC5, COlllO Cilil,la du seu I'dillorio apre,calado!w " A' visl<l do exposlo, é a commissão de parecer: l o,qua a
anuo passado, . l:!eiçJo dc que se lr~!a seja apPl'ovada, e sejão reconhecidos
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como cOlllpetentes para terem exercício na actual legislatura
os eleilores della procedentes, exceptuados sõmenle os dous
da freguer.ia de S. José dos Indios; 2°, que se declare sena
dor do imperio o 13,'. conselheiro Francisco José I urludo ;
3°, que. se annulle a eleição prim~ria da freguezia de S. José
dos IndlOs, Q se mande proceder a outra; 4,0, que se proceda
tambem.11 eleição nas freguezias onde não a houve, e sãO as
do Senhor do Bomfim da Cbapada, de Santa Tberesa da
Imperatriz e de Nossa Senhora de Nazareth do Riacbão.

" Paço do senado, li de agosto de 186t.-Visconde de Sa
pucahy.-Visconde do Uruguay.- Souza Rd.mos. »

o Sr'. vls~Dnde de .Jequltlnlionllà(pela ordem):
Sr. presidente, estou persuadido 'ljue o senado deseja que as
eleições de seus membros sejão sempre uma realidade;
por isso presumo, se não estouconve.ncido, que o senado
desejará entrar no exame de todos os objectos Indicados no
parecer que se acaba de ler, e, na minba opiniãO: não creio
posfivel que se entre nesse exame sem que ao menos o pro
jecto seja iI!lpresso nO.jornal da casa. Principiando li discus
são hoje, não é possivel que se tenha uma idéa hem ajustada
e exacta das observações feitas pela illustrada commissão ; se,'
llorém, o projecto for discutido amanhã, convenço-me que
o ~enado estará em estado de poder apreeiar a exactidão ou
curialidàde tom que a com'Dissiio se expressa a respeilo da
eleição de que se trata. Assim, eu lembraria que este objecto
fosse diEcutido amanhã.

Lembro me que o senado tem sempre considerado, e eom
toda a razão, que oLjectos de.ta ordem sejão sempre urgea
tes para que não haja demora na sua discussào, e assim
deve ser; map;se o negocio ê considerado urgente e se dcve
ter logar a di.cussão já, pergunto a V. Ex. se não é tempo
de entrarmos no exame do orçameuto da jusliça, que foi
dado para ordem do dia. Creio eu que a ordem <lo dia deve
comecar ao meio-dia, e o relogio nos está dizendo que esla
é a hóra de entrarmos no exame do orçamento da" justiça.

O Su. D. MANOEL; ~ 'Na ordeJ1l do dia não se falia em
meio-dia: é- 2- parte.

O SR. VISCONDE DI! jEQUITiNUONRA: - Eu não est lVa bem
presente no que acaba de observar o honrado membro pelo
Rio-Grande do Norte.

O ,SR. D. MANOEL: ~ Está no Jornal.
O S8. VISCONDE DE JEQUITINlIONIU: - Embora esteja no

jornal, embora seja este o costume sempre adoptado na casa,
mas eu não me lembravíl ; é iste peccado de que' não mereça
absolvição?

O SR. D. MAMEI,: ~ Quem disse que nao? Faço esta
ohservaçiio.

.0 SR. ViSCONDE DE JEQUlTiNnoNHA: - Por isso olTerec~ a
V. Ex., Sr. presidente, as considerações que acabei de iazer
sempro(lOr cousa alguma.

O SR. PRESIDENTE :- Eu tenho de observar a V. Ex. o'
seguinte:

E' pratica-entrar logo em discussão oparecer. Ainda mesmo
que se tivesse marcado a '.1.- parte da ordem do dia para o
meio-dia, parece-me que se de\'eria tratar deste objecto com
preferencia, porque foi lido anles do meio·dia. Se V. Ex.
quer requerer que se imprima o parecer, aceitarei o requeri
mento; já bouve aqui Uni precedente; não passou a impressão,
mas pediu-se. .

O SR. VISCONDE DE JEQUll'INIIONH.4. - Se V. Ex. me dá li
cença, o[ereço por escripto o adiamento.

·0 SR. PRES1DENT~:- Independenti! do rcquerimento por
escripto, poderei pôr a votos, se o senado quer que se Im
prima o parecer.

O ·SR. VISCONDE DE JEQUlTINUONHA:- Sim, senhor.
Sub~eltido á discussão, requereu o Sr. visconde de Jequi

tinhonha, verb<:.lmerne, que fosse antes impresso o parecer
no jornal da casa; e, consultado o senado, assim se venCcu;
e passou-se á 2- parte da ordem do dia.

OR~;AMENTO liO IMPElliO.

Ptocedeuse á volôçao do art. '.1.0 e paragl'~phos rl~. pj~O
posta do orçamento e das emendas respectH'as, cOJa dIS
cussão úcára encerrada na sessão antecedente; c forão
approvados separadamenle eada um dos paragrnplJOs que não
soffrêrão emendas da carnara dos deputados, menos o 3°;
forão approvadas todas as emendal da dita camara, menos
a ultima parte da que respeita ao § 10; fOI approvarla
totalmenle a do Si'. Silveira da Molta subslitutiva do § 3°,
e aditiva ao § 4,0; farão rejei.tados os parag-rapbos substituidos
pelas emendas, e ,bem assim as emendas oITereCHlas pelo'
f:?r. Pompeu aos f,§ 25 e 26, foi approvada a emenda arlditiva
da outra camara. formando o § fi ; e ficou reservada para
ter vota~ão em logar correspondente 11 emenda do Sr.
Fonseca.

Estando presente o Sr. ministro da justiça, proseguiu a
discussão ria referiria proposta d0 poder execotivo, llO ar\. 3°
e paragrallhos, com as emendas da outra camara.

o "'r. IOIi ...,ira .i .. IUotta pronunciou um dis~urso que
publicaremos no appendice a este volume.

Tendo dado a hora, ficou a discussão adiada; e o Sr. pre
sidente deu para a ordem do dia seguinte:

1" pl1rte.-Diseussiio do parecer da commis5ão rio consti
tuicão ácerca da lIomeacão do Sr. conselbeiro Francisco José
Furtado para senador d'o imperio ;

As materias já designadas.
'.1.' ·parte.-;-ContinuacãO da 2' discussão da proposta {'O

poder executivo fixando a despe~a e orcnndo a recella gOI::/
do imperio para o exercicio de 1864-Hí65.

Levantou-se li Sessão ás 3 horas da tarde.

Sã- sessão.

EM li DE AGOSTO DE 186~.

FRESInENCI). DO 5R. VISCONDE DE l.nAE~É.

SOAlMARlo.-Reclamacão do Sr. Dantas.-OlTerta.-Redaccão
de emendas. - Liêenças.-Ordem do dia: 1a parld.-'Pa
recer sohre a nomeacão de senador com a emenda additiva'
do Sr. Ferreira Pe'nna. Discursos dos Srs. visconde de
Jequitinhonba, Ferreira Penna, visconde de Sapncahy,
ministro de estrangeiros, Silveira da l\lolta e Ferraz. En·
cerramento da discussão e rejeicção da emerrla do Sr.
Ferreira Peona. l'lpprovação do parecer.-2" j'arle.-Ur
çamento da justiça. Discurso do Sr. barão de ~luritiba_
Âpprovação da emenda do Sr. Silvoira da Motta, sobre os
menores artesãos.
A's 11 horas da manbll fel-se a chamada~ e achando-se

presentes os Srs. ~isconde de Ahaeté, l\1a fra, Teixeira de
Souza, Almeida e AlbuquerljlJe, Mendes dos Santos, barão de
Muritiba, Araujo Ribeiro, Ferraz, Cunba Vasconcellos: Si
queira e Mello, Pimenta Bueno, harão de S. Lourenço, D. Il1a
noe;, viscpnde de Suassuna, Souza Queiroz, visconde Jequi
tinhor,ha, Souza e 1\1e1l0, Dias de Carvalbo, Pompeu, Paula
Pessoa, Rodri~ues Silva, ParanlJos, ~isconde da lloa-Vista,
m1rquez de Caxias, marquez de Abrantes, Ferreira Ponna,
Dias Vi~ira, harão de Pirapama, Zacharias, Dantas e vis
conde de Sapucaby, o Sr. presidente ahriu a sessão.

Comparec~rão logo depois os Srs. Candido Baptista, Souza
Franco e Silfeira áo !lIoHa.

Faltárão com causa participada os Srs. barão de Cotegipe,
barão de Maroim, barJo de Quarahim, Candido 1l0rges,Euse
bio, Paula Almeida, SinimlJú, Fernandes Torres, marquez de
Itanhaem, Ottoni e visconde de It.aborahy ;. e sem participacão
os Srs. barilo de Antonina, Carneiro de Campos, Souza Aa,
mos, Fonseca, Jobim, Nabuco, marquez de Olrnda e visconde
do Uruguay.

RECLAIUÇXO.

O SR. DA!'!.!.s: - Sr. presidente, no meu discurso publi
cado boje no jornal da casa, not[o-se algun6 ~rros em nomes
francezes, e uma citação latina, e eu faço e5ta reclamaçãll
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para que se alguem fóra da casa quizor combater as minhas
opiniões não se aproveilllr destes erros, Eu mandarei as
emendas á pessoa que est~ encarregada da puhlicação dos
Annaes do Senado.

Foi lida e approvada a acta da sessão antecedente.
O Sn. 1· SEcnETAnlO deu conta de um oIlicio, datado de

hoje, do Sr. senador Pompeu, oiferecendo ao senado um
exemplar do - 'Ensaio Estatistico do Ceanl.

O SR. PRBSIDENTE declarou que a otrerta era recebida com
agrado.

Pelo Sr. 2· secrelario, foi lida a redacc;10 das emendas
feitas pelo senado, á proposição d.l camarâ dos deputados.
ácerca da uma via ferrea entre a cidade da Cachoeira e a
'Chapada Diamantina. na provincia da Babia.

Ficou sobre a mesa.

LICENÇ" "o SR. aR. PEDRO "UTRAN E nn. P"bRE lIAlIEDE
10SÉ GOl/ES DA. SILVA.

Foi submeUida á discussão e, sem dehates approvada para
ser remettida á oulra camara, a redaccão que ficára sobre a
mesa na sessão antecedente, da emenrlâ feita pelo senado, á
proposiçãO da dita camara, sobre a licença concedida ao con
selheiro Dl'. Pedro Aull'an da Malla e Albuquerque e Dl'. pa
dre ~Iamede José Gomos da Silva.

ORDE~I DO DIA.

1.' PAnTli.

Entrou em discussão o parecer da commissão de consti
tuicão acerca da nomeacão do Sr. conselheiro Francisco José
Furtado para senador dó imperio.

Foi lida, apoiada e posta em discussão conjunctamente a
seguinte emenda additiva :

" Communique-se ao 'governo a parte do parecer da com
missão concemente ao fac lo de haver-se designadu para a
clei,ão primaria o dia 10 de abril, tendo de reunir-se a 17 do
mesmo mez os conselhos municipaes de recurso. 6 de agosto
de 186~. - Ferreira Penna."

O 8r. visconde de .Jequitlnbonba: - S'·. presi
dente, permitt<l-me o senado que faça al~umas obervações
sobre o parecer da comrnissão, ácerca da eleição de um sena
dor pel<l província do 1I1aranhão,

Eu disse hontem; Sr. presidente, que era indispensavel,
•agora mais do que nunca, cuidarmos de fazer das eleições
uma realidade, oppondo-nos a tudo quanto for irre;;ularidade,
abuoo ou delicto contr~ as leis que regulão as eleições. ll1ais
do que nunca Sr. preSidente, disse eu, devemos fazer o que
acabo de expor, e <l razM é porque a época é de reformas, e
o minislerio actual deseja fazer das eleições verdadeiras ves
taes, até reformando as leis que regulão e~ta matel'ia. Por·
tanto, cumpre que o senado dé o exemplo, e auxilie o go
verno em tão .l0uvavel proposilo eom as suas observações. e
severo procedImento, para que não haja abuso em matel1a
eleitoral.

Infelizmente, Sr. presidente, não se acha na casa o nobre
ex-ministro do imperio, porque as observações que tenho de
elpor 'ao senado tem muito com S. Ex,; mas é posslvel que
algum nobre ex-ministro de 30 de maio peça a palavra para
explicar o procedimento do seu collega. Tanto isto é neces
sHio, quanto di discussão que houve em março deste anno
sobre este mesmo assumpto, parece-me que não se encont"ão
nos Annaes ter ácerca delIa tomado a palavra este minis
terio. Eu vou Verificar. (DeJlois de examinar.)

A' vista do .que acabo de ler nos Annaes, Sr. presidente,
não posso dizer que o ministerio de 30 de maio não tomasse
a palavra na discussão; ma. tão pouco disse, fo('ilo tão suc
cintas e triviaes as explicações proferidas pelo ex-ministro
da justiça e pelo nobre minislro da marinha, boje dos ne
gocios estrangeiros. que póde-se quasi sustentar a proposi
ção que avancei. Emfim, S. Ex. o Sr. ex-ministro do im
peri? nada disse a esse respeito. Era bom, portanto. Sr.
preSidente.> que nós livessemos ~xplicaçiles mais explicitas a
este respeito.

A commissão antes de examinai alliumas Írro"ularidadcs
exprime-se pela fórma seguinte: (lendo,) "

" Antes porem de entrar nesse desenvolvimento. releva
não deixar. no silencio uma cil'cumstancia que dou asôumpto
ao requel'lmento ,lo nob"e senador pela provincia do Ama
zonas, apresentado na seôóão de 2i de fevereiro e discutido
em 1) e 15 de marco; visto como na dbcuss~o s~bre-sabiu a
idéa de que o onjeclo devia sei' tomado em consirlpracão
quando, depois de feita a eleição, se lratasse da verillcaêão
dos poderes do novo senador. " •

Ja vê V. Ex" portanto, que a nobre commissão não pro
cedeu espontaneamente, como que foi obrigada em conse
quencia do que tinha occorrido naó sessões de 5 e 15 do
mez de março deste anno.

O senado em vista (!e ':Im requerimento aprcsentado pelo
nobre senarlor pela provlllcJa do Amazonas, lomou em consi
deração o facto agora mencionado pela commissllo. e na ver
dade realisado; .0 o juizo manifestlldo então pelo senado foi
de tomar conheCimento deste facto quando as eldcões che-
gas,em lÍ casa. •

O facto, SI'. president~, é o seguinte, Eu lerei as proprias
palavras da commissão para falIar na materia com toda a
exaclidilo: (lendo.)

" A eleiçãO teve por base na maior parte, a qualillcação
do anno passado, quando pouco tempo faltava para comple
l~r-~e o proeeóso d~ deste anno: O vice-presidente da pro
vlncJa marcara o dIa 10 de ahrIl para a eleicão primaria e
a 17 desse _mez devião re~nir·sb ~s cOllselhos' municipaes 'de
recUl·s? Na~ eslando, pOiS, conclUlda em todas as parochias.
a quaIJllcaçao do C01'l'enle anno fez a eleiçao pela do anno
passado, naquellas em que esta era a ultIma completa nos
tennOi rias decisiles do g:overno. " '

A primeira queslão, Sr. presidente, que devemos aqui ex
aminar e que mereceu lil'ave reparo da illustre commissão,
vem a sel': Quo.l o motLvo por que forão as orden~ expedi
das pela secretal'ia de est,,,10 dos negocios do imperio tão re
tardadas que só parlirão daql'i no mez de novembro? O Sr.
senador pela província do Amazonas tomou noticia deste
faeto e na sessão do dia 5 de marco deste anno disse o se
guinle; (Lendo). "O Sr. senador Ângelo Carlos l\luniz falleceu
no dia'" de setembro de 18G3, e deste triste acontecimento
teve o governo noticia no dia '23 do mesmo mez, como consta
do DiaNo O(ficial de 2i do mesmo mez que a publicou. Se
o presidente da provinci~ onde se deu o fallecimento, mIo
podendo ter a menor dUVida sohre este faclo mandasse ímme
diatamente proceder a nova eleição, nada mais faria senão
usar do que lhe é expressamente conferido pelo ai'!. 80 ; mas
não o fez por entender que devia. aguardar as ordens do go
verno Impenal, segundo a p"alIca conslantemente seguida
em taes casos, pelo que não pretendo fazer-lhe a menor cen
sura..

" Devo, porém, observar que se o ministerio houvesse
expedido essas ordens, não direi pelo paquete que daqui sa
hiu para o norte no mesmo dia 23 ; mas pelo de 7 de outu
bro, com toda prestesa. qoe convém em casos desta nature
za, como observou o nohre senador por Minas, poderia a elei
ÇãO dos eleitores especiaes ser feita em dias de janeiro. an
tes da reunião das juntas de qualificaçãO, a secundaria em
fevel'eiro, e o novo sen<ldor tomar assento nesta casa em dias
de abril ou pl'incipios de maio. "
, Isto, Sr. pl'esiJente, é irrespondiveI. O nobre ex-ministro

do imperio no seu relatorio expõe ao corpo legislativo que
mandou essas instrucções em novembro. Pergunta-se: por
que? E' a primeira questão a que dá lagar o parecer da
il.lustrada commissão.. e o ~acto de que me oecupo. O nego
CIO Sr. preSidente, e conSIderado não só pela assembléa ge
ral, como pelo governo, negocio urgente: porque motivo,
podendo, como o nobre senador pela provincia do Amazona~
fez vêr ao senado com toda a lucidez. ir as ordens nos fillS
do mez de setembro ou no principio de outubr'o, não farão
senão no 11m de novembro? E.sta falta, Sr. pl'esidente, deu
occasião á outra falta do preslllente, mas a outra do presi
dente é mais inquestionavelmente inexplicave1, porque V.
Ex. vê, e o senado igualmente. do parecer da commissào
que, !Ievendo ter logar no dia 17 de abril a decisão dos rc·

7
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cursos eleitora.es. da qualificação deste anno. o presidente
marcou as eJelçoes para o dia 10 do me.mo mez ....

O 80. FERREIRA PENNA :-Ficando assim inutilisado, todos
s recursos.

O SR. v~;CONnll DE JEQUITI~BONIH ,-Já vê V. Ex .. e por
conse'luencm o senado, que auenas haveria UDW demora de
7.dias se o ~residenle quizesse que a eleição fosse feita in
teIramen~e .pela qualificação deste anno porque LJltavão
aprnlls 'd~a.s I'~ra IJue se Msse por finda a qualificação
vlgeate. NilO helde eu Sr. prêsldente, não ha de o ~c
n.ado perR'ullta.r a si proprio porque mo.tivo isto se pra
tICOU? E obJecto tallto de iaoa caprtua? Pode elle tão
pouco ou naua influir sobre o exito ou o re:;ultarlo rias
eleições. qne miu mer~ça do senado a menor ob,ervaçiio,
nem que o senado refllcta sob"e o acontecimento? Pois,
senhores, do que servem os recursos? Para declarar que não
tem voto uns ~ue pretendião te-lo. e que tem voto outros a
quem se haVIa negado o voto, como 'cidad,ios brasileiI'os
activos: estas discussões não pódem influir no resultado da
eleição? Não pódem ellas dar logar a muitos abusos?

O So. FERREIRA PENNA : - Sem duvida.
O SR. VISCONDE DE JEQRITlímol'iJIA: - Sem duvida al

guma.
O SR. IIIINISTOO DE ESTRANGEIOOS elá um aparte.
O So. VISCONDE DE JEQUI'lINnoNBA : - Logo V. Ex. con

corda comigo que na realidarle é bom que não se commeltão
taes abusos, que é isto uma verdadeira irregularidade e que
manifesta da parte do governo o desejo illegal de inJluir so
bre o resultado da eleicão.

Cresce de ponto, por"ém, Sr. presidente, o valor de minbas
observações, se nós considerarmos que um dos candidatos
era incompativel·pela jurisrlicção que exercia na capital da
provincia, e que, para deixar de ser incompativel, tirou-se
Ibe esta jurisdicçàO e deu-se outra na provincia do Rio Grande
do Sul, não se podendo de fÔrma alguma justificar essa re
moção com a utilidade do serviço publico, porque a
remoção foi feita nas proximidades da reunião ou abertura
da assembléa geral, e então, devenAo esse candidato na
fórma da constituição vir exercer o logar de deputado que
era, não podia ir exercer a autoridade que se lhe linha dado
no Rio Grande do Sul. togo o governo, sabendo disto, não
teve em vista quando fez a remocão, o interesse JO servico
publico,teve em vista outro iuteresse; qual foi eUe? Nàu ter'ei
eu o direito de ligar este facto com o outro,cOlJ1 a pressa, com
a.precipitação de se marcar, sete dias antes de se terminar a
qualificação deste anno, o dia ua eleição? Sea. duvida
nen:huma.

Eu, S,'. presidento, nesta occasião não desejo despertar a
altenção do .son.ado sobre o que ba de incongruente nestas
deslOcompatlblhsações, proceder que favorece a uns e que
desfavorece a outros, e que por consequencia estahelece sobre
um assumpto tão importante uma desigualdade contraria
absolutamente aos preceitos constitucionaes da grande lei
que nós todos juramos observar reJig-iosamente. Em outras
occasiões, SI'. presidente, e a respeito de outros candidatos,
já na imprensa publica, e até na assembléa geral,se tem feito
vêr qu.anto este procechmento rle desincompatibilisaçõcs é
pouco Justo e ~óde ser abUSIVO. Mas eu não me occn~o deUe ;
sómente o que pergunto é a razão por que tudo istn se fez:
Que nos dêm ao menos uma rQzão plausivel que justifique o
acto, que me tire os escrupulos, que ponha de accordo a
minba consciencia com o meu dever e com o desejo que
tenho. de não f~zer toes censuras a bomens publicos a quem
respmto, e estimo, _

Se o nobre ex-ministro do imperio se acbasse presente.
eu estou convencido de que a benevolencia que caracterisa
sempre S. Ex., bavia de induzi-lo a dizer duas palavras sobre
este a.ssum~t~; m~s, não se ~chando S. Ex. presente, não
podera o mlOlsterlO actual dizer-nus alguma cousa ao menos
por esse legado de bonra que sempre tomão sobre si os
nobms conselbeiros da corôa?

O SR. FERRAZ :- Oh J nem todos...
O SR. VISCONOE DE JEQUlTlNBONBA: - V. Ex. sabe de

cousas que ninguem sabe I

O So. FEUUAZ: - Nem todos •...

O SR. VISCONDE DE JEQUlTINBONIU:-Eu não sei de nenhum.
O SR. FERRAZ: - V. Ex. sabe o que lhe convém.,
O SR. nSCOl'iOE DE JEQUITllinoNnA : - Tenho portanto razão

Sr. presidente. para cler qt..J os nobres ministl'os da corÔ~
dirão ali'uma causa a este respeito, já que nenbu'n dos no
bres e~-n'inistr('s presentes, creio eu q'le o fará"

Eu, Sr. presidente., entendo que resolveu muito hem a il
lustraria commirsão 'juando'propoz ao senado que faca "êr ao
governo que oão se repitão mais tnes actos. que se e~tabeleca
uma regra cerla o inl'ariavel, que a Iri não póde de rórnia
alguma ter duas intel·pretações. Se aquillo que o nobre ex
ministro da corôa proticou pelo que diz respeito á eleicão do
fallecid(, conselheiro VallilSlJues foi justo. devêra ta"mbem'
praticar pelo que diz respeito á elei~ão do ~laranbão.

O Sn, FannEl;\A PEl':liA: -Apoiado.
O So .. VISCOliDE DE JGQU1TINBO~BA :- Peço licença a V. Ex.,

Sr. preSidente, par~ ler as propnas palavras do nobre ex-mi
nistro no seu relatorio do anno passado: (lenelo)

Cf Ainda se não proc~deu na provincia da Babia a que deve
ter logar (eleição), em razão do fallecimento do Sr senador
Manoel dos Santos Martins Vallasques, porque tendo occor
rido este facto em tempo muito proximo ao elos trabalhos da
1-evisão annual das qualificações elos votantes, ao governo
pareceu conveniente adia-la até que estes trabalhos se achas
sem rnelos, c~ncordando CO~l .as ponderações que fez a tal
respeito o presllJente da IJl'OVlncla. J)

Ora, senhores, e por'que razão julgou o governo conve
niente o contrario relativamente ao nlaranhão? Ab I se nós
poderamos ler as observações do honrado presidente da
Babia, que servirão de norma a S. Ex. para adaptar este
procedimento! Serião os mesmos motivos que ditárão as
observações do digno presidente da provincia do Maranhão
para mQrc&r o dia 10 de abril, sete dias antes de finelos os
trabalhos ela 1'ellisão annual da qualificação de votantes?
Senão elles taes quaes forão as razões que ditárão as obser
vações do presidente da Bahia, e que tanta {orca tiverão
para o nobre ex-ministro do imperio 'I •

Não se poderão tirar do procedimento do governo, SI'. pre
sidente, corollarios desairosos ao poder supremo? Não se
poderá crer que o ministerio nessa occasião tiuha o desejo
cie illegalruente influir na eleição em favor de um dos candi
datos? De patrocinar e proteger de um modo inteiramente
abusivo a eleicão desse candidato de que se trata? Não se
poderá, portmito, tambem deduzir que, se outro fôra o pro
cedimento do nobre ex-presidente do conselho e ministro do
imperio, o resultado da deicão não seria o mesmo? Eu,
senllOres, não dou estes corollários como certos, estas con
sequencias como infalliveis; mas pergunto: não estão ellas
dentro das condições daquella eleição? Não se deduzem ellas
naturalmente dos factvs que eu acabo de expor? Como tole
rar a senado semelhante irregularidade, Sr. president,?

O Sn. SOUZA Fnu'co : - Os votantes qualificados forão
quasi os mesmos; não havia possibilidad e de alteração.

O Sn. FERREIRA PE"íNA:- De um anno para outro .não
1J0uye alteração nenhl'ma? •

O So. D. MANOEL :-Podia baver alguma, mas não inJlui"
ria neste immenso resultado de votas que teve o Sr. Furtado.
Aqui estão poucos com melhor direito do que elle.

O So. MII\ISTRO DE ESTRANGEIROS :-Apoiadissimo j não ba
ne'1hulll com melhor direito.

O So. D. MANOEL :-Isto se vê que é fallar por querer
fallar; não póde baver duvida nenbuma.

O Sn. POESiDENTE :-Peço altenção.
O SR. D. MANOEL:-O Sr. Furtado era um homem conhe

cido no MaranlIão. Ora pelo amor de Deos I
O So. VISCONOE DE JEQUITINBoNnA :-Sr. presidente a vio-

lencia dos apartes. . . '
O SR. D·. 1I1.NOEL ,-Qual violencia I é uma asseveração

que faço.
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SI'. Furtado, nlIo ~e Ibe deu outro logar na provincia de
Pernambuco, Ila da Bahia etc.

O SR. D. MANOEL: - Não vejo o[fensa da lei.
O SR. VISCONDE DE JEQUlTlNHONHA: - Não ha o[fensa da

lei, mas ba ofIensa do § 13 do art. 179 da constituic[o do
imperio, onde se estabelece formalmente que a lei seja' igual
p'lra todos.

O So D. ilIA.NOEL :-O!l! .

O Sn. VISCONDE DE JEQUITINnoNH.\:-V. Ex. nITo quer que
a lei seja igual para todos '?

O Sn. D. MWOEL: '-- Quero sem duvida alguma, mas isto
não tem applicação.

O SO. VISCONDE DE JEQUITINIIONUA:- E' por isso que eu
pu:;no; é por isso que eu disse !la pouco que"e se tinha pl'O
cedido dessa fórma com o SI'. Furtado, deve-so de !loje cm
(:itnte pl'oceder pela mesma fórma para COill todos os outros
candidatos.

Quem !louver de ser candi lato, e tiver autoridade na pl'O
vincia onde se tivel' de proceder a eleição, ven!la ao governo
e diga: « Quero ser candidato; sou incompatível, quero seI'
desincompatibilisado ; dême outro logar; n"o me faça per
uer o meu emprego)) ; e o governo recon!leça este direito d1\
parte do candidato. mas, neste caso V. Ex. já vê que estilo
acabadas as incomp ltibilidades em relação aos juizes.

O SR. D. I\fANOEL:- Não estão.

O Sn. VISCONDE DE JEQUlTINHONlIA : -A nlIo se restabeleeer
a regra geral; a não se obrigar o governo a desincompati
bilisar todas as autoridades que quízerem ser candidatos onde
exercerem jurisdiccão, a não querer-se fazer isto a todos, não
se faça a oinguem: .

O SR. D. MANOEL:- Agora vamos ter as absolutas.
O 5n. VI,CONDE DE JEQUITINHONHA: - Eis aqui em que se

cifra a min!la argumentacão.
Agora, Sr. lJresillenté, pelo que diz respeito ao resultado

da eleicão, em quanto 05 Srs. senadores que me derão
aparte,; 'oITo provarem ao senado que o resultado !lavia do ser
o mesmo, eu fico com o direito, e o paiz, de erer o contrario.

E' necessario, SI'. presidente, l/ue de hoje em diante o se
nado seja muito Sevel'O rr,latívamente a approvação das elei
çõe" dos seus membros ....

O SR. FERRAz:-Tem sido sempre severo; até já annu1lou
duas eleições.

O SR. VISCONDE DE JEQUITlNUONUA.:-., .. , embora V. Ex.
ouvisse o que se disse !la pouco a respeito das elúções das
pessoas que têm já assento nesta easa, no aparte do nobre

O Sn. FIlRRAZ: - Apoiado; é o essencial. senador pelo Rio Grande do Norte, proferido nos seguintes
termos: « lia algum membl'o desta casa. ou muitos membros

O Sn. VISCONDE DE JIlQUlTINUONHA : - Mas do que se tmta desta CRsa, que aqui e~tão com muito menos dil'eito do que
é dl irregularidade do procedimento do Sr. ex ministro do e.tara Il Sr. conselileiro Furtado? "
imperio. determinando uma eleição muito além do tempo em .,
que (odia tel' mandado procerle,' Do ella; e em segundo 10gal'Ó SR. D. MANOEL: -" Não foi tanto assim, nem fallei em
a de"ompiltibihsação do candidato, o quo não se faz sem· muitos.
pre. Enta<l, Sr. presidente, desde já prnpon!ln ao senarlo que O S~. VISCONDE DE JEQÜlTINHO~H,\: -E' bom que V. Ex.
de hoje em {iiar.'e todos Oi' candidatos que quizerem ser de,- torne a dar o aparte. por'ili~ o ne::oeio é serio e muito ,~r"v";
compatibilisados o sej:to, Mas o senado sabe o que se prati- o lJonrado membro põz em duvida diplomas aceitos, direitos
cou com o !:ir, Taques. arlquiridos.

O SR. FEUREIRA. PEIINA:-E outros que já citei aqui. O SI;' D. ~hNOEL: - N;lo po,so pÔr isso em duvida na
O SR. VISCONDE DE JEQUl't'l~iIO~HA: - N;[o foi só o Sr. tribuna, nem I'IlZ em duvida.

Taques, mRS tambt'm um candidatn ,I" provincia rio Cear:i O ::lR. VI,CON~E IlE JeQUITINHCNU\.:- EIIIi'io SI'. pre~irlente.
o Sr. Jagual'ibe. O Sr. Taques d:'mittit!-se do ser'lico e até V. Ex. tenha" bon,lade rie dizer ao tacbygrapbo 'Iue ri;qlle O
hoje vive de suas letras; o Sr. Jdguaribe tamueIn se di- aparte do honJ·ado memhro.
milliu.... O SI\. D. ~jANOEL: - Não ri>que de manei"a nenhuma.

VOZES :-Aposentou-se. O SR. FERRAZ: - N,'m o Sr. pre.idcntb póde fazer isso,
O S~. VI~COI'IlE DE JEQUlTINIIO~HA.: - E' pouco mais ou :!;io ob;tante !laveI' arestos ...

menos ISSO, aposentar:io-o. O SR. VISCONDE DR JEQUJ TINHONUA: - O que se segueé
O SR. llllnREIR.\ PE,IN! :-11 o Sr. G'lspal';i1o, 'Iue foi na tribuna que o bonrado membro di,se i>so.
O SR. VISCONDE DI>: JE,'.'!TI n,j~II,\.:- .... mas mio se desin· O SR. D. 3!A1iOI>:L: - O nobre ,enarlor alterou o .'I:.~

compatibilisou pela fórma quo foi desincompalibilisadú o I aparto; ouviu LUal ou nilo file exprimi bem.

o SR. PRESIDENTB :-Peço attenção.
O SR. VISCONDE DE JEQUrrlNHONHA. :-A violencia dos apar-

tes ...
O SR. D. MANOEL :-Não ha violençia.
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONH~ :- ... e Ovago delles ...
O SR. D. DJANOEL ;-0 vago, sim, póde ser .. ,
O SR. VISCONDE DE JEQUrrINHONAA:- .... isto é das propo

sições contidas nesses apartes. consolida-me a opinião que
)lroferi. A que~tao, Sr. presidente, não é se o SI'. Furtado
é ou não é pepular na sua provincia, se havia de ter muitos
votos, si na realidade teve, nem se não teve, do que eu estou
tratando, e do que o senado deve de tratar, e o 'Iue a illus
trada commissllo teve em vista quando fez a observação que
eu acabei do ler e que o senado ouviu, é que tal procedi
mento é completamente irregular, que não é possivel que
eleição nenhuma...

O SR. MINISTRO DE ESTllANGEIDOS :-Contrario ã lei não
podia dizer a commissão.

O Sr. VISCONDE DI>: JEQUITINHONHA. :-Sr. presidente, eu
/ fallei aqui em coutrario á lei? V. Ex. ouviu taes palanas?

O SR. MINIsrao DE ESTnA.NGEmOS :-Então não sei qual é a
irregularidade.

O Sn. VI,CONDE DIl JEQUlTII'HONHA. :-Eu não disse que era
centrario a lei; nem a commissllo disse, que era contrario á
letra da lei, mas que é um procedimento irregular e contrario
ao espirito da lei, é o que sustento.

O SR. FERREIRA PENNA :-F~i o contrario ao IIue se pra
ticou na lla!lia.

O SR. FERRAZ :-0 que se praticou n·a Ba!lia no outro
tempo é a mesma cou,a, porque se esperou até que alguem
tivesse a idade de 40 annos.

O SR. VISCONDIl DE JEQUtTINllONHA : - Tambem me perdÔe
o. meu !lonrado collega, niiO prova; púde SOl' uma irregulari
dade, IDas nada tem com aquella de que se trata.

O Sn. FERRAZ: - O govel'llo esperou 18 mezes, para que
alguem preenc!l~sse a idade de 40 annos.

O SR._VISCONDE DE JEQUITINHONU.I.: - Póde o governo es·
perar que um candidato ten!la a idade da lei para ser so·
nador....

O SR. FEIlRI.Z: - Entretanto era uma candiuatura muito
legitima.

O SR. V/sCONDIl DE JEQUITINHONHA: - .... e póde ser muito
legitima a candidatura.



o So. VISCONDE DE JEQUlTINHONlIA: - Pois tenha a bon- nas, apresentado na ses-ão de 2<1. de fevereiro, e discutido
dade de repeti·lo. em 5 e 15 de março, etc. ,

O So. D. 1I1.\!(QEL: _ Isso é o que V. Ex. quer, para pr~ " A eleição teve por base na maior parte a quali6cação do
longar a discussão. anno passado, quandD pouco tempo faltava pan. completar-

. se o processo da deste onno. O vice-presidente do provincia
O Sn. "[SCONDE DE JEQUlTINHONH.l.:-Não seDhor; é porque marcára o dia 10 de abril para a eleição primaria, e a 17

é necessnrio que o senado e o paiz saibão que o bonrado desse mez devião reunir-se 05 conselbos municipaes de re
membro não pOz em duvida do fôrma algnma a leg-alidade curso. Não estando, pois, concluidas em todas as parochias
com que se acha0 neste recinto as pessoas que nelle tem as- a qualiucação do corrente anno, fez a eleição pela do anno
sento; ml0 é por mim, é pelo bonrarlo membro. passado, naquellas em que esta era a ultima completa nos

Sei pCl'feitamente, Sr. presidente, que o aparte do bon- termos da decisão do governo.
rodo membro não orrendeu a nenhum daquelles a quem S. Ex. "Este facto não se oppõe á letra expressa da lei; mas
o lançou, porque li\les tem assento, e a opprovação do se· estando tão proxima a conclusão da quali6~açITo, seria mais
nado do seu lado. conforme ao pensamento della, que derensse para então a

Se o honrado membro se dirigiu a mim, cu desde jillhe época da eleição. elc.
declaro que estou senador o hei de conlinuar a ser até " A commissáo entende que factos semelbantes não se de-
morrer ..• - .vem repetir, para evitar que votem ou deixem de votar indi-

O Sn, IIEoRAz: - Legitimamente. viduos que, ou perdêrão ou adquirirão na época da revisão
O Sn. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: _ ... gostem ou não a qualidade de votantes; e sente que o nobre ministro. que

gostem. expediu as ordens para esta eleiçãO não seguisse, a respeito
della o mesmo pnncipio que o dirigiu acerca da eleição a

O So. D. MANOEL: - Ninguem pÕz em duvida isso. que se procedeu na Bahia para preencllÍmento da vaga pro-
, veniente do fa1Jecimento do conselheiro lIlanoel dos Santos

., O Sbn. "[SC~NDhE DE]' ~ESUlfTI!lUhONUA: -: Não entro no exan" I 'lartins Vallasques, como consla do seu relalorio apresen-
ue 5a er se mm a e elQllo 01 oa ou ma. lado no anno passado. )) .

O S1. D. IthNOEL:-Eu digo o mesmo cheio de ufania Perguntarei á illustrada commissão se este paragrapho,
nobre. . que ti verdadeiramenle uma conclusão, ella o toma como tal,

O Sn. VISCONDE DE JEQU[T1NHONHA:-ItJas eu não digo isso e porque não o enumerou lias conclusões do parecer.
que o nobre senador diz, porque não me embaraço.... O Sn. VISCONDE DE SAPUCAHr :-E' uma observação.

O Sn. D. IIIANoEL:-O que? O Sn. V.SCONDE DE JEQUITINHONIlA:- O holll'ado relator da
O Sn. VISCONOE DE JEQUIT[NIIONIlA:-Não me embaraco de commissão diz agora que esse paragrapbo é uma o~servação;

examinar nesta occasião se eslou aqui legal ou curialmimLe. mas note o bo,nrado membro q~e suas expressões dizem maiS
, . . do que uma simples observacao.°Sn. D. ItIANoEL:-Allo la, eu me Importo mUIto; estou • ._ '

aqui curialissimamente. .0 SO. naNlSTno DOS NEGO~IOS ESTRANCEIROS :-Nao tmlJa
lei em flue se baseasse para ISSO.

O So, V[SCONOE DIl JEQUlTlNHONIlA: - O que sei é que o O SU. "lsroNoE OE JEQUlTINHONIJA :-Eu responderei logo.
faclo de estar aqui justifica inleiramente a minba eleicão ; Note o honrado relator da commissão que as expressões da
isto ti o que digo, é o que penso e disso estou eonvenéido. commissão n[o são como simples observação, porque diz

O Sn. D. ItJANOEL:-Não penso assim. o paragrapho (U). '
O So. VISCONDE DE JEQUlTINBONUA: _ O direito com que Por consequencia pe~o á bonrada commissão que olfereça

eslou aqui é igual ao de qualquer outro que aflui se acbe... estas suas expressões como conclusão tambem do parecer,
para se olllciar nesle senlido ao governo, afim de que elle

O Sn. pnESIDENTE:- Peco altencão. 05 nobres senadores saiba qual é a inlenção do senado, e Sfm proposito relntiva
estilo "endo que é uma disêussão de aparles, que desle modo mente a este facto, e como de hoje em diante o senadn ba de
não terminará. Se não quizerem resignar~se a não dar apartes tomar eru consideraçJo a repeli cão delle; porque de outra
não sei o que hei de fazer. fôrma, como disse o honrado relator da commissão, passa°Sn. "15CONDE DE JEQUITINHONHA: - Portanto, SI'. presi· como ohservação, e mais ainda, como disse o honrado minis
dente, pondo de parle o aparte do honrado memhro, sem pre- tro dos negocias estrangeiros, dir·se-hil que não ha lei em
tender aqui examinar as relações do Sr. conselheiro Furtado que se basêe r.ssa ohservaçiio; por consequ.encia, segundo a
Com o seu paiz, sua popularidade.... opinião tacilamente expressada pelo nobre mmistro, o governo

eslá no direito de praticar de uma ou de outra fórma, segundo
O So. FEnoAz:-NelD o seu merito. lhe convicr.
O Sn. VISCONOE DE JEQU.I~INHONH!:-. ,.' o que digo é !\,ue Pergunto ao senndo, é isto o que o senado quer? Mas ê o

o senado deve mUito posllIvamente declarar ao governo que que disse S. Ex. clara e expressamente. <c Não ha lei em
de ora em diante mio se dêem taes ohusos. que se basée c por isso a commissão não podia declarar

Vou ver se o parecer da commissão exprime hem o que como conclusão;" logo é livre... ao miDlsterio obrar como
acabo de expôr ao senado. As conclusões do parecer são as quizer a esle respeito.
seguintes: (Lendo.) O Sft. FEnREIRA PENNA: - A commissâo diz mesmo que

<c A' vista do exposto é a commissão de parecer: 1°, que é contra o pensamento da lei.
a eleicão de que se trata seja approvadil, e sejão reconbeci-
dos como compelenles para terem exercicio na actuallegis- O Sn. "ISCONDE DE JEQUlT[NllONHA: -Ela justamente isso
latura, os eleitores della procedentes, excepluados sômenle que cu hia responder ao nnbre ministro dos estrangeiros; mas
05 dous da freguczia de S. José dos Jndios; 2°, que se dccla- eu não quiz perturbar um topico com outro, porque S. Ex.
re senador do Imperio o Sr. conselheiro Francisco José Fur- sahe perieitamente, mustrado comoê, e jUrISéonsullo, que
tudo; 3°, qlle se annul\e a eleiclio primaria da lreguezia de basla que o pensamento da lei seja tal para que se entenda
S. José dos Indios, e se mande p'roceder a oulra ; 4°, que se que sua disposieão tambem o é. ~lal estavJo 05 jurisconsul
}Jroceda tambem a eleicilo nas lreguezias onde não a boU\'e, tos, aquclles qúe têm de applicar as leis aos factos, se acaso
e são as do Senhor do Bomum da Cbapada, de Santa Tberesa não tivessem como regra de proceder o principio que acabo
da Imp~ratriz, e del\'ossa Senhora de Nazaretl! do Riachão." de ennullciar, p~r'lue, llluitas vezes, como S. Ex. ~abe e ~

Estas são as conclusões do parecer, entretanto a illus- senado sem dUVida alguma melhor do quo todos. nos, a lei
trada commissão, diz o seguinte. (Lendo,) não faL senão e~lubelecer regras gcraes e 05 Julgadures,

« Antes, porém, ~e entrar. neS8e desenvohimento relevaIaquell.es que tem de applicar ~ lei, são .que tirão as conse-
não deixar em silencIO uma clrcumstancia que deu a.sumpto quenclas; mas como? Pelo espmto da leI. .
ao requerimento do nobre senador pela província do Arnazo-' O espirito da lei é sem duvida alguma esse; senão, para
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que manda fazer a qualificação todos os annos? Assim, eu
peço á iIlustl'ada commiss,io que ex ponha como conclusão as
suas palavras que devem ser expressadas em geral, porque
é uma re~ra geral gue desejamos estabelecer, segundo o espi
rito da lei, e não e em um caso especial relativamentol ao
Sr. conselheiro Furtado,

E aproveito esta occasião para dizer que o SI' conselheiro
Furtado deve tomar essas min lIas obsel'vacões como filhas
unicamente da sustentação dos direitos do seÀado. (Apoiados),

O SR. 1I1~ISTRO Das ESTRANGEIROS: - Não ha duvida.
O SR. VISCONDE DE JEQUITINIIONHA: - Não tenho nada de

particular nem de individual nesta questilo; seria indigno de
mim, Sr. presidente, se eu descesse a tal modo de proceder.

Portanto se a commissão me dá licenca eu ... , ou o melhor
equo a iJlustrada commissão declare isso mesmo.

O SR. VlSCONDE DE Sj,PUCADV: - Mande uma emenda.
O SO. VISCONDE DE JEQUITINnoNHA: - V, Ex. quer que eu

mande emonda ?
O SO. VISCONDE DE SAPUC,IHY: - Se quizer.
O SO. VISCONDE DI! JEQUITI~[IOll'HA: - V. Ex. quer que eu

mande emenda?
O SO. 'VISCONDE DE SAPUCAIIY: - Se entrude que é neces

saria.
O SR. VILCOI'DE DE JEQUITI~HO~UA: - V. Ex. entende que

é nccessaria? (Hilaridade).
O SR. VISCONDE DE SAPUC.\DV: - Digo que, se V, Ex, en

tende que é necessaria essa conclusão, mande emenda.
O SR. VISCo~nR DE JEQUITINUO~HA: - Agora ouvi, mas

note V. Ex. que foLa commissão que trouxe ao conhecimento
do senado as bases de todo o reparo que tenbo feito ....

O SR. D. ~1ANOEL: - Já antes o nohre seIlador pelo Ama
zonas tinha tratado disso.

O SO. VISCONDE DE JEQUITI~1I0NBA: - Digo - as bases de
minhas obtiervações - porque não me referi á di8cussão de tJ
ou de 1tj de março, referi-me ao parecer da commissão. Se
não passar o meu requerimento....

O SR. FERREIRA PENNA : - Tenho aqui uma emenda; que
ria mostrar a V. Ex. pilra ver se lhe agrada.

O SR. VISCONDE DE JEQUlTI~1I0~UA: - V. Ex. faz-me o
favor de mandar a emenda.

O SR. FERREIRA I'ENNA: - Se quizer assigna-Ia....
O SR. VISCONDE DE JEQUlTINIIO~HA (depois de ler a

elllenda) : -Aceito.

O, SR .. FERREIRA PIlNNA: - Pouco mais ou menos é isso.
O SR. VISCO~1lE DE JEQUITINHOII'HA: - Sim, senhor.
o ""', Ferreira Pcn....:-Não pretendo, Sr. presideTlle,

conlestar as conclusões do parecer da illustrada commíssão
de constituição. nem concorrer para que o debate se pl'olon
I(ue além daquillo que for in dispensa vel para esclarecimen to
da materia.

Declaro, pois, desrle já que darei Omeu voto para que se
julgue válida a eleição de que se lrata. ficando salisfeito pela
parle que me toea por haver a iIlustre commissão reconhe
cida, como sem duvida reconhecerá todo o senado, que as
o~sel'vações por mim feitas quawJo se discutiu o meu reque
rllll·mlo a que o parecer se refere, não enio destituidils de
fUl.damellto~ npm r1íctadas por qualquer intenção estrallha ao
,le,ejo de ver fielnlJnte mantida a observano.ia da :ei, na parte
em que consirlera a quahficacao dos votantes como base
essencial de qualquer eleição.

Foriio então objecto de meus reparos a demora qne houve
na eXpe~ição das ordens do mimsterio do imperio. para a
noya eleIção de senador pelo A-lamnhão, e a pressa que de
JlOI~ teve o vice-p:esideuto da provincia em mandar faze-Ia,
desll(nando para a reuniilo das assembléas paroebiaes o dia
10 de abril, apezar de fiearem assim inulilisados, com mani
festa offensa dos direitos dos cidadãos, todos os recursos da

qualificaçã~ jlropria do anno, pendentes de decisão dos con
selhos munlClpaes, que devLio reunir-se no dia 17 do mesmo
mez.

A ísto r~5pondeo·se: 1'1 que não. se mandára proceder
áquella eleição logo depOIS do failecIDlento do Sr. senadol'
Angelo Carlos Muniz porque seria muito incommoda a09
povos, ainda cansados das eleições geraes de agosto de 1863;
não se advertindo que esta razão não fÓra oUendida pelo
governo quando mandou proceder a uma elciçilo de senador
pela província de Minas em setemhro do mesmo anno; 2°,
que havendo o vice-presidente do ~laranh<1o usado de uma
acuidade conferida por disposiçãO expressa da lei, quando
designou o dia para a eleição, não podia ou não devia o ~Ii
nisterio determinar o cJntrario; 3°, finalmente, que as ordens
do vice-presidente estavão de accordo com os precedentes
autorisados e firmados por diversas ordens do governo impe
rial, em que se declara que a qualquer eleição deverá sem·
pre servir de b.1se a qualificaç,io ou revisão das listas dos
votantes ultimamente concluida, ainda que não seja) propria
do anno em que essa eleiçãO se fizer.

Aliara, porem, mostra· se com toda a clareza que, quando
e tratou da eleição, a que se devia proceder na provincia
da Bahia em consequencia do fallecimento do Sr. scnador
Vallasques, entendeu o mesmo .miní5tei·io de 30 de maio quo
convinha demora-Ia, como clIectivarI)cnte demorou, até que
se ultimasse a nova qualiücacào annual, que nem comecada
estava ainda quando occorreu a vaga, segundo constá da
parte do relatorio do honrado Sr. marquez de Olinda. 11 que
se refere o parecer da commlssão, e que já foi lida na casa.
E' quanto basta para satisfa7.er·me, porque corrohora e jus
tifica todas as opiniões que a esto respeito tenho emittido,
cahendo áquelles que as contestarão o deTer de dar agora
as razões por que em um e outro caso foi tão diverso o pro
cedimento do governo.

I'osto quo lenha de votar, como já disse, pelas conclusões
do parecer da illustre commissão, entendo que não ficará
completa a deliberação do senado, se nào se communicar ao
governo as ol>servar.ões que ella faz sobre o ponto de que
acabei de faUar, e cóm este fim olIereço a seguinte emenda,
que já hilvia escripto, quando live a satisfação de ouvir as
observar;ões que fez no mesmo sentido o 110~re viscoQde, se
na lar pela Bahia.

« Commu~ique-so ao i:0verno a partê do parecer da com
missão concernente ao facto de haver-se designado para a
elei~ão primaria o dia \0 de ilbriJ, lendo de reunir-se a 17 do
mesmo mczos conselhos municipaes de recurso G de agoslo
de 18Gí.-FeTreira felina."

O SI', "isconde:-de Sllllllcnby : - Sr. pr 'sidente,
tenho sempre repugnaneiil de fallar ; mas é preciso que diga a
1'0 z;i o, por que a commissilo não meUeu entre as conclusões
do parecer a observaçãO que ella fez a respeito do tempo em
que se procedeu a esta eleiç.,io.

A commissão julgon snlficiente que o governo Soubfsse
que os tres membros de lia entendião que, sendo o espirito
da lei que votem todos os que se ach<1o no caso de votar ao
tempo da eleição e estando, como estava, tão perto a conclu
são da qualificação (leste anno, devia-se ler esperado que
acabassem de funccionar os conselhos de recursos, para se
maudar proceder à elei~ão. por que então não haveria o ris
co de deixarem de Tolar aquelles que nesse espaço de tempo
tinbão já adquirido este direilo, e do votarem os que jú ti
uhãO sido exduídos.

Este pen~amcnto da commissão não era liio estranho, que
não fosse o mesmo do governo em outra occasião, e pOi' i"o
a commissão lembrou o que se deu a respeito da cleicão dr,
llabia, em que o Sr. ex-minislro do imperio procedeu: como
eIla entel\de que se deve proceder em taes ca;'05.

Talvtz que o governo se esquecesse de fil~er essa recom
mendaçüo, e o vice-presidente (Ia provincia nilo advertisse
nisso, julgando que devia apressar· se em mandar fazer'a elei
ção logo que reeebeu o aviso.

Como quer flue fosso, a commissão nilo incluiu nas con·
clusões do parecer a observaeão que fez,'porquen1io queria
elevu-'il-, á. altura de uma opinião do sen<ldo. lUas, se
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o senado quer considerar, ~BBa obserV~çliQ como uma opinião
sua c o governo n[o a re]ella como opmiM do senado pode-se
fazer a emenda. . ,

E' o que eu tinba a dizer,
o 8,:. Dias "ie~ra (~inistro dos es1rangciros ) : 

SI', preSIdente, a conslderaçao que me merece o nobre sena
d~r pela BahIa, que fallou em primeiro loo-ar traz.me á
tnbuna. " ,

S, Ex. tendo comeeado por acoimar de irregular de filha
talv~z ~a compressão do gOl'el'no, a eleição que 'em mi[jh~
provlDcl? se fez para supprir a vaga que deixou nesta casa
o fal.'ecldo S~, Angelo Carlos ftloniz, parece que não tinha
em vista ter~lInar o seu discurso, como fez, declarando que
a mesma ele.lçiio não era contl'aria á lei, se bem que o pro·
cesso fosse Irregular na sua origem. Nestas cireumstancias,
mos~ralldo-se o honrado senador inclinado a vot~r pelas con
clusoes do parecer da commissão, entendia que não del'iamos
prolonga! o debate, e~tando todos accordes sobre a lqgalidade
da elelçao que se chscute. Entretanto não posso deixar de

-. acompanhar o honrado senador em alo-umas de suas obser
vações, feitas antes no intuito de ped'ir explicacões ao mi
nistro. do imperio do gabinete:de 30 de maio, sobre o que a
respe!~o da eleiçã~ que se tinba de proceder na Bahia, por
occasmo do falJecImento do conselllelro Vallasques disse no
seu relataria, do que para illust: ar o senado no voto que
tem agora de prorel'll' na eleir.ão do J\laranhão.

Assim o honrado senador dÍsse qlle lhe parecia que o racto
da remocão do .co~selheiro Furtado do lagar de juiz do com
merclo áa provlDcla do Maranhão para outro loo-ar de juiz
de dire}to do Rio-Grande do Sul, tinha sido p~aticado de
proposlto para desencomp~tibilisa-lo. Sr. pr~sidente, não sei
qual o pensamento do gablDete de 30 de maIO accerJendo á
r~mo,çào pedida pelo conselheiro F~rtado, o q~e posso apre
ciar e que a remoeão de um magIstrado de uma comarca
para outra a seu pedido é um acto muito legol, muito licito,
e til? com!llum entre nós, que não póde causar reparo.

Disse am~la o honrado senador que o vice presidente do Ua
ran~lio, deslgn~ndo para ~ elei~[[o o dia 10 de abril na pro
XimIdade quasl da reul1lão dos conselhos de rcc.urso pue
tinh~o d~ conbcc~l' da 'lualificação feita eOl jllDeiro uitÍl~o,
manlf':.sfál·a desejO de q.ue apro~eltasse ao candidato a qua·
I'ficaçao do anno antenor. Pl'lmClramente, como o senado
sab~, os recurs.os da. qualilJ?açãO não são obrigatorios, em
m?ltas freguezlas dClxa mUltas vezes de funccionar o respe
ch~o couselho ~or falta de reclamação. Em segundo lagar, e
Cl'elO que este e o facto, os recursos que se derão farão em
escala pequena, n[[o podião alterar a opioião manirestada
pela qualificaç,lo anterior, nem me parecc procedente a ar!:u·
lIlenta~[o de que, tendo os cidadãos qualificados em jane'iro
o dIreIto de tomar parte na eleição, ficassem deHe inhibido
pelo facto de Se ter designado o dia 10 de abril ....

O Sn. VISCO~DE DE JEQUlTl:';lloNnA :-Eu não disse isso.
O SR, MINlsTno DOS ESTRANGElRos:-Ao menos ouvi isto ....

porque esse direito só o adquirem os que de nol'o são admit
tidos na rel'isão annual depois de findos os trabalhos dos
conselhos de .recurso de.qm~lificaçiio, quando os hn. Só veri
fic~da esta CIrcumstancl1i e que a qualificação fcita em ja
neIro de um anno serve para base das eleirMs [lUe se hou
verem de fazer durante o mesmo anno. Portanto, tenJo o
governo determinado Ilne a eleição se fizesse em abri!, antes
de encetados os ,trabalhos dos conselhos de recurso, segue-se
que ~as rreguezIas onde houve reclamocão devia vi "orar a
lJ,uahfi,:ação ou re,:is<1o do ann,o. passado "que em a legitima.
VIstO nau estar aJnda c01lclmua a do corrente anDO ncs.as
freguczias. . -

O S~. FERnElr.A l'ENNA : :- O Sr. ministro do imperio foi
. qu.em lli,sse 9 C;tllltmrJo relatlv:.mente, a e!cicilo paril substi-

tUir o Sr, \'ahasllues. .,

O Sn, MI~ISTnO nos'EsTRANeEIRos: - E' esse o pensamento
da lei de deições de 164.fl. explicado por mai,: de uma vez
em dilferentes ae.los do governo.

Se os nobres senadures entendem que lia conveniencia em
llue, quando a qualificação do anllo esteja rroxima.a tormi-

nar-se não se faça eleiçãO alguma antes de terem esse
conselhos posto termo a seus trabalhos, nesse caso esta
qu~st,iO. que é ~e cOlÍvenien~ia, n[o pôde de mario aJ;:um in
fiulr sobre a I'aildade da elelçiio a que se procedeu aDtes que
essa conveniencia fosse decretada em lei, Foi isto que ficou
bem averiguado na discussão ~ue o requerimento do nobre se
nadai' pelo Amazunas teve em março deste anno aqui no
senado. -porque a questão era toda de conveniencia.

O honrado senador pelo Amazonas entende mesmo que
era esse o espirito da lei das eleições, e ainda agora; mnti
vando a emenda que submetteu ;tcasa, disse que por occasiM
desta sua observacã') tinba-se, para explicar a demora nas
eleicões, servido iJo cansaco dos eleitores. O bonrado se
nadõr, creio que olvidou-sé,

O Sn. FEr.r.ElnA PEN~A :- Para explicar a demora das
ordens do governo imperial.

O Sn, MIMsTno DOS ESTnA~?ElnOS:- O que eu disse então,
e ha .de constar_dos a~naes, rmque,o governo, para designação
do llia da elelçao, llao attendla 50 o estado do processo da
quahficaçrro ou rel'lsrro do anno, a que não era obrigado, mas
tambem a commodldade da JlDPulação chamada para tomar
parte nos trabalbos da eleição: crcio que o honrado senador
n,10 póde conte,t.1r que esta consideração é muito plausivel.

ftle persuado que 11 emenda agora ofl'erecida ao parecer da
commissrro não satisraz o qne teve em vista seu nobre autor:
o parecer ob5en-a apenas a proximidade em 'lue se achal'ão
os conselhos de recursos e na emenda nrro se determina
tempo certo, .que possa s~rvir d~ regl'a, quando parecia que
o s~nado deVia attender a segUinte questão: convém que a
elClção a que se tenha de proceder em qualquer provincia
em um anno dado seja ou não feita pela qualificacão desso
anno ? Nu c.aso affirmatil'o não poderia ter loo-ár eleieã.o
alguma, senão depois do concluidos os trabalhosoda quaíili'
caç<1o do anno, e salta aos olhos os inconvenientes praticas
de semelhante re::;ra. A emenda, pois, não satisfaz o pensa
mento do nobre senador pelo Amazonas.

O Sn, FEnnElnA PE~M :-Não satisfaz completamente,

, O Sr.. Ml~;r~Tr.o nos ESTnANGElnOS:- O que póde satisfazer
e lima mtélhgencJa ou IIIterpretacão da lei de eleicões de
18i6. .•

O Sn, FEnnElRA PENN.... :-Adoptemos a emenda em quanto
não 6e faz isso na lei. '

O Sn, m~lsTl",o DOS ESTaI.NGElnOS:-O honrado senador sabo
melbor do .que CU os inconvenientes de se estar supprinrio por
InteU'geoclas de momento a este ou a(lueUe inconveniente
que pôde a pparecer quando o dever do legislador é estabe~
l~c~r regras e principias ~eraes. Po~tanto! se não ha dispo
sl~ao expressa de lel.ou mnua de aVIso e lllstrUC!)ões do go·
vemo [Jara que á eleição só concorrão os cidadãos qualifi
cados no anno em quo ella ,e faz, não sei como se póde
acoimar até do irregular a eleição que se Jlrocedeu no Ma
ranhão.
. Sr. presidente, eu julgo tambem da minha parte conve

mente declarar ao honrado senador pela Uahia que não nutro
a Illlnlm~, esperança de poder faz.er mudifical' a sua opiniãO,
em rehtçao ao parecer que se dlscut~. Respeito, como me
cumpre, mUIto seus escrupulos e estou per;uarlido que, se
porventura o faelo de sc ter feito a elei!;ilu no n!aranhiio
peJos cldari,ios qua!tficados no anno passaria :Ias rre"uezias
em qve n<1o estam co;.~:ni:'a a ~ualificanüo do corrente allno
,j Íneg-uhl', o hotlra,;o GenadJ!' ohra c'onrorme a sua eon
5ciencia vota lido c"11~ra a eleil]'lo. Eu, porem 'Iue não penso
do meioll1O modo. creIO q~le estou tambem 110 meu dir'eito vo
tando pelas cOllclllsóes do parecer, que approva essa eleicão;
pelo que toca a omenr1a of/ereclda agora pelo nobre sen;;dor
pelo Am:l"I.onas o senado decidirá em sua sabedoria como
melhor elltender ; parece-me incollgrueute. .

O Sn, hnnEmA PENe.... :- A emenrla está de accordo com
o que o g-u\'e;':1O mandou praticar lia Bahia.

o ~~9. Sil>~'<-"L t. cL~ ~(.t a T,rl.n.ml'-itil t r. (~i~cl.rt) (lue
publicaremos no J.)'pelldke a "e'C ,olumú.
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o !!Ir. Fel,,.BZ: -Sr. presidente. hei de votar pelas cor.
clusõf5 do parecer da nobre cUlllmissão : primeil'arnellle por
que nãO vejo reclamação alguma dun!le p08ôilmos tirar bas~s
para annullar esta eleição, c ~m seg-u 1"10 Ioga!" porque cun
sidero a eleição do Sr. cOllselheil'o F'li .:dv uma eleiÇio legi·
tima (apoiados). não ,ô porque elle no [ognr em que foi eleito
goza dn maior sympathin qUI) pôde dar-se ...

O SIl. VISCONOE DE SAPUC-,HY: -Só pel'licu selo votos.

O SR. FERnAZ: - Tanto 'Tue, como diz o nobre relator da
commissão, sô .per1ieu scte votos; mas alem disso porque é
filbo da prOVlnCln, onde foi eleito e onde tem obtido 1101' va
rias vezes, isto [/uando não est~ve no poder o pnrtido opposto,
o suflhg,? eleitoral. Donde se colhe e evidencia que sua
eleição fOI e"pontanea, e jámais imposta.

O Sn. VISCONDE DE JEQUITEiHONlIA: - O que tem ser filho
da mesma província?

Q SR. FERn.lz: - Oh! senhores, para mim é a gloria
maior ser senador pela minba provincla.

O Sn. VISCONDE DE JEQUITINIlO~lI! : - Que tem não ser
filbo da mesma previncia ?

O SR..FERRAZ: - Não sabe o nobre senador que muitas
vezes se Impõe ás provincias os senadores ou deputados?

O Sn. VISCONDE DE JEQOlTINHONHA: -Pôde acontecer.
O.S~. FERREIRA PENN!: - Tambem se impõe filhos da

provlficm.
O SR. FERRAZ i-Senhores, dei duas razões: a I', res

ponde ao nobre senador deste lado ;. a 2", não, porque póde
unl homem ser filho de outra provincla, e entretanto ser co·
nbecido e eleito por todo o imperio pelas· seus virtudes, pelos
seus tnlentos, pelos seus grandes serviços, e por todas as
outras razões que podem inlluir em uma materia destas.

l\las os nobres senadores o/,põem á lei das incompatibili.
dades. Concedo por amor de argumentaeão que houvesse in
compatihilidade, o qne esta cessasse pôr forca da remocão .
mas quill i7l(le? O' SI', conselheiro Furtndo' dada a inéom:
patibilidade s6 p.rderia 60 votos; e o que é este numerD para
((uem t.eve quasl todos os Vútos dos eleitores da provincia?
Sua eleição pôde estar inquiaada por isso de vicio que a
annulle? Certo que não.

Vamos por outro lado. Os nrbres senndores estão em elTO
quando d~c1ari1o que a incompauilidade ó para toda a pro
VIllCJn. E um erro de que 05 nobres senadores se conven
ceráõ á vista da l~i do 1~ de sete.mb.ro de 1855, nr!. 10 § ':20
(lendo): " Os preSidentes de provlIlcHl e seus secretarios etc.
etc., os juizes de direito e munieipaes não poverão ser vo'tndo~
pnra membros das assembléas provinciaes, deputados ou se
nadores nos collegius eleitoraes dos rlisttictos em qlle exerce
rem autoridade, ou jurisdicçelo. Os valos qlle recahirem em
taes empregados serào nullos. »
. Be~: vamos ngora quanto aos mo~ivos da desincompatibi

hsaçao, como os nODres senadores dlsserão.
Sr. presidente, eu estive em um ministerio onde se prnti

cúrão alguns actôs destes que forão aqui referidos pelo nobre
senador.

O SR. VISCONDE DE JEQUITI~UOIiIlA:-Era Y. Ex, ? Não sabia.
O Sn. FERr.AZ: - Forão tres os casos: do Sr. Gaspari

nho, do Sr. Taques, e do Sr. Jaguaribo. Quando alglUls
delles pedl~ão sua remoção le não podia contar já os 6 mezes
e nem haVia lugares vagos que lhes podessem ser dados.

O SR. VISCONDE DE JEQUlTINHONUA: - A determinacào dos
6 mezes nito é de 1855, é de 1860. •

O SR. FEnnAz:. - E' de 1860 é a mesma eousa e eu já
esta_va então no mlnisterio. Não muda a questãO esta obser
vacao.

li Sr. Jaguaribe pediu sua ar;osentadoria em tempo,
porém ~ue não podia ser lhe favoravel; porque parece-me
que b.avla a falta de 8 ou 10 (Iias,nece~sarios para preencber
os seis mezes, e elle ficar livre da imcompatilidade. Isto foi
allegado na cnmara dos deputados, mas não obstante elle
teve assento,

Ora, agora não se p6de suppôr que fosse por espilito de

partido, porque 05 nou.res senadores sabem 'Tue n maioria
nesse. tempo era eseolma(!a.! confDrme o seu parecer, de
espil'llo de partido, e sua op!lllão deve ser muito valiosa pnra
o nobre senador pela Ilabia.

O Su. VISCONDe, Df jEQUIT1~UO;nI.lc :--Para mim são valiosas
ns cpiniõcs de todas as mniorias.

.O Sr.'. FEuuAz:. -lI!'a uma maiol·ia. conserva.flora e,porlanto,
na? podia e~ta~' JlHlulnnda. d.esse VICIO de esplrito de parti,lo.
FOI essa maIOrIa qne deCIdiU, e crmo que decidiu bem, dis
pensando os R ou 10 dias que faltavão.

O Su. VISCONDE DE JEQUITlNIlONITA :-No meu juizo todns
as maiorias não são inquinadas do espirito de pnrtido.

O SR. FERRAZ :-1550 é conforme a opinião do nobre se
nador. pOrque o nobre senador,respeita as maiorias mas
natul'almente as maiorias 'lue lhe agradão. '

O Sn. VISCONDE DE JEQUITINHONU,t :-Eu sou liberalissimo.
O SR. FERRAZ :-Liheralissimo que caça os direitos dos ci

dadiios votnntes nn eleição das camnras municipnes, pro
pon.do, ou ljuerendo qu~ haja,. não eleiçã~ directa, mas
IIJlhrecta, aSSJlll não se pode conSiderar nem hberal, e menos
liberalissimo.

O. SR. VISCONDE Dl> JEQUITINHONaA:-Vejo que pelo con
trano 05 que tem sustentado ... Eu direi depois.

O SR. FEnuAz: - Já se vê, pois, que não se pMe deixar
de votar pelas conclusões do parecer. '

Qnnnto á questão de que em uma freguezia a eleicão se
fez pela qualificação anterior e em outra pela quali!fcaeão
deste anno, cu creio que disto tem-se daiJo muitas veies
exem[Jlos, e o noure relator da commissão, que conhece bem
a matel'Ía, o tem e~plicado muitns vezes. quer no eonselho de
estndo, quer aqui; e sem embargo de' t~dS observaciles as
eleições têm sirio approvadns. Como, pois, tirar-~ê desta
faclo agora molivos para nullidacle? Certo que não.

E dopois, senhores, tanta severidade neste momento e
tanln agua uenta sobre o passado! Tanto zclo neste momento
e tanta bonilomia quanto aos outros I

O Sn. VISC01'WE DE JEQUlTINIlONIlA :-Não tenho bonhomia.
eom ninguem.

O SII. FcuuAZ:,-O silencio tambem Ó acto de bonhomia
quanto a estas cousas.

Além de tudo enlendo que nós não podemos em nossas re
lações eom o poder executivo, procedol' eomo deseja o nobre
senador pelo Amazonas. Como senado, nós nito podemos
proceder senão pOr meio de. actos legislativos; esta recom
mendação creio que não está na alçada do senado. Sómento
em um caso, as reeommendações podem ter lo~ar, e é quando
é mister chamar-50 á responsauilidade alguem, na conformi
dade da lei eleitoral; entãD pôde o senado chamar a atteneão
do govel'llo sobre factos que devem ser responsabilisados·na
conformidade da legislaç'lo em vigor.

Mas, senhores, permilta o senado que (vou usar da palavra
que empregou o meu nollJ'e collega pela Bahia, um dia des
tes) desabafe; creio que é uma expressão toda parlamentar;
basla ter em seu favor uma tão grande autol'Ídade.

Sr. presidente, porque nôs agora bavemos de censul'ar
aquillo mesmo a que em outros tem[Jos mais ou menos temos
annuido? Pela minha provincia entrou em lista tripliee o
juiz de direito do commercio, o Sr. Innoceneio nIul'ques de
Araujo Góes; nenhuma ousel'vacão se fez.

O governo em certn época ·mandou proeeder á eleicão,
quasi 19 mezes, ou mais, depois da vaga na minha provilleia,
quando eu concorri pnra senador; de sorte que um nobre
senador quo tinha eseripto aos seus aluigos, dizendo. que não
podia ser eleito, porque não tinba completado o seu quaàra
gesimo anno ; ao depois o fez, e entrou comigo na lista.

O SR, VISCONDE DE JEQUlTINIlONHA: - Isto prova que eu
tenho 46 annos, porque está se referindo .... (Hilaridade.)

O SR. FEUUAZ: - Não é ao nobre senador que me refiro;
é aqui aD meu collega e parente (apontando para o Sr. pre
sidente do cOllSelho). Qual a razão prineipal? Um ministro
de estado, (dirião) aiuda tambem Dão tinha eompletado os
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40 anDOS. Entretanto, Sr. presidente, póde-se dizer que essa
eleicão deixou de ser logitima? Os nobres concorrentes que
eu tive s~~ bomens muito qualificados, gOZôvão ria opiniao
publica em minha provincia, tinhão todos es recursos para
serem espontaneamente eleitos, a sua eleicã(l Coi toda volun
taria, muito livre. !las deu-se isso e nínguem levantou-se
aqui uo senado para dizer: ({ Para que tánta demora? Só
mento para preencherem-se os 40 annos de dous candida~os
do peito do governo? " Ninguem o dis.e ; nós entramos aquI e
não .50 nos fez opposição, nem por esse nem por outro algum
motivo.

Quando, Sr. presidente, estas cousas se fazem para im
posicào de um candidato, creio que ha razão; mas meSI:lO
neste caso ha tantos exemplos e imposições fortes que eu
as vezes admiro como aquelles que forão impostos ven~ão
fallar em imposicões, quando se trata dos seus adversal'los.

E' a primeira' .vez que "Vejo uma discussão tão renhida
sohre a entrada do um dos nossos collegatl; nrm se pode
dizer, Sr. presidente, que o senado deixa passar silencioso

_. todas estas cousas; nào, porque o exemplo que o senado deu
não ha muitos annos, talvez em 184.6 ou 1847 é um exem
plo que o isenta de toda e qualquer ceusura neste ponto.

O Sn. VISCOJ'<DE DE SAPUCABY : -Em 1847 e 1848.
O So. FEnDAl : - Então o senado annullou totalmente

duas ele!ções' que se procedêrão na provincia de Pernam-
bum. .

Acho, pois, que toda a opposição dos nobres senadores não
se reduz senão a algumas observações.. Talvez os nobres se
nadores tenbJo muita razão, quando na discussão de uma lei
eleitoral quizerem reduzir o seu peusamento e os seus de
sejos a um artigo; mas agora para que tudo isto? Peço
licença ao nohre senador pela provincia do Arrwzonas para
votar contra a sua emenda.

A emenda importa censura. Nós temos o direito de cen
surar aqui, sem duvida alguma; mas não temos o direito
de mandar por um oflicio uma censura ao &"abinete. Nos.
outros paizes ha as mensageus, mas mesmo hOJe em dia não
sei se as mensagens estào em uso. Quando se quer ao muito,
tornar effectiva uma censura,motiva se a ordem do dia, mas
a ordem do, dia nunca é communicada ao poder que se cen
sura.

O SB. SILVEIBA DA ItloTTA:-Serve de advertencia.
O SB. FERRAI: - Pois bem; se é preciso advertencia, está

f~ita pelo parecer da nobre commissào pela discussão aqui
havilfa, mas esse outro meio me parece irregular.

O SB. SILVEIBA DA MOTTA: - Então V. Ex. não condemna
a discussào ?

O SIl. FEnBAz:-Não condemno, meu caro, senhor; pois 8e
sou sempre o primeiro que tomo a liberdade de fazer as mi
D.bas observações, não posso nunca censurar áquelles que pra
tlcão d.o J:lOlesmo modo; mas acho o meio proposto pela emen
da mUlto Irregular.

Se o nobre senador quizer que passe alguma emenda,
declare quaes são as autoridades que devem ser responsabi~
lisadas por este ou aquelle facto ; mas re lommendacão COIOO
esta aspersão, porque 110 oflicio ha de ir esta aspers1io, ereio
que não podemos fazer.

Senbores. o senado não é um corpo qualquer, é um cor
po eminentemente conservador. Póde ser que eu tenha erra
do; não deixarei de curvar a cabeça aquelles que me fizerem
uma censura qualquer j mas na nossa posicão mesma indivi
dual, embora não sejamos conselheiros dê estado nem te
nhamos o~tro qualquer emprego igual, me parede que não
devemos 11' tão adIante como um deputado na sua camara o
póde fa~er. Ea certa~ cousas que não são proprias da posi
ção socla~ que nós oc~upámos no governo do paiz.

Eu, pOIS, Sr. presldeude, não obstante as consideracões
que os nobres, senadores têm feit.o. bei de votar pelas êon
clusões danobre com'!1issão ; e, se V. Ex. entende que esta
discussão deve ser adIada, peço desde já que V. IIx. se dig
ne de aceitar !,Im requerimento de urgencia sobre a materia,
que tod.11 o m.u.ndo lli!be que li ur~ente.

O SB. SILVEInA DA l!oTU : ~ Não é mesmo preciso; é
urgente por sua natureza.

O ~jr. Fcrreh'a Pcuna :-Sentindo qoe a minha enwn
da não mereea o assentimento dos illustres oradores que me
precedêrão, Julgo-me ainda obríg~do 'i: Cazer algumas cou;}
deranões para justifica-la, e sere! mlllto breve po.rque nuo
desejo concorrer para que esta ~Iscussão fique adwda peja
hora.

Quanto á validade da elei!jllo, estando de accordo, como
já disse, com a ilIustre commissão pelas razões expostas no
seu parecer, julgo escusado r~peti-Jas, ou accrescentar-l~e
qualquer outra em resposta aquelles senbores que pensa0
diversamen te. '

Entende o nobre senador por Goyaz que,em vez de fazer-se
ao governo a communica!jào indicada na emenda, que pro
vavelmento ficara sem o desejado ejl'eito, como tem ficado •.
se~undo lhe consta, outras semelbantes .. dvertencias, ou re
eo~nmenda!lões, deverá o senado tomar uma delibel'allão que
sirva de nôrma á sua commissão de constituillão, para. que
não possa, quando bouv~r. (Ie examinar as acta.s de qualqu~r
elei!jào, contar como v."lIdos os votos ~e. eleIlores! a cUJa
eleigão não te Ilha sel'Vldo de base a legltllna quall.fi~~!lão.

Discordo, porém, com grande pezar,. desta opllllao do
meu iIIustrado collega, estando convencido de que nem se
deve receiar que deixem de ser attendidas e toma~ns em
consideracão pelo governo as observações e advertenclas do
senado, sôbre materia de sua exclusiva competencia, como é
esta de que se trata, nem será possivel estabelecer-se como
simples disposicàO regimental a regra indicada pelo nobre
senador, quando toda a questão consiste naquillo mesmo
que ene pretonde dar por decidido., isto é, em sab.el:-se qual
a qualificaRão que se deva comllderar como leglltma para
cada eleicão.

O debate tem mostrado) com todaJ a evidencia que a pro·
pria lei regulamentar carece de reforma, ou interpretallão
no ponto de que se trata, e cmquanto isto se não fizer por
um novo acto legislativo, o sen sentido só pod.erã ser fixado
no tocante ás eleillões de senadores pelas deliberallões que
o senado tomar quando houver de Y~rificar os diplomas dos
nomeados, isto é, por arestos que slrvào de norma a todos
aquelles que tiverem parte na execu!lão d:l mesma lei. .

Quando suscitei esta questàn, apresentando um requeri
mento, observou-se que deveria ficar reservada para a occa
sião em que se tratasse de verificar a legàlidade do diploma
do novo senador.

Agora que essa occasião se apresenta, diz a ilIustre com
missào de constituicào o seguinte: (lendo.) « A.ntes, porém,
de entrar nesse desenvolvimento, releva não deixar no silen
cio uma eircumstancia que deu assumpto ao requerimento do
nobre senador pela provincia do Amazonas, apresentado na
sessão de 2,1, de fevereiro, e discutido em 5 e 15 de março,
visto como na discussão sobresahiu a idéa de que o objecto
devia ser tomado em considerallão, quando, depois de feita a
eleillão, se tratasse da verifica!Jão dos poderes do novo
senador.

cc A eleição teve por base na maior parte a qualificaçào
do anno passado quando pouco tempo Caltava para comple
ta r-se o processo da deste anno. O vice-presidente da pro
vincia marcára o dHi. 10 de abril para a eleição pl:imal'la, e
a 17 dest~ mez devião reunir-se 'os conselhos mUlllclpaei de
reeurso. Não estando, pois, concluida em todas as pdrochias'
a qualificacão do corrente anno, fez·se a eleillão pela do anno
passado, n'aquellas em que esta era a ultima completa, nos
termos das decisões do governo.

« Este facto não se oppõe á letra expressa da lei, mas
estando tão proxima a conclusão da nova qualificallilo seria
mais con forme ao pensamento della que se deCerisse para
então a época da eleillão, designando-se dia posterior á coU·
c!usão dos trabalhos dos conselhos municipaes

cc A commissão entende que Cactos semelhantes não se de
vem repetir, para evitar que votem, ou deixem de votar in
dividu~s que, ou perdirão ou adquirirão na époea da revisão
a qualidade de votantes; e sente que o nobre ministro que
expediu as ordens para esta eleição não seguisse a respcito
della o mesmo principio que o diri~iu ácerca da eleição a

j
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ue se procedeu na Bahia para preen~himento da vaga pro·
~eniente do faUecimento do conselhello Manoc! dos Santos
I\lartins Vallasques, como consta do scu relataria aprescnta-
do no anno passado. l) •

O que cumpre, pois, saber (prosegue o orador) é se a
maioria do senado está ou não de accordo com e3las obsel'
vações da sua illustrada commissão de constituição.

VozEs:-Está, está.
O SR. FERRElllA PENNA:-Se a mmona está de Rccordo

com as observa!lões, e deseja que produzão algum eITeito, se
é este o seu pensamento, deverá manifesta-lo por uma vota
oilo, approvando a emenda; no caso contrario serão a. mes
mas observanões a todo o tempo consideradas como opiniões
individuaes uos tres il!ush'es membros da commissão, não se
fazendo, entretanto, communica\jão alguma ao govel'llo com
o fim de preveniL' a repetinão do semelhantes irregularidades

O SR. 8ILVElnJ. DA MOTTA:-V. Ex. tem razão, porém não
basta o que propõe na sua emenda j é ainda muito pouco.

O SR. D. MANOEI.:-O senado é quem deve ensinar o go
verno a entender a lei?

O SR. SILVEIllA DA ~loTTA:-Páde estabelecer regras na ve
rifica!1ão dos poderes.

O SR. D. ~1ANOEL:-Não póúo tal.
O SR. FERRElllA PENNA : - Não póde tLII Se a lei é real·

mente obscura e duvidosa em ponto que interessa iÍ eleir,ào
dos senadores, quem, se nã(J o senado, poderá explicar e
fixar oa seu sentido, emquauto não houver interpretacão
authentica? •

Poder-se-ha porventura sustentar quo depois de haver o
senado julgado nuUa ou irregular uma eleir.iio de senador
por ter sido feita de manciri\ quo não lhe parece conforlllQ
á letra o espirito da lei, fica ainda ao governo a liberdade
de continuar a executa-la e a fazê-Ia executar do mesmo
modo? Creio que não.

Disse um honrado senador pela Babia que a approvacão
da emenda importará uma censura ao goyerno.... -

O SR. FERRAZ :-Eu acho.
O SR. Frmr,EIR.l PENNA: - ... censura, que o senado não

páde fazer por este meio; mas o que me parece mais exacto
é que no caso presente nada mais faz o senado senão usar
de .um d,ireito. firmado por numel'OSOS precedentes, declarando
a llltelhgencla que dá á lei em materia de sua exclusiva
competencia., visto que sobre ella divergem as opiniões.

.Ainda, porém, que houvesse censum, tendo ella de reca
hlr s?bre os agentes responsaveis do poder executivo, não
faltanão exemplos de umll e outra eamara que a aulorisas-
sem. .

Em summa, ~stou persuadido de que, com 'l approH!1ão
da emenda, ficara estabelecida para os casos semelhantes a
regra mhis conveniente, emquanto não se faz a reforma de
que a lei carece; e ainda quo o senado em sua sabedoria
resolva o contrario, ficar-me-ha a cOnyic!Jilo de ter cumprido
um dever, pugnando pela fiel observancia da mesma lei se
gundo a intelligencia que posso dar-lhe.

Finda a .d1scussao, farão approvadas as conclusões do pa
recer! e rejeitada a emenda; e o Sr. presidente disse que,
em Virtude da carta imperial do senador eleito. e da decisão
do ~enad?, que julgou legal a nomeação, declarava senador
~o Impen? o Sr. co~selheiro F~ancisco José Furtado, a quem
la-se olliClar para VII' prestar Juramento e tomar assento no
senado.

2" PARTE

ORÇAMEl'(TO DA mSTlç,\'

. Proseguiu, estando presente o Sr. ministro da justica, a
discussão que ficára adiada na sessão anterior, da'pro
~osta do orçamento, no art. 3°. com as respectivas emendas
ua outra camara.

foi lida, apoiada e Bubmettida lambem á discussão, a se
gumte:

EUENDA.
« O instituto dos menores artesãos estabelecido na casa

de correcção da côrle, será extincto' logo que o govel'llo te
nha dado outro destino aos mesmos menores; e a respectiva
despcza de administração e ensino será reduzida gmdual
mente, á medida que for diminuindo o numero de aprendi
zes, que Qodel:áõ ser passad~s para as companhias de apren
dizes marinheiros, e de artlfiees dos arsenaes de marinha e
da gucrra.- Silveira da bfotia. «

O §l". bat·i'io de lilll..itiba:-Não é minha intennão
demorar por muito tempo a discussão do artigo que occupa
a attenção da casa, nem tenho tambem desejo de hostilisar o
minis teria, e ainda menos o nohre ministro da justiça. Sei
que o ministerio se acha em g-mves embaraços na outra.
cnmara e eu não pretendo augmentar a affiicção em que está.
A amizalle que consagro ao nobre ministro da justiça tamb~m
me determina a não concorrer para flue elle deixe de conti
nuaI' na presidencia do conselha. ~Ias, hal'endo formulado
duas emendas ao artigo do orçamento da justiça de que se
trata, corre-me o dever de dar algumas razões para fnnda
mcntar essas emendas, o depois tratarei de f.zer ligeiras
observações sobre os differentes paragraphos do mesmo artigo.

A primeira das emelldas refece-se a um pensamento ennn
ciado pelo nobre prcsidente do conselho como essencial na
situação presente; S. Ex., não só no relataria apresentado ás
camaras, mas no discurso da corôa 1JronUllciado na abertura
desta sessão, declarou que era da primeira necessidade elevar
os vencimentos da magistratura, sem o que não era possivel
que ella preenchesse satisfactoriamente as obrigações de
administrar a justica como deve. Aceitou desta fárma o no
bre presidente do cônselho esso pensamento, que fôra produ
zido em tempo dos ministerios flue lhe precederão. Não vejo,
pois, razão para que na IIctualidade nao deva aceitar a emen
da 11 que me tenho referido. E' ella copiada .da proposta que
foi abraçada pelo nobre ministro e por seus dignos coHegas.

Hesitei, a principio ~m apresenla-la, considerando o estado
financeiro do paiz. Via e vejo ainda um descoherto ou deficit
consideravel no orçamento qne está em execução, e no que
agom se discute para os dous annos financeiros que hão de
findar em 1866. Esse defieit, reconhece o nobre ministro dll
Í<lzenda, que é da quantia 6,000:000$ pelo menos. Para fazer
face á elle o nohre ministro não nos suggel'iu os meios conve·
nientes; não pl'OpOZ mesmo ncnhuma reducção nas despezas
que tinhiio sido iniciadas na proposta do orçamento; aceitou,
apena>, algumas reduccões feitas pela camara dos SI'S. depu
tados e se achão indicidas nas emendas daquella camara ao
projecto que se discute.

llavia-nos S. Ex. dcclarado positivamente que não aceita
ria o orcamentu sem os meios necessarios para cobl'ir o de
ficit que' nelle pOI'ventura houvesse j entretanto S. Ex. aco
lheu os de que estou tratando com o deficit já mencionado
sem que na camam dos 81'S. deputados se houvesse proposto
outro meio para cobri-lo senão o desgracado meio dos empres
timo~ Eu sei, Sr. presidento, (fue' uma escola recente
admitte o principio de qU3 não ha necessidade de impostos
seml0 pam pagar os juros dos emprestimos que se fizerem
para satisfazer as despezas publicas ....

O SR. VISCONDE DE JEQlilTlNllONH,l : - E' a escola do judell
Pinto.

O SR. BARÃO DE MURITlBl: - A esta escola, cujo autor ()
nobre senador teve agora a bondade de lembrar·me, é que
eu tinha feito allusão. Parece quo é esla a mesma segUida
pelo nobre ministro da fazenda; pois que o deficit que 50 ve··
rificou no orçamento passado foi preenchido com mais de um
emprestimo, e os 'lue devem realizar-se nos annos desta lei
deverão ser tamhem cobertos por outl·os tantos emprestimos.
Que doutrina, pois, senão a d~ que fiz mencão, é a que agora
se está praticando neste paiz 'I •

Ora, 50 o nobre ministro entende que as despezas ordi
narias devem ser feitas pondo-se em pratica a doutrina dessa
escola, não é muito que, julgando essencial e necessaria a
despeza com o augmento dos veAcimentos dos magistrados,
eu, por conta de S. Ex., procurasse apresentar emenda em·
que se consigna lal augmento. O meio de fazar-lhe face é

M
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°Sn. FERRAZ :-[sso é verdade.

commoào: contrahe-se um emprestimo para que não se deixe
que a administração da justiça padeça, visto como os ma
glstra~os, segundo .a .opinião do no~re presidente do conse
lho, nao podem Subslsllr sem que seJão os seus 'Vencimentos
melhorados.

tempo que alJue\Ia camara teria direito de approvar actos do
poder el:ecutlvo da natureza dos que estou tratando.

E' tão certo o que acabo de proferir que vou ao trecho de
um discurso insuspeito para o nobre ministro, e que prova
bem que a camara mesmo não reconhecia ter esta atlribui
ção, mas que estava resolvida a cl'eo-la pela convenien
cia de deffender as liberdades publicas. Disse, na questão das

.0 Sn. BARÃO nE IIfUlIlTIBA : _ Espero, pois, que o nobre aposentadorias um honrado membro daque\la camara que ó
. ,ochefe, creio eu, da maioria della. (Lendo,)

nllmstro 00 justiça, assim como os outros membros do gabi- O Sr. Martinho Campos, na sessão de 2í de maio deste
nete, aceitem a emenda que formulei e que posteriormente anno:
mandarei á mesa. "

A outra emenda, que desejo sujeitar á consideracão do « Na questão de aposentadorias se objecão podia ser feita
nobre ministro .da justiça, tem relação com uma mat~ria já á medida, no terreno em que ella tem sido collocada entre
bastante debahda nesta casa. Para esta emenda não tenho n6s desde de muitos annos até, hoje é que é -uma nova e
grande esperança de obter o voto do nobre ministro, mas 'importantissima attrihuicão foi adquirida pela camara dos
entendo que ella não p6de deixar de merecer a attenção do deputados. (Apoiados.) Que os rctrogados se temão de
sena~o, como tem. mereCido o assumpto, a attenção de todo semelhante attl'ibuilJãO, e do augmento de poder que dahi
o palz. Ella consigna fundos para os quatro ministros do vem para a camara dos deputados, eu comprehendo; mas
supremo tribunal de justiça, que forão illegalmente aposen- que um liberal mais adiantado do que cu como ti o nobre
tados pelos decretos de 30 de dezembro de 1863, e para dDus deputado, se Ilrrecêe de um - au"mento de poder para o

.desembargadores que ainda existem, tambem aposentados ramo temporario - do corpo legisfativo dificilmente posso
por esses decretos. . comprehender. ))

Os fundos não se limitão aos ordenados destes magistra- Creio que não posso citar opinião mais autorisada para o
dos, comprehendem em todos os seus vencimentos, porque honrado ministro. Esta doutriua foi, ti verdade, combatida
penso que por ora não podem taes magistr~dos ser havidos por muitos dos honrados deputados que pertencem a situacão
como aposentados; não ha nenhum act.o do poder legislativo nascente, mas esses honrados membros pensavãO, como'eu
que approve se~elhantes aposentadoria~ (alJo(ados); cumpre, penso, que o governo obrou inconstitucionalmente com a
portanto, consignar os meios necessanos para o pagamento promulgação dos decretos de 3'0 de dezembro de 1863.
llItegral. Ora, quererá o nobre ministro sanccionar uma doutrina

Não se limita, senhore~, a minha emenda a esse ponto desta ordem? E se a não sanccionar, em qual artigo da
somente; ella consagra a idlia de serem bavidos como nullos constituição se poderá fundar para sustentar que os decretos
esses decretos inconstitucionaes. Eu não elltrarei na discus- de 30 de dezembro forão approvados pela mesma camara?
são da inconstitucionalidade desses decretos, porque b"stl1, Desejo que o nobre ministro. expondo com toda a franqueza
para prova la, a opinião do nobre presidente do conselho, as suas opiniões a semelhante respeito prove qu, e os decretos
exposta da maneira a mais brilhante cm mais de um dis- de 30 de dezembro estão approvados ]lela call1',ra' dos Srs.
curso na camara dos deputados, Nesta mesma casa, S. Ex. deputados. O que é certo ti que elles jazem sem decisão na
nunca defendeu a constil.ucion,didade ou legalidade de seme- quella camara.
Ihantes decretos; sustentou apenas, que o procedimento lio Um outro embaraço talvez pudesse surgir para adopcão da
ministro que referendou os decretos está approvado pela ca- minha emenda, e é qne. sendo os decretos de 30 de dezem
uwra dos deputados. Ora, sendo os decretos, segundo abro actos do poder executivo, parece h<iver confusão de po
opinião do nobre ministro, illegaes ou, como se exprimiu del'es em serem estes actos annullados pelo poder legislativo.
S. Ex., nttentatorios da constitui cão e ai,nda mais actos de Mas esta objecção cahe muito naturallllellte, se attendermos a
"Verdadeira corrupção, eu julgo qüe a assémbllia geral, que que o governo não exerceu ncto de sua atlrlbuicão ; com
"Vela sobre a guarda da constituição e das leis, não p6de metleu um abuso e excesso de poder: ~ ,ua incompeteQcia
consentlr que produzão effeito; entendo que é de sua obri- é manifesta: elle usurpou atlribuicão que a constituicão lhe
gação rescindi-los e annulla-lós como VIOladores do pacto não confere, mas s6 ao poder judiciario. E, portanto, se pela
f~Il!lalllental. mesma constituiç io aó camaras legislativas devem velar na

Ha, porém, uma objeção ao procedimento que eu solicito guarda della e di, s leis, não vejo nenhum meio pelo qual esta
do senado, e Vi:m a ser que o nohl'e ministro suppõe que o obrigação possa 5 Ir eumprirla senão o de um acto legislativo.
é'llo do n,inistro !la justiçD do 1863 foi appl'ovado pela ca- E note-se, que o arl. 1i3 d" constituição, a que me refi
mel!'" uos depatadcs. EX""linJ.Ildo" porém, este negocio com 1'0, prova sobejamente que não é a camara dos SI·S. deputa
aiJimo I!espr(Jl'eni!!o vê·se qUl; o nobre ministr'u labora em um dos' somente aCIuella que deve intervir lia reparação dos
perfeito equivoco; v"rljue em tempo algum a camara dos aetos ille~aes feItos pelo govel'llo, mas sim a assembléa g-e
deputados declarou que appro"Vava semelhantes actos. O 'Iue ral. E pois, quando se trata de propôr uma emenda. a qual
essa com.ra declarou foi que o ministro que tinha referen- reune as condlcções de ser dlsculida e approvada pela assem
dadO os decretos não era criminoso por esse facto. Cou;a sem bl"a geral, não se p6de dUVidar que se está marchando no
duvid~ ~lUito diversa da approvação a que se soccoJl'e o no- terreno do arl. 1i3 da constituiêãO.
hre IDlIlIstro. Se eu tivesse necessidarle de apoiar com ex~mplos, a opi-

I'ü ver'dade, como póde o nobre ministro sUPllôr que a I mào que estou expendendo, encontrarfa nas leis actuaes, vi
camora tivesse approvado os actos de que tenho feito men- gentes, exemplos que parecem tirar toda a duvida' a seme
Ção? Seria preciso, antes de tudo, que o nobre presidente do lhantc respeito. A resolucão de 15 de nOl'embro de 1827
conselho demonstrasse que a c,1mara dos deputados tem a declarou irrita e nulla Ulila provisão do conselho supremo
n~eess:tria autoridade para approval-os; mas isso li o que wilitar ácerca c,. certa fiCção intentada por um militar. e
alllda lIão foi demonstrado e o contrario é que parece e li- "ccrescentou no § 2': {( Os pr~ce'sos julgados, ou ainda pen
d~nte. examinada a constituição; porque sabemos que, as- dentes, e.m Virtude de.;ta .provlsão suo nullos. c ficão sujeitos
~I~ ~omo o senado, a camara dos deputa rios não tem poderes ill formahdades das leiS vIgentes. " Se portanto a declaracão
Jlhmltados, suas allribuiciles estão defidas na constituicão de nullidade de um acto inconstitucional do poder oxecutivo
e em ninhuma dellas p6dé caber a de que se trata. Portarito, é uma invasão feita pelo poder legislativo, enlão cumpre di
como poder delegado não p6de exercer uma allribuicão que ~er-se que a resolução,que submettiáconsideração do senado,
lhe não foi conferida. • IIlvadlU aquelle poder; mas não, senhores, essa provis~o

E isto, senhores, é tanto mais verdadeiro quanto, para que c~ntinha disposiçãO manifestamente contraria ás leis e a con
se qulzesse dar por approvados pela camara dos deputados os slltuíção, e devéra por isso ser revog-ada, como devem ser
actos de que fallo, recorreu-se á doutrina .Ie que a mesma annulados os decretos de 30 de dezemhro de 1863.
camara p6de crear para si uma nova allribuicão. Se esta . Não foi s6 essa a lei que interveiu em acto de poder
doutrina fosse verdadeira n1lO se poderia duvidâr por muito diverso. Temos tambem a resolu"ào de 23 dc agosto de
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1828, que é ([uasi no mesmo sentido concebida, posto que
para ef!eito div~rso.

Não deve pOIS haver escI'upulo da parte do nobre presi.
dellte do conselho em aceitar a emenda no sentido de serem
iulgados nullos e irritos os d.ecl·etos a .que UI" hoi rerorido.
fazendo aSSim, S. Ex. dara urna satIsfil!l,10 ao publico, e
urna .prova do que, p.rol!lettendo no seu programm't a o'oser
vanCla fiel da constltUJ!;ão, tmha o proposito firme de o
fazel', e.que tl'~d~z e~se programma em actos positivos. A
expresssao do mmlsteno antenor sobre o nobre presidente do
conselho, que quena salvar a responsabilidade do ex-ministro
da jm'ti~a .. essa press[io já não exi-'te, está ou parece estar
extmcta : e tempo, pOI·tanto, de render homenagem á consti
tui~1io, de curai' a lesão que se lbe fez com os decretos de
30 de ,Iezembro.

Crei~, pois, que não será razão para que se deixe de at
tender as emendas que tenho procurado fundamentar a neco,
sidade de tO,rnar á camara dos SI·S. derutado,; a proposta quu
se discute. fendo J,1 pil.s;;ado uma emen la a' 2° olrti"o Dão
é muito que outras passem; a discussi'o a Illspcito daquelle
enyol~o ta.mbem a dlscussào dos outro,. N.',) ha por con,e
quencla llISS0 o menor retardamento: eu não mandaria ns
duas emendas se já não tivesse passado llma outra no minis-
terio do imperio. .

Mo parece que . presente .' .3sao nJo d',vemos ter e:pe-
rança de quu o ,rç'lmento sei" conclt"io ":u ambas as ea
lnilraS pam ~uh;r á ~ancçf0. Todos sn l '·,n 'le d,'pois rle '23
de agfJsto nilO havel'a mat$ nUlllel'O na ";)m I'a dus Sl'~. de
putados. E,ta razão não é menos di., ta , e ser atlendida,
porq~e se ha de converter em facto que nao póde ser evita rio
depOIS de. e.lto .mezes de trabalhos bem pouco satisfactol'ios
para o mllllsteno.
N~o ~erá, portanto, a assembléa geral prorogarla, e con

segullltement-e. o orçamento. com as emendas que jlnssarem
DO senado tera de g~l' conclUldo e cnnvertido em lei sómente
na sessão proxima rutura.

Agora, Sr. presidente, tomarei a liberdade de offerecer ao
n?bre minis.tro da justiça algumas observações ácerca de
dlvel'sos tOplCOS de seu relatorlO.

9. primeiro topico, de que vou tratar, é o relativo á tmn
qUllhdarle e segurança individual: Nelle se expressa, como
digno de ser trazido ao conhecunenlo da aósembléa rycral
um facto que teve logar em uma das pt'ovincias do 170rte'
um rapto, ou c.omo quer que se possa cbamar, de uma meno;'
da casa de seus paes. O. nobre. ministro, depois de ter con
tado o facto como lhe fOI .refendo pelas autoridades locaes,
aprovaudo t?do o rrocedlmento, as vezos violento, assim
dessas autondades, .como do vice-presidente da provincia,
accrescentou o s~gumte : (lendo)

« Releva aquI ponderar. que a. nossa legislaçãO criminal
sobre o.rapto niio presta as ramlhas a protecção, que cum
pm\, nao. tanto p~la ~r~ndura da pena ~ue imp?e, corno ror
~azer denvar do hm hbldmoso a essencm do Crime, quando
e certo que, pelo facto de tirar algumn mediante violencia ou
se~ucçào a qualquer mulh~r da casa ou logar em que estiver,
sela. para abusar della, seja para constranger 05 pais a con·
sentIrem no casam?nto, ha motivo de sobra para o legislador

. exercer toda sevcndade, sob pena de ficarem a autol'idade e

. o lar domestico <Í"lIlercé da audacia de qualquer aventureiro
que, com a mira em casamento de vantagem, as quizer per·
turbar. )J

Ora, o nobre ministro na deelarar.ão que fez na historia
qu~ contou deste nee0cio! ~anifestoú q.ue !!u.o )lOnve rapt~,
pOlque, a ~lenor nao fOI tirada para,fins hbldmosos; entre
t~nto que IS.tO confessa S. Ex., approva os pl'ocedimentos
VIOlentos haVidos contra uma família inteira, contra o presu
pos~o raptor e seu~ p.rentes. Pois,. senhores, o (lue é que
podIa talvez autol'lsar essas procedimentos, se não o crime
de rapt.o de que se .t~atava? Se este não. fora perpretado,
como disse Q nobre llillllstro no fioal do artIgo que li então
nãibo ha justífiCa!;ão pnssivel para as violencias que se fizaruo
50 pretexto do que não existia. '

O Sn. FERRAZ:- Foi uma rede.
. O SR. BA.RÃO nE ~JURITIBA:- Esta declaracão do nobre mi

mstro pôde. influir poderosamente sobre á decisão do jury,

porque a proDria ll1lrraç;10 que o nobre ministro fez do crime
demonstra ql~e.a menor não foi violada em sna honra e nem
se dera fim llbl(hno~o, mas sómente de obter-se o cazamento
da menor com o pretendIdo raptor.

~ _SR. FEnRAz: - Ainda que fosse, foi uma rede de perse
gUlçoes.

O SR. BARÃO. DE MUnITlB.~ : - O (lue admira ainda mais ~
q~e o nobre (~l!llstro tll'esse ilpprovado o procedimento cri
mlllal, que fOI lIl~taurado relo chefe de policia da provincia.
O nobre ~11lI;tro, que declara 4ue um dos defeitos capi
laes da leI de 3 de dezembl'o é que a policia fornw os pro
cessosde cnlpa, é o p"oprio que vem "!Jprovar que o chefe
de rohcla fo,;se ao termo di. perpetnlc:lo d" delicto, bw:enrlo
m~gl~trí\dos no logal'j e.rorma~s~ por ~si nw~mo I~S~C processo.

."el bem que o chefe O~ ~ohc'il t!lm e"a a: t",buir:"" pur
ler; n.las sal tambem qUI) um g:>VC:'n(). t!U~ ii\'f'sse ...; iJl~L'S
~lIunctadas pelo uobre mini3tro rie sp.pnr"c'lo da pn;.icil: i'"~
Justiça, acharia na lei de :; de (iezembro rec·urso,: Pill? SI'I":.··
I'ar de facto a policia da justiçrr; por isso di;:o, Ijue é 'I·,m.
llagran~e contradição da parte do nobre ministro não IJÔr em
execuçao o ~ne tem no peusameu to, desde que a lei o auto
rlsa pal'a o lazer.

. Sabe o nobre mini.tro que a lei de 3 de dezembro defi
nindo as attribuições do chefc e as dos deleg-ados de' poli
ela, dedara que elles remettel'áõ torlas as j,,[ormaeões e
tncios os auto, e diligencias, que tiverem feito. ao juiz com·
pe~ente JHl1'U ronnl~r a ct~lpa. O goV(~.nlO quo desejasse que ().
~u:~a n,~o ros,e tOIT<lilOa peh n'ltonuacle polici'd, devia riar
Jn:=!liucçoes aos C~Jcf~.s ue pO!Il:I<l e Ijchl~f}do:;l lJ<ll"a Ilue, em
t.o.dos 05 casos; observassem .ess~ di5jJosiyJo, l'nr'lue a,,;im
ficaria sepal'a1la a puILCH\ ua ]ustlg,a sem ser necessario e:-;pe
ral' por eS"l ephemera proposta que se acha ua camnra dos
Srs. rleputados.

Mas é, senhores gue o quo se quel' com a proposta é fazer
alarde de progressismo; o que se quer ó fazel' crer que se
desempeuhil o prog-ramma das reformas; o que se quer é
lançar terra ~os olbos .da população que, renectindo a pouco
uestas materIas, acredIta (lue certas palavras consagr~o tam·
bem cm:tas cQutnnas e que, desde que estas doutrinas são
apregoaoas como novas, na verdade o são.

Digo porém que, 8e ha conviccão sincera de ser essencial
a separ~ção da polida d~ justiça o governo deve comecar
s~m hesIlaçao a .pratlca-la pelo meio que já apontei·e tem
Sido exerw[o mmta~ vezes por lllsinuação do governo e mesmo
sem ella. l\Ias., tal e a convicção em que está o nobre minis
tro da convenleUCla de ter a policia reunida á justiça, que
approvou e louvou o chefe de polICia de Sergipe que formou
o processo Jnrema.

Aqui na córte, ás barbas do governo, (Iuaes são os pro
cessos remettidos aos. ,juizes quatriennaes? Quaes sào
aquelles de que a poltcm, tomando conhecimento não os
con.elua ell~ propria? Porque não fazem os delegados do
pohcla aqml\o que faz o ~hefe ás vezes? Porque nao lhes
lnSlnU~ o governo que dev.~m usar da attribuição que lhes é.
conferida no artigo a .que Ja me refen? Sem duYida, porque
uão quer que ~ poltCla esteja seprrrarla da justiça, e reco
uh.ece que dahl lhe resultanão embaraços na repressão dos
cnmes.

Faço votos para que o sorriso desdenhoso que se deslisa.
no. semblante de alguns dos bonrados membros que me ouvem,
~ela precurs?r de qu~lquer demonstraçiio positiva sobre a
lfllprocedencla da Oplnl<IO que aventei e tive a hoorrr de traze.
á conSideração do ~obre ministro da justiça.

Sobre outro tOplCO do reJatono do nobre ministl'o tenho
tambem de fazot· alguns reparos, é'o que se refere á moeda
falsa. O nobre miuistro, depois de ter tratado de algumas
descobertas que se fizerao em Portngal, sohre moedeiros
falsos, em ·cuJo poder forito encontradas chapas de notas do
banco ou do governo d? Brasil, conta-nos tambem o que se
passou ~os Kstados-UDldos. Eu achJ que não houve toJa a
prndenclil da parte do nobre ministro; dedaundo que
alJuelles moedelros têm relacões e complices no Brasil mais
que estes não têm. podido ser descobertos; creio que deste
modo S, Ex., sa.CrIficou a causa das mdagações da justiça,
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advertiu os COmlJlices resirlentes no Brasil de que é preciso Isubstitutos dos de direito com todas as atlribuigiles, que
acautelarem-se, tomarem medidas, procurarem meios rle competem a estes, e pois não remedeia o defeito dos juir.es
ovadir'em-se ils indagações que se fazem; ou possão ser feitasImumcipaes actuaes, que é o não terem perpetuidade. Est.
})ela policia. O nobre ministro exprimiu-se da seguinte ma- incunveniente, a reforma só o modifica em parte.
neim: (lendo) Não é ag-ora occasião de entrar em pormenores a seme-

l( O criminoso José Gaston, que na policia reconbeceu ! Ibantc respcilo; quand~. a p:oposta for trazida ao conheci
cbfllUal'-se Agostinho Lellarte, fez dilferentes-reve\acões mento do senado., havcla ne,ta casa que.lU se occupe com
acerca de seus complices no imperio" E mais ndiante- uma aualyse n:aIS ,~rorulJda d~ todas as dISP.OSI!)ÕCS que. ella
« POJ' ora ainda não sabe o governo quaes os complices dos contem ~a~a ~Iova, que, c~u 1 ez de garantu melhor a 1II,?r
dous falsarios Leltnrte o Viln de Lindem,-mas tem expc- dade l.ndlVldua!, como se diZ qu~ elIa garante, e d? repmar
dido as convenientcs ol'dens afim d~ que sejão dcscobcrtos e os VICIOS da lei de 3 de dczemblo, bem pelo conttano elIa
presos. )) tende a perp~tua.l.os e dlDllnu~ ~or veze~ as.garanlla~ des~es

Pergunto, se ávista disto será provavel que possão mais dlrmtos e de,s~s .liberdades. [ata conhecer-.e qual e a le
seI' encontrados no Brasil csses complices ; se ê possi-ve! que furma q.ue se ploJeeta p~r meIO daquclla proposta que occupa
a policia do imperio obtenha resullados das inrlag-ar,ões e a camal a do~ d~p~tado,>}ast~ atte~der ao. segumte: Dlz,s~
diligencias em que tleve estar empenhada para dcscobt'ir que e uma reforma da lei de. 3 de 'ez.eruh:o, entretanlo 50
tces criminosos? Penso que não. Si o uobre ministro rcfl~clir CI~~O artigos, .011 pOllr.os mal'; d.essa lei; sao, ;et9;ados. p~lo
no que esc~'eveu, creIO que !Ia de ~onc,Ol'dar em ~ue.nessa plo!ecto. ~;ICl tle 3 de dezembl.o .conlem 121 ~lllb.OS. e "thr
occa>l~o nao deu parllcular attenr.'IO as consequenclas da m" se. cJ1fa.t,~amellte que. tal lei e reformada_. n:dlOr pade
tlelaracão que fez.." tias dlspos'~oes quc se lem nessa prop05tn nno sao reforma

A rê,;peitoda administragão da justilla, t.endo eu jád.ito da,l.el dC,? de ;Jcz~m.br~! DI.as d~ c~dl!to do, processo enn~l
algumas palavras sobre a separa~ão da justlr,a da poliCia, n~l, ~u~_~ to~. 5 a, attl~buldas ,I lei de 3 ae dezcmhro SdO
accrescentarei breves ob,erva!lões ácerca das oulras bases du )o"noe~ d.sse c?dlg , como,essa ~c que arnda ba pou.co
quo o nobl'C ministro da justiga assignou á reforma iniciada m~ occ.u~el ~ respello da conf~sao da Justlr,a (;O~I a pollc:a.
na eamara dos Srs. deputados. Disse S. Ex: (lendo) Nao fOI. a lei ,de ~ de dezemblo q.ue cr~ou eS.a conrus~(Q,

. . . ella eXistIU nao 50 nas nossas leiS antigas mas no codlgo
« As bases prmclpaes daquella reforma consistem: 1', na do processo criminal. 4 .:r

separação das funcções puramente policiaes das judiciarias ; .
2', na restituição do ,encargo de julgar aos magislr!!rlo. per- O Sn. VlsconDIl DE JEQUlTlNIIONIU :-ApoJado.
petuos; 3', na elevaçao dos venclmen.los da mn~lstralura, O Sn. nAnÃo DE MU"lTlnA:- Ao contrario, li lei dc 3 de
com o proposlto d~ a~xlhar a sua lIl~ependenc.'a; 4,'! n.o dezembro comecou a fazer alguma separacão ...
augmento do garanllas as deCisões do tnbual do Jury, IWlI- - •
tadas pela anterior leGislação; 5', no reforço c algumas O Sn. VISCONDE DE ,JEQUlTlNllONnA o-Pretendeu.
garantias á liberdade Individual, que a lei de 3 de dezem· O SR. u.nÃo DE MUIllTlDA :-... ao menos abriu a porta
bro havia restringido. " para eBa,

Quem ouvir o que acabei de ler, persuadir-se-ha que, O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA :-Não roalizou, mas
com efIeito, a reforma trata de todas essas cousas e comIJre- pretendeu.
bende largamento os assumptos que refere o relatorio; mas, O S - '1 . D -d t I .1
a verdade é, não direi o contrario, mas que a reforma não . R. DARAO ~E 11 ur.ITIH.- ~' e. e_s~e empo .r ~ta o ue-
corresponde por maneira nenhuma semelhante enunciacão. seJo que se manifesta em separal a Ju,llça da pohcla.

A respeito da separação da policia da justiça já nolei que O Sn. FEnnAz :-E' uma necessidado.
não era possivel acreditar ~a sinceridade do. ministerio, P?r O Sn. HnÃO DE MURITIDA :-Não é ~ambem occaslüo OI"
qu~, .podendo tornar efIecllva essa sepat:açao pela prOpl'lil portuna de examinar até que ponto pôde s~r levada Ilssa
legislaçãO aclua.l, ao .menos n certos respeitos, nao tem dado separar,ão; o que porê;n é certo é que a reforma não dá 05
nenhuma attençao a ISSO. . . . meios necessnrios para que essa separa!)ãO tenha logar;

P~lo que pertence a resl,ztUlção do encarg~ de Julg~r. a?s porque, além de tudo, àcsprezou a. organisallão do minis
magistrados perpetuos, cre.1O q~e o nobr~ mlmstro, redlglnoo terio publico, pelo qual se poderia cbegar muito adequada
est~ ~arte do seu relatol'1o, lIao refiechu nas emendas que mente a uma semelbante .eparall,Io.
acellára ; se o fizêra não a escrevena de certo com tão pouca O S _, J '" S d ,'d
l'eserva. R. V!>CONDE DE EQUlTlNnONlIA.- em U11 a.
. A' vista dessas emendas adoptadas pelo uobre ministro o O Su. DAuÃO DE l\IURlTI~A :-As outras disposi!)iles que se ~
Julgamento das contravenções das posturas municipaes e de lêm no projecto da camara dos deputados e que pão são re·
certos crimes, ilté mesmo de responsabilidade, é commeltido lativas aos cinco ilrti!,os de que fallei, nem ao codigo do
aos juizes de paz, que sem duvida não são perpetuos, nem processo criminal, são disposi!)ões já passadas no senado;
o[erecem garantias de scicncia, de imparcialiJade, de inde- não é portanto nenhuma idéa nova que se quer agora sanli
llendencia, salvas poucas excepções, em comparação com os ficar e apresentar como um achado que deve influir muito na
actuaes juizes municipaes, a quem se subtrabe essa atlribui- manten~la das garantias da liberdade individual.
ção ; e .direi mes~o que não ~o disti~guem dos delegados ~ O SR. VISCO/IDE DE JEQUlTINIIONll :-E \lUmo talisar li si-
subdelegados senao em relaçao a ongem, que, em boa fe t Co asce t .~ r
ninguem ailirmar(, que é mais pura; como, pois, se pôde as- uaça n n e. . .
severar que se tira altribuição de julgar de juizes tempora- O SR. nUÃo DE ~lunITlBA: - E immortaltsar ? Situação
rios para passa-Ia a juizes perpetuos, quando vejo' que é gaseente, como. ben;t diz o nobre sen.a?or pela ~ab!a. O que
quasl o contrario que faz a reforma? Pa,são algumas ato realmente adnma e que o nobre mmlstro da Jusllça tivesse
tt:ib~içoe~ dos juizes municipaes actuaes IIara os juiz~s de eseripto o ~egu!ntQ artig-o ~o:. (':endo) "No r.eforço rle alg~'
dU'elto, e verdade; mas ao mesmo tempo passão atlnbuI- mas garantIas a ltberdado mdtvtdual que a Im de 18U haVIa
ções importante. pal'a os juizes de paz que têm a curta du- restringido.)) . . .
ração de um anno, e que são muilas vezes o resultado das Eu desejo que o nobre mllllslro se 5ll'va apontar·me
intri.g~s fa.ceiosas das localidades. Não é desta maneira que qu.aes são essa.s garantias. de-reforço, que se encamÍl!h~o a
o mmlsteno ha de provar que a reforma contém 05 melhora- eVIlar as restnccões da Im de 1841. Peco ao nobre mllllstro
melitos que se diz que são desejados. Isto serve, quando que baja de inMcar em que consistem';" terei muita satis
muito, para iIIudir as pessoas que se não applicão ao estudo fação em ouvi-lo e de certo lucrarei muito para minha
dessa reforma. instruceão.

.Não é Jlorta~to exa.cto o que o nobre ministro consignou O nobre ministro pro~urou. juslifica~ .a creação de mais
em seu relatono, e amda é menos exacto quando se consl- algumas relações no Impeno com a Idea de que, passando
dera que Onobre ministro adopta juizes quatríennaes pâra para os juizes perpetuos os julgamentos que Laje pertencem
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AC'fA DE 8 DE AGOSTO DE 1864.
PRESIDENClA DO SR. VISCONDE DE ADAETÉ.

A's 11 horas da mallb'l, fez-!o a cbamada, e acbárão-se
presenles os Srs. vísconde de Abaelé, Marra, Teixeira de
Souza, marquez de llanbaem, Almeida e Albuquerque, Souza
e Mello, D. Manoel. marquez de Caxias, Dantas, marquez de
Abranles, Cunba Vasconcellos, Dias de Carvalbo, marquez
de Olinda. visconde do Sua,;suna, '1isconde de Sapucahy,
Fonseca, Rodrigues Silva, Souza Franco, bar,io de S. Lou
renço, Souza Ramos. Souza Queiroz, Siqueira e Mello, Fer-
reim l'enna, Paranhos e Carneiro de Campos. .

Fallilrão com eau~a parlici[Jada os Srs. barão de Coleaipo,
bal'lo do Maroim, barão de Quarabim, Candide Baptista, 'Can
dldo Borges, Euzebio, Paula Almeida, Paula Pessoa, Si
nimbú, Dias Vieira, Fernandes Torres, Oltoni, viscondo de
llaborabye Zacharias; c sem parlicipação os Srs. Ferraz,
barão do Anlonina, barãO de Plrapama, barão de ~Iuritiba,
Mendes dos Santos, Araujo Ribeiro, Pimenta Bue~o, Silveira
da ~1otla, Jobim, Nabuco, viseonde da DOê Visla, visconde
de Jequitinbonh1\, Pompeu e viscondo do Uruguay.

Não havendo numero sulliciente de 81'S. senadores, o

aos juizes municipaes, haveril necessariamente maior numero la~ empregar qua~lia alf;uma- para a repre~são ~o tr~fico'
de recursos; parece que o nobre ministro não se refere á, se Islo for necessano, pOIS que, segundo a mlellIgenclil da
appellaçõ~s dos juizes municip~es_ 05 jui~e~ de dil·~i.to que emenda, a repl:essão do tr'~fi"o não é mais precisa.
ter'lio de Julgar as causas que Julgavão os Junes munlclpaes ; Vou concluir, SI'. preslllente, Com outra observacão que
destes inlerpunbão-se appellações e eu não sei como, pas- diz respeito ao relatorio do nobre ministro sobre o côrpo po
sando para os juizes perpetuos essa mcsm1\ atll·jb.uiç~o, póde licial da curte. Eu não sabia que este corpo era composto.
crescer o numero de appeliacões; o que eu 1'eJo e que as em grando parte, de eslrangeiros, soube-o pelo relatorio dó
appellações que ate agora 510 intel'postos dos juizes muni- honrado presidente rio conselho_ N,lo comprehendo como
cipaes. passão a se-lo dos juizes do direito j e eulão não S. Ex., julgando perigosa 1\ exisleneia de um tal numero de
cresce o numero das appellações? eSli'angeil'os nQ corpo de policia, tem conservado esla forca

d d assim composta. nO Se. 1'ISCONDE DE JJlQUITI~llONllA :- A alça a do juiz e
direito é a mesma? O So. FEonElnA PEM,\,: - Não ha nacionaes em numero

O Sn. DAOÃO DE MUP.!TIDA:- Nao, é maior. Sllfficicnle.
O Sn. '1IS.CONDE DE JEQUITlNllONllA:- Logo diminue o O Sn. D,\010 DE ~!U~lT!nA: - Na opiniJo do nobre minis-

numero do appellações. ll'O houve algum desvio da parte dos antecessores de S. Ex.,
que parece argui-Ios de se não bal'erem porlado com a de-

O Sn. B"nÃo MUfilTlBA:- O nobre senador pela Bahi1\ vida cautela e dcscl'içGo a;\miltindo estrangeiros no corpo
recorda com muita raz,lo, que devendo a alçada dos juizes de policial em uma cscala tal que é quasi outro lanlo dos brasi
direito ser maior do que a dos juizes municipaes, em '1ez do loiros que abi se acbãO alistados.
augmento do appellações ha de vir ctiminuiç<ló dellas. Ora, se o nobre ministro julga quo esta compo,.iç110 do

O So. VISCONDE DE JEQUlTIl'lUONlIA :- Sem duvidn. corpo é perigosa e inconveniente podia desde logo, por si só,
O SR. D.1.RÃO DE MUOITIBA :_ Ha'ler,\ apenas mais alguns tomar as neces,arins medidas para que fossem despe,litlos do

recursos cnmes. Entretanto a~oiou-se a creaç,10 das relações 1erpo osses brlrang~i"os, e não ~avia necessidade de mani-
no a?gmenlo de re~ursos dos Juizes do direi lo. _ estar ~o pu íco a IlnP:u.~enCl<\ o, go,~erno. .' ~

Pode ser que eXlslüo outros motivos para a creagao dns I C~nc .~o. a~ul, Sr." IHe,,~dent~. COIllO te~lho amda al"u~as
relncões e concordo em llue, na 1'crrlade. algumas devão conslden''I~õe" a. !az,r. a Iespe.llo de,SI te . OI çam

l
.enrto,s póde ;er

ser êreadas mas do c ·to não é 0óbre molivo invocado qu~ ve ha depol' oflerece-Ia, ao ob., e mm st o. o S. ~x.
mas sim por ser u~a ~r~emessa da constituição. aüm de ~.ulzeratomar o tra?alho de responde1r a~,observaço~s que hz.
que haja mais celeridade na adminislra!lão e estej<lo mais Entrel, nlo mando a mesa as e.mend, s .ue qu~ trale .
proximos os soccorros da justi!la. TendO dado a bom, ficou adlilda a dlscussao ; o o Sr. pre·

o \: J' E lã se podl'·. sidente dcu para a ordem do dia seguinte:",R. VISCONDE DE JlQUlTI~1I0t'II1: - 'n . o ~ . • .
eupprir som os tribqllaes de rela!lão. la parte.-1" Ulscussao do parecer da mesa n. 26, acerca

• . .' : do oflicio do oflicíal-maior da secretaria do senado, em dataq SR. ~AHO DE JUUnITlB~ :-: Sr. plesldente, a hora esta do 10 dejunbo ultimo;
~ullo adtantada j eu levana..amda- b~stant~" t:~po. se con- la discuss<lo da propcsi!)ão da camara dos Srs .. deputa
tmuasse no exame do reJatollo d~ noble mInI,IIO, ,o~, por; dos concedendo lo lerias ao nionle-l'io dos Sendores do
tanlo, contentar-me de fazer mats algumas observa!joes ale Est~doj

qu~_~ ho~a sÔe. ~. Dila,. aulo~isando o g9vel'l!0 a conceder licença aos juizes
.1 ,oduz,trm uma rara que chamo a attençao do nobre nl!- de dirello LUIZ Anlomo l'erelra Franco e Lud~ero Gon!jalves

mstrg; e ~ respeIto da emenda. ap~rovad1\ n~ C1\mara <!o> da Silva' ~
d~putados a~erca da ~eCrelal'la ~a Jusllça ; desejO que S. Ex. Dita, ~ rever os deerelos relativos ás companbias Bahiana
de algnma IlIformaçuo a I:espelto. - . e l'el'llambucana;

Ess.a emenda ~l~ parece slOgular; se~a~'aella da s~cre.tarlil Dila, a reformar a secrelaria dos negocios de ab'ricultura,
o. gablIlelo do mlnls.lro,mandando.lbe d,u3.0005 p~la.p,lpel, commercio e obl'us publicas;
tmta, cl.c., o ,?als 1:200i) ~ara ?ul:as despeza, mlUdas. As malel'ins já desi~nadas:
Qual sena a razao pela qual ate aqUI mo se tmba fel lo essa b

dlstinccão? 2a parte. - Conlinua!jiio da 2" discussão da proposla do
NenfiullJ dos oulros mi~islros precisa desla verba especial pod.er execulivo, fixando a despeza o ornando a reeeila geral

pnr~ o .seu gabinete, ella é ~ecretada .p~ra o min~s~erio da do Impeno.
Jusllça somente. Tambem ~erVI alguns diaS como mllllslro da Levantou-se a EDssão IÍs 3 boras e ;; minutos da tarde.
justiça e nao 'li lIue fosse preciso uma verba especial para o
expedienle 10 gabinele; era feita a despeza conjunctamente
com a da secrelaria. O que se gasta com isso? Alguma linta,
papel, laris, pennas, etc..; são eousas de tão pequena impor
tancia, que não descubro o molivo por que vem separada da
despeza da secretaria. Se ella foi tirada (não lIa aqui expli
eação a respeilo) da '1erba - secretaria de estudo -, enlão
cuido que nesla ba de faltar alguma cousa para o servico do
expediente desta repal·tícão, 'listo que propõe-se muito 'mais
do que é preciso para' o gabinele do minislro. Em lodo o
caso, sc se faz esta distinecJo para a seeretaria cio estado.
da justiça, cumpre <luO se faça para a secretaria do imperio,
da marinha,_ etc.

O So. VISCONDE DE JEQUITllIlIONlIA : - Eu p~ço para a se
cretaria de fazenda, por que sympatbiso muito com dIa.

O SR. FERREIR.1. PEN~A: - Julgo que houve engano na
emenda da oulracamara.

O Sn. DAnÃo DE ~lURITlD,\: - Na despeza secreta e re
pressão do lrafico creio ter o nobre minislro aceitado uma
emenda, cuja intelligencia eu nllo posso bem compl'ebender:
forão supprimidas eslas palavras - repressão do traüco 
diminuindo-se lambem a verba desta despeza, de maneira que
o nobre ministro nllo póde ou n1l0 deve da - despeza secro-
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EIPEnmNTE.

Omcio, de 6 ao corrente, do 1° secretario .da camara dos
deputados, acompanbando a seguinte.

rRoroslçÃo :

:»8.a sessiio

EM 10 DE AGOSTO DE 18Gi.

ACTA DE 9 DE AGOSTO DE 1864.

rRESIDENCIA DO SR. VISCO~'D1l DE ABAETÉ.

Sr. presidente declarou que não podia baver sessão, e que a
ordcm do dia seguinte era a mesma já designada.

Em seguida conVidou os Srs. senadores presente! para tra
balbarem nas commissões.

SUlI!IARIO.-Presta juramento e toma assento o SI'. conse
lbeiro Furtado.- Expediente.- Officios, acompanbados

I alguns de proposições.-;- Representação.- I\edacção de
emendas.·-Ordem do dta, 1" pórlo.. -Parecer da mesa
n. :loG.-Discursos dos Srs. Ferraz, Ferreira Penna e vis
conde de Abaeté.-2· parte. - Orçamen10 da justiça.
Discursos dos Srs. presidente do conselbo e Ferreira PeRna.
-Emendas do SI'. Barão de Muritiba.
A's 11 boras da manhã, acbando-se .presentes os Srs.

visconde de Abaeté, lIIarra, Teixeira de Souza, Ferreira
Penna, lIlendes dos Santos, barão de l\luritiba, barão de
S. Lourenco, Araujo Ribeiro, Jobim, Cunba Vaseoncellos,
Nabuco, Ferraz, Siqueira e lIIello, D. lIlanoel, Souza e 1Ilello,
Pimenta Bueno, Souza Queiroz, Souza Ramos, Dias de Car
lalbo, Pompeu, Paranhos, Dias Vieira, Silveira da Motta,
marquez de Caxias, visconde de Suassuna, Dantas, visconde
de Itaboraby, marquez de Abrantes, Souza Franco, visconde
da lloa-Yista, Rodri!(ues Silva, visconde de Sapucaby, e
barão de Pirapama, o Sr. presidente abriu a sessão.

Comparecêrão logo depois os Srs. Fonseca, Zacbarias,
mal'quez do Olillda, visconde de Jequitinhonba, Calldido
Baptista e Carneiro de Campos.

Faltárão com causa participada as Srs. barão de Colegipe,
barão de lIlaroim, barão de Quarilbim, eandido Baptista Eu
sebio, Paula Almeida, Paula Pessoa, Almeida e Albuquer
Ilue, Sinimbú, Fernandes. Torres, mafquez de ltanbaenl e
O.ttoni; e sem participação os Srs. barão de Antonina e
Visconde do Urugua1'.

Forão lidas e approvadas as actas das
do corrente mez. .
. Acbando-se na sala immediata o Sr. senador Francisco

'José llurtado, forão sorteados para a deputacão que o devia
receber os 81'S. Pa~anbos. Souza Franco e visconde da Boa
Vista; e sendo introduzido no salão na fórma do est1'lo,
prestou juramento e tornou assento.

O 8R. 1° 5EcaETAlU0 deu conta do seguinte

(( A assembléa geral resolve:
PRESIDENCLA DO SR. VISCONDE DE ADAETB. « Art. 1.0 E' o governo autorisado a conceder carta de ci-

A's 11 boras da manbã, fez-se a cbamarla, e acbarão-se dadão brasileiro aõs seguintes estrangeiros:
presentes os Srs. visconde de Abaeté, Marra, Teixeira de « ~ 1.0 Domingos Lazary, italiano. residente em Vassou
Souza Ferreira Penna. lI!endes dos gantos. Carneiro de Cam- ras; Carlos Antonio Viard, f,·ancez. re;idente em ~i"ceió; Ma
pos, Cunha Vasconcellos, "aranbos. D. Manoel, Fonseca. ximiJiano Ernesto H~uri'llle Von Sl'dow. al\elllfio. residente
Ferraz. Dias Vieira. barão de S. Lourenço, barão de Múri- nO.Rio de Janeiro; EI'I\esto Pedro Ladau, resirlente e.m Ma
liba. Dantas, marquez de Caxias, Souza c Mello, Dias de cabé, George l'iJin Yell, snbdlto inglez. residente na rregue
Carvalbo, Souza Queiroz, visconde de Suassunll., visconde de zia de Sant'Anna de 1Ilacacu; Julio Haweisan, Guilhenrte E.
Sa\lUcab y, viseonde da Boa-Vista. Zacharias, Siqueira e Witlig, colonos do Mucur1'; Amabilo Mercieca, subrlito in
lUe lo, Pompeu, marquel ele Abrantes. Souza Franco, vis- glez. o allemão Philippe Sommier, resirlente na I'rovinci~ de
conde ele Jequitinbonba e Rorlrigues Silva! S. Pedro do Rio-Grande do Sul; o prussiano José Pedro

Faltárãó com cau~a participada os Srs. harão de Cotegipe, Klim e Lourenço Guecco, suildito italiauo, residente em
Ilarão de ~Iaroim, barão de Quarabim, Canrlido Baptista S. Paulo.
Eusebio Almêida e Albuquerque, Pau'a Almeida, Paula ,,§ '2.° Aos portuguezes : Antonio Tavares Silva elIlello, rc
Pessoa. Sinimbú, Silveira da Illolla, Fen,andps Torres, mar- sidentr' na Babia. Boaventura No~ueira da Silva, resi
qnez de Itanbaem, Ottoni e visconrle de Itabol'llhy; e sem I ricnte em !Jarra Mansa; José Antonio Rodrigues Junior,
partieipação os Srs. barão d~ Antonina, barão de Pirapama, Antonil' GOr.c:lll·es de Castro. José de Almei.,a Soares, filho
Pimenta Bueno, Araujo Ribeiro. Souza Ramos, Jobim, Na- Jegitian de José Maria Soar"s e D. Francisca de AlnH'ida
buco, mlll'quez dc Olinda e visconde rio Uruguay. . Soare•. residente no llrasil desde 17 de dezembro de 1819,

Não bavendo numero sufficientc de Srs. senadores, o Sr. empregado no commercio; Julio Augusto de Moraes Rodri·
presidente declarou que não rodia ba-ver sessão, e que a 01'- gues e Antonio José de Freitas, residentes na curte; Manoel
dem do dia seguinte era a mesma. . Joaquim da Fonseca, Francisco Antonio Marques, Antonio de

Em seguida convillou os Srs. senadore! presentes para tra Araujo Lima Macedo, Manoel Ignacio de Oliveira, e José
balbarem nas commissões. Joaquim Corré,l, residentes na provincia de S. Paulo; Manoel

Ribeiro Guimarães, Fernando José Leite Galvão, Antonio
José Goncalves, José Vicente Ribei,'o o José Ribeiro da
Silva, môradores na freguezia de S. João de Itaborah1';
Narciso Antonio Vianna, morador na freguezia de Nossa
S nhora da ConceiçãO do Porto dns Caixas; Joaquim José da
Silva Machado Guimarães e José Joaquim de Almeida
Basto Senior, morador na freguezia de Santa Anna de
Macacu; José Joaquim Ferreira JcsiÍ Maciel Pires, lIIanoel
Pereira Marques, Manoel Goncalves Tosiano, Flavio José da
Silva, Bernardino José Dorges, José Francisco de Oliveira e
Sil va e Domingos Foancisco Leite Guimarães, residentes no
Llio de Janeiro; Autonio LUIZ de Siqueira Rezende, residente
em S. Fidelis; Pedro Francisco Fremont, Nicoláo da Silva
WiIlmen, residente na 'Villa da Cbristina; José Elias Ribeiro,
morador em Passos; Francisco José Cadinbo, morador em
Santo Antonio do Rio do Peixe; Mauoel Ferreira da Silva,
residente na villa da Januaria; Domingos de Souza lIlaia, Ma
noel José Ferreira llrandão, Francisco da Cunha l'JIendes,
Guilberme Brinkman, Cbristovão José da Cunha Guimarães
e Blipuel Francisco da Silva Braga, residentes na p'rovincia
de lIIinas; Antonio Cordeiro da Silva, residente na Vllla-Nova
da Rainba; Manoel Antonio Lupardo e José lIlanoel Baptista,
residentes em lIlaceió, provincia das AlagOas; José Dias Blar
tins, João dó Nascimento Caiado e José de Frias Costa, em
Gravatá' José Antonio da Cunha Draga, residente na Para
h1'ba rlo'Sul; Luiz Barbosa Leão João Antonio Pessôa, Ani
ceto Joaquim Barbosa e Manoel José Ferreira Guimarães,
negociantes na provincia do Espirito-Santo; padre .João Pa
checo da Silveira Nello, residente em Sergipe; ISldoro Ro
drigues de Andrade e José Antonio de Souza, residentes na
Parabyba do Sul; José lIlaria do Couto, residenie em Porto
Ale~re; 1I1anoel Maria da Silva, natural da ilba de Fajoz,
idarle 38 almos, residiu na cárte, e actualmente a bordo da
barca nacional Primeiro de Março, profissão m:tritimo, e ha
20 annos no llra;il; José Xavier Coelbo, residente cm Per
nambuco; José Antonio de Araujo Lima, .Tosé Elias Ribeiro

sessões de 6, 8 e 9 Vianna, Joaquim Ribeiro, Bernardino José Moreira e José
Dias de Carnlbo; o ilaliano Nicoláo Marini, e Joaquim de
Souza, portuguez; sendo as cartas destes dous ultimos, que
servem 'na armada nacional, iseutao de quaeslluer despezas
e emolumentos.

" ArL 2.0 São revogadas as disposições contr~rias.
« Paço da camara dos deputados, em 6 de agosto de 18601"

- Barão de Prados, presidente.- Pedro Luiz Pereira de
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Souza, 1° secretario interino.- Henrique Limpo de Abreu
2° secr etario intcrino. » ,

A' imprimir. Outro do 8, acompanhando a seguinte

pnoposl~Ão.

cc A assemhléa genl resolve:
«Art. 1.0 O g-overno fica autorisado a innovar os contratos

da companhia União e Industria sobre as seguintes bases:
«§ 1.0 Ta~ará a propriedade da estrada do mesmo nome,

pontes, e maIS ohr~s da mesma estndn, proprimnente dita, e
as casas das barreiras, por preços, que nuuca excedão aos
qu~ constão dos balanços e contas da companhia, exclusive
os Juros:

« § 2.° No pagamedto do preco da estrada se levará em
conta o principal do emprestimô, garantido em Londres á
comp~nhla, sendo-lhe perdoada a importaucia dos juros á
am.orhzaçiio, que o estado já tiver pago e que a companhia
estiver devendo :

..§ 3.° Ajustará com os outros credores da companhia o pa
!lamento d~ ~uas dividas, que poderá ser ~eali~ado em apo
lices da dIVIda. publIca ao par, ou em dlllbwo quanto ás
pequenas quantias, comprehendendo-se no preco da estrada
de que falla o § 1~, comtanto que se obtenhá dos mesmos
credores plena qUItação. além dos abatimentos ra20aveis,
que o governo podel'á exigir, em beneficio dos accionistas
da companhia, os quaes conservaráil a propriedade das esta
ções, terrenos, e trem rodante:

« § i.o Conservará a companhia os direitos e obrigacões,
quo actualmente tem, quanto ás diligencias de passageiros e
outros transportes:

" §.5.0 Ficará pertencendo ao estado o direito aos juros,
garantidos pelas provincias, no Rio de Janeiro e ~Jiuas Ge
raes :

. «§ 6.° Fi.cará dispensada ~companhiado pagamento da di
Vida provenleute do emprestlmo para fundação da coloma de
D. Pellto II,nas immediacões da cidade da Parahibuna.

«Art. 2.° Ogovernoprovera a conservação da estrada con
tl'atando-a com a mesma companbia Uuül0 e Industria ou
com outra qualquer companhia ou emprezario, a quem poderá
conceder o prorluclo das taxas itinerarias e barreiras exis
tentes.; e na impo,sibilldade desse contrato, por meio de
admlOlstracão, e arrecadac110 directa das meslllas taxas e
barreiras • . .

"Art. 3. ° Ficão revogadas as disposições em contrario.
"Paço da camam dos deputados em 8 de a~m,to de 1864.
Barão d~ Prad.os, presid'·f1te.--Jose Cact(tno elos SantGS,

to secretario Intenno.-JIlanúel de Mello Franco, '20 secreta
rIO Hltenno."

O mesmo destino.
ofllc,i o. de 5 do corrente, do vice presidente da província

do EspmtoSauto,acompaflhalHlo dous exemlJlares do relatorio
que apr~sentou a assemhléa legislativa da prol'íncia, no
acto da mstnlação, ri!! fevereiro ultimo. preccdil10 do, com
que passou-lbe a admlllisracão o seu antecessor.

A' archivar. •
Outro, .de 2!l de julbo ultimo, do pres.idente (la provincia

d~ Parana, acompallbando dous exemplares da rolleccão das
leiS da a~semhléa legislativa da provincia, promul~ádas no
corrente anno. ~

A' commissão de assemblas provinciaos.
Re'pl'esentaç~o da. municipalidade de Rezende, da provincia

do RlO de Jallell"O, acerca da 4' seccão da estra,ja de ferro de
D. Pedro lI. •

A' commissão de emprezas privilegiadas.

ESIll.ADA DE FERRO DA DAHIA.

. F~i submettida .á discussão e approvada, para ser remet
tida a camara dos deputados, a redac!lao das emendas feitas pelo
senado á proposi!Jão da mesma camara áeerca da conslruc
são de uma via lerrea. entre a cidade da Cachoeira e a Cba
pada Diamantina, na provincia da Bahia,

ORDEM DO DIA.- 1a PARTE.

PAnECER DA IlESA N. 26.
E~trou em 1.' discussão o parecer da mesa n. 26, ácerca do

OffiCIO do ofllclal-malOr do secretaria do senado do 1° de ju
nho u\llmo.

08.,-. Fe,-rnz, - Sr. presidente, .eu não duvido que haja
neceSSidade de tomar-se alguma medIda que evite o arrenda
mento ou a cessão de te.rrenos pertencentes á antiga. chacara do
conde dos Arcos, que lOcorporou-se ao proprios nacionaes'
mas o que entendo é que o senado não se póde considerar ne~
ullla corporação que administre, nem ao mesmo tempo uma
c0l'\lOra~ao que tenha dominio sobre esses terrenos, os terre
nos são do dominio nacional. O senado o que pódo exigir do
governo é que não continue no aforamento, por isso que ao
f~turo ter·se-ba de fa~er obra n~ .casa do sena~o, ser<í pre
CISO uma praça convemente; nós Ja temos perdI rio bastante
espa.ço, e que por consequencia não convém continuar nesta
medula.

Eu digo que o senado não póde considerar-se senhor, nem
mesmo qu.erel: manter-se neste senborio por ullla razao, por
que a pnmelra parte das conclusões é pedindo todo o
processo relativamente á incorporação. Quo temos nós com
IStO? Isto pertence ao fisco, pertence ao tribunal do thesou
ro: o que nós devemos ponderar é unicamento aquiJlo que
a~abo de dizer, que não convém qus so afore de ora em
dIante.

Estou de accordo Cllm os nobres membros da mesa: foi in
conveniente concederem-se pelo lado do campo, desta grando
praça, e pelo lado tambem da rua do Areal, esses terrenos a
pal·llculares. Nós não teremos terrenos daqui a dous dias
para edificarmos quaesq~er ediücios que forem porventura
necessanos para o serVlCO publtco, e devemos aproveitar
aquel~es que se acbão nas circumstancias dos que acabo de
mencIOnar.

Depois que lucro pórle haver nestas concessões, nesses'
aforamentos perpetuos, quando ao futuro nós teremos de cons
trUIr caoas. edificios ou palacios em terrenos comn estes. na
slt1IaÇão em que nos achamos? Qual ser<í o resultado? E'
precls~ ~em ponderarmos:.s~ a administração municipal, se
a admllllstraç~o l1eml ~U1zer crear um passeio publico, uln
bosque., um JardIm, nos n"o temos perto da cirlade terreno
algum Idoneo. temos rio desaprojlri'\I". e assim, portanto,
devemos poupar esses terrenos na ortuacão em que se achão
ou que a nobre cOll1nis;ão conSidera prôprios do senado, par~
no futuro estabelece,em-me ou casas ou outras quaesquer
cousas que convierem.

Ha alguns tel'l'enos que temos comprado para o theatro;
felmnente estes so achão aproveitarlos e enl todo o tempo nós
pOllemo~ deites lan~ar mão para qualquer outro fim. Mas,
Sr. pl'e,trlente, collocar-se a casa rIa moeda ao lado de edifi
cios pa.rticulares. dar-se e>se terreno que pertence á na~ão
na pOSI~àO em. que se acha para uso quo não seja da na!Jao,
e um mconvenlente é uma cou,a que sómente o espirito de
pfJtronalo pode justificai'. Eu admirei isso. foi uma medida
'Iue se deu em certa época; entret"oto V. Ex. e a illustre
commi,são bem ponrlerão que se actualmenle se quizesse fazer
um edificio onde rudes~em funccianar ambas as camaras o
que é de mui ta conveniellcia... '

O Sn. DAnÃo DE S. LounENço: - Isto é verdade.
O So. FEOllAZ' - .. " o que é mesmo usado em diversos

p~izes .. por exe':lplo a Inglaterra,. e na nelg~ca eu estou que
IIlIO tenamos hOJe um logar propno; era precIso desapropriar
e desapropriar entre nó, vale muito; as compras que o estad~
costuma fazer são por pre~o enorme. .

1I1~s o ~al está feito: nós nao temos que perguntar se o
dommlo e do senado ou não do senado. O domiuio é 110 esta
do, o senado nao tem que admi~istrar, o. senado não tem que
ver, esses documentos,não nos Importão nada. .unicamente o
que devemos fazer é, como já disse, prevenir ao governo que
ao futuro nós teremos necessidade desses terrenos.

PO.\' esta occasião, embora se me diga que sou um velho
rabuJento, que ralho muito, cu direi que foi muito inconr\!,
niante armar-se aqui um picadeiro ... _
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o SR. DANTAS: - Apoiado, e gastar-se um dinheinio.
O Sn. FERRAZ: - •... onde se gastarão cento e tantos

contos. Temos por exemplo a cavallal'ia em diITerentes laga
res, quando foi escolbido pelo ministerio da guerra um Jogar
magnifico que foi a antiga fabrica de tecidos de Harlley. Ora,
onde melbor póde estar a cavallaria do que naquelle logar?
eom todas as commodidades necel'sarins, mesmo no centro dc
todos elises}ogares de cultura de capim li outros alimentos
para os ammacs....

O SR. MARQUEZ DE CAXIAS: - Onde ba um campo para a
pastagem. .

O Sn. FERRAZ :-, ,.e omle ba um campo, como beni diz o
~o~re..gener~l, a quem este momento me refiro, porque esta
Idea e sua, Como li que nós consel'Vamos tudo isso de pica·
deiro por aqui, baias .1'01' ali, quartel de um lado, quartel de
outro lado I O corpo e um só e ha dous quarteís.

Não devemos, Sr. presidente, cuidar destas cousas. A
a~i~istração li uma cousa difficil, porém, quando o homem,
Jl~lilclpalmente o bomem que estima a c1asl'e erri que serve 1;e
da ao trabalho de estuda-Ia, de querer beneficia-la, eu estou
que ~uito se r.óde fazer. As administrações passageiras têm
esses IIIcollvelllentes, nada fazem ,destroem tudo, e o amor de
popularidade, que nos cega tanto, estraga inteiramente tudo
quanto os antecessores fazem e embaraca o caminho dos suc
cessares, Não é só o amor da popularidillle; ao amor da 1'0
pulamlade acompanha a insll'uccão perfunctona ou ligeira,
e ao seu máo resultado póde-se applicar uma chacara de Goe
tbe a respeito do discipulo do magico,,,

Na ausencla do mestre este discipulo que tinlHl aprendido
uma ou outra, ou algumas palavras por meio da qual se in
vocava o encantamento, ~ se invocava o demonio usou deHas
por experiencia; immediatamente dous cabos 'de vassonras
que estavão encostados em um canto da cabana do meslrc
começárão a tomar movimento, tomiÍrão em seguida a fórma
bumana e se lancárão no servico de cal'l'egar agua para lavar
'0 assoalbo da cabana, e tanta ágna trouxerão que a mesma
ca~ana ficon inundada; o, discipulo do magico quiz rete-los,
qUlZ faze-los parar; pedia-lhes quo não fossem por diante,
que arruillilrWO 11 cabana; mas eHe i"nora as palavras magi
cas para um tallim. e outras não vali<lo, a inundação conti
nuou, e subiu a ponto da cabana arruinar-se e rlcsabar, ..E: verdade, senhores, não sabemos de ordinario as primei
~as palavras, mas a.s palavra~ finaes n,ão conhecemos; e qual
e o resultado? A,bJ'lmos os diques, deL'i:amos que a inundação
se estenda e arrume de todo, e não sabemos obstar o seu pro
grel'~o, n!lm. conj,~rar os seus lI·iste.s reõu!lados que são sem
pre Illfalhvels, :E o que todos os diaS nós vemos: a ambicão
do popuhridade e a f,,!la de instruccilo professional nos ha' de
abysmar. Vamos i1npelJidos pela p'rimeira voga a idéas que
n~o silo ute!s ou não sào do tempo, ou apropriadas ás n05sas
cll'cumstancJas, elles tomào COI'PO e desenvolvimento, e afinal
não podemos conter seu progl'esso, e seu imperio, não. ob
stante os males que o paiz vai soITrendo, ..

o I!!Ir, Ferreira Penun pronunciou um discurso que
publicaremos no appendice a este volume.

O Se: PRESIDENTE convidou o Sr. vice·presidente, a tomar
a cadeira afim de poder tomar parte na discussão do dito
parecer.

o ~l· .. vlllco,ndc dc .'''b~eté : - Sr. presidente, eu
não venho propflamente discutir o parccer da mesa, O senado
sabe qoe no relataria que precede aparecer, a mesa expõe
todas as razões em que funda as conclusões que doduziu do
relatorio. •

S~gundo me pareceu, ~ n~bre senador pela provincia da
Bahia, que fallou em pflmen'o logar, não contesta nenhuma
da.s c~~clusões. do pareccr da mesa; apenas conlesta alguns
pnnclplos conll~os no relataria. Destas conclusões umas re
fer,em-se ao dIreito que o senado póde ter sobro os terrenos
adJaceutes áquelle em que está coHocado o edificio,; ..

O Se. FEneAz: -Eu contesto este direito.
O SR. VISCONDE DE AnAETÉ : - .... outras referem-se á ne

cessidade de providencias para que li secretaria possa ser

transferida do.logar em que se acha, em consequencia do es
tado de ruina em que está, segundo as informacões dadas
pelo official-maior, e segundo os exames a que sé procedeu.

Quanto á 1" parte, isto é, qual é o direito que tem ou póde
ler o senado aos terrenos adjacentes, a mesa não-entrou em
um rigoroso exame e definição desse direito; porém á vista
dos documentos a que a mesa se referiu, porece-lho evidente
que algum direito o senado tem a esses terrenos; porquanto
em primeiro logar vê-se que na carta imperial que autorisou
o conselbeiro procurador da corOa para fazer a compra da
chacara que fOI do conde dos Arcos, Yê-s~, digo, que nessa
carta eXiste uma clausula clara, positiva, expressa, que li
que a compra se devia fazer com o fim de edificar-se na cba
cara <l casa dos senadores, Depois dessa carta imperial e em
virtude della, seguiu se a escriptura de compra, e nessa es
criptura inseriu-se a mesma clausula por parte do comprador,
isto é, que a compra era feita para o fim especial de edificar-se
na chacara a casa dos senadores. Aceresce que por parte do
vendedor declarou-se tambem que fazia a venda para o mes
mo fim. Ora, desta clausula, assim clara, positiva e expressa,
nilo resulta porvcntura algun:a especie de direito para o
senado?

O SR. FEnRAZ: - Não.
O SR, VISCONDE DE AB.\ETÉ: - Se não existe especie al

guma de direito para o senado, perguntarei ainda ao illustre
senado,' pela proYincia da Bahia: Não !'esnlta evidentemente,
com relação ao comprador, a obri!(ação de não dispôr para
fins diversos do. terrenos que tinMo sido por elle comprados,
e por outro vendidos,para [iR! especial e determinado?

Ra muito tcmpo, Sr. presidente, que abandonei os estudos
de direito, pelo menos não me tenho applicado a estes estu
dos com tanto fervor como quando fui magistrado; enll'etanto
pelas observações que acnbo de fazer estou convencido não
só de que o senado deve ter algum direito aos terre~os de
que se trata mas tambem qne pelo menos o governo contra
hiu a ohrigacilo de não dispor para fins diversos,dos terrenos,
que tinhão sido compmdos por elle mesmo para um fim de-
terminado, e especial. .

O Sn. SILVEIRA DA ?tlonA :-Apoiado,
O Se. fERRAZ :-Ahi ha a conveniencia unicamente.

O SR, VJSCONDE DE ADAETÉ: - Estou além disto intima·
mente persuadido de que, se na occasião em que ~e fez o
primeiro aforamento, em 1849, o senado tivesse feito ácerca
deste ncto algumas ponderações ao governo, não cOl(inuariao
por certo os afol'amentos e desmembrações que depois se se
g~ir~o. O governo não podia ter a intençüo de prejudicar os
dll'C1tos do seRado sobre os terrenos. O senado, porém, nada
disse, e o resultado é, infelizmente, estar boje tão redULido
esse terreno flue, se porventul'a não for restituido. quando
isto seja posslvel, o que cedeu para picadeiro e cocbeiras do
esquadrilo de cnvallaria, n50 se poderá construir aqui um
edificio para nelle se reunirem amba% as eamaras. As obser
vacões que acabo de fazer ao sellildo contêm-se, é verdade,
no 'relatorio que precede aparecer, mas não se formulão em
nenhuma das conclusões.

Quero admittir que alguma contestacão possão ter as ob
servações quanto á especlC do direito dõ senado nos terrenns;
mas a respeito das conclusiJes não ereio quo ellas possão
soITrer ohjecçilo, Ou não ouvi hem, ou como disse no princi
pio do meu discurso, parece· me que estas conclul'ões estão
do perfeito accordo com a opiniãO do nobre senador pela pro·
vincia da Bahia.

A primeira conclusão ê a seguinte: « Qne se peca ao goC
verno uma cópia autbentica de todo o processo da 'compra e
incorporacão nos proprios nacienaes da chacara do conde dos
Arcos, eui.que está collocado actua,lmente o paço do senado,
e hem assim de qualqner acto ofliclal, em virtude do qual se
designou este edificio para nelle se reunirem os senadores
em 1" sessão prepara to ria no dia 29 de abril de 1826. » Esta
primeira eonclusão c lnllim duas partes' li primeira refere·se
ao r.edido do processo da. compra e incorporação nos proprios
naClOnaes da chacara do conde dos ArCos. A razão por que a
mesa entendeu que se devia pedir esse processo é, porque
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\la 00.110 tlous tltulos, - a carta imporia I tle 211 de outubro
de 182í.e a cscriptura .Ie venda de li de m;irço de 1825,-e
nestes utulos ha clausulas que intel'essão ao senado e que
podem, na minba opinião. estabelecer 1Í favor delle algum
direito sobre o terrcno comprado. As clausulas eu já disse
quaes erão,

A 2" parte pClle a cópia de qualquer acto ollicial ql]e se
expedisse em 1825 ou antes detrrminando que a reunião dns
senadores tivessc logar no edillcio em que o senado actual
mente ccleb,'a as snas ses,'õos. No rclatorio tambem se de
clara os motivos por que sc faz esla requisição, e creio que
ess€.5 motivos devero mcrCl~~r o assentiulPnto do senado. Em
primeiro Iogar convém. se"undo diz a commiss;lo, a cópia
desse <idó omeial para compl< lar-se a parte bistoricu da reu
niilo do senado em '1825. Em 2" logar pódc convir o conhe
cimento dcsse acto [lnra se vel'ifical' se el!e pode derramar
mais alguma luz so~re o dircito que o senado tem aos tcrre
nos, de qu~ se trata.

Portanto, parece-me que nenhUma objecção que seja pro
cedente póde oppôr-se as duas requisições, que nesta con
clus,10 se fazem "O governo.
. A 2" conclu;ão é qr.:e se exponha ao governo a convenien

cla de n,10 allienar POI' qua111uer tillllo que seja, mas de con
servar, afim de terem o destino para que forão comprados,
os terrenos pertcncentes áqueIla cIJacara, de que ainda não
dispoz por titulo de aforamento a particulare., esper~nrlo o
senarlo 'lue o govcmo mandará proceder' ádemêlrcac110 delles.
Tambem creio que a esta segunda conclusão neru se pode
opp6r objecção alguma, nellÍ me~mo, se porventura bem
entendi, o nobre senador pela provincia da Bahia êl oppõe.
O que o senado faz é unicamente eXIJor, re[Jresentar, solici
lar ,(diga·se como fuI' melhor), que o governo n110 continue
a dispor dos lerrenos,

(} Sn. F:;RHAl: - Sómente?

O Sn, vr:,coNDE DE ABAETÉ: - Nada mais diz a esle res
peito; não diz os funllamentos, porlju~, não declara que
é rm virtude do dil'C\l.o que o ~en"do julga trl' ~obre e,ses
tcrr~n?s) nà~ impüe ao governo obrigllçjl0 alg-uma.; npenas
~e Iltlllla a dizer 'llle julga conveniente que mio conlinuem
es~as desmembr;lções. Ao mesmu tempo o senado respeita os
al'orame'ltüs que se tem f~ito a particulares. e por ultimo
snllcita que Iíle seja restituido o terreno em que se edifiCOU o
pIcadeiro e cOc\lcil'as Ilal'(l o esquullrão de cav~ll(i1'ia, accrcs
centando á clausula - de se fa~el' a reslituiciio, se for
possivel, e quando for'Jlossivel. Nilo obriga, portanto, 01'0
Terno a re:,titui-lo immediatamente, mas, se porventura em
algum tempo o governo poder dispensnr esse terreno. o se
nado e~põe-llJe que espera que seja restituido ao senado,
N110 se podia dizer, nem concluir menos do que isto.

Parece-me, pois que a esta 2" conclusão nenhuma ohjec
1;ão valiosa se póde fazer. O nobre ,enador p~l" provincia d"
Bahia, se nITo estou enganado, nenhuma objecçilo fez pela
sua parte. ,

3" conclus110. A terceim conclus;10 refere-sc ás obras que
convem fazer-se para que a seeretilria seja transferida do
Jogar em que se acha para outro Quanto á esta pane do
parecei' nem o nobre senador rez impugnDcilo alguma, nem
me parece tambem que se possa a isso oójerlar cousa al
guma, visto como está dcmon~trado que a secretaria não
póde continuar a fnnccionar no logar em que se ac~a, porque
o edificio está completamente anuinado, A unica duvida que
poderia occorrer era sobre a medida mais a.certada que a
este rEspeito se deve tornar.

Deverá mandar-se reedificar o edificio onde est:l a secre
taria? A commissilo no seure1atorio expõe os mOLivos por
que entende que isto n110 póde ter logar,

Deverá proceder se da maneira que propõe o inspcctor'
gcml das obras pltblicas? A mesa entendeu que sim, e no
relatorio que precede o parecer dá os molívos em que so
funda para ter esta opinião.

Eí. úqui, Sr. presideute, os esclal'ecimentos que eu en
tendi que por mim, e em nome dos meus coIlegas da mesa.,
devia o[~rccer á consideracão do senado. Tudo quanto se

'pôde allegar ou seja a fa voi- das conclusõ~ do parecer, ou

seja conll'u essas cOtlclu,::,õc:::, C::;l~'l ciJ'culllslallciildamellLe ex
Jl?~to no l'cJalúl'io da 11W~iL. O ~cllado adw.-sc, pOl'laillO , ha
bilitado para em sua sabedoria decidir como julgar mais
conveniente o acertado,

O !!ll'. lFel:"uz :-SI'. presiJenle, estou de accordo, eCnllJ
o senado OUVIU, com o II(>!Jre senadol', presideute desta ca
mara, a quem eu tie muitos annos acato, sobre o ponto d"
parecer em que se conclue expondo ae governo a convenien
cia de não arrendar, nem de qual'juer I'ôrma distr~\lir os ter
renos, visto que ao futuro será talvez necessario construir-se
um edificio ou pa.ra o senado SÓlIIede, ou pata ambas ilS ca
maras. Não posso, porém, concordar com as outras conclu
sões. e me pennitli á o n(,hl'e senador, presidente da casa,
que lue peça perdão de ohservaJ' que nós nem lemos autor;
saç110 para fazer as despezas que temos feito. nem temos au
torislç110 I~ara fazer a despeza que <e quer ,I U consi!!,"'-r.

Quanto a outra pa~te, eu me 011ponho lutelramente; peço,
por~anto, ao senado lIcença para fazer algumas breves obser
vacoes.

Qual o direito que nós temos sobre esses terrenos, qual 1\

origem desse direito?' O estado comprou, temos al~uma
doaç~o? Quando o senado fo~se uma corporação que pudesse
adqull'lr" "

O SR, SILVEIR.\ DA MOTTA :-Pe~o a palavra.
. O. SR, FERnAZ :-.... que pudesse estar em juizo. qual o

direito que porventura temos? O dirrito de propriedade é do
estado. O uso póde ser nosso, emquanto assim convirr, por
que quando não convier p:idemos mudaI' de casa para outra
com todas as proporções e commodidades neccssarias, des
prezando este direito que é inteiramente todo fidicio e que
não póde ser ~ustentado por principio alguIO. Quem foi que
c.omprou? FOI o senado? Qucm passou ao senado? Qual o
titulo que ~ senado tem? O titulo que ha é unicamente (I

da venrla feIta ao estado pal'il um uso publico; !lual é o IlS0
publico? A celebraciio das sessõe rio senado.

Qual é o nlltro di'reito? Que nos importa, pois, que esteja
desta ou daquellil maneil'a. oJJl·opria.do ou desapropriarlo qu~
tenhamos este ou aquelle titulo, que esteja ou n110 rlemar
carlo? Isto pertence naturn\mente á admilllstrncão ,lo domí
nio pubiico, .sua fiscalisaç;'o não toca ao podá legislativo
sfnão por meIO de censura e de Icis: n11l) toca senão ao '::0
vemo na conformidade da legislacão em vigol'. O senado
póde administrar'? Póde cuidar uniéameute no asseio d", sua
casa.

Estes principios são evidentes e se formos além, se atten
dermos á propria legislação sobre corporações de llIàO morta,
que entre nós é uma legislaçilo. que nlio tem sua e~tJcuçllo
completa, por que se tivesse n;10 se estenderia sómente por
co rporações de mão morta, sociedades religiosas, iria tudo
quanto na fórma dos antigos estylos e das nocões de direito
se póde considerar corporações de mão morta·, vel'emos que
não podemos possuir bens de raiz. Se 1'01'll10S a admittir qUt,
o senado é proprietario, qne o senado póde administrar, é
prrebo ioverte~' todas as idéas, O senado é uma corporação
polltloa, não pode fazer cousa alguma senão nos casos deter·
minados pela. con~lituição, e de accordo com os outros ramos
do poder legislativo, Nós temos o uso desta casa, porque n;'1)
ba outra melhor; quando houver iremos para qualquer parte
onde melhor nossas sessões se celebrem, Para qu~, pois,
esses documentos? Silo desnecessarios; ficárilo alJi no ar
cltivo.,. Nem nós temos arcuivo para estas cousas. 05 dOCII
mentos existem no tbesouro, estilo a bom recado; procedeu·
se á demarcaçilo, estão completas; não ba cousa ,lIguma que
faça duvida Por consequencia devemos unicamente ponderar
ao govel'l1o a necessidade do não se distrahir estes telntlOS
para outro quülqner fim, que não seja aqueUe que nós dese
jamos, salvo se houver outro local melhor, r:ito quanto á 1a

e 2" conclusões; vamos á 3,'.
Nlo temos boa secretaria, é verdade, nito temos um salão

onde possamos constituir nossa ~ihliotlJeca, o que é ulHa
grande necessidade; mas quaes os meios que temos para fa
zer essas obras? E' p"eciso que decretemos; aquillo que se
nos fornece para nossas rJe:'pe7.as quotidi1l.ll8s rias ses.ões não
é suflicíente, Sobre 'Tuem vai recahir a despeza com 11 feita-
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tudo, exigi se do estado tudo, impostos nuo, jàmais I E' a
co~diçilo triste em que se acha reduzido o governo do ineu
palz; fallo do governo em geral, não me refiro a este ou
aquelle ministerlO. Quando não se faz ,alguma cousa. diz-se
que o ~overno não cuida dos negocios das provincias, não
cuida dos negocios do estado; temos necessidade disto a da
quillo, e 05 meios? Nada de impostos! E o que se ha de
fater então? Contrahir empre8timos : entretanto creio que e
uma marcha funesta que opprimirá nossos vindouros é
tornará o paiz ao futuro em um estado de mais triste sorte
do que POl'tug&l. Eis o estado em que nos achamos.

Senhores, eu creio que poderei prevenir a objeccão que se
me expõe" E' preciso coplendor. " Na verdade é preciso;
mas nós queremos esplendor quando n~o te;nos um palacio
para o 1Íl0riarcha? SI', presidente, V. Ex. terá a bondade do
me relevar estas observações, e não me acoimará, eomo o
fez á dias uma folba conservadora dizendo á proposito de
uma pergunta quo aqui fiz, que essa pergunta era levian
dade ou exageração minha, e que apezar dos meus cabellos
brancos e das minhas viagens, não deixo nunca de ser le
viano, e exagerado!

N~o digo senào o que sinto, e é ein cohseqtiencia destes
senllmenlos, porque quero estar s6mente contente com a
minha conscicncia, que eu tenho cai'regado limitas vezes
com odiosidade~ de medidas que ao depois aproveitarão a
meus succeseores.

Ficcu a discussão adiada pela hora, e o Sr. presidenlo
tornou a tomar a cadeira.

2- PARTE.

Orçamento da justiça;
Acbandose presente o Sr. ministro da íustica. proseguiu

a 2a discuss~o da pr~posta da lei do orçamento' I lI.'a o exer
cicio de 186~-18G5. no art .. 3a , as respectivas emendas da
out!'a tall1ara, e as olferecidas no senado.

Forüo lidas, apoiadas e postas tambem em discussão as
seguintes emendas:

" No § 2° accrescente-se: ficando elevad~ a gratificacão
dos ministros do mesmo tribunal a 4:800$: augmeotecse-na
'Cifra respectiva a neeessaria quantia.

" No § 3° augmente-se tambem a cifra eom à. somma no
cessaria, e diga-se: elevada a gratific.ção dos desembarga~
dores a 4:200$.

" Faca-se igual alteração no § 50 e diga-se: elevada a
gratificácão dos juizes de direito a 2:íOO;$, e vencendo os
juizes múnicipaes 600$ de ordeuado e ·1 :000$ de p-ratificacão,
que será de 2:000~, quando substituirem os juizes de' di
reilo.

"Depois do !:1 ao accrescente-se o seguinte periodo :
«Fi cão annullarlos, por contrario i á eonstituiçilo os decre

tos de 30 de dezembro de 1863.
" Nos §§ 2° e 3° inC!uão-so os vencimentos dos quatro

rn inislros do supremo tribunal, e de dons desembarg-adores,
cuja aposentaçllo fica seDl etreito. - S. R. - Muritiba. "

o Sr. Zaeharlas de Góes (presidente do conselho)
pronunr.iou um discurso que publiearemos no appendice a
este 'Volume. '

11 I!lr. Ferreira renDa pronunciou um discurso que
publicaremos no appendice a este volume.

Tendo dado a hora, ficou a discussão adiada, e o Sr. pre
sidente deu para a ordem do dia seguinto:

A mesma já designada, tanto na 1a , eomo 'na 2a parte.
Levantou-se a sessão ás 3 horas e 5 minutos da tarde.

'Ta ua secretaria? Sobre o verualleil'O proprietarío que li o
estauo; o governo li '1ue ba de tirar da verba obras publi
cas ...

O ~R. 'FERRElnA PENl':A : - Ou da especial do mimsterio
do imperio.

O SR. FERRAZ :-... os fundos necessarios para essa obra.
'O que podemos unicamente é pedir ao governo que mande
fazér a secretaria,porqué 'ella está a cahir ou em mão estado,
e nada mais.

Outra cOl!sa eu ponderarei, ,pedindo a neeessaria venia ao
nobre senador, presidente,e á commiS"iio a quem tambem res
"peito muito: Se n'ós temos necessidade de uma casa, se esta
não tem os meios necessarios, porque fizamos tantas despe
zas de luxo ...

'O 'Sn. 'BARÃO DE PlRAPAÉA :- Apoiado.
O SR. FERRAZ :-~ ..3espezas que só serião necessarias se

a 'par desse IUJ:o,do interior desta casa, nlís tivessemos tam
'hem uinacasa sulIici'enle, e se esta sala, que é pobre, que Be
acha em um estado deploravel, tivesse melhores condi
~es I De sorte que, Sr. presidente, Buccede o seguinte: que
o interior é magnífico, helio, de luxo oriental, e o salão e
miseraveH Para que, pois, estas dospezas se nós temos de
fazer uma outra casa?

Sr. presidente, eu perde'rei por ser um pouco franco, mas
direi a V. Ex. e ao senado que tenho o proposito de nem
grangear popularidade nem temer, as censuras; hei de fallar
nesta casa aquillo que sinto conforme minha consciencia.
Posso incorrer no desagrado de um ou outro senador, mas
elles terão ao futuro a benevolencia de serem indulgentes
comigo. Entendo que nas circumstancias actuaes a 'economia
é a cousa mais indispensavel possivel; quando estive DO mi
ni~terio procu:ei sustentar este principio o fiz grandes sacri
fiCIO., arrostei mesmo grandes dilliculdades para obter que se
diminuíssem as despezas no ponto em que as deixei, deixei
em i9,50 e 51 mil contos, porque as vezes os dados do thesouro
sào muito fativei~ e daqui em diante serão ainda mais por
que, conforme vejo o balanço que se distribuiu, é esta tousa
um pouco dilferente daquillo que entilo se estabeleceu e se
seguia; entretanto as despezas têm cFescido até r>7 mil
contos .•.

O SR. VISCONDE DllhHORAHY :-60 n.il este anno.
O SR. FERnAz :-... sem contar COIll toda a bagagem' do

orçamento. Perdoem-me esta palavra; bagagem entendo eu
que são os artigos additivos, que vão ao numero de 211 ou
mais, sem cOntar com todas essas indemnisaci'ies sob o titulo
de incapações, essas novas obras ou estradus' de ferro que se
querem projectar, não se attendendo a que somos pobres e
nos devemos contentar com pouco, ir pari passtl com nossas
circumstancias, sem attendermos a cousa alguma; e nós que
Fomos os fiscaos, que devemos dar o exemplo, o que fatenlos?
Senhores, os nobres membros da mesa me fizerão uma sor
preza; quando entrei por esta casa e vi o luxo do seu inte
tior fiquei pasmado, porque na Europa não ha tanto em taes
logares.

O SR. VISCONDE DE jEQUlTINIlONIJA o-Peço a palavra
O SR. FEnRAZ :-Ao passo que fazemos isto, veja-se o 01"

çarnento: reduzem-se as despezas do supremo tribunal de
justica, as despezas do asseio, do expediente, a 1001) por
anno'; cortalLos tudo quanto ê empregado que precisa de llão
jlara comer, deixamo-os avulsos ou sem emprego, porque
necessariamente hão do ser demittidos, empregados da ulti
ma escála. Digo da ultima porque são os continuos, são os
jlraticantes, que vêm a ser como que o viveiro dos bons em
Jlregado~. I\edutem-s~, por exemplo, no minlsterio da
fazendathesourarias (Iue têm 'poucos empregados a ter quasi
nenhuns, porque tambem supprimimos esta classe de aspi-
rantes. EM 11 DE AGOSTO DE 186,{.

lla~o.Sn. FERREIRA PENNA :-AÚlúa não passcu nada no se- PRESlDENCIA DO SR. VISCONDE DE ADAETÊ.

O Sn. FERn.l.Z :-E' um exemplo que estou dando, estou ISU,'lIl,ADlo.-Parecer sobre o requerimeoto do major reformado
fazendo a historia da época: temos necessidade e no meio de LUIZ Xavier Torres.- Ordem do dia.- 1a parte.-Parecer
tudo bto, Sr. presidento, quer-se que o estado carregue cem da mesa n. 26. Discursos dos Srs. Silveira da JlloUa e vis-
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\:.;;nde de Jellllitillhonha..-~' par.te.-Orçamenlo ~~jnstiça..
DiscursQs. dos Srs. FCl'I'az e v'sconde do JeqUltlnhonha.
A's 11 horas da manhã. athando-se presentes os Srs. vis-

"onde de Abaeté. Marra. Teixeira de Sonsa, lIlendes do& San
tos. Ferreira fenna, visconde de Suassuna, ~larqnez d~ lta
nbaem, Pompeu, par;lo de S. Lo~renço, barao d.e Muntl.ba,
Souza Queiror., vl:,condc de Jeqilltmllünha. ArauJo. Rlpelro,
Carneire de Campos, Paranhos, Souza. e 1\\ello, _Sllvetra da
Motta, Cunha YasconcelJos. Furtado, SlqnClr~l eMello, Dms
Vieira. visconde de Ilaboraby, ~arquez de ~axtas. Dantas,

. Candido nprges, Zacbarlas, barao de Antomna, I:larqnez ,de
Olínda. visconde de Boa-Vista, visconde do S;t~ucahy, Na
ã,uco e'bilrITo de Pirapama. o Sr. presidente abnu a sessão.

Compa.recêJ'~o logo depois os Srs. Rodrigues Silva, Ferraz,
Jobim S1)UT.a Franco c Dias de Carvalho.

Faltarão com causa participada os Srs. barão de Coteg-ipe,
harão de Dlaroim, barão de Quarabim, Candido Baptista,
Paula Almeida, l'at:la J.>essoa, Almeida e Albuquerque, Eu
sebio, Sin.imbú, Fernandes Torres, D. Manoel, marquez de
Állraotcs e Otl.oni; e sem participação os Srs. Pimenta Bucno.
Souza Ramos, Fonseca e vls~/JOde de Uruguay.

Foi lida e approvada a acta da sessão antecedente.
Não houve expedieote.
Pelo Sr. '20 secretario foi lido o s~guinto :

PARECER.
"O major reformado Luiz Xavier Torrcs rcqujlreu· a assem

/iléa geral legislativa que autorisasse o govorno a transferi-lo
Ilara a 1a classe do excrcito .

. "Ao requerimento se acMo juntos: 1", cópia das senten!)as.
do conselbo de 1a e '2' illstan()ia, aquella absolvendo o sup
plicante e mais seis officiaes co-réos, e esta condemnando o
!lIajor a 2'2 mezes de prisão e á priva!)ão do commando por
seis anllOS, e oS ouJros officiacs a um' anno de prisão; 2°,
cópia do decreto qu~ rerormou. os sete officiaes sentenciados
~m 2~ instar.cia; 3°, fé deol!icio do supplicante.

" A cam~ra dos Sr,. deputados, dererindo o requerimento
do maio]" Torres, enviou ao senado a resolução de 6 dejulbo
pl'oxirno passado, sobre a qual tem a commissão do guerra e
marinha de emiUir seu parecer.

« Nota-se nos documentos acima apontados grande Jiver
~encia entre 00 juizes de 1" e 2' instancia: aquelles pensa
l;ão que os sete officiaes erão innocentes; estes, porém, os
reconhecêrão culpados e os condenarão.

« 0, gQv.ern", a quem por lei competia conhecer da culpa
b.ilidade dos o:liclaes em questão para separa-los do exercito,
reformando-os,concordou com a opinião do consolho supremo
milit~r, e usou da attribui!Jão que lhe faculta o § 2° art. 9
da lei n. 648 de 18 de agosto do 185.(l, contra todos os sete
officiaes julgados.

« Apezar disto, sendo possivel que circumstancias podero
sas appareção no sentido de aconselharem a readmissão do
major Torres e mais officiaes que forão com alie sentenciados,
julga a commissão que ao governo,por intermcdio da secreta
ria .de ~stado dos negocios da guerra, convem pedir as neces
Silrlas mforma!lOes.

" Sala das sessões, ~O de agosto de 1864.-111. F. de S. e
1J1ello.-Marquez de Caq;ias.-lIIuriliba. i,

Sendosubmettido á disCllliSão, foi sem debate appr01ado.
ORPEM DO DL\.-la PARTE.

PARECER DA MESA N. 26.

Continuou, a discussão, adiada na sessão antecedente. do
parecer da mesa n. 26, acerca do que representou o omcial
maior da secretaria do senado em officio do 1°· de junilo
ultimo. ..

O >!ir. Aoilv.elra "a Motta pronunciou u~ discurso que
publicaremos. no appendico a este volume.

O Sr. vlscond~ de Jequitinhonha o-Sr. presiden
~' tambem dir~i duas palavras a respeito do parecer que sc
dlscllte, e tomei está resolucão. em consequencia do discurso
do 1I0bre senador pela província da Bahia meu digno colle-
p. S. Ex. julgou-se com.direito.... '

o SR. FERRAZ:-E tenho.
O SR. VISCONDR DE JEQUlflNilO>lnA : - .. , dc combater o

parecer da commissão em suas eonclusoes c avancou o no
bre senador alguma s p,opo,ições ql!e m~ parecem que de·

.vem ser rectificadas.
. O nobre senado,'. disse que o sena~o não tem dircito para
;.ulgar-se ou admllll8tra;Jol', ou rorelro, ou proprietario do
terreno em que sc acba esta casa; que todos os documentos.
pela mesa publicados nada provão no juizo de 8'. Ex.; o
Ul~a. das ~azões com que o nobre se!la.dor sustenlou a sua
opiniãO fOI que o seuado não era admlUlotrador, nem admi:·
lll~tra,_a ...

O, SR. FEnRAl:.:-Nem era pl·oprietario.
O SR. VISCONOE DE JEQU[T\~IlO~!iA : - ... e quo não 01'",

proprietario, ..
O SR. FERRAZ :-Ncm podia ser.

O SR. VISCONDE PE JuQnlflNliONHA :....., ... po,quc esta pro
priedade era proprio nacional.

O SR. FERRAZ :-Tambem uão era esta a razão.
O SR. VISCONOE DE JEQUITl~RONRA :-=-Eu creio que foi esta

a razão principal em que· se fundou o nobre senador: porque,
a não ser esta a razão, então perguntarci cu a mim mesmo:
de quem. é esta pI'opriedade 1 Não pertence ao senado, não
pertence aos proprios nacionaes ...

O SR. FERRAZ: - Pertence aoil. proprios nacionaes ; quem
é que disse o contrario 1

O: SR. ViSC'ONDE DE JEQUlTINilONilA : - Então so pertence.
aos proprios nacionaes. por isso é qt!e nITo pel·tence ao sena
do, segundo a opinião do. honrado memhro, meu digno colle
ga. AIIl está porque eu disse que era esle o motivo em que
se fundava o nobre senador ...

. O SR. FEnRAz :-Eu disse que o senado não podia adqui:
rir, nem tinha adquirido ...

O SR. '{ISCONDE DE JEQUITINI!ONilA :-.... porque, Sr. pre
sidente, a. bypotbese que se póde figurar para ser proprio
nacional é puramente aquella que raz com 'I ue pertença ao;
senado, e é a mesma que convence de ter o.senado adquifÍilo
a propriedade.

Mas disse o honrado membro que não podia o senado ad
quirir, porqu~ como corpo de mão morta não pôde adquirir.

O SR. FERnAZ':-Eu não disse que era corporação de mão
morta; eu disse que, mesmo quando fosse. corporacão de. mão-
morta, n[o podia adquirir. •

O SR. VISCONDE OE JEQUITINRONllA: - O, nobro senador pa
rece que considerou o senado como corpo de mão morta.

O SR. FERDAZ :-Nem era possivel.
O SR. VJSCON"E OE JEQUITINHONHA: ...., Então como veiu a·

hypothese do corpo de, mão morta?
O SR. FERRAZ: - Era em resposta a uma. observação que.

se I1te tinha feito.
O SR. BARÃO DE S. LOURENÇo:-Póde ser corpo morto. mu

não corporação de mão morta. .
O SR. VISCONDE DE JEQUlTINRONRA:-E' verdade, diz llIuito.

bem o nobre senador meu nobre collega que o senado póde
ser corpo morto, mas não póde ser corporacão de mão,
morta. "

O SR. FERRAz:~Ellnão disse que seja corpo m<'rto, porque
basta V. Ex. aqui estar para elle ter vida e alma.

O SR. VlSCONOE DE JEQUITINHONilA:-O,apparte do meu no
bre c01lega o Sr. barão de S. Lourenco, Sr. presidente, é
realmente do muito espirito e muito significativo. O que de
sejo ~ que elle n:Ia. se realize, que não seja o senado corpo
morto; embora não seja, nem possa ser, corporação de mão
morta. .

lIIas.Sr. presidente, auazões do nobre. senador não proce
dem de fórma alguma contra a opinião da mesa. Eu tambem
sou da opin:Io que me parece ter sido a do nobrc se
nador pc!;, provincia de Goyaz, isto é, que o parecer por si
só não basta; mas o parecer Ilôde ser approvado corno base



SE5SÃO EM 11 DE AGOSTO DE 1864.

;

...

O SII. VISCONDE OE JEQUITI~nol'nA: - A este apal·te eu en
tendo que devo re.ponder, porque não me corta o fio da
rilinba argumentação e nntes serve para corrobora-Ia. '

O Sn. FElInH : - E' um reOUI·SO, ..
O 8R. VISCOIl'DE DE JeQUlTrNHUNlIA : - SI'. presidente disse

o nob're senador: " Agora ji e duminio ulil ? li '

O SII. FEnnAZ : -'~aril (PC r~sponde i '
O Sn. "IISCONOE UE JeQUlTI~IfO'~HA :-Eu, Sr. pl'~sideute

disse que, :se o sellado n,lo ti"ha o deminio pleno, se no sé'
nado não se achav<1o oousolidados os dous dominios,o util e
o directo, pelo menos se poderia, nem se pó,.le de maneira
alguma deixar de reconhecer no senado o dominio ulil como
u:;ufl'Uctuario deste terreno, e, cumo é a corôa quem tinlJá
direito para o dar, de facto o deu, salvo se nós [echarmos
os olhos á luz <la evidencia.,. .

O' SR. FEnRAZ: - Quem nesse tempo lhe podia contestar
ésse direito? eu tontesto que o SI'. D. Pedro I reunisse tod08
~~~. . .

, O SR. VISCONDE DE JE.QUITINnONHA: - Tanto tillha, que
teve ate o porler de constItUIr a nação, dando-Ibe uma COII-
stituiçdp. '.

O Sn. FLllllAZ: - Isso elIe tomou para si.-
O Sn. VISCONOE DE JEQUlTlNElOJ\IlA: ~ Essa questão de dar

ou lomar é importanto. '.' .
O Sn. FEIIHAZ : ~ Tomou para si, m.mdando dissolver a

constituinte por meio da força. .
O' SR. VISCONOE nE JEQUlTl~1I0NIlA: - Por con,eguintc nós

podelllos, à·vista do que acabo de expô:-, reconhecer o se
nado 'como 'tendo na realidade (} domínio, a propriedade, ~
poss~ deste terreno.

Agora, resta-me pergunto r a mim mesmo se será bastante
este aoto pam que assim se entenda.' Eu disse, Sr. presi
dente, r;ue deveria seguir-se à approvaç.ão deste parecer um

,projeoto de lel,para ser tomado em conslderacão pela assem·
bléa geral e saJ~ccionado pela oorôa; m~s co:uo e para que?
Parece sem dUVida alguma uma verdadeira contradieoão: so
o senàdo já tem esse direito. para q~e um projecto rie "lei que
o .declare? .Em· 8e~ubdo logar,como deve .sel; esse projecto de
lei ooncelildo? Eu entendo que o proJecLo de lei, de que
trato, dcve ser concebi,/o em termos taes qtIe signifiquem o
reoonhe~lmento do direito qu~ o sero.ado já tem, que não seja
?ma deliberaçã.o nova, que não signifIque, para assim dizer,
ll!lpetração á assembléa g~lal do dominio de que gozamos em
Virtude do acto praticado pclo Sr. Pedro I, e nestes termos
já se vé que em nada d.estróe, attenua ou diminue o direito
que nos assiste. .

O SR. FERnAz:-l\Iandou i~corpo~a-lo aor, p,oprios nacio
naos pam ter esse destino.

O SR. "IISCOIl'DE nE JEQUlTrIl'IJOoll.I.:-Peco licenca a V. Ex.
para convida-lo a ler este ducumento quê não dIZ isso (fue
V. J~x. diz; o que diz é o seguinte: ordena·se á pessoa en
carregada da o~mpra que cQmp"e o tel'reno pela avali<\cJo
jl")'a sery:r pará este fim; e depuis em OUtl'O documento· se
Inanda que aqui seja reunido osenado e faca as' suas pri
ineiras sessêes. Nesta posse tem estado constantemeote o [;e-
uado; o que' significa, pergunto (udo isto 'I' ,

O SR. FERRAl:-Mas isto é doação?
O SR. VISCOIl'OE DE JEQUlTlNHONBA:-O nobre senador o

que quer 11 ver se póde coinseus 'apart~s atrapalhar o
fio da minha ar'gumentação; ma~,meu nobre oollega, peço-lue
licenca para não responder aos apartes que V. Ex. hou
y~r de dar-me, e CiJn\inu,~r na minha argumentaç,io. Sr. pre
Sidente, o facto e o segUinte: °SI'. D. Pedro 1, que nesse
tempo reullia em sua pessoa' não só o pode.r .executivo, mas
todos os poderes do estado, inclusive o legislativo, por'que
ainda não estava feita a divisão dos poderes na fórllla lia
oonstituiçiio,porque ainda aS'camaras não trabalbavão; o SI':
D. ~edro I mandou comprar,e de faoto s~ comprou. esta casac· estes terrenos, com o' 'fim deterniinado '<le servir paJóiL as
sessões do senado. Isto equivale a uma v~rdàdeira: doacão.no
meu juizo. Ora,se 'é um<i verdadeira doacão·,.e o i'mpérador
tinba nessa occasião todos os poderes nec'essarios para 'fazer
O acto de que se trata, isto ~, para fazer a doação, por que
motivo não se (leve enlender que o senado tornou-se justamen
te usufruc:u rio perpetuo deste teneno e ' esta casa 7....
, Digo eu, ·Sr. presidente umfruotÍJario perpetuo ... nos mes-
mos termos dos bens da oo;rÔa. '

O SII. FEllnAz:-Onde está isto?
O SII. vlseoNon DE ~EQU\TIN~ONI\A : - ... , léorque o se

Ilacli\ não mOITe ; é indispensavel. que se reconheça no se
nado 1\ perpetUIdade moral e, polltIoamente fallando, de sua
eX1s\encw; po,rque a oonstituição lambenl não morre, no mesmo
sentldn COQslderada nJo é lei temrom";a, nem de oceasião;
com a ~ua. e~lstencia está ligada afórma de governo que
todo~ ~GS Juramos,.e por oousequencia, se é perpetua a con
ntltulçRO,a eXISlenc\il do senado tambem é perpetua. Portanto,
feita estil doaç<1o pelo SI'. D. Pedro L que linha em sua
pessoa todos 0:5 direitos necessarius para o .. eto de que se
jrala, porque reuoia o poder legislativo e o poder exeeu\ivo,

flue depois servirá para a sustentação de um projecto. flue o Fenado está na pos~e desFa doa cão e nella deve contínuar,
deve passar em ambas as camaras, se se julgar conveuiente e tem direito para se fleclarar tal qual.aeabo de expôr.
a contiouação do <lireito do senado. ;"ccmcel1larei majs a~ que acabo de avançar, ~r. pre'i.

O Sn. FERRAZ:-Ah ! iFto sim: deel'ctando fundos para se dente, o seguihte: que assim o tcm o sCnado dedal'ado e
fazer, etc. O senado por si 56 não póde fazcr cousa alguma. reconhecido em' outra. occasiões. Osenildu r~corda-se de

. , . , . . um documento que aqui se acha. e vem a ser este documentr,
. O Sn. "I!?CPI'OE OE JEQUlTI~1l0NnA:-JI1as como li que o pro- o parecer d"uo por uma das commlssões da casa àcel ca dc
Jccto lia d~ ser concellldu? . . um requerilJento. (Lê )

SI'. presidente. a questuo parece-me que nuo fOI encarada O S F I' d _. ..,
devirlam.ente pelo nobre senado,' pela Bahi.1, meudii:no ~ol-'i a' n. 'EnnAZ : - orql.'c o sena o nao tlIlh~ dIreito cc
lega; nos oeven)Os encarar. a quesliio deDalxO do segUInte f, zero
I'onto de vista: houve ou não buuve doação. O Sn. VISCONOE nE hQumliRoNllA : - E,.te pnrec~r foi ap-

O SII. FERIIAZ:-Não. provado pelo sellado. O 'di!'citu ao rJominio utll, embol'a n110
. , _ tenha ou nüo se lbe qUelra dôr o domlmo dtrt'cto, sem du-

O SII. VISCONOE JEQUITlNllONIB:-Eot!10 se nao houve: per- vida pertence ao senado. Se a commisSi1u de cOll,titulCJO do
gunto ~u,' de que servem o. documentos' que jlubhcnu a sellado nJo entendes,e como eu acabo de entendar a su"a con~
mesa? . C!usão scl'ia: Re'lu~ira ao poder executivo. A 'commissãü,

O SII. FERnAz:-Nem lemos direito d~ adquirir, nem hou- pOI'~m, dMlaro? que não tinha log,'11' o aforalnellto que se
vr. me8no doaeüo.· '. peota ao senado de algumas hra',as oe,tc terreno i,to é. in-
_. .' •. deferiu, e illoeferiu porque se julgou inteiramente 'compeúnle

O S~. VISCONOE DE JEQUITI~noNn.\:-O que significa essa para tomar cOllhecimellti> do rel]uerimenlo e daI' sobre elie o
CSCl'íptura r,a qual 'se declara queoe maoduu oomprar ex- despacho que acabo de 'ler, e corsla de um dos documento,
l'ressamente este terreno para e.1.e fim? anllexos ao 'piu'ecer que se discute.

O S~. FERRAZ:-A escrilltma hão mandou. O SR. FERRAZ: - Então jà é dominio util. nJo é domínio
9 Sn. 'VISCONOE DE JEQum"llo1'illA:-Pcl'(lôe-me, V. Ex. àir~cto?

não leu o documento'.' . .

~ SR. FEIIIIAZ :-i'\ãll podia mandar.
O Sn. YiSOONOE nE JEQUlTUH!ONlu:-PerM-me V. Ex .. o

Sr. De i'edru I mandou comprar este terreno para este fim.
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K' SI'. presidente, o '1ue me parece por ora necessario
expu~, para manif~star ~_o senado os rundamento~ da minha
opinião contraria a opmlao do meu nobr~ collega pela Babla.

tIas O nobre senador não se IlInltou somente a Impugnar o
,Iireittl, entrou tambem na avaliação de certos factos, que S.
~;x, pem;it;ir-se.lia que diga que farão incxact.amente. ava
ljndos pelo nobre sen,](lor. Refiro-me, Sr. presidente, a re
presentacão do ollicial-maior d'o senJ.do relativamente ao es
tado em "flue se acba a secretaria do mesmo senado e á ne
cessidade de edilicar ou concertiir,ou reparar, ou como quer
que seja, esta parte do edificio. do senado. Que devemos
ter uma secretarIa não lia duvlfla alguma, e que ella deye
ser commoda e proporcionaria aos trabálhos do senado. á
dignidad~ dBstp; ramo do. poder legislativo, tambem sobre
isto mlo e admiSSivel dUVida alryuma; mas o nobre senador
disse: « Se a secreLlria do senado e:H neste estado, se todo
o edificio precisa concerto, ~e oa realidade está em ruj'qa~,
I,ara que se !testarão tantos dinheiros, se fizerão tantas
obras? " E S. Ex. le,ou a sua censul a ao ponto de dizer
que as ultimas obras tinbão posto o senado em um verdadeiro
IJxo asiotico. ' ,

O SIl. FEIlIlAZ: - Pelo contrario, disse que a casa do se
nado é miseravé1. '

O SR. VISCONDE DE JEQUITINBONlIA: - O nobre sem.dor
não' usou da expressão-luxo asiatico?

O SR. FEnJU.z:-Quanto ao interior.
Ô SR. VISCONDE DE JEQUlTlNlIONlIA: - E' do interior mes

mo que esto.u tratando. Uwu o nobre senador dessa expressão;
a, pOIS, e Justamente sobre ISSO q~e digo que S. Ex es~a
enganade, ljue não h:l tal luxo aSlatlco, ou esta expressa0
uao tem para mim a mesma significaçãO que tem para o
nobre senador. Pois isto é luxo asiatico? (Indicando o
salão.). .

fi SR. FEllnAZ:-Já existia.
O SIl. VISCONDE DE JEQUITINHONBA:-O que se fez? Não se

havia de fazer uma sala para o imperador'nella d'emoi'ar-se
o tempo necessario nos dias de abertura e encerramento da
assembléa geral? Como estava iiquella sala?

O SIl. FEIlRAZ:-Como está esta?
OSR. VISCONDE DE JEQUlTIMONH..I. : - Pois póde o nobre

meMbro dizer alguma causa relativamente aos r~paros,' aO
ilsseio feitoria saia em qlle é recebido o imper.ldor ....

() SR. fEnaA~:-E aqui ~stá?

O SR. VISCONDE DE JEQUITlNHCNIlA : -.... e que luxo tem
essa mesma sala? Dous espelbos com tapete e mais duas me
s lS ou consolos,e nada mais; onde está o luxo asiatico, senbo
res? O nobre senador gracejou comnosco completamente....

O SR. FEllnAz:-Ao contrario, V. Ex, é que graceja sempre.
O SIl. VISCO;-lDE DE JEQUlTINHONIlA: -... ou levou a sua

amplificaçãll e figuras rethoricas a tal gráo, que na realidade
não podem deixar de causar espanto.

O Sn, fEnRAz:- V. Ex. é que me está causando muito
O SR. VISCONDE DE JEQUlTiNBONB,\: - Luxo asiatico, não

ha tal; o que houve, e o senado não póde deixar de louvar
ao seu digno presidente, é esse' asseio prudente,sobrio, prati
cado definitivamente pelo Sr. presidente; e, se o nobre mem
hro for consultar as despezas, ba de ficar espantado pela
sua modicidade.... •

O Sr. FERRAZ: - Não estavão autorisadas, meu caro
amigo, é principio constitucional.

O SIl. ,'ISCONDE DE JEQUlTINIIONBA: - .... porqlIe na rea
lidade forão extremamente pequenas em relação aquillo que
se fez. O nobre presidente merece, portanto, e deve merecer
dosenado,elogios e 'ligradecimentos pelo.zel.o com que se tem,
comp?rtado sempre na manuten~ão da dlgmdade do se.nado,e
demaiS a mais por' essa ecenomla que prova uma solICItude
õem duvida digna de elogios. •

O SR. FERRAZ diz algumas palavras em voz baixa.

O SR. "ISCONDE m: JEQUlTlNIIONIH: - Não é e!ogiQ podro,
meu collega.... '

O SR. FEIlR,lZ: - Poesia, foi o que cu disse.
O SR. VISCONDE DE ~EQUITINHQNHA: - Nüo é poesia; Q

nobre senadol' esta com olbos vel'dadeiramente vesgos, e por
consequencia não pôrle vêr as causas como vejo eu que os,
nüo tenho torcidos; o nobre membro esta completamente
apaixonado. (Hilaridade.)

O SR. FERRAZ: - Em qu~?

O SIl. VISCONDE DE JEQlILTINBONIlA: - Se se despisse um
pouco desse estado dl fervida paixilo, necessariamente havia,
de vêr aqui110 que até hoje não viu. Creia o hOllrado membro,
e creia que isto que eu digo é a exp"essão da amizade que
dedico ao bonrado membro por mil razões.

Q SIl. FERIlAZ: - Oh !

O SIl. VISCONDE DE JEQUITINlIONIIA : - Ainda que o hon
rarlo membro não queira aceitar minha amizade, eu Ih'a de
dica; mas não posso deixar de rectificar alguns factos.

O SR:' FE~RAZ: - Eu já nilo tenbo a palavra.
O SR. vlscoNnE DE J€QUlTINHONBA: - Sr. presidente, nilo

ha, portanto, luxo asiatico, não houve senão asseio; e a ne
cessidade da construccão da secretaria é evidentissima. Assim,
eu ~retendo votar pelo parecer da commissilo.

Não sei se foi o honrado membro ou se foi um outro se
nador' que' disse que o senado não devêra communicar couõa
alguma ao porlrr executivo, que essa communicaçãO' era an
ti-constitucional e que não produziria elfeito algum. Eu pe
ço licen9a a li uem expoz esta opLDiã~ para lembrar que a
constltulc,ln ",tabelece como base da hberdade braSileIra a
barrnonia' dus podel:es,e esta harmonia não se póde dar senão
tendo logar muitas vezes estas communicaçães. Não acho,
portanto, anti-constitucional que o senaM, um ramo do. po
der legislativo, communique a outro ramo do poder leglsl~
tivo aquillo que entende, ou sobre o direito ou sobre!l utI
lidade do servi co publico; e, senhores, se eu não tivesse
es.ta opinião, enÚo poderia acbar ineonveni~ntes ou ~nti-con
stItuclOnaes as mamfestacães do throno a assemblea geral,
fazendo vêr que é necess,irio que a assembléa geral tome em
sua sabedoria conbecimento de taes e taes necessidades para
as remover, para as remediar. Não são tão freq~entes est~s
communicaçiles entre o poder moderador e a assemblea
gel'a,l? ' . . ' •

E porventura o poder moderador superIor a assemblea
geral? Não; não ba supel'ioridade alguma entre os poderes
politicos do estado, cada um deotro da sua esphera te.m a
liberdade e a independencia necessaria para obmr e sa.fIsra
zer a sua missão. "E' preciso expôr á corÔa que torneis em
consideracãó taes e taes necessidades publicas, que o[ere
cais remédio il taes e taes sofIrimentos nacionaes:: " porque
motivo tambem nós não havemos de commuoicar ao governo
aquillo que entendemos a bem do .interesse publico.? Por i.sso
eu não entendo que estas commulllcações seJão antI-constItu
cionaes. Não entro na avaliação da bypothese se são ellas
feitas fóra daquella dignidade e cortezia que é indispensavel
que mantenbào entre si, os poderes supremos do estado, P?r
que esta hypothese não se póde dar, nem se deve presumir;
tudo se deve presumir que é feito dentro dessa raia, e por
conseguinte não acbo inconvenili'nte algum em que se fação
taes 'comniunicacões.

Eis, Sr:'presillente, a minha opinião. O objecto não é de
extraordinaria gravidade, mas parece-me quo é bom que no
senado seja elle discutido e se tome uma deliberação.

ricou '\ di~cussão adiada pela hora.

2' PARTE.
ORÇAMENTO DA JUSTIÇA.

Achando-se presente o Sr. ministro da justiça, pro~eguiu
a 2' discussão da proposta do orcamento para o exercICIO de
1864-1865, no art. 3°, com as respectivas emendas da outra

, camara e as olfereciJa~ no senadQ. '



7-0 SESSÃ-o ~M U DE AGOSTO DE 1864:.

.. 81'. FCl'.I'U ; - &1'. ,pr.esidénte; os nossos ,u.so~ pM'la,
mentares têm admittldQ que na discussão do orcamento se
proceda. a. um. exame ni,~is ou menos profundo ~obré ~ marcba
da admIDlstr~ção, que .ness~ .occnsião se-exerça o .dll'eito de
cen~ura, conforme as m,nterlas .~ue j;e estão dlscut.lI1do. Este
\1so. tem tOll)fldo grande elasticidade, e ,tal póda-se .diz,er que
ikdls.cussão do orcamento, como o )llesmo. orcamento, é umo
perfeita arca de ~oé'. . . " .

Alguns oradores ostenlJlo grande erudicção, sempr.e.que se
trata de uma discussão desta natureza; outros tém procura
do fazer novas ediccões de leis obsoletas; e emfim ,outros têm
chegado a decl,arar' que fallão .1'01' de~a?a!o. . . . .

Eu, Sr.presl.dente, njio procurarel.lmltar cstes.enmplqs ;
o meu fim uDlcamente, durante jl d,lscussUo do .orcamento,
será ernittir minha, opinião sohre uma ou outra materia que
julgar importanle,e aQ.mesIl\p tempo justificar-me de algu
mas increpações q\te se me fizerão na Rusencia, e. de alguns
ataques que s~ me dirigirão na presença. E .nesta occasião
procura~ei .tQ~qar·me o mai. breve possiy~; mas não sei se o
,Çqnsegulrel. .

O nobre .'leDa~Or pela minha provincia, .que neste momento
se a~ha a meu lado, procurou llemonstrar. que era uma ne·
cessldade que a lei do ,orçamento fosse uma verdade. Eu uno
os, meus ·votos .aos ·votOI;, .do ,nobre senador; enten~o q!I~ 3"
lei do orçamento deve ser uma verdade, porq\!~,a lei dl( or
çamento é um objecto de grande alcance, de' grande impor
tancia, e por conseguinte é preciso que sobre ella haja toda
aattencão. e ·todo o cuidado.

As léis do orcámenlo .deixárão de ser uma verdado por
longo temp..o ;'eu tive de expÕr ao senado que muitas vezes,
se çortavão .despe~as que se dev)ão faZer pa.r.a~ apPl!rentar
uma despeza áquem da receita, JlHra ·.'le não patentearem as
difficuldades dothesouro. Este facto que se deu eu estou
p~rsuadido que .no presente não .'!e deve 'dar, estou persua
dIdo que de ce~.ta ~pooa para cá a lei do orca,mento se tem
mais ou menos,.approximado á .v~rdade, á reálidade das des~
pezas que devem ser feitas durante o anno respectivo. A lei
sobre creditos era prévidente; mas dos creditosaliusou-se
muito, e de ordinarip ,a falta de veI;dade dos projectos de or
çamento se ·base~va na esperança de que por meio decreditos
supplementaresas despezi\s pudessem 8er feitas.

. Esta materia de crediJos foi pro:videnciada muito ·bem 1'0 r
dl,versas leiJl.deorçal)lento que se fizerão até 1862; mas o
espirito de imitação nos,trouxe uma disposiçãO fatal, vem a
ser~a pas!agem das sobras de uma verba para outras, pas
sagem que embaraça muitas vezes o ministerio, que atrapa
lhaa escripturacão a dá logar a incess.antes estornos. Este
systemaé m~o: :póde dar -se que se tire, sob pretexto de
sobras, de verbas aliás importantes, dinheiro para apl'licar
se a outras verba8 de serviço menos importante, mas que di
versas circumstancias, a ·que todos ·nós ostamos sujeitos, po'
dem actuar para dar maior elOlSticidade. Não estive infeliz
mente nesta cas;l quando se iniciou este .systema, systema.
que hoje·mesmo está reprovado em outros paizes; mas emfim
elle passou, .é uma loi, .ena presente lei ainda elle vemcon
signado·como cousa essencial.

Eu perguntarei, porem, ao miniiterio: póde aCllSO o the
souro ou o ministel'io conhecer no 9°mez de um anno ·financei·
ro quaes .são as verbas·que offerecem sobras? Não sabe o mi
nisterio, não sabem aquelles que iniciárão esta medida que
muitas ,vezes se ignora até o fim do anno financeiro quac~
são as verbas que pódem offerecer sobras,? E qual é o resul
tado? Na supposição de que a verba npossa ,offerecer so
bras, se p~ssa dinheir{) nella .consignado para outras:verbas ;
mas, depOIS que os balanços das thesourarias,chegão ao .the
so.uro, tambem póde-se reconhecer que essas sobras ,presu
midas não são verdadeiras sobras, .e muitas vezes que em
vez de sobras ha deficit; dahi a necessidade de um éstorno,
a' complica~ão da escripturação, a muitos outros males que
podem nascer desse systema.

Sr. presidente, en hontem disso lJ.ue me parecia que nós
iamos decahindo do i!ystema que <tmhamosseguido até o
presente. O balanço que 'foi apresentado .este anno já descobre
o começo dessa decadenci/l, e eu estou persuadido de .que
sem pessoal id(D30 não se .póde attingir ,o fim que -nos pro·
pomos.

o SR. ViSCONOE OE lTABo_RAn~: ~ Apoiado, isôO e. qu:e é
verdade.

O SR.FIlRR~Z: - E' p!Jt esta razão, Sr. presidente, que
eu cada Ve4 p,)als m~ conven~o de que as yel'dadeiras leis são
os. execu.\ores escla~eddos. e zelo'ios; se nno os houver, as
leis serão IQua mor~, não 1'0 Jeriio ter o elTeito desejado.

O SR. VISCONDE nE iTADeRAIH: - Lance os olhos para o.
.balang~ provisorio. .
. O SR. FERRAZ: - Essa dec.adencia ainda mais se demons
tra p~lo pr~jecto' de, or'ç,amento que temos presente, Nelle ha
desc~ldos Y1dISCulpavels: apresentão-sE impostos elevados
dUl'hcadamente, ap!eSentiÍo·se disposiçúes contrarias entre
SI, nota-s~ a ausencla de~el"tas vprb~s do serviço. publico, o
ao ~esmo tempo na receita ba artigos de rendimento dos
'servlço.s a que se referem essas verbB.s.; e por ullímo (não
poderei occupar-me. analyticamenle desta parte na discussão
deste artjg(), llorque não é occasi.10 coml'etenl.e),a por ultimo.
Sr. presidonte,. acbão-se dous artigos quasi em contradição,
quer a respello da redueçilo dos empregados de fazenda,
quer a.respello mesmo do melO de que o governo deve lan··
çar mão n? caso d~ exjste,ncia de deficit; na proposta If(1
governo dlz~se - bilhetes - e em outro artigo - qualquer
.outra.operação de credito. '.

O SR. VISCONOE DE JEQ!IlTIl'UIONDA :- M.as isto é do orça
mento da fa:;jlnda. .
, O SR. FERRAZ;- Ora, V. Ex. quer ser a palmatoria do.
mundo? Deixe-me tranquillo:
. O, SR. VISCONDE DE JSQUITlNHONDA :-Estou lemhrando que
ISSO é d~ or~ameDto da fazenda; agora trata-se da justiça.

O SR. FERRAZ:"':" Estou fallando em geral do orcamcnto.
Nesta. ponderação que o nobre seJ.ador faz ha injuriá áquel!o
que dll'lge nossos trabalhos; porque, se eu estivesse fóra da
ordem, elle, que. é algumas. 'veze~ bastante severo ,'c espe-'
clahIlente para comigo, na manutcu!lãO e cxecu!)ão do regi
mento ...

O SR, VISCONDE DE JEQUlTINHONDA ;- Eu estou lembrando.
O SR. FERnAz: -:- ... : sabendo que este objedo li serio,

necessariam,enteme teria advertido. .
O SR. VISCONOE. DE JIlQUITINHOI'IlA:- Y. Ex. não leve

a mal. '
O SR. FERRAZ: - Emfilll estou tão acostumado a obedccer

ao nobre senador, tão illustrado como e\lo é ...
O,S!,l: VISCONDE DE JEQUlT~NHONlIA : - V. Ex. confunde-me.
O SR. FERRAZ :-.... que não posso deixar de entrar na

materia, mas fi'fuecerto de quejá estava esgotado o ponto,
de que e~ me occupava. .

O SR. VISCVNDE DE JEQUlTINllCNI!.A: ~ Disso estaV<1 eu
certo. . • . '

Q SR. FERRAZ: - M,as ohser'l'arei ainda ao senado que,
emendas existem que não est.ão justificadas. Pergunta·se:
porque se pretende a reducção desta ou daquella verba? Não.
ba razão nenhuma que se o1Iereçapara isso. Eu tomei nota
de algumas verbas deste ministerio que se achão neste caso.
Se é. por economia, permitta-se-me a expressão, são ecoDO
mias de barbas de vela dé cérá, que não podem aproveitar
cousa alguma; .e a proposito dessas economias eu pediria ao.
gabinete que.rep~ras~s que despezas se fªzem sem a\ltorisa
cão do poder legIslatIvo; por exemplo, a despeza com fortl
ficaçãe.se armamentos, que não estáautorisada por elle.

O, SR, VISCONDE DE lTABORAHX o-Compra de artilharia.
O SR. F.EnRAZ :-Essas despezas não podião ser feitas .sem.

autori~ação do poder legislativo. Os dons voluntarios devião
ser escripturadosna verba de receita, e, depois de assilUes-,
cripturados, ao poder legislativo compete dar-lhes o destino
conveniente.' .

O Sn. 'VISCONDE DE ITA~ORAHY :-Apoiado.
O SR, FERR4z: - SOILOS governo constitucional' ou não,

lomos; se,som..s, não devemos :preseindir daquill6 que é es
sencial da constItuição na parte relativa á applicação dos di·
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nbeiros publicas, tenbi'io elles :J: origem que tiverem, ou sejão " sequencia de sentença nestes casos', mas não falia nos crimes
impostos ou sejão uons gratuitos. parllculares. Ol'a, não é contl'a a razão, nM repu~na a todos

O SR. VISCONDE DE ITABORAHV : ...:... Apoiado. os sentimentos moraes ver, por exemplo, um bomem eslel
liooatario, um 110m em confesso criminoso, continuai .. ter

O SR. FERRAZ: - Esta opinii'io minha nao ede boje: eu assento em om tribunal tlo páiz? Eis uma lacuna de oossa
combati a applicação que dos dinbeiros que se tirárão dos legí,laçITo, não ba lei sobre issó.
primeiros acci.onistas do Banco do Brasil se fez para o calça- 1'01' outro lado, Sr. présidente, quando n'o baJ'a u'oi
mento desta CIdade. "

Eu, Sr. presidenie, desejo qne entre nós se mantenbão os crime, quando não baja U1ii delicto, os vicios que degr,)dão
principios; não [alio nem em relação aos individuas, nem o ser bUmano são incompativeis pOr cel'to com a posicão do
em relação a qualquel" outra circumstancia; e por esta occa- 'um magistrado a distribuir justica. Nós não lenios ta"mbeoi
i1ião permitta V. Ex. que eu diga que eu jámais tenbo em legislação a éste respeito. é uma.lacuna ainda que som'emos:
vista rebaixar nem a um bom servidor do estado, nem a P.ol:exemplo,. sc por infelicidade um magis!r,~do se dá aó
nenbum dos meus collegas. VICIO da embrI~guez, ou a outro qualquer VIr.IO. desta Mtue

Nlinca subi a expensas da opinião de outros, nunca subi a reza, póJe utilUlente servir ·seu paiz, administrar justica,
expensãs do credito dos meus adversarios. Quando trato desta i tendo assentu ainda que seja no mais infimo tribunal "do

. . I' .. t imperio? E qual é o meio que nós temos para sanat este
materIa, e pe o mteresse que me 1I1Splra o sys ema represen- ; mal? NãO temos nenhum. E esta lei não é necessaria?
tativo, 'iue tem sido falseado em todas as sltuacões, e que na
Rresellte vejo cada vez mais falseado. Foi pôr esta razão, . Não seria uma das primeil'as medidas que se devia tornar?
~r. presidente, e não por outra, que fiz algumas observações . N~s não .temos legislação quo dê aos tribunaes uma juris
acerca das despezas feitas nesta casa; não ti-o em .vista dlccao dlsclpllllar nesses casos; temos apenas lIâ mão dos sli
ouue qualquer fim, não me dirigiu desejo algum que não periores o direito do reprebender; temos tambem o direito dé
fosse este: entendo que não se póde fazer urna despeza sem processar e de fazer julgar aquelles que commetlem um
que o corpo legislativo a autorise;.. que,assim como o minis- crime; mas, no caso de vicias dessa natureza, nós não ternos
terio não deve fazer despezas seIllólutorisação, assim tambem lei alguma.
a mesa do senado não as deve fazer. Por outro lado, as molestias que perturbão o espirito, as

Passarei, Sr. presidento, a outros objectos, Tem-se tra molestias que enfraquecem o corpo, e por consequencia o
lado da reforma judiciaria; um nobre senador pela minba espirito, illbiiJem o magistrado do oem pesempenbo dos seus
provincia encetou a discussão desta materia; eu o seguirei, deveres; mas a natureza humana lambem li fraca, muitas
não tanto para analysar o projecto. que se a~ba em discussão vezes elle póde sentir-se exbausto de forcas, pl\l'turbado de
na outra camara, porque a occaslão uM e propna, quanto sua monte e querer continuar: qual é ó meio que ba para
no que for necessario para ciJamar a attenção do nobre pre- fazer com que esse Ulagistrado se retire' do assento que tem?
sidente do conselbo para um ponto muito importante, qual é Aposentadoria não pede, aposentadoria forçada não póde dar
o da perpetuidade dos magistrados. o governo, porque não ba lei que o autorise, de aposentado-

Sr. ?residente, eu entendo qne li principio da perpetui. rias não trata a constituição, e ainda mesmo das voluntarias,
dade dos magistnldos é um principio estabelecido, não em que se podião conceder na fórma da Ord. liv. 20 til. 5~: e em
beneficio delles (apoiados), Ulas por u:ilidade publica. Este taes circumstallcias o que fazer? O principio de perpetuidade
principio, porém, não póde ser absolnto, não o dete ser, não póde ser absoluto, e por certo encontl'a limite na meSlDa
corno não o é principio algum; tambem está sujeito a excep' razão que o consagrou - a utilidade publica. A lacuna, por
ções; conforme a utilidade publica o exi"'e. Não se fazem tanto, de nossa legisla.ão neste importante ponto é evidente.
Ulagistrados pam bem delles, Ulas para bem daquelles lue Entretanto, temes pr Jcetlido eUl taes circumstaocias por
têm carencia de comparecer ante os tribunaes em defesa de meios arbitrarias, ·temos concedi rio aposentadorias, e estes
seus direitos. (Apoiados.) . actos têm sido approvados pelo corpo legislativo.

Eu reprovo esse culto fanatico que se quer dar a perpe- Ternos concedido aposentadorias; mas alguma lei as esta-
tuidade dos màgistrados; o verdadeiro culto é desse princi- belece? N~o; a constituição esl..belece o principio absoluto
pio estabelecido em conformidade com a utilidade e conve- de pel petuldade: faz sómente a excepção: 10 quanto á sus
nieocia publica; esta é a base de toda a legislaçãO, é a base pensão pelo poder moderador, obrigaodo o individuo a ser
da constituicãO; de outro modo ltãO baveria razão plausível processauo immediatamente; 20 quanto á remocão eUl certos
para conserva-lo. A perpetuidade, Sr. presidente, se não es- c~sos que a lei declara, e 30 quanto á perda do" emprego em
tivesse sujeita ao principio de utilidade publica, de beneficio Virtude de sentenea. Não ó uma lacuna de nossa legislacão?
geral, deixaria di ter uma razilo de existencia, Não devemos nós providenciar sobro esta Ulateria? Certo

ve~o~R. DANTAS :-Quem li juiz da conveniencia'7 E' o go- qU~~~bo'res, a lei franceza, de que sou admirador neste ponto,
providenci 1U muito bem: não· só os tribunaes supe-

O SR. SiLVEIRA DA MOTTA o-Vamos ouvir a applicação. riores, os mais altos, como a cilrte de cassassão, a côrte de
contas, estão sujeitos a uma lei, em consequencia da qual os

O SR. FERRAZ:- -Não sei qual é o governo a que se refere seus membros e os membros de toda a Ulagisttatura em cer-
a :lobre senador. . los casos, em certas circumstancias moraes e pbysicas, po-

O SR. DANTAil-:-Não é o actual. dem ser suspensos, podem ser processados, podem ser dispen-
O SR. FERRAZ :-NeUl o nobre senador pôde dizer ainda s~d~s ou privados do exercicio de suas funcções, com ou sem

qual é a Ulinba opinião. direIto á pensão, eá propria perda do empI'egtl; e;o que é mais,
Sr. presidente, quando um magistrado chega á certa idade,

O SR. SILVEIRA DA JIloTTA:-Isto é vilrdade. a de 70 annos para as côrtes inferiores á de cassas,ljão, e
O SR. FERRAZ :-P~r consequencia deveUl haver excepcões a de 75 para a córte d6 cassassão, 50 considera por este

a esse princilJio absoluto; estas excepeções, Sr. presidente, facto, sómente, inhabilitado para continuar a senir, da
se basêão em certos factos, em certas circumstancias que se-!bo ~po6entadoria forçada, concede-se-lbe UUla pensão,
devem ser patenteadas a todos. São elIas pbysicas ou são e IstO e por uma razão sufficlente. Desde 182i, em con
moraes. Tratarei primeiramente das moraes. sequencia do principio contrario, de Talerem sómente as

Póde-se conceber a existencia de um magistrado que es- enfermidades e não a idade, succedeu que grande parte dos
feja pronunciado por um crime particular; que tenha soITrido tribunaes francezes estivesse preencbida por pessoas que por
uma pena em consequencia de UUl acto classificado delicto sua idade já nao podião dar-se ao trabalho, dar-se ao estudo
que o desdoure, que lhe tire o credito que deve merecer, das materias que erão sujeitas aos tribunaes a que perten
que o desmoralise ante o publico, ante a nação? Dtl certo cião. E então o espiJito de confraternidade ou de classe se
que não. Entretanto a nossa legislação não providencia sobre apoderava de seus colIegas, estes não querião impôr-Ibes a
esta materia. A Constituicão falIa dos crimes de responsabi~ retirada forçada, que muitas vezes lhes seria. fatal, porque,
lidade, estabelece o princ1pio da perda dQ emprego 6Ul con- comI) eu já disse, a natureza é fraca, nós mesmos nuo nos
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l~onhecemos, ás vet~s.q~ei·emo~ perJllan~cer nos logares para O SR. I)ANTAS:-O senado não appruvou isso.
os quaes ou não eslamos habJlltados, ou em que pelas n05- O SR. FERR!Z:-Oh I niio approvou? Lã estilo as p"imeíras
sas enfe~midades nilo podcmos continuar a bem preencher os aposentadorias.appl'ovadas, e, o que é mnis, o fallecido do,;.
nossos deve.res..\,:s.La é a legíslaçãq e.ni, .,vigor. em F.ran.!la, embargador Ferraz baLeu porta por porta de todos os "amos
onde a magIstratura se acha collocada em um pé respmta- do poder lc.gislativo, reclamando contl'a a inconstituci"lalí
ve!. dade do acto (Iue o aposentou, e todos os ramos do co'po

Sr. presidente, na àtisencia desta lei, tomo 'temos nós pro- le!tislativo forão súrdos aos sells clnm~res ..
cedido? Senhores, perdOe-Be-me a franque~a, o corpo legi.;la- Haveria rl,lzão? Póde ser, eu lIilo posso nvaliar' bem; mas
tivo tem até o presente tolerado, tem mcsmo ~pprovar\o quasi o que eu 'luero demonstrar é que o principio da perpetui
tudo qua.nto tem sid? ataque ao principio ,de petpe~u.idade dade foi falseado .. Vn1 outro magistrado em iguaes Circuin·
dos magIstrados, e so urih, ou ,outra vez, ou por espl\'lto de stancias, dilpois d~ muitos nnuos, ~utevc UIUI!.. !traça, aô
parLido, ou por espirito .de opposiÇãO: 0..0 porque o m~er~s~e honras de membro do supremo lnbúnal de Justlril; liJaS
indi'idual tenha actuado, nos lembramos de que o prmClplO al~uem houve que foi reintegrado, e porque? l'orqut' aduou
se acba falseado, e lemos clamado I. . .' o lIlteresoe individual.

Sr, presidente, nós temos magistrados avulsos que não Passemos a outra época., a das segundas aposentadorias.
p~rcebem ordenado. que não t~m sid.o rein~egrados, não ElIas se derão, e depois de alguns annos, r.orque o interesse
obstante o terem reclamado por longo tempo, o lerem solicita- individual (pcrd6e-se-me a expressão) aclua,.se, dcixitrão de
do por hJ1lbares de vezes. Desenganados, ou esmorecidos de ser approvadas, não por üm acto, mas pela lei de orçamento
suas prelenCÕes de reintegracão, têin pedido suas aposenta- de 18<15. . . '.
dorias; su·a~ ~olicit.~t{í~~ têm sido em v,~o;, 05 diverso? Vamos as lerceiras, DiITeren(es magistrados forão tamhrm
ramos do ,ilOder leglsl~tlvo, e o poder executivo" surdos a aposentaoos forçadamente; este iieto aiuda não foi appro
voz da. justiça, aos seus clamores, em rlespelto ou .com qu~bra vado ...
do principio de pÚpetuidJq~, ludo lues leni .negndo. Remle ri SR. BAllio DE lilulllTlli .. :-Apoiado.
gracão' ou exercicio, oi'denado ou ilposenlarloria, nada se
lhes tem concedi·Jo.-Alguem está Im perto ou mais de vinte O SIi. FERIlU: - ... ex~te ainda um magistrado sem .ter
annos selll perceber vencimento algum, scm ter meios para sido reintegrado. Dos que ror~o ohjecto d~s seg\!nd~s apo
sua sustl'ntaçõo. sentadorias, um ou outro roi reintegrado, não por clleito de

uma medida do .poder legislativo. riJas llor eiTeíto dc um acto
(Ha unt aparté,) r!o governo; ta! foi creio que o fallecido Sr. Bellilonte; mos
O SIl. FCIlIlAZ: - Sim, esle tnesnio a quem se refere em das terceiras existe o SI'. Valle, e mesmo no OI camento

particular o nohre ministro solicitou muitas vezes exercicio, actual nem v~m o seu nome m'ehcionado, comÓ tiuÍla sido
veucimentos ou aposentaJoria, e ~ó agora, depois I!~ parar noS anteriores.
em estado vizinho ;lO da miseria, desellganado de tudo, foi Neste ponto, Sr. presideute, permitta o senado que eu
que deixou de pedir .... E nenuuma voz do.parlamento se justifique uma. opiniãO que e':pendi na inraucia de mil!ll1l
elevou até hoje para clamar em favor tio IJI'IIlCIPIO de perpe- vida parlameutar na camara dos Srs. deputados, Eu disse
tuidade, violado nas pe'soas desses magistrados. . na occ-asiüo em que se censul'ava o acto do govcrno de aro-

E porque se tem dado todos estes factos? Porque.? 1'01' sentadol'ias, que deviamos sómente cxaminar se era justo ou
falta de uma lei. Se ha motivos que tornem o magistrado não justo, não porque eu desconhece;;se que o principio fe
indigoo do logar, s~ja processado; se nllo ha, Hjl\ reintegmdo. ,.iuo era eminentemente I',onstitucinnal, que havia uma
E porque com este~ se não tem procedido por meIO de apo- aberraç~o da. constituíção" uma ferida muito prorunda dada
sentaflorias forcadas como com os dcsembargadores e mem- nesse jlnncljllO de perpetUIdade, estabeleCido por ella. IDas
hros rio tribunal de justiça ? Todos são .magistrados perpetu<Js, porque se tratava de censura ao govel'llO. e eu entendia qJC
dérn-Ibes nS aposentadurlas como tem. lledldo. Ao menos era dJ direito da camara dos deputados conceder um biJl do
isto. Esse magistrado a tem requerido? Porque não se lhe indemnidarle por aquelle acto; e ent;io eu disse: "Exaroi
tem concedido? nemos sómente se o acto é .iusto ou injusto; li mas não que

~Ias senuores eu niio me importo que se examine a ques eu deixasse de conhecer que o principio constitucional tinha
tão pelo lado pa;ticulaf do bem do maf;i;;trado; quero .que se sido ferido, não porque eu deixasse de reconhecer que a as
examine a questão pelo lado do prinCipiO da perpetUidade e sembléa geral não podia al"provar actos desses.
de sua convenieneia. Nós, Sr presidente, falseamos amda este O SIl, BAIIÃO Dl: MUlIlTlllA: _ Apoiado.
principio quando damos ao gov.erno o dire!to rle conserv~rma-
{tistrados avulsos; ha >l.S, creIO eu, OUVI do nobre· ministro O SR. FERRA~: - IrIas actos que ferião o principio de per
hontem ; destes alguns vencem ordenado. outros não vencem I petuidade j;i tinhilo sido approvados auteriormente pelo po
E porque conserva-los se~ exercicio. ? .. . der legislativo, o qual voltou atraz nesta pl'atica, julgo que

Contradiccão ainda maIOr: o poder legl,l~tlv.o consignou conhecendo melhor os s~us deveres, e d,eixou de approvar os
para um magistr'ado de nome Peixoto, em uma lei do orça- aclos da 2" aposeoladona.
mento de 18>1.6 ou 18í1. os sells vencimentos; e os outros em Se eu estivera no parlamento, eu não daria nem o úilt
iguaes circumstancias. alguns dos quaes já p~.recêrão,deixarào de indemoidade ás aposentadorias que têm sido objecto de
de ter esse fil.vor; lIlas porque? em rcsp6lto a alguma clr- discusôão das duas sessões do corrente anno, nem approvaría,
cumstancia? O principio de perpetuidade, Sr. presidente, é nom approvarei jamais qualquer projecto de lei que tenha por
que padeceu, o principi~ de perpetuidade . dos;Lppare~eu, só. fim approvar as mesmil.S aposentadOrIaS. Não daria um bill de
valeu uma circums\anClil para que esse 1I11hvlduo. JUIZ de indemnidiUle, porque era preciso que se me ·convencesse de
d!reito Peixoto tivesse o seu vencimento; qual el1a, Sr. que se procedeu de llma maneira justa, e eu estou convencido,
presidente? Ter um bom padrinho, ter um patrono,.que R.dvo- a respeIto de alguns fil~gistrados apo~entados que conheço
~asse·a sua causa na. caffiara dos deputados e no senado; a (Ilãll conheço tudos), que o acto foi sobremodo irljusto (apoia
lei passou em seu favor, mas osoutros em iguaes circumstan- dos), injusto ainda mais se nós avaliarmos as razões que
cias existem abi pobres e miseraveis. praticando talvez al- militavão, se razões podem se dar a respeito da fórma com
guns actos que não teriilo commettido se porventura não que mUitas vezes se baratea o credito do individuo para sa
fossem reduzidos a uma penuria digna de toda a comlse- tisfazer .s?mente ás paixões mesquinhas, ás ([uaes estão mais
racão. . que sUJellos os magistrados. Se eu pudesse avaliar e.ssas

b principio de perpetuidade tem ainda sido falseado por razões, eu diria que em peiores circumstancias haveria mui
outro lado, pela nposentadoria forcada. Não faHemos do tos outros, alguns dos quaes talvez tivessem posteriormente
governo, fallemos de nós mesmos.. Nós que somos os fiscaes promoção ou fosscm empregados, e revoHa, Sr. presidente,
da lei, 05 fiscaes da constituição, temos deixado desape~- quando um~ me,dida (lQupa a uns e sacrifica a eutros, cuja
.cebidos passarem esses actos, ou mesmo tornamo-~os co!o:,- conducta nao pode ser po"ta em duvida, ou, o seudo, não. ha
plices das feridas na constitUição, quo delles resultado. I provas para condemnar.
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li: LI.l\lo m;IIS , SI'. IHt~:3idell['J\ o lllJ11 pl't)cedimcnlo so E f,lzcm b(~n) .senhorc:3, porque cntro nó~ que l\<'i.O Im ac.
Dcl.:;eíl.ria em uma jL1:3ta. CilUS:l J (r~;l\\{() o ministl'o que pl'O- cesso por a!ltlg-IJldad~, i) homem ve se na ndces.:iidado tio bCl
cl'.dúu desLt m;~nr..:lr{\ tli.:i:Je trU~ LInha documentos que pro- Ler ús portas tLL anLe cam:lr(\ dos miltlstl'oS, ou, como se ,Li
vaVJ.l) a llCCt;~:=;IJ;Hle lie~ta medIda.. Se eu rura. milli$lI'O, com n~ llo,s:=iO ~J'slema parl.an!üllLar, das .in[lucilcias da época, para.
lOlta a r,ora;;rlll apreClllaria esses dOCUIllC:ILos per~lnte o D.utor lH[Ulilo. ~lllJ o dlrclL0 luc devIa tl,.u'J aquillo uuc i.l jU:i-
li'jbulIal. a cntao. (fuando C~;:ie lribblnal de meu puiz contra a Llf?l lhe devIa garanti!'. .lo

evidencia J.()~ fal:Lo~l COllLl'(l as prova:;, fh'ixils~e de fazer
~a, njlqeu viria ao Farli.1lllcilLo e dirií.i.: (( Nllo ha. l'CCUr30. JJ .~las o pl'ir-cipio da ('[)1~5líllliç{10, que c~ 1"1~) dcspjo que

s~J~\ enLent!Jd,) da ma~e!ra pllt' que .5C qnet'. enLrnílel", lem
(11poilLdús) aInda. n.ul~'o do fJi1"Cenn quu tt1mbeiil l~lll sitIo infl'!ngido. A

O SR. SltVEIrU D.~ 3!inTA: - E' isto o ~ü() se di:)5C [lflui. cons.tl~ulçao cst.ilh~lece flue LocL.lS as CiHi::;ü= ~ej(io decididílS
O Sa. f~f1íi \:~: - nla:=! i"I~silll tr:C.5n10 a nlJLcria é Li.l.o por .J~IZC5 ~e dHC:to c jurados, conforme a. lei determinar"

delicada qL:e ""O sei como se PC,',;'l Llzer iôso, Sell~ores, 8;,clue lodo ouira qUitlqUGr juiz 'Iue ""O seja o juiz de paz:
lia CtJUSilS (IUC piiss:l0 uesnporcebidi.Js, o a re:::peito das EntreL;.\IltJ os Ll'dJllno1C5 do commel'~;o Lóm juizes de 2,l in
qUi.l.éS nüo se púde Jnm aV[lliar se o rumor publico é sLancia !~ue s:10 eielto:5 Lil\!)~lallllenLe peloS" cummcl'cianLes. e
jusLo ou a;1o; lJa ilccões. iillloclmtes que se envencnào) na esLa e\clç;lo cu 11;1,) ~ei como é reita; é unia cousa (rue não
'LJctU3 que da n:c~r.:l;j sorte :::e WIf[Clll íldu!~eJ'ar. Eu vou apl'e- pode durar por muito tempo.
senLar ao ~entldOnUlll C.d~lllp!O, til:iillo da tisLOl'i~. , _Ni.1~ raIL:l'!,:í :l. r~:,ptjtJ do·~ . .Í.ll}zes nlunic;pac5 que tambem

Chegaado il lilc;,ue, ~lüCUICl lIm .J1CCI~)l1tlIW c VClu-me nao SilO nJjl';:'lsLrat1:~s U:L consULulç:io; erlLnndo que esLrs eH1
um fluneez de S~ld\~ d; 110 ::-upp1e.llIcnto d~~t~ dlccionario acllel pl'úg-ldo;5 s,lu ltli!ifO infdiJ..cs. O;:; abusos, Sl"~ pr(s:r]enLe silo
o scguiilte : - ilrls~oL-v.o!eur-llris:5uLinnet'-vule,., eL~ .• e III,nmen~.o:;: o ~)j1c.hil!'C'1 nOI1:endo jll~Z municipal 11(10 trm' Pl"(l··
ouLro~ nomes. de3ta m.all~lia; p~l'llue? .rorque os paI'LIlJ?5, Lj~l i1Igum:l 1. \~Jll;lc~se a lêl que eX.lgc um arlOO .do pi"J.Licu cm

". os odlOs publlcos saerrfit:arão Ill'lssol, eôle frallce~, que altas qual'Juür e~el'lptlJl'IO dc' a,!yog-acla; ílm allesl<ido apenaô
go~avi.l enLre os scus cOlltcrraneos de uma rCj.:uta~:lo illibada. (apol.ados): U;~1 alLc:;Lado graluitu Ci.}[JOrllla LurJo ; o rC:l-IS-

E' o flue sr.mpre suecede Llnio a reôpeítu dos elogios, tro no tnLun'll da relação vale lalvez muito para pr~l'a
como a respeito dilô cellôuraô, do descredilo, Os partidarios da pratica. E;le h'JnierÍl assim ti LlIic;ldo a deeidir das
cestum;,u mandar de quina em quilla dizer: " Fulano é um eausas aô maió imp(Jrlalltes que podem éxislir, preencbe os
optimo homem, ti um sanlu. " Qualru lubas de,tas poem O qualru am,oô, est:' "uJeito ao bel pr;l7.cr daô ill!luencias dr>
bOIll~;lI lIa~ ~lUVen-5J ainda que !liiu teufla merecilllenLo, ainda JIU, sobrcLudo das intluuncias das.provinci.1s: so n;lo ao-rílda
que n"o valha, Sr. I'I'eôiJe"le, uln gr'10 de mil~~. Mas, se a um p"llidn, se não se melle nas eleie6es por~ i"o
05 odios publicos actuão, o 11OnH~m maia illIlOCl'IlLe, o bomem :Só vai par<1 ró~a da c~treil'a; se agl'nr'a e& faz' Jislurbios
lll"iô pruhoé immedi,!t'll11enle sacriftcadu a est~s od!os, passa tem um ?rernio. fApoiá,(lJs,) Alguns Fazem mais: preen~
pelo mais reprebo, e ealulllmadu,.e a caIuUlnla, Sr, presl- cl~ldos Os annos, nao querem ~n'ils ser empregados, abando
dente, que mUILJs ~eze:; apen:l:; LLsna, e sempre o malOr na~ filHlS1.l\ cilrrelfil, e fic;To <1 esprra do primeiro lon-nr flUO
ob,taeulo que o bOIlHJI!l publico eucolilra Ila sociedade. maiô IlIes COllv~m para o obterem. ['o·dem estes hom~ns ter

Eu, poiô, Sr. preiilielil~, digo COIU loda a franqueza, com a pl'ilt'ea necess.lr'Í;l? Nenhum:t absolutamente' porque se
o eora~,lo na boca, (Iue não VOtaria nem pelo bill de in, eslão, por e::em;J!.o, em um .!lequeuo 1!1UIlÍcipio ~nrle no; ~a
demnidade, nem vutarei pela ilpprovação de uma lei que s~não de anno ell1 anno uma 'lcç'10 de dez dia~, ou uma ac
é1ppi'ove as apo~eIlLoJcrills. W gao das flue iin~lgi\men~cse. challlavilo-jul'oluenLo de alma-

Maô pe~7unto e~: o mini,terio deveria preeneher esse, ("'0 têm oUlr~ cous:t mais do ~jlje algum ,inl'elllario, ~
Jorrares? E a pra[lca; qucr n~ {ll'I.melras, quer nas se· mc~mo. as acçocs f!0 ro~ça .([U"l5L nunca se dirOI~ porque rio
gundaô, qu~l' naô lerceiras aposentarJorraô, quer na remoçi1o orrlmano ,os remedlO, v,ulenlus, não obstanle a disposil'ão
(Ie mai6:;lr:J.do~, quer ~Iuando eHes fic,:oal'ulôos-, _oôminjsllp~ 1ll~llo .p.'L;;t,va da ordenaç:lo, S"O ii arma de que se latina
ImmedJaLJOlCnLC 1Jrovem 05 empregados) nor~e;~o cs nlag;:;- IUlLO .pal (t ~e poder dl2sfurnal'. Ora, um llOmcm (1esLes, sem,
lradoô. A,sim, poiô, eu 1l,10 eéllsurareÍ o I1Gb:e milli;lro vratl,ea, eollueado elll um logar de juiz de dir'eito, o que
pOrflue, segulado os precedentes nunea I!lterrompldos, proveu tara? ..
os nwgist"'ldoô eon[orUle a lei marea, (jllal a eulpa '1 E' a . Mas os J!lIZeô de dirello' estão n:l5 mesmas circumstancia,:
[alta de uma lei. e deila culpa~ Sr. presidcnte, in[elizmrnle InclllllbeuHe ôómenle do crime; uma ou oulra vez deeidclll
eu lan~bem parlíl~o., sou membro' do corpo legislativo. Até algum l-eeur;o no caso Ilue a lei eslabelecc: (lua [Jrali~a I;óde
bOje nao ~a urna lei que regule eôla mateJ'la, li ue o a m,m ler esle ~omem?
impor~~ntB, qte póde haver na orgllnisação do nos"o sYô- O Sn. 11,\[;;(0 DE pWj,PA1lA:-E' vcrilade.
lema jud,ewl. ,

. " . _ . , ,.-. , ' . O Sn, hnr,.\Z: - ~ veja V. Ex:,. ql!e alé os proprios audi-
U..l Sn. SE".IDon. Ri! um plUjeela na caba. lares de guerra,que somellle esludao as materlas do processo
O SII. F,:nnAz, - Se ba um projeeto na c~sa, el!0 devi'a de guerra, l[ahi a pouco v;l,ll [Jara as rela~ões; e ([ue luzes

lOUlar a dianleira a oulra quall{ue,' reforma; n;10 se póJe poJem lev;H? l'llellbuma luz.
ler, apezar das leis do proces;o serem as melhores, ~oa ad- Ea entendo, Sr. presideilte, qUê o lalento valo mui lo; mA,
mini,tra~:1o da jn:;tiça, sem que os magislrud?ô sejão bem em jurisprudencia eu eótou parô~adidl) de 1]11e, se o lalento
cullocarJos e sem que sobre as suas atçõcs a lel exerça uma não deve concorrer em l(;ual grao ,rom o tstudo, o eSLudo
grande iilfiuencia. maiô vale que aproprio talenlo, Pa":l o magl;lrado lUla é

E, sea~ores, Deus nos lil're Je dizer que fica isto a arbi- rnistJr gl':Ulde lalentu, r;;a3 grande applieaeàa, I(rande estudo
lrio do governo, a apoôentaduria ou a retirada dos magistra- ,e o lalenlo necessario para bem obterem-se ose fructos desô~
doô. Eu queru segui,' o exemplo rlus legi~!adores dos outros esludo. ,
palzes: 05 proprios lribulHleô que inllinj,lo a pena de reli- Nesse esla"" dc cous"s, SI', l,residenle, o que poderemos
ruda, que dedarem se os individuas eslão no caSiJ de oblerem nóô obtel' da jUôli,a du nosso p~iz? lIrros graves, preee
pensão. aposenladoria, ou nào. Eôla é uma medi di! p~r que denles de tuda a nalureza, pi'eG,edenles que nos fazem coral',
nós clamamos luceôs:\ntemellte, e eu eôtou per,uarlido, Sr. e que ahtum,\s v~zeô IL,o ao rnini,terio de estr:tngeiróô baô
jJesridenle,de que, se o nobre minislro bcm analysar il ilU;S'\ tant.e truball,Q dc re;pontler a nolas.
legis\aç~o a respeilu da organisaçãiJ judieiaria, verá llu~ nés Sim, sc:I1,ores, 05'pI'ecedcnteô vogJo, e não não !la remedi:>
naurl'aliamos nos defeitos deUa, que nós não podemoô 1'01' contra elles; alntlae um de[crlo da nosôa legi;la~<io, EIt en
maneira illg-uma dizer que tomos justiea emquanlo ella edi· tenllo que deve o jlI'ocurador da eonh :'er roilocatlo 110 lribu
"er no ponto em que se ac~a, não só pai' fillla de tirocinio nal SUpl'0mO de ju,;tiça, ou qua"squer oulrlJô procuradores da
dos magislrados, por falta, digamos aSôim, do sabedoria, eorôa, ou 'Iuaeôquer ~gentes publie05, ter O direilo de recorrer
mas ainda e pnnclpa\mrlJ18 porque rlles s;10 dlstra~ldog de por amor da lCI, por IlItrreS.'e tia leI, pOl"IuO neôte w,o ne
suas, funcções, não se podem dar ao eSludo do direito. ee,sariamellle I'eôultaria e:;labe\ecer-se uma norma e desviar
(Apoiados). ôe inlelramente os juizes dl' pr"ticar~m o arbilrario, com"
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costumão, porque, isenlos de toda e qualquer ~anccão (eu não ao lado. Eu tenho necessidade de fallat' deste modo, poi"Jue
enlendú que n responsabilidade seja um meio éITectil'o de antes de partir para Europª eu disse aqui no seuado que pro
challl~-io.s á ordem, .inr~lizmente isto e uma verdade), só por leslava coatra ll. I'eforma proposla.
esse meIO extraordllIano do recurSo interposlo ou por Ainda o principio) da indrpeudercia dos magislrados é
ordem do ministeno, ou pelo oflicio do proplio procurador ~lacado por .essa legislação, que estabeleceu uma lista de
iJa corôa, por amor e interesse da ju;;tica, por amor e inte- JUizes de (i1l'C1to para a escolha dos desembargadores, e que
resse do direito, é que se pÓ'de chamár esses magislrados deu o mbilrio de, em certos casos, quando o magülradJ
ao seu dever. enlra na lista um certa numero de vezes, ficar neIJa perpe-

O tribunal ~upremo de justica da mesma sorle se acha tu~mente. Se ° nHlgislrado li múo. uma me(Jida ~e torna
d·e.naturado; conhece do meritó dos autos e das provas. necessaria, mas não esta; se a ma;jistrado ê bom, faca-s·e

UM SR. SElHDon: _ Não pel'a lei, a lei não o· autori~a. justiça. Mas, senbores, se o maEistrado procede maJ,'será
sua existenci.. mais illfeliz em u!)! trihunal de 2- entrancia

O SR. DARÃO DE PmAPAM,\: - No crime, nGo. r!o que no da 1'1 D!uitas vezes eile (:xelce ull'a influenci,i
O SR. FERn.IZ: ~ No crime,. não; mas em tUllo: elle não ill,is noci-;u na 1" do que fia 2', porque nesta sua influencia

póde conhccer, é contra a sua lndole, é contl'a mesmo o seu e l.eutraIi5ltd" pelos oUeros mllmbros do tl'iu\llld.
'lim. . Sr. presidente, eu 11<10 1,0Jerei \101' mmleil'a ü1~uma segcir

O SR. I(,\RAO DE r'lfojPAMA : _ Apoiado. en: duas parles a opini<10 do nobre senador qu.e está a meu
O SR, FERRAZ: - Entl'etanto elle ti todo o di:t drsauto-I· L~[jo; em um1t, a re>'l'm[o rle um fH!'.\o na .rHnv"'~I" de Ser

rAdo. as relilções cm principios mesmo rlc t1il'e.ilo. dJo-lltB fp~e; .eru.outra, a re,pu:to da polICIa adO::llIi,;tralrva. Trata-
Quináos, decidem o contral'lo do que elle estahelece; não reI pl'll\1C1ramcnte desta. . . _
dif:o tanto a re:ipeilo de façlos, quanlo e principalmcnte e~ í! nobre senadur. l];s~e que. ~e ~ necessnna a ;epal'a~i1.o da:
pontos de diretlo em que quer-se ~slabeleeer um principio, pohcra adrullllstratli'u da poliCIa Judlclar"l, o nobre mlmslro
lima norma, o POrJl11 filzer. Perdôe-me o uob"e senarlor que o diga, nao

Ora, neste· estado de cousas, a reforma judiciaria não dóvia admiti0 !slo, qlle!'O que a lei o faça, não qUero deixar isto
priucipiar s~n[io POl' esta ~:trte, que li importnttissimll. f'uçiio ao arblll'lo do Dlllu~terlO.
quantas lcis de processo quizcrem; não lwvendo hons ma'gis- 08". VISCONOE D" JEQU:TINDONDA: - DI"s veja V. Ex .. que
trados e os recursos necessaríos contra n sua acção, eu creio· o Que· o nobre senador disse foi que o governo podia faze:
que tudo é baldado. 1'01' exemplo, ci.isle um r1e~reto de 1857, indi:·cclamentr.
sobr~ ,aggr~vos commerciaes ;" o , (!ecret~ fez ,um ~~odeio O .8R, FERIlAZ '-Agora quanlo ao faclo (la provinci~ de
que nao sei como possa explIcai. dIZ .. ({ O, a~"~avos SergIpe, o rapto ou o p!'ocesso Jurema, eu dlsc&rdo Intelra
s~~ ~odelll ter logar n~s casos e,:t;belecldos por !~I o~ menle de S. Ex., quando (,uer_ Que neste C~S? nGo possa
~,,~u,am~~to, " O codloo e. o reoul<lmento rI~. 18;,,:e havel' cnmlna\ldade, porque nilo haVIa fim libldmoso. Esta.
,.nbe'eeêl."~ os ca:o~, e os lTl,bunaes do ,commerc.IO, na.o quc- malel;ja foi muito bem desenvolvida bonlem pelo nobre mi
lem ad~~~tlr os a~glnvoS fun,:aclos n.o decre~o de 19~? que 1hz nístro da jUitiça, mas eu peço a S'. Er.. licença [}ara oh,er
o con~rullo ,uando o QU~ el.e (~IZ e qne nao ~a~cr<lo o~tr?s vaI' o seguinte, nao a respeito da rloutI'ina. mas a respeitO'
recursos senü9 os que fOI em estabeleCIdos pOI rCl Ol~ r~~ula do facto. O proces1lo Jurema tomou o ca.racter de um p,'o
mento. Ora, dlga-~e quall]uer dos. nossos, cO,lIegas ]ul'lScon- cesso político; foi L'1na rede que se lançou para perseguic,lo
sultos: Ilode um ~nhunal em mate~l~ de (,ero,a, do recurso, de iními"os pefíticos. •
estabelecer uma mterpretação restnctll':t desta ordem? PÓlfa o
dizer que a lei, que é ampla, deve sómente SOl' I,xec.utada em O So. VISCO?iDÉ DE hQuiTUHIONRA :-Ê ql.~ se conliaufr
eertos c.asos que elle a seu bel prazer determina? lIIns a a lançor.
culpa é do decreto, e eu peço a S. Ex. ~ue rcvo~ue esse de-
creIo, pora o qual o governo não estava autorisado; que O Sn. FEOnàZ: - Oprocedimento do chefp, de policia me
deIO ser cassado, por que é uma mancha ]Iarll o governo do parece um procedime.nto Mo digno de um mag-istrado ; ]101'
meu pa iz. Refiro-me no dec.relo de 15 de julho de 1857, que, alem· da pronllncra que lavrou contra aquelIes que tiubão

Eis aqui como nós m;,rcbamos; La poueo tcmpo ainda se sruo m'encion;:dos pelas teslemunhas, lliandoú forzimr proces·
deu um caso. Pediu-se uma ]lrovidencia ao· juiz, elle a ne- so por um crime imattinario, o.crime de tentaliva de morte.
gou; mostrou-se que não podia ne!,ar por estar a provrdcncia que devia fel' o resultado do rapto, isto á, devia dar-se o
Ile conformidade com a lei; al(gravolI-se; não se maodou es- raplo a for!:a, devia haver o casamento e dellois devia 11a
erevero agl(ravo, ne~ou-se ainda: appelíou-se.porque o ucsp:t- ver uma morte para conquistar-se ou comprar-se um enge
cho tinha força definitiva, "Nilo tem Iogar a appelIacão»; nbo! Ora, donde se póde tirar tudo isto? Crime de tentativa
agg-ravou-se disto. o juiz negou o aggravo; pediu-se 'carla ~e morl.e, porqu~ 'I \lual o principio da execução? O raplo
testemunbavel, elle manrlou escrevcr o nggmvo; foi o neRO- e um cnme por SI, Ora, na verdade, esta discussão nào abo
cio para o tribunal, e este disse por fim que ]Iavrn raz[o, na de maneira nenbuma o credito M magistrado, e sómente
mas que o' caso' não era de aggravo. Ora. podem continuar dá a enlender que esse procedimento teve o caracter politico,
est~s cousos, princi'palrnell~e em maieria de commercio? que se dá sempre a todas as cousas quando domína um ou
. Senhores, é· tanlhem deploravel o eslado do COlllmcrcio no outro partido nas provincias pequenas.

llrasil em relação ás quebras ; ~ uma vergonha. Hoje o ne- O Sn. Df:'ilz :- Ainda continua o processo.
gociallte vê-f·ena necessid:tde de receber a lei que lhe impõe
o devcdor,muitas vezos um devedor doloJso,porque a liquidacão O Sn. VrsCONDE DE JEQUITINHONHA :- Agora estão proces-
ê tal que ha curaaores fiscaes que demandüo 27:000$ de sados 16,
commissão; ria certos hachareisinbos, que não podem servil' O S·n. FERRAZ: - Eu não quererei memorar aqui factos
lIem para juizes municipaes, a quem cntretanto se entreg;a a que são calamidades; mas, emfim, é hojc a arma dos parti
curadoria fiscal. e por uma. cousa de nada exigem ou se .Ibes dos os processos, de sorte que em certos termos, entrando no
arbitl'ão 2:000$ ou 3:000,Jl. Isto não se pôde supportar n~m p~der certas fa~çõe.s,. q~e ás vezes ne!!1são polilica.s, são fac
m Barbada. { Appoiaítos) E os arranjadores do. balancos? çoes locaes, s~o llllmlzades por· plllXÕ~S mesqumbas, são
Ob! que inrlustrin I • emulações ou cIUmes que armão os parlldos em certas loca-

A lei das fallencias, Sr. presidente, é uma lei Iliitlla de lrdndes, ba uma compIeta invcrsão; uma vez subiu um, fez
~evi>,ão, n~o póde continuar como se' acJia (apoiarlos). não iaboa !'asa. e por sua vez subiu outro e fez o mesmo. Per
vresta garan tia aos credores, e aos devedores IDesmo se nega mítla-me V, Ex, que eu me sirva das palavras-taboa rasa;
muitas vezes toda ~ garantia, se~uodo o capricho do juiz ou - não faço mais do que seguir o exemplo que me da um
(le al~um credor odlenlo, e, perdôe-se-me a expressão, per- iIlustre orador desta casa; creio que é uma expressão parla
segui·dor. EiS aqui como nos achamos; e o riue nós procu- mentar e classica.
ramo;:? A reforma actud, porqu~? Tem algumas teleas, Ora, \10 meio de todas estas cousas podemos nósgnbarmo-nos
T.!l'1~· o ~m;lgo, q.ue são est.as e militas outras medidas, ficou de quc somos um povo ci"ili~ado, que somos bem consti"



10idus'/ N,iu, e o defeito o tia cOITuIIÇ;io parlamenlar. E'
preciso que digamo~ .todos os di~lS qu~ i~sC) provém da cor
rupç;Io do sj'-stema parlamentar) do falscament2 do systcma
re~resentati vo.

O Sn. VISCONDE DI> JEQUI,INBoNnA; -Parlamentar, não,
O Sn, lIEnRAz:--Parlamen-!,lr, meu caro collega; vou fil·.er

em breves palavras um resumido quadro de no,sa hi,toria.
O ministro entra, tem contra si as solicitilcõrs de inte

resses de provincia, tem contnl si as solicitaçties de todo
o mundo, el/e mio póde mover-se; se uão cede a csses inle
resse8 de provincial a essas [;;Qlicíta~õe!;. é máo, não presta,
e immediatamente os contrarios pint'io o sen estado de fra
queza, de incnpacidade, de l\lane~ra tal que é ne~essario que
os sall'adores subão, Os solicitadores, principiando por nós,
parlamentares, não consentem que se nomêe um só empre
gado para as provincias sem seu apl'az:mento, nilo con,cnlcm
que ,e toque nem com u dedo na ponta do cabello de um
parente ou de um amigo....

O Sn, BARÃO DE S. LouREr;ço ;- São novos feudos.
O SR, FERnA~; - .... e mesmo condemna-se o mi .. istro

que não pensa em dat' élugmentu ílOS seus parentes, aos ~eus
amigos, aos seus protegidos; e qual é o resultado de tuáe
isto? {( O ministro é máo, é f"'lco, é incapaz, il!udiu a todo
o mundo, subiu a nossas expensas e estamos sem empreg-o,
r]o podemos arranjar as COU;'(' para nossas provincias, para
nOSS05 circulos ~tc." E' ve1'Jaue, é o qU<1Jro que apresenta
a nossa política; é a corfullÇ'io parlamentar; e, demais, Sr.
presidente, é necessario mais isto, U creação, por exemplo
(peço licença ao nobre ministro), de nota rios, jú se s<1be qU3~S
~ão os notarios, e alé neste tempo ua candidat05 sabiJos do
proprio parlamenl.o; ha de.putaJos que são candidatos ao no
10l'iato.

(Ba um aparte),
Estou fallando em geral; isso li não só neste ministerio,

como nos ministerios passados; estou pintando o estado de
llossas co-usas.
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;) hOfll':l do meu dC-:jlrezo ; isto nãu nJo é cousa nova; c\ ~ e
se defende 0, interesses dQ IIwsouro'l ah I sou viclima disso,
V. Ex. 11'\0 faz iMa qlle dures pun;re!lte, não tive de solIl'er
quando dcixei de continuai' a ter rela~ees com pes,eas !,1i1is
que [ll'czava, mas (;lllro o dever c o [)rOI' dessas rel~cõ~s,
honra que eu apreciava muito, creio que prnneiro eslilva o
interesse publico, a quesacriliquei tudo. Não sei se já são
horas, ~5

VOZES: - Não; ainda e,tá 101lge.
9 SR. FERRAZ ; ~ Como ainda ilstá long~ a hora, apro

veito o en,eJo de segUir ao nobre senador pelo Amazonas nas
rellexões que fez sobre a libenlalle dc imprensa,

S~nuores, nós H'\O po;]elHos dizel' que uaja um paiz ond,'
a liberdade de imprensa seja maior, mais bem garantida
do que ent. e nós; nó; podemos dizer tudo quo sentimos,
quanto 'lucremos, sem que qua,i ning-uem nos pOSSI\ toc.al·.
Em todos os paizes cililisados e bem regulados, nos paizes
os mais livres, em que a liberdade de imprensa exj,;te, onde
a impren,a é antes um sacerdocio do que ullla officina, do
lfüe uma mercancia, parecc que o limite da liberdade de
Illlpl'easa é o delicto ou o damno. Entre nós o damno não ó
conhecido, nunen se decretou satisfac;1o do damno; e o de
licto li inteiramente mj'stificado, é so'pbismado pelo costume
a que o nobl'e ,enador se referiu dos testas de ferro, que hnJe
é uma industrin; e a llOnra, o credito do inllil'iduo, está
sempre á mercê das unba, venenosas de ~ualqnel' destes
homens, que, n,io tendo de que viverem, não tendo uma in
dustria licita propria, pl'ocurão esta, que é facil e talvez
lac,ativa.

li' um escandalo esta r.sponsabilidade que se quer a:lmit
til' (:e uma. oull'a. pe:3~oa quo niio escreve j é um e5~an~aJo,
Sr, presidente, tanto maior r\uanlo o dinheiro sõa, e é a re
compensa de um acto{) mais ignobil qne sc póde dar, (Ie uma
posiçãO tão aff!icliva '~uanto ti aquella do instrumento do
as,as,inato. Para i,to cn reclamo toda a attencão do ne
bre ministro; deixemos de parte as theorias exageradas do
partido liberal, é preciso tnmar-se uma medida. A assigu.1

O SR. Sl~VEmA DA l\IonA :-Agora é que ha logares nol'os, tlHa da pessoa que publica escriptos o indi,pensal'el; se o:'
O SR. FERRAZ: - Sempre tém ha7ido vagas; quando não escr;ptns têm mel'ilO, sobre eUa recaia a ~Ioria; se não tem

;i esta, são aqueilas. merit<l, o demcl'ilo recaia sob,'e elll\. I;m nenhuml\ parte
Agora, quanto aos interesses das provincias, são necessa- hoje pÓlle-se conceber inconvcnientes sobre eóta medida. Se a

rios meíos, recursos; mas a mania é « Nada de impo::;tus, o di5CU~são é sobre materias scientilicas, a. assignatura será
povo se acua muito acabrunbado. mas venuão beneficios para uml\ gloria para o individuo; se, llOi'ém, importar injuria ou
minha prol'incia, el/a não tem nenhum, nilo ha ebras, não cnlumuia, é preciso que se conheça o autor, que esto não
ha estradas." Eu entendo que quando as associações se fol'- ae;a substituido de maneira alguma e menos por dinheiro,
mão. í\ milo do goVel'110 deve retit'ôr-se par:). (>lltregar-lhes 11Clo preço de uma acçi.lo ignobil.
os es~abolecinl,entos e o~t'as publicas. EI~) tOdlJ3 os p~d.:!e~ as I A par desta. n:edil~í11 Sr. pr.csidentc, ha outr~ necess~ria.;
assoCiações fazem mUito; na EU"opa eXistem museus, ]'\1'- os tnbunaes uOJe dao ao COOI;;-O penal, na pane rel<1tJ\'a "
dins, etc., tudo par meio das associações de todos os gene- liberd1\1le de imp,'cnsa, uma interpretação que não póde ser
1"OS, de todos os ramos; mas elltre nós as associilcões se for- admitliria, n,io ~Ó ~ohre o que sejão impressores, mas sob:-e
mão, e o resultado li cauirem sobre o pobre lhesouro :-sub- o qllO ,ej'io autores, 11310 hoje está dependente do arbitrio
sidios, suhvencões, emprestimos, encnmpações, etc. Eu de- do.; iuizes, e eu não admitlo o arbitrio dos juizes em. materia
sejára que o gôrerno se empenhasse nas estradas; mas. 1'('1' , dJ responsabilidade.
exemplo, para l\linas-Geraes se têm feito muitas emprez11.' .... ' IIIas o qu~ ainda é superior ? todo o encarecimento li (),

O SR. ME~'OES DOS SANTOS: _ l\Ias nenhuma tefil sido le- abuso ~i\e se tel~1 feito ua5 censuras con:12\ ImlJv,ldl1os, de
vada a e[eito. calulllll!as, sem que se pessa responder seaao medlant~ uma

. . despeza enol'mo. Em todos 05 pmzes, os ménos clvllJsarlo:>,
O SR. FERnAz: - Nenhuma tem sl~lo levada a etTelto, existe a medida de que o ~ornal [Iue acqita um artigo em que

mas o estado tem pago pelos erros alheiOS; ·se menciona um nome proprio tem.· obrigacão de aceitar a
Ora, nesse estado de cousas., .Sr. preSidente, como I'0_de- defesa gratuitamente até o duplo ou alé mil1etras, 'Entre nós

~os aspIrar _as honras de ser mlmstro. e estar nesta poslçao? o que succedc 'I Eu vou contar uma esp~culação di) que tenho
t:relO que nao. E~ tro~xe IStO eom? lllClr~ente, mas perdôo- noticia. Existe nesta córte um .hon::-ilD} que fl\\la de rr:nitas
me V, Ex. que dle:a aJllda:, o mlmst~·o nao tem tempo p'ara cousas e tem gasto seu dinheiro em ptililicações. .
nada, suas ho!as s.ao ~bsorvldas_ nas etiquetas, nas ~ecepçoes, OS S V 1', l. ]10 ' _ O·lI1al dcs vin/ia ?
e.tc. ; sua poslcao e tnste; se nao faz uma cousa, e mao, ha n. IL EUU D. I. TU.. . s
de cahir; e as vezes se cwio potencias que são horriveis, O .Sn, FERr,AZ :-Sim; o lJIe:! das vinha;. Quanllo se quer
potencia.s que só querem que aI. CJUsas sejão feitas ou por que elle contribul\ fa~-se um lembrete; {( Perlé-se ao Sr. 11,
elles eu por meio delles para arranjos seus ou de outros; e que dê sua opiniãO sobre este assumpto. " lmmediatame!lte
depois, Sr. presidente. por exemplo, qoando o ministro lhes o pobre uomelU faz. um21- grande corresponl!eocia ern,quc di,"
reSIste, quando se oppõe, e dizem: (( Não merece nem a hon- ente o ponto que lhe daD.
Ia do meu desprrzo. lJ O SR. nARÃo DE PIRWA}],>;-"\ culpa o deHe.

tlllA voz: - O apoio do meu (lesprezo. O Sn. FERnA~ :-Qulll.as veze, nos temos siLlo obl'i,:arlos
O Su, FJil\u_~z; - Não sei a que se refere; eu rJi;;o,-nem il recorrer ao jornal que nos ('!fende para JIIJS defendermOB
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casas dizcm que ha adv03ados que s~o eslipendiados pr r
ellrls.

Ora, a prol1ssilo de adl'ogado em to,)os os tempos foi tida
como a m<l15 bonro,:,C:l: e tOd05 os !egi$ladorcs lêm p!'Ocurado
mantê-la debaixo dos melhores auspicios, c prineiparmeule de
mõralillade. Nos outros paizes el,lcs cnusliluem um COI'pO cuja
rlll'CCÇ.lp compete aos seus proprros eleitos, ou se faz de qual
qum: oU~!'a maneIra; mtl~ essa c~rporaç;io é fiscíllisada, ncuo
sujeItos a cens~ra aquelles que procedcm mal, d;1o·se mesmo
penas disciplinares. Entre nós nurlá existe a esse respeito.

E depo!s, Sr. preSIdente, n~o será jlom que. classifiquem
os advogados por IIlstancw~? De certo que sim; mas não
para monop();isar-~e (como se monopolisou a profl;são de
advogado do conselbo de estado, reduzindo-o a um pequeno
numero de pes~oas que nem podem arhog"r), n,as para celio
carem-se .:IS causas em sua veruadeira posicão. '

E, penhores, 'é preci;o acabar-se com e~ias dereIas escrip
tas, com esses articular10s e,eriptos: o debate oral. introdu
,.ido em toJos os paizes C'I\ 'lisados, obriga o jaiz a estudai'.
obriga o arl\,og-ado. a collocal-se na posic,\o que lhe eompete,
e as pm·tes liraráõ Ulll grande beneficio, "que vem a ser. a bre-
vidade do julgamento. .

Tocarei ainda, Sr'. presideote, em um objecto sobre que o
nobre ministro fallou-a emancipaçào dos africanos. Ea pe
diria a S. Ex. que a este respeito procedesse de maneira
que mio se supoze5se que é um cortejo ao governo inglez.
Mande daI' as emancipações, como se costumal'a dar, sem
publicidade; const"riiõ ellas 'ás pe,soas interessadas; acon
tecerá o que aeonlece quando se dá medalh:lo com o litulo.

·.etc. A publicidade flle parece que n~o é uma das melhores
COUfaS sobre esse ponto e mais alguns outros.
ram~em pedirei ao nobre minislro que allend:l a que as

nossas p'rincipaes cidades n~o devem ser 03 l·eceptaeulo.s
desses individuos. A popubç<lo ria cór te ri grilnde, mas
contem urna parte que n~o é a n,elhol" e que concorre muito
para prejurl,ear a salubridade publica; esla parte é " das
africanos libertos. Se quizessemlls e;tahelecer um inrfUO
rito sobre as mor~das dessa parte da população, nos Im
viamos de convencei' que é eSS'1 uma das causa0 por que o
estado sanitario desta capital se resente mais ou menos em
certas épocas, '

O Sn. SILvEmA DA filOTrA :-Ha outros colonos peiores.

O Sn. FJmnAi :-Esse; não s50 colonos. Depois mesmo,
ba' nessas casas praticas horriveis do immoralidadc e de
supástiçãO.

O Sn. SrLVEIUA DA. ~IOTTA o-Os cortiços silo peiores.
O Sn. FEnn,\z :-Eu entendo que esses africanos devem

ser empregado;: em algnm logar onde e\les poss50 traba
Ibar; lemos tant."s terras. dê-se-lue5para cl\ltivarem; 111 as
dentro das ci,lade, n50 são provcitosos.

O nubre senadcr pela provincia de Goj'Uz di ,se beUl. " lIa
OUtl'OS que são mais perigosos. II [I' vel"llade, senbores, ba n:l
córte do Rio d~ Janeiro grande quantidade de meninos es
tran:;:eircs que não IH\ nada imaginavel que não pratiquem .
O nobre ministro deve saber que ha casas proprias onde as
praticas as m:üs reprovadas e immundas tem Jogar. Pohre
&ente! Elles vivem em toda a parte, nas ent"adas dos thea.-
tros nos dias de espectaculus e nas portas das igrejas ljuando
ba festa. ""m :::eral é dessa cla sse que sallern os gatunos e
larapios encontrados pela policia,

Dizem-me qHe o consul po:·tuguez se oppõe a alguma
medida a respeilo Jo desterro dessa gente; rijas eu duvido
que elle se possa oppor ás que fórem a bem deUes; e no case
contrario o governo tem o direi to de mandar sahir do .paiz
os estrangeiros que não se comportarem conforme eXigem
as leis. . '

Sr. prcsidente, devo um,\ ',Dtisracçrro ao senado. Fui IIceu
sado aqui e na outra camara lamhem se disse que eu lInua
abusado das autorisacões; que tinha feito callJamaços; que
.'_ legislaeão do tenipo do meu mini"lerio occupava trcf
gro<sos volumes;, que fiz regulamentos de 200 e tal'lo,
{Irt!~o~ ~ (Iue pas~.cl laboa T;lf.tl em ludo.

fcm lCl'm05 a esperança ele u)Jlcl' isso j V;II110S a outro, da
!Ilc~ma sorte:.; "ilIl)C~ it um trl'ccil'o; da m('.~ma ~I)rtc, Iici1mos
,em defeza, e quandu a defcza se r1:í, uh! s''IIhorc5, é uma
~ousa indi,ivel, custa caro, inuito caro, A liherdade de im
prensa e uma gilralltia (Hlmiravcl, magnifica; cu não quero
viver sem liberdadc de imprensa porque fui elJa que nos deu
il ('onstitui~~o qlle feJi~mente nos rege; mas quo um jornal
:=;c dedique todo ÚS clllumniàs, úsj.rljul'ias l íltlS annulltios e
llaoa mais, oh! senhores, il;to n~o é digno do saeerdoeio que
cabe a esb grand?- instituição do jornalismo, a missào d~ste
grande invento humano. . . .

Senhores, sobre isto um grande homem, filho de outro
maior pelos seus talentos; pela sua sabedoria, O Sr. Porta
iis dizia, apl'escotando o relato rio sohre a lihe"dade de im
IH'eusa na ~amara dos par05 de França, que era um perfeito
,Jespolismo que exerciAo certos jnrnaes, cerios escripl,'res e
que n;io poderia bem hal'cr liberdalle de imprensa' se um in
,iividuo fosse accommellido. fos,e cenwmdo sem ler o direito
de na mesma folha defender se, e esla ser ob:'igadil a /Icei tal'
Fua r1efeza em certos tenílOS. E enlão oulro individuo, O
Sr. Eugéne Daré8t observou em uma de suas obras tilgumn
cousa mais digna de scr lida e que eu peço a V. Ex. c ao
senado licença para ler. 'Nilo é uma ediç~o que f1uel'o dar de
leis obsolétas, s50 palavras di;!nas de "preço: .(f.ellilo) " Sem
esta medida não haveria ho,ic em d'ia liúenlúdc seaáo para os
,joT/wlúfas. Os 33,000:000 de [ral/ceze" seriàa governados
dC'<]Joticamcllte por um cerlo numero de rer/aclores: Mio soú
taL OI< lallci, votadU1Je/a lIaçrio, 'mas ~ IJcl-prazer de.tes se-
?1/ta"CS como 110 bom· tCillpo'do [eudallsrno." , .

E é vcrdade; tal é o noô"o estado, que se pórle dizer que,
~ste dcspoli~mo exístc em toJü~ua perfciçiio. Nas pruvinc1üs l

presillcntes ha que tremq-a de medo, qU:llIdo alguns de;te~ ho
inens que redigem fnluas censurão seus acLos. ~e elle rscre
,-cu: "Deve-se d'emittir F. deve-se nomear S.; ai ';0 presidente
'Iue nilo obdece; a demiss~o dá-se log-o per [as ou l)cr "e[?s,
c o despotisnio se exerce' desta maneira.

Eu n~o f,Jllarci d" c'alumni1, que monta até ao cimo da
}lyramidc soqinl; CariLltLqràs têm appareciuo u~ todas as
maneirasj e hS caricaturas n;lo silo as veze:; mais d.o 44e;
como dizem os franccze. ç/umtagc. Pude-se talvez allegar
o exemplo de n1Uitos pllizes em 'Iue isto tan)hem se ub;l'rI'a ;
ceu, Sr. jlresirlente, não me 1I1cllerei nesta discu"s'Clo, porque
de ordinario esles arlos, que toJos devemos reprovar, ou são
DO futul'O desmenlidos por iH]uelles propr',óo que os commet
têrão" ou então aplainilo a estr~da {iOl' onde costumamos su
hir ao podeI': Se n~o frjr~ ioto: eu pelleria algumà medida;
rnasem fim, como é um meio de suhir, deixo ficar livre a
todo o mundo; porque todos têm direito ás grandes honras
ilo cstudo, a todos os em]H"egos, conforme seu mereci
incnlo, e ru creio que iiso ehoje um merecimento!
. Sr. presiJente, teubo liwis algumas c'ousas a dizer, tenho

me>]]]o quetoinar eP.1 cOlIsiJer"iJ,lo uma censura flue me fo i
feita'aqui pelo nobre senador peia rninba pruYillda, mas uús
temos contas que ajust.ar; limilar-me-hei a accrescental' OU
tros ohjectos, a que o uobre mini"tro terá a bOl\Jad~ de pres-
~ar alguma atlcllçllo. ., .'
. A 1ll'oIbs:1o de advogado n~o pode eonLlllunr com,o Vil!. Os
advogados entre nÓ3 dc"e,m leI' uma earl.a~ e~ta ral:ta se·
ccmpra 110 estrangeiro, quanJo mesmo o individuo c"tá aqui;
c depois estes, ávisla dei la sãq admiLlidos a ur1vogar: é um
"huso 'lue e,pero que Y. [x., S1'. ministro, tomaril na de
"ida considera~~o. .
. E,'se abaso tam~em se dá no corpo ài,l'lomalico : havendo
C1igido mIl dccreto que í\ carla dcyia sei; (1~ompanhi1da de
provas de frequencia,' ultimamente, no millistcriu passado,
lambem'se nomeou gente qne, tenda cartas cumjJ)'adas, n'lo
~illhflO a frcqu~llcia ncce~silria. .
'Quanlo~os ad\'ogados~ o (lhus~ vai nwis"além. Eu oito sei,

r.cn\iol'cs l se devemos tornaI' ext.ensiva c':: til pI'Ofi~:~;10, ·em
!IOSSO p.i~, aos 'HiI'ogados de potencias que nilo adlllillenJ a
;·cciprocilhlde. O faclo é que entre nós oô advogarIas cslran
;;eiros cstjo !J"!oiJilar1us par" tudo; s<1o rluasi exeiusi vamente
as advo~arlos de uma >;ranrle parte do cornmerC'D ; e neste
IJonto direi que !la cedas COUSilS (1I11l até rl'pugnflo j !la tas~u~,
~n ('.scri!'torifl~ 110 li1Juid('~'i1o de Ldh'l.lcía~, e ao lado des:"it~~
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,) bl:. \i'CO:\lJ~ ,D~ JEQUITI1HIlJ"lI.\ :-Isto fui eu.
O Sr.. FI~nR,\z: - E eu creio que o nobre senador é o

aulur de ludo o mais (hila·riLlaLle). '.
O S~. VI:'CO'iOE DE JEQ(iITl~liO"lL\: - Ah I então V. Ex.

dÚ-ll1e pOI' ~:,i de tUi l\) is~o '!
O S::. F~nRAZ: - Pur lima raz,'o, é porque V. Ex. ge

diplll lle honrul'-me ha muito tempo com a sua amizade.
QU'lIldo elllrei pa,'" o minislerio havia grande nlllnero ds

autori~~!~Ge~ para reformar tudo, autol'isaçoes que llalavã
,il',de I:;i;j. Eu n00 pedi ao corpo legislali.Yo em 18;j~ uma
,0 auloriôação; pelo contrario, em Hl611 (consta do meu ree
]"luriu) pe,li que se supprimissem todas as autorisaçõeo
e~islcntcs, e tambcm pedi que se acabasse com os crcdltos
c~t['''onJj"arios c sUPl'lementares permanentes. Essa medilla
jla~sou IIU lei de liWÜ. Eu sempre cumuati as aulorisações
não limitadas, nJ.o uctinidi.is.

O SI:. VISC0~'OE DE kQUITlNllONllA: - Não definidas em
tempu?

O Sa. F~r.RAZ: - l\iesmo não defiaidas na sua doutrina.
Ne:;'so peasamcnto tive poi' compallbeiros hotiiens 4ue se
asse'lt"o em ambos os laoos. quer 110 lado pxtretjIo, quer
ll;j:;se bíl;lCO do Cenli'Ol homens maiore:; de toda a cxcepç~o ;
tive por minI aqueHes [rue moi,; se esmer,lo na fi,;calisaç"o
tios dinheiros do cstado e ao mesmo tempo na fiscahsação
da cOllstituiç'10 do imperio.

f;ez-,e-me uma accuoac;10 ....Não Fallo nisto, porque de
seje tOLar em algullla p'essoa que para mim é respeitavel
pelos scus t;,lentos. elc. Eu sofIri uma accusa~ão nesta ca
m''''a pelo digno ministro que me succedeu; elle disse que
tillha sido inconveniente acabar COlll as autorisaçõcs, porque
amarrul'i.10-se as mãos dos ministros succcssores. Creio que
até nesta censura ...

O Sr.. VIS€ONOE DE JEQUITINllONDA : - Mas não era ac
cusação.

O Sn. FERnAz : - ... o nobre senador acompanhou o no
bre scnador a qucm me refiro, pOi'que eHe costullla, sempre
para me Fazer obsequio ... "companhar a todos "quelles que
mais ou mcuos úle tocão, olTêndem ou censurão.

O Sr. V1SCOND~ DE JEQUlTI;,(DONDA : - V. Ex. se refere
a mim '/ .. :

~,10 ~ possiyel.
O Sn. F~nnH: - Dirijo-me ao meu amigo especial que

ainrla aaje declarou que me tinha muita aITeicao!
Creio que sigo a opinião gne seguem o'ullaS pessoas,

inclUSive o nobre senarlor pela província do [\io de Janeiro,
yue aqui sempre se tem mostrado mantenedDr das regalias
do corpo le~istativo e clos bons principias. Eu creio que nós
temos razlo.

Antol'isações para tudo, aulorisações indefinidas, autori
sações perpetuas tem falseado inteiramente cutre nós o sys
tema represent11tiyo. Por consequencia creia-me u nobre se
Batlor que, quando o;.I\'i a leitura daqueil,e seu projecto, não
sei como se chama ... sim,' ~o contencioso administrativo,
projecto que de~Je a primeira palalTa até ao fim era autori
saç,lo ao governo para desmoronar tudo, acabar com tudo,
não pudc deixar de di.oer. " Não sou dessa opiniao. » Não
foi para oifcnde-Io, caua um tem ,mas opiliiões.

Mas observarei ;i casa: censura ·se ao ministerio, porque
naua tem feito, porque não tel!! idéas proprias; que jeve vi
c"m idéas proprias ; e ao depoi' propoem-se csses projectir
nhos chcios de autoris,1ções que s<1o de ordinario projectos
de preõuiça, e que alienão uo poder leõislativo uma de suas
j'cgaJias mais princípues. Ora. se nós dermos autorisação
pura tudo, qua] é o resultado? Ficamos sem missão; a nossa
lliissão, portanto, será rcgistrar e autorisar.

O Sn. DANTAS :-Dispensar estudantes, .
O Sr.. FEnr.Az: -lIIesmo assim li uma autorisac,'o.
lHas perdOe-me o nobre senador, elle que é lim homem

maior de 'i0 annos (hiladdade), homem instruido, a quem eu
((estie a minha infancia vcnerei sempre como um dos grandes
a;lerarios da independencia do meu paiz; peruóe-mc que eu

diga que elle não foi misel'icorui.osn com a insigniucancin,
que or'.l dIrige a palavra ao 5~\nado, ljl1:I!Hlo di~se qne Cll tl
nua feito Ires volumes de leg-ltilaei1o. Ora. vumU5 a \'CI'qUêlCS

s,10 e~ses volume:. A tari.fa da' alfuntlegil quo nunca foi in
clUlda oa collecçao de lel~, occupa uma grande parte, e o
I'egul;l'~e[]to rl:! rn~:;l1la (llfillldega que Hão é mais do qu~ a
collecçno das rJi,poslçues de fnzenda, rclaliras ás alf"ndegas
e consulados, occupa ignalmente uma gr'unde parte da col
lec\:ão.

O SI:. VISCOI:OE DI~ JEQUITINIIONUA :-fsso e máo I
O S~. FLI\IIAZ .-Não quero importunar ao senado, n;lo

quero Justificai-me. .
O SR. VI'CU~DE DE .hQUITl;'(UO;'(DA :-V. Ex. está se justi

ficando.

O Sn. FERRAZ :-Turno a censura, mas não me importo
com dia, pOI''lne. se UZ bem, o paiz ao futuro me dar;'t
razão; se fiz 111'11, quero leI' a pena. 1Ilas. diga-mo, todas
essas medida" que n'lO podem ser uma obra i"fallivel, que
devem ser cOlTigiu(lS conforme a ex'pcl'iellcia demonstrar 1

confol"lne as luzes daquelles que as emendarem; e:;sa legis
lação 11;10 eslú ,lproveitando? N~lO cOlltém certos principias
que têm sido atê estabelecidos em leis posteri~res?

O Sn. VI3COi'l!lE nE JEQVJTINlIO~flA:-A legi~lação?

O Sr.. FlwRAz :-Esses I·e~ulameutos. Por exemplo a parte
relativa á navegação de cabotagem) a parte rei(diva á arma
zenagem, emfim mesmo e~sa parte das leis dos bancos não
tem sido ate recouhecida como aproveital'el por aquelles /11CS-

os que a cOlllhater<10 '! .
Senhores, deixemo-nos de inimizades, de adias, de desa

bafos ....

O SR, I'I~CONDE DE JEQUITINUONU~ :-Eu ter odios !

O SI\. FERRH: -.... reconDeçamos o que é justo. Se eu
podesse neste 1II0mcllto fazer um elogio muito grande ao pro
jecto do nobre senador sobre o contcncioso udmini:itrativo,
eu o ral'itl.

Como essas, outl'as meili,las eu poderia apontar. N'lo quero
nem mesmo os gabos; ,ou homem indi!l'erente aos gabas e
ás censuras; o lJuc fiz foi pllr dfelto de urna conviccão;
aceito sómeute os gabos da minha consciencia. •

DIas par,\ que todas essas causas? Fiz taboa raza, fiz isto,
fiz aquillo ; qual o fim dessas aceusaç"es? Eu não teuDo am·
bição nenhuma; o tl"aballlO é inuti/' E creio qne n~lo é hojc
dcsejavel aspimr o poder, no estado em que estão as nOSSa5
cousas. Nossas finan(;as eslão per-turbarlas, e em um estarlo
bem deplor;lVI'J, as idéas se lleMo baralhadas, n50 se sabe o
que se quer, nem em Ilue se pensa e é para desejar a posi
ç<lo amietiva de millistro? O que se pódc ohter nwis do que
um saerificil)? Ambi(;ão de que? 1'01' amol' das honras? Oh !
meu Deus 1 as honras elltre IIÓS Divch10 tudo, o merito e o
demerito.

O Sn. VISCONDE DE JEQUlTI;'(noNDA :-A que estú reduzido
o governo do nos5O paiz !

O Sn FgnnAz: - E D nohre .enador mesmo lem paten
leado ao senado o SbU septici~mo a este respeito, porque lem
dito: " E' melhor ~ue fechemos esta !Jorla; Il tem repetido
isso mais de uma nz. .

O SR. VISCO~DE DE JEQUlT"DONUA :'- Deveras? Tenho re-
petido mais de uma vez? .

O Sn. FEnnAz :-Sim, senhor.
O SR. VISCONDE DE JEQUITINDOND~ :-Está bom ...
O Sn. FERRAZ :-E porque mais desejar o poder? Já disse

o que são as honras; será pela gloria? Senhores, lembrem-se
dos defeitos do homem, nunca de seus scrviços.

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA :-Desdenbamos daquíllo
que desejamos; é um adagio.

O SR. FERR1Z :-Eu responderei ao seu pensamento.
O SR. VISCONDE DE JEQUITINllONU,I: - fileu, nUa; um

adagio.
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o Sn, FERRu:-Respondereí a esse ndn;::iQ q\le neste mo
mento está lia bnca de um senador tãu qualificado.

Senhores, a gloria n<1u se pótle nunca obter quando se con
sidera que sómonte se devem avaliar os defeitos, jamais os
serviços, e quando o prinópio entre nós é que os homens
1mblicos, os homens que servem, têm o valor de ficbas ou de
tento,s quo servem p,ril o jogo, os quaes tem Ufll vJlor con
venCIOnal até o momento de acalJar-se o jogo,.; depois ficão
\ln lati? até novo jogo, e só QOS le[[jbl'at.\'0s delles 110 caso de
necesslda{je.

Agora quanto aQ lldngio. respo.nderei ao nobro senador
com outro, bom julgador IDe julga~ por ti, o nobre senador
rue avalia pelo que sente. Estou çontente. . .

O SR. VISGO~'D.E DE JEQUlTLN!IONlil : - Pelo que? Não ouvi.
O SR. J;EnR~z: - O nohre senador n),e avalia p.elo que

sente.
C. !!ir. "lsconde lle .Jcquitinb,onb.n p.l·onunciou um

~iscurso que publicaremos no a,ppendice a esLe volume.
Ficou ainda a discus,.o ndhda, Pela hora, e o Sr. presi

dente deu para a ordem. do dia Mguinte :
l' Pllrlé . .,.." Continuação da, 1- discuss.ãO do parecer da

Ules\ i\. ~G. .
1- discussàG das seguintes p~op,osjçõ.es d[( camara dos Srs.

deputados:
1', Autorisan.do Q governo a conceder licenca aos juizes

de direito ~uiz Adtonio ~ereira Franco e Ludgero Goriçal ves
da SIlva, e outros runcclOnario~.

2", e'O)lJ;erlen.do loterias aln beneficio do monte-pio dos ser
"idores. d~ e5~do. -. .

3', autórisàndo' o governn a rever os decretos relativo !lo

á. companbias Bahi[l,na e Pernambucana. .
4", a ~eformaI: a .ecretaria dos. negocios da agi'icultura,

commerci.o e obr3~ publicas..
5-, a iRno~ar os contractos Com. a companhia União e ln-

dustria. .
Levantou-s~ a sessão ás 3 314 horas da larde.

G8a 8C8SPO

EM 12 DE AGOSTO DE 1864.
1U1ESlOENCIA DO sn. VISCONOE DE ABAETÉ,

SUM!(ARIO.- Expediente.-Oflicio acompanbado de proposicão ..
- Ordem do. di/!.-I' parte.- Parecer da mesa n. '26.
Discurso do SI', l).anlas.-ConeessITo de loterias ao monte·
pio. Requerill.lento do Sr. Fer.rar.. Emenda do Sr. Para
i1hos aQ req:uerimento do Sr. Ferraz. Appr.ovaçâo fio re
querimento c da emenda. Discursos dos Srs. presidente,
Ferra~, Paranbos e marquez de Olinda.-2· parte.-Orca
mento da justica, Emenda do SI'. visc.onde de Jequi'ti
Ilbonha ao II 7': Emendas ao art. 3°, do Sr. Zacl\arins.
Discursos dos Srs. presidente do conselbo, Silveira da
lIlotla e visconde de Jequitinbonha.
A's 11 horas da manhã, achando-se presente. 05 Srs. vis

conde de Abaeté, :I\lafra, Teixeira de Sou~a, Ferreira Penna,
Mendes dos Santos, marquez de llanhahem, Silveira da Molta,
Souza Ramos, barão de S. Lourenco, Paranbos, Souza Quei
ro~, Furtado, Dias Vieira, Araujo Ribeiro, Siqueira e Mello,
Dias de Carvalho, Cunha Vasc"ncellos, Nabueo, Dantas,
marquez de Abrantes, barão de l\Iuritiba, Pompeu, visconde
de Suassuna, Rodrigues Silva, Souza e Mello, visconde de
Jequitiobonba, marque~ ue Caxias, Pimenta Bueno, visconde
da Boa-Vista, barão de Pirapama, Zacbarias e Ferraz, li
Sr. presidente abriu a sessão.

Comparecêrão logo de\lois os Srs. marquez de Olinda, vis
conde do Uruguay. barão de Antonina, Candido Borges, Jo
bim e Carneiro de Campos.

Faltárão com causa participada os Srs, barão 'le Cotegipe.
barão de D1aroim, barão de Quarahim, Candido BaptIsta,
Euzebio, Paula Almeida, Paula l'essõa, AI meida e Albuquer
que, Sinimbú, Fernandes Torres, D. l'llanoel, Ottoni, visconde
de Itaboraby e visconde do Sapucaby; e sem participação
05 Srs. Souza FranclJ e Fonseca.

Foi lida e approl'ada a acta da sessão antecedente,

o Sr.. 1° SEcnET,lnJo tieu cunla do seguinte.
E~pr.nIENTE .

Omcio de 11 do corrente, do 1° secretario da enmara dos.
deputados, ucompanhando a seguinte

PRODOSIÇ;O :

« A WiüOrI).bléa geraI resolve:
" Art: 1.0 Fica o governo autorisado a coeceder ao DL

José Antonio de lllagalbães Castro uma compensação pelas
despezas e trabnlbo, que teve, confcccionamlo os seus projce
tos de codigos militares.

cc Art. 2.° Ficão revogadas :iS disposições em contrario.
cc Paço dn eamara. dus depntados, 11 de agosto de 18{'!i,

- Barão de' Prados, presidente.- Pedro Luiz Pereira de
Souza, 1~ secretario IOterino.-José Angelo Mareio da Silva,
2° secretnrio interino. "

A imprimir.'
ORDEM DO :V~A,.-1· PARTE.

PARECER DA MESA N, 26.
Coutinuou a l' discussão, que ficára adiada na scssão an

tecedente, do parecep da mesa n. 26, relativo ao oflicio do.
ollicial muior da secretnria do senado: de l' de junbo ultimo.

O '"I>;:. g .... tll,,:-Sr. prcsiden~e, tendo os nobres sena(lo,
res que me prccedêrão na discussão deste parecer dcclarado
que votavão a favor deIle, parece. qu~ eu poderia desistir da
palavra, não deveria fallnr, Declaro já d" ante-mão que voto
pelo parecer, porque o acbo summamente judicioso e muito
necessario., ,

J SR. POIIPEU:-Apoiado.
O SR. DANrAs :-... e, se eu tivesse de censurar alguma

cou.sa, seria o termos passado muitos annos sem que a mesa
tivesse apresentado um parecer igual. Eu deixaria, portanto,
de tomar a palavra, se os nobres senadores que me precedêl'uo

, se limitassem unic<lmente a concOl·da.r com as conclusões do.
parecer; mas suscitou-se uma questão bastantcmcnte impor
lante, e eu acho que COllvem. lIão deixaI' em meio certas
questões que podem ser mUlto prove}tosai aos nossos vin
douros. Assim como nós nos aprovelt[l,mos de um parecer.
que ha annos nesta. casa. não me lembro da da ta, deu a mesa
sobre um requerimento de um pretendente que queria. aforar
esses tecrenos, assim tambem as nossas discus~ões bão de
ser lembradas ou apresentadas pelos nossos vindouros acerca
desta qnestão.

Senhores, os nobres sena dores que tratárão da questão
an~es de mim div.ergirão em opiniões, que não podem preju
dicar a eonclusão do parecer da IUesa: uns forão de opinião.
que nós tinbamos o domíuio no edificio e terreno da casa,
outros que tinham os Ilsofrueto. Qualquer, porém, quo seja a
resolução desta questão, eu acho que não póde prejudicar o
parecer, e que eUe deve passar.

Em minba opinião, senhores, eu entendo que a compra.
que o primeiro imperador fez desta casa e destes terrenos, e
a aplicação que lhe deu .p~ra os trabalh?s e repartições do.
senado, não constitue domlOlo, nem propr!~dade do sel(ado...

O SR, F!')l\RAZ :-Apoiado.
O SII. DAl\'T.ls: - . . . porque em relação ao. monarcba

elIe na.o podia dar, nem nós. podíamos recebeI': não cónstituo
dominio , nem propriedade, ~orque todos n,ós?abemos. em que
consiste o dominio e a proprIedade: e o direito de dlspur da
cousa como qui~ermos, isto' é, de uma DJaneira "b,oluta, e
nós não podemos alienar, nem vender, nem aforar; e, se o
senado mudada a fócma de governo, desapparecesse, esta
casa ~ão pertenceria nem a nós e nem a nossos berdeiros.
Nós temos tanto direito neste edificio e no terreno que lhe é
annexo como têm omonarcha nos seus palacios, como têm os
mini.tcos nas suas secrelarias, como tem a call1,,ra dos depu:
tados na sua casa.

O SR. FERRAZ: - Como têm os presos na casa da COlTec
ção.

O SR.' DA~TAS : - Eu entendo que nós não temos nem do
minio e nem usufructo, porque estas duas COUEas poctem se
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'llleoadas. e nós não o podemos íazer. Nós temos uso unica' na casa da moella; e por isso íomD a dizer que uo,s:! momtl",
illeote; não somos. porlanto, mai~ do que usuarios. aqui 0"0 seni muilo longa.

Sr. presidente, dilo isto, vamos agom ao faclo do governo. Digo que o governo fez isto em" boa fé. Elle não apreciou
Quando o senado principiou a lraualbar nesla casa, já se bem a n'ce~.íd,tffe de conservar esses terrelllH ...

conuecia que o, seus eommodos não erào suflieientes; se nós O Sn. PEnnAz : _ E' verdade.
ouservarmos a esquina dp :renle pelo lado da secretaria, ver-
se-ha que forão deixadas pontas de pedras para a cootiauação O Sn. DANTAS: - ... o eslou que, 00 o selndo reclamasse
do edificio; mas, logo que se in~lulou aqui o senado, em nada (In lempo, elle cederia sem a menor duvida.
mais se cuidou, como é costume em lodas as nossas cousas. Senhores, é preciso notar uma cous:!: nós Yi lemos muito
Por muitos Ilnaüs eslivemos mal acotlllllodados; o crescimento a[asta.dos ~lo mundo civiiisado, onde poderiamos aprender,
dos livros e dos papeis, e o tempo forão nos moslrando a ne- e por l~SO 19nüramos cerlas causas, e gaslamos muito di
cessídada êe mais largueza, nUlS uada se reclamou na occa- nuoiro em fazor COUéas qae dcsmanchamos no dia se~uinle.
sião cm que pela primeira vez o &o"erno aforou a um senador Na Em'opa não se póde t'onceber um palacio sem um jardim;
algumus uí'a,as para edificar; daflO esse passo sem que uou- um dos caracterioticos de Ulll palacio é um jardim, e esle
ves,e reclamação desta ca,:l, o governo aforou mais, e fez um telTeno; qlle em seu principio era grande, poderia ser appli
Iyceu de e<lvallos, e ultimamente a casa da mocda, que levou eado a um jardim 'Iue rodeasse o sclmdo. E na verdade, se
grande parle da secrelaria. Não devemos imputar cousa al- nhores, li lri~te entrar o monarcha para esla casa, ir para a
guma ao governo, mas sim á nossa ineuria e no cSlado em sua sula de repouso, e, se pOI'\'enlura alguma pessoa da SUil
lIue I!OS achamos, cercados de tão máos vizinhos, posso dizer comitiva nproximu':'se ás janelIas, ,·ô nesses quintacs um
que n[o poderemos lrabaliJul' por mui los anuos ne~ta casa. aspeclo immundo, qne ,e não póde deserevcr, quando devia
Além dos commodos vara a secretaria, para a bibilhoteca, ser uma visla a~radavel, um jardim, como no palacio de
sala de recepcão do imperador, nós deflamos leI' uma sala Luxemburgo, errde o I(o~er!lo dpsapropriou terrenos e uniu
onde o SI'. Ilresidellte com os s~s. secretarios fizessem os outros do antigo convento dos CarluxoB, para o jardim dl)
seus trabalhos; deviamos ter mlla sala para commis~ões, palucio da camara dos pares; e uoje palacio dos senadores;
sala pIra os senadores conferenciarem com as pessoas que os é um magnifico jardim, qiIe orna o edifieio e serve de passeio-
procurão pam lues darem informações. e diverlimenlo ao povo.

Aqui o sfstema é outro: aliena-se tudo, não se medita na&
O SR. BARÃO DE PlRAPAILl.: Isto era um palado que devh- necessi,ladcs fuluras, enem o que é util ao povo pam con-

mos ter. senar-se, como succedcu ali no Caslello ; havia um terrena
O SR. DANTAS: - Sim, senhor. em 'lue todas as tal'des se rounia ~rarrde numero rle pessoas,
O Sn. BARÃO DE PIRAPAMA: _ EnlfLo faça o projecto. para gOZ.1rem da ,·i.la do mar; muilas vezes lá fui e ohservei

a lIlultià,lo de uomens, de meninos e de mulhrres que ali
O SR. D"\~tAs: - Tenba paciencia o nobre senador; co- ião gozai' (W bom fresco e da boa visla ; era um 10gradoul'O

nheço que nenburr!<\ destas cousas de que lenho feito menção e UM reíugio do povo que ali habila ; pois, senhores, o 1(0
é objeeto de luxo. Encaremos agora a queslão pelo lado verno desapiedadameple enxotou o povo e deu l) terreno para
tIo que praticou o governo, e veremos que elle nunca teve casa Ul} convento onde morào dous ou tres barbadmhos: IstO,
tençilo de dispular ao senado o direilo 0:0 terreno, se neees- que SI, não fazia em oulro paiz, pro~a hem a boa in'dole do
sario lue fosse. O governo é o adminislrador nalo dos bens nosso povo. Aqui, como ia dizendo, aliena-se tudo, quando o
nacionaes ; elle viu este terreno pro de relieto, grande parte governo pretis:! vai comprar por uom dinheiro. Crei'o ter lido
era um enorme ~antano; o senado não havia nelle pralicado em UIÚ jornal que o governo mandára alienar os terrenos
acto algum possessol'io, eu mesmo uao sei a eargo de querr proclimos ao Jardim llotanico, porque havia tencão de o
se acuava elle. Era constantemente o reeoluimento de ma- remover dali, e uoJo lem necessi,!ade de compra-los 'por bom
nadas de carneiros. dinheiro, porque tem de pagar bemfeitorias que se fizerão.

UM SR. SENADOR: - ~Iandou aterrai' o pantam)", Entre nós tudo vai assim; faz-sé uma cousa em um dia e nG'
outro se desmaneua ; não apreciamos uem aquillo que fazc-

O Sn. DANTAS; - N,10 foi o governo? mos, e depois conbecemos o erro.
O SR. FERRAZ: - Em virtude do reclamação da mesa. Sr. [lresid,'nle, fallou-s~ mais ácerca das grandes despezas
O SR. DANTAS: -Bem; mas o governo julgou que o se- que V. Ex. fez e do grande luxo desla casa. Quanto a isto,sÓ'

nado não precisava desses terrenos, e o primeiro aclo que lenuo a dizer uma CORsa: entendo q'ur a mesa não póde gastar
praticou, como já disso, foi aforar uma parte delles a um se· além duqueHa quota (file lue é marcada para o serviço da
uadol'. J;'oi ouvido o proeurador da corôa. Esle acto foi prnli" casa; se tem g-l'Ondes serviços a fazer, deve pedir fundos ao
éado com lodas as solemnidades de direito. Nessa occasião eOl'poleg-islativo; não devemos fazer aquillo _que censuramos
devêra logo a mesa ter reclamado; V. Ex. sabe se houve no govern/}o Thbs coniesw qtle ;:quiHo que V. Ex. fez é de
reclamação? a.!Jsolula necessidade, no que nila fia duvida all(uma; era sum-

O Sn. PRESiDEN't1l :_ Não existia en'tão a mesa acEual. ,mamônle triste ver l} monareha nos dias da abertura da as
'sembléa geral, rodeado da sua côrte, dos seus ministros e dos-

O SR. DANTAS :- Nilo fallo da mesa actual, fallo da mesa representantes da nação,enlrar por um corredor muito estreito,
rlaquelle tempo; Mas·nllo se reclamou, e, como não se recla- um atrás til} oulro, more ]Jecudltm; isto é caso vergonhoso
mou, o governo entendeu que o silencio sanccionava o seu quO' não se dà em parle alg-uma. V. Ex fez muito bem; agora
direito, e aforou mais uma parte do terreno para uma fabrica' tambem dFrei: so 't. Ex pretende melhorar estacasa,fazel' a en
de productos cuímicos; trada por este salão, e em seg-uida fazer outl'fr para os nossos-

Dahi a pouco tempo, e porque nill} se reclamou, rnan- trabalhos,então- digo' que fez mal em fazer a despeza, que será
dou-se collocar em fI'ente do campo, e bem proximo ao sena- ínutilisada com a obra Ilue mer; mas, se não tom de succe
do, uma cavallariça de mais de 100 cavalIos, que nos in- der assim.enlão não ua duvida nenhuma que fez bem, senho
commodavão constantemente;' muilas vozes mandei fecbar "res; o asseio e esplendor dilo prestigw.
aquellas IJ'Orfas, porque por ellas entrava um feli~o que O nobre senador peta Bahia perguntou por que fazãl} nós
lIlcommouava. lUas o governo fez isto de boa fé, mnguem não faziamos um palacio para o imp(lfador, o que era dEr
r<clamou, ninguem se importou com issll. Dahi mais a tempo absolnta necessidade. Não sei quem disse: "Por que não se
oolloeou-se um Iyceu de cavallos, e ultimamenle a casa da "faz? Porque o monarcba não quer. " Sr. presidente, eu en
moeda; daqui veremos que,qualquer que sej.a omelhoramento tendo que o esplendor da monarchia, l} presligio do chefe da.
que se pretenda fazer nesla casa, se 11ÓS tivermos de a aug- naçao, não é cousa de que elle possa dispÔr, não é proprie
mentar, este póde ser subordinado a todos estes edificios, dade de ninguem, é da nação. O imperador está tão identilF
viveremos incommodados, com a bulua do Iyceu dos cavallos, cado com a nação, que aquelle nilo póde perder sem que esta
com as exIJa.lacõe5Sulphurícas dos prodnctos chymicos e com perca. Se nós tivermos um monareha Diogenes, que queira
9 fumo 00 varias fundições que necessariamento devem haver viver em um t{lnel, não deveremos consentir, porque o presti-
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gio qU[ devo tor o imperador, o o,;!,lcndor <lo lhl'ono, é pro
l;ried;;dc da na~ão, '

f) Sa. FEaRAZ:-E' verdade,
b SR, nA~TAS:- Digo a v, Ex .. aqui in presença ,/e todos

que somos b""sileiros, 'que me envergonho quando, leio nos
jornae3 :. " Hoje houve recel~ção ,00 paço de tal mini~tro
.!str.1ngelro.» Confesso a V. E",. que não durrn,o de,nOlt~,
li~o envergonhado; porque, 'se ha quem possa apreciar estas
rousas, são os estr<lngeiros, Creio que não ha chefc de repu
l,lica que lenha uma casa tão humilde como o paco do, monar
c1ia hrasileiro. Entretanto vamos de, pender ,liJilhões com
uma carava!'a para o Ceará, com mendig'os da Cliina, com
lj'ceu5 para cavallos. etc. . "

Scnhoi'es, o Si'. D. João VI podia morar nestes palacio.s,
porque llriquclle tempo todo o mundo saLia quc isto era para
elle uma morada provisoria: a séde da monarehia era Portu
gal, seus palacios IA estavão ; mas ó !I"a,il hoje é ulÍla nação
independente, Iioje tem seu monili'cha, seu senado e sua ca-

_ríiàra, convem que estes representantes da nac,io teull1io cafaS
dignas da nação qúe rep,·esentilo., Não nos bumilliem.os, aos
olhos dOs'esU'angeiros que perscrutão tudo no nosso pall para
fúra lielle exagerarem as nos",s misel·ias.

Sr. presidente, dissc o noLre senador por Goyai que ,este
não é o meio por que a mesa se deva corresponder ,com o
;;ovemo ; que ii mesa nào IJóde corrcsponder-se éOÍiI Q go
vemo senão unicamente naguelJes casoó em que é preciso
pedir informa~oes, e nos casos marcadós piJa constilui~ão,
que na questão do parecer era dever da mesa propôr, um pro-,
jecto de lei. Eu entendo que n,io, SI', presille~te: Iw: bomens
que têm e;te systema- nmnid sub leye 71iliil sille lege -, jul
gào que é' pi'eciso uma lei para tudo,

Que duvida terá o governo em aimui,r, 110 ~u~ li eamara lhe
~eco~lmen.da, .qyando sé não óprõe ~em il ~~o~stit'\lIÇão, ,nem
as leIS? Não e IstO. uma necessidade a harm"'i1a dos poderes?
Nos paize,; ondé ha govern'o represent,ltivo, "'lO se ohserva
que as camaras estão 10lfos os dias a f"zer rec.ollllllenliações
ao governo, e que o governo sempre as aprovclta IJ~rJl lllOS
traI' suas intenções heneficas pai a com os representantes na
nação? Darei um exemplo, além dos muitos que poderia
apresentar: ha pouco tempo' suscitqu-se na camara franceza
uma que,tão a respeito da reha,hilitação da r.1emoria de Le
zurque. fmncez que foi guilhotinado, e cuja Í<lIlocencia foi
posteriOl'lllente reconhecida; queria a.m'aioria da camam que
se rehahilitasse a memoria do mesmo, e que se désse uma
indcmnisaçJo n'seus filhos. A camara divídiu-se; uns liepu~
tados quel'Íão uma lei, outros achal'ão que se devia recom
menliar ao gov~rno. No meio <!este combate levantou-se um
ministro da corôa e disse: « Não é necessario nem lei, nem'
recommendações; o governo saberá apreciar e fazer justiça
aos sentimentos da maioria liesta camara,» Quem dirá, se·
nbores, .qtie lsia é negocio da camara, para o rccommenliar ao
governo'! '

OSn. VISCOriDE DE JEQUlTJ~nOriIJA.:-Ióto é que é Ilarmonia!
O SR. DANTAS:- l'ois s'e o senado disser ao governo qué

não é conveniente que Se continu'e a aforar os terrenos. que
são necessarios para alargar os conrmorlos deste edificio,
quem, senhores., pnderá suppôr qúe o governo íios venb'u res
ponder-« Niio, propo"de uma lei »? SelJhores, a n'ossa cas'a
nJo pl'e.ta, e muito principalmente depois que se tirou' um
quarto do Jalio da secretaria para estflb~lecimento de uma
rua. Os livros da casa andão a granel, vê-se urna anarcbia;
eainda se diz que ha. grnnlie luxo e l~ue se g-,da muito
d\llhClro I Eu não desejO que tenhamos o luxo do Lux'em
burgo, palacio do senado francez, mas ljuero o asseio e a
decencia, quero que baja todas as commodida<les do Luxem
burgo; não exijo que as nossas calieiras sejão forradas de
seda, não exijo que se colloqnem de um e outro lado da
mesa do presidente duas ricas esta tuas, com'o ba no Luxem
burgo, esta tuas de Fronchet e l\lalesherbes, não exijo uma
rica sala do tllrono cujas parelies sejão forradas de tapeça
rias de Gobelers, eu não exijo nalia disto. são luxos de um
paiz rico e adiantado; mas quero Rquellas commodidades
que se fazem uma só vez, e que têm de passar aos nossos
vindouros. Quero que, além lio nosso salão, que deve ser de-

cente, haja uma-sllla ril:amcnlc ornada para J'(~ptlUSO do mil"
narcha quando vier ahrir ou encerrar as seSi,ões; qucro ljU{J
haja uma sala para o presir!cnte conferl,neiar com os seus
secrGlarios; quero uma sala parJ. as c.onferencias das com·
missões; quero uma sala para os senadores cOllfcl'C'ncilircm
com as ressoas que os P~'oc{lrã() para lhes d;lI'cm informa
çÕes, e que são chamados pelos proprios sena(]<)"es; quero
uma granlie sala para a secretarIa, pal'a a Il\b!lOtheca, para
o archiro, e oulros commodos neces,ar;os.

Quanto ,ao terreno, llPIJ"OI'O o parecer da comm;ssão;
accuso-o unicameute rle vir tarl\e, acbo qlle hoje pouco a pro
veitavel é, porque a seerelari:J, qne se vai filzcr La de ficar
tão proxima aolyceu dos cavallos que La de ser incommo
dada; mas cmfiul aprol'eite-se o que se p·,de. A mesa faz
muiio bem elU recomlllendar ilóso no f('JI'ernO, e r.u estou que
não será precíso'uma iei, que' o governo ha de fittender,

CONCESSÃO DE LOTEHIAS AO nwrnE-PiO,

Continuou depois a 1" discus::ãO, que fbló'a adiada a ri do
corrente. da proposiçãO da camam dos deputados. cOllce
liendo loterias ao monte-pio dos serl'idores do estalio, e
passo,u para .a, ~a. dis(õlJssão, na qual e!ltl'Ou. .

FOI lldo, apOIado e posto em discussão o segulllte
nIlQUCp.rtlENTO.

( Que fique adia~o até virem 65 lmpeis rctati"~·os ao
ohjecto, que se pediráõ á camara lios Srs. deputadas, sem
prejuizo de 1a diseussão.- Silva Ferra:, "

It S,'. "iseolIde de ";-"'~llU-i..hmdln (peia ordem) :
Para poder regular o meu \'oto, neces,ito saber qual é ore·
sultado deste requerimento peliindo documentos a camara, se
for approvado.

O S·a. p'aE'sIDENTE: - Entendo que o result:u1o do reque
rimento 11';1 de sef que não comece a '2" discussão elnquanto
não vierem esses papeis da camara dos ~rs. deputaJoõ ; m'as,
segunrlo u'nia informação pnriicular que eu tive,. e tenbo de
participar ao senado, não consta que e,te projecto se fun·
dasse em liocumentos que fossem presentes á camara dos
Srs. députados ou estejão na secretaria da camara tios Srs.
deputados. ,

o s~" F ...·i·az: -;- Eu tenho informações do contrario, o
tenho informacões do proprio Sr. ministro na fazenda. que
remetteu á canlara dos deputados tudo qUilnto diz reõpeito il
este negocio, O nobre senador pelo !,Jaranhã,o, que acaba de
ser presidente daquella :"mara, confirma a informação 'lu,'
tenho.

O SR. PRESIDENTE: -Asinformacões que eu tive particu
larme~te forao as seguintes: "qúe ha documentos a esse
respeii? que cstiverão ou estavão em poder ne um membro da
camara dos Srs.ldeputados, e que.,esse membro da camara dos
SI'S: deputados conserva os papms em seu poder; não são
cil'ficiaes estas informaçlles, nem eu as dou COluO taes; o que
eu dissd foi que, segundo informncõcs particulnres, os papeis
estilo na secl'etaria da eamara dos Srs. deputados; m~s esta8
informações podem ser inexactas, porque não são oliciaes,

o' "", P~Il'nnhos:-Eu não descjo ojlpôr-me ao requeri·
nien'io do nobre senador pela prov:ucia da nabia para que
venbiio os papeis que S. Ex. deseja examinar; mas tambem
quiiera conciliar eêt'e liesejo do nobre senador com, o anda
mento do projecto, o qual cootém pro\'idencia urgenté, e não
póde soITrer razoavelmente a impugnação' que fez o nobre
senador, logo que S. Ex. seja plenamente esClarecido.

Creio que com eITllito existem na secret<l.ria da éimara
lios deputados alguns papeis relativo,s a esta prlitencão do
mOlite-pio dos servidores do estado. na mezes que ténhoa
bonra de fazer'parle dadirectoria daquelle esiabelecimenlo, e,
como seu vice-presidente, assigne; uma representação que
devia ser levada ao poder legislativo, pedindo-se um auxilio,
que ó urgente.

O auxilio perlido pela directoria não pareceu possinl ao
governo', e n'a call1ara dos deputados o ilIustr'c pre,slllente do
monte-pio, de accordo .,om os membros da cOlllmissão lie fa
zenda, e creio que tambem com o nobre ministro rla fazenrla,
iniciou esta medida. Presumo queo nohre ministro da lo.·
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zenda foi ouvido sohre a apresentação deste projeclo na Ou a concessão de mais lolerias, ou a· isencão dos direit
camara dos 51'S. deputados... que pagito as actuaes ; sem algum destes favôres, os pensio-

O SU ~II~ISTl\O D.\ FAZENDA: _ Fui ouvido sobre a repre- nistas daquelle estabelecil1lenlo! .que não são pela maior parte
pessoas abastadas,mas sIm fannilas pobres, solfreráõ muito em

sentação. seus meios de sulJsistencia, O rateio já começou e tem de cres-
O Su. FERRAZ: -Logo, !la representação. cer;hoje é de 10 O[".e daqui a um ou dous semestl'es irá elevan-
O Sn. PAR,INflOS: _ O monte-pio solicitou algum auxilio do-se, porque a reforma não pó([e sei' decretada já, nem seus

do g-overno, suggerindo a medida que lhe parecia convenienle, efleitos, por mais acertaJa qne ella seja, serão immediatos.
e o' governo enlenJeu que lIilo podia deferir esse requeri- Eu del'ia estas informações á casa e ao nobre senador pela
menta do monte-pio. O auxilio pediJo consistia na isenção Bahia. Os papeis que estão na camara não contêm senão uma
dos dil'eitos que recabem sobre o capital e premias das lote- petição do monte-pio, pedindo ao govemo a isenção dos di
rias que lhe farão concedidas; era um favor que Importal'la rei tos que pagão as loterias concedidas a essa assoeiaeão.
em cerca de 81:000;,). O govel'no, porém, entendeu que este A respeito da materia do projecto nada diz e~sa petição'; e
desfalque nas rendas do estado era muito sensivel. creio que nenhum outro ese!arecimento existe n:\ camara. A

Enl,lo resoll'eu-se a quest,lo na CilUlara dos Srs. deputados, r:\z1to da medida e a sua urgencia são como acabo Je expOr
concellentlo-se mais oito loterias ao monte-pio dos servidores ao senado.
do estado, ou uina loteria por mez, cOlllprcbendidas aquellas N<lo me opponho, pois, ao requerimento do nohre senador,
que ha lllnito lhe estão con~edidas. mas peço a S, Ex. que annua a uma emenda no sentido úe

Comecei dizendo que não desejava oppôr-me ao requeri- que se [;\ça.a requisi~:ão que indicou, sem prcjuizo da 2" dis-
menta do nobre senador, porque creio que S. Ex. poderú cussão. -
aceitar uma emenda, e é que se peç:lo as informaçõ>'s sem c §I'. Ferl'oz :-Sr. presidente, o nohre senador pre
prejuizo da 2" discuss<lo; até porque devemos crer que esses tende oITerecer uma emelHla ao mcu requerimento do adia
Jla~eis, se existem, como presumo, no arcbivo da caUlara dos menta, e eu não me opponho a isso.
Si's. deputados, viniõ hrevemente á casa. V. Ex. entendeu que o adiamento nos termos propostos,

. O tempo foge, e o auxilio pedido é inJispensayel ao monte- isto é, sem prejuizo de I" diicussão, não porlia ser olferecirlo
pIO dos seJ'vldorcs do estado, se n,10 qUlzel'lllos sUJmtar as I senão na ,~" discussào. Se tivesse passaria eaWo o meu reque
famílias que são succorridas por aquelle estahelecimcnto a - rimeato no intervallo da 1" pam .1'2" discussiio, tinhão vindo
um grave detrimento; as pensões que paga o monte-pio ja os ese1arecimentos de que o senado tem neces,;idade.
hoje são rateada:naraz,io de 10 °10, e esto rateio deve cres- O Sa. SILVEm.' DA ~lOTTA :-Da 1" para a 2' discussão
cer se a renda Dit? for augmentada. _. não ha intervallo. -

As conslderaçoes que fez o nobre senador sao ate certo . _
ponto fundadas, quanto aos defcitos de,organisação do monte- .o Sa. foEanAZ :- Perdoe-me; bouve um_lI1ter~allo. nao
Ilio, Mais de uma reforma se tcm feito... srl de ljuantos diaS, entre a 1" e a 2" dlscussao. Nao fallo do

. , ' ) , Jireito, fallo do facto, Se tiresse passado o meu adiamento,
Ü Su. l-Enn.u:-I ara pelOl'. boje jil teriamos os documentos e esclarecimentos ueces-
O Sa. PARANIlOS:- .... e uma outra está em projecto; sarios.

mas, para que esta reforma seja meuos defeituo,a do (Iue as Eu não sabia, SI'. presidente, quaes erITo esses doeumentos i
anteriol'es, cumpre que não seja tomada de afogaJilbo, con- o que desejava saher era a razão pela qual se tinba manifes
vem h,\sea-la sobre dados púsitivos e dados colhidos n:\ ex- lado esse Jeficit ·ou esse estado a que o nobre senador por
periencia do proprio monte-pio. Entretanto urge que se p"esle Mato-Grosso se referiu; e eatão argumentei desta maneira:
algum auxilio aos pensionistas daquelle impol tante e uUliSii- se o monte-pio assenta sobre as bases scientificas, esse de
mo estabelecimento. E qual o auxilio mais prompto que sr ncit n;lo se póde dar senão em consequeneia de um facto
lbes póde dar?· E' sem duvida alguma o que oITerece o pro- extraordinario; se, porém, o monte-pio não é baseado em
jecto, uma vez que a isencão dos direitos nITo pareceu [1re- taes dados, 'esse deficit que hoje se manifesta, e que já se
ferivel ao governo. ' manifestou uma ou duas vezes, se manifestará daqui a dous

A concessão de loterias não convem? Eu tambcm coneordo dias, e talvez conseguintemente pai' um la! go espaço de tempo.
que as loterias são um jogo ge azar, que atô eerto \lonto pre- Dizia eu, disto o que resulta? E' que esta ínstituição uão
judicão a moral publica; mas as loterias eslClo banidas entre é uma instiluie,lo que ofl'ercea garantia aos empregados
nós? A lei de 18 de setembro de 18GO, feita e promulgada contriiluintes. Lancar mão de 'loteria5 para seu SOCCOITO é
'1uanJo o nobre senador pela Dabia era ministro, não regulou um meio extraordiliario tambem, não é o meio mais conduc-

.J a concessão da:; loterias pelo governo? Não acabou com ella:;, cente e o mais idoneo. Ora, isto tamilelll o nobre senador
regulou a sua coneessão, passando essa faculdade do eorpo 1I<l0 pórle contestar,
legi51~tiYo para o governo, e prohibindo que novas conce,sões Nos lIão podlamos logo de estalo acabar com todas as 10
se fizessem emquanto uão fossem extrabidas as [oteria, jú lerias; 11 que deyiamos fazer? Estabeleeer algumas restric
concedidas: çOes: estas restricrGes se estabelecérão. O poder legislativo,

O governo e o poder legislativo ainda por oulro mario '1"ç, pela experiencia qne temos, é mais facil de cou
têm restringido o nso de lolerias, no intuito Je dimilluir os cer/er favores do (iue aproprio gove.rno, quando baja uma
incouvenientes sociaes que de!las podem resullal'. I'rohiJJiu-;ü lei qne determine os casos em qne taes eoneessões devem
a venda de bilbetes muito fraccionados, e elevou-se o imo s-)r feilas, passou de si a faculJado de conceder loterias e a
posto, que era de 8 '/o, a 1'2 °/0' assim sobre o capital, ~01ll0 colloc'lu nas mãos do governo. Ora, estabelecido este prin
sobre os premias, Mas estas niedidas, que datão principal- cipio que a necessidade provou que er,~ eminentemente pro
mente da gestão do miuisterio do nohre senador pela nabia, yeitoso ao estado, jú boje apparece uma excepção, jil o
não acalJárão com as loterias, pJsto qlle restringissem a sua COI'pO legislativo inicia uma lei concedendo loterias, e este
concessão e procurassem tirar para o estado a m:\ior van- passo será seg-uiJo de outros; o primeiro passo sempre ô
tagem possj..vel desse jogo, a que a nossa populaçiio tão Ia- o mais Jimcil; daqui em diante virá necessariamente uma
cilmentc se presta. cbusma de projectos conceJendo lot~rias a tu,Ui quanti; dahi

Ora, senúo assim, me parece que as considerações muito viril necessariamente o desejo de cada um deputado do tal' as
pbilosopbicas que o nobre senador fez a respeito das loterias matrizes das freguezias do seu circulo com uma, duas ou
provão demais, e_ que, estando adruittido entre nós esso meio tres loterias; Jabi necessariamente se originaril a mania do
de auxiliar a certos estabelecimentos ou serviços Je reco- cOllcedel'-se a tudo quanto é empreza tambem loterias, e. o
uhecida utilidade publica, nüo é ne,ta oecasião que no~ de- damno do estado, ou o damuo dos contribuintes, porque a
vemo~ levantar eôntra as loterias, e cllndemnar a concessão loteria tambem é um imposto.
que se pede 'para o monte-pio d03 servidores do estado, Lembremo-nos do lue succedeu antigamente; coneederãn.
f(uando este estabelecimento se acha em circumstaucias cri- se loterias para fahricas de galões, para fabricas de papel,
IIcas, para tudo, como empreslimo i mas estes emprestimos nunca se

11
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saldárão, forão verdadeiras doações que se ~zerão do~ d!nhei
ros do publico, arrecadados por meio deste Imposlo mdlrecto
que se chama loteria.
Or~ devemos n6s abrir este exemplo, que será seguido

pelos ~utros? Eis a minha duvida. Eu preferiria i.entar as
loterias, já concedidas ao estabelecimento, do imposto que
sobre ellas resa, nuo obstante as razões de defi~i~ncH\ de
renda; o ma não será tão g-rande ; e, s.e o nobre mllllstro da
fazenda me permittisse, eu lhe apontana em qualqner repar
tição uma verba que poderia sem grande transtorno do ser
viço puhlico ser diminuida em co~pensação do desfalq~e re
sultante dessa isencão ao montepIO. Ha tanta despeza Illutll
que n6s não temos 'a coragem de cortar, ~ ~a?ta despeza util
que nüo nos animamos a propôr ou IlllClar I porque. o
senado vê que é pnciso um grande cuidado, mesmo Rrande
abnegação, digo mais alguma coragem, para dar-.e a esse
trabalho.

Sr. presidente, eu desejára que a reforma fosse de outra
maneira. Estou informado de que as duas ultimas reformas

-·que se fizer1ío puzerão o estabelecimento elu tal estado que vai
de mal a peior. .

O SR. SOUZA E rtIELLO: -As duas ultimas, e a que foi pro
jectada ainda era peior.

O SR. FERRAZ: - Senbores, não se escrupulisa, quando se
faz uma reforma, de aquinhoar bem os presentes; e semlJre é
o interesse particular que actua cORtra õ interesse geral; no
monte-pio o interesse geral é chamar todos os empregados
para eontribuirem para uma instituição que lhes é de grande
utilidade.

O SR. SOUZA E MELLO: - Isto é contra o interesse do
monte-pio.

O SR. FERRAZ: - Porque, meu Deus? E' porque está em
uma situacãlt má, em consequencia de suas leis, das regras
que o instituirão; mas, se está nestas circumstancias, entITo
rMormemos o estabelecimento, a instituicão não poderá pro·
gredir assim. Se o mORte-pio não tem por' fim chamar o maior
numero de empreg-ados como contribuintes, a instituição é
pessima ha de fallir, todos os dias ba de ter necessidade de
50ccorro's, e uma instituição destas não póde jámais merecer
a proteccão do estado emquanto estiver sobre taes bases; e
não ha, !;r. presidente. em paiz algum, nos tempos moder
nos, uma instItuição em. um pé d~stes, em um pé tão ~is.era
vel que em consequeRCla do maIOr numero de contnbullltes
fique em estado peior. E: o elogio mais funebre que se p6de
fazer da instituição do monte-pio.

O SR. PRESIDENTE: - Tenho de lembrar ao nobre senador
que a questão é sobre o adiamento. não é sobre a materia.

O SR. FERRAZ: - Eu sei que 11 questão é sobre o adia
mento; mas para sustenta-lo é preciso fa7.er estas considera
cMs, afim de obter os esclarecimentos necessarios. V. Ex.
me interrompeu, já não seí por onde ia; é o resultado das
interrupcões, têm o mesmo e[eito dos apartes. Mostrar que
a institúicão se acha em máo estado é demonstrar a necessi·
dade do ádiamento, afim de vermos as bases que teve aca-
mara dos deputados para fareI' isto. .

Sr. presidente, o senado já vê que eu, respondendo ao no
bre senador, tenho necessidade de dizer que não fui contrario
ás loterias, conforme elle declarou. Eu disse unicamente que
as loterias em tbese são más; que, applicadas a instituições
desta natureza, não podem ser proficuas quando a instituição
falua em suas bases; e que eu aciJava mais conveniente este
adiamento, porque necessariamente me trarão maior convic
cão os dados que exijo,e talvez me fação votar pelo projecto .
• Mas, se o adiamento deve ser com ou sem prejuizo da
2' discussão, para mim é diITerente. Eu quero os dados, e
estes dados determinaraõ o meu voto tambem sobre o pre
jecto.

O voto que dei em l' discussão a seu favor é um voto
llrovisorio; eu desejarei saber qual é o meio pelo qnal esta
l1lstituicão p6de ser salva, quaes as razões que têm actuado
para qúe ella se ache em um pé tão miseravel. Se o nobre
senador me pudesse fornecer c6pia desses dados neste mo-

mento, eu retiraria o meu requerimento. Voto po~ conse·
guinte pelo adiamento.

o 1Il". D13"(luez .Ie Olinda :-81'. presidCl.te, não posso
fallar do adiamento sem dizer alguma cousa sobre a materia;
porque, para ser adiada, é preciso tomar em consideração o
estado da questão.

Este monte-pio precisa de novos auxilios do governo; isto é
uma verdade, porque com as pensões que actualmente paga
elle não se p6de manter; mas os auxilios devem ser estes
que se pedem? Esta é que é a questão.

Eu, quando estive no ministerio ultImamente, muito tra
balhei para pOr este estabelec!mento no pé de ~atisfazer seu
onus. mas não o pude consegUIr llorqne para mIm a l' ques
tão era a reducão das pensões que se pagão; quiz enten
der-me com a directoria para isto, mas nunca cheguei a um
nccordo; a diOicul~ade, pois, esta nisto. . .

A' proporçã?. disse en no me~ relat?l"lo, que o monte-pIO
precisa de aUXIlio do governo, e precI~o que elle tumb~m
por si coopere para restabelecer o eqUlltbl'lo da sua recClta ,
com a despeza, contando sempre com os favores que o go
verno deve fazer de novo. lIIas fazer os favores somente
sem que elle trate de reduzi!' as pensões, não vou para ahi
e me opporei a todo o projecto que contiver semelhante dou
trina.

Ora o adiamento pede esses esclarecimentos, eu reco
nheco 'esta necessidade, e disconendo eu assim, já se vê que
dévó votar pelo adiamento. !tIas reconheco tambem que o
adiamento vai matar li questão; o estabelécimento não p6de
esperar, tal é o estado em que se achão seus colfres,
deIxara de pao-ar as pensões que actualmente paga porque
sua receita jábnão chega para as despezas que está fazendo;
é preciso que comece )leIa reducção das pensões, e esta r~
duccão está ordenada nos mesmos estatutos deste estabel~cI
men"to.

Eu votaria pois, por uma idêa que concedesse os favores,
medianle ou 'precedendo ~ma reducção nas pensões, ponluo
para mim não satisfaz a ldêa d~ refo~mll; p6de:se fazer a
reforma sem reduccão e a questao esta na reducçao; é pre·
ciso que partamos' deste principio: a reforma por si s6 não
envolve a quest,io da reducção.

Eis-aqui, senhores, em poucas palavras,o .meu pensamen!o
a este respeito. Entre o projecto em 2- dIscussão e entao
veremos a emenda que se lIa de oITerecer para salvar esse
inconveniente. Cumpre que acudamos aos apuros em que se
acha o estabelecimento, que pode ficar na necessidade de ?ãO
pagai' pensão nenhuma e já se vê os embaracos que IstO
1m de trazer á muitas famílias; e por out\o laao empr~gue
mos o meio necessario para que o estabeleCImento por SI con
corra tambem para sua prosperidade, para que possa desem-
penhar seus .fins. . . .. _

As pensões são mUIto pesadas; ao prlllclplo naO se fez cal
culo nenbum sobre isso, estabelecêrão-se lirandes pensões,
esta l' tabella foi reduzida depois; não seI se foi o mesmo
autor desta creação o que fez a reducção, .o'!- se foi ~6mente
no tempo em que o Sr. Gahão era mllllstro da ]ust!ça.
Nesse temRo estou certo que se fez uma reducção mas amda
não foi bastante. .

Portanto senbores eu. combinando estas duas necessIda
des a de 'acudir ás f~milias que recebem pensões daquelle
est~belecimento e á necessidade de fazer uma reducção .nas
pensões, voto,por ora,contra este requerimento. pelos _mot~vos
que acabo de dizer, isto é, para ver se na 2' dlscussao pude
se conciliar uma cousa com a outra. Eu entendo que se p6de
conciliar. .

Foi tambem lida, apoiada e submettida á discussão a se
guinte emenda, ao requerimento do Sr. Ferraz:

« Sem prejuizo da 2' discussão.- Silva Par.anhos. )J

Finda a discussão, foi approvado o r~quel'l~ento com a
emenda; e ficou adiada, pela hora, a 2' dlscussao da propo
siçilo.

2' PARTE.

ORÇAllENTO DA. JUSTIÇA.

Acbando-se presente o Sr. ministro da justiça, proseguiu
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a discussão. quo ficára adiado! na sessão antecedente, do art.
3. da proposta do rodeI' executivo fixando a despeza e orçan
do a receita gera do imperio para o exercicio de 1861
1865, com as respectivas emendas.

o SI'. IlJ'csidentc 110 conselho pronunciou um dis
curso que publicaremos no appendice a este volume.

(J SI", Silvch'B di' IIlotta pron'mciou um discurso que
publicaremos no appendice a este volume.

Foi lida, apoiada e posta tambom em discussão,a seguinte
cmenda:

« Ao § 7. ° Diga-se 80:0003. - Visconde de Jequiti
nhonha. "

Forão lidas, apoiadas e il'ualmente postas em fhscussão, as
seguintes emendas ao art. 3· da lei:

« Ao ~ 1.· Secretaria de estado: em vez do 12:5:530$
diga·se 138:370j).

« Ao § 2.· Tribunal supremo de justiça: em vez de
105:300;ll - diga-sel07:200iJ).

« Ao § 3.· Relacões: em vez de 288:i93,,533;) - diga-se
290:693;)1335. •

« Ao § i.· Tribunaes do commercio: em vez de 43:070$
diga-~e 47:200$.

« Ao § 8.° Pessoal e material da policia: em vez de
403:010p - diga-so 4'20:502$

« Sendo os augmentos nessas verbas para pagamento dos
nncimentos dos logares ora preenchidos, o quo devem scr
supprimidos logo que vagarem. -

« S, R. Paco do senado, 12 de agosto de 11l6i.-Zarharias
de Góes e Vasconcellos. "

O !!Ir. ,-iscoudc dc JCltuitlnhonha pronunciou um
discurso que publicaremos no appendice a cste volume.

Tendo dado a hora, licou ainda a discussão adiada, e o
Sr. prcsidente deu para ól ordem do dia seguintc a mesma já
designada.

Levantou-se a sessão ás 3 horas e 10 minutos da tarde.

59' scssão
EM 13 DE AGOSTO DE 1861

PaESIDENCIA no SR. VISCONDE DE ADAETÉ,
SumlAmo .-Expediente. -Oflicios de diversos ministel'Íos.

Indicação do Sr. visconde de Jequitinhnnha.--Onlem do
dia.-l a parte.-Loterias ao monte-pio. - Concessão de
licencas a juizes de direito e outros funccionnrios. Emen
da dô Sr. Ferraz, que não foi apoiada. Discursos dos 81's.
Ferreira Penna, Souza Ramo~ c Dantas. Emenda do Sr.
Souza Ramos. Rejeição da proposiçãO.- Revisão de de
cretos relóltivos as companhias Bahiana e Pernambucana.
- -Rerorma da secretaria da agricultura. Discurso do
Sr. Silveira da ~10tla.-2' parte_ -Orçamento da justiça.
Emendas do Sr.. barão de ~Iuritiba. Discursos do mes
mo senhor e do SI'. Ferreira Penna. Encorramento da
di5cus~ão.- Requerimentos verbaes dos Srs. barão de
Muritiba e Silveira fia Motla para retirarem as suas emen
das olIerecidas nos dias 10 e 6 do corrente, os quaes, por
falta de numero, ficárllo prejudicados.
A's 11 boras da manbã, achando-se presentes os Srs. vis

conde de Ahacté, ~Ia[ra, Tcixeira de Souza, Paranhos, Fer
rcira Penna, Pompeu, barão de S. Lourenço, barão de
~Iuriliba, Siqueira e BIeUo, ~Iendes dos Santos, Fonseca,
visconde de Suassuna, Araujo Ribeiro, Carneiro de Campos,
Dias de Carvalho, vi<conde de Sapucaby. Rodrigucs Silva,
Dantas, Cunha Vasconcellos, visconde de It.lborahy. Candido
Borges, Furtado, Dias 'fieira. Jobim, visconde do Urug-uay,
marquez de Olil>da, Souza Queiroz, marquez de Abranles,
barão de Pirapama, visconde de Jequilinhonha, Zacharias c
marquez de Caxias,' o Sr. presidente abriu a sessão.

Comparecêrão logo depois os Srs. Pimenta Bueno, Souza
Ramos, D. Manoel, visconde da Boa-Vista, Silveira da l\lolta
e Souza Franco.

Faltarão com causa participada os Srs. barão de Cote!(ipe,
barão de l\Iaroim, barão de Quarahim, Candido Baptista, Eu-

zcJlio, Paula Almeida, Paula Pessoa, Almeida o Albuquerque,
Sinimbú, Fernandes Torres, Souza e Mello, marquez de
Itanhaem. e OtLoni; e sem participação os Srs. Ferraz, barão
de Antonma e Nahuco.

Foi lida e approvada a acta da sessão antecedente.
O Sn. 1° SEcnETAmo deu conta do seguinte:

EXPEDIENTI\,.

Oflicio de 10 do corrente, do ministerio da fazenda, con
tendo a relacão, requisitada por deliberacão do senado, das
gmtilicações não lixadas em lei, e abonadãs actualmente pelo
credito concedido ao dito ministerio.- Ficou sobre a mesa,
para ser tomado em consideração durante a discussão do or
camento.
- Outro de 12, do ministerio da agricultura, commercio e
obras publicas, contendo a relacão, igualmente requisitada,
das gratificações que são pagás pelos serviços que correm
por esse ministerio.- O mesmo destino.

Outro de igual data, do minisierio da marinha, contendo
duas relações, lambem requisitadas, das gl'atificações que
sem .autori5acão de lei são pagas por este minis~erio, pelos
servIços que lhe são prestaáos.- O mesmo destmo.

Pelo Sr. 2· secretario foi lida a seguinte

IND1CA~Io :

« La Proponho que se nomêc no -principio de cada sessão
uma commissão, com o titulo de- commissão de agricultura,
commercio e ubras publicas;

« 2. a Que de ora em diante, logo que chegar ao senado <lo
proposta do orcamento, com emendas ou sem ellas, da ca
mara temporada, seja remettida iL co~missão de legislação:
- a parte da proposta relativa aos ministerios do imperio,
jusliça e estrangeiros, á commissão de fazenda; - a parte
relativa á receila e despeza do ministerio da fazenda, c arti
gos addilivos a de marinha e guerra, á que é relativa a e,tes
minislerios; - e á commissão de a!(ricullura, commercio 6

obras publicas a parte relativa M ministerio da agrieultura,
commercio e obras publicas.

« E logo que as referidas commissões forem apresentando
os seU3 pareceres, serão estes considerados urgentes e dis
cutidos com os orçamentos respectivos.

« Sala das sessões, 12 do agosto de 1861. - Yiscondc de
Jequitinhonha, "

A' mesa, para dar o seu parecer.

ORDEM DO DIA. - l' PARTE.

CONCESSÃO DE LOTERIAS AO MONTE-PIO.

Continuou a '2' dis~ussão, que ficára adiada na sessão ano
tecedente, da proposição da camara dos deputados, conce
dendo loterias ao monte-pio dos servidores do estado, 6
vassou sem debate para a 3a discussão.

LICENÇAS A DlvEasos FUNCCIONARlOS.
Enlrou em la discussão a proposição ua mesma camara,

autorisando a concessão de licença aos juizes de direito Luiz
Antonio Pereira Franco e Ludgero Gonçalves da Silva e ou
tros fUllccionarios; passou para a 2" discussão, na qual en
trou, começando pelo art. 1.0

o Ih", Fel'l'cit'a P"nna pronunciou um discurso que
publicaremos no appendice a esle volume.

o "1', ~ou"'a Ramos:-Sr. presidente,o padre Figuei
redo. de ([ue trata esta proposiçãO, exerce o emprego de
capellão mililar, e é nessa qualidade que pretende ser li·
cenciado. Digo isto, porque em meu poder se acha, e não
mando á mesa porque, mIo cstando prevenido, deixei de o
trazer, um documento pelo qual o pretendente mostra que
está enfermo e que merece o favor que pede ao corpo legis
lativo.

So a falta de declaração de emprego é a unica dilficnldade
que tem o nobre senador para votar por esta reso.lução,
como o senado tem votado por outrOs nas mesmas Clrcum
stancias, eu mandarei i\ emenda,
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2" PARTE.

onçAlmNTo DA JUSTiÇA.

mara que auLorisa o governo a reformar a seeretaria de es
Lado dos negocios da agriculLura, commercio e obras puhli-
caso •

Ficou a discussão adiaria pela hora.
o I!i", §ih'eh'u du lUottll pronunciou um discurso quo

puhlicaremos uo appendice a este volume.

o .",·.Dllutn.~:-Sr. presidente, tem-se dado um abuso Lão
grande na concessfio destas licencas, que em breve as repar
tições publicas esLarüo sem emprégados. A facilidade com que
passüo aqui estas licencas de um e dous annos, sem esme
riluarmos os documentos, sem mesmo eonheCel'lllOS a neces
>ldade e:ll que se acha collocado o individno, sem nos impor
tarmos com a falta que taes empregados fazelU ás suas re
parLições, anima a quanto vadio ha que [Iucr passoar a vil'
ao c0I'l)O legisla tivo pédir estas licenças, que süo vcrdaileiros
escandaloso Nüo ha tabelliüo que. queira estar no seu car
torio, juiz municipal que queira estar uo seu termo, juiz de Achando-se preseute o SI'. ministro da justiça; proseguiu a
dlrClto que queiril estar em sua comarca, llÜO ha'desembar- discu;são, que ficúra adiada na sessüo antecedenLe, do ar!. 30
gadoL' que não queira passear á Europa, e as veles é para da proposta do orçamento, com as emendas respecLivas.
ôQ metler em casa no santo ocio, e em reOluneração de,La «t !;l". lIao'.1o de itrnl'ilibn: - Sr. presidente, reco
escandolosa vadiacão dá· se-lhe Lodos os vencimentos, a saber: nheço ser tempo oe votar-se o orçamento dos negocios da
ordenado, gratificáção e emolumenLos, entretanto que aquelle justiça de que lios temos occupado, e por isso pouco me de
quo fica trabalbando na sua repartição [alta alguns dias por morarei no 11ue tonho de dizcl' a respeiLo delle. Nem mesmo
1ll0lesLia, l1ão percebe a graLificação.. eu tomaria a palavra, se não tivesse necessidade de ratirar as

A's "ezes; Sr. presidente, l1em os licenciados mandil0 iL cmendas '1ue cm outra occasião mandci á mesa, subsLituindo
- camara os scus rcquerimentos; é um Hlnigo que em favor porém uma dellas por outra que me parece ser mais con\'o

deste ou daquelle aproveita uma occasião opportulla, c apre· niente.
senta uma emenda, scm se apresenLar documento algum ou Sinto, SI'. presidente, que o nobre minisLro da jusLiça se
requerimenLo, e mniLas vezes o empre~ado nilO sabe de consa uão dignasse de aceitar a minba primeira emenda quanto ao
alpullla, e depois lá vai o presenLe que lhe faz Oseu amigo, augmento dos vencimenLos dos magistrados. S Ex. pareceu
com prcjuizo do serviço publico; pois isto é possivel, se- suppôr que eu 1150 tomam ao serio esta materia, e quiz fazer
noor~,? com ella um jogo de opposição. Affinno a S. E:c que tal nilO

O Sn. JOBIM' - Todos os empregados· publicos quercm ir foi a minha intenção; eu desejava sinceramcnte que 11 emonda
vara a Europa.' fo,se approvada. E' yenlade que he,iLei em apresenta-la,

O Su. DAnÃo DE PII:\P,UIA dá um aparte. como declarei, porque parecia que as í1nançóls do esl:lI]o 1150
O .Sa. DANTAS:-l'ois o quer dizer licença com todos os comportavão por oról seOlelbólnte despeza; porém, desde que

"enclmcnLos? o l11inisterio nem propunba redueç50 alguma, nern mos-
trava apprehensõcs sobre os meios de f'lzer face ao dcGcit

O SIl. FEnnEtnA PEI'i1iA:-InC!ue-se a gratificação. que o orçamenLo cncerra, uão Live nenuurua difficuldade em
O Sn. DA'aAs:-~' como tem passado aqui; isLo li UOl suumeLter á allencão do scnado e do nobre minisLro essa

cscalldaJo, (jous annos na carrcira do tcm[lo é nada, mas nól emenda, augmenLim-do o vencimenLo dos magisLrados; e acha,'a
carreira da "ida de um cmpregado é muito. quu dIa tioua muito mais cabimento neste 10!;ólr e não na-

Senhore" ha comarcas que est,10 dous annos ,el\] juiz de qu 111 e a que se referiu o honróldo ministro, po.rque alli não se
direito; porque, apenas nomearlo,;, pedcl\] uma liceoça; se cO:lsignarião os [<In dos precisos pilra o elIecLivo ólu;;mento,
conseguem lIma remoção, têm seis mezes para vadi~rc!l1; enLretólnto qne ólqui no orçólmento esses fundos serião imme
t01'l1ão a pedir ouLra licença, c, se consq;uel\I outra re\]]o~ilo, diilLamcnLe votados, e desde 10;;0 a l1lagisLróltlIra começóll'ia a
ahi temos nova vólLiiação,e o mesmo se dá quando o juiz de di- gozar dcsLe meíllOrameoLo. ~Ias quero dar umiJ prova da lllioha
reiLo é nomeado desembargarlor, ou este é chamado ao supre· docil:dólde ao honrado ministro da justiça, retirólndo, como
mo trihunal: ha sempre lIma inLelTuJly50 de trilbil1ho. aco\]]- peco licença pólra reLir'lr, esta parte da mioha emenda.
p:lnharla de licenças e mais licenças. Já os emlJl'ególLios n~o Ta:nhem petlirei licença ao senado para não deixar sohre
recoll'em ao governo, tOllos "êm pedir licença an corpo le- a D11',a a outra parte da me,ma cmcnr!a que se refere á
gi~lflLivo com todos 03 vencimentos, e isLo augmenta de dia annullilção dos dccreLos Ile 30 de dezembrú, não porque cu
em dia, por Cilusa da facilidade cOOllJue a ohLêm; eonvém que consirlere que o Iogar n~o é compeLente para tratar-,o de
n,lo ólnimemos a ociosidade, e n'lo levemos a desordcm a objecto tão importante, mas ]lorque, Lendo o nobre minisLro
tOrlólS as repartiçõcs. declinado da di,cu,são desta ma Leria no presente debate,

Voto contra esLa licenca e contra a emenda que peile se ainda quero concordar com S. Ex. que fique ella reservada
cooceda a mais dous a mcsma !icencól. . para outra ocraiÍilo.

Foi lida e não ól poiólda a seguinte· emenda: TOllal'ia reilecLirei que não convem deixólJ' indccisa nma
« Conceda-se igualmente dous annos de !ieenca a Dominnos questão rle scmelhantc naturczól, que póLie inlluir grandementc

RodrJi)ues Seixas, lente da cadeira de hygiene· e historia "de ólté nas nOS5as relaçõcs exteriores e que inilue muito ,obre a,
medlcLna, da fólculd,.de da Bahia, para ir á Europa aper[ei- anloridade moral dos julgados cm que intervierão os mólf;is-
çoar os seus estndos. - Silva Ferraz. " . trados qne forüo victimas da prepotencia ministerial, dcsde

Findil a discussão, foi rejeifólÔIJ o artigo'. que se lhes faz accusação, posto 9u.e lóltente, de prevaricações
SeguIU-se a discussão do 20 arti~e. de ccrta ordem. Comquólntv o I11IIllstro que aposentou es,es
Foi lida, apoiada e slImeLtida ~ ir discussão a seguinLe magistraLlos não se "llreyesse a especióllisar os moLivos [1ue

soure elle ólctufLr'lo para referendar os tóles decretos illegaes,
EMEI'iDA. está na consciencia do pnlllico que elle se deixou illudir por

" Depois das ]Jalavras-I'adre Antonio da Cunha Fi~uei uma eonsidcraç.<io, a meu l'êr falsa, mas a!Lamcnte illjuriosa
rcdo- accrescenLe-se: cólpellrro militar.- SOI!za Ral1!os,» aos mag;isLrados que aposen~ou !

Foi ta':lbem rejeiLado o ~rLigo ~om a emenda; e, julgan- O nobre mini.Lro sabe '1ue as sentenç~s dólrlas por peitól ou
rlo-~e preJulhcado o arL. 3°, [OI aswu reJelLada a propo- saborno silo ,flullas pelo nosso dlrClto. Sou a impres.üo deste
slçao. I anaLbema do codib'o criminal collocárão os decreLos de de
DECRETOS nELATlvOS A'S COMi'AI'iDL\S DAULAI'iA E rEn~A"iDuCANA. ' zembro as dccisõcs dos mólgisLraLlQs aposentados; e nilO é

Se ~\'iu 'e enl 2" d'-cus c fi ". ,\. I 11 ,I" possivel que se coatinue pOI mniLo tempo nas te estado desmo-
~. • lo S,IO, que IC,lIa ,HLata a Uu "1'- d ·1 Ih t d .-

julbo, a proposição da referida call1ara, auLori5ólndo o go Iü ba OI ae seme óln es eClsoe~. .
vel'IlO a rever os decretos relaLivos ás companbias lJahiana . Ainda por outra razão, SI'. prcsldente, era opportuna a occa
e 'pernamuucanól, com o parecer da commissão de cmprezas SIÜO paról a !,evogação desses rlo,eretos,e é: que aos magistrados,
l1rIvllcgladas; e passou sem dcuaLe para a 3" discu,são, ólSSIOl expelhdos InconsLrtueIOnalmente de seus logares, prt-

.1' 11m D s .cnET' "ados de sua vitaliciedade, compcte contra o ministro que
nE o. " A E. AlllA DA AGRICULTURA, referendou os decretos a acção CIVIl de Indem11lsação; se por-

Entrou depOIS cm 1" dlseu,são a prollosição da me,ma ca- ventura csLa acção for inLeutada,a questão será julgada e de-
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cidida pclo poder judiciario ; em tal caso não sei como se ha
de combinar qualquer outra decisão diversa dada pelo poder
le);islatiYo.

'No meu entendcr,os tribunaes não imit~rião o procedimento
do ~overno ; c isto mostra bem quilo desacertado pens(\o
aquclles que suppoelll que o acto do governo dcve continuar
a ter elfcito, c aindâ aquelles tjue suppoem que o poder legis
lativo n,10 tem competencia parâ rcprov~r a deliberação to
mada inconstitucionalmente pelo podcr executivo.

1'\;10 conheco nada de mais moral e de mais philosophico
do qne a ficcrio dos romanos declarando ~s cousas fcit'JS con
tra a lei como não feitas. Dizião os jurisconsulto's: " N<10 se
devia acreditar que tenhão sido feitas, nem que o pudessem
ser as co usas que o11'endiiio a piedade e 05 l,ons costumcs... "
P.lrece que cste principio espiritualista n50 é hoje apreciado
como deye ser, porqne se hesita em reconheceI: como nullo.e
incapaz de produzil' elfeitoulll acto abusII'o, VIOlento, mal1l
fcslilmente opposto ú lei fundamentnl, que nté pela santidade
do juramento temos obrigação de conservar ille,o,

Mas, Sr. presidente, eu quero dar um novo testemunho da
minha docilidade ao nobre mini;tro da justiça, retirando
tambem a emenda <obre que fiz agora algumas observações.
Pedirei, portanto, ao senado que me consinta que o faça ..

N.;o posso proceder do mesmo modo a respeIto da terceira
emenda. .

Esta terceira emenda consigna os fundos necessarios para
o pagamento dos ordenados e mais yencirnentos dos desem
bargadores e ministros do respectivo tribunal de justiça, ap~
scntados pelos dccretos de 30 de dezembro de lSG3. Substl
iundo, porém, esta parte da minua emenda por ouU'a um
pouco mais restricta, não conlprehendendo nella todos os
"encim~ntos dos magistrados, lIlilS sômente os ordenad\ls que
devião plirceber, cui;Jo que o nobl'e ministro da justiça não'
pôde deixar de aceitar a substituição que oITereço, e vou dar
a razão.

S. Ex. declmou nesta casa, nãn sei se hnntem, ou
no scu primeiro discurso, que os ordenados desses magis
trados ,e ~chavão incluidos em uma das ,erbas do mi
nisterio da fnzenda, relativa aas aposentados; portanto a
minha emenda não versa sobre objecto novo. tcnl sômente
por fim que niio se reputem aposentados ,lfluelles de;elnbar
gadores e membros do sup"emo tribunal; pretenç50 esta di
I'en'a da do miúisterio, quando os relegou pam o orçamento
da fazenda, dnndo-os assim por ~posenlados. E' IJara salvar
no futuro â objecc;10 qne possa dar-se de e,tarem allllrol'adas
as aposentadoriaS' dos mesmos magistrados que eu proponho
a inclusiio, no orçamento da justiçâ, da qnantia correspon
dente aos ordenados re,peclil'os,'eJn logar de scr consignada
a mesma quantia no ministerio da fazenda. Niio h~ ser,ilO uma
troca de assento no que contém ü emenda. Creio tlIe,mo que
o noure ministro ca justiça declarou que, supposto e5tcjão
na verba dos aposentados os vencimentos dos desembarga
dores e mini,tros de que tenho faliado, nem por isso rrputal'a
11 pprovad11s as aposent~dol ias. Se este é o pensamento do Sr.
ministro. llão pôde elle deixar de concordar em que se pro
cure cvitar o equivoco por meio da emenda· substitutiva.
l\epito que é sómento para evitar duvidas futuras e que se
alleguclll precedentes,como tem acontecido em relação ao acto
das lIposentações, que eu tomei a liberdade de redigir a
emonda substitutiva.

Ahi cons~);ro o pensamento do nohre ministro; não propo
nho cousa alguma que lhe seja contr;lI'ia ....

O SR, FElm~tr..~ l)~~M : - Pensamento adoptado pclas ca
mnras.

O SR. HRÃO DE MURITID\:- .... e, pois, tenho fundada
esperança de que, não só o senadn, mas o aobre ministro e
seus collegas, não rejeit.lroiõ a en~enda a que me reliro.

t)r. presidente, quasi que tenho obrigaç;lo de olferccer al
gumas ligeiras explicações soure a. respostas que o noure
ministro d~ justiça teve a bondade de dar ús observ~ções que
fiz á primeira vez que fallei. A primeira resposta do noiJre
ministl'o que deve merecer consideração versa ácerca do pro
cesso Jurem~.

S. Ex. entendeu que eu havia reprovado que se proces
sasse criminalmente o autor ou autores do delicto; mas eu

não posso incorrer na censul'a do nobre mini~tro, porque nrro
declarei que o processo não devia ser feito. O que manifes
tei foi que S. Ex. apprnrou facilmcnte os actos de persegui
ÇãO que se bavião praticado na provincia de Sergipe em
I(rande escala contra os indiciados, a pretexto de que com
cITei to se havia dado o cri'ne de rapto, quando S. Ex, mesmo
declarava que não existia. Declarava-o, porque nflo sei como
explicar de outra fórma as considera~ões feitas pelo nobro
ministro da justica úcerca de nossa legislação sobre o rapto
na occasÍil0 em que acabava de contar a hisLOria desse acnn
tecimentu. Para .que viniJa a declal'ação de que só o fim libidi
nO,0 jU5titlcava a existeneia desse CI'ime, (juando pclu con
trario não deveria ser só e5se o scu elemento principal? Eu
disse que C:;ta declarac<io de S. Ex. podia prejudicar muito
o j.ulgamer.lto pejo jury'; declarei tilmbem ([ue isso rodia in
11U1r no tnbunal superior sobre o recurso, que sabia ter-50
interposto da pronuncia do chefe de policia.

Admirei-me que, proclamando o nobre miní~tro como
necessaria e indeclinavel 11 separação da policia da jnstiça,
tivesse todavia appro>ado que o 1 ice-presidente dafjllella P\'l)
vincia ordenasse ao clwfe de policia que fosse formar o IH O·

cesso em um termo que não era o da sua residenciü, porque
o delieto fni commetti,\o en\ outro onde ual'la magistrado
quatricnnal,que de certo apresenta pelo menos tanta g~rantia
de imparcialidade como o chefe de policia chamado a func
cionar. Eis-aqui, senhores, o objecto do meu reilaro e da
minha admiraçiio. Foi esta especie de cOltradicç;1o que so
deu no procedimento do governo; nunca pretendi que se não
puzesse el11 pralicâ o procedltuento criminal, que no caso

podia caber.
E, todavia, SI'. presidente, sQ eu qUlzesse sustentar a ia

competencia do procedimento havido acbaria boas razões pam
justilica ·Ia. Não comprebendo que se julgue exi.,tenle o ele
mento de um crime por mera prcsumpç;lo; e esta presumpç50
é que foi aljegada pelo nobre presidente do conselho como
autl)risando o procedimento contra. os que tomúr,;o parte no
f::cto de ser tirada uma senhom da casa paterna. Pois porque
houve essa violencia da-se por verificado o fim libidinoso? Eote
principio será da antiga jumprudencia cl'irnina\; póde bem
caber nas obras de Julio Claro, nas de l1arinacio, ou el11 outra.
dessa escolH. Pre,entemente, ao menos pelo que me pertence,
n.;o pnsso ad!',ittir que a simples prcsumpção determina o
elemeoto do crime ,mól'mente quando outro fim é ostensivo e
reconhecido. Neste caso n,10 se póde lançar subre o accusado
a necessidalie da proya, é an aceusador que pertence dem@ns
traI' a existenci.t do ~cto, que a lei qualitlca de criminnso:
se o tlm libidinoso na hypothese do raptn niio se revela desdo
ogo, cump::e que o prove quem o allega. Passemos, ~orém,
solll'e IstO, e talvcz uma 'questão mais csp",culatlva lIO que
pratica na presente occasiüo; os tribunaas decidirúõ a este
respeito. .

Tambelll n<io foi justo para comigo o honrado ministro,
quando decl~roll haver eu figurado a cidade do Rio de Ja
neiro em sustos e alarmas, porque o corpo de permanentes
contém grande numero de estrangeiros nelle alistados. Foi
tanto mais injusto S. Ex. quanto n<1o fui eu qlle disse isto,
foi S. Ex.; pedirei licença ao nobre mIrlistro para ler sua 5
prnprias palavras.que bem o mostr<1o receios o de que o corpo
pnlicial esteja assim composto. Eis aqui o que diz S. Ex. no
relatorio: (lcndo)

"lJe~se relatorio se vcJ que de G12 pracas de pret do corpo,
que tantas s<io as aclualmente existentes, 3G3 s110 nacionaes
e 219 estrangeiras, isto é, que quasi a metade da força poh
cial é eslrall~cira. O inconveniente e perign que ha nisso
são intuiti>o., etc."

O SR. PRESIOEõTE DO CO~SElUO: - V. Ex. censuróu me de
ter escripto isso.

O Sr.. D"nÃo nE ~lunfTlil.\ : - Quem é, pois, que incute na
população do Rio de Janeiro, senão o nobre presidente do
conselho, esse receio ou susto de ser- a cidade guardada por
tropa estrangeira? Eu sabia bp.m que autorisação ha no regu
lamento desse corpo para ~dmitlir estran::;eil'Os em certas
condieões; não censurei este regulamento, chamei a attenção
do nO!Jre ministro a respeito tia composição do corpo, porqne
S. Ex. mostrou-se eôtremecido pelo grande nUDlero de estran-
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seíros que nelle se acbavão alistados. Não foi, pois, justo o vidual é tida no maior respeito, e ao qual nós desejamos imi
nobre ministro da ju~tiça quando quiz attribuir-me o perigo tal'. As prisões preventivas podem dividir-se em duas classes:
e inconvenientes que S. Ex. julgou que bavia. Entendo que das que são feitas antes da culpa formada nos indiciados de
a populllção do Rio de Janeiro é assas sensata para conbecer crimes inafiançaveis ou em Dagrante delicto, e dos quo resul
que Isto não póde eausar-Ibe os apprebensões de que o nobre tão de pronuncias. Não ba a respeito destas duas classes ne
ministro da justica pareceu acbar-se possuido. nhuma estatística geral do imperio no relatorio; ninguem

O nobre .presirfente do conselbo tambem estranbou que cu sobe quantos prisões se fazem por anno e quantos no decen
tivesse dito algumas palavras áeerca.da emenda que consigna nio, CID qualquer dos casos.
fundos poro o gabinete do ministro, e disse quo isso era ape- O nebre ministro não o diz, nem o disserão os seus ante
nas um erro de redacção. Mos podia eu adivinhar que havia cessores. Então como aOirmar-se que existem abusos de
erro na emenda concebido em termos inequivocos? . prisões preventivas? Se alguem. o sabo, não appareco

O SR. rREsIDENTE DO CONSELno: -Ainda assim, se V. Ex.. nenbum trabalbo onde venba consignado: to'los se çontcntão
examinasse as cifras, veria que não havia duplicata, havia com os vozes vogas que por ahi correm, e por ellas se clama

cOlltra as leis que regem. .
redueção. Pois bem: eu I'OU con8tituir a comparação dos prisões pro-

O SR.' DARÃO DE nIURlTIRA : - Não lallei em c1uplicat'l, o ventivas entre nós COlll as de outro paiz. .
nobre ministro negou-me a benevelencia que podia dispensar- No relatorio dos negocios da justiça, do anno passado, o
me, pois que apenas pedi a S. Ex. a explicacão dos motivoS talvez em outros que não pude consultar,í;vem a seguinte no
de semelbante emenda; não a censur~i' ticia do Jlumero de prisões_eITectuadas, não em todo o im-

O. nobre ministro fal.lo.u ir~niean~ent~ do muito' tempo que perio, mas na côrte:
eu tmha exercido o nlllllsteno da Justica: olvidou-se nestn Segundo o mappa da policio, fizerão-se no anno de 1802 sete
parte por tal fórma, que chegou ,1 aill rmar ter eu estado no mil e tantas prisões. Parece extraordinario este numero: 7,000
n~nist~rio .mais ~emp? do que S'. Ex. tem estado depois do individuos presos em um anno ! mas nestes 7,000 individuos
la ~Ie JaneIro ato, hOJe, quando eu entrei em 22 de marco e eslão comprehen,lidos os escravos, os fugitivos de cadêas,
s'.lhl em 10 de agosto do mesmo ~nno, quatro mezes e alguns os e&trangeiros á reclamacãó dos seus consules, os reeruta~,
dias, .tambem occupado com as. diSCUssões das camaras e não e finalmente os' que, não jlOr lei, mas por abuso., são presos
pos~umdo os recursos que mar.lfesta o honrado ministro. NilO para o que se tem chamado-indagações polieiaes.
POdll1 eu,port~n~o,fazer nesse .curto espaço de tempo aquillo Eu, porém, concedo que todos esses individuos tenhão sido
ue o nobre mllllstro em mais tempo e com habilitacões presos preventivamente: ainda assim, a proporção delles com
superiores não tem podido fazer. • a população nos é muito mais favoravel do quo a de outra
r;!:.NãO tocarei, Sr. pre~iden.te, na outra resposta dad:l ácerca nação que passa por ser a primeira no respeito aos direitos
do augmento dils relaçoes, IstO niio ,'ale a pena; direi só· e garanti<ls individuaes.
ment: alguma cousa .ace~ca de outra materia que tem alguma Dos miscelaneas estatiscas da Inglaterra do anno de 1801
IJg~çao com es.ta., o e o Julgamento tirado aos juizes tempo- "é-se que,só no circulo de Londres,os magistrados 'de policia,
ral'los p3ra os JUIzes perpetuos. que siio ao mesmo tempo juizes em grande numero de casos,

Eu ha~ia dito que nisto a reforma que se discute na eamara lizeriio as !JI"i,õcs preventivas cuja nota passo a ler: no anno
dos deputados pouco adiantava, e chamei para exemplo a <1018:';8, 7i,300; em 18:';~, 6i,281 ; em 18GO, G·2.~37. Ora,
disposlÇiio Nlativa aos juizes de paz com as attribuicões que sendo a popnlaçiio de Londres de dous milbões e seis a sete
pertencião <lOS juizes municipaes, a respeito dos crimes que centos mil babitantes, segue se que a somma, de prisões
niio excedem á prisiio, degredo ou desterro por seis mezes. preventivas eorresponde a 3 "lo da mesma populaçiio. Com
S. Ex. respondeu-me de uma maneira que justifica a exis- paradas essas prisões com a~ quo se fizerão entre nós,
tencia dos juizes temporarios; disse que as decisões de laes sendo a populaç<1o do llio de Janeiro 350,000 habitantes,
juiz~s n<1o ~odem causar nenbum detrimento, porque não vi- (creio que, pouco mais ou menos, é nisso que o nobre se
gora0 eITeetlvamente senão depois de confirmadas em appel- nador pelo Ceal'á orça essa populaç<1o), e, se assim é.. a 111'0

I<lção 1'<'10 juiz de dil·eito. Ora.' é o mesmo que se dá com o porç<1.o "em a ser cerca de 2 "(o. Logo, fazem-so aqUi menos
jniz municipal actualmente, c com os delegados e subdelega- prisões preventivos do que em Londres; entretanto diz-se que
dos; as senteneas de todos estes não têm nenhum elfeito em lá ba todas as seguranças para a liberdade individual. e quo
quanto não são'confirmadas pelos juizes snperiores. Portanto, entre nós ellas não existem. Ainda que ,1 população da eôrte
á exeepção da origem de uns e de outros juizes, o mais fica não seja tão numerosa, nem por isso a comparação deixará
(.Ia. mesma fó~ma, nã.o. ha abi passagem do atlribuições do de proceder em no,so favor. .

t t Estou persuadido;e já o disse, de que alguns abusos d,to-se
JUIZ ~mporano para JUIZ perpe uo. . treennós; mas não queiramos encarece-los, como se tem feito

Sr. presidente, eu disse a principio que não demoraria nltimamente, para inculpar uma lei q'le a este respeito não
muito tempo esta discussão; mas niio posso deixar em clllro póde ser aceusada, porque sobre prisões preventivas a lei de
lima observaç<1o que me pnrece ser de muito peso, e tanto 3 de dezembro muito pOllCO ou quasi nada jnnovou do que já
mais quanto póde dar logor a preparar tl'abalbos que até bnje estava em ~gor pelo codigo do processo criminal. Fiquemos
não têm sido feitos, para se eonbecer as verdadeiras ne- bem certos disto, porque esta é a verdade. Repetirei: a pri.ão
cessidarl~s da administração de justiça em relação á se~urança preventiva não foi obra da lei de 3 dezembro; o que existe Ó
e liberdade individual. A estatistica criminal que foi apre· o que havia anteriormente, com exeepção sómente do <[!Ie
sentada pelo nobre ministro é nesta parte a mais delTeetiva aquella lei dispoz sobre vagabundos. Se tivessemos estalts
que se póde dar, não fornece quasi nenhum esclarecimento tieas mesmo approximad~s, ta11'ez se chegasse pela eompara
sobre o numero de prisões preventivas, feitas nos annos res- ção das prisões relativas ao tempo anter~or e posteriol' iJ. dita
Jlecti~os; não faz mais do que enumerar sem eriterio os cri- lei ao meimo resultado <[ue ficou eonbeeldo quanto a Londres
mes que forão julgados pelos tribunaes de primeira instancia, em rclaç<1() ao Rio de Janeiro. Note-se, porém, que eu não
c pelos juizes singulares, confundindo algumas vezes 08 que assevero a exactidão da estatistica da côrte; o que aOirmo
não erão da competencia dos juizes. li lJue foi extrahidu dos dados constantes do relatorio da jus-

Tcm·se com elfeito clamado, senhores, contra o abuso que tiçu de 18G3.
ha cm relaeão á liberdade individual, por meio do prisões
preventivas: Occupei-me desta matéria, Sr. presidente, porque desejo

Não contesto que tenho havido abusos; o qae digo é que chamar a attenção do nobre ministro para este pon~o, afim
não ha dados officiaes 'para conhecer que as prisões preventi- de que elle nos propor~lOne o~ necessar~os esclareel~entos
vas tenbão chegado entre nos ao ponto quo se quer descrever sobre os abusos que tem haVido de pnsóes preventivas, e
afim de motivar-se uma nova legislaeão. Para verificar isto, I nos mostre a relaçiio em que ellas estão. ~ara com a popula
da maneira possivel, hei de eom[Jar~i a estatist,iell unica. q~e Içào ..Pelo que pertence á2',elasse de pl'lSoes desta n.at~reza,
póde senir com alguma do outro palz, onde a hberdade lndl- depOIS de culpa formada, pode mostrar-se pela estatlstlea do
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cou-se a falta de quorum, e por isso ficárão prejudicados 05
ditos requel'imentos; o, ninguem mais pedindo a palavra
soLre o artigo da proposta, e não se podendo votar pela mes·
ma razão, ficou encerrada 11 discussão.

O Sn, pnESIllENTE deu para a ordem do dia 16 :
1" parte.-l· discussão da proposícão da camara dos Srs.

deputados, autorisandn o governo a cõnceder carta de natu
ralisaLão a Domingos Lazary e outros;

a· "dita da proposição da mesma camara, autorisando a
concessilo de loterias ao monte-pio dos scrvidorcs do estado;

Continuação da .1' discussão da proposição da mesn~a
camara, que autor"a o governo para rerormar a secretana
de estado dos negocios da agricultura, commercio e obras
publicas;

la dit;\ das seguintes proposições da mesma camara:
1", autorisando o g0verno a innovar os contratos da com

panhia União e Induslria;
2', autorisando a cumprir a decisão do póder judiciario,

pagando o que deve a razenda publica ao representantc, com-o
petentemente habilitado, do Conde da Barca;

3", autorisando a rever os regulamentos relativos a terre
nos diamantinos.

2' pal·te. - Votacão do ar!. 30 da proposta do poder exe
cutivo fixando a receita c orçando a despeza geral do im
perio, com as respcctivas emenda" cuja discussão ficou
adiada;

Continuação da 2" discussão da mesma proposta, com as
emendas da outra camara.

E levantou-se a sessào,

nobre ministro que parece não haver ahi abuso sensivel; por
que, á vista da natureza do. crimes, a maxima parte dos
réo. que os commellêrão n:10 podiãO ser julgad08 senão
presos. Não entrarei nos detalhes disto, apezar de ter tomado
apontamentos, porque o tempo UI'gC, e não devo abusar da
allencão do senado.

Elle todavia !11~ desculpal'á que dirija mais uma obs.erva
cão ao nobre mllllstro da Jusllça, quanto á guarda nacIOnal.
Ó nobre ministro nestes ultimos tempos tem creado um
gl'ande numero de corpos desta rorça; as nomeaçãe. de
oficiaes são em escala que já não se pótle contar; as refor
mas com melilOramento e sem elie tambem são de uma ex
tensão consideravel; não me IH'oponho censurar esses actos.
mas peço que se me permilla pcrguntar ao nobre ministro
como é que se poderão justificar taes creaçães, desde que se
comparar essa força com a nossa população,

E' singular que na provincia onde o numero de corpos da
guarda nacional tem chegado a um excesso quo não se ex
plica, ahi mesmo o nobre ministl'o tenba, scm duvida por
menos inrormado, continuado a crear bataliJões. A provincia
ela Bahia não é de certo a mais populosa do imperio; entre
tanto nos mappas apresentados pelo governo figura por ~el'to
de 130,000 guardas e oficiaes. Ao passo que a provincla da
Dahia conta uma população que não póde cbegal' á da pro
vincia de ~Iinas, e que 6 me~mo inrerior, segundo se diz,
á da provincia do Rio de Janeiro, nota-se que a provincia dA
lUinas apenas apresenta 7~,OOO homens lia guarda nacional,
isto é, quasi metade da que tem uma provincia menos po
pulosa,

(Ha uma reclamação).
Lá está no relatorio,.,.· (A um continuo.) Faz ravor

de trazer-mo o rel'llorio?,.. nlas não é preciso; quem
quizer que verifique, eston certissimo do que digo. A
provincia do Rio de Janeiro tambem tem menor numero
de guardas nacionaes do que a da Bahia; entretanto
creãg-se nesta novos batalhões, Comparando-se a guarda pnESIDENCIA DO sn, VISCONDE D1I AHETÉ,
nacional com a população da Babia, ficará rcconbecido que d S
não é possivel que aqualla força seja real: é um alistamellto SUMMAnTO.- Expediente,- Ollieios.- Requerimentos o r,
de nomes que não tem realidade, feito principalmente para Candido Borges.-Reclamaç:lo do SI', Ferraz.-;- Ordem do
que se possa crear mviades de officiaes, de maneira que a dia- 1" parte.- Cartas de naturalisação. Discursos dos
cada logar onde.se chega lodos quantos poem uma gravata Srs, visconde de Jequitinhonba; e Ferraz.- '2" parte-
são olllciaes. Conbeci um padl'e, que já não é vivo, o qual votação do crçamento da justiça.- Orçamento de estran-
andava sempre com o chapéo na mão e tratava a todos geíros, Discurso do Sr. Paranhos,
capitães, Quando se lhe perguntava a razão por que procedia A's 11 horas da manhã, achando-se presentes os Srs. vi.-
assim, respondia: (( Trago o chapéo na mão para não deixar conde de Abaeté, nlafra, Teixeil'a de Souza, visconde de Sa
de comprimentar a ninguem, e trato de capitão a todos, porque, pucaby, Siqueira e Mello, Ferreim Penna, Carneiro de Cam
como quasi todos são officiaes, não quero errar, dou o titulo pos, barão de lUuritiba, Souza Queiroz, marquez de !la
de capitão e elles fieão agradecidos, " A tal ponto tem che- nhaem, barão de S. Lourenço, Pimenta Bueno, Paranhos,
gado a exageracão, que torna-se dificil encontrar guardas: Candido Borges, Dias Vieira, FUI'tado, Pompeu. visconde do
ljuasi todas as pessoas são olliciaes. Suassuna, nJendes dos Santos, Cunha Vasconcellos, Dantas,

Di.se o nobre mini5tl'o que é preciso rerormar a guarda D. ~lanoel. visconde de Jequitinhonha, Ferraz, Souza Fran
naciollal; se ~ assim, COI\IO creamos nONs tropeços á reforma co, barão de Pirapama, Jobim, Zachar~as, Dias ?e Cal'v~lbo,
que tem de Vir? Não comprehendo este sptema, Póde sei' visconde d" Boa-Yista, barão de Antonma, AraUJO Ribeiro o
llue clle seja muito acertado e que o erro seja meu; porém, Rodrigues Silva, o Sr. presidente abriu a sessão. .
em con~ciencia, não posso dar minha approvação 11 semelhante COlllparecêrão logo· rlepois 05 ~1·S. marquez de CaXIas,
procedimento. marquez de Abrantes, Candido Ilapllsta, marque.z de Ohnda,

SI'. presidente, vou findar aqui minhas observações, pe- visconde de ltaborahy, Fonseca e Silveira da 1\lotta. .
dindo, como a principio disse, a retirada das emendas que Faltárão com causa pal·ticipada os SI'S. barão de Coteg!pe,
estão sobre a mesa e a admissão da que agora oJrereco, cuja barão de MOl'oim,barão de Quarahiril,Euzebio, Paulo Almeida,
materia já tive a honra de expôr, • Paula Pes.oa, Almeida' e Albuquerque, Souza Ram?s,

Forão lidas, apoiadas o postas conjunctamentc em discussão Sinimbú, Fernaode. Torres, Nabuco, Souza e Mello, Oltonl o
as seguintes emendas: visconde do UI'uguay..

(( Incluão-se no § '20 os ordenados dos quatro ministros do Foi lida e approvada 11 acta da sessão 'antecedente,
supremo tribunal de justiça aposentados' por decreto de 30 O Sn. 1° SEcnET,lmo deu conta do seguinte
de dezembro de 1863; e no § ;lo os de dous desembargadores EXPEDlIlNTE.
aposentados por decreto da mesma data, bem como o do
desembargador Severo Amorim do Valle.- S, R.-13 de Ollicio de 1'2 do corrente, do ministerio da guerra con-
agosto de 1864,- Muritiba. " tendo a relacão, requisitada por deliberação do senado,

das gratificações que por avisos desse ministerio fem sido
o 81'. Fel'l'eh'a Penna pronunciou um discurso que mandadas abonar annualmente.

publicaremos no appendice a este volume. ~'icon sobro a mesa para ser tomado em consideraçao
Finda a discussão, e indo-so votar os requerimentos ver- dur<lnte a discussãO. do orc~mento,

baes, dos Srs, Silveira da Molta e barão de nJuritiba, para Outro, de 13 do Junho ultimo, do presidente da provincia
retirarem as suas emendas anteriormente oITerecidas, verifi- \ de Mato Grosso, acompanhando um exemplar do relato~iol
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que apresentára á assembéa legislativa na província no acto
da installação a 3 de maio corrente anno.-A archivar.

RECL'~IAÇXO.

U "'I'. Vdlldido DOl'gCS :-Sr. presidente,algumas das
secretarias de estado enviál'ão ao senado as informações quc
eu bavia solicitado ácerca de gratificações concedidas sem
autorisação de lei; estes papeis ficão na secretaria, e como
é preciso compnra-Ios, examina-Ios,ver \latas, etc., eu pedia
a Y. Ex. que os mandasso publicn!' todos no jornal da casa,
afim de que possão se!' examinados convenientemente por
todo o senado.

O Sn. FEREmA PENNA :- Apoiado.
O Sn. CANOIOO BOnGEs:- Não sei se para isto V. Ex.

exige um requerimento escripto,ou basta o meu pedido. .
O Sn. pnESIDEI'TE: - Eu acho quo é conveniente que

V. Ex. mande. um requerimento para que o senado o ap
prove: são sete relações inlluensas com muitos algarismos ...

O SR. CAI'UIDO .!lonGEs: - Dlns a necessidade da publica
ção é saliente.

O Sn. pnESIOENTE: - AclJO conveniente, não digo o con·
trario, mas parece-me (Iue é bom que V. Ex. maude um
requerimento para que o senado o approve.

O Sn. CA~DIOO .!lonGEs: - .!lem.
Ainda tenho de occupar a attenção do senado com outro

requerimento. Nüo sei mesmo ainun se terei necessidnde
de faze-lo: o nohre ministro da justiça acha-se. presente e
tomará o que vou dizer na consideração de justiça que lhe
pertence. .

Dá-se um facto, Sr. presidento, ui timamente na ci uade de
Nitlleroh)' ácerca do qual cu chamo .a attençiio do nohre
ministro. Appareceu um emprezario que se propoz a esta
belecer diligencias para alguns pontos daquella cidade, como
por exemplo, para o porto do I.\arreto, pandcarab)'. c CI'eio
mesmo que com a pretenção de leva-las até S. Gonçalo.
Este emprezario organisou uma tabella de preços, e creio
que contra as suas vistas esta tabella Cui publicada antes
que eUo ti I'esse obtido licença do chefe de policia; mas
cumpre dizer nesta occasião que esta Calta não dependeu
delJe, porque havia encarre;;ado a !Im amigo d~ solicitar a
respectiva licença: o amIgo creIO que descUldou-s~, e o
que é facto é que a tabella appareceu antes de obllda a
licenea.

Nessa tabella elle mareava para o porto do Barreto, por
exemplo, 2501's. por cada passageiro nos dias uteis, nos dias
santos [00 rs., e para Icaraby um preço debaixo da n;esma
proporção. Solicitada a licença ao chefe ~e policia, entendeu
elle que devia alterar a tabella e redUZI-la a um pl'eço que
torn1 impossivel a realização deste benefieio, porque cami
Ilhar-se, por exemplo, em terrenos arenosos, dons tGrços de
legua por 250 ou WO rs., é muito barato, e a população in
teira de Nitherohy e de suas circumvisinuanças recebem isto
como um grande beneficio, porquanto hoje paga-se 1;il e 2.;$
pelo mesmo serviço. Ainda hontem eu mesmo, tendo neces!i
rlade de ir aO'Barreto, pnguei ti,!) por um carro. Ora, pagar
ri;!l por um carro ou um tilbury por 2,ií, podendo-se ter uma
diligeneia por iOO rs., veja Y. Ex. que 6 uma gl'ande dilfe
renca, e entretanto apezar disso a !Jcenca tem sido recusada.

Êu não quero dar credito aquillo que' se diz. Diz-se que o
clleCe de polieia muito empenbado pelos donos de trens, til ..
lJurys e carros, de Nitherohy, procura inutllisar esta empreza,
reduzindo-Ibe os preços afim de 'não prejudicar os interesses
da industria existente: eu não creio nisso.

O Su. FEuuAz :-I'ião; o chefe de policia 6 incapaz disso.
O Su, CANOIOO .!louGEs.-Declaro sinceramente que não

creio; ruas acho necessil.rio que o cheCe de polrcia não leve
os preços a um ponto tal que torne absolutamente impossivel
a installação ou' começo desta empreza, privando assim a
populacão daquelle lugar de um grande beneficio. V. Ex. vê
(~ue mêsrno aqui na cúrte para ir-se ao do largo do Paço á
Gloria ou á casa de correcçào paga-se 500 rs. por um til·
lJulY; ora, carnin!JaNe de Nltberohy ao .!lilrreto, que sàO

dous tel'cos de legua, isto é, uma extensITo triplicada a
qualquer daquellas, e em terrenos arenosos é muito barato;
mas o chefe de policia entendeu que devia reduzir a passa:
~ern nos dias santificados a 3001'5., (le modo que torna quasl
frn possivel que este beneficio seja prestado áqueJla po pulação.

Consta-me que o chefe de policia se queiXa de que ata0'
bella foi publicada antes que elle désse a licença, mas já ex
pliquei o facto ao senado.; e, verdadeiro que ~\le seja, não é
motivo para que a autol'ldnde procure tornar IInposslvel uma
em preza de tanto interesse publico.

A este respeito não mando requerimento á mesa, entrego
estas consideracões ao nobre ministro, conscio de que S. Ex.
dará as providencias que iul~a( necessarias e~l sua sabedo
ria. afim de qne aquella população não seja pnvada das ,:an
tagens de uma empreza que eu encaro, e que não póde deixaI'
de ser considerada como de muita utilidade para todos os
moradores daquelles logares.

O Su. Pr.ESIOENTE : - O nobre senador manda o requeri
mento para se imprimirem. as rélações ?

O Su. C.\MJnO DOr.GES faz signal aillrmativo.
O Sr.. PUESIOE~TE : - Eu jú Dz as obsel'vações que tinha

uc fazer mas ainda farei oulras. Segun~o estas relações
dá-se po'r concedido, sem autol'isa~:ão de lCl, um grande nu
mero de gratificações; os concessos comprehen?cm dlfl'er~n
tes ministerios e difl'erentes opocas. Eu não me Julgo habIlI
tado para dizel' que todas as .gratifieações d.e q~e fazem men
eJo as relaeões forão concedidas sem autOl'lsaçao de 1~1 ; por
tanto não siíi se é conveniente, antes de um exame feito por
uma das commissões da casa dar como exacto o que constn
das relacões enviadas ao senado; isto é,. qu~ todns ~ssas gra
tiDcacões têm sido concedidas sem autorLSaçao de lei, ou sem
autorlsacão concediua em algum regulamento. Eu tenho aI·
guns esérupuloo ; ~ntretanto o qu~ ififio.é npe~as un!a obse.r.
vacão que faço. Eu na mlOha opmw.o Jul.f~a~Ia mais prevI
dente ~ue as relações fossem a uma commlssao da r.asa p.ara
as examinar e apreciar, porque pelo facto d~ as mandar 1111
primir, me parece que o senado. emltle UIU JUIZO (nua .apola_
dos),. :lo saber, que as gratlfic, ç ~cs de que se faz mençao n.s
relações, todas têm sido concclJldas selll aulol'lSaçiíQ dq lei,

Fui lido, apoiado, posto em discussão e approvado o se
guinte

REOUEllDlENTO.
1.0 {( Requeiro que se i~lprimão no jOl'llal da' casa as rela·

cões enviadas ao senado pelas dlversns secretal'la.s de est.ado
~cerca das gratificações concedidas sem autol'lsaçao de ICI.

{( ,'aco do senado, 16 de agosto de 186!l.-CandidoBo·rges.»
os:', Vn...Hdo ROl"ge"( Pela ordem):-SI·. presidente,

110 meu requerimento eu 0,10 tive ~m vista cl~sslfi~ar as gl'a
tilicacões. se eruo ou não concedidas POI' Im. Q~ando fiz o
requérimento solicitnnrlo essas relações, .eu l'edl a~ senado
que solicitasse do I\ovel'no umu! rclaçr~o clrcUlm~anel~da (~as
gratificações concedidas sem aut.ol'lsaçao. de. l.el, o govelno
enviou essa I'elacão. O govel'l1o e quem c o JUIZ, p.orque elle
eoteudeu que es~as que euviou erilO as autOl'lsaçoes que eu
tinha pedido. .

O SI'. FEUUAZ: -Isto é discutir o requerimento.
O Su. CANDIOO llOUGES:- Estou mostrando quo .no ~leu

relluerimento não tive em visla claSSIficaI' as autonsaçoes.
O Sn. FEnfiAz: - Houve contestnção; Y. Ex. estú defen

denuo.
O SR. CAI'DlDO BOUGES : - Tnnto uão e,lou defendendo,

que me contento com as poucas palavras que acabo de pro-
ferir. .

O Su. pnES10ENTE: _ Sobre o outro assumpto de que fallo.u
o nobre senador eu o convido para mandar qualquer requen
mento que quei;'a fazer, afim de eu poder dar a palavra a
quem a pedir.

O Sn. CAI'DIOO BOUGES: -Deixo de fazer requerimento por
quo não acbo necessario.
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O SR. pnEEIDENTE: - Entiio não pOESO dar a palavra sobre
c!ta materia.

O Sn. PRESIDENTE DO CONSELUO: - Neste caso, contento-me
com dizer que não é exacto o que disse o nobre senador.

O Sn. CANDIDO OORGES: - Entiio mando o requerimento.
Foi igualmente lido, apoiado e posto em discussão o

sanuinte'
~ Req'ueiro que pelo ministerio da just:ca se solicite illfo~

macão ácerca do que ha occorrido entre' o chefe de policl
de Nitherohy e o emprezario que se propõe a estabelecer di
ligencias para districtos daquella cidade.

" Paço do senado, 16 de agosto de 1861. - Candido
Borges. )) .

Pedindo a palavra o Sr. Zacharias, ficou adiada a discussão.
nEcLAMAÇÃO.

O S.o. Fe.ornz: - Sr. presidente, pedi a palawa unica
mente para reclamar contra a publicação do meu discurso
sobre o orçamento da justiça. O discurso não veiu tal '1ual
eu o produzi nesta casa, e nem está c0nforme ás notas ta
chygraphicas. nouve uma mislura de períodos da l' parte
com a 2,' o 3' que é difficil meSlllO de reconhecer, donde re
sulta um contrasenso, iÍs TOzes mesmo um absurdo.

Eu peço, portanto, a Y. Ex., pelo poder que tem a mesa,
que o fa\:a reimpl'imiL' conforme eu o proferi, conforme as
notas tachygraphicas.

O Sn. PRESIDENTE: _. A reclamacão do nobre senador será
tomada na devida consideração. •

OROE~I DO DIA.. -i' PARTE°

CAnTAs DE NATunALlsAçlo.

Entrou em i' discussão a proposicão da eamara dos de·
putados, autorisando o govel'llo a conceder carta de natura
lisação a Domingos Lazary e outros. .

O S.o. visconde de Jletluitillhonha: - Sr. presi-
den~e, eu.quero dizer sómente poucas palavróls. .

No proJe~to se trata da naturalisação de alguns estrangei
ros; não sei se no numero delles entrão alguns que não sojão
portuguezes.

O Sn. FEnn~mA PENNA: - Entrão tambem italianos e
[rancezes.

O Sn. VISCONDE DE JEQUlTINnoNuA: -lIlas ha portuguezes.
Pelo. que diz respeito aos portuguezes, eu tenho de fazer a
segulllte observacão. V. Ex. faz-me o favor de mandar-me a
constituição? (É'satisfeito,)

DI.z .a constituição no art. 6' ( lendo): « São cidadãoS
braSIleIros todos os nascidos em Portugal e suas possessões
que, senJo já residentes no Brasil na época em que se pro
clamou a independencia nas províncias onde habitav;lo,
aduenrão a eEta elpressa ou tacitamente pela contilluaoflo
de !ua residencia. n •

Diz a constituição portugueza (Lendo):
« Art. }.o São cidad,los portuguezell: § 1.0 Os que tive

rem nascuw em Portugal ou seus dominios, e (lue hoje não
forem cidadãos bmsileil'Os, ainda que etc.)) .
. Temo>,. pois, que. o principio ad?pt,ado na constituição br~

slle,!!"a fOI ]'econhe~ldo pela conslltUlção portugueza no arti
go 1°, como acabei de ler. Não devo eu, nem deve o senado
tambem ter a menor duvida em que são cidadãos brasileiros,
c?mo cada um de nós nascidos no Bmsil, os brasileiros nas·
cldos em Portugal e aqui residentes, na fórma do § 4,0 do
art. 6° da constituicão; são elles iguaes a nós, e tanto é
verdade que assim sé considerou que alguns portuguezes po
dem ser naturalisados no Brasil.

Consta-me, porém, que os cütadãDs brasileiros do'§ 4°, do
numero daquelles que eu citei, não só declarados na nossa
constitu~Ção, como reconhecidos na constitui~ão portugueza
no art. 1°, em chegando a Portugal são conSiderados por tu
guezes, vão servir na guarda naciDnal, entra0 para os em
pregos, até para a.. camara alta, e assim por diante,

O SR FERRAZ di~ algumas palavras ao Sr. p,'esidenle do
conselho,

O Sn. VISCONDE DE JEQUITINUOIIIU : - Eu não ouvi bem o
aparte do nobre senador.

O SII. FEnnAZ : - Não é aparte, estamos aqui a fallar,
O Sn. VISCONDE DE JEQUlTINHONR,l : - Eu ouvi pouco mais

ou menos; daqui em riiante hei de sentar-me naquelle lado
5Ó para ouvir Dem os apartes ....

O Sn. D. nIANOEL: - Não ouve os de cá.

O SIl. VISCOXDE DE JEQUITINII01HlA: - .... porque V. Ex.
sabe que o nobre senador pela provincia da Bahia, meu digno
collega, presta-me a bonra de dai' os seus apartes ..

O Sn. FEnnAZ: - Não houve apartes.
O Sn: VISCONDE DE JEQUlTlNIIONll.l: - Por consequencia

Sr. preSidente, consta..me, como hia dizendo, quo estes ci
dadãos brasileiros chegando a PDrtugal são considerados por
tuguezes. Eu pretendo interpellar o nobre ministro dos ne
gocios estrangeiros a este respeito; mas, como se trata da
naturalisação de alguns portuguezes, eu declaro que, se isto
é, se assuu se procede em Portugal, se esta doutrina é aceita.
em Portugal, para que naturalisarmos nós portuguezes ci
dadüos brasileiros? Acuo isto inutil, completamonte inutil,
e não sei se eu poderia accrescentar á palavra inutil outm
'lue é perigosa. Eis a razão que tenho, Sr. presidente, pam
declarar-me contra esta proposição da camara temporaria que
actualmente se discute. pelo que diz respeito aos portuguezes
que se querem naturalisar.

Se, porém, esta doutrina não prevalece, senão é exacto
aquillo que se mo disse. e quem me disse foi um par de Per
tugal conversaudo comigo na AlIemanlla, disse-me que era.
esta a dDutl'ina e sustentou que era muilo exacta muito con
orme tanto com uma cemo com outra constituiçãO...

O Sn .. DANTAS: - Tambem os in"lezes que se uaturalisão
no Brasil continuão a sea considerados cidadãos inglezes no
seu palz.

O SII. VISCONDE DE JEQUlTINUONIIA: - A hYjlothese que
eu figurei é outra; os inglezes natuL:alisados 1.10 Brasil, pelo
que diZ o honrado membro, são conSiderados Lnglezes.

O SII. DANTAS: - Lá.
O SII. VISCONDE DE JEQUITINIIONII,I: - O princ:pio que

V. Ex. expoz, perdoe V. Ex. que eu diga, não ti exacto. O
que é verdade é que não só os estrangeiros que são natura
isa.dos inglezes não entrão no gozo de touos os direitos,
porque nas cartas patentes ou nas cartas que os reconhecem
inglezes exarão-se condições, CDmo tambem essas condições
s,lo tomada! em consideração ((uando se trata de ingleze,
naturalisados em outros paizes. Creio que istoé que ó exactos
mas não se nega nem se annulla inteiramente o direito de
!er naturalisado em outro qualquer paiz o considerado nesse
paiz cidadão delle.

Eu não digo, SL'. pL'esidente, que seja absolutamente pro
cedente a minua argumentação, mas o que eu digo e que ó
prcciso que o governo imperial (orne um accordo a esto res
peito, porque a constiltui~ão deve ser cumprida, e não é só
a constituiçãD brasileira, como acabei de mostrar, é tambem
o que digo sustentado pela constituição portugueza no seu
art. 7.° Assim estou quasi disposto a votar contra as natura
lisações de cidadãos portuguezes, se outra cousa não se me
mDstrar.

O SI'. Fm'.onz: - Sr. presidente, não dei aparte nenhum
ao nobre senador, mas convém que eu· expli(lUe o que dizia.
a9Ul: eu rectlficava um Cacto que na minba opinião, na opi
nLão de todos, não é exacto. Dizia o nobre senador que havia
em Portugal cidadãos brasileiros do § 4,0 da constituicão
que tinuão chegado até as honras de pariato. Este Cácte>
não' é exacto: o unico portuguez tàlvez que tendo resi
dido no Brasil, subiu ao pariato, seIÚpre foi ~itladão portu
guez; é ullla pessoa a quem tenho a honra de me achar
unido em relações muito estreitas, e posso aflirmar ao nobre
senador que este facto não li exacto.

O SII. YISCONDE DE JEQUITINUONH,l: - Qual foi?
O Sn. FERRAZ: - Do pariato. Creio que não ha nenhum

que fosse cidadão bruoileiro.
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Agora permilla o senado que, eu pondere ao nobre sena
dor que, a constituição portug-ueza não podia estabelecer
doutrina contraria a que nella é expressa.

A constituição portugueza diz: « São cidadãos p.ortugue
zes todos os nascídos em Portugal, suas dependenclns e do
mínios, que não fÓI'em hoje cidadãos brasileiros. )}

Ora, nós que nascemos anles da independencia, não
podiamos deixar de ser considerados cidadãos portuguezes.
se Mo houvesse a restriccão- que não fórem hoje cidadãos
brasileiros.- Era precis.õ por cerlo! que a onstituiçãn
fizesse excepção de nós; Isto em pl'lm~lrO l~gar .

Em segundo log-ar não se trata aqUl de cldad'Los portugue
zes do § 4-; trata-se de cidadãos portuguezes que desejão
ler naturalisados. .

O SR. YISCONnE DE JEQUITINHONUA:- Veja V. Ex. o pa
ragrapho do aFt. 7° da constituição portugueza: não é isso
que V. Ex: diZ.

O SR. FERRAZ: - I'erdóe-me; do § ,io' não são estes que
fazem objecto do projeclo em discussão.

O So. VISCONDE DE JEQUlTlNHONIIA: - Isso digo eu, i.so li
de eerto.

O SR. FEnRhz: - Mas argumentou desta mancira.
O SR. VISCONDE DE JEQUlTINITONnA : - Não foi assim.
O So. FEORAZ : - lia uma lei em Portllg-al a r9speito de

natur~lisações. uma Ici, a meu ver, muito previdente e que
podena ser adoptarla a sua doutrina entL'e nós. O cirladlLo
portuguez, naturalisando-se em outro paiz, e querendo ser
outra vez cidadão portuguez, dilde o seu efi'ectivo domicilio
em Lerritnrio portuguez, indcpendente de muitas formulas, é
)mmediataménte reputado como tal.

O SR. VISCONDE DE JEQUlTINIIONIU: - Disto não tratamos,
tratamos dos do § 4.°

O SR. FERRAZ: Os do § 4° estão nils mesmas circums
tancias: nascidos em Portugal, tendo adoptado ao pl'incipio
JlOr sua patria o Brasil, voltando à sua patria, tem direito
como nós temos. nós originarios do BI'asil,de aJoptilrllJos
de novo POI' patria o paiz de nosso nascimento.

O Sn. VISCONDE DE JEQUlTlNHONDA : - Peço n palavra.
O Sn. FEnnAz : - Assim, Sr. presidente, eu que sou

cidadão braiileiro nato, se fosse do § .f0, indo para a
França se assim me conviesse. podia arioptar a Fr~nca por
minba patria, e voltando ao Brasil seria duro que nio me
fosse dado recuperar os direitos de cidadão hrasileiro se o
q~izesse. Eis aqui a disposição da legislação portug,uezaj
nao ha outra.

Eis aqui a doutrina da legislação portugueza ; não ha outra
E' uma doutrina sellsilta, é lima doutrina nue se basôa nos
inter.es~es do paiz e qne nós podemos ado·ptar. O cidadão
brasllwo que for por adopção cidad<Tó portuguez ou por
quaJqu~r outro fac.Lo; porque sabe-se muito bem que o filiJo
de brasIlell'o naSCIdo em Pertug~l póde, se qnizer, ser ci
dadão brasileiro, voltandodo nr'asil, querendo, deve indepen
dente de gran~les. formahdarles, pelo f~cto de seu domicilio
recuperar os dIreItos de CidadãO hrasllClro.

O SR. VISCONDE DE JEQUlTlNnONDA: - E' a hypotbcsc qUê
figureI: .

O Sn. FEnnAz: - São considerações que estou fazendo.
O nobre senador confunde os portuguezes brasileiros em con
seqnencia da doutrina do § 4° com os pnrtuguezes desta re
solução.

_O SR. VIS.CONDE DE JEQUITINUONllA: - Não confudi, V. Ex
nao me OUVIU.

O Sn ..FEnRAZ: - Rntão o nobre senador argumentou de
tal maneIra que aqui ouvimos cousa differente. O nobre se
nador tem recursos t.10 grandes, tão vastos, que estando em
um atoleiro imediatamente salta e desvia-se do perilio.

_Eu entendo, Sr. presidente, que a le;;islação portugueza
nao póde scr censurada.

O Sft. VISCONDE DE JEQUlTlNROIIDA: - Qual é ella?

O Sn. FERRAZ: - Essa que dispõe isso.
O Sn. "SCONnE nE JEQUlTINDONDA: - Não ha legislaçilo

nenbuma sobre isso.
O Sn. FEnoAz: - Pois não ha uma legislaçãO que foi

até oujecto de discussão no nosso paiz. uma lei que declara
que o cidadão brasileiro n~scido em Portugal, "oltando a
seu paiz possa sem dependencia de muitas formalidades ser
considerado cidadão portuguez ?

O SR. VISCONDE nE JEQUlTINDONlIA o-V. Ex. póde dizer-mo
qual li essa lei?

O Sn. FERflAZ: - Eu não me lemhro agora da sua data;
eu I,ão estava preparado para esta diSCUSsão como eslava o
nobre senador, que até trouxe apontamentos por escripto.

O Sn. VISCONDE DE JEQUITIl'iIIOi'mA: - Não tenho nolicia
de semellJante lei portugueza applicada a bl'polhese de que
tratei, hypotiJese dos brasileiros do § <lo0.

O SIl. FEnnAZ: - Estcs estão a respeito de Portugal na
mesllla razão de qualquer outro portuguez que adoptar o
nn"illJOr patria; não ha dilferença ~Jgu\1]a.

En pois, Sr. presidente, não acho motivos pilra rejeitar a
proposição, e por is>o a ~pprovo. Agora lIa uma r~Z<1o todo
especial; infelizmentc, nós admiltimos para Portugal e ontros
paizes essas convcnções consu1al'cs que empeiorúrão muito a
posiç~o dos filhos de estr~ngeiros casados com brasileiras;
o resultado é que muitos procunio a naturalisaçlLo para cvitilr
a jurisdicçlio consular, porque é facto, é negocio quo parecc
me todo o lI1uudo couhece que ha grande I'epugnancia de Vêl
os filhos de brasileira casada com um (lortugucz serem des
viados da tutella de seus parentes para serem entregues á
tutella de outros, (apoiados), isto é uma cousa que tem rc
voltado todo o mundo, e por eonseguinte o remedio li a natu
ralisação, (apoiados). Attenda o senado que se este anno o
numero das natul'alisações tem sido muito grande é para evi
tar os deploraveis eITeitos das convenções, porque até ullima
mente pude reconhecer que os consules chama0 a si a aber
tura dos proprios testamentos.

(} Sr. "iscontle .te Jequitinhonha: - Levanto-me
unicamonte para satisfazer o que eu disse. Eu tratei sómente
de uma hypotbese e argumentei com ella para tirar uma ilIa
ç30 I:elativa ao projecto que se .discute. A hypoth,es~ foi a
segulllte : a constItUição braslleIl'a diZ que são braslleIl'os os
nascidos em Portugal que assistirão á nossa indepen
dencia e jurárão a nossa constituição; duas condiçõeô indis
pensaveis para se dar a hypothese de ser cidadão brasileiro,
e a constitui cão reconhecendo ou estabelecendo este princi
pio reconheéeu nesses brasileiros os mesmos direitos que
têm os brasileiros nascidos no Brasil. O fundamento da
constituiçãO foi este: a familia portugueza era uma só ao
tempo da independencia; tratando-se da emancipação do
Brasil entendeu a constituição e no meu juizo creiu que
entendcu nlllito bem, que aquelles portug-uezes, fossem elles
nascidos em Portugal, ou o fossem no Brasil, que .ficassem
deste lado e reconhecessem a independencia e ao mesmo tempo
a constituição jurada, tinbão direito a serem eonsiderados
brasileiros. Já em outra occasião eu disse quo esta medidll
fôra de extraordinario alcance para a tranquillidnde publica
do nosso paiz, assim Gomo outra que nessa occasião tambem
eu refcri. Ora, sendo, portanto liraiileiros como eu sou e
cJda um de nós naseidos no Brasil, aquelles portuguezes
que tendo naSCido em Portugal estavão residindo no Brasil
ao tempo da independencia, aceitarão-a e jurarão a con
stituição.

O Sn. FEnMZ:-Issc é incontestavel.

'O Sn. "[SCONDE nE JEQDlTlliIIO~llA : - Mas, é preciso quo
ie estilbeleça bem que são" brasileiros como eu sou, muito
differente dos portuguezes que se tornão brasileiros por natu
rali.ação. Eu não trato ·:lestes que são os do projecto.

Ora, eu digse que e.sse principio eonsagl'ado na nossa COll
stituição fóra recoubecido tambem na constituição que ainda
hoje rege Portugal, no seu art. 7°, que vem a se\' o seguÍllte:
(lendo) « S[o portugueles: § 1.0 Os que tiverem nascido em



SESSÃO EM 16 DE AGOSTO DE 1864.

Portugal'ou seus dominios,e que hoje não forem cidadãos bra- bem que entro a Inglaterr~ o os Estados- Unidos não existiu
sileiros. » Reconheceu, portanto, a constituição purtuliueza o principio adoptado na nossil constituicão do § oi' do
o principio adoptado pela constituiç;lo brasileira. Não é art. 6° e nem tambem o do art. 7° da commissão portu
admissivel, sustento eu, que nem o Drasil diga aos brasilei- gueza. Apezar disto as questões lá sào constantes e muito
ros que ficarão em Portugal,e que hoje são portug'uezes, quo variadas por caus~l dos conl1ictos que podAm baver e que
quando elles voltarem, ipso(acta, podemscr brasilciros, como têm havido.
so não tivessem sido portuguezes um di",. nem tambem é ~Ias disse o bonrado membro pelil Dahia que taes con
admissivel, segundo o proprio direito publico pnrtuguez eXil- l1ictos não exi5ti~0. Eu ainda não soube de nenbum, Illas
rado na lei fundamental daquelle paiz, que os brasileil'os do porque não tem havido segue-se que não possa haver? Ora.
S4° voltando para Portugal sejão ipso (acto considerados ali admillido tste principio, pergunto a V. Ex., supponhamos
ou possão ser cidadãos portuguezos, como se nunca tivessem que por uma cll.lamidade publica ha uma guerra entro 1'01'-
sido brasileiros: é isso o que sustento. tu"al e o Drasil e que os brasileiros do § 4° ... Notei que o

O SR. FEnnAZ: -'- Podem naturalisar-se. nobre presidento· do (eonselho riu quando eu estava fal
lando; não o pude comprehender ... Faz signal que não?

O Sn. VISCONDE nE JEQUITl~IlO~IU:- E' verdade, exacla- Mas, como ia dizendo, supponlJa V. Ex. que por uma cala
mente, podem natura lisa r-se em Portugal porque podem rle- midade ·11a ullla lucta entre o Drasil e pOI·tugal; quaes são
c1arar quo querem perder os direitos de cidadãos brasileiros as obrigacões dos brasileiros do § oi"? São as mesmas quo
para serem cidadãos portuguezes naturalisados; esse acto, eu tenho: e pelejando elles pela causa de Portugal, contra
porem, de naluralisação e que não se julga neeessario, por- nós, e sendo prisioneiros qual é a sua sorte? Ha ou não ba
que administrativamente se declara em Portugal que uma conRicto? Póde ou não póde haver conflicto? Quaes são os
vez que ali chegfio e querem ser considerados portuguezes, prineipios Il.doptados em todas as nacões a tal respeito? Eu
como se nunca fossem cidadilos brasileiros contra o arl. 7° da pudera ainda lemb~ar algum OUtl:O conl1ieto, mas essc é
sUil.proprill. cllnstituiçüo, conllicto este que li bom evitar-se sufliciente para fazer ver ao nobro senador pela Dahia que
para o futuro. podem haver conflictos, e que é melhor prevonir do que

O SR. FERRAz :-~!as, não existe. remediar.
O Sn. V(SCOIiDE DE JEQUITINHO~lI':- Como não existe, Accresce mais, Sr. presidente, quo todas as nações devem

Sr. senador? ser ciosas da solução dada a questões desta ordem. Nós
O Sn. 11EnnAZ: - E' contra a constituicão porLugueza. admitlimos os portuguezes nascidos em Portugal como bra-
O Sn. VI5CO~DE nE JEQV1Tj~IlO~1I':- Êu conheco muitos sileiros natos,e reconheeemos nelles todos os mesmos direitos

lá estão como portuguezes. • que nós temos; não ha um só direito de que elles não estejilo
O S F investidos; por consequencia não havemos de procurar saber

n. J':nnAZ:- O § 7° da constituiçito portugueza não COIllO é que esse principio adoptado na constituição do Brasil
admille que sejão considerados portuguczes. e reconiJecido na constituiçãO portugueza li executado e com-

O SR. VISCONDE 'DE JEQUlTINJlONU.\ :- Sim, senhor, e o prehendido? Decididamente devemos fazer isso.
que eu mostrei lendo aquelle art. ,0, e V. Ex., portanto, TeniJo creio, que respondido ao honrado membro pela
eôtá inteiramente de aceordo comigo. Bahia, llleu nobre collcga, e rectificado a minha opiniãO.

O Sn. 'FEnnAz .-fllas, não existem cenflictos. Aeabo declarando que a conclusão que tirei contra o pro-
a SI'. VISCO?;IlE DE JEQUITI~nO"nA : _ NilO. sei se o nohre jecto é condicional, e disse no meu primeiro discurso as se·

. J guintes palavras: se ella todavia nao li hem procedente, o
presl\ ente do conselho, que me tem dado apartes, mas em que eu reeonheço, era-todavia o logar que. julguei mais pro
voz tão sumida que n,io tenho ouvido, adopta a minha argu- prio para tmtar della, e n;10 esperar a d,scuss;lo do orça
Dlentação ou não. mento dos llegocios eSlrangeiros, diseussão Sr. presidente,

O SR. PnESlDE~TE no CO~SELUO : -Acho que a argumen- em que me est(l parecendo que não tomarei parte, porque tal
tação de V. Ex. labOl'a em um falso supposto. tem sido hoie e nos dias atrasados o modo aspero dos nobres

O Sn. Vlsco~nE DE JEQUlTl~HO~IlA: _ Qual é? ministros ([ue me aterrarfio ... (Ao Sr. presidente do conselho)
V_ Ex. ri? Mas posso affirmal'-111O que este é e tem sido o

So S. Ex., o Sr. presidcnte do consrlllO. dissesse a·gora e[0lto do modo como o nobre pre.sidento do consellJo me
qual era o equivoco, eu poderia re.sponder ·cnnfe"al1llo-Q ou tratou hoje.
í1cix"ndo do n con[es,ar. pOI-que mio tenho mais VC7. de fallar;
entretanto falle o nohro ministro quando quize(', flue o senado O SR. rnEslDENTE DO CO~SELllO: - Da melhor manoir<1.
hade dar-me occasi;jo pora responder-lhe; portanto, Sr. pre- possive\.
sldente, não reclamo mais a explicneão do nobr~ presidente
do conselho. _. O SR. FEllnElnÀ PE~[I'A: - Aos que fazem discursos de

Tenho sustentado que os cidadãos brasileiros do ~ 40 não, quatro horas.
podem ser cons~derados portugue'les senão por um meio, qual
é o da naturalisacão feita em fórma;' tudo o mais merece O SR. VISCO~'DE nE JEQUlTllillOlillA : - E tanto é verdade
reparo. • quo a a~peresa do nobre ministro da corOa, presidente do con

seliJo, é muito especialmente dirigida contra mim, que S. Ex.
O SII. MI~ISTllO nos ESTllA~GEmos: - Peço a palavra. se não esquece júmais de cousas que podem chamar a atten-
O Sn. VI8coNnE DE JEQUJTlNUO~HA : - Vamos a ver agora ção do senado a meu respeito. V. Ex. tem visto, SI'. presi

como liguei isto que lenho sustentado cum a· discussão do dente, que aqui na c~sa tem-se feito discursos de 3 e 4 horas
projeeto. Disse eu, se as di,posições constitucionaes do Brasil, em di[erenles objectos. DIas. fiz eu um discurso quo levou t
e até as de Portugal, nenhuma forca têm, inutil é estarmos a horas em objecto não trivial, de muita importancia, que era.
nalUl'alisar portuguezes. V. Ex. "agora pódc ajuizar do modo o orçamento do imperio; e isto foi immediatamente estygma
como se combateu a minha argumentaçào. tisado com violencia e chasco. o quo ainda foi peior, pelo

Allenda-se bem que raCIOcinei condicionalmente: se esse nobre presidente do conselho! Não hei de crer que S, Ex. me
é o rr.odo de discorrer e decidir a questão em Portugal, para tem ma vontade, não· a merecendo eu? 1'01' isso estou aca
flue, dtsse eu, estamos cuidando de naturalisar portuguczes? nbado e este acanhamento é muito provavel que produza o
Se não é, bem; então diga-nos o Sr. ministro dos estnln- en'eilo de não tomar parte nem na diseus,ão do orçamento
geiros qual é o seu pensamcnto, e se tem iJavido alguma dos negocios estrangeiros nem na discussão dos outros orça
discus8ão a este respeito. . mentos que se tem de discutir, so o senado não adoptar uma

Eu n~o lembrarei a S. Ex. as discussõesquasi constantes medida que lue parece muito razoada, e li que, acabada a
I{ue existem entre a Inglaterra e os Estados·Unidos a respeito ':)." discusSãO, passe um adiamento para que o senado vá es
(/e assumptQ identico. Collocada~ estas naeões na mesma tudar o orcamento eom todos os seus artigos additivús, e no
s!tuação em que nos achamos para com Portugal, elIas têm Dnno que vêm, assim habilitados, tenha logar a 3- discussão
tido occasi;ie de discustirem muito estcl materia; c note-se do orçamento.
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O Sn. SILVElnA DA MOTTA: - Ou marcar horas para os dis- I
cursos.

O Sn. VISCONDE DE JEQUITINDONIIA: - Ou marcar boras
plua os discursos, porque do contrario o orçamento não póde
passar este anno.

Ficou adiada a discussão pela bora.

2· PAnT".
Orçamento de estrangdros.

Procedeu a votacão do art. 3° da proposta do orcamento o
das respectivas emendas, cuja discu.são ficára encérrada na
sessão antecedcnte :

Approvado o artigo, salvo o algarismo, forão' rejeitados,
quanto aos algarismos os §§ 1, 2,5, G, 7, 8, 10 e 11, c
approvadas as emendas do Sr. Zactarias aus §§ 1°, 2° c 8°,
e as da camara dos deputados aos §§: 1°, na parte additiva,
5° em ambas as partes; 60 e 7° na parte suppressiva e alga-

smos; 8°, na parte additiva; 10, em ambas as p~rtes, e 1t
respeito aos algarismos; forão tambem approvados os §E13, 4,
9,12,13 e H. da proposta; julgadas co~prehondidas as emen
das do Sr. Zacharias aos §§ 3° e 4°; p,e]udrcadas as da camara
dos deputados aos mcsmos paragrapbos e. a do Sr. visconde
de Jequitinhonba ao § 7° ; approvadas as do SI', harão de
Muritiba aos §§ 2° e 3' oITerecidas a 13 do corrente, c rejei
tadas as da camara dos deputados aos §§ : 1° quanto ao a-I
garismo; 2' em ambas as par tes, e 8' quanto ao algarismo;
e finalmente forão rejeitadas as emellJ:Jas dos Srs. Silveira
da Motta e barão de Muriliba, oITerecidas a 6 c 10 do corrente
mez.

Estando ]Jresente o Sr. ministro dos negocios estrangeiros,
passou-se á discussão do art. 4° da dita proposta, com as
emendas da outra camara.

O SI', Pal'llllbos pronunciou um discurso que publica
remos no appendice a, este volume.

Ficou a discussão adiada pela bora ; e o SI'. presiden te
deu para a ordem do dia segUInte:

1· parte.-Continuação da 1· discussão 'tla proposição da
camara dos Srs. deputõtdos autorisando o governo a conceder
carta de naturalisação a Domingos Lazury e outros i

3· jita da proposicão da mesma camara autorisando a
concessão de loterias 'ao monte-pio dos servidores do estado.

Continuacão da 1· discussão da proposicão da mesma ca
mara autorÍsando o govcrno a reformar a sêcretaria dc csta
do dos negocios de agricultura, commercio e obras publicas.

1" dita das seguintcs proposições do. llJesma camara ;
1°, autorisando o governo a innovar os contratos da com

panbia União e lndustria;
2·, autorisando a cumprir a decisão do poder judiciario,

}lagando o que dcve a fazcnda jlublica ao representante,
compctentemente babilitado, do conde da Barca;

3·, autorisando a rever os rcgulamentos relativos a tcr
renoÓ" diamantinos;

3· discussão da proposi!lão da lllesma camara relativa
mente ás companbias Bahiana e Pernambucana;

1" dita das scguintes:
1·, allprovando o decrcto n. 3,210, que proroga o prazo

concedido a José Jacomo, Tasso para explorar o interior das
pro'lincias da Parabl'ba e Pel'llambuco;

2', concedendo ao Dl'. José Antonio de nlagalbi1es Castro
uma compensacão pelas despezas e trabalho na confecção dos
seus projectos aos codigos militares;

2· parte. - Continuação da 2- discussão, adiada na sessão
antecedente, da proposta do orçamento para o cxeréicio dc
18Gi a 1865, com as emendas da camara dos Srs. deputados.

Lcvantou-se a sessão ãs 3 314 boras da tarde,

61." set!lllüo.

EM 17 DE AGOSTO DI! 1864.

Presidencia do Sr. visconde de Abaete.

SUMMAnIo.-Expedientc.-Ollicios da camara dos deputados.
- Parecer da commissão de fazenda. - Ordem do dia. 
1· partc.-Cartas de llaturalisação.-Discursos dos Srs. mi-

nistro de estranll'eiros. Ferreira Penna e Ferraz.-Loteria
ao Monte pio.-Reforma da secretaria da agricultura.
DiscUI'SO do Sr. ministro de estrangeiros.,.-2· parte.-Or
cllmento de estrangeiro~.-Discuros dos Srs. Pimenta
lIueno, Ferraz e ministro de estrangeiros.
A's 11 horas da manbã, achando-se presentes os Srs. vis

conde de Ahaeté, nlafra, Teixeira de Souza, nIendes dos
Santos, Feneira Penna, barão de nIuritiba. Fonseca, visconde
de Suassuna, Parônlros, Souza e Mello, D. nlanoel, barão do
S. Lourenço, Cunha Va.<concellos, Ferraz, marquez de Olin
da, Souza Queiroz, Piinenta llueno, Dantas, visconde de Sa
pucah)', Siqueira e Mello, Dias Vieira, Furtado, marquez de
Abrantes, Pompeu, Dias de Carvalho, JolJim, marquez de
Caxias, Souza Franco, Zacharjas, visconde de Jequitmbonba
e bOlrão dc Pirapama, o SI', presidente abriu a scssão.

Comllarecêrão logo,~cpois os Srs ','isconde da fioa-Vista,
Carneiro dc Campos, Silveira da Motta, Rodrigues Silva e
Candido Borges. '

Faltárão com caus:! participada os Srs. barão de Antonina,
barao de Cotegipe, barão dc Maroim, banio de Quarabim,
Candido B"ptista, Euzebio, P"ula Almeida, Paula I'CSSO,l,
Almeida e Albuquerque, Sinimbú, Souza Ramos, Araujo lti
beiro, Fernandes Torres, l\:abuco, marquez do ltanbaem,
Ottoni, visconde de ltaborahy e "isconde d') Urugua)'.

Foi lida e approvada a acta da sessão antecedentc.
O Su. l' SECRETARIO deu conta do seguinte:

EXPEDIENTE.

Ollicio de 16 do cOl'/'entc, do 10 &e;cretario da camara rios
deputados, communicando haver Sua Magestadc o Imperador
consentido na resolução da assemhléa geral pela qual é au
torisado o governo a mandar matricular no 10 anno de qual
quer das faculdades de direito do imperio o estudante José
lloberto Vianna Guilbon e outros, em qualquer das de medi
cina a Antonio Constantino do Valle c outros, e a levar em
conta o cxame de latim a João da Cunba Beltrão de Amujo
Pereira.-Inteir:!do.

Outro, de i!:ual data, communicando que a dita camara
adoptára, e ia;dirigir a sancção impcrial; a resolução rcmeUida
pelo senado, que alllorisa o ftovel'llo a conceder ás corpora
cões de mão-morta licença para adquirir ou possuir tcrrenos
ÓU propriedades neces~arias para igrejas, capellas, etc.
Inteirarlo.

Pelo Sr. 2° secretario foi lido seguinte

PAREC8R..
A requerimento de um dos seus membros ordenou o senado
á commissão de fazenda que examinasse o dessc seu pare

cer a respeito da prorosição junta, que Ibe enviára a camara
dos deputados, autonsanuo o governo para aposentar os em·
pregados da camara municipal da côrte, sob as condições
seguintes:

1,' Que nenbuma aposenlação se dê, senão por proposta da
camara municipal; .

2." Que os vencimentos de inactividade sejão rcgulados
pelHs disposições I'ciutivDs aos dos empregos do thesouro j e
lIlcluidos no orçamento das despczas dD municipalidade.

E~tD proposição foi provocada por um OlliCIO da camara
municipal d;\ côrte, dirigido ao ministro do imperio em 3 do
julho ele 1856, transmillind.o-lhe a represcntação cm que os
empregados da mcsma camara solicitão do poder lcgislativo a
resolução de quc agora se trata; e dedarando outro-sim que
a julgão justa.
_Os supplicantes allegão, em abono da sua pretenção: 1',

que tendo sido a camara municipal autorisada pela re~olução
legislativa dc 28 de junbo dc 1836, para organisar a sua :e
crctaria, contadoria,. thesouraria e procuradoria, pedira ao
governo que se digna:se declarar-lbe se deveráã ser conside
rados funecionarios publicos, e como taes sujeitos aos onus
e beneficios desta classe, os que fossem empregados no ser
viço daquellas repartições; e que lhe fôra respondido, pela
portaria de 11 de junho de l1i43, não haver fundamento para
mover-se semelhante dUl'ida, visto como « nos emprcgados

-..lI
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municipaes se dão os mesmos caracteres que distinguem a
classe dos empregados publicas; que sendo as camaras muni
cipacs corporações reconbecidas pela constituiçãO, que Ibes
conforiu alguma parte do direito de representação nos arts. 71
e 7':!, obrão ellas por virtude de leis expressas, e os empre
gados de sua nomeação desempenbão funcções. prescriplas
nas mesmas leis,,; 20 , que os empregados mUnLclpaes estão
sujeitos, como todos o~ outros, ás leis de responsabilidarlc ;
3", ~lle pela provisão do tbcsouro publico de 31 de outubro
de 18í3 so mandou suspender o ordenado que percebia o am
cial da secretaria da camara municipal d,\ côrte, francisco
Xavier DJartina, como empregado de repartição extincta, por
não [Jade r receb~l' dous vellcimontos dos cofres publicas; {o,
fina:mente, que, em aviso da secretaria de estado dos negocias
da justiça de 5 de novembro de 1844, se participou á directo
ria do monte-pio· dos servidores do estado que os empregados
(Ias camaras munieipaes deverião ser admittidos na qualidade
de empregados publicas, como contribuintes darluelle estabe
lecimento.

A' vista das allegações que fie~o expostas, e não desco
brindo a commíssão motivos fundados para excluir os suppli
cantes da clasoe de eInprel(ados publicas, entende que não
seria justo priva-los do direito de ilposentação que têm todos
05 outt'OS; e pai' isso é de parecer que sejil approvada a pro
posicão da outra camara.

P<ico do senado, em H de agosto de 1861.- Visconde de
Itaboi-ahy. - B. de Souza Franco. - J. 111. da Silva Pa
rdllhos.

Foi a imprimir para entrar na ordem dos trabalhos da com
missilo de fazenda,

ORDEM DO DIA.

1," PAnTE,- CAnTAS DE NATliR.lLlSAÇÃO,

Continuou a 1" discussãO, adiada na se.,ão antecedenle, da
proposição da camara nos deputados autori;ando o ~ov~'no a
conceder carta de cidadão brilslIeiro a DOUlIngos Lilzary e
outros. .

Passou para 2' discussão, c desta sem debate, pilra a 3".

o Sr. Dias Tieh'" (ministro de estrangeiros) : - O
nobre senador pela Bahia, que bontem fallou, perguntou a
opinião do governo sobre o ,eguintc facto que referiu á casa,
Disse o nobre senador que os cidadãos brasileiros de
signados no § {o do ar!. 1)0 da constitui~ão do imperio,
quando voltav<lo a Portugal, erão ali tratarias e considerados
como portuguezes, não obstante a constituiçãO daquclle esta
do reconhecer como brasileiro 05 cortuguezes residentes no
Brasil ao tempo de sua emancipação politica. li desejava
por isso sabcr o illostre seuadol' se esses brilsileiros porliüo
exercer cargos, c ser considerados portugueles, independente
de naturalisacão.

Creio, Sr. 'presidente, que n,io podem baver duas opiniões
a este respeito. Seguramente os brasileiros rlesil(nados no
§ i o do ar!. 60 da constituição·não podem em Portllgal exer
cer cargos, nem ser considerados como portuguczes sem prévia
nilturalisação. Se, porém, o fôt'em, não vejo nisso motivo pilra
recl~m~çilo. O que a constituição dispõe é que o CÍlliltlão
br,tSllelro que exerce, sem licença do sen governo, cargos pu
blicas em paiz estl'angciro, flerde por e~se facto os direitos
que lhe confere a mesma constituicão. Entendo, pois, que os
que assim procederem incorrem nêssa pena.

Creio que hoje silo tão poucos os portuguezes residentes
no imperio ao tempo da nossa emancipação politica, qne não
me parece conveniente iniciarmos reclarnacões neste sentido.

J>:ntretanto, devo declarar que não tellbo· conhecimento dos
filctOS alludidos. O que posso assegurar ao honrado senador
é que o governo pensa do modo porque acabo de manifes-
tar-me. .

Em relação ao projecto que se discute, entendo que não hil
inconveniente algum em conceder-se a carta de naturalisacão
solicitada. •

o ~r. FCI','eh'n Pennn pronunciou um discurso que
publicaremos no appendica a. este .volume.

o ~". Fer,'nz : - Sr. presidente, cu creio·que as pon
deracões do nobre senador sobre colonos são fundadas; mas
do fiicto do governo ter o poder de conceder naturalisações
não se segue que, vindo-a qualquer impetrar ae corpo legi!
lativo, este não Ih'a dê.

Acompanho tambem o nobre senador no seu pensamento,
sobre a necessidade de ullla mel boI' lei de naturalisacões. A .
nossa lei é defectiva, e tanto mais defectiva quando não en
cerra, como em todos os paizes existe, uma merlida que
autorise o governo a conceder cartas de naturalisação a
cel tos estrangeiros quo tenbiio prest~do relevantes serviços
ao paiz, por qualquer maneira que seja. Isto é uma lacuna
muito ,ensil'e!: um homem de letras presta serviços ao
Brasil, um militar pre,ta tambem. e o governo não tem
autorisacão de conceder·lbes a natur~lisacão por esse ser
viço; e·muitas "ezcs o bomem de letras e o militar, etc.
têm certo acanbamento de impetrai' carta de naturalisaçuo,
Em outros paizes até se dá a carla de gl'anrle n~turalisaçiio,
entre nós falta isso, Eu de~ejava que o gOferno tivesse em
certas circumstanciás a faculdade de concerler, independente
de prazo, com tanto que tive~sc domicilio, a carta d~ natnra-
lisação. (Apoiadus.) '.

Emquanto á que.t,lo de Portugal, suscitada pelo nobre so
nador pela miniJa pI'ovincia, cu sustento o que bontem di.se.
O nobre Ecnal/or pedlU·me a dala da lei; cu não tiniJa estu
dado, nem previsto a que,tão, e mesmo não porlia estuda-Ia
ou prevê-Ia, e de mais nilo ,e triltava de uma lei patria;
fallei de repente, e por consequencia não se me póde levar a
mal que eu deixasse de citar a data da lei de Portugal a que
me referi. filas o que é facto é que a lei quê citei existe; é
de ':!':! de outubro de 18:)f., e nelIa se estabelece que os cida
dãos portuguezcs, que erão considerados brasileiros, e que
erão nilquella data residentes em Portugal, tinhão o direito
de fazer li sua declaração dentro dos dous mezes para serem
considerados cidadãos portuftuezes.

Uma oull'a disposição, que é dignil de ser adaptada, existo
na meSIl,a lei. Esta disposiç.ão é a seguinte: o porluguez na
turalisado em qualquer paiz, entrando no territorio de Portu
gal c declarando na municipalido1fle que tem a vontade firme
de domiciliar-se no seu paiz uatal, immediatamente recobra
os direitos de cidadão portuguez.

Se o senado me lJel'mitle eu lerei de passagem algumas
disposicões dcsta lei. (Lendo.)

« O artigo Io trilta dos requesitos essenciaes para que um
estrangeiro possa ser naturalisado, ~ que não vem ao caso.

« O artigo 2' di5põe o seguinte: (I 05 portugnezes que se
tornarem cirladüos brasileiros, logo que re~rp,SSilr~1ll á estes
reinos, e declarem por cscripto, perante qualquer municipali
dade 'Iue dcsej'io recuperar a qualidade de cidadãos portu
guczes serão considerados, como taes, scm dependcncia de
oulrllS clrcumstancins.

~ 1.0 Para filzer igual declaraçiío é concedido o prazo de
dous mezes a todos 05 cidad,ios brasileiros que ao tempu da
publicação do presente decreto residirem em terrítcrio por
tuguez; porém em todos os mais casos os cidadãos brasi
leiros seguiráõ a sorte dos outros estrangeiros.

li § 2,0 Os .portuguezes que tiverem tornado ou tornarem
cidadãos de qUillquer outro. piliz est~ilngeiro poderfio da
mesma forma recu perar a quall/lade de clrlatláos portuguezes,
se rep'essareUl a estes reinos para nelles lixilrem seu domi
cilio. -

li Arl. 3, o Poderil ser naturalisado sem, dependencia da 2'
clilusula do ilrl. l' (isto é residencia de dous allOos) qual
quer cstrangeÍl'o que se m0'5trar, descendente de sangue 1'01'
tuguez quel' seja pela linha milsculina quer pela fenlinina,
e que vier resil1ir no tClTitol'Ío portuguez Jl

Esta é a legislilç,~o : Agora os filctOS que tem-se dado na
verdade se acbão força da censura que fez o nobre senador
pela Bahia. Hllntem eu referi-mo aqui a um portuguez que
foi par, o qual nunca foi cidadão brilsileiro, mas havia um
outro o SI', f. Ferreim dos Santos, que foi titular e depois
par do reino, Não sei se este era cidadão brasileiro do § {o
da constituiçãO,

O Sa. FEnnEI~A l'SMA ;- E alguns magistrados lambem.
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O SR. FEOOAZ :- Houve tambem um desembargador do
Ilrasil que passando a Portugal foi admitLido como desem
hargador de algumas relaeões do mesmo reino, o finado
:MeJlo. •

O So. FEOOEIDA PENNA :- E um chegou a ministI o de
estado.

O So. FÉonAZ :- Quanto aos encargos a que se referiu
o mesmo nobre senador cumpre-me observar, que um alvará
jil muito antigo, de 8 de julho de 1833, que livrou 9s cidadãos
brasileiros em taes eircumstancias de taes encargos, e não ha
(IUeixll alguma ao presente. }\Ias quaes são ·esses encargos
a que se referiu o nobre senador pela Ilahia? Será o da guarda
nacional? Elle o a(firmou.

A guarda nacional desde o anno de '1816 foi dis;ohida e
jámais, ate a presente data reol'ganisada, e por decreto, creio
que de 30 de outubro do mesmo anno, forão creados batalhões
nacionaes, os quaes em 18i8 e 1849 forão inteil'amente dis
solvidos: por coilsequencia este encargo da guarda nacional
uãe póde ao presente perseguir o cidad;10 brasileiro em taes
circumstaneias. Em Portugal não ha guarda nacional.

Quanto aos outros encargos não o sei absoluL.mente, nem
ha reclamacão alguma. Conheco muitos cidadãos brasileiros
naturalisiLdós que residem em Portugal, e que niTo se queixão
de nenhum encargo; ao contrario, quando o interesse não os
excita, desejão 5cr cidadãos brasileiros porque gozão dc cer-
tas isenções. _

Refcrirei mais uma opinião, a do Sr. Seabra, no seu pro
jecto de codigo na parte relativamente a naturalisacões, e
o artigo 21 quanto á naturalisaç:io. . '

Nós, SI'. presidente, quando viajamos estamos sujeitos á
muitas decepções e illusões, e ás más informações. Lembro
me bem de que Mery, em uma sua obra intituladada S. Pedro
de Roma, conta a seguintchistoria de onde 'se collige os en
ganos pela qual nós viajantes semprc passamos mais ou
menos. Estava es.te '~elebr~ litterato na via Apl'ia no logar
onde se vêm as mlllas do circo de llomulu; apparecerão nessa
occasião dous inglezes e começarão-lhe a fazel' muitas per
guntas sobre o mesmo circo,visto que não enlendião odistico
em latim existente em uma das parles do mesmo circo que
annunciava que aquelle circo pertencia ao hanqueiro Torlonia.
Os inglezes fizerão so "re o nome, destino, prestimo desse
circo, pergunta sobre pergunta, ás quaes proporcionalmente
ia Mery respondendo deste modo, por certo albeio da ver-
dade historica: .

" Este circo e de Totlonia; Todonia era consul roma
no ; aqui se davão corridas de cavallos, como as de Epsom
o New-Market; estag ahollodas forão feitas para abri
Itar do sol os ]nrarlores; cada parada era de [j scstercio5,
e cada 5estercio valia 20 libras, e assim por diante.)) Ora,
se esses dous homens que tomárão de tudo isto nota publi
cassem alguma obrinha ou fossellÍ ao parlamento dar essas
noções ou essag informações, moveriflo por certo g::,nde risos
porque erão cousas inteiramente gratuitas, que não tinhão
fundamento algum que revelavão granrle credulid<vJe. Assim
e que nos succede; muitas",ezes da-se-nos, á nós os viajantes,
uma informação que não é verdadeira, e o resultado e que
1I0S convenccmos de uma cousa que não existe, ou existe de
oulro modo. l}ortant(), é prcciso que nós os "injanles esteja
mos de schre aviso contra taes informações, e sobre tudo
contra os cicerones que são terriveis.

cON.éESSÃO DE LOTERI.IS AO !!ONTE-PIO.

Entrou em 3' discussão e foi, sem debate approvada para
subir à 5aIICção imperial,a proposicão da mesma camara,con
cedendo loterias ao monte-piQ dos servidores do estado.

·!lEFoml.\. DA SECRETARIÁ DE ODIlAS punLlC.lS.

Continuou finálmente a'1'discussáo, adiada a 13" do cor
rente, da proposiçiTo .da dita camara, que autol'isa o governo
a reformar a secretana de estado dos.negocios da agricultura,
commercio o obras publicas.

O Sr. Dias "Ieil'a (ministro ele estrangeiros) : - Sr.
presidcnte,o honrado senador pela provincia de Goyaz mostrou

desejos de saber se o projeclo,que actualmente se discute,foi
apresentado por solicitação do ~oYerno, ou se é uma autcrí
saÇão que lbe querem dar os amigos.

O SR. SILVEIRA DA ~[OTTA : - Eu não usei dessas expres
sões..

O SR. JlINISTRO Dh. AGRICULTUIlA: - Então eu as retiro;
mas creio que o nobre senador perguntQu se o projecto tinha
sido aprcselltado a pedido do governo.

O So. SILVEIRA Df. MOTTA: - Se o governo quer.

O So. MI~ISTOO IlE ESTRANGEIROS: - Admira, S1'. presi
dente, que o honrado senador não tivcsse acompanhado a diS
cussão que este projecto teve na outra camara. Se S Ex. se
désse ao trabalbo rle ler o relatorio do meu illustrado collega,
ministro da agricultura, commercio e ohras publicas; se
tivesse tambem lido o que este meu coHega disse na camara
dos Srs. deputados, por occasi"o de discutir-se o orcamenlo,
veria que elle entende que a secretaria da agricultúa careco
rle reforma, assim como tambelll pede a~torisação para refor
mar a repartição do eorrelo. Deve, pOIS, o honrado senador
ficar convencido de que o governo aceita a autorisacão, e
aceita a, porém. porque a pede limitadOlr.ente. A au"torisa·
ção, como se vê do projecto, e limitada, e se bem que a sua
redacc"o não seja muito clara, o pensamento do meu ilIus
trado 'collega, manifestarlo na outra camara, foi que a refor
ma rIa secrelaria, quanto ao pessoal e vencimentos, ficasse
em harmonia com as demais sccretarias dc estado, menos a
de fozenda.

Esta autorisação não é por assim dizcr nova. Pela lei do
orçamento vigente j;i está o governo autol'isado a supprimir
na seeretal'Ía do agricultura os empre~os que julgar des
neccssarios, aGm de ~er a importancia dos respectivos venci
mentos distribuida pelos demais emprega rios em ordem a que
os seus ,encimentos fiquem ~quipararlos aos dos empregados
de iguãl cathegoria das demais secretarias de estado. Então
passou esta autorísação s~m reparo do senado; entretanto li
facil de ver quo não podel'la ser posta cm execução sem de
mis~ões; mas não seria poss.ivel e[ectuar as demissões que
o regulamento da secretana solfresse alteração, porque
tornar-se-ia o numero dos cmpregados insufficíente para o
servico.

A Ílutorisação qne se dá agora e mais ampla. O governo
Gcará autorisado para dar uma nova organisacão ao scr-
viço.... •

O Sr.. SIL"I'EIH D.I ~IorTA:-Pdra equiparar, diz oprojecto.

O SR. Mf"'lSTr.o DE ESTR,\~OEIROS: - . " harmonisando a
seeretaria da agriculturil á de estrangeiros, á do imperio,
por exemplo ...

O SR. SILVElnh. DA MOTTA: - ~Ias á qual dellas?

O Sr.. W~ISTRO DE ESTANGEIROS: - ... elle terá de consti
tui-Ia, não em r!ircctorias distinctas, como actualmente, mas
em seccões subordinadoS il um director geral; pórle mesmo
retirar," como 'prctende, os negocios relativos aos correios
para a estacão do correio gcral, afim de centralisar o servico
e dür mais 'accilo ao cbefe deste importante ritmo da admi
nistração. Deste ~lodo póde-se:, dentro dos recursos da verba,
fazcr altcracões IDrllspensavcls, sllnphficando o sernco, o
talvez mesnlo, melhorando-o consideravelmcnte. ~'

Não foi só o meu illustl'ado collega que aventou a icléa da
reforma da secrctaria ; antel'Íormente o fallceido conselheiro
llellcgarde tambem opinou por essa reforma, taxando de vi
cio~a a soa ol'gílnisilçiio.

l/ez mesmo sobresahir os inconvenientes de que resultão
cada directoria ter a sna contabilidarle aparte. Emfim, o pro
prio nobre senador pelo Rio de Janeiro, ([ue exerceu por
algum tempo essa pasta, rec.onbeceu a deficiencia da 2- di ..
reetoria para preencher bem os seus trabalhos por falta dq
pessoas profissionaes que axiliassem o governo nos servicus
techn icos. ..

O SR. SII.YEiRh. DA MOTT,\,:-Logo no principio o ministro
de agricultura supprimiu logares na secretaria.

\.
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O SR. MINISTRO DE ESTRANGEIROS: - ESt,l objeeção não
procede. As demissões que deu meu bonrado eollega forão
de empregados de pequena eatbegoria o que ali se achavão
eonlra a lei.

Como ia dizendo, se se conhece que a secretaria de agri,
cultura, com a organisaç,lo que tem, o[ereee inconvenientes
á regularidade do senieo, nào sei porque razão se ha de
negar ao governo a facúldade de altera-la. Existe já alguma
eXjJeriencia do sel'viço, e creio que ninguem dil'á que quatl'o
directorias obranllo independentemente umas das outras pos.
são, sem um centro que lhes de direcção,satis[azer a todas as
exigeneias dos Importantes trabalhos que co ITem por aquella
reparticão, e muitas vezes com a celeridade que fôra para
desejar:

Não ignoro que ao executivo eompeteria (azer a a\teraç,io
desse regulamento, se porventura essa alteração não envol
vesro augmento de vencimentos e exlíncção de lo:;ares. Pa
rece-me pois que limitada a autorisação por .estas duas
conllições estabelecidas na proposição que se discute, n,lo
póde resultar o minimo inconveniente d~ ser ella concedida
ao govel'no.

A res\leito dos correi'os, direi que é de manifesta nece>sidade
simplificar-se os trabalhos desta reparticão. e todos reconhe
cem ao mesmo lem pa que os empregallos do correio são mal
retribui dos, quo é indispensavel mellrorar-se sua sOI·te. Estou
persuadido de que simplicado o trabalho. poder-se-ba mesmo
diminuir, até certo ponto, o numero actual de empregados, re
tribuindo melhor os que ficarem,

O nobl'e senador não se limitou só a quel'er saber se o
governo aceitava. ou n,lo a. autorisação; prevaleceu-se ria
0)1portunidade para. dirigir algumas censuras ao meu IlIns
tre collega, Assim, disse S, Ex. que o ministerio do agricul
tura parece que se preoccupava só com OlS demissões fie
agentes do correie, ao passo q'le niio. dava s}gnaes de vida
em oulros ramos' importantes do serviço publIco, e por essa
occasião fallou"nos na emprcza Cil!] Impl'ovemenl, dizendo'
que o governo não se dava pl'Cssa, não save elle se
por falta de pessoas habiltadas em nomear a com missão que
tem de dar parecer sobre o novo systema de esgoto, que já
funcciona. em um di.triclo, em ordem a ]Joder o governo
resolver se a mesma compOlnhia deve continuar as obras dos
outros dislrictos da cidade. Lembrarei á casa que o cri teria
e zelo com que sempre ]Jrocede o meu illustre collega na di
reccão dos negocios do ministerio a. seu cargo, n,lo deixarião
por" cérto correr á rovdia um objeclo que tanto interessa á
capital do imperio,

Havendo a companhia Cil!] Impl'ovemenl concluído em
fevereiro os seus; trabalhos no districlo de ensaio, e devendo
as seccões conclnidas prestar uma experiencia de oito mezes,
para conhecOl'-~e as vantagens do novo systema estabelecido
I a'a limpeza das casas e esgoto das aguas pluviaes, o meu
]\onrado colleg,\ tinha, para poder aceilar as obras e de
t 'rminar a continuação dos tl'abalhos, um prazo que se finda
!lO 1° de outuhro; entretanto, já em marco foi nomeada umOl
commissão de eng-enheiros para não só examinar as obras
feilas, como tambem' inquerir ácerea das reclamações que
p1rvcntura os diversos proprietarios pudessem apresentar
contra o novo systema. Esta commissão ja emittiu seu 1'01
recer e trouxe ao conhecimento do governo algumas; recla
mações de particulares, reconbecendo no geral as vantagens
do systema, Sobre este mesmo reir,torio foi ouviJo o SI'.
Gotto, engenheiro da companhia, c brevemente, o dentro do
prazo fixado, será manifestada a opinião do governo, cm re
lação a essas obras, afim Ile poder ter lugar a continuação
de seus trabalhos nos outros districtos, O senado não ignora
a importancia e vant'\gens que desse melhoramento pódem
provir; e, tendo-se estOlbelecido que do resultado obtido no
districto de ensaio!dependeriaa continuaçao, ou não, dos tra
b t1bos da companhia, grande deve ser o criterio e cautela
eom que deve proceder o govel'no, porque approl'adas as
obms no 1° dislricto ')le ensaio, terão ellas de continuar nos
outros; dístrictos, quaesquer que sejão os resultados.

O nobre senador, ainda fàllou tambem ácerca dú abasteci·
mcn to de agua, Devo ponderar que foi objecto que não esca
pou á solicitude do meu honrado colIega. Não só existem

actos tlelIe já publicados no intuito de melhorar esse serviço,
como pendem de consultOls do conselbo de estado propostas
dirigidas 010 governo para melhorar-se consideravelmente este
sOl'viço, por meio de empreza pal'lícu\ar.

Portanto, n:io vejo razão alguma pOlra que o honrado sena
dúr se persuada que o meu collega, apenas se occupou em
demiUir agenles de correio, a .que o nobre senador dá grande
importancia, dizendo que anligOlmente um agente do correio
era um homem que durava eternamen.te, ao passo que hoje
mndão-se, como se mudão os ministerios. Eu não estou ha
bilitado para (azer uma defesa cabal e completa de cada U,H
dos nctos do men honrado colIega; o que, porém, sei dizcr
neste ponlo é que a maiúr parte dessas demissões são dadas á
requísicão dos administradores dos correios e de outras pes
soas, a-quem cumpre velOlr pela regularidade desse serviço;
e devo lembrai' á casa que não podal'ia absolutamente attru
hir a altencão do ministro pelo lado da politlca agentes do
correio, emiJl'egos mesquinhamente remunerados, e Que eITec
tivamente nenhuma importancia podem ter na politica do
paiz, Ao 11asso qUf) se noMo demissões nestes agentes, vê-so
qne os administradores c empregados de maior categoria do
correio tem pCI'manecido, tão cerlo é, que meu honrado col
lega attenueu mais para a conl'eniencia do serviço do quo
para qualqucl' outra consideraç,to, O senado não ignol'a, c
creio que todos sabem, que existem muitas qu.ixas contl'O\
agentes do correio; se 05 abusos commetticlos não são tantos
quantos se propalão, ao menos é certo que esse serviço não
é feito com a regularidade que fôra para desejar, e nestas
clrcumstancias o ministro, ,collocado no centro do imperio, não
p6ue deixar de tomar em consideração as reclamações dos
administradores dos correios nas diversas provincias. Creio
ter dito bastante para (lue o honrado senador conheça qual
é o pensamento de governo, relativamente ao projecto que se
di,cute,

Ficou ainda a discussão adiada p~la hora,
2' PARTE,

ORÇAiIIEl'iTO DIl ESTRAl'iGEInOS,

Estando presente o Sr. ministro dos estl'anl(eiros, prose
g-uiu a discussão do Olrl. 4° da proposta do poder executivo.
fixando a despeza o orçando a receita geral do i!l1perio, quo
ficára adiada na gessão antecedento,

O ~I·. Pimenta nllcno:- SI'. presidente, na proposta
do orcamento do ministerio dos negocios estrangeiros pedia o
govel'ilO para as legações e consulados ocredito de 4G9:000,}l;
uma emenda da camara d05 deputados reduziu esta verba a
412:000$. e esta reducção, nào pequenOl, suscitou-me al
gumas observações que orrerecerei á consideração do nobre
ministro, porque embol'a as considere de interesse secunda
rio, podem ser de alguma utilidade para o servico do paiz.

O nobre miniôtro sabe perfeitamente qual é a lmportancia.
e extensão da missão do seu ministerio: nao se limita só
mente a manter o conservai' em estado conveniente ':l.s rela
ções intel'llacionaes, nem tão pouco só a resguardar os di
reitos e interesses dos brasileiros residentes nos paizes es
trangeiros ; tem além destes encargos outros que não ~ão de
menor momento,

O ministerio dos negocios estrangeiros Ó e deve ser grande
auxiliar dos outros ministerios. e influir com sua actividade
e accão henefica sobre a legislàçãO interna do raiz, sobre seu
comtÍlercio, sobre sua industria, sobre as artes e sciencias,
crnfilH sobre todo o seu desenvolvimento moral, intellectual
e inu~strial; é para esse fim que tem as legações, que são
SCUS IIlstrumentos; e parece-me que na proporção que o
serviço das legações interessa mais ao paiz, estc em vez de
querer vel' reduzida a vel'ba respeCliva, pelo coqtrario terá
praz~r e satisfação em minis~rar os meios de melhorar aquelle
servlco.

Fazendo alguma applicação destas observacões, entrarei
em uma annlyse resumida da nossa legislacão· a este res
peito; porque persuado-me de que, se algumas legacões se
compenetrão de seus deveres, nem todas os satisfazení con
venientemente. Limitar-me-hei a poucos exemplos,

O nosse regulamento das legações em seu art. 54. deter
mina que cllas communiquem ao governo"brasileiro as leis Q
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regulamentos promulgados pelos governos perante quem O art. 68 do regimento das legações, que está em har
servirem. Não me consta que este dever seja liem cu'mprido, monia com os arts. 80 e 82 do regulamento consular; in
porquanto se o fosse teriilo aquelles actos publicidade; ora cumbe-lbes ministrar todos os esclarecimentos que possão
ISSO não succede; e eu ponderarei depois ao nobre ministro interessar ao commcrcio e ã industria nacional, dar conta
a importancia desta disposição. . como se acba á competencia entre os principaes productos

Pouco custa aos chefes de nossas leltações obter pelo brasileiros com outros similares de origem estrangeira c
~enos um dos reriodic~s em q~e se publique as lei.s mais enviar mesmo, sempre que tiverem opportunidade, os preços
Importantes, nlalS notavels dos palzes onde estão acreditados, correntes de todos esses productos.
e transmittir isso ao nosso governo para que este mande E' tambem, .enbores, um encargo de pouco trabalho,
publicar taes documentos no seu Diarto Olficia!. porque em regra nessas localidades a imprensa. publica os

O que resultará dahi? ,Resultará que os membros das preços correntes; não ba. pois, senão qu~ addicionar algumas
camaras legislativas 110 Drasil, os conselheiros de estado, gbservaçõcs, por exemplo, porque o cafe de Java custa mais
todos os que se dão ao estudo da legislação, teráo assim ele- caro ou vale mais do que o café do Drasil, se é pelo pro
mentos, esclarecimentos tle muito valor. Essas leis promul- cesso de sua preparação, pela natureza do solo ou porque é.
gadas nns outros estados onde ha muito estudo, muito saber, Estes esclarecimentos communicados ao nosso publico
são idéas já elaboradas, muitas vezes, já contrastadas pela pela imprensll olicial que tem tantos encargos a preencher
experiencia c pelo resultado obtido; se nuo servirem em tudo a bem do paiz, faráõ muito beneficio porque se é facil ao
e ~or tudo para que tenhão toda a applicação no Drasil, nosso commercio obter esclarecimentos de alguns portos
aVista da diversidade de nossas circumstanclas, servirão com quem temos um trafego mais continuado, eomo a lngla
todavia para que, ou se aproveitem as idéas que são pratí- terra, como o Rio da Prata, e all!uns portos do Mediterraneo,
càveis, ou se suscitem outras ou se combinem novas; em todo não acontece outro tanto com algumas praças ou portos do
o caso é muito aproveitavel o trabalbo jií feito e feito por NOI'te da Europa e mesmo com os Estados-Unidos. Em todo
homens competentes. o caso é pouco o trabalho e póde haver muita conveniellcia.

Eu darei um exemplo. Querendo, não ha mnito, estudar a lia ainrta outra disposição, porventu!'a de maiol' momente,
lei do conselho de estarlo nos rli"ersos paizes, pude ter conbe, Os consules são obrigarlos, na fórma do art. 83, a commu
cimento da legislação franceza, porque o fl!olliteur a publica, nicar todas as alteraçõ'ls da tarifa das alfandegas, dos di-
e é folba que se pôde obter com mais ou menos facilidade; o reitos dos portos, e dos impostos lançados sobre os productos ~
Times, tambem generalisa o conhecimento da legislação brasileiros e similares de outra origem.
ingleza; mas já não acontece outro tanto em relacão á lIes- Em verdade, môrmente nos paizes de fórma representativa,
panha; pudo encontrar a lei organica do seu e'onselho de os parlamentos, fluando se reunem annualmente, muitas ve
estado em um annuario historico, mas até boje não pude zes retocão suas leis de impostos, e nem sempre os commcr
obter o regulamento que a desenvolveu. ciantes se apressão, conforme a natureza dessas modificações,

O que dil:o a respeito da lIespanha verifica-se quanto á a communicar isso a seus correspondentes. O que custa aos
Italia: a Itulia esta hoje organis:lndo muito bem os seus di- consulados cumprirem exactamentll este encargo que lhe
wrsos !'amos de administracão e obtendo um aperfeicoamentQ está imposto? Ainda menos custaria ao g-overno mandar
notavel; entretanto, fenec-em meios aos nossos hoinens pu- transcrever na sua folha oJlicial quaesquer mo'lificações a clle
blicos, aos legisladores, para estudar a IeA"Hacão italiana. respeito verificadas, e porventura tomar isso mesmo em cou
O mesmo direi da Relgica, e em parte de Portugal, da lIol- sirler;tçITo nos seus relatorios, para chamar a attençã o do po
landa e outros estarios : sobretudo rlessa legislacão, por assim der legislativo; porque as camaras legislativas não porlem
dizer, excelltrica do Norte da Europa. • , prescindir de altender ás alt~rações de impostos de qualquer

Ora, qU<lIldo mesmo pudessenlDs obter tudo isso noto o Ilatureza que 5ejITo, sohre productos brasileiros,
nobre ministro, que estavamos obriltados a mandar ~ssi"nar Demais este serviço limita-se a poueo : quaes são os nossos
folhas de tantas nacionalidades diversas, ter correspond:ntes principaes productos ? O café, o assucar, o tabaco, o algo
para isso, pagar portes dos correios, isto é, no fim do anno dão e apenas mais alg1!m outro; pois haja ao menos o neces
fIZer uma despeza muito avultada, accrescendo a necessidade sario cuidado, interesse e zelo quanto a esta meia duzill
de conhecer todas as linguas. de productos.

Ent.,retanto, ao g-overno nada disto custa: suas legações Depois de considerar-se por esta.face a diminuição de "erha
ma~dao-lbe exemplares de tudo, convem ter na repartIção em relação ás legações, não reproduzirei uma observaç~o que
maIs. de um, traducto~; traduz.-se o que for util e o Diario I já ou1l' era Oz ácerca das nossas legações de Venezuela, Nova
Olfict~l publica, e assIm se enI'lquece o estudo da legislação Granada, Perti, Dolivia, etc. C,'eio que este anno já não ha
do palz e se conll.ece. pelo ~xame comparado dessas leis o tempo de lomar medida alguma sobre a abertura do Amazo- \..
]Jrogrqsso qu~ as sctenClas sO~Iaes, que a legislaçãO tem feito nas; creio mesmo que nada se perde em deixar esta questão
nos outros 1!atzes ; e .um clarao para todos. para ser considerada no anno futuro, porque não estão 'as

Devo, pOIS~ concl~lr que convem muito rec~mmendar ás cousas preparadas para veriOcar-se desde já till abertura.
nos~as ~egaçoes, excltar uella~ o zelo pela satisfação desta llIas por isso mesmo entenrJo que convém que nosso governo
obngaçao expressa do seu regImento. não se descuide de ver se sem demera consegue dessas po-

Semelhantemente diz o art. tm que darão conhecimento tencias as estipulacões e accordo necessarios. .
das invenções uteis, .dos pr~gressos uot~veis nas .sciencias e Eu desejaria, poís, que a reducção que se fez na verba das
nas artes, e dos. meIos que)ulgarem maIs. conv~llIen~es para legações e consulados não abr~ngesse esse serviço; ~ ~al é
que seUi beneficlO~ se possao est,en!ler ao lmpeno.. meu pensamento a este respeito que, se o nobre mllllstro
~o me,nos naqUl!lo que for ~al~ lmpO!'tante, de appllcação propozer o restabelecimento da verba que o governo pediu

mais facll, de um IIlteresse mais Immedlato, porque as lega- dar-lhe-hei o meu voto.
ções não se hEo de compenetrar da importancia desta dispo- Tendo nssini chamarl0 a altencão do nobre ministro para
BIÇão? Da uma disposição quasiidentica em \Im reg-ulamento estes pormenores, perJil'ei tambelÍl a S. Ex, que se sirva de
Cranc~z, e são notaveis a~ eJ(p~essões do minist~o nas instruc- du!' suas ordens para que pe~a secretaria dos negocios estran
ções as suas legações; llao sei se me recordarei bem, mas o gelros quanto antes se publique uma colleccão rles tratados
pensamento é o sel:uinte: que as legações lJonderassem bem brasileiros desde a independencia. Não são· muitos actos, e
que 110 e~tado de eivilisaçüo actua!, todas as naçóes que que- entretanto, não sei porque não ba uma só collecçilo integral
rem ter tncreme,nto devem esforçar-se por andUl' ao nive! de delles! De alguns tratados e convencões existem apenas
todos O! ap.el'fetfoamento's qu~ em qualquer p~l·te ~pparece- cad.ernetas impressas; de outros nem· isso; ou estão em
-rem• ..Nao e, pOIS, .p0.l' demaiS recommendal IStO as nossas antigas gazetas, ou mesmo não forão dados á publicidade.
legaçoes; e repetirei que quando os trabalhos por alias Ora, o corpo legislativo muitas vezes precisa con.ultar
feito.s, seu zelo, seus ~sclarecimentos c esforços a. bem da esses tratados, as secções do conselho de estado tambem,
pa!na ~ppal'ecerem, ~ao de recommenrJa-las ao palZ, e o nossas legações e consulados podem igualmente algumas ve
pal~ se Interessará maIs por ellas do que acontece agora. zes demaodar o conhecimenlo de taes actos; como se concebo
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que somclIJaolt\ tl'aiJalho io.nh,1 si,lo adia,lo alé hoje? E' ["Ila
injnslificavcl. NOJo 1'0 dilia qnc ha nisso maior de"pcza; li
despeza mniLo iinlilada j prccisa sómcntc dc lcmbranca ; esla
li ([110 peço a S, I~,~, "

la oulro ll'ilhallto ria reparlicão rios eslranç;eiros quc seria
de graudo vantagem, e fôra o séguinle, Em consullas do con"
sclho de estado, em no las revel'saes, em varios aclos niplo
malicos exitilem já olferecidos ou acoilos, discuLillos o admil
lidos alguns principios de dil'eito inlernacional privarlo que
eslabelecem, não só pl'ecerlenles, m3S digamos ai'sirn, regras
do nosso direito, como taes reconhecidas pelo governo: por
quo·não ha da isto ser coordenado?

O SR. FEnnAz;- Os trihunaes ignorão cssas regras.
O SR. PJ:I!1mu BUE~:O:- Convinha coordena-las, nM só

para conhecimento dos tri~unaes, corno muito bem acaba. de
,dizer o nobre senador pl'la Bahia, como para evitar outro
inconveniente, que é a. falta Ile ,unidade de vistas na a.:ção
do governo. .lIIuitas vezcs, pnr não ser lembrado um princi
pio já discutido e admittido, será ilJnovado outro com alguma
dilTerença, por um acto posterior. Esga collecção firmaria,
portanto, as hases de nosso direito internacional privado.

O SR. FERlIAZ :-Antigamente nem algnns tratados erão
puhlicados.

O Su. PIMENTA BUENO: -!la pouco disse eu isso.
Esse trahalho, Sr. prcsident~, seria de muilll proveito. e

creiu que so esli'lesse feito anLes das actuaes convençOes con
sula~es, alguns artigos d~ .convenção franceza não te rit1 ií" sido
admlthdos com tanta fa:cllidade, ou com a redacção cOJU que
forão.

Bastava talvez ter presento uma consulta no conselho de
estado ácerca de um projecto de convencão mais antigo, para
dahi terem inferido alguns resguardos a" que não se attendê
rão e que derão motivo a interpretações exageradas.

Esta observação está do perfeito accordo com as illminos.,s
idéas hontem manifestadas pelo nohre senador pela provincia
de Mato-Grosso em seu importantll e valioso discurso.

Disse S. Ex., e dissll muito bem, que os inconvenientes que
resultúrão das convenções consulares não podem ser imputa
dos á lei de 1860. Boa ou má, pouco explicita, pouco previ
dente na sua ge~ralidade, essa lei não é a causa efficiente
daquelles inconvenientes, como muito bem ponderou o nobre
senador.

Diz ella:" O direito que regula no Brasil o estado civil
dos estran~ei~os nelle rcsiuente~, sem ser por SefV!çO de sua
nacão, ponera tambem ser applicado ao eslado CIVIl dos filhos
desses mesmos estmngciros. " Ora, desta disposição o que
resulta, prima raci~, intuitivamente? Conhecer primeiru que
tudo qual é o direito que no Brasil regula o estado civil dos
estrangeiros. Emquanlo isto for uma incugnita, o que se
applicará aos seus filhos? Se alguns dos principios que se
incluem no estatuto pessoal são de conhecimento e assenso
geral, nem todos o são; enlITo o que se fez? Uma convencão
em virtude da quai se applica o que? O ineognito I Desde
que se fez isto, fica ao arbitrio dos consules pretennerem
que se entenda neste ou naquelle sentido. E', pois, nccessario
haver uma intelligencia firme por parte do governo do paiz,
para contestar e responder, senão tude fica no vago para o
proprio governo.

Isto está 'tambem de accordo com que ha pouco ponden I
ácerca da conveniencia de coJligirem-se na repartição dos
negocios estrangeiros exemplaros de todas as leis e regula
mentos que se publieão IIOS estados em que tem~s .logações.
Na verdade não só convem que o governo hrasllell'o mande
colligir os principios, as bases de direito internacional, já
admillidos por elle, já por outros governos em relação a elle,
como conviria, se fosse possivel, que se col/igisse a legislação
integral de todos os astados com que temos tratados ou maio
res relações. Se na re~artição dos negocios estrangeiros se
creassem estudos especlaes e conservassem habilitações nesse
nentido, creiu que na discussão das convenções consulares o
governo com bastante energia e alto esclarecimento poderia
ler rebatido desde logo algumas das intm·pretaçõl's que os
consules pretcndêrão dar.

POI' excmplo, abrão-,r, a:i leis civis Ja F,';;n:a, eX,Ui\il:e,s,;
quaes são a.s suas, tlisposiçOes, os termos em qile as hel'unç,as
d.e estrangeiros alj fallecldos eão arrecadadas, a quc cnrado
ria são coaliadas, quem fará 05 inventarios, quem terá fi

compeleueia ou jurisdicçITo das nomeações dos lutares, elc.
Se isto fizermos, notaremos os nnicos casos em que a le;.:is
laç.'io da França deixa isso depe~llente dos tratados, e tirare·
mos a conclusão de que fóra .dessas excellçóes o gnv(·rno
franccz não é seuhor de, mediante convencões consulares
revogar as leis do seu paiz ; não o pódo faze"r '

Portanto, ainda que um consul hrasileiro exij'l. que se nis
pense em taes leis da França elle dirá: « Vossa exigencia nem
dovêra ser aventurada, purque um governo conslitucional
repre~ent~tivo em suas conveuçoos e tratados não revoga as
leiS do pUIZ.» So, portanto, dissermos a um C011sul francez :
"VÓS exigis que façamos concessões a respeito das quaes
vosso governo nao nos póde assl'gurnr reciprocidade, porque
a legislação de vosso paiz a não admitte " : esse cnnsul não
terá que responder.

Estas ohservacões que olTereco á considerac,To de V. fx,
para aprecia-las éomo julgar cO[lvcnienle, e pira que oppor
tunamento, se entender util, expessa suas ordens u respeito,
creiu que podem ter allplicação couveniente:

Eu tinha pretendido expressar algumas idéas minhas sobl'll
a iutell igencia das convencões consulares; mas o Ilobre seo,,
dor pela provincia de Máto-Grosso hontem provcniu me, e
preveuiu·me com uma superioridade (Iue eu nã!1 posso acom·
panhar,

O SR, PAMNIIOS: - ~Iuito obrigado.

O, SR, PlllENTA BUENO: - Creiu megmo que talvez elle
depois conclua os seus uteis esclarecimenlos a este respeilo.
Terminarei, pois, aqui o meu discurso, accrescentanllo sfi·
mente uma pequena reflexão.

As gnetas da Europa nos revelarão hoje mais uma injus
tiça, e não sÓ uma. injustica, como de alzuma manrira mais
uma injuria do primeiro mlnistr'J da Grã-Bretanha. Creiu qUfl
todos protestamos contm essa injJslica e contrá essa injur'a
(apoiados) ; mas por honra do pnrlamento inglez e da .ua,
imprensa essa injuria e essa injustiça j;l tiverão lá sua res
posta e cootestaçdo, (Apoiados,)

O Sr. Ferraz: - Sr. presidento, tomei a palaVl'd para
fazer duas pequenas poaderações e obter nlguns osclaroci
mentos do nohre ministro de estrangeiros.

Urna destas observações é a respeito da nossa lel!;aCão na
Inglaterra: existe lá ou não existe? Eu estou em duvida se
existe ou nao existe.

O SR. JOBIM' - Non potest simul esse el non esse.

O SR. FERRAz: - Quando houve as questões com a Ingla
terra, eu nao pude levar a bem que a legaeão em parte se
mudasse p11ra Paris e em pal·te ficasse em Lôndres; nUo pude
levar a hem que se mU'dasse para Paris com toda a sua h;:
«agem, com tudo quanto em despeza inl1eronte RO seu exer
cicio, e ficassem lá, sem razão plausivel au necessirlalle, os
seus empregados, com todos os seus vencimentos, quando na"
havia mister mais do que que ficasse em Londres,sem caracl r
diplomalico, algum empregado que se epcarregasse por em
qnanto ria escripturação das despezas a seu cargo.

Eu creiu (Iue o pensamento do governo baseou-se na espe
rança do prompto reatamento ou restabelecimento das nossas
relações; mas, ou não dar um passo tal, ou da-lo de tal arto
que por maneira alguma se deixasse perceber que li governo
imperial mnrria de amores por esse restabelecimento. Dahi
tem resultado que mesmo na. Inglaterra se crê que existe
ainda nesse paiz uma nossa legação: um faelo o prova,

Uma sociedade que existe ha longo tempo em Londre,,;
com o fim da ernanci\Jação dos escravos, dirigiu-so ao an
tigo secretario da l.egaç~o brasileira, hoje nOSEO ministro elll
Venezuela, que ahl reSide, pOI' ordem do governo, n,10 ~ei
com que fim ou caracter, e fez-lhe nma allocucllo de modo il

demonstrar a necessidade que havia de emaÍl,cil'ar os es
cravos do Brasil, e o ex-secretario, pe~soa rpc.ommc.n<1avci
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O Sn. SaVEIlIA P-A MOTTA :- Isto prova o contrariv do
que V. E~. diz. . .

. O SR. FllnnAz :~ Mas qllaJ é, pergunto eu ao nobre mi
nistro, o resultado da intervenclio ou dllmediaeiIo portugueza?
Que passos fêm-se dado r Igôoramos tudo, ê parece que de
proposiro' ignoramos ~i:do, até as cousas ql1e estão mais ligadas'
com o futur& d& Brasil, cousas que com quanto sejão de
direito eonsagrad:B pela constituição á' corOa, todavia ne

.nhum ra:iz c'ODstil'ucionaf. deixa' de t~r algumas informaclíes
sobre ellait. devendo notar-se I}Illl era do grã JIQlitica mais Oli
m~nos orient~r.se .a opin!ãO sobre materias desta natureza,
Tem' progred~ 'o a medIaÇ/lO portugueza ou o governo inglez
tem pracrastlllado os seus lralialhos tem admde'? Nós igno-
ramos. .

As folhas da ElITopa que recebemos nada nos dizem e é só'
de lá que p.odelDO!. t~r j»r iflfenci?a.d~ aS' primeiras noticias.

Em segulltà pedIreI ao nobre mIOlSt\'o que se digne de de
clarar ao senad&, para: que possamos dar um voro· conscien"
doso, se a seeretaria' dos' estrangeiros, como 50 acha em: S611.
relatorio, não está bem dotIda de pelisoa!. Se 56 acha bem
dotada, como posso pre~umir, se o pesso.al é idoneo, para que
addldos ? Se ba neceSSIdade de economIa, se esta economia
kz com que a fouce deSl'I'uidora acabasse ou demluisse a!guna

eu mesmo nao sabia como definir essa posição: ao mClinlc
passo que se retirava dali o nosso mi'histro, ia este incognÍlo
á Londres fazer transaccões. Creiu que o nobre senador pela
provincia do Ceará dissé na camara dos deputados que eUe
tinha ido como particular: esse inco~nito foi inteiramente
incognito, era uma cousa muilo publica, muito sabida. Se
elle tinha ido em missão financeira, no Slock change ao menos
se devia por certo conhecer a iua estada em Londres, como
ministro. .

Ora, qual era o resultado? E' que lord Palmerston, que
ás vezes torna-se um ponco chocarreiro, desses e de .outros
factos taes tirou algum motivo para mofar de nós; é o' que
agora succede, como disse. o. nobre sen~dor p~r S. Paulo,
pllltou o processo da emanCIpação dos afrIcanos livres•..

O SR. PIMENTA. BnEM: - A ladainha.
O SR. FERlIAZ : - .... de um modo tal que com graca foi

reputado uma ladainua perfeita pelos outros membros dó par
lamento. Ora, todo o mundo sabe, não ha nioguem que i!(nore ,
que o processo da emancipacão não é desta maneira feito DO
Brasil, é uma causa seria e"a que o governo se presta sem· '
pre; até succedeu em alguma época que o proprio juiz de
orpbãos por si começou a conceder cartas de emancipaçãO.

O SR. PUIE"TA DUENO : - Summariamente.
O SR. FERRAZ; - Por esses e outros factos se pólle dar

razão a esse ominente homem de estado para faUar dest'arte
em desrespeito a nós, e Dlesmo com quebra da nossa dig
nidade.

O SR. PlliENTA BUENO:- Apoiado.

O SR. FI;:nRAZ - Senhores, sejamos francos; eu quero que
a. dil~lomacia 00 Brasil seja o inv~rso d.o que Talej'rand quo
ria, IstO é, que suas palavras seJão sll\ceras e que nllo de·
mos alO a que 1I0S fação criticas ou epigraollllas como acaiJa
de fazer lord Palmerston. ~Ias, o que é verdade é que lord
Palmerston está acostumado a fazer isto com todo omuMo.

O SR. uRÃo DE S. LOUlIENÇO:- Não, com os fracos.
O SlI. FElIlIÀZ :-Com todo o mundo; é verdade quo oUe

recua, mas de vez em quando faz. .
O SR. DARÃO DE S. LoullEN~():- Com a França não fai.
O Sn, FERRAZ:- Com a França agora mesmo não se aca

ba do dar a ameaça da Prussia, de publicar documentos om
que podia-se mostrar que miU intenções da Inglaterra contra
li França eriio manifestas?

O SR. RODRIGUES SILVA :- Faz sua dil'erença.
O SR. FERRAZ:- Hoje não está mesmo quasi demonstrado

quo são apocriJlbos os documentos relativos à renovacão da
saota ailiança ? •

ptlus suas boas qualidades, reopondeu·lue com algumas paIa
nas creiu quo tiradas do ~ua consciencia,o nilo do instrucções
que tivesse. O resultado foi que se propalou immediatamenle
que o governo do Drasil tralJalhava para a emancipação dos
escravOS: isto foi escripto, e o ex-secretario da leg-alação,
ali residente por ordem do governo, viu-se na necessidade de
declarar pela imprensa que elle não tinua missão para uma
declaraçilo tal, que o que dizia era filuo do seu ~entimellto
muito individual, muito particular.

Isto resultou delite estado dubio em que nos achamos: que
faz essa legacão do Brasil em Paris? Creiu que em outra
qualquer circu'mstancia ella devia ser retirnda para o DI'asil,
qualquer outro paiz assim o toria praticado; mas gastar se,
despender-se com os nossos empreg-ados residentes ali que
estão creiu que sem fazer cousa alguma, me parece que é
uma cousa absolutamente inconveniente.

Que o ~overno por parte do ministerio da fazenda tives>e
aI "'uma pessoa encarregada de seus negocios em Londres,
entendo perfeitament41; que tivesse um empregado encarre
~arlo .da escripturação financeira, como tem, o qu~l .é um
anllido da mesma legação, tambem o en.tendo ; mas direI cOm'
tudo qtftl n:to era necessario mesmo IstO, porque a casa de
nosso agen te tem filiaes em Paris, os meios de communica
cão hoje na Europa siío tão faceis, são tão rallidos, quo to
ilas as legaçõe~ podiiio sab.er, . quo os negocios á cargo da
!egacão passal'liio para Pal'ls, IstO e, não para uma legaçao
ele Inglaterra' em Paris, mas para a legação de Paris. e deste
modo se poderiilo obter todos os resultados que talvez se
aJleguem, servirãO de base a essa medida.

Ora tanto mais eu admiro isto, quanto a severidade da
economia da part.e do governo tcm ido alem de tudo, princi
palmente nos ultlmos tempos para com os empregados do
•.orpo diplomatico a .quem se tirarão as gratificações que per
r.ebliíO á longo tempo, com consentimentc do corJlo legislativo
que decretava os fundos respectivO!.; mas este principio fa
lhou nesse ponto; porque razâo ? Por uma razão politica?
Para fazermos crer á Inglaterra que nós demos aquelle passo
talvez obrigados por algumas circumstancias quo actuassem
no paiz ? Para certificar-Ibe que nós ardemos, como já disse,
.Ie 11mores pelo reatamento de nossas relações? Si é por isso,
SI'. presidente. eu admiro mais o plllcedimento do governo
11\16, tendo-se-lue olferecido a mediação de fOftagal e tendo
a rainha de Inglaterra em pleno pal'1amento isto manifestado,
ninda no principio deste anno a fa.lla do throno dava-'se como
desconhecido um tal passo, do sorte que eu cada vez mais
me persuado de que a linguagem e os manejos da diplomacia
silo insondaveis, tem uma linguagem toda particular de modo
que não poderuos nunca ocrediltlr no que ofla diz, mas sim
no que se faz.

O Sn. PIMENTA. llUEIIO: ~ R' mais sofiãO'.·

O So. FsolIAz: ~ A verdado é que ha eXemplos dll que
mesmo nos tralados se inserem expressões que se entend'em
I)elo conlrtirio, mas eu não desejava jâmais que enlre nós
IstO procedesse.

Passa-me agora peta mente um e]:~mpl? disto. Em c~rta
época celebrou-se um trRtado de aI'lDls!lcIO por tantos diaS,.
um dos exewtores entendeu que não abrangia as noites.
E' o preceito de Talcyrand, que diziia que a palavra não
~ra dada ao homem, para manifestar o que sentia, mas para
e encobrir e manifestar o que não sentia.

Eu pergunto: qual é' a Jlosição do nosso mini!llro em Paris,
o que taz elle, ante quem está acreditado? () nosso mioistro

Y
óde entender-se sobre a nel(ociacão que ora pcnde com li
nglaterra ? Nao. Que faz ali? Está couforme o regmamento

ou a lei que rege Ocorpo diplomatico este passo? Nil.o, porque,
Cle.sada uma legação, o individuo deve ser posto em disponi
bilidade. Mas porque razão, co=, porque? SeMo for algu
ma razão indivIdual, arguma consideracilo pessoal, em quo
eu.acompanharia o gabill.ete, razão pu~lica Dão existe pa'ra
Wll tal procedi~ento.

O SR. PIlIENTA BU.ENO : - E' ministro sem funcção.

(). Sn. FElII\AZ:'":,, Eu creill. que é ullla cousa anomala;
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cMpregados do corpo diplomalico, aliás dignos do toda n con
sideração pelos seus talentos e serviços, nomeando-se, COII
servandt-se ou elevando-se oulros que não os tinhão, e ate
alguns indignos de se acharem empregados, para que, senho
res, addidos 7. Qual é a importaneia que gastamos com estes
addidos 7 Ora, quando falia em addidos nao estou persuadido
que os haja muilos na secretaria de estran;;eiros; mas é
porque quero desds já estabelecer o principIO para que se
cassem todos os addidos que existem em diJTerelltes reparti
cões da fazenda, quando ao mesmo tempo se manda diminuir
nellas até praticantes.

O nobre senador por S. Paulo com o cabedal que possue,
com a experiencia que tem, fez muito boas observações sobre
algumas necessidades do serviço publico, mas reforçando a
argumentaçiIo do nobre senador, eu Ibe ponderarei que, por
exemplo, no Baltico, e sobretudo na Sueeia existem portos
onde niIo temos nem um vice-consulado. Havendo representa'
ção do conEul geral para ali estabelecerem-se vice-consulados,
e'las forão desprezadas; e como póde um consul dar os e,
clarecimentos quo o regulamento exige, quando não tem
nesses lagares nem uma pessoa que ao menos legalise autholl
ticamente os manifestos das embarcações 7 Nós pensamos
qlle aquelles portos nao podem inspirar interesse ao Brasil;
é um engano muito grande; naquellas paragens ha um g-rande
consumo dos nossos productos enós, mesmos aqui, recebemos
por via de Inglaterra productos dali que vão para seu territo
rio, e de lá transportao-se para aqui. Entretanto esses portos
em grande parte não têm nem um vice-consulado, o governo
negou a sua creação, ao consul geral que a solicitou.

O SR. PmENTA BUENO: - São interesses á reveli:l.
O SR. FERRAZ :-Todos sabem mesmo que desses portos

vem para aqui directamente outros generos como madeiras
em grande quantidade; e porque pois não havemos de estabe
leeer vice-consuladl\S para aquelles lagares indicados pelo
nos.,o con~ul ge~al 7 C~eiu que não se despende cousa alguma
c.om a eXlstencla de vIce-consulados.

O SR. PAIlANBOS :-Só tem emolumentos.
O SR. FERRAZ :-Passarei agora a um outro ponto.
Sr. presidente, eu não posso por modo algum comprehender

como de um momento para outro so retira ulUa legacao em
pezo de um paiz, como o governo ordeua ou consente que
IstO assim se faça. Temos relações muito Imp.ortantes. temos
questões vendentes com um dos estados do RIO da Prata, o
Paraguay; mandamos para ali uma missão e de repente ella
appareee aqui em nosso porto de retirada. Eu não pude COlI,
prehender a razão disto, não soube se era Ia7.<1o política, se
razão muito particular e tambem o senado, o corpo legiôla
tivo, a populacão inteira do Brasil, ignora0 ainda. Lembl'an
do-me de retirãdas semelhantes que houve em outro tempo,
filluei um pouco assustado da existencia de alguma ruptura
d~ relações com o Paraguay.

Em outro tempo constou-mo que até um dos nossos diplo
matas quasi perdeu a cabeca porque mettião junto de sua
casa grande quantidade dê barris de polvol'a, e em conse
qucncia disso tomou all(uma providencia para v'ir. Outros
casos desta ordem se repetirãO. Ol'a, dada repentinamente a
retirada de nossa legação parece quo .houve algum disturbio,
alguma ruptura de relacões. ReCOrrI como um homem que
chega de novo ao paiz ao relatorío do nobre ministro e não
vi nada a este respeito. Perguntei a Illim mesmo: onde es
lamos? Para onde vamos'/ Nós que nos relatorios damos
clInta de quantos batalhões de guarda nacional, Iluanta cousa
pe,rluenina póde dar-se, ató de demissões em conformid,lde da
leI, etc., a respeito disto que é um facto importanle, um
negocio que podia ser transcendente, não vem nada men
cionado no relatorio 7

O SR. FERREIRA I'ENNA: - O facto foi posterior á apre
senta~ão do relatorio.

/? SR~ FERRAZ: ~ O nobre senador deve auender 'que a
r~llrada elfectuou-se primeiro para Buenos-Ayres e depoi"
para allUi; e aLi mo admirou mai! porque a ida dessa lega
çâO para Buenos-Ayres loi um arremedo .da ida da legação

de Londres para Paris. Ignoramos todos eslas cousas quo o
paiz tcm direito de saber.

O SR. MINISTRO DE ESTRANGBIROS: - 'V. Ex. ignora qull o
ministro veiu por doente 7

O SR. FERRU: - Ignoro.

O SR. MINISTRO DE ESTRANGEIROS' - Os jornaes lem dito.

O SR. F~;RRAZ: - Mas perd6e-llIe, nao veiu só o cher~,
Porque não ficou ali o secretario servindo na falta de encar
regado de negocios como aconteceu no Chile 7

O SR. FE·RREIR.\ PENNA : - Tambem nunca 60 explicou a
razão por que esteve tanto tempo vaga a legação do l'araguay. ,

O SR. FElInAZ : - E' de outro tempo, nlto sei.
Ainda tenho algumas outras consideracõe~ sobre esse es

tado. Pergunto cu temos entabolado alguma 'negociação 'I
Poderemos te,· e~perailças .de que ne~ociações ainda uma vez,
se entabolem 7 farnbem Il\noro. Diga-me agom o nobre se
nador pelo Amazonas, o relatorio trata de al:::lllna nel:ociac~o
ou esperanca de abte-Ia relativamente ao Paragoay 7 Naaa,
um silencio "de tamulo. ,

O SR. FERREIRA PENNA : - Um silencio admiravel.
O Sn. FnnRAz: - Isto mesmo se diga porque lemos ali

interesses muito importantes e ainda nao houve, creiu eu,
um só relatorio que não tocasse mais ou menos a respeito
~elles, de um ou outro modo. '

O SR, FERREIRÁ PENNJ.: - São relações muito importantes,
O SR. FERRAz:-Niio posso persuadir-me que tenhamo ..

abandonado a discussão de nossas fronteiras e' o desejo dtl
delinil-as de qualquer modo; mas, entretanto, o senado ob-,
serve que a par do nosso silencio, desse nosso estado (niIo
dig-o de nel(ligencia, nós não somos jámaiô negligentes, o:;
filhos dc portug-uezes são scmpre activos), a par desse nOl'~O'
estado ue indiíferença vemos que o l'araguay, sem uecessi
dade, sem razão alg-uma plausivel, toma a allitude de' um«
potencia militar muito forte, e cada dia quer pOl' ",ste lado
quer pelo seu progresso malerial, essa posicão vai tomando
um vulto mui!:) importante. Estou persuadido que n50 devenio;
r~ceiar jámais do espirito de conquista de um esl<H]O qne lém
a rórma representativa; mas, o exemplo dos Estildos Unidos
em relação ao Mexico e o exemplo de alguns estados que s~
governão dictatoriDlmente como o Paragu'a-y,me parece (Iue AO:;
deve pôr rle sobre aviso. Não descjo jámais a guerra, meu
'paiz não póde f1urescer no estado de guerra, mas não deve
mos SOl' tão descuidados, t,io indiiIerentes ao f1rog-r~so mi
litar desse paiz e ao progl'esso de suas estl'llllas de ferro (I ue
segundo me consta, e se póde reconhecer, têm especialmente
um fim estrategico.

A par disto, SI', presidente, tambem é reconhecido o pro
gresso de sua marinha militar (apoiados) e estou por certo
que sua: pO;iÇiiO se já nall é, em brev~ sorá fonnidi1-vel para
com qualqu~r dos oulros paizes limitrophes ; e nós, senhores,
não devemos I'eceia,' sómente por nós, devemos receiar por
nquelles que se acbão lig-ad05 comnosco por tratados; é do
interesse é obrigaçãO dll Brasil manter a indcpendeneia de
alguns dos estados do PraCa, ou antes de todos aquell~s es
tados.

O SR. PI~IENTA BUENO :-E,pensar no futuro.

O Sn. FERRAZ: -Mesmo na emer:::encia suscitada pela
mis~àO espeCÍ'ál repare o senado que ~lontevidéo immeeJi'ata:
mente mandou uma missão exlraordinaria ao Para'g)lay pri-,
meira e scgUllda vez; li primeira vez danllo-Ihe as 'maiores
satisracões, afim de se collocar no estado de perreita amizade
com esse paiz ~ctualmente; e depois da mediação de paz d&
que o senado tem conhecimentll, oulra missão foi lIImbeÓ1.
Nao receiemos da influencia do Paraguay por cerlo, mas
tambem não nos i.olemos; temos Rrandes Í1iteresses' que no!>
devem collocar em uma posiÇãO de sobreaviso em reJatão a
lluaesquer te,ndenclas, . ,

Eu lHio sei se algnma COUS,I ha sobre cesSilo de teml()fl1) ,
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~c nós lemo;; cedido ou temos prelenção de ceder alguma
I",rte de 110S00 lerritol'io questionado.

Não adiuntare:i idéa alguma sobre isso,' nilo porque algu
mas pessoas já se lenhão pronuuciado de um ou outro l!I0do,
mus porqne, podcndo exisli~ negociação pendenle ou lIller
rolilplda, não quero de maneu'a alguma embaraçar ~ governo
COlO dec1"rllcões flue possão mais ou menos com~hcar o es
lUllo dessa negociação; mas me parece que nós lemos mUllo

r1i:lculir aui. '
1'01' um tratado que creiu não foi ralificado pela Conle

dcr~ ção Argentina, lie definirão ';10ssos limites com a mesma
conlederacão em urr parte que e conlestada pelq Paraguay;
e~tretllnlô const~ e sobre c~se lerreno a provincia de Cor
nenles tem conc~ ./0 sesmanas e dalas de terra a colonos

a oulras pessoas.

O SR. PARANDOS:"":'- Além da linha?

O SR. FERRAZ: - Mcsmo nesse logar contestado tem-se
nlqnwmenle concedido dalas de terra, dizendo Corrienles
lJue esse lerreno luc perlence, enlrelanlo que no tmLado nüo
ralificado a Confederaciio Argenlina reconhecen que nos per
tencia pelo principio áo uti possitLetis, e, além dislO, o Para
I;nay tambem contesla esse lerreno. Pergunlo eu: temos
feiLo alguma cousa' sobre este assumpto Y Nesse terreno
'1u~stionado exislem cidadãos brasileiros eslabel~cidos, é um
negodo muilo imporlanle. .

Nosso direito de possessão ia mais além daquillo que fôra
fixndo por esse tralado que não foi ralificado ; mas nós que
declaramos sempre que não queremos angmenlar nosso terri
torio, servimo-nos da base do tralado creiu que de 117<1.;
demonstrámos assim que não temos essa ambição de conq~isla
ou de ~bter terrenos; queremos sómenle obter boa.s dIVIsas,

\,01' meio das quaes possamos manler relacões não mterrom
I'ldas de amizade com os nosSos vizinhos.:"

Era, pois, Sr, presidenle, uma das explicaçil~s ou ioforma
~Oes que eu desejára obter do nobre ministro; a materia é
imporlanle.

So fizerão algumas explorações sobre uma das partes desse
Jerreno que foi objecto do tratado nao ratificado, a que me
!C'eri, o corpo legislalivo não teve conhecimento do resultado
dessas explora~ões. Forão ellas incumbidas ao tenente coro
nel Campos, hoje director da escola mililar da provincia do
Rio-Urande do Sul; creiu que esle tenenle-coronel absorveu
mais de um anno nesses tri11alhos que não se concluirão,
diz-me agora um nobre senador: pergunto eu, 1em o corpo
legislativo, tem o Brasil inteiro algllma idéa dos resullados
desses lrabaluos? E' uma cousa muito imporlante. Emquanto
nos fallecem estas e oulras informações, temos todas essas
minudencias gue, póde·se dizer assim, avolumão os relalorios
dos nobres mInistros. Onde se acuão esses tralJalhos? Como
for50 fe~"9S"I Todas as tenlativas forão ou nào baldadas?
VerificaTão-se os cakulos de longitude, e latiturJe feitos pela
anliga commissão de lilIliles? Nada sabemos. Verifi.carão-se
os marcos que enlão conslava que se tlUhão ali afincado Y
Tambem todos nós o ignoramos.

.Essas pala'vras que dig~, l!ão são absolutamento d~ oppo
slção; mas nós lemos o dlrello, Osenado, Ocorpo leglslatl VO,
tle exigir essas informações que nos devem orienlar, e cabe
a~ui i1pplicar a r~llexão do nobre senador pela provincia de
S. Paulo a respeilo de oulros escl.ll'ecimoulos, cuja necessi
dilde elle demonslrou.

Irei um pouco mais adianle,. e pe.rguntarei ao nobre minis
tI'O o que exisle a r~spoito da prelenção da Bolivia de obter
um porlo cm lerrilorio que não li do Brasil para transito, e
se converia que'por qu<.dquer mo~o nós facilitilssemos o lran
Silo de mercadonas e de passageIros (apoiados) por parte do
noss~_ lOl'l'ilIJri?, conlraslando assim o principio, na mi!lba
011lnlilO, ca!;ullIloso rle ncgilrelll-se os meios de commUlllca
ç50 onlre os dill'erenlos eSlados vizinhos. Daui não póde re·
sullar perigos aos nossos limiles, elles podem ser resalvados
em qualquer couvcnç,io,

O Sn. PAnAMlOs: - E' preciso acabar com '0 quasi inter·
;licto actual., '

O Sn, l'Ela:!L: - De,rjo, roi:l, ~uc o nobre miuictro !lOS

diga o qne pensa a este respcito, que passos tem dado, quae~
"ilo as inten~ões do gcvemo,.. _

Ora, ao passo que eu .'ligo IS~O, nao pOS50 de ~o;lo al
gum admil.lir 11 ta] panaeea de lIlter[JOsto~ no RIO-Gr.ande ;
que .se estaheloção ~m um r~gulamenlo,medldas nug-alonas que
n~o tem alcance algum e que nao podem ser aconseluadas, ne!D
pelo inleresse do Ilaiz, nem por a~uel1es que têm ex~rrencta
do que sào alfandegas, e do que e o syslema de transito 6 de
intreposlos. . . ,

Não sei o que ua sobro limites do RIO-~rande do Sul..m~.s
o que é verdade li que julgo que os negoclOs dessa provmcla
nrlo vão bem. ' ,

Senhorei, tenho informaçO~s de que a reunião da guarda
nacional foi feita ali de um fIlodo orlo convelllente, DeVia-se
aproveilar para deslacar a gente do interior da p~oviDcia e
não a das fronleiras, A !renle das frontClras esta cansada
do servico e é loda c%rada; qual o resullado ? Tem havido
uma disürcão exlraordinaria : negão-se ao serv i~'lJ do p" iz o
vão prestllÍ'-se ao serviço de }<'~ores. Depois, era uma reserva
"lue tínlmlllos sempre na frontel~a para u.m momento ou OUtl:O,
porque aquella genle póde reulllr-se muJlO facilmcnte. (Apow
dJS.)

(IJa alguns apartes.)
O SR. PAnANuos: - Aregra é que devem obdecor ao go

verno do seu paiz.
O Sn. FEHnAz: - Não posso persuadir-me que a admi

niSlração da guerra se acbe ainda no pé miseravel em que
se achou por muilo lempo; mas, s~nuores, os c?rpos ?e IlIlha
marcharão sem barracas e fil1\OS de oulros mclOs, ale se lu!'
de"ia a maior parto do seu soldo, e tudo iSlo duranle um in
'e"no rigoro:lo, e se acuão ac"mpa~os sobre as marg~ns.do
Pírauy onde o frio é intenso. Não seI como não tem haVIdo
grande perda ne Renle, filas estou persnadido de que pneumo
nias c oulras moteslias devem fazer progressos ah. O m~re
tual Santos Darreto, bomem que prestou grandes ser~Jç?s
quando commàodaole do nossO exercilo, passou na provlDcla
do Rio Grllllde rJo ,Sul por provas bem amargas quando elll
prebendeu S'las operações, perdeu uma m~o pequena parle
da tropa por lalta de abrigo, ,por falla de meIOs nec~~sa~lOs;
e como se mandou agora de Santa CaLbanna e das pnnclpaes.
cidades do Rio-Grande de Sul a tropa sem barracas, sel1! os
meios necessarlOS Ilara resistir ao rigor do im,erno ? o

O SR, JOD.llI :-No lempo de D. Diogo os dedos. dos pés
dos soldados cahião de gangrena.

o O SR, FERRAZ :-Isso denota a má organisação dos com
missariados enlle nÓs e negligencia da parle das autoridades
rriilitar~s que não-de~iào jamais consentir que a trepa mar
chasse s m barracas, sem capotes e sem todos os outros
meio~ de abrig-o. Consla mesmo que uma parte do~ cor~ltS
não linha moxilas em eslado de marcha, e como esla oulras
necessidades sentia.

Eu paro aqui, Sr. presidente, porque entendo, como o no
'r~ senador pela provincia de !lato-Grosso, qu~ sobre os
resultados rio ultimaium devemos guardar a maIOr reserva,
não estnue) ecer nma discussão sobre este ponto qlIe possa
emburaear o governo, Apenas I.lle desejo f~licid~des, que
possa obter sem quebra da dlgnHlatle do paIZ, amda com
grande cuslo, com grande ~omllla. de despeza, o qu~ elle
nrelende. Mas se não nos e permlll1do por taes conSIdera·
~'ors aventar algumas idé"s nesla sessão, o farem.os para a
óulra e no fuluro o bisloriador, estou persuarJldo, con
rJemn~rá mui las dessas medidas qne se tem tomado sem ne-
ce~sidade ul'gente., . ,
;::Cllnsta-me lambem, SI'. presulenle, lJue lem b1lvldo dlver
g"'lIcia enlre o commandanle da brigad'a daguar~a nacional,
e all;nm commandallle tle corpo. Uma arltllllllsrraçao experlen
le lcria evitado isso, porque, conhec~nrl~ o pessoal ~lomeado,
qual'luer pessoa que conbeça a provmclll do IIIO-Grande do
Sul, diria: « E' illlposslvel que commande a brigada esse
illdividuo sendo lenente·curonel tio 1" eorpo fulano de lal. "
Se se ff)5~e prescrular aJg~lIs boatos, se se los:e mesmo re
mexer no arcuivo da prov1l1cla, la acuar-se·umo provas da
incollwnicncia flc.lJlll dCSSl's"eoml1landallles. I'arl'ce·mc. (lOIS,

'Sl'lIhOle:l; 'luC foi iulcliz a ~lUillea~ão dc'um IIcs,es olliria~,
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flUO niiu se !'ólk outeno!er oonl o sen '~hefo, que vivem sem
p·o om lueLI, c dahi uos todos conhecemos qUiloS as conse
'Ioencias, que inconvenientes, VOI·igos c mesmO' t\e:<graças po-
Iienl ,,,,,ull,,,· para o servl~o puhllco. .

E porque fui nomeado um e OUtlO omclal aomesmo rempo?
1'1,;11 quero examin?.I·. I'osso afiançar que mUltns dos omclaes
{~esignados S;LO dignos fie tudo, não po~~t) porém afiançar I~lo
do lodos, mesmo porque cu live doeumenlos que prova vão que
(fl~nm Ililo era dlgnu do commando. . .

Perdoe-me o senado que eu falle destas cou.as a'lul em pro
sen~i1 de l'es~nas lio enteudiJ,;s, mas ellas 5iln ind'llgent~s e
estou persuadido de que cOllcordariÍõ comigo. E nes~e reclllto
ha mais do uma pessoa ([ue conhece bem a provlf,cla do RIO
Granue do 3ul princip:llmente o uobre marethal. o Sr. mill
'Luez J~ Cuxia~. ~ o uobre seuador pela pro\'iucia do S. Pilulo,
o 31'. Pimenta Dueue,

O Sa. DARÃO DE 1'IIUPAMA :-E o Sr. Jobim?
O Sn. FERRAZ: - O Sr. senado!' Jobim conbeco como filho

dali, mas nunea fui administr,ulor daque/la pr~vincia ; ~sl.' 11
dous seI1hores [l. quem me refiro for,lo seus dignos admInIS
tradores.

Sr: p: esidente ha aqui uma verba conlra a .qual eu votari~,
que vem a ser os eilll"'e"ados elll dl:ipolllblhdade. Eu crelU
que esta faculdade dada vola lei é uma faculdade falai; ha
empregados em disponibi}itlade, cuja razão nillguem c"nhe~e;
homclls distillctos pelos seus ta!elltos, pela su.a exper/enclo.
pelos seus serviços, estão ba lonlt" tCl~lflO em dlsP.oululhtlade,
e outros têm sido emp:egad.os .0 têm Sido promovido.. 1Ilan
,Iarãu·se collocar em dlspoulblhdadc algulls secretar/OS dp. le
"acão e nomearão-se addidos; eu creiu qu.e e!ll'[uallto hou
~e;se um addido, um secretario em disponibilidade, não se
dwia nomear um outro qualquer.

Ora eu não poderei ser su'peito, sobre o objecto de 'Iue
mo vou occupilr; ,permiLLa-sc-me, port<l:lto, .a .seguillte p~r
I:unta: porque I'az,lo !la do estar em dl"polllbJildade ? Sr.
Ser"io feiIeira lIlacedo, e como 0110. mUitos outros dignos
emprogados do corpo diplomatico? Que r~zão !la para se
fazerem promo~ões quando existem !lluitos outros em dis
ponibilidade? Nilo serão dignos '/

Houve um regulamento, creiu que no ministerio de '2 de
marco, em que se estabeleceu a regra IAuito louvavel de
que ílão pudesse ser nomeado um individuo para o logar ~e
a Idido que nã.o tivesse, além de uma carta oh tida em palz
estrangeiro, uma' prova de frequencia do curso a que se re·
feria essa carta; é uma lei que ficou letra morta, porque
forão nomeados na ulLima reforma alguns individuos que oh
tiverão carta não por meio de bons OU máos estudos, l'IIas
por meio de eompra, que não Iiverão fl'erlueneia, e que não
ol'ão necessario mesmo quo entrassem no quadro, porquanto
II par desses OUtl'OS forão demiLLidos, eu postos á margem
sel!\ razilO plausivel.

Ora ua razão do servico publico que aconselho uma me
dida destas? Senhores, perdoe-me o senado a franqueza. não
quero censurar a millistro algum, mas croiu que, quando se
faz uma reforma, el/a dove ter o earacter de justa, do com
preta. DemitLir-se uns dignos, pÔI'-se á marg-em outros, e
Illandar-se inscl'ever nos quadros pessoas que não têm habi
litações necessarias, é uma cousa quo nào pódo absoluta
mente ser justificada. Se 50 diminuisse o numel'o dos addi
(lus, pondo-os em dispouibilidade. bem; mas não diminuiu-se
o numero dos secretarios, e dos addidos, e pozerão-se
alguns em disponibilidade ou demiLLirão-se e nomear:lo se
oulros que não podião entrar no quadro.

Ora, se i,to se desse a respeito do pessoas de merito, eu.
~onvinba, ao monos havia uma razão: "Oh! premeiou-se o
IllPrito ;" Ulas Hão. E note V. Ex. uma ·cousa, que nessa~
reformas mais ou meuos predomina o seguinte principio:
at[uoBes que têm o curso de direito pelas faculdades do Uru
zil sãu postos '1 margem, os outros quo têm cartas com
pratlas ri quo est,10 pejando o 'juadro diplomatico. Eu e.;tou
'lUO um ministro, no s1'stema paJlamentar falseado como est,j
eutre nós, vr)·so eÜI tortura quarlllo faz Ufia reforma, posso
dtlsculpa-Io, mas n~o I\osso justifica-lo.
. Eu plderia, Sr, QtlSidente, ,linda pedir ilu nobre ministro
lIlrUnUcl~ÕeS ,olHe um ponlo 'lur nào e,ó do seu tempo; eslas

informarües lcriào 60mento por fim prolligal' um abuso que
se dá laivez bem sciencia. dos miuistres, c vem a ser oS pas
seios sem'licenca que duo os nossos empregados do Corpo
r1iplomalico por 'di[er~ntes paTt~s da Europa. Croiu IJue d~ve
haver uma prOVidenCia sobre l,tO; alguns destes pa,selOs
constituem residencia. fIa empregados que iãoi\,sua legação
IJuando julgavão ~onveniente~ ~ o mais ,tempo estavão em
outros palzes. Drra o nobre minIstre: ,,.f';omo pOt!emos nós
s.1·ber se- a rapidez das colllmunicacões lia Europa é tal que
pa,são esses actos desaporcebidos?'" N,io, ás vez~s vivião
seis e mais mezes cum permissão da governo, de forma (lU~
o passoio el'a, antes para o Jogar da l~g;IÇ"O, do que para'
o logal' onde de faolo el1es estavil'O resldmdo.

Eu não pUlle 'hontem ouvir o resto do discurso do nobre
senador pela provinci'l do Malo··Grosso; elleann,unciou .que
faria observacões sobre a organisacão do c0"P0 dllllomatlco,
não sei o sentido em que as fez, nias solire a necessidade d1\
reforma do corpo diploruatico eu· uno· os meus vo.los aus votos
do nobre Mnailor. A nos6a diplomacia está redllzlda ao carao
ter (IUasi exc1u~ivo de representação, entretanto os nossos
minislros mio têm representação; ~ systema fral!cez .me pa
rece digno 110 ser adoptado; elle é filho da eXpel!e~Cla. UIl}'
niínislJ'o com o carader de encarregado de negoclOs o~ de
residon te, ulio póde em certos actos d~ clirto ser rec~bldo.;
para evitar isto creiu que o governo concede~ ao n~sso mi
nistro elU Berlim, pessoa digna de toda a eonsldcra~ao ...

O SR. PAMNllos:-Apoiado.

O SR. FERaAz:-.... as honras ou o caracter de maior re
pre.eutHção ; elle é enviado extraordinario. sem os ven~f.llen
tos correspondentes, tem os vencimentos so"!ente de mln,stm
I'esidente. E porque? senhores, ató suecedla quo a senhora
do nosso ministro era convidada para algumas funcções da
côrte e elle o não podia ser.

O mesmo succedo ém Yiwna, o mesmo succede em outras
partes; e devo em ahono da T~rdade ~eclamr quo um 1.10:
melhores empregados da nossa diplom,]cla, umdos melhor~,
ministros que temos,. é o Sr. 1IIagall~ães. ~II eu observei,
que elle era bem qlllslo e mUito estImado, a sua casa era
frequentada por todo o circu.lo diplomatico e pelas p~ssoas
lUais gradas daquella côrte, entretanto elle não podia ser
convidailo para alguns actos da CÓrle, porque o seu caracter
el'a de ministro resillente. ,

Façamos o que fez a França: A classes de ~nviadds
extraordinarios l' 2" e 3" os ordenados pr~orclOnados,
como hoje tem 'os ~ossos enca;'regados de. negocios, roinistros
resideutes, mas demo-lhes toda n consJderaç.ão, tod~ a re
presentaçilo, llOflj'ua o ~aracter da nossa diplomaCia, eu
repito é toda de representaç,10.

feliZl'neute eu Vi ,~e caulu na camllra dos deputndos ~ma
emenda em que 50 unia certas le~ações ~mas eom as ~utras,
como a de Turim a de Iloma e a úe BerlllU com a de 'Ienna.
Eu cá comino di;se não 56 á vista do fado de ser apresen
t'lda a eme,fda, ma~ ainda a viil.a de '()Olros ractos: « Temos
retro"radado até 1830; ". estes seuhol'es dev~ão lembrar-se
que;; celebre Ribadavia, Que queria ser acreditado nas duas
clrtes do Franca e de {uglaterra, por este facto não fOI acre
dit'ldo nem em- uma, nem em outra.

Nós devemos apreoder muito estes c06tn~es, jã <\ tempo,
e bem disse um nobre senador, que era preCISo cons~ltar as
profissõe.s, a expel'iencia e ao mesmo tempo es c~nbeClmen.tQs
que cada um tem sobre qualquer ra]110 de serviço; eu sIgo
a sua opinião, DiiD devemos ter empregadas s~não as vess~as
que se acMo babilitadas, e os Elmpl'e~os de diplomaCia prllJ
cipaltnente dllmandão estudos, lIã~ s6 sobro ~s diJIerentes
materias que são objeeto de sua IDlssilo, mas aInda sobre o~
usos e costumes: um diplomata que Mo os. conilece fica a
mercê de algum horullm que lhe dá algu noções pertun
etorias. N,lo·produzo o exemplo do duo " de Malakolr nl>
luglaterra, porque'parce scpultis; enlre.anto é um oxelBllla
IJue 10<los conbecem.

O SR. PIlIENTA BUENe: - O proprio Guizot em 18iO,
allezar de Joda a sua grande41.

O SR. FERIIAZ: - Sim, (oi, COUlO dizem 05 (rancezes,
muito gattc/w.
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, A materia !leste minislerio, Sr. presidente, deve ser discu
tl,da.por pes~oas que e8l110 mais babilitadas do que eu, e pe
IlIrel todavia ao nobre ministro que con~idere que é uma
das missi'les ma!s espinbosas aquella de que elle sa acha en
carregad~; mUitas vezes por uma pequena circumstancía
a~ llegoClaçi'les, as relaçiles se embaralbão. Eu estou persua
dido de que o conselho de estado é um auxiliar mUltn pro
veltos.o qUb o minhterio póde ter; o conselbo de estado vela
experlencla que eu tenho, nllo se nega a satisfazer os deveres
que lhe são incumbidos, e' sempre ou quasi sempre, porque
nós bemens somos fallivds, mimstra ao ministerio os da(l~s
dO,cumentos, trabalhos e conselbos que podem muito beni
IJnentar, e sobre os quaes se põde tomar uma deliberacão
bem madura. •

Dir-se-b~ que is5.Q depende de demora e que muitas vezes
o cas.o eXI:;e que se prescinda àe sua audiencia: não con
testo IstO. Quando tive a infelicidade de ser ministro objec
tos, ba'l"iade urgencia sobre que o conselho de est.~do era
oU,vldo logo; muitas vezes n1l0 dava e seu pàrecer por es
crlpto por Ialta de tempo, mas os seus conselheiros servião
demuito ao minis\erio que o ouviu. 1(a m3terius (não direi
qua~ssãll,pC\"milla-s&-me areserval:em que eu creiu que nunca
deVia tomar-se qualquer resolucão sem audiellcia do conse-
lbo de estadu. • .

, Se es~a ~u,dien,cia se tivesse dado! eu creiu que o, ministe
1'10 não Imagmana, não se lembrarIa da recente missão ex
traordinaria ; mas esperemos do tempo, elle pôde ser que me
dó razão Ollll\'a Ilegl\e; estou convencido que me dará razão.

, O Sr. DIA8 'I'.,elra ("!iiníslro ele estrangeíros);-Sr. Ir)
Ildente, tomando em c{)nslderacão as observaci'lcs dos Lon
rado~ senadore.s que têm enlfado no presente iJebate, come
çareI por apreciar algumas poucas palllvras que o honrado
icnudor pela pro'l"incia de Mõll\o-Grosso proferiu hontem re
lativamente á nossa missãu especial no Rio da Prata, '

S, Ex, mostrou desejo d~ que o /t0verno dissesse ao se
nado ~ estado das nossas relaçi'les ali ao lempo da partida
do ultlffio paquete. Devo declarar ao senado, e já é publico
e notori~, que a missão e~p6cial teve de apresentar ao go
verno oriental o seu ult.:matum; apresentou-o no dia. i do
corr~n~e me?" fixao~o. o prazo ~ seis dias para a resposta
defimllva. Nestas cIrlll\mstanclas, &oohecend.. ja O, !Mado
qual é o objecto do ultimatum, entendo que não me é dado
accr~scentar co.usI1, alguma, el1.l rela.ção os diversos aclõs
pa~llculares, que ,têm de ser alli empregados como repre
~aha, no caso ~e não obtermos as satisfações que exigimos.
e a que temos IUcontestavel direito. Como li natural e li de
prever, o nosso eO'l"iado procurou justificar devidHmenle a
apresentação do seu ultillla,lUllI, visto como tinbão-se es~o
tado todos os meios 8uasorios .e particulares, a que ba~ia
elle rellorrido para que sua missãO Uvesse um caracter todo
de paz.

N;).o temos fundamentos, ao menos razoaveis, rara poder
çOllhecer qual será a resposta do gonrno orienla ; e, pois,
bem póde ser que, dentr.o em pouco, a posicão do Brasil w
~io da Prata tome um caracter mais sério, e que exija da parte
lio gove~no do paiz, maiores sacrifieios ..Nessa bypotb~sc, com
il franqueza que lbe cumpre.. virá o mesmo govemo pedir ao
pv.rlamento os m~ios necessarios para. manter a dignidade e
\lonra do nosso palz.

.Não posso lambem por esta occasilio deixar de agradecer
;lO nobre ~~n~dor pllr S. Paulo as palavras que teve li .bon
dade de dirigir ao senado, prolhgando o procedimento pouco
sustentavel ao gabinete inglez. ou anles de lord Palmerston,
sobre o ll)odo como. se pronunciou na sessão da camara dos
çommuns ,de 12' do passado, quando, interpellado a respeito
~o.s negoel~s do trafico, expressou-.se segl,\ramente de um modo
InJ~sto e VIOlento eontra o Brasil, r em circumstancias muito
deh~das pa~a nós, isto é, pendente a mediação portugueza.
(ApotadOs.) .

O ,SR. FI!R\\Az :-Ella o que quer é um tratado de com
~(\)"·Cl.O.

O Sn, MINIStRO DE ESTnANGEt.nos :- A injusliça das pala
'i~a,~ do nob~e lord, o m.odo. vlOlen.~o pOrque se eX.pressoa.,

desper~árão em muitos dos membros daqueHa casa o espiril!)
de Justiça liue alçou a sua voz em nosso [avor; e a essa
r~acção, sem duvida, ~e devem as pal!1vras já um /lOUCÓ mo
dificadas que, na sessao de 18. proferIU o n\esmo lord P~l
~ers~on, d.evendo ~luiLo o. nOiSO paiz, n nossa dignidade i$
IIltelhgencla, energia e dedicação do Sr. Osborne,

O Sr., PIMENU BUENO :-E outros.

O Sn. 1I1MS1RO DE ESln_~NGEmos:- E outros se~uramente,
O nobre senador pela Bahia deseja que o gove~'no Ibe in-

forme ácerca do. estado da mediacão. Talvez ao nohre senador
não escapasse a circu!DSlancia que acabo de referir, e que
lhe parecerá selll dUVida capaz para pôr tcrm.o ao prose"u'.
mento dessa negociação. Devo, porém, observar á casa, eao
nobl.e senador, que aclualm~nte cabe. isso m~is ao governo
mediador do que a nós. Aceita por nos a melhacão lorca era
que deil(IlSSemOs ao governo porluguez estabeleêer' e éonse·
guir do governo ini~lez as bases, medianle as quaes devemos
~estabelecer com e le as nossa,s relações di(llomaticas.

Estou qu.e o resu,llado da discussão ~o dia 18, a que me
lenbo refendo, deVia &&guramente de mfluir no ml)(lo como.
o ilJ.ustre diplomala portuguez, ,encarregado da mediação, se
'bavla de comportar tendo em Vlsla as palavras proferidas na
sessão de 12, Nestas circumstancias,. tendo mesmo lord l'al
merstou declarado que esperava que a mediacão produzisse
seus errei tos, eslou que este negocio continuãrá com a len
tídão anterior molivada a principio por ci:cumstancias, é
verdade que estranbas ao proprio ioverno inglez. O que
posso assegurar de novo ao senado, re1.1tivamente a esle as
sumpto, é que o governo imperial está resolvido a não sa
crificar. por modo. alg-um, a dignidade e bonra do pau li
troco d~ reatamento das relações inlerrompidas por justo.
motivo; por lal preço, &&guramente, nenhum de nós deseja
vér a continuacão das relacões diplomaticas com a Grã Bre-
tanba. (Apo.iaáo&) "

Como a este assumpto natural~ent~ se prende o que o
mesmo honrado sena~r pela Rallla dIsse, quanto á estada
do Sr. barão do PeueiJo em Paris, eu direi succintllmente a
S, Ex, o que penso a esle respeito,

No proprio regulamento do nosso corpo diplomatico Ge
p~evê a bYp'0these .de que a I~gação. qU;Indo por qualqu.r
clrcumstancm i>é ve [orcada a llllerromper SWlS relacõcs com
l.Im paiz qualquer e pedLr seus pas.saportes, póde ou "acolber
se a ,um estado v,izinho, o~ regressar ao seu proprio paiz"

Nao gradIl li hIIwrrupçao das nossas ret1ções dlplomat.eas
com a Inglalcrra, parece\! conyenienle ao governo consenar
na Euro.pa, por causa das nossas relacões finan.ceíras com
aquelle paiz, o Sr. barão do Penedo; áUendendll a essas re
laçi'les e á importancia dellas fui que o governo resolveu que
o Sr· barllo do Penedo se conservasse em Pmis; e ainrla
boje persuado-me que não. ba razão para que scja ~lIe cha
mado ao Brazil e posto CIQ. dis.ponibilLdade._

O SR. FE"R.u,-NãO digo isso.
O SR. MINISTnD DI! IlS1nANGEInOS : - SenllOres, as rela

ções que o Dl'asil tem com a Inglaterra. são de. tal ordem.,
prendem-se á assnmptos tão multiplicados, que não é pos
sivel dispensar de improviso a intervenção de um bomem na.
altura do Sr. barão do Penedo.

O SR. FERRAZ: -N,ãO se trala de altura, trata se de
corrveniencia,

O SR. IllINIS1RO. lll! ESTRANGEInOS ~ ~ O nobre senador
ainda pareceu reparar quc continuasse em Londres o secre
tario da legaçãO.

O Sr. C.nsta Aguiar, que ali se demora seguramente, por
causa dos n,l'gocios li,nanceiros, não tem aquelle caracter. ealé
está nomeadn encarregado de negoeios para Venezuela desde
alguns mezes. O governo, porém, Julgou conveniente demo
ra-lo em Londres para ulilizar-se de seus iervicos, que ua
r :alidade têm sido valiosos. •

O Sn. FEnnAz :- Sobre <J.ue assumpt.o? AssuID\,to di{'lo-
plemaliço? .'
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oSn. iIIl~ISTRO llll ESTnA~GIlIfiOS: - Não me é possivel
3cornp,mhar o honrado senador neste terreno, nem me pa
i'ece convenienle referir ao senado a natureza e imnortancia
dos negocios, que correm aClualmenle á cargo daquelle nosso
agenla divlomalico.

Feitas essas observacões1da minha parle , passarei a con
sideraI' algumas das objee~ões poslas pelos honrados sena
dores ao orcamento.

J honradó senador pela provincia de 1\iato-Grosso ponde
tou, que na verba telaliva aos empregados da secrelaria o
fundo con~ignado lhe parecia insufficiente, e que em relação
ao ol'l,:amcnlo do ministerio a meu cargo se praticou na outra
l'aman o mesmo. que aconleceu com o cr\:amento do minis
teria da justiça. isto é, lendo-so em segunda discussão de
terminario a sup 'ress,10 do alguns empregos, e havendo em
terceil'a ,liscussão a camara deliberado qlle subsistissem ~lé
que se dé:lse vagil dos ditos empregos; lia vel'ba correspon
dente n;10 se teve em altencão essa circumstancia. Etrecliva
mente ais;rn é, ha uma ditrérença de cerca de 13:000,;{l,' e me
persuado que, lenlJq o Orçamenlo de voltar iI camara. por
estar antecetlenteJhenle emendado. IH10 haverá.o menor in
eonvenicnle em que eu proceda, cOlild o meu collega do mi
h • e:'io da justiça, mandando á mesa Uma eliienda nesse
senlido.

O SR. PARANHOS : - E' indispensavel.
O SR. MI~liTRO DIl ESTRANGEIROS: - Por essa ocê:lsião

o honrado scnador pela provincia de lIIaUo-GI'osso pergun
tou se os serviços da repadição a meu cargo erilo sa
ti:lfeilo~ aevidamente com o~ empr~gados aCluaes, par~cendo
lhe que a reduccilo de seis primeiro:l oficiaes não podia deixar
de lrazer transtôrno ao serviço. Antes de ludo,devo ponderar à
casa que aclualmente .exislem cinco vagas, que jú não forão
~reencbidas pelos meus I\nt~cessol'es em deferencia natural
mente ao pensamento' do corpo legislalivo, que por m1is de
uma vez se tem manifestado no sentido de aehar exagerado o
numero de empreg-ados dessa secretaria. A sUllpressão, por
tanto, vem a ser de um simplesmente, .isto quando so der a
vaga.

81'. presidente, tendo em vistas a ontra camara e o 11:0
verRO a economia dos dinheiros publicos, e podendo esta
effectuar-se pela diminuição do numero de empregados na
reparlição a meu cargo ....

O SR. VJS(iONiJE DE JEQUITIIIHONHA: -Ap"iado.
O SR. MII'lIS'IRO 'DE ÊSTRANGEIROS : - ... o não podia eu

deixar de prestar minha sincera adhesão ao 10to da ca
mara; e devo prevenir ao senado, que, antes de annuir á
reducção do modo eomo me era apresentada pela commissão,
ouvi os empregados da secretari<l. a quem deVia ouvir, e elles.
apezar de uma ou ouli'a observação, concordárãe comigo em
que, feita a reduceão, ainda assim o servico podia ser satis
factoriamente desempenhado, tanto mais °quanto está o go
verno autorisado para, em qualquer emergencia em que o
serviço se torne mais urgente ou dO' caracter extraordinario,
lançarJ mão dos empregados 'lo corpo diplomatieo que se
acharem em disponibilidade, e isto eom vantagem para os
eofres, porque os serviços desses emprO'gados, que pela dis
ponibilidade já percebem parte dos seus ordenadO:l, vêm a
lornar-se menos dispendioso.

O SR. P'ARANHos:-TendO' e:terticio reeebem gratificações.
O SR. MINISTRO OE ESTRAIlGEIROS:- Ainda mesmo que o

governo, para obter delles um trabalho mais aturado, tenha
d~ au,gmen.tar as gr~tifrcaçõ~s, ainda assim digo, quo o ser
vr~o e mats econOIDlCo.

O SR . .PARANlIos~-Um agente diplomatico não ha de querer
pre'sfar o serviço de um pnmeiro ou segundo oJIicia!.
• O SR. lItlNI1l'IRO DE EStRAIIGElROS:-Isso não é só mais eco

Itomico para o· governo; como muito proveiloso para o em
\'Iregado em' disponi4ilidade q!le assim eontinúa o aperfeicoa
as suas iJ~bilititações para mais adianlo voltar á sua earrelra
Intel'l'omplda

O SR. VISCONDE DE J!QUITINHONIIA:-Apoiado.
O Son, ~E'!IS'IRO DE ESTR!NGEmos:-E tanto póde ser isso

1O:l

rcali7;ado, fl~~ já no meu !empo chamei l!mpregados posto"
em dl:lpolllullIdade para servirem na secretaria,

O SR. FERRAZ: - Do que classe?
OSR. MINISTRO OE ESTRANGEIROS: - De seeretario~ ....
O Sn. FERRAZ: - Secretarios ou addidos.
O SR. M1~I:lTRO De ESTRANGEIROS: - ... '. e .do en

earregados de negocias Não sei mesmo porque, tendo-se
acabado com os consultores, o governo esleja privado de eha
mal' a ellYI.ados extraordinarios que esl<io em dis;lOnibilidade
para auxIlia-lo.

Devo uma declaração ao honrado senador pela provincia de
Mato-GroS:lo. S. Ex. suppondo que a suppressão dos con
sultores pudesse ler a, sua origerri na politica, lamentou O
facto; e, eom a m~des1ia que lhe é propria, desejou que eu
tivesse, para aU1lhar-me nos trabalhos a meu cargo, o fraco
eoneurso que meus antecessores eneontrárão nelle. Sr. presi
dente, se a medida tives,;;e por fim as pessoas que exercem
esses cargos. eu declaro ao senado q~e não podia eaeont,~1\r nin~
g-u,em lue melhor me pudesse ilu.xIlIar nos negdtlos eslrangei·
r Ih do quo o noure sena~or. A Illustração, o talenlll il juizo
prudenelal que caractensão o honrado senador....

.o SR. PIlIBNT.\ BUENo: - Apoiado.
O SR. PAniNHos: - ~Iuito obrigado a Y. Ex.
OSR. MINISTRO DIl ESTR.\NGElllOS , ~.,.. são os melhores

fiadores que elle pôde dar a seus mllilos e imporlantes tra
balhos.

Mas eu já ~is.se ao senado que a medida não tem por fun
damento a elImlllação desta ou daquella pessoa, que exerce a
cargo; e se alguma falia pôde provir diSSO ao minislerio da
r~partição de es.lra~geiros elle, repíto, pôde enconlrar nos en
Vlad.o.s extraordlllanos, que se achão em aisponibilidade, um
auxlho podcroso para esses trabalhos.

O 8R. vJSCO:'Iltll Dg JEQUlTINHOi'llIi : - Apoiado.
O SR. MINISTRO DE ESTnANGÉlllOS : -jfl vê portanto o se

nado quo, reduzido o pessoal ao numero que' quer a C;;riiara.
n~o fica a repartição privada dei que é sulllciente para o se~
mlsler.

O SII. FERR!Z' - E' preeiso uma experienêia sobre isso.
O SR. MINiSTRO DE ESTll.\IIGElUOS:""<O certo é qUrJ

a. rep.artição tem. funccionado, atravessando quadras bem
dlffieels, com a prlvacão do servico desse mesmo numero de
atIiciaes que se sUllprimej e o gliVêmo pôde. alIllJliando talveZ'
o tempo do tr~balho, oDte.r com o mes!D0 pessoal maior
somma ~e servIço. Os serviços na reparlição dos estrangei
ro~, .alem rio expediente ordinario. são importantissimos,
pnnclpalmente na secção do archivEl'; os nobres senadores,
melhor do que eu, sabem qtle a seccão do archivo ainda noo
(eve haquella repartição o necessario' desenvolvimento...

O SU.o vist'ONDB DE JEQUrrlIlBONII.I:--MaS o gaiJinete é tlldO'.
O Sa. MINIS7l\lJ ll'lÍ ESTUANGBlROS : - .... Fe' como disse,

podem perfeilamente servir ao pensament" do governo nes.~
pilHtO os empregados em disponibilidade. .

Fizerão reparos tamhem DS bonrad"s senadores sobre a re~
dncÇão feita pela outra famara I'M verba relativa á ler>aeões
e. otrerecer~ consideraçi5~ 00 intuilo de provar que n~s' po
dlão resultar da 9uppre.ssão de tantas legacoes inconvenien
tes ; que, se acaso o corpo diplomalico na' actualidade ~
preenche sem fins, o meio não é a slIPllressão de Iegaeões
senão a reforma do respectivo regulamento. • ,

Sr. Jlreside~le·,. não estolllonge da . idéa d6' boarado sena
dor pela provlDCla de ~Iato Grosso, quanto á reforma tantO'
do nosso regulamento consular como do diplomatico' acheil
mesmo justas e acertadas as suas consideracões' m~s devo
oiJsel'var que no meu espirilo a suppressão de ri~sas lega
ç~os em alguns logare~ não produz os mesmos iaconve
mentes, que o honrado senador enxergou; e a suppre!isãO'
dessas legações nos all'Xiliará para: podermos compensar me
lhor, elevando, mesmo de categoria, outras legacõe& em' loe
gares importantes. •
Q~an~o fallei a este respeito na outra camara, disse que erá

O' prlllJelro a reconhecer que com aS' suppressõe5' poderiamos
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diminuir 00 r~presén(;lçi1o e/h ~lgúii~ 'panes da Europa; mas
que lIS relaçôes propriamente politi~as, ql!O mantemos ~o ..n
"quel/a parte do mundo não solIremio qU!lbra ~om 11 dl.ml'
nuiçiio ou SUPllrcssiio de algumas Ieg,açôés ou de mUltas
dijlllls.· .

O SR. VlseoNnll DE JEOUlTllíIlONÍIA: - ri)r erilqu,ulto. por
'i ue não él!bjecto eterno". A prudencia '3gara aconsêlba a
suppressiio ; daqui a um anno a mesma prudencia aconse·
Ihará a nova installação da legação.

O 50. MINISTRO DE ESTRANOEIROS:-'"As 'I'eíle'Xões que o no
"re senador fez relativamente ao nssumpto de colonisação.
que pretendeu ilHo que era um pouco desprctado pelo
actual gabinete, não me convencem da Ilece,slllad'e de uma
leo-acão na Suissa ;' este servico pôde ser IJCrleitamente bem
de~pinpcnbado por meio dos consules ; e o honrado senador
b<l de eoncorllar comigo que, melborando nus o nosro corpo
consular, e" coHocando·o na altura que Ibe é devida, podere
mos obter muito bons servicos em t:elacão ás lIossas relacões
de commercio, do industria 'e de eolonisação c?m os ?ivei-s~s
paizes da EUI·opa..0 certo é que não é o I\ro.sll. o ~mco palz
que pela deficie~cla de ~uas rendas ~ura de dl.mInUlr.fi osten
taeão da SUIl .'dIplomaCia, 'e nem MI que haja motivo para·
reparo todas as vezes que da sUllpressão não resultar incOJl-
veniente politico propriamente dito. ,

S. Ex. tambem perguntou sé o )l\~llsamenlo do governo era
reduzir na America uma só l~.gjslação .. 11 'úin ,Sõ c\'reulo, <lS

aetuaes !~gações de Montevideo o de Rueuos-Ayres. O bo~-;
rado senador produziu uma razno que eITeetIvamente me cau
sou algum abalo, e foi li Ido trabalho cxc~,;sivo que tem o
nosso agente dil'lomatico em ~Iontevidco. Além ~esta, prodll
ziu tam[,em outra razão, e vem a ser a n\\Cesslllarle de que
uma só pessoa não representasse ~ noss~ p~iz,. per?-nte
governos ás vezes em desbatmoma, pelos Inco~vemen
tes que disto podem resultar; e pata prova oIfereeeü
nos o que se havia dado, não 11<\ muito tempo, com o Sr.
Louteiro ; . mas o mesmo bonrado senador se incllmbiu.
de destruir O, peso desta observação pela cQnsid.eração que
dentro em muito pouco t~mpo ~ mesmo SI'. Loureiro readqui
riu do governo da republiea orIental. Confesso que me pare
ceria mais acertado e conveniente, que elevando-se á eatbe
I:oria da legação em Blontevidéo, pudesse o mesmo diplomata
servir perante o governá da republica do Uruguay e Ilemnte
o da Confederacão Argentina. Qualquer q"e seja o antago~
,nismo que pOSSIl reinar entre os governos desta~ duas repu
llliras, o certo é que, em relação a ellas, o 00550 paiz só tem
-um pensamento: - viver em paz e harmonia com ellas, de·
Cender 05 interesses brasileiros ali existentes e pognar pela
.independencia da republica oriental, caso tenba tle tentar-se
.contra ella.

'Pareceu-me' mais que, senrlo esta a missão dos nossos
agentes diplomaticos, tendo elles de servirem perante uma e
nutra ,republica, não. se aITeiçoarião com tanta facilidade á
política local. .

No entretanto posso .estar em erro, e já na outra camara
(l~c1arei que desejava ouvir, a respeito das redueções, a opi
mão das duas eamaras.

() nobre senador por S. Paulo. com a profieieneia que todos
lhe recenbecem. apre!eotou algumas re(lexões no intento de
chamar a minha ullencão para o cumprimento de algumas
obrigações que o' regulãmen to diplomatico impõe ás nossas
'legações. Devo ponderar ao nobre senador que as obrigaeMs
a que se referiu e que são impostas -'aos nosses agentes tânto
diplomaticos como consulares, São cumpridas, não direi que
com a desejada'rellularidade, mas quasi todos envião as leis
.e projectos mais Importantes, dos paizes em que se achão,
assim como 05 regu lamentos, tratados o convencões nelles
publicados.· Se todos estes documentos não têm e'ntre nós a
publicidade que o nobre senador des~.ja, prov~m ta!vez isto
do modo eomo se acba organisado o arehivo na reparticiio
dos estrangeiros. Apezar disto não desprezarei os couselilOs
que a S. Ex aprouve dar me.'

O nobre senador pela provineia da Rabia desejou lambem
saber de mim Oestado tle nossas relacões com a republiea do
l'araguay. Disso S. Ex. que, ao cbegar da Europa, ficara

'surpreberidilló cUrtI a noticia de que a nossa \,'::a,;\o elll
pesoso havia âhal;ulo tlali para 1\I0nlevi,.Iéo e lluenlls:AYI·e~.,
e rlepoi~ para aqui; receou S. Ex. ~ue este Car.to fosse IlIoti·
vado (101' qll.ehra '!Ie relações. Devo lranquiiJzar o nolll'e
senador declarando (Jue o encal'fegado tle negocios que ali
tinbamos tetiróu-llo com licença, e elll cORsequencia de mr,
lestia. A legacão, além do encarregado de negoeios, tem
apenas um ~rlttído e este acompanbou ao SI'. Lopes Gama
(Iara que nao elilpl'chenrlesse só uma viagcm tão prolon
gada no estado tm'fermo em que se achava.

Devo declarar m:tis :1Il nobre senadur que as npssas reI a.
eões com o l~araguay petsistem no mesmo pé amigavcl quc
ãllteriorinente, e, ainda 'ha p<rn.co temlJll,cste governo se dig'
fiOU de ot1:erecer ao do il'r.perio a sua mediação pal'a restau~
tecermos as rrossas rela-ções 'eom a rcpublica do Uruguay, (I

que Diio faria de 'Certo se, p01'1entura, nutl'isse o minimo
sentimenlo de lirevenção Oi! de hostilidade contra o governo
brasileiro.

Logo que o governq se 'ébnven'éeu de que o re.taheleci
mento da saude rlo Sr. topes Gama tlcmorava-s.e ,"'lis do que
se sup(lunba. substituiu o mesmo Sr. pelo Sr. Vianna de
Lima, qUi! para ali partiu ha alganõ dias.

O SR. FERRAZ: - Com quo "caracter'?
O SR. 11I~lsTno IlE ESTIUNGElROS; - Com o caracter que

tinha de ministro reSidente.
O 5R. FER.n'....t. -Não linha, é cousa rio·va.

O SR. MINISTR6 DE ESrRAI'GEIROS: --'- Assr.guro até ao nobro
senador que a nemeacno de ministro residente é auterior á
minba entralla para o'miuisterio de estrangeiros. .

S. Ex. deseja tambel\l saber o estado das nosssas relaeões
com a Bolivia. S. Ex. pretende quo esta republica desPja'um
porto no Paraguay e quer saber se o governo se oppõo ou
não a 15to. E' certo que, pelo estado de desordllns em que se
acbava esta republica,:ls relações dos nosSOE agentes com
ella estiverão interrompidas por algum tempo. Ultimamento,
porém, pal'a lá segll~ 11m novo enc:megado de neltocios le
vando as instl'UcçõeS precisas para curar, não só do ponto a.
que alludiu o nobre senador,' como ainda dos uosso. limites
que &e prendem com a navegação do Amazonas..

S. Ex. fallou-nos no estado da provincia do Rio-Grando
do Sul, revellou á casa Cactos que tiubão chegado ao seu
conbecim~nto e que lhe parecião deploraveis pelos incon.
venientes que podiãO oeeasionar ; referiu-se a desintelligeneiil
e m'esmo, creio. que a algumas uODleacões para o exercito
naquella provincia. Devo dizer ao bonrado senador que as
communieações que dali tem o governo não lhe dão conbcc:
mentu disso; e estando essas nomeações e a organisação
mesma da tropa. que tem de ir para a frontllira.. encarr~gada
a um general distincto, corno é o Sr. J'ropiclO, o governo
está tranq~illo com a direcção que elle tenha tle dar abi a
este negocIo.

Não s~i mesmo que peso possa dar aos Cactos quc revelou
o honrado senador, relativamente á falta de aprestos da
tropa que marebou de Santn Catb.arina para a fronteira.

O SR. FERRAZ: - De Sanla Catharina e das oull'as cida
des do Rio-Grande.

O Sn. 11I~ISTRO DE ESTRANGEIROS: - Sim, senb.ores. O que
posso assegurar ao nobre senador é que o governo deu as
providencias que cstavão ao seu alcance, Imra que a tropa
marchasse com 05 eommodos compativeis com os nossos
recursos, e que, além de armamento, se enviou tambem far
damento e outros recursos necessarios ao exercito.

Creio que são eslas. as informações que os honrados sena
,dor~s desejavllD ({Ue cu lbes propo: eionasse; e. tendo-as sa
tisfeito, como me cumpria, passarei agora a tratar de um
assumpto importante, qual é o das convencõcs consulares.•

Já na outra camara tive oceasião de manirestar meu pa
recer, relativamente as diversas convene2es celebradas eOIll a
França, Bespanha, Ilalia, l'ortugal c ãSuissa. O que a res
peito disse o honrado senador pela provincia de Mato
Grosso, entendo que não está em opposição com as opiniões
qUJl eu na outra camara emitLi, 'e , pois, eauo 1110 apenas faZ[ r
um ou oulro leve 1eparo.
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blicado nó ./urnal tlu CUlltmUClU, em qne Be ol,IVil clJnhe,'!
m~nto, para os fins convcmentes de diverôllS invenlnrios
fellos no consulado. Como jil disse, n;lo reconheco nos CUII

sule~absoluta!l1e.nte o c~racter de juiz, não sei' como elles
possao adm\ttlr llIVentafl~lIItos, ~equorimentos feitos lleranl(~
elles. Lendo com allonçao as diversas convenções, se reco
nbece que nas uypotuescs em que cabe aos consu\es inter
vencil~ ~Iles obrão por si ex-o(ficio; podendo apenas quanto
a admlmstraçã? delegar, NãO se comprehende, pois, como de
convençOos aSSl1ll formuladas possa o consul deduzir a filcul,
dade de 'lue nos caso~ .em que pela lei do paiz baja quem
fique na posse e admllllstração dos bens, se deva requerer
perante elle.. ;. realmente este. facto o constituiria juiz conlra.
nosso pensamento, e de quasl todo o mundo civilisado. FOra.
com elfeito .uma preteuçiio inconcebivel; porquanto, com o
caracter de JUIZ só eXistem consulados nas potcncias barba
rescas.

Assim estou resolvido a lambem do minua !larle rater ins
tmcções de que bei dar conbecimento aos diversos interessa
dos, parecend?-me que ~starei dispensado do indicar agora
ao. senado. al'l.lgo por. a~tlgo dessas InstrucçOe8. A materia é,
alem de dlflicll, casUlstlOa, complexa, involve jnteresse~ de
potencias estrangeiras; e cumpre, tendo em vista o que pac
tuamos, ir pouco a pouco e prudentemente estabelecendo re
gras de preceitos, que sirvão para evitar conflictos dial·ios.

O SR. VISCONDE DR JEQUITINIIONUA : - Nilo sei so tenho
idéa de umas in8lrueções puulicadas no Correio O/ficial de
Portugal.

O Sn. MINISTRO DE ESTnANIiEIROS: - O nobre ~enador refe
re-se talvez a um artigo que vem na Correspondencia de
Portugal, cbegada no paquete de bontem; ahi falla-5e nas
convencões. Um funceion<l:rio que fôra naqUlllle paiz encarre.
gado ~a redaccilo dessas lII~trucções defende-se do arguiçóe~
que, diZ elle, )be forlto feitas llelas folbas portu"'ueias tl

mesmo, creio, qoe pelas brasileinls; mas então refe~e-se ellll
unicamente ao ponto do destino /]IlIe devem ter as sommas
arrecadas pelos consulados, provenientes de herancas e que
já estão descmbaraçadas no paiz, as qua~s elle rreiende qoe.
segundo o nosso. regulamento de novombr? de 18tH, liquidaria
a parte que cabia aos ausentes e deCOrrido um ilnno podião
ter destiuo. '

E pela linguagem desse funccionario vejo que elle nno li
absolutamente opposto ás idéas. por mim emillida~ na outr,\
c?omara; parece até mesmo cOntestar que a eonvenção auto
flse os. cons';Ile,s porlu~uezes 'a--arrancar do poder e carinbos
d!l mãl urasllen'a os filbos monores de portuguezes aqui na.
cldos.

O nobre sena~or pela provincia de Mato-Gr08so produzill
tambem ~ma sene de considerações. no sentido de provar quo
as autondades 10Mes não estão privadas da fiscalisacão pre
cisa, para que o paiz seja devidamente indemnisado dás taxas
das beranças. Creio que sobre este ponto não ba duvida al
guma, e estou mosmo que ainda l\enbum cousulado apresen
tou semelhante exigencla.

.0 Sn. ~ARANHOS :-~a outr~ camara ~e disse que fcito
o lIIventano, ficava dabl por. diante exclUlda a inspeccão da
autoridade local. •

O SR, llIlNISTRO DH ESTRANGEIROS: - Não fica..
O SR. PARANHOS: - Eu creio que ella deve fiscaligar al

g,un.s actos p.ara re.sguardar 9s direitos do fisco, ou do bra-
Sileiros, ou d6 suudltos de outras nações. .

O SR. IlIINISTRO DE BST8ArIOElROs: -:Sei que na outra ca
mara se fizerão al~umas observacões nesse sentido; mas lá a
Illlpress~o, causaaa em alguns Srs. deputados pela~,conven
(:ões, fOI tal que deu lugar a alguma eiageração.

Não ~el se o bonrado senador fez mais alf;:umas comidera,
çÕes neste assumpto, soure que- deseje ouvir a O[JÍuiJ,\1 do
governo.

O SR, PAilAffUOS: - Não, senbor,
O SR, MINISTRO DI? ESTRANGEIROS, - O bonndo seoa~"l'

respoRde-me negativamente, e eu {lGn~o Jqui terlllo ao InLl..
di.curso,

S t,x não sei se pareceu conMmnar ri que a respeito da
relilCilO entro cS'as convenc,)!>s e a lei de 10 do setembro de
18GO dis~e eu na oulra camar". Se as conven~ões não pro
cedem da lei Ile 11) de,setembro. Iwm por is;;o 50 segue que a
faculdade conferida pejas convenções aos cOl.... ules, relativa
mentc :'. succéss;10 \Ic menores filhos de estl'an~cil'os nascidos
~m nosso pai'z não tivcsse a sua ol'igcm ncs,a Ici. (Apoiados.)
O governo seguramente, se a lei de 10 de setembro nilo vi
gorasse, n;10 poderia fazer semelhante concessi1J. A Interfe
Hincia dos consnles, no meu entender, como ~e conbcccrá
1:lvidentem'cnto lendo ascoRvencões, é exclusivamente a de
cUl'1ldores. Como, porém. pelas convenções clles servem tam
bem muitas vezcs de notarios, nesta hypotbese, quando os
Interessados forem todo~ ostrangeiros, cstou que poOerão la
'rar os actos precisos para a. partilha dos inventario,. llla:i
fóra Ileste ca~o não cabe 11 elles Ilar partilha.

Aos consules. pelas convenções, foi dada a intervenção
directa na arrcc.\d~ção, inventario e liquidaç;10 das su~ce~
sões, mas em bypotheses expressamente det~rminadas, Como
o bonrado senador ponderou, os consules tcm procurado es
tender essa intervencão exclusiva; o governo, porém, não só
por uma circular, cerne ainda depois, lespondendo á n'lta
collectlva que nesse sentido lbe dirigirão os agentes das di
versas nações com que temos as convenções, t,ratou de sus
tentm as eonvencões dentro dos seus proprlOs termns; e
~5toU persuadido -de que os casos que, occorrerem e forem
'Omissos nas convencões, não pódem del.tar de ser regulados
senão pela lei rio pãiz. E' isto o que nos ensina o dircito in-
ternaCIOnal privado. , .. .

Nessas circumstancias. tendo cu 1\ !lflnc1pl0 vaclllado em
querer, por parte do governo, dar regulament~ para a .exeoo
Ção das ~qnvenções, porque, sendo ~stes actos lIlternaclO~aes,
não podia uma das partes eXcluslV111nent~ arrogar a SI esse
direito, convenci-me afinal de que as podHl dar. antes para
norma de procedimcnto dos nossos jUizes nas com~lleações
que podião ter com os consules, do que POI' necessldado de
explicações que tivessem as convenções. .,

E' eerto que se diz que o governo portuguez dera mstruc
çõcs aos seus agentes, e ultimamente o proprio governo rran
ceL; ao menos este ultimo recommendou aos seus delegados
que tratassem de apresentar esse traballio ao governo, afim
tle irem de accordo. , . . '

O SR. VISCONDE DE JEQUITINRO~lIA: - Afim de irem de
accordo com o governo do Brasil 7

O SR. MINISTRO DE ESTRANGEIROS: - Ordenou a seus
agentes que mostrll,ssem as instrucções ao governo brasi
leiro.

Como o nobre senador. lambem penso que a autorisação
conferida pela lei de 10 de setemuro d~ 1860, para gue se
applique aos menores filbos de estl'angclt·os aqUI naswlos 11
condicão civil do seus pais, não se I'e(erü segurainente aos
consules; é um preceito imposto aos nossos ~al?i;trados, e
que póde ter 6ua aplllicação, eomo bem Optnou o 1!lustre
advogado o Sr. Freitas, quando a legislaç:to ostrangelra. for
allegada porantc os nossos juizes.

E aproveitarei a occasião p;,ra ponderar ao nobre senador.
que as Convencões lIil0 concederao aos consules jurisdiç.ln
alguma, não lbes derão o caracter de juizes. Qu,!ndo fallei
na outra camara, servi-me da expresssão-junsdição volun
taria-mas esta mesma expressão não é correeta, Os con
soles não decidem ainda mesmo o que consentem as partes,
apenas na bypolhese que já figurei servem de notarios. '

Falia-se, repito e creio mesmo que os jornae. têm
publicado, que existem instrucções dadas pelo governo por
tu~uez aos seus diversos con9ules; eu, porém, r,ão tenho
dellas conhecimento, e não sei que elle as possa dar, a não
ser soure o modo pratico de se guiarem os consules. relativa
nlente ao que elles têm de fazer depois de executados o.
preceitos estaueleeidos na. convenção; e devo dizer ao se
nallo que, mio só eu. eomo meus' antecessores temos slIl"
solicilos em fazer reclamações e oppôr-nos a todos os aclof
que temos considerado como contrarios ·;is convençõcs.

Ainda ultimamente live occaôião ,le chamar a aLtenção do
ministro de Sua ~lagestade Fidelissima, para um aviso pu-
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Tendo dado a hora, ficou ainda a discussão adiada,
SI'. presil~te deu para a ordem do Jia seguinle:

1" parte .-0 resto das malerias já designadas.
2·' parte. - Continllação da '2" di.cuss:io da proposla

orçamenlo.
Levanlou· se a sessão ás 8 horas dalarde.

e o

10'1' ..essiie,

EM 18 DE AGOSTO DE 1861.

!'RESIDENCI~ DO sn. VISCO!\OI\ DI> ADAETÉ.

é acabar com as directorias e pôr a secretaria debaixo ~a
direccão Je um unico chefe. CreIo que foi islo o que o nobre
minislro dos negocios eslrangeiros nos disse hontem aqui.

Eu, Sr. presidenlo, não teria duvida. de volllT pela aulori-
do sacão, se outra fosse a organisação quo s'e prelendesse Jar 11.

seéretal'ia; mas enlendo que o principio incontestado da
sciencia economica de que a divis/to do lrabalho aperfeiçôa
os productos, e augmenta a produccão, tem iuteira e ampla
applicar,ào á secrHaria de eSlado dos negocios da agricul
tura. Bâsla allendcr aos serviços que por aquella secrelaria
correm, para se conlwcer a. necessidade de lalentos e conhe·
cimentos especiaes. Qualquer que seja o cuefe unico que
,'enha a ler a secrelal'ia no caso de ser reformada, segundo
as inforrnacOcs dadas pelo nobre miuislro dos negocios es
lrangeiros, 'esse homem não podertl codjuvar o mimslro con
vellienlenwnle, nem poderá em consciencia ser chefe unico
daquella reparlição.

Se for um doulor em medicina ou um bacharel· formado em
direilo, quaesquerquesej'lo os seus lalenlos oapl'licaCão, será
incapaz de dar uma informação conscienciosa sobro obras
publicas. Se o govemo tiver de contratar uma )lonte impor
tante, como lem feilo já, no valor de 200:000$ a 300:000~,
o cuefe da ,:ccretaria será incapaz de dizer ao ministro que
IIÓrlO assignar ou mandar assignar o contrato, e que a obra
olTerece lodas as condições de ~olirlez, duração o resistencia.
Se se lralarde uma eSlrada de ferro, d~ uma estrada ordina
ria, de construcÇ<lo quahluer, esse bomem. [lOr mais habilila
do que se.ja, llilo terá os conhecimentos precisos para dar UIDa
informação conscienciosa ao ministro; dependerá pura e
simplesmente do chefe de secção competente, o esta secção
compelente nào será outra cousa mais do que uma directoria;
sobre a qual o director ou o olllcial-maior não .poderá ler
interferencia alguma senão para o miseravel expedlenle.

Se o chefe for llm engenheiro, se tiver conhecünentos espa
ciacs, póde·se affirmal' tambem que será leigo em tudo quanlo
disser respc.ilo a commercie, induslrias e em todas as ques
lões que dependem da legislação.

O que aconlecerá, se passar a resorução, é que teremos
um chefe que não possa dar informações conscienciosas ao
ministro, não poderá dizer o que ba sobre materias que des·
conbece, e o ministro se ha de ver muito embaraçado, dei
xará de ouvir o chefe da reparlição para enlender-se eom O!
suballernos, tirando assim a for9a 'moral áquelle.

Eu sei, SI', presidente, que um dos ministl'os da repartição
da agricullurã, pessoa de cerlo de graDdes talenlos e de
muila instrucção, e de cuja. amizade sempre me !loDrei, o
Sr. goneral Bellegarde, pensava que era conveniente haver
na reparlicão um homem com quem elle se entendesse sobre
tudo; mas da maneira por que elle se exprimia fazia-me
aeredilar que pretendia uma especie de sub-seerelario, con
servando sempre O' que existe, qualquer que seja o nome que
se lhe dê, ou de secções, ou de directorias. .

O Sr. gen;,ral BeIlegarde estava 1Ia poaco tempo no minis
terio da agricultura, e, posto que grande fosse a sua intelli
gencia e a facilidade de coml'rehensão, corno nós todos o
reconhecemos, .não teve tempo bastanle para conhecer a dis-

REfORMA DA SECRETAnIA DA A6TIICULTURA. trilJuicão das matcrias o aquillo que corria por cada uma
das dfrectorias; acontecia então uma ou Dntra vez perguntar

Continuou a 1a discussão, que ncáru adiada na sessão an- li um diroctor por serviços <Jue corrião por outrasdireclorias,
\ccedente, da propo,:içã-o da camara dos deputados que auto- e o director naluralmenl-e dizia: «Islo nã!,} se acha na minha
risa o governo a reformai' a secrelaria rle eslado dos negocios directoria.» Homem vivo, incommodava-so, e então queria
da agricultura, commercio e obras publicas. . .achar um individuo que lhe responde.se por tudo.

o - ••. !!i'lUza e IIlello .-Sr. presidente, o proj.rcto que' O Sr. aclual minislro da agricullura creio q\le tambem
se discule aulorisa o govemo a reformar a secretaria de esta- concorda com o pensamento de Sr. nellegarde, e acompa
do da maneira que entender mais eonvenienle, sob rlnas con- nba-o o nobre nobre ministro de ne~ocios estrang.eiros.
di(:ões: a 1-". ele eq,uipararem-se os vencimenlos do pessoal Apezar de autoridades que respeito mui lO, ou, tendo opi
aos rios respcclivos emprel:ados elas outrlls secretarias; a 2" nião inleiramenle dilIerente, julguei que não podia de mil.
de n~o ~e ellceder Il de':jlcza que hoje se faz.A autorisação é neira nenhuma dar o meu yoto para uma reforma da secretaria
amplissima; o 1:0.01'110, se p'lssar o prnjecto,. póde dar a 01', que a vai pôr em estado peior.
ganisação q~.e julgaI' mais con"enienle a esta secrelaria.

O Sr. luini!lro dos negocios estrangeiros teve honlem a O SR. CAJlWIOO BORGES: - Apoiauo.
bondll~e de declarar ao senado o sehtido em que prelendia O' SR. SOUZA e MELLO: - Além da autoriSlc1io para uma
LlCr a reforma; julga S. Ex. que a.livisão da secretaria fJfganisacào semelbante á que lem a secretal'Ía 'de eslranReic
em direclllrias é contraria ao bom anllllmenlo dos trabalhos ;'. ros, por êxemplo, ou a secrelaria do imperio o a da juslir~,
a primeira alLcraç~o que terá. de fazer no regu\ameulo aclual a rcsolul,}ão <tutorisa lambem o gOl'ernul"lra eleyar o~ "en"ci-

SU'lJIAlIlO.-Expeeliente.-Olllcio do minislerio do imperio.
Ordem do dia. .- 1" parte. - Reforma ,Ia .secrelaria da
a~ricullura. Discursos dos Srs. Manoel Felizal'do, Ferraz
,,'viscoudo de Je(luilinbonha. - Requel'imenlo de auia
mento do projeclo do Sr. Fcrra7..-2· parte. - Orçamento
de estrangeiros. Emc.nda sub.lilutivll do Sr. Dias Vieira.
Discurso do Sr. visconJe de Je1lnitinhonba. Emenda do
me,mo senhor. Suu-emenda, á emenda do Sr. viscontle
de Jequitinhonha, do Sr. Ferraz. DiscUl'SOS dos Srs,
}'erreira Penna e Ferraz.
A's 11 80ras da manhã. achanllo-so presentes os SI'S. vis

-conde de Abaelé, Mafm, Teixeira de Souta, Ferreira Penna,
IUendes dos Sil 11 l\ls , Souz~ Queiroz, 'Souza e Mello, visconde
de Sapucilhy, Araujo Ribeiro, Pimenla flueM, I'aranhos, ba
l'iio de lI!uriliba, Siqueira e IIlcllo, viscoude de SUilssuna,
Dias de Carvalho, "'onseca, D. Manoel, Cunha Vasconcellos,
Silveira da 1I101ta, barão de S, Lourenço, Ferraz, Zacharias,
11Iarquel rle Olinda, Candido Borges, bariio de Anlonina, vis
'Conde de llab9l'ahy, marqupz de Caxias, Nahuco, visconde de
Je'luitinbollha e Dias Vieim, o .Sr. presidente abriu a ~es~ão.
'Comparccêrão logo depois os Srs. bal'ão de l\Iuriliba, Jobim,
furlarlo. Pompen, Dantas, Rodrig-ues Silva, barão de Pira
'pama. CanJido ll:Jptisla e Souza franco,

Faltárão com causa parlicipada os Srs. barão de COlegipe,
bariio dI' Maroim. barão de Qua,'ahim, Carneiro de Campos,
Euzebio, l'ilU,la Almeida. Paula Pessoa, Almeida Albuquer
\IUe, Sinimhú. Souza Ramos, "'ernandes Torres, marquez .de
Abrilntcs, marquoz de llanhaelU, Olloui e viscondo do Uru-
~UêlY· .

l~oi IiJa e approvada a acta da sessão antecedente.
'O SR. 1° SECRUÁRIO peu conla do seguinte:

EXPEDIENTE.

Officio de 17 do corrente, do ministrrio do imperio, eon
tendo os offieios de 19 e :12 de juluo ultimo, sob .ns. 39, 40
e H ,do vice-presidentc da provincia do Maranhão, e as cópias
aulbenticas da eleiçãO de eleitores especiaes para um senador,
feila ultimamenle na dita provincia, nas freguetias de Nossa
Senhom do Rosario, Nossa Senhora da L1pa e Pias, S. Bento
dos l'erizcs, e bem assim a da organisação do collegio eleito
ra) da "il1a do Rosario.-A' commissão de constituição,

ORDEM DO DIA. -1' PARTE.
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[/lentos á altura dos veocilllentos das outras secretal ias. Eu creio que o corpo legislativo queira arrogar se o direito de
não sei· se alguma cousa já passou sobre isto, ou se foi ini- ral~-I? sem conlJeci~lento I!I) causa, e todos sabem 'lue a ma
ciad<l. simplesmente a idéa e depois abandonada. terra e lal que pre<!isa maiS ou menos do reforma dado certo

O SR. MINlsTno nE ESTnANQEIROS: - Ha o ar\. 20 da lei tempo, ou em cer~as épocas. O .regulamento foi um regula-
do orçamento vigente. ~ellto. quasl prOVIS?rlO, o por Isso encevra em uma do sua!

O SR. SOUZA E lIfELLO: _ Dem; então já está na lei do· ~ISposlções o precClto que o nobre sgnador ncaba de revellar.
orçamento vigonte; e assim com· mais razão. votarei contra a lt casa.
resolução, porquo não eITendérci 05 interesses dos actuaes ll1as, Sr. pres.iden~e,.eu pCI!i a palavra para protc~tilr snbre
empregados da secretaria, nem 05 interesses da falenda tudo. f,0r um pnnclplO quo VI al'clItarlo nesta casa pelo nohro·
porque ha sempre a condição da despela n~o exceder a qu~ prewente ,lo consellJO. Disse S. Ex. na discussão do orca
actualmente se faz. . mento da just!ça que o governo por costume e por uso esi,lva

sempre. autons~do. a reformar. todos aquelles regulamentos
O SR. FIlRnBIRA PIlNNA:- E' preciso que vaguem logares. :qu~ fazm, em Virtude de automação ou delegação do poder
O SIl. S~UZA. E MElI.O :_ Exactamente, e já estão alguns :leglsl~lIvo. Ellenteodo quo este principio é um principio anli-

"ag-os, creIU eu. ,colH;lIluclOnal, (apOiados), o, alem de ser <wli-constuicinnal
No ar\. '20 ~e. concedo a(} govi\~no igual autorisaçiio em ,é por todos 05 escriptOl:es ,te di. cito admini,trativo inteira~

{.elação ao corrClo. Eu acres~enlana a este artigo- salva a mente combatido e repcUido - ,jus est toUere wjus est
redacção ; - porque da maneira pOfllue ello rstil concebido cond~re ..
creio que será impossivel aoSr. ministro da agricultura fazer' Ora mesm.o pela,pratica, esta prati~a não existe,.a prova
semelhante reforma; porquanto ~gual quer diter que se ajusle é .este propno proJccto; e quando, SI', presidc.nto, alguns
perfeitamente, que não tenha dltferenca nenhuma uma cousa mllllslros entendem o contrario, s<1o sempre combatidos no
da outra. Com igual autorisacão, isto ~, com as condicões de eorpo legislativo.
equiparar o numero. de emprégados do correio aos das seero- Eu lembrarei um exemplo, O: governo foi autorisado pam
\arias do estado.. 8 com. os mesmos vencimentos, creio que o reformar o tbesouro publico naCIOnal; para o fazer foi preciso
nobre ministro da.agricuttura não irá reformar o correio. que o 1° regulal~lento tivesse o cal'acter do provisorio, o que

O Sn. VISCONIlB. DE k"'UITIN[lO~BA .. :- Pcc.o a: palavra. mesmo o [lropno regulamento declarava: nlandou-so quo
'" aquelle regulamento fosso provisoriamente executado, para

O SR. SOUZA. E 1IIEU.O: - A autorisação não poderia pas que depOis com a expenencliI, havendo necessidade de 1\I0di
sar como se acba redigida, e, demais, é ociosa, pois quo o ;licações, ellas fossem logo feitas.
governo está autorisado para r.eformar o correio como mais ~)ra, esta é a p~atica, e eu não P?SSO poniUadir·me q.lI8
conveniente julgar. O regulamento li. 399 de 'i!! de dezembro haja .uma ,Ielegaça? pemlanente de legislar dada. ao govel'llo.
do 18U, quo é o· que rege boje o coreio, diz no arL 279: .(Apwulos.) {l\lllledlilta~JCnte quo. o govcroo, em conformidade
(lendo) « E' só legislativo neste regulamento o que respeita ou em vlrtl.ade da aulorlSação,legisla por meio de regulamento
110 augmento do numoro dos empregados da dirocloria e das .:tem findo a sua m!ss<10.
admioistraçõe? das capítlles- das Jlrovincias, sem Yenoimeutos, i ·0 Sn. SILVEIRA. DA M A. '-f>te é. Á. ••••e aposentadoflas. . _ OTT.. " que ~ o prmclplO VCt-

« Ar\. 282. As disposições deste regulamento serão nosl<Is. dadelrol mas nao é o que tem Vigorado, desgr-ucadament&.
em ~~ecuçào depois de ensaiadas, quando por sua novidado . O Sil. ~En~A.~ :,....Por conscquencia, permiU; o nobro mi
o ~xljão, ficando revogado tudo quanto está determmado mstro da j~stl~a. q,ue eu r1isQ~rde da sua opinião neste ponto,
ilobre os correios do imperio. • 9uanto a uUlldade do proJecto, Sr. presidente, me sareco

Or~, se o governo pelo regulamento existente tem ampla eVIdente quo alguma cousa se deve fazcr, mas enten o qUil
aut'lnsação para fazer alterações no que julgar conveniente, devemos proceder de uma maneira uniforme em materlas
dependendo sómente da assembléa geral a alteracão dos ven- desta naturez.a. Eu vejp. qU-ll na lei do orcamento actual Im
cimentos c numero dos empregados, e da sua aposentadoria... uma disposição fi;;alldo· Q. n.umero e 05 veilcimentos dos em-

O SR. FERRAZ: -Apoiado. pregados ,Ia alfllllllpga da córte~ e porque não devemos lixar
·em uma ICI.os venclmc~tos e ao mesmo tempo o numero dos.

O SR. SOUZA E MELLO: - .,. para. que esta autorisatão tão ompregados da secretana de estado dosllegocios da agriculr
ampla? Dastaria quo o governo pedisse á assembléa geral o tura? Porque em um cago o fixamos por lei expressa, estar
augmento Ile empregados o indicasse-lbe os vencimentos. belccendo uma. taLella, e no vutro caso desl'rezahlos csta,
. Por contraria, .como eu ~ntendo, ao serviço p~blico a auto- pratIca?'

f1sação relatIva a socretana, e por. desnecessana a auloris<l- Sr. pre~i~en!e, estoll. no mesmo principio que llll pouro.
ção. dos correios, v()tarei contra. o projecto cm discussà(). tempo enllUhO tenho sustentado nesLa casa: as autorisilrões
~ !!!r. Fel'rn~: _ Sr. pr.esidentc, crcio quo a resoluçao aló certo pontll são necesóarias; mas llu;,ndo se trat,; de

é mlelramente oCIOsa. Ella pareco abrangcr dous objectos: a uma Inateria destas, r[u~!"lo / uece~sidado é sómente par,~
fixação do pessoal e seus ordenados, c a pal·te economica CllO- Iixac:.,jo do pessoal ~ ~enClIlJento, creio que o podcr legi,la
cernente á distribuicão do ôerviço em dilferentes seccõcs etc. JIVD de'o'e eslor· habtl.lt~ldo COIH>. os dados nece,sarios p.lra o'

Quauto á 1. par.tá.. a 11li de 186'2- no ar(,. 20 é próvirl~lllo ,. faz~r.. So o nobre U1l1l1slro da agric~ltur~ tem esses dados,
o governo lem autonsação, como eu passo a ler, para o fazer. pOlquo 1."1~ os aprese.nla ao corpo lel!l>ilalJvo?
(Lendo) « Art. 2O.-Eica dese.e já o gO'o'orvo autorisado para ':fnu·eI. alllda um exemplo a quo V. Ex. me fólr;1 o obse
s~pprimir os empregos 'lue j!llgar indispensaveis na secreta- :qmo de prestar o seu leste~unbo. Trata~a-se de lixar 0
na de estado dos. neg-oCIOs. de agricultura., e!.c., e augmcntnr num~ro dos emprogallos da CaIX.1 da amo,r\Iza.çã o e o>' seuo
com os vencimentos dos ernpr.egados supprimidos os dos quo vencI~entos: comopror.edeu o corpo leglslólhvo '? A CallJilfa,
forem conservados, não e:>ocedendo, porém, os novos vencimen- d0;S' 8rs. deputados I1nclOU um~ resoluçào, o se~l~do ~ubsli.
tos aos que ora percebem 05 empregados de igual calbegoria tUIO o projeclo da camara dos Srs. doputados. tOl aqUI sub
nas demais secretarias de estado. H. stIluldo por um outro, o qual passou lá ha um ou dous dias.

I'or consequencia j~ S8 vê que o governo tem autorisacão assim- emendado. Nesse proiçCLO tudo era claro, tudo era.
na parte relativa ao pessoal e aos vencimentos rle~se IJeSsóóll. dlstmcto, tud? cra fu>ado: .

Quanto á mater.ia economica, á distribuicàn do servi co elc. Porque, pOIS, Sr .. preslllcntc,..havemos nós de dclegar ao
o nobre senador acaba dc citar o artigo do rccoulament:J eni «overn~ uma maLena que é faclhma,que n,io demanda grande
virtUlle do qual se acha o governo autorisado para isto. dl5cussao? Flx~mos em uma t~bella o numero dos emprcga
Além do que, ·Sr. presidente, eu entendo 'lue a parte do re- dos lia seeret.ana de esta~o, lixemos os seU6 venciwentlJ....
gulamentp relativa á economia do servieo da socrelaria é uma I'ara que, pOIS, UlUa autorlsação destas? .
part~ ~ertencente il~teiram~nte ao goverllO em v.irtudo da con-I Qua~to á outra. necessidado da creaçãu de um director gÜ4.
shtUlçao, que lhe da o dIreIto de expedll' 05 regulamcntos que ral, titulo do duector ou sub·.ecretario de e,tado eu UI!?
QJrem necesóario5 para a boa execução das lei~ j nem.mesmo· ol'ponbo inteiramente a clla; ba as razões produzj~"s pelO.
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no\lrc~l'nmlor pela provincia do nio de Janeiro,' c cu tenho O sprviço urbano é inleirilmenle inulil; cu lenho tido ;i
"illda uma outm razão, De ordinario deste modo se cr@~o infelicidade de rccebcr carlos da TijuGlI, c mesmo de Anda
8inenuras c e~ses t1mprej:os assim ,1Ilos não são s~",lo em- rahy I'p.qlleno, com a demom de nove dias; isto não se póde
bara\:o~ ((ue encontra o ministro que novamente eolra. dar. Do llolafogo á outra extremidade sào dous e tres dias,

NilO seI dos P,"1iculares que o nohre senador pelo mo de E sobretudo, SI', presidente, eu entende flue nós não mar-
Janeiro referiu; eu mesmo n[o posso bi'm comprehender como cÍloremos bem emquauto m'o dimiuuirmos as laxas do cor
um ministro d" esladu su vê embaraçado em dirigir suas pcr- reiu. ASilim pruccdêrão us uutrus estados fluandu lratill'~o.
~unl~s uu, pedir illformações li esto uu áquelle empregado, d1'sta maleria; o primciro passo dallo foi o rehaixamento
~ o ministro de estado não póde deseriminar as malerias á das taxas, o nivelamento de lias no inleriur; d<lhi resultou
vista do rel:ulallwnlo, tem p"lo menos o offieial de f,ahinete • que, se no 1°;.. '20 e 30 anno não se nivelou a receila á dcs
'lue lhe pó,'" milis ou menos co~c1juv"r nesta ponlo, l\las não peza ou af)uella Mo augmentou, no 40 , 50 e Go anno fui
pos~ cumprebentler como um bomem de talento pos,. superior a toda Il e"petlaliva ..
,hrig,ir'-se subre ma lerias dc cOlllmercio á secÇlio de ubras Eu cr1'io, SI', presidente, que a rotina cntre nós nos ba de
puhhcag, e .uhre malerins de obras publicas, á secção do muito aC<1brunhar em ludos os molhoramenlos de que nós
.~u/llmercio e industria ; não posso, é uma cousa imlJOsivel nccessitamos, e que des.j~mos em cerlas malerias.
I'ara homens de talento, a sab..r, so esses talentos s~o da- E' á rotina, a essa ne~ligencia que acompanha sempm os
'Iuclles que anda0 nas regiões aereas e abstraclas; mas creio rolineiros, que devemos em grande parle nusso atrazo; elles
'I~e um bumem desta natureza nlio pódo servir para' a admi- miO Iluerem estudar o que ba de melhor, cunlenUio-se com
nbtl'1lçilo, e a pessoa a quom se re/nriu oJlobre senador, quo o que sabem, com o que apmndér"o.
fl{J cunhecl, ql1e todos nó.s conhecêmos, e cuja memoria deve- Ora, isso lambem não é uma cousa i.nj,uriosa a qualquer
mos honrar, me parece que pelos seus 1~lentos, e principal- empregado, ~orque lembra-me bem Ilue um celebre cscriplor
mente peluseu :Jlil:Jmento, uão se poderia açhar na" eondicões e lilleralo, Emilio Geranlin, tralando das eslmdas de ferro"
'Iue n,ós aqui vimosexposlaspclonobre,enadorr.ela provirlOia a cujo respeito o insil'ne Arago tinha dadu parecer conlrarw,
tio RIO de Ja!,eiro; ponJue isto, SI', presiden e,só pódc ter ,disse que ás vezes os sahios eslavão na restea dos ignorantes,
logar a respelto'de emPreljados suballernos, que não têm os punluC Só se atinhão ao que apreudêrão., E li verdade; quao
conhenllnenlos neeessal'las; mas em qualquer 'bomem de do um homem choga a uma cerla pOSiÇão pelo seu saher e
talenlu, elD qual,/uer bOII\em 1111. mO"lle como se exprimem os cxperienc~, não dá accnrdo de tudo que vai por ~bí, nem da. ....\
lnrncezes, li IlUllu"siTet que islo so dê. upiniões dos' homens 'que nàoeslão nas suus alluras; con-

Pois, senh~rcs, dada uma materia, não ~e conhece logo lenla-se com o que aprendeu, drlspreza tudo o mais; o pro
a que rellarll\ào compi'te o seu exame? E' algu,ma cousa gorasso é para !lI/e uma cousa ternvel, nào q1Jer me~llora
'Iue possa perturbar um: homem o discriminar o que per- mento algum, 0PI'õe-se a lodos elles.
tlHICIJ 110. commercio e indu~tria do que pertenee ás obras Islo succerle a re~petlo dos correios, e, se bem avaliarmos
publicas, ou vice-ver-a \l Para mim ccousa admiravel ; e, se nossas circumslancias, diremos que, se nas capitaes das provin
csla parte do discu,rso do nobre senador for,l~da por algum cias algum bem pudermos fazel', lIO interior das provincias
pslran~elro, osle dIrá: u Senhores, que admllllslradores telD nadu podemos fazer, porque não ha pessoa nenhuma de me
l) llrus11, que nào sabem discrimin~r o.que perlence ao com- r to quo vá dar-se ao trabalho de ser agente do correio, com
mcrcio c i.~ltluslria do Ilu,o pertence ás obras publicas, e o9ue us ~esquinhos venci~enlo~ que não cb~gão paT~ sua subsis
"erlenc,e a,s obras. publicas do que (lerlence ao commerclO e lencla e de sua famllla. E uma matena m,ullo Importante, e
IOdustna. ! " esta aulorisação eslá vaga: "lguaJ autoFlSaç;lo se lhe cun-

O SII. SOUZA, ~lELLO:- Não foi este o meu fim, ceda em relaçã? ao c~rei,o. ~,Auto~isação para que? Para re-
.. furmar os corrclos; nao direI a ultuna parle dt' ar!. 1°que -

O SII. FERIIAZ: - SeI que não fOI o fim, ml\S das palavras equipurando, elc. ,-possa ler caLimenlo para os correios; não
assim se entende. digo isto, porque seria, como observou o nobre senador pelo

O SR, SOUZA B MELLO (rinllo-se): - ~slo é malignidade da Rio de Janeire, urna cousa estranba, uma rousa absurda, Mas
V, Ex. umil nutorisação deslas não pôde passar; e para que ? Se li a

O SR. FERRAZ: _ O cumprlmenlo não li muito lisonjeiro respeito do pesso~l. nós tambem já dêmos o exe~plo fixando
nem mesmo eslá na ordem. Entretanlo isto póde dar-se: em labelIas n~ lei o" ,1Irçamcnto (~.numero e venCImentos dos
se nãu 11 rc"peitu da pessoa u que o nobre senador se referiu' empregados, Se é quant,o nO,s~rvlço, no~eslJlo regulamento
a respcito de outros, porque para certos empregos, e mesmo ~o corre'? eXiste uma dlsposlçao que aulol'ls~ o gov,erno para
llara a admin~ traçiio, não se procura saber se o homem sabe ISSO, e da qu~l tem-s~ o governo sempre valido todas as ve-
ou não se é prufi~sio 1 d' d les que quer mtrodl1zlr melboramentos., '-

, lia ou elxa e o ~er. ' O cftado dos correios é digno de toda a consideracão. Eu
O ~n, SOUZA I! MELLO: -l'i;lo 5e püdo 1'01' em dU,vida a nào sei mesmo como o serviço se faz naqoella casa: é vel'-

capaCidade do SI', llcllcgarde. . da de que achei alguns melhoramentos; mas está IJuasi toda.,
O SR. fEnRAz: - Sem duvi,da alguma. M.s, não se 1'1'0- de, manoira '1110 qualqu~r estranlleiro dirá: « Isto ~ão é cor

cnrilndo os cunhecimenlos prof(ssioniles,' póde ser muito bcm relO. » E r~'!mente nao é, Pnnc'palmenle o sel'Vlço dessas.
que ,o homem desurdene-se dcsta maneira . pequenas calxlllhas, que podem ser retIradas por quem qUlzer,

Quanlo á outra p;!rle, Sr. pr~~ident~, eu julgo tam\lem e eIP ger~1 ludo ~ serviço do coneio ur~ano é pessimo. '
o .pro~cclo desnecessaqo. O q\\e Vai fazer o go"erno com esta ,Eu, ,pOIS, dcseJando aluda UUVIl' ° gabmele! e que a male
autuJ'lsnyão? Quq lI),eius lem para levar u effç(to umil boa ria seja melbor, ~sludada, !>fIereço um adiamento para se
reforma do correio? Em que cOI\si~te uma boa reforma de um tralar, .desla matel'la ~u depOIS do orçamento, ou mesmo na
r.~rrUJO·1 3enhores, primciramenle consi.ste nu m<lleriid; em- occa~U1? em que ~e discutir o orç?ment~. , ."
'1'1;,,'10 nós Q;10 tivermos uma casa aprupriada ao senico dus fOI lido, apo11l.do e posto em lhscussao '0 ScgUlllto
C'Jl'nuo.s, '1'0\11'0 poderemus fazor·. • nEQUEmMENTO.

O SR.' fBnnEtnA PENNA: :"-l'ara islo não se pede uma 'somma?, " Fique o projecto adiadg para Quando se tratar <10 OI"
'çamo!ltu dO' re~l'cctivo ministerio. -Si/t'a PeTTaz. "

O 8n,' fEnTIAz:-Aqui não. .
I) Sn. F~RIIIo:J~IA l;~NNA:-N; o;camcnto, ' . .- 4) "\", ,·...conde de Je'luif.i ..bo..~... : - SI', prcsi-

, • dcnte, cu uao sei que ulilidade resultara de so adoplaI' o
, ~\ SR. fEnllAZ: - Panl U1n'a. casa I,ropria; creio que não adialllculo proposlu c que acaba de ser apoiado,

rXI"lo grande cuusa, i' Esle proj,'clO ua la discussãO tcm ,ido j;', tomado em con-
Em segundo lugar,. SI', presidentc, llepi'nde do pcssonl, e u 8idera~,ào c aUillysado,/,OI: lal rórrua ,'Iue o ",uadu !em formado

pc"u"! l.m SIdo mUltOllJal cóculiJidu, EU)IIUanlo üpllsfual (J seu JUIZO, lanlo re atlvilmIJule a aulol'lsa~[1O sub..) a re
~1\1lJ lor bom, 0110550 "cn",Ço de correw~ lra de,feI I'~:;:;imo, lun,na da ~çcletijJia de agriellllol'u. CUI)lIllcl'cio e obm;; pu-
l'~nJO e a':lua\ml'llte, " hlrló'S) l'1'1ll0 em relação i, refurma do correio,
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V lü. OUVIU O nohrc sen~.lor pelo Rio de Janeiro, qUo
encelou esla dismssão hoje, moslrar que não ba necessidade
d" aulorisac;io para reformar a secrelaria de agricultura. O
uobl'C senador que ncaba de sentar-so como que fallou nesto
sentido.

Enltluanto ao corrcio,o nobre sena,lor pelo Rio de Janeiro,
a 'Iuenl tenho a honra dc referir-mo, tambem mostrou que,
t~llI virtude do rel(ulamento vigente de 21 de dezembro de
18H,o governo está antorisndo pararefo,·mar os correios.

Um, lendo-se tomado em consideracão este objecto, p'lra
(llle ir-se complic.ar a discussão do oréamento com uma dis
cussão especial? Verdade é que se teru feito sempre nas ca
mar,s objceto das leis de orcamento autorisaçôes para a re
forma destas e daquellas r-epartições; mas tem sido isto
eongldcmdo sempre tambem como um enxerto pel'lgo~o e
prejudicial á discussão do ON:amento e, demais a mais, SI".
lJrrsidente, siio eslas autoris<Ícdes dad~s na lei do orcamento
que têm feito com que algunsministros da corOa se jul~ucm
,lUtorisados para fazer reformas, cuja autorisação foi da3a ao
govcrno i, 5 e 10 annos anteri~rlllente, por isso que nas leis
de or~amento, como V. E~. sabe, !la o costume de ,se man
d'lrcm continnar em vigor todos aquelles artil(os quo não
silo relativos á despeza, ou á receita; e ent;lo, entrando estas
autoris1ções no numero desses artigos, passando elles nas
lois subse'luentes, o resultado é que 05 ministros da corôa
se têm julg-ado sempre autorisados para fazer essas reformas,
fóra absolatamente do tempo em que ellas for;io lomadas
em consideracão pelo corpo legislatiVO e em quo se podia
rJeliuzir que serião uteis. Aqui tem V. Ex. um dos resultados
prejudiciaes dessas autorisacões em leis de orcamento.

A n<lo ser para que na lei "do orçamento vá á autorisac.;lo,
eu não posso enlilo acbar utilidade alguma na diõcuss'10 desle
projecto, quando se tratar da lei do orcamento. E creio
que ... V. Ex. faz-me o obsequio de mandar o rcqu~ri
U)enlo? (E' satis!,eito".)

Dizia eu, ~r. presidente, e parece-me mesmo que o re
l{uerimento tem em vista ou dá a entender que seu fim é que
vá. a autor(saçào na lci do orç<\mento do rtSpectiTo minis-
terlO. .

O SR. FERRAZ :-Nào.
O, SR. VISCONOE DE JEQUlTINIIONHA :-Então para que to

marcm-se em .consideracão os dous objectos constantes do
1° e 2° artigos do projecio que se disc'ule?' Para .formar. este
mesmo proJecto ? N,io posso comprehcnder a ubhdade disto;
o, meu nolire collega disculpe, mas eu Iliio posso com
prehender que se guarde para discutir, (Iuando discutir·
lHOS o orçamento r~spectivo, isto é. o orçamenIo· da ag-ri
(:uI·tura, esta matena para formar um projeclo separado;
'"Itllralrrmnte é pam furmar um projecw, para ser este pro·
Jecto approvado, e, se é, então permilta·me o 110nra.lo mem
bro que eu addicione o seu requerimenlo, isto é. que não se
lome em consideração o adiamento proposto pelo nobre sena
dor, senão depo,is de passar o projecto na la di·scussào. Eu
explieo Omeu pens~mento: o orf:amento já pas,ou em 1~ dis
eussão, eslá na 2a ; .se é para (ormar um projecto sepa rado
esteque se discute, enli10 é preciso que este projecto ren!la
1- llscusi'ão anles de entmr na discuss1io do respeclivo orça
mento. Se n'10 é, lmtão póde o adiamento dar-se já, isto é,
a'luelles que Djulgarem convenieute para se vota. corno uma
aut?risação na lei do orçamento, porque de outra fimna este
proJecto, que não tem amda 1° discussão, m10 poderá acom
panhar a lei, do orçamento. Eu nào sei se me explico com tal
clareza (lue mostro os iuconvenienles de se disculir este pro
Jecto l]uando se tratar da lei do orcamenlo, mas como pro
.[ecto separado, o que me parece \hlgrante auomali:l, ou ser
cOllslderada sua materia COlll0 arli/;o addilivo á lei do orça
Crlcnlo.

Assim, SI'. presidento, eu julgo que em nenbum caso o
alilamento póde sei' approvado taL l]W1l oUe esl;í; I) tanto ma is
lluan~o o nobre senarlor acabou .no seu aparte de declarar que
,~u 11m não era fazer deste projectll um artigo add,Lívo. du lei
'HJ orçamento.

O SIl. FERRAZ :-Não.
O Su. VISCONDE DE JEQUlTlNiíON~~ . -- En!ilo é preciso 'lue

i'Il tote na la diBctl'Ssllo,pàl·a llOdcr este projecto a'compan!lar
o)lrçamentD quando se \,·alm da '2' disl:.ussão, p01quo já.
nao se póde tratar do orçamento 00 agricullura na 1° discus

;são; já passou; ha d~ se traIa r necessariamente da 2°, (}
en\;10 este proj,ec.!.o fia0 póde Ilcompanhar 8 discussão da lei
do orramento.

81': presidente, eu julgo eonveniente, segundo minha hu
milde opinião, que se vote () pr(}jecto na 1" discussão; que
se termine esta discussão,com a qual já gastámos tempo; que·
n1\o se vá embaraçar a discussilo do orçamento da agricul·
!ura co.m mais este objecto. E lan~o isto me- I'ar-ece digno.
aa conSIderação do senado, que permltta V. Ex. que eu desde·
já annuncie ao senado que custar-me--ha muito a approvar
o 2° artigo deste projecto sem olferecer baSei á consideração.
do senado; sãa POQc.1S, mas aquellas que me parecem que·
devem exprimir perfeilamente, ou tanto quanlo é possivel, o'
pensamento do corpo legislativo perante a consçieoeia 00
ministerio que vai fater a reforma; e esta é a razão por que
eu não me prevale~o da autorisação que já existe para se
reformarem os correiOS, porquo nessa reforma não ha bases;
entretanto que a reforma que lIesejo que se faca deve ter
bases; e ainda isto é tanto exacto (Iuanto V. Ex; ba pOUCD
ouviu do nobre senador, que me precedeu, declarar formal
mente alguns dos objectos que necessariamente deiem occu
par li. all~nção do poder legislalivo quando tratar da reforma
.dos correIOs.

Por exemplo, disse o nobre senador: «Senhores, n<lEl é'
jlo,'sivcl fazer uma boa reforma sem se ter em a\lençAo a.
,·cducçilo da taxa das cartas.)J Ora, islo deve ser um objecto,
e o nobre senador sabe, e todo o senado sem duvida alguma
conhece que li. respeito da reducção das taxas ha outra ques
1<10 ligada, que ""m a ser: será obrig~torio e prévil) o paga
mento da taxa. ou pele conlrario adoptar-se-ha, como algumas
nações civilisadas tem adopindo, o systema mixto? Isto. é:
se eu quero pagar a taxa, pago, e a carla segue o SIlU destmo;
e, se não quero pagar, não pago, e a earta segue todavia o seu
destino para ser paga a tau pela pessoa que a recebe.,
V. EJ. sabe que na ItaJia ba esse systema mixto; porém, para..

'se for~lIr até certo ponto qlle seja prÍlvio o pag~mento dD
porte, se estabelece que, quando não D for, seja pago nl).
duplo pela pessoa que receber a carta. Perl(unto eu: esta
lfuestão é dl/;na da a lIeneJo do corpo IcgislaHva ~ N<to deve
elle estabelecer alguma regra a este respeito 1 Convem (Iue
a respeito do porte das êartas o governo fique com plenos
poderes para estabelecer o porte que quizer e adoptar osysJe·
ma que bem lhe parecllrY Decididamente a minba O{Iinião,
Sr. presidente, é que eslas questões .sei<to aventadas e dis
cutidas no senado para se tomar uma delibemção ácerca
'dellas e esclarecer-se, por assim dizer, o pensamento do
governo quando elle tivlJl' de lazer a reforma. Eis aqui uma.
das bases que apresentarei; mas nós bavemo~ de ir complicar.
a lei do orcamento com esta d\sC1Issão e com eitas ba~es ?
~e não deveruos complicar,oSr. llresidente, se Dào é possivel.
que isto se faça ou se adopte no ienado, então é melhor que
se yote já sobre o obejecto, sim ou. Dão, reforme-se ou
deixe-se de refonnar, autorise-se ou dei~se de autllrisar~.
IDas, se \ratarmos de autorjsar, convem estabelecer as bases.

Pelo que diz respeilo ao 1° artigo, V. Ex. ouviu o qllll
disse. o Dobre senador pelo l\io de Janeiro, profissionat como.
elle, permitta-se-liIe o termo, IJlals do quo. isto Íl o nobre.
senadoF, porque não só essa é a profissão adoptada por elle,
como demais a mais tem ja presidido áqoeIla secretaria_
V. Ex recorda-s8 o quI\. elle disse relatillOmenlll. aos empre.
gndos prolissionaes que deveráõ, e devem sem duvida algullla,
existir nalllJ,el\a secre~ria; sem o qlle, 81', l!re~idente,!,per
milla-se·m,e que rtiga, é impossi.Yel fazer-se reformaqll6
presle, nem ~ poss.ivel tambem que aquella ret)arti~o preste
ao estado o servIÇo que se IlIipera de1m. N\io são, eomo
disse o noore membro, jurisconsultos ou juristas que hão do
determinar 011 atonselba~ o cllefe da repartição a re~p8ilo d.e
.obras puPlicas e de um milhão de outras IllIestOes que estã(J
'absolutamellte ligadas com aquella replU1içiitl ...Para mim,
~I". presidente, esla propllSicilo annvnciad~ peJo ,wbre seua
dor Uel" R.io de Janeiro, p'êrmilla me Y. Ex. qulJ o dl!,c1are
eDm toda a elJ'u~no d"o meu el'l'irito, p;nrece-me axi(llJla; e
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V. Ex. sahe que, em consequencia dos 11justes diplomat1
cos entre o Brasil c Porlul'al, ficou 11 cargo do Brasil pagar
as despezas com o Lransporte <ie tropas. EsLe transporLe de
tropas devêra terum,l época da qual so COnLasse ; 1'01' outros

. Lermos, era. de all:wluLa necessidade fixar-se a época da (IUal
50 devêra tomar estes transportlls de tl'0p<l para se fixar 11
quantia que o governo do BraSil era obrig-ado <l pal:ar li Por
tugal. Nuuc<l passou pela inteHigencia nem dos Srs. ministros.
<ia corôa, neru· do corpo legi"iativo, nem· rio paiz, ir buscar a
<iata desses Lransportes de tro~as a 18m; enlletanto jsLo f,)i
um dos motivos quo poz em duvida a exisLcncia da commis
são mixta, ou, p~r ouLros termos, rcz com que a commi,,·
são mixta não purlcsse progrc<iir. Assim, parece-me que Le·
nho demonstrado até cerLo ponto quc na Fea\.idade a maLeria
é grave c que sohre ella deve haver uma decisão; o corpo.
legislativo, na minha o(>inião, deve occupar-se dei!;..

Não é, Sr. prcõid'ente, esta a primeira vez que ch<lmo a
allençãoo do scnilllo para este object:o e a aLt1'nção do g-ol'er
no. Não me re.firo ag~ra ao actual, porque perante S. Ex.,
ou diri~indo·me a S. Ex., esla é a primeira vez que Loco
neste ohjecto. Porém, ha dous annos, cu tomci· a liberdade·
de pedir ao nohre mioistro dos negocias estrangeiros de cn,

. tão que tivcsse a bondade de esclarecer o senado sobre e."e·
assumpto. Tivemus inronlL1ções a rcspeito de.He, mas não
me parecêrão cabaes; nem· saLisfactorias; e este armo, lendo,
o relatorio do nobre minisLro, não encontrei uma só palavra.
a esse respeito.
'. Senbores, que é pratica, ou que os relatorios <ie tOllos os..
ministros da corôa que prcsidem aos negocius estrangeiros se·
têm occuparlo disso, não hil dllvida, eu poderia Ira7.Cr á con
sideração do senado todos os relóltorios; mas principiarei só-
mente de 1856 para CP.' .

Disse o relatorio de 1856 : (lelldo) « Como s<lbeis, a liqui·
dacão das recldmaçõ.os de li ue tra la o art. 3° da convcnção
adaicional ao trataoo. de 2.9 de agosto de 1825 ficou depcn
dente de ura. aecordo entre o geverno imperial e o de Sua

. Magestade Fidelissima, ácerca da duvida suscitada na" com-
Acbando se presente o Sr. ministro dos negocios estran, . missão mixta relativamente á épuca de que devem partir as

geiros, 'Jlros8guiu a diSCUSSão, a<iiada na sessã.{), an.leced()nte- reclamações de governo a governo, pretendendo os con1lnis
do art. to da proposta do orçamento, com as cmendas da sal'ios portuguezes que devem ellas remontar ao anno <ie.
outra camam. 181li, e entendendo os brasileiros de aecordo com o boverno

Foi lida, apoiada, e posta conjune.tamcnle em discussão a imperial, que taes reclamações só dízem respeiLo ás tropas
seguinte. que se movêrão por motivo de nossa independencia. »

EMENPA SUBSTlT~nV.l.. O que acabei do ler; Sr. presidente, estabelece a questão,
« No orçamento d'o ministerio. <ie estrangeiros, na em(;nr1a e <iá a saber ao corpo legislativo o valor das duvidas susci

approvada pola camara dos deputados, á verba - secretaria tadas pelos commissarios portuguezes, as quaes derão occa·
de estado-substitua-sc a quanLia de 116:100$ pela de. sião a ficarem os trahalhos (I essa comllljss,io inteiramente·
129:119~.-Dias Vieira. " suspensos; e' desde 181i:G, ha oito annos, ainda esta quesliio

não so decidiu; porque? Se telll.O! razão, por que mo-
OS... dllCon.l,? .~e Jequltln"on~D:- Sr. presi- I tivo se não reconhece esta justiça? e, se não temos razão,

dente, s': quando hOJo vim para o sena<io tmba apenas lIlten- por que molivo o, gOlerno <io Brasil não reconhece sua injus
ção ~e'dlze! duas palavras so~)re ~ orçamento que se discute. tiça? Com esta questào, ~r. presidente, estão. ligados inte
esta mtençao corroborou-se InL~lrameote pelo que acaba <ie resses importantes;' convUlhil por consequeflclfl tomar uma.
acontecer-me, e. vem a ser fallar sohre outro assumpto, can- decisão. O que leio, Sr. presidente, serve tambem para jus>
s~r-me. e~baul'll'-m,:, e por fim mio poder realmente, não liticar o comlJortamento -1os <ielegados do governo de Sua.
dlg? combmar duas Id~as, porque a tanto não chega a minba . 1\1a/(estade Fideli.sima a respeiLo <ieste objecto.
!'oad'ga! mas pouco mais. fa~er. Entretanto, tendo eu I!ontem En\ 18ti8, o nobre ouni:stro dusnegocws estrangeiros di.se.
Ja ve~~do a palavra, é mdlsponsavel que procure .m.als esta o seguinLe : (le:l(lo)
occasl!i0 de ser hon~ado pelo ~obre senador, mmlstro da « Ain<ia estão pendent~s da solução <il) governo de Sua
reparLIçllo dos negoclOs estrang6lros, com algumas informa- MagestarJe Fidelissim.1 as duvidas suscil,adas pelos commis
çOes. á.c~rc~ de dUYId~s que nutro sobre o orçam~nto. sanos portugue~es a respei!o da época de que de\'em datar.

DIVIdirei, S~. prpsl<iente, ~ que te."~o a drz~r. em ~uas as reclamações <ie gOVCI:"0 a go\'erno, p~ovenientes de des
partes; ~ocaLCl em algun~ obJectos pohtlcos eadmmIstratIvos pezas feilas com o movlll).(\n.t~ de /fopas, scgundo os termos.
da reparhçM'; examlllarCl as verbas· <io orcamelllo. 00 art. 30 da convencão addlclOnal ao tl'aLado de 29 de a~osto

Quanto á primeira pMte, Sr. presidente: não posso deixar de '1825. " • ~
de lamentar uma falta qub me parece que existe no relatoriu Os nobres sep,aMresestão ao J;\ct{) das illustrad'ls ohser
do nobre ministro dos negocios estrangeiros ácerca dói com vacões fei.las neste relatorio de 1858 pelo seu. dig-no autor,
missãÓ ll1ixtil brasileira e portugueza. V. Ex. tenha' a' bon- .cuja memoria nós glorificamos o mais que é· possivel e cUJII.
d~de.de me mandar os relatorios de Hl56 em diante? tE' sa· falLa sem duvida alguma é sensivel nesta casa.
Ilsfelto}'." .. : Em 1860 o ministro dos negocios estrangeiros exprimiU-50

l:u ~Isse; Sr. presi~enle, que hnvia uma lalta,-p0l'que no por esta fórma: (lendo) .
re1atono do More mllJlstro não se diZ uma ~ó palilvra a res- "OS trabalbos desl~ commissão forão suspensos em 1li de
peito deste' as~umfit~; '.lssumpto quo me parece importante, dezembro de 1857, em consequencia de terem de 8er resol·
Já pelll q~éSt1io <ie dlre~to ~elle envolvida, como pçlas.llues- '1'idas, por muLuo acconlo entre o ~overno imperi,ll e o de
tOes sus~ltadas e que tem ligação CJm a n05sa'luclá da: inde- Sua Mill'eslade Fidelíssima, várias duvid,lS suscililllas pel()~
pondencla. . res]lcctivos commissarios na liquitlação das rcclamações rle

é, porque se nlio tem adoptado este principio que aqllell<l ]"C

l'artíç;10 mio tem prestado ain<ia os serviços que so cspenio
oolla; 0, quando não, que o diga francamente o _nobre scna
uor que foi minislro daquella reparticão; que o diga o nobra
ministro dos negocios estrangeiros,' que está interinamente
presidindo aos oeslinos da sel:retaria da agricultura, commer
I:io e obras publicas. Elle que diga como erilo e são feitos os
calculos relativamente ás obras publicas; se ba na reparti
cão pessoas, como disse muito bem o nobre senador pelo
ilio de Jâneiro, que instruão, elucidem e devidamente cscla
l'ec,10 com suas observacões ou informacões ao ministro da
repartição. • . • . .'

Nilo direi, Sr. presidente, que os quo acluelmenle infor
mão e esclarecem ao ministro <ia rpp',,·tição obrão mio COlJ

sci6flciosamenle ; este termo conscicllciosamenle escapou na
turalmente ao nobre senador pelo Ilio de Janeiro, quando
fez o seu discurso; não, elles mformão conscienciosamente,
porém sem conseiencia illustrada daquillo' que infurmiio;
dizem na reali<iadeo que sentem, mas sentem mal, mio co-

-'fillecem da materia. N'io ha nelles idéa falsa, como' dizem os
philosophos, não; as illl!as são. verdadeims, .porque são taes
(IUlleS são representa<ias ao espirllo; mas o miniôtro da re
partiçào ba de aceitar a iniormação? Certamcnte n,io. Deve
adopta-Ia? Não. Deve tm' eonfwnça nellas? Tambem não.
Porque falta uma cousa que eu disse a~ui uma vcz-voto <ie
qualidade; -falta o voto de qaalidat!e, o conhecimenLo da
m'lteria. .

Assim, Sr. presi<iente, eu creio que o projecto não deve scr
adiado, deve ser vOLado, sim ou não. Se passa r para a '2" dis
cussão, eu descle já declaro ao senallo que hei cle apreseutar
algumas ideas para servirem de bases na reforma.

. Ficou a discussão adiada pela bora.
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'(jue Ira la 11 ar!. ~" d,i cOllvcn~,la ",IJicional ao lratado ,Ie '29
de ag-oslo do 182;;,

" '0 g-ovcrno de Sna Mag-estade l'ídclissima deliberou que
csle as,um[llo, confiado á direcção do minislro brasileiro em
Lbhoa. foóse de prd"rencia <lisculi<lo nesla côr lc. »

,li! houvo deci.ão? N,lo. scnhorcs. Nesle relalorio sc es·

\
,ccifieão quaes os ponlos mais da queslão; e.scuso, porém,
cr pm'anlo o senado, porque eelou éonvencldo dc que o

>ellado lem presenle ludo quanlo ncsle relalorio so diz a res
peilo do assulllplo de que Ira lo. Caminho assim um pouco
'mais depressa para clJegar a um relalorio, onde o illuslrado
enviado exlraordinario c minisll'o plenipolenciuio de Sua
~Iai:eslade Fidelis:,ima, junlo de Sua Ma~eslade o Imperador
expô7. um elenco rle duvidas qnc o senado, permilla (Iue <liga,
~ão inlciramenle inconcebiveis.

No relalorio de 1861 nào creia o sena,lo que se annuncia
ao corpo legblalivo que as duvidas se ach,10 ajustadas, não.
:linda não eslão decididas; eis aqui o que disse o nobre mj
hisl':o <lus negocios eslmngeiros dessa época. (Lendo): « O
,~overno illlpr.rial ainda não chegou a um aecordo com o de
Sua Mal:eSlade Fidelissima soure as duvi,las suscitadas du
ranle 05 trabalhos da eommissão mixla braóileira e pOI'lu
gueza, úcerca da cnmpelenc\" desta, em tomar conhecimento
d,.'s reclamações provenientes das despezas feitas com o.mo
vunento de lropas. segundo os termos da convenção addlelO
hal ao lI'atudo do!9 tle agosto de 1825, anteriores á procla
mação tia independeneia do imperio, e Ga de particulares,
pOl' aclos da mesma nalureza Ilratieados por D. Alvaro
,Ia Costa, que ficou comlllandando as lropas porluguezas elll
~Iontevidéo, quando dali se retirou o general barao da
Laguna. »

Aqui temos nós uma outl'" questão 'queveiu reforçnr
aquella, afim do que os lrabaltIos da eomlllissãn não progre
dissem. e vem a SOl' o caractel' em que ficou D, Alvaro elll
~Iolltevidéo depois 'da eonvenção feita entre elle e o visconde
tia Laguna.

No rc1atorio. porém, Sr. presidente, de 186'2, é justamento
onde apparece o ultimo esforço do governo portuguez para
a cabal' ou sU8pentler tod03 os trabalhos da COllllllissão mixta
existenle nesta cúrte. Eu vou ler ao senado o elenco <las
novas <luvidas otrerecidas ao governo imperi,./ em addicio
namento ás quesltl'es quejá tinbiio sido aprese~tadas: (Lel~rlo.)

« As questões suscItadas na eom~~lssão uuxta braSileira e
portugueza, estabelecida nesta cõrte em virtude do art. 30 da
éonvenção addi~ional ao trataúo de 29 de agosto de 18'2'5,
ainda Mo forão resolvidas.

« Como sabeis. ficárão ellas de ser decididas por um defi
nitivo accordo entro os dous governos.

« O Sr. conde do Tbolllar, quando ministro do Sua ~Iage;;
gestadc Fidelissima jnnlo a Sua Mag,estade o Imperadol',
submelleu. por nota de 7 do novembro <le 18r)9, á eonside
r,lçào do goveruó imperial varios (IUesilos, indicando com
olles outros tanlos pontos de tlil'ergencia que Ibe parecia
deverem ser previamento disculidos para se poder clJegar a
um accordo.

« Esta nota, em vez do facililnr o ajusle das reclamaclres,
veiu ainda mais complicar a pendencia. •

" Não so attendeu ao eSlado das dillicuhlades existentes,
croárão-se e reproduzirão-sc outras já dirimidas nas discus-
8ões entl'e os commissarios. " '

Eslas palavras, Sr. presidenle, devem scr pesadas pelo
senado bra8ileiro para ver o moúo como esta ~endencia tem
sido trata<la e quul póde ser a esperanca da assembléa geral
,elativamente ao seu e~ito. (Contilluanilo ale!') :

• O governo imperial collocou a quest,10 na sua verda
deira luz, nas instrucçlres que havia antos ,ransmiUiúo ao
seu ministro em Lisboa, para se entender a este respeilo
com o goyerno de Sua ~Iagestade FideEssima.

• Aquello ministro, comp,'eheodendo a sua missão, <lil'igiu
ao lIlusmo governo, em H de julho de 1857, o menw'1't1lldll1n
que vem annexo ao relalorioúesla reparti~,lo- de 1858.
, " Cabe tambem al[ui referir-me á exposir.ão quo precedeu
ú exhibição deste imporlanlo documcnlo. •

" Hetirou se o Sr. conde de TIJomar, e sendo o Sr. harão
do Itamaracá novamente incumuiúo úesta ne,gociação, recor
dou as bases em que ella lmlJa de fundar-se, e Illsistiu pela

inlelligencia genuina do pacto firma,io entre 05 dous gOVeT
nos. e ,;obre a necessidade de sc conciliarem as opiniõe., até
aqui diverg-enles, dc modo que sc atlenda por uma vez ['5
rec1amaçõts em qne sao interessaú09 não só subditos brasi
leiros como lambem os rIo Sua ~lagestade Fidelissima,

" Os prejuizos que som'em 05 reclamanles brasileiros com
a Illúecisao desle negocio süo inealeulaveis e obvios desde
que se considero que estão estes prÍl'ados do valor da liqui
dação de suas reclamaçaes ha mais de 30 annos, não ob
stanle o acto solelllne que as mandou liquidar por uma
cOlllmissão mixta.

« Algumas destas reciamações já têm sido objeclo de he"
ranças e invenlal'Íos que em parlo cOllsliluem o palrimonio e
uniea forluna de a!gumas familias. . .

" lHcreceu por ISSO do governo imperial a maior altenÇão
a representação que a Sua IUagestade o Imperador dirigirão
os sens subditos interessados nosta questão.

« Confia o mesmo governo que o nosso ministro em Lisboa
continuará a empregar os seus esforço~ para obter do go
verno de Sua Mageslade Fidelissima um ajusle que ponba
lermo a esla coniroversia ha tanto tempo pendenle, II '

Isto foi em 1862, estamos em 186í c não apparece nenhuma
solucão. "

Nõ relalorio, SI', Ílresidente, do SI'. ministro dos negocios
estrangeiros de 1863 apenas se diz o seguinte (lendo) : .

l( A pendencia relativa ás captu ras feitas pe,lo cruzeiro por
tuguez nos ma~es de AIrica, <le alguns navios brasileiros sus-'
peito de trafico, permanece infelizmenle ainda no mesmo es
tado, A sua solução final liga-se mais ou menos á questlio
da eommissilo mixta, da qual depende a liquidaeão aas res-
pectivas reclamacões ainda não conduidas.» •

De modo que õ assumpto que mereceu sempre aos nossns
ministros dos estrangeiros infonnaeões eabaes e extensas,
ao nobre minislro dos estrangeiros em 1863 apenas pareceu
que salisfaria ao seu dever pondo as palavras quo eu acabo
de lêr: nesse relatorio o senado ou a assembléa geral não
pôde colher uma só i<léa a respeito do assumpto que lOO
oceupa, ..

No re!alorio do mesmo nobre minisb'o da 186í, apresen
lado a tantos de. janeiro I nessc nada se diz absolutamente.

No relato rio do nobre ministro actual nem uma só palavra
tambem se diz a este respeilo.

Será que este negocio está decidido já, e então, como que~
150 de {ana caprina, não valeu á pena informal' ácerca delle
ao corpo legislativo? O sellado que f\}rme·o seu juizo e c'orP
elua como entend~r em sua sabedoria, Eu porém SI', presi
denlo, como senador do imperio, jul;{o-me na absolula e rigo
rosa necessidade de despertar a atlenc,10 do nobre ministro
dos negocios estrangeil'os para esto assümplo, que me parece,
grave e importante. S, Ex., se tiver a bondade de o tomar
eru consideraçi1o, dirá ao senado o que na a esle respeilo,

Sr. presidente, em uma das sessões passadas fizerão-se im
portantes obsenacões relalivamente ás convencões consula
res. Sobre esto óbjecto pouco ha, além do que se disse,
digno de o[ferecer-se ainda. á consideração do. senado, por
COllsequenclil cu não enlrarel no exame da materla, mas toca
rei em alguns ppntns que são relalivos ús convencões consu
lares, e principiarei, Sr. presíden~e, por e"por ao· senado uni
facto que com ellas tem relação, pedindo ao nobl'e minislrO'
que baja de informar ao senado acerca delle Eu pudera,
SI', presi<lenle. deixar de p~~ir estas informaeões ao nobre
ministro, pOl'que verdadeiramente já as tenhój mas desejO'
que se faça publico o pensatl'Mlnto do minislerio a este respeito,
porquanlo me parece digno de ser conhecido, senão elogiado,
e então como senador do imperio noutro, ausolulàlllenle ne\l
11'0, mais inclinado para sympaihisar do (IUC para anlipatbisar
com o ministel'io goverlllsta couro sou a lodo o- custo', ,desejO'

'que não perca o ministerio nada ilaquillo que iem ganbO'
com seus actos e (lue ganlie animo e vigor para ~onlinuar':
nessa vereda.

E nesla occasião, Sr. presidente, V. Ex.'permilla que eu
abra um parentbesis para vangloriar-me peranle o senado de
ter sido eu quem animou o govemo, isto é' 05 nobres miuistros
a sabirolll da POSiçãO dllbia e lastimosa em quc se acbavão

'senhores, a adoplarem a maxima de Pomp,eu o niío a <le Cesar,
para dcsnilUinarcm as opiniões e saberem quem era por elles
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para i1Ó aell't:éil çonsPerarêin lIell$ twnigo'd. O consel~o Coi
dado, Coi adoptado e o reilullado creio que o i16oado já sabe...
Eu Celicito o governo pelo caminho longo que tem Ceho. 'li que
nós actualmente presenciamos. Neosa occasião eu disse ao
millisterío que, desde que elle sabi~~e plenamentll de~sa
posição inglol'Ía. contallse com ó voto Oe LOdos aqulllles que
querem a prosperidade e a Celicidade de seu .paiz. Prosiga o
rninisterio nesse trilbo, siKa completanlente a política de
Pompeu, abandone 1\ de Cesar, deixe qúo estrebqxem as
C<lcsões e vera se ganba posk.ào nobre,. e gloriosa, ou não.

Eu não digo, Sr. presidente, ao minislerio que venha para
nós, não, nem que vá I!ara os outtos; o que digo Uniça
mente, é que o ministerro cuide de lIer pOder executivo.

Disso eu, Sr. presidente, que ia riCerir um facto ácerca do
~l1al pedia inCormacões ao nobre ministro; vem, a ser o se
guinte : . Em Nitheróby falleceu Antonio Jos6 Gabina, portu
gurz, deixou mulber brasileira e duas filbas brasileiras maio
res, uma dellas casada com brasileiro e dous filbos menOres
nallcidos no Brasil. .A fortuna deixada flor 'este Ilnado póde
dizer-se que excede de 200 contos; o consul pretendeu arre-
cadar a heranca. .

Note·se quê da arrecadação pagão;-se ri o;. ; os n02'l;0s con
sulos, quando arrecadão beranças de. brasileiros em paizes
estrangeiros apenas percebem 2 1/íI ~/. :"é um excellente
principio de reciprocidade.'i! 1/~ para li ./. e lS 0/" para 2 1/i! 11
Em 200 con~os .a arrecadação bavia .de dar. Úns poucos.de
contos de réiS, Ido é, uma pequena fJotcefltagem qtie não Caz
mal nenhum ser arrecadada em beneacio proprio....

O juiz de orpbãos, porém, da l)raia Grande,. comllreben
dendo bem as convencões consulares e sna obrigac<\o de
proteger os orphãos, e' o que deve ser "uma autoridadé bra~i
leira chamou a si o inventario e esta tralando delle. Os
interessados agoniárão-ll6, e com ratão.... Ora, ta\llhem a
Callar a verdade havia motivo para isto .... Provavelmente,
para se coniolarem. principiárão a espalbar que o nobre mi
\listro do. estrangeiros sustentava por emquanto a resOlucão
\omada pelo juiz de orpbãos da Praia-Grande, para lIIuaar
de opinião logo que se encerrarem as camaras, sem se lem
brarem esses que assim propalão noticias lIesta ordem, qU'e
em caso illentico o nobre ministro dos estrangeiros mmdou
em Macal1ésustentar e approvar o procedimento do juiz de
orphão., que procedeu pela mesma rórma. Ora, o senado já
v~ que qua.nde o nobre ministro, ou outro qualqu.er lI\.inistro
procode desta .f.&nua tem o meu voto.

O SR. SiLVEIRA DA MOTTA: - E o lIIeu.
O SR. VISCONDE DE JEQUITINDOIIHA: - E declaradamente.
O SR. SiLVEIRA DA MOTTA: - Mas dizem que ha esperanca

lIe que 11 gOlferno consinta nessa arrecadacão consular da
PraiaoGrallde. .

O SR. VlScoNDED!!: JEQ'oITINBONHA: - Sim, senhor; V.
Ex ouviu como eu o mesmo boato; mas eu eslou certo que
o nobre ministro da corôa não ha de proceder assim porque,
além do exemplo do que elle praticou relativamento á essa
1\Trecada1;ão de Macabé. seria o cumulo da indignidade des
fazer por tal fórma o qne havia feito. Eu lenho a cópia do
aviso de S. Ex. relativamente ao facto occorrído em Macabé
e espero as explicações de S. Ex. sobre o 3l\SUDlpto,

Sr. presidente, dous meios tinholo os ministros estrangeiros
aqui resillentes, e que se oppunbão 11 intellígencia dada em
sua circnlar para manifestarem sua opposicão a essa intelli
gencia: notas individnaes. on uma só nola éollecllva. Eu não
acbo inconveniente que, sendo consultado, prererisse o nobre
ministro a nota collectiva: pelo contrario este procedimento
do nobre ministro dos estrangeiros não só é mnito curial
como por .i mesmo revela quanto confiava na justiça da
sua causa, o que não é pouco. Por conseguinte bem longo
de merecer ceusura,. entendo qúe foi bem aconselhad,) o
nobre ministro quando assim procedll!!"

E teve um grande resultado, Sr. presidente. Sabe o se
vallo qual fOI o resultado? FicOll bem patente toda n
penuria das raz~es em que os diplomatas estrangeiros fun-
davão sua opposlção. .

Essa nota, hoje publicada no Diario do Rio, como li refe·

rlda nota collectiva. o que nil'o posso iJIirn\ar, porque n:",
lenho o original para pOller cotejai', e "pelHls creio ser ex'l(;ui.
pela ~rigem dOIllI~ veIO; dess<l neta se vé a futilidade dos
I;lrgume~tos ou dos fundamentos com que so 0IlPuzerã.o os
diplonia\as á circular do governo hrasileiro, circular, Sr.
presideote, qu'e seja dito de passagem me pareceu muito
beme8cripta, e mUIto ~er'n ded~zida. Eu. de5ejava que S. Ex.
mandasse pnblicar tanto a nota collecll va, como a l'e"p08ta
qu,~ se Ibe d.en. Sel)~ores elite objecto não c objecto verda
delral\iente diplomalico.

O SR. fERREIRA PESNA: - Já terà sido respondida?
O SR. VISCONDE DE jEQUlTI~Hoiml. :- V. Ex. pcrgunta-me

se já terà sidó respOlHlida? Só quem púde dizer a V. Ex. é
o nobre Ininhtro, se elle julgar que o olljecto não c, eomo
eu creio, verdadeiramente diplonlatico para se Ilie aPl'licar
aS reg-raa da questão peridente....

O SR. SILVEIRA D.~ ~lorrA: -Eile j,j disso que respondeu.
O SR. FERDEIRA PENNA : - Não ouvi.
O SR. 1oI11'USTnO DE IlSTnANGiúnos: - Quando tallbi

bontem disse que estava respondida.
O SR. FERREIRA PENNA: - Nã.o ouvi.

OSR. vTSCONDÉ DE JEQUITlNDONnA: - O que pedil\ios ügol"a
é q:ue publique. E eu tambem ja ouvi dizer não sómenlê que
a nota eollectiva estava respondilla pelo nobre ministro, COliJO
qu~ já se linba respondido ao nobre mini.tro; isto é, que. um
diplomata dos dissidentes separou-se e respondeu: isto foi o
qfJe oUvi dizer; agora, se assim é. tauibern nào sei. Como eu
não f ou dos agraciados por S. tx., quero diZer, daquelles
que merecem suas graças, não posso dizel' com exaCtldilo o
que na realidade tem o~corrido, mas vou dizer aquillo que
tenbo ouvido. auxiliando-me do systema ado~tado pelo nobre
senador pelo Rio-Grande do Norte, em certa época, quo tudo
via e iodo sabia por arte miJgica. (HitiJridalle).

.Sr. Jlf"e.idllnt1!l, tocou-se aqui no senado, na sessão passada
ou em uma das antecedentes, não estou bem cel·to, em um
ohje'cto muito transcendeute para nós, quero tliz~r, o estado
das nossas relacões actuaes ~om a republica de Montevidéo.
Se eu me calar 'li nada disser a esie respeito, dizem immedla
tamente, ou podem dizer, que eu sou da mesma opinião desse
nobre senador; se disser aquillo que peuso póde-s'o lambem
crer quo obro mal, que sou imprudenle.

Entre uma e outra dilliculdade entendo que devo combator
a primeira, e vou diZer alguma cou~a a este respeito; Illas
nã.o espere o senado que eu faHe sobre o assumpto de modo
que tome sobre mim a respoilsabindade que me não perlence I

e sim ao poder executivo.
Senhores, na minha opinião o g-o'verno lomou sobi'c si um

empenbo do bonra de grande alcance. A nossa qncstilo com
a republica oriental é uma que~tão nl\solulamcnte ligadil
com a honra nacional; eu n,lo desejo, pois, com as nll~bas
observd!.tões nem enCraquecer ou dehilitar o pensamento do
governo. nem tambem acor0!l0ar o governo a que vá alÓm do
que ó indispensavel para salvar a dignidade do paiz (apoÍ!ldos);
6 presentemente, senhores, não se trata nem se póde tratar
de saber se nos devemos embarcai' nessa grande questuã,
porque o goveruo já a adoplou; presentemente do que se
trata é de saber como teremos de sahir della; e ha de ser o
cor~o legislativo que liâ de iniciar o modo Como deve ello de
sahlr de;;sa questão de honra? Certamente não. Eu pois, não
lenho de snggerir /lO governo pcnsamento algum a esse res
peito; deixo-o completamente livro, porque quero como bra
sileiro, que quaesquer qúe possão ser os sacrificios, salve se
a honm nacional; bem ~~t~udido sob a tremenda re;ponsabi
IIdade do governo que 1II1CIOU nr.ste terreno li que. tão e que
progrediu 'nella; m;u; eu como legislador, n1\o quero enfm
.quecer a acção do governo.

Eu não me devo nesta occas.ião recordar do que aconteceu
a.qui nos dias lutuos08 de ~ezembro de 186'2, para comparar
os resultados, ou deduzir dahi qual deve ser a marcha que
o g~veroo tem hoje, senbores, de adoptar a rospeito de Mon
tevldéo. Nem as causas erão as mesmas, e por consequencia
as solu~~&s não devêrão ser as mesmas, nem eu me julgo



SESSÃO Eal 18 DE AGOSTO DE 1864. 113

autol'isado nesta occasião para tomar sobre mim a respon
sabilidade de proferir opini;J:o que possa PÔI' o governo .em
duvida retivamente áquillo que ba projectado, e tem em vista
levar a elfeito. Preparo·me, salvo o meu direito, senhores,
de tornar o governo responsavel por tudo quanto tem feIto e
por tudo quanto fará.

O Sn. FERREIRA PENll,\ : - Apoiado.
O SR. VISCONDE DE JEQUITlNnoNU.\: - Já v~, portaRto, o

senado que pouco disse, mais no meu conceito disse tudo
quanto me cumpria dizer.

O SR. FEnREmA PENNA : - Apoiado.
O SR.. VISC&NDE DE JEQUlTlNIIONnA: - Quanto trabalho,

senhores, quantos dissabores nos tem dado aquella rep~
iJlica I quanto dispendio I e sempre descontente do BraSil,
sempre nossa adversaria I Eu pudera dizer o mesmo de uma
outra nacão poderosa; sempre generoso o Brasil para com
ella, e sémpre seus homens de estado mais distinctos descon
fiados do pensamento quo dirige o g01'erno imperia I 1

Refiro-me, Sr. presidente, á Inglaterra",. disse mal,
não me exprimi com ·exactirlão, scnuores, refiro-me n,io iL
Ingiatesl'a, não á nação ingleza, mas ao seu governo,. sem
pre desconfiado do Brnsil, sempre desejOSo de o mOI:tlficar,
por assim dizer, sempI'e seu inimigo; mas a nação lllgleza
constantemente ami~a do Brasil, eonstantemente reeo
nheeendo as nobreso qual idnrles deste povo que tem de
ser um dia o gigante d,\ Ameriea! Sr. pl"eSI~ente, se
jamos generosos, porquo os gove~nos são transltono?, as
uações perpetuas; não é a nação lIlgl~za que nos mortlfiea,
são alguns homens de estado do seu palz; sejamos pruden.tes
e generosos, mas nrro prescindamos de modo algum daquIlia
que é da nossa uonra e:-:igir e reclamal·. .

TamiJem ácerca deste molinuroso assnmpto, Sr. preSidente
eu naua digo, porqne não quero enfraquecer a a~ção do go
verno, não quero PÔI' péas ao seu illu.str,ado patnotlsmo e ao
cumprimento dos seus deveres. Não dlrel._ pOIS. ao m:nlsteno
cc vós deveis praticar desta fórma, obrareIS mal, se nao fizer
des isto.))

Nas palavras que proferi aqui por occasião do voto de
gmças, recorda-me que disse que desejára .v~r termlllada .com
essa questão a questão do bill Aberdeen; e IStO ~m u~sejo, e
sabeis vós porque senuores? Por uma rnzão mUIto simples;
porque eu quero 'que a intelligencia, o bom accordo que
houver de dar-se entre o Brasil e a Inglaterra, depois do con
tlicto de dezembl'o, seja real e duradoul'o; ora, ell.o não póde
ser real e duradouro se esta questão não fôr termlllada, •

Não sou, portanto, Sr. presidente, da opinião do_ nob::e
presidente do conselilo, quando disse que ass.a questao nao
occupava o pensament.o Jo governo, e não sei se.drsse tam
bem o pensamento nacIOnal; ate me parece que dtsse que o
reclamarmos a revogacão do bill Aberdeell era uma prova de
que tinhamos reconueêido sua legalidade .. Senhores, fi 10
gica realmente é nova. permitta o nobre mInIstro ([ue :;.U Jllp,
é completamente nova, quando existe um protesto o"erecldo
ás nacões todas do mundo civilisado contra esse altentado
do forie contra o fraco.

Esse documento prova que na realidade desde? principio,
de.sde que appareceu e~sa lJuestão, desde.qu~ o btt! Jlberdeell
fOI votado no parlamento lllgl~z, o Braell ~a.o .0 re~onl~eceu
senão c?mo um~ o[ensa, um InS~lto, uma lllJ?-na feita fi sua
soberania. (Apowrlos.) Como, pOIS, se ha de dlZOr agora qu~,
reclamando nós a abolicão desse bill, dahi se póde conclUIr
que reconhecemos sua legalidade? .

Não, Sr. presidente, o bit! Aberdeen é, como eu disse
nessa occasião, uma mancha, uma nodoa na coIlecção de
leis da Inglaterra; a propI"Ía Inglaterra hoje está re~onh~
cendo a injustica com que praticou semelhante acto, a ~nJurla
que fez ao Brasil e a necessidade em que está de dar-nos
!Ima publica satisfação perante o mU,n~o civilisado. Emquanto
IstO se não fizer, nem as nacões clVlhsadas, e menos amda o
Brasil, podem crer ou depositar confiança algum!! no respeito
que cumpre que a Inglaterra preste á saberama e á lllde
pendia das outras nacões, e do Brasil como nação livre, e no
gremio da grande familia dos povos civilisados.

O SR. PIMENTA BUENO - Os direitos de todos os povos.

O SR. VISCONDE DE JEQIDTINHONIU,: -E' verdade.

Eu sei, Sr. presidente, dar o desconto a essa que?t~o do
trafico. Para a Inglaterra é ella com? um dogma ~'ehglOso :
luctúrão os membros do parlamento lllglez por mUItos annos
para conseguirem a abo~ição da ~scravid~o; co~seguindo-a,
ficou incarnado no e~pmto publico daquelle palz o pen~a
mcnto, a idéa, o principio da abolição da escl·uvatur!.1 em
todos os povos do mumlo; eJles e~tão como ~ue cegos, nao re
aectem não quem saber das clrcumstancms peculares dos
outros povos, querem i~ualar a to.dos, considerão que todos
se acMo nas mesmas cll'cumslanclas..

O que é lamentavel é que as medi~as que aquelle governo
emprega não são sempre as mesmas Junto de todos os gover
nos, o que faz presumir que na realiJarl~ o. governo inglez
não se dirige só e tão sómente pelos pnnclplos, mas tem
tambem em consideracão outros motivos; e lembro ao senado, .
perguntando se porve·ntura não sabe o governo inglez que o
j:overno hespanllOl protege ainrla o trafico em sua colonla na
ilha de Cuba, Porque não emprega para com aquelle go
1'erno, e na ilba de Cuba, os mesmos meios q?-e tem empre
gado a respeito de outros povos? Quando os.~starlos-Ullldos
fazião o trafico á vista de todo o mundo cmilsado, porven
tura os in~lezes farão empregar ali os mesmos meios que
empregárã; em relaç~o ao Bmsil? Certamente não. E' e~ta
desigualdade que otrende o propno caracter do go.verno lll
gicz, e desqualifica o seu fervor pela causa da extmcção do
trafico; é esta desigualdade que faz desmerecer o pensa
mento civilisador daquelle governo.

Demos, porém, senhores, o desconto que nos convem d~r.
caminhe o Brasil com prudencia no trilho que deve segUIr, .
adapte como deve as medidas llroventiva~ para produzirem
um determinado resultado em épocas maiS ou menos distan
tes de nós, e estou convencido de que todas as naçiles farão
justiça ao empenho que pomos em melhorar o estado de CI-

vilisação de nosso paiz. .... .
Sr. presidente, ha um outro obJecto de Iguallmportancla,

que foi aventado nesta ca~a; mas o nobre ~anador que ~ I~:n
brou ao senado nos permltta não admltlIr a sua oplluao..
S. Ex. censurou o governo pelo demasiado segredo que guar
dava a respeito de determinados objectos diplomaticos, o
entre estes lembrou a intervenção portugueza na nossa ques
tão de honra com a Inglaterra. Perguntou o nobre senaJor:
cc Tem progredido a intervencão portugueza? Nada so sabe,
e isto acontece em um paiz cônstitucional." .. .

Sr. presidente, não se póde argumentar ~om o pnnclplo ~a
publicidade dos actes do governo reconhecido pela constltul
cão para dahi deduzir-se que todos ós negocias internacio
iIae~ deyem ser dados ao conhecimento publico. Eu, Sr.
presidente, não. censuro, e nem desejo. intempe~tivamente
saber so a medlacão portugueza prognde ou nao; nessa
honrosa mediação oque desejo, Sr. presidente, ó flue. ella
termine, devidamente mantida a honra e a dlgmdade
nacional. Se aõsim não terminar, protesto ao senado q~e
porei de parte todas as considerações para fa~er responsavels
os nossos ministros perante a nação de qualquer fa~t~ de
decoro a tal respeílo. Assim, fique certo o nobre mlmstro
que não Jesr.jo que inopportunamente informe ao senado como
1',10 es;;es negocias; se o nobl'e ministro, porém, mandar
publicar por algum modo indirecto o estado dos. uego~ios.
pórle ficar certo de que lue agradecerei, porque a mlllha
anciedaJe não é pequena a este respeito.

O SR. SOUZA E l\lEllO: - Talvez que lhe digão em se
gredo.

b SR. VISCOIlDE DE JEQUITINHOIlII,\: - Desejo muito o
muito saber,e com grandeantecedencia; mas o que não de:ejo
é saber aliciai e inoportunamente, o que não desejo é que ()
nobre miuistro seja obrigado e forçado a Vil' ao parlamento
dizer. permitta-se-mo a expressão, tmtim por tintim o estado
deste negocio.

SI'. presidente, estes são os assumptos mais impol'tante't,ou
que me parecêrão mais importantes; agora vou fallar de ou
tros que não são, é verdade, da mesma importancia, mas quo
me parecem dignos da consideração do senado, e queprouu-

. zirão em mim o desejo de os pôr na presença do senado. Um
15
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delles é a remocão do Sr. Carvalho Moreira, boje barão do
Penedo. •

Sr presidente, V. Ex. e o senado sabp.m que, em conse
quencia do conllicto entre o Drasil e o governo inglez, entre
gnes os passaportes ao Sr. Carvalho n1oreira4 que os pediu,
retirou-se e,lle para a França.e lá existe com a legaçã.o mais
ou menos mtegral. Digo mais ou menos, porque não estou
ao facto de todos os membros que hojil compoem a legacão
de que é chefe o Sr. barãO do Penedo. •

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: - O secretario está em
Londres.

O Sn. 'VISCONDE DE JEQUlTINlloNnA: - Ahi está; o secre
tario já não é mais secretario, foi Ilomeado encarregado de
negocios de Venezuella. Ouço tamhem dizer qne para essa
legação foi mandado um addido de Venezuella. Em verdade,
aquelle paiz ... (,-indo-se).

O SR. SILVEIllA DA !I10TTA : - Não é-·confortavel.
O SR. VISCONDE DE JEQUITlNIlCNIU : - .... não oITerecia

tudo quanto é desejavel para se considerar con[01'lavcl, c.omo
disse muito bem o nobre senador pela provincia de Goyaz,
e então mandou-se que fosse elle ser adido da legaeão do
SI'. barão do Penedo. •

O Su. FEnRAz : - Em Paris.
O S. VISCONDE DE JEQUlTINllONIL': - Em Paris, "im,

.porque em Paris, a falIar a verdade,' passa-se Imlbor do que
em Vonezuella ...

O Sn. FEnRAz : - Agora ha um 3° addido lá o visconde
do Carvalho. '

O Sn. VISCONOE DE JllQUlTrnIlON[]" : - Tenho noticia do
110 Sr. visconde de Carvalho.

q Se .. SILVll.IRA DA MOTTA : - E' um addido imp~rtan te ;
creIO ate que e portuguez.

O 5n. 'VISC~NDE DE JEQUlTINIlONIlA : -lIlas cumpre saber
([ue estas medidas salvadoras farão do ministerio passado e
'n[[o do ministerio actua!. '

O SR. FEnRAz : - A conservação é.

O SR. VISCONDE Dll JEQUITINIlOIiIl.,: - A conservacão sem
uU"l'ida, isto é, o nobre ministro dos estrangeiros uão 'tem re
vogado, porém n[[o tem augmentado o numero dos ellJpre~a-
lias (apotados); esta é llue é a verdade. b

1I1as eu não trato dos empregado$, trato sómenle da con"
servação do SI". barão do Penedo, ou, permilla-se-me o
termo, não é verd~deiramente conservaçlio, é permiss[[o: o
governo tem Jlernlltlido que o SI'. barão do Penedo resida em
l'aris por emquanto, tendo a secretaria (fue tinha, excepto o
secretano, com o augmento uar[uelle oulro addido; é este o
facto.

Ora, eu entendo que não !la razilo para censurar o nobre
ministro; n[[o ha raz[[o "ctnalmente, póde ser que baja da
'lui mais a algum temJlo. O nobre ministro pese bem estas
rnlllhas palavras, Jlorque o facto nlio llareca ao nohre minis
tro tão simples que não involva, que nlio lÍne01Te motivo para
grave l'esJlonsahilid~de se se der tal ou tal bYJlothese. Essa
ta! ou .tal hyothese c que eu peço ao senado que não exija de
mlllI dJzer, porque crOlO que não devo dizer e n[[o devo dizer
porque póde prender-se a uma questão int~rnacional.

O Sn. SILVElnA DA II10TTA : - Elltiio está dito já, está r{)->
velada a hypothese.

O Sn. VISCONOE OE JllQUITINIlONIlA : - Tratarei sómente da
conservação, e digo que 110r isto mesmo que póde dar logar
Ú censura e á responsabilidade do nobre ministro, eu: n[[o
d!l"l'o nada dizer a este respoito, tanto mais'quanto, Sr."pre
sldente, ao governo e nlio á assemblea geral é dada pela
constituiçliO a allribuição de distribuir os empreg-ados encar
rega)los do serviço administrativo cOllf0rme eUe entender.
O corpo legislativo uá tanto para as despetas da reparticão
UOS estrangeiros, o o ministro da corôa é quem tem o diréito
de distribUIr essa quantia debaixo da sua responsabilidade,
attendendo sempre, é verdade, ao pensamento manifestado

nas camaras. Desta resJlonsabilidade pecuniaria eu prdmetti
ao senado tratar neste discurso, na segunda parte desta en
fiada de 1Jalaaras ou ... em uma palaHa, senhores, para diter
tudo de uma vez: eu Jlrometti faHar I,1jStO na segunda parto
do meu rasaria pal"larnenlar. (Hilaridacle).

Se o nobre ministro cntendo que o Sr. barão do Pcnedo
deve ser conservado com a legação em Paris, faça-o; se en
tende que não, remova-a. pnra o Ilrasil; se não entende as
sim, remova-o para outra parte; mas eu não digo ao Sr.
ministro dos negocios estrangeiros que faça isto, nem que
faça aquillo. Se se tratasse nesta occasirro de avaliar os bons
services desse digno funccionario, eu n[[o me pejaria, se
nlJOrês, de dizer tudo quanto sinto em favor do Sr. barão do
Penedo, e o alto conceito que faço da sua capacillade intel
lectual e das outras qualidades que o om[[o.

Na casa tambem se tocou em um objecto que é digno da
consideração do senado; perguntou-se ao Sr. ministro dos
estrangeiros se elIe cntendia que o numero de ofliciaes de se
cretaria era ou nGo sufficiente, que visse hem que a repar
tição de estrangeir,:s era uma repartição especial. que um tlia
linba muito que fazer e outro nada, e mais ou menos dis
correu-se para sustentar a proposiçlio a olhos visto, no con
ceito desse nobre senador, da necessidade do au~meuto rios
empre~ados da secretaria. Eu !lotO sou desta opinião, e note
bem ocsenado oue não sou desta opinião desde muito tempo.

Senbores, creio que n[[o é violar o segredo. Aqui no sc
nado, já como senador, tratando-se da reforma das secretarias,
aehei que o numero dos empregados da repartiç[[o dos es
trangeiros era demasiado, e minha opinião foi que a dlvis[[o
da secretal'ia n[[o deveria ser feita pela fórma adoptada. Por
tanto hoje continúo a ser da mesma opinião; a secretaria,
como dis,e ó nobre ministro da corôa, tem o numero snfli
ciente cle empregados, apezar de se ter diminuido quatro
empregados. E' preciso que o senado se recorde lluO as se
cretarias for[[o todas damasiado em grande organisadas, e
<lerão-se aos. se~s ofliciaes ordenados maiores do que os fluO
erão campatlvels com o cstado dos outros empregados. Não
quero dizer que fossem demasiado grandes, não, o que digo,
note-se bem, é que se deu mais do que aquillo que se dev8ra
dar em relação do que percebem outros em pregados Pll
blicos, e até de mais elevada catbegoria; não se guardou
propor~ão alguma; r,omp<\rem-se os 'Vencimentos dos officiaes
de secretaria com os dos desembargallores, com os dos mem
bros do poder judicial, e ver-se-ha que na realidade nGo

,houve pro~orção alguma, o muito menos eom o que percehem
até. os mmistros ela eorôa. Que proporção ha entre 9:600$,
que percebe o director geral da secretaria dos estrangei
ros, e 12:000$, ([ue é o onlenarlo do ministro e secre
tario de estado? lia proporção? Note-se a ditl'erença da re
prosen~açào de um e de outro. Atlenda-se á distancia da ca
thegona.

Já que [aliei el11 repreaentação, Sr., presirlente, devo dizer
minha opiniGo sobre uma questão aventada pelo nobre sona
dor pela Dabia, meu nobre coHega. A este nohre senador pa
receu que se podia muito bem elevar as ca tbegorias sem se
augmentar os vencimentos, creio qne sómente para dar aos
nossOs diplomatas uma grad,uação mais olevada o colloca-Ios
junto dos governos onde residem em uma posição mais airo
sa. Senhores, eu decJ,aro ao sen<ldo que não é o uobre sena
dor o primeiro que me diz isso; alguns diplomatas na Eu
ropa queixarão-se de sel'em conservados como encarregados
de negocios, porque COIllO taes não po"dlão ter taes e taes re
galias ; e alguns disserão: (( Eu receberia como ministro
residente o mesmo que recebo eomo encarregado de nego
cios ". Eu respondi: Não póde ser. Se o governo eleva-lo a
ministro residente, ha de dar-Ibe os vencimentos proprios
dessa cathegot'ia; não, póde deixa-lo com o ordenado de en
earregádo de negocios. Um desses diplomatas fez-me ver:
" Neste paiz os proprios embaixadores não têm precedencia
sobre laes autoridades; que fará um pobre encarregado de
negocias? » Ainda insisti: Não é possivel. E o governo bra
sileiro deve adoptar o systema de não elevar o seu corpo
diplomatieo á maior catbegoria de encarregado de negocios,
porque as circumstancias financeiras em que nos achamos
são muito melindrosas, e, seja dito perante o senado, levo
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esta observação á consciencia do nobre ministro da corva ;
eu en~endo quo os empregados superiores do corpo diploma
tlCO sao aetualmente, e sempre farão, bem pagos ou conve
nientemente recompensados; os seus vencimentos são sum
cientes para ellos viverem com digniJade e confortos nos pai
zcs onde se achITo.

Eu quando fui ministro plenipolenciario em Londres não
tive_ mais do qu~ 2,800 libras, e:declaro ao senado, e digo
aflUI para, ser !ldo em ,todo o paiz, 2,800 libras servir,io
narfuella epoca para VIver CLm todo o luxo necessario 1Í
dignidade do lagar que eu representava,

O Sr.. FmllAZ :- Naquella época.
O SIl, VISCO~DE Dr> JRQUlT!~JlO~nA :- Agora a exprcssão

-nnquella época- é preciso elltender-se, Na In~lil(crra e
nos outros pa;zes (em havido augmento nas despezas_

O Sn. FEr.IlAZ :- Apoiado.
O Sn, VISCO~DE DE JEQUlTI~nONI1A :- .• ' nas despezas de

luxo, não ~as outras, Caleule-se, por exemplo, o,que gastava
a classo n~edra na Inglaterra em 181 I, que fOI o anno em
quo lá eitIve, com aquillo (Jue gasta hojo, e 1m de \'(\r-so
'lue é o me,mo, senhores; Li estive, ohservé'i, examinei e
perguntei; os alugucis das casas silo quasi os mesmos, a
?'ll'ne, tem o, mesmo preço, o pão o ,mesmlssimo, o vestuario
c mUlto nMIS h,arato do que no TIrasll, niio tem comparação
algnma, Permllta-me o senado que lhe dl!:;a qne uma casaca
em Londres, ,le panno muito fino, não eusta mais de io) ! 11
,I(IUI não é possivel ter por esso preco, 1'01' conse((uinte não
entro em IlUliores minuciosidades pontue não são ]Jl'oprias do
10f(ar ; é de passagem que disse o que o seaado ollYiu, Por
oonsequencia a expressão-IJaquella época-deve enten,ler-se
ao que realmente se, refere; n,10 ha essa graw!e e extraordin«ria
dilTerença. Em Pans, convenho, houvo I!"l'ande alteracão, silll
senhores; fluem ]Jodü\ viver com 6,000 francos ha 2Ô annos
não ]Jóde ~iver hoje com os mesmos confortos, é procis~
gastar maIs; mns o que tenho dito não destroe a minlla pri
meira proposição, que é que os em;Jl'egados superiores do
corpo diplomaticQ estão no meu conceito muito bem p~gos
sef(undo as tabellils em vigor, '

Agora o, qu~ desejo, o que peço ao nohro ministro, e farei
esta supp!lca a todos os !lOSSOS candidatos a ministro é o
seguinte: 6 que não faca chasscz-croisez com os ordenhdos
dos empregados diploniaticos, porque não é conveniente:
quem estil no habito de vivel' com 20:000,f) não póde vivei'
com10:00()';s, nem CO!U 11i:OOO,5 sem incoiTImodo, Se as cir
cumstanci<ls do Lhesoul"o são taes tIU~ fOl'cão a adminisLl'aeüo a
fazer economias, faça-se 1'01' ou(ra fórma-, como farei ycr: não
augmcnlc-sc a de::pl~za com ajUllas ele cUi'iLo 1 removúndo os
cmpregaG05 sem ri.1zITo, nem motivos. Ü senado sí:!be (fue llma
rumoç,ão HO corvo rliplomai.icu Fignirrca duns bQí\s ajudas de
ca,to: uma par:t o quc é nomeado, e outra pnm o que é d'l
11llUldo,.ou posto em deSp0:llbilidade p;:s3iva ou ac!ivil; por
cor.se~ullltc nfi.o se devem f}lZCl' as lnudiLnCaS sómcntc vor
lnero luxo, ou ,liscricionnriamente; c siái e tilo sómenle
'lu ... ndo o interesse publico o exigir, A u<u empregario a quem
so tira 7:000,5 de seu orJenado por anno ....

O Su, FERRAZ: - De ordenado niro, dos vencimentos.
O Su, VISCONDE DE JEQUlTl~nONIIA:- Eu queria fallar dos

vencimentos, Ora, tirar 7:000,5 do vencimento, a um empre
Rado faz I(rande r,alta a esse emprega,lo, elle nITo póde dei
xar de sentll', e Isto não se deve fazCl', Sei perfeitamente
que tnlvez não seja tão culparlo ~uem tira como quem deu
iIlegalmente; n,las deu-se .. :, Os empregados subalternos do
corpo dlplomaUeo estão mUlto mal ll:l~OS; mns eu não que
ria fallar obto, e o senado vai já dizer: Cf E' discurso pro
domo sua ..... "

O SI', FERREIRA- PENM : - Não apBiadQ,
O Sn, VISCONDE DE JcQUlTl~IIONIIA: - cc .... porque tem

membros de sua familia no corpo diplomatico e 8ão subal
ter,:os ; er!l~, está advogando a causa delles,." Nilo é assim,
façao-me a Jusuça qne mereço,

Um secretano de legação, SI': presidente, não póde viver
com.'i:OOO~, não ó isto possivel em paiz nenhum. fiem en
tendJdo, quando dIgo q:{)OOi$, são q:OOO~ fmcos, entrando

orrl,cnado o gratificação, Um seeretario do legação não tcm
!,UaIS nem um vmtem, quer vá rara Londres, quer para Paris,
e a mesma causa; lIam a Hespanha, para Portu"al é o
mesmo, Oh! como é I!Ossivel que um secretario q~e tem
dous ou tres g01'ernos Junto dos quaes tem obl'i~acão de re
s,idil', e pOI tanto de fazer viagens do uma paraboútra parte,
ucye de perceber os mesmos, vencimentos? _Não póde ser;
faz-se mister que o n~J'o ministro dos negoelOs estran~eiros
rel(ule esta materia de um modo dilIerente. b

Um adJi<!o com 3:00003 não póde viver em nenhum raiz do
mundo; e quando cOlllparamos o quo 11m addido percebe com
o que percebe o secretario, que jú é uma personagem diplo
matlea que tem rcpresentação, e deve te-Ia, não podemos
dClxar de censurar, São 3:000,03 para o addido em Londres.
para o arldido na França, para o addido em qualquer parto I
C'Jlllparcm-se estes vencimentos do addido e do secretario
com os Iencimentos dos empregados da secretaria que lhes
eOI'l'espondem, e ver-se-ha a desigualdade.

Era isso" scnlJores, que dava logar ao abuso das gratillca
ç,les por aVIsos; pois não so póde deixar de dizer que erã()
"husos, que só deste modo se podem explicar decentemento_
Conhecendo o gOl'erno que Ulll secretario, quo um ehefe d~
le~a!;iro, supponbamos, não podia vivel' com isso, ou preci
sava, fazer viagens c vingens custosas, dava-se-lhe uma
gratificação por meio de um aviso, Tal procedimento era
111ef(al. E porque se não davn a todos? mas a causa prima
na era a mesqUInhez do ordenado o mais vencimentos.
. Ora, eu disse ljU~ desculpi<va ,isso, e desculpava por esta.

formn: a repartlçao dos negoclOs estrangeiros não é como
a repnl'liçãO do imperio on a da justip, onde os ordenados
c tudo esta marcado; a!l ba como fIne necessidade de um

rouco de discrição na distribuicão dos dinheiros naeionaes_
)01' exemplo, no corpo diplomático remove-se e o governo

deve poder re~over; no poder judieial não é assim; aqui está
esta grande dIilcrença e dl[ere,nça, que oecaSlOna não pequena.
t1espeza,

Agora permitta o seaado que e,u diga alguma cousa, bem
qne pouco, sobre 03 eonsules, POIS Oi consules em Paris, em
Llverpool, em Hamburgo, em Genova, em Lisboa, em Cadi1:
estão nas mesmas eOlldicões em que está o consul por exem
plo, na cidade de Londj:es ou em alguns dos poitos de Por
tugal, exceptuarlos os dous de Lisboa e Porto? Estão nas

'mesmas eondições, quero dizer, veneem emolumentos sum
cientes para viverem? Certamente não_

Digo ao senado o que ha a respeito de Civita Vecchia.
Dlss?-mo o nosso encanegarlo de negocios em Roma qne ali
era \lJdlsl'en:avel haver um conslll, não pc.la nbundancia de
narios, não pelo granJe commercio que !la entre ltoma o o
Brasil. ruas porque ali aportITo muitos brasileiros que passão
pura numa, etc" e quo portanto elle preteudeu ter ali um
'i'ice-col\sul.

O Sn, D,\~us:-ITayia um.
O Sn. VI~CO~DE DI! JEQUlTwilO~n!:-Exist\ll um, eomo diz

o noh"e senador pelas AlagOas, mas esse abandonou o lo~ar
n declarou ao ministro (lue n~o 'lueria mais, porque não 'lho
faZia conta, '

O Sr., DANTAs:-EI'a um romano.
O Sn, VISCONDE DE JEQUIT1NIIONIIA:-Quando Ifl estivo não

bavm nenhum, c não bavia, porque ninguem queria acoitar o
logar.

A .respeito de Liomo, dava-se a mesma. cousa, e o consu\
que la ,eXiste actualmente é pOI'<[ue é um negociante rico que
faz mais caso da farda e das armas imperiaes em sua porta.
do que dos lucros, porque destes não necessita,

Agora vamos ao de Londres. O senado sabe que 'o consul
Reral da llrasl! na Inglaterra mora em Liverpool; que em
Looures eXls(e um vlce-consul; todas as questões que ha
Informações e trabalbos não renumerativos eahem solHe ~
vice-consul. Elle ~ obl:igado pl!.r isso mesmo a ser mais
assll]1I0 no seu esenptono do que qual~uer outro vico-consul
em outra part~; actualmente tem um trabalbo immenso pela
falta de- legaçao brasllma em Londres; é e.lle quem alguma
cousa !az e~ protecção dos brasileiros; e em protecçito dos
braSileIros, dIgo eu, sim, senhores, porque o senado quer
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Babel' como vi agora a casa do parlamento inglez? Permitta
o senado que eu conte esta pequena bistona,para provar que
é preciso protecção. .. ..

Para ver as sessões no parlamento tnglez não e admlttlda
pessoa alguma sem bilhcte. Para obter um destes hilhetes
ha muita facilidade, quando o estrangeiro o pede por inter
media do representante de sua nação. Eu queria Yer.o in
terior do parlamento e assistir a uma sessão para ouvir de
pois de 20 annos lord Palmerston, o·Sr. Disraeli e outros
memhros notaveis daquelle illustre e immortal parlamento.
Não tendo encarregado de negocíos,nem ministro a quem me
dirigir, fui para <l porta do parlamento e quiz entrar; mas a
policia obstou-me, pCI'guntando-me: cc Traz bilhete.? -Não,
senhor.-Não póde entrar.-Como se obtem esse bllhete?
róde obte-Io facilmento por intermedio do representante do
seu paiz.- Respondi que o meu paiz não tinha representante
na lnglatena; o policeman deu uma granue risada, admi
rado de que houvesse no mundo um paiz que não tivesse em
Londres um representante; e então para como que jus
tificar o que dissera, respndi-Ihe que era brasileiro.-Ah I
tornou o policeman ; pois .bem, demore-se aqui alguns mo
mentos que eu vou procurar-lhe um bilhete.

O SR. DAliTAS: - V. Ex. não irazia comsigo o passa
porte?

O SR. VISCOll'DE DE JEQUlTI~1I0liIlA: -.Tinha meu passaporte
na bolso, olfereci-lhe, e disse elle que não bastava. Com elfeito,
o policeman andou lá por dentro e voltOlP trazendo-me um
bilbete muito cavalheiramente. Fiquei-lhe muito obri~ado,
entrci, e nesse dia foi justamente aquelle em que fallárão
todos esses estadistas notaveis que eu desejava ouvir, e que
havia :l3 annos que não tinba esse I,razer.

Aqui tem V. Ex. uma IJequena am.ostra dessa pro!ecção de
que eu fallava, desses pequenos servIços que se eXlgem,que
se devem encontrar, e que não ba razão alguma pam não se
obter nos paizes estrangeiros. Além destes, como o senado
sabe, ha outros de muito maior importancia, e de (Iue se não
póde, nem se deve prescindir.

Ora, [aliava eu do vice-consul em Londres, ja disse pouco
mais ou menos o trabalbo Ilue elle tem; pois bem, quanto
]Jercebe esse empregado? Tirada a parte que pertence ao
consul geral, apenas percebe ou Ibe tocão 120 libras! ! 100 ou
110 libras da ao caixeiro, á pessoa que deve estar constan
tamente no escriptorio, visto como o vice-consul tem outras
obrigacões a cumprir. ElIe paga, pois, tanto ou talvez mais
algumâ causa do que aquillo que recebe, que são as 120
libras.

Ora, pergunto eu, a posição rI esse empregado é a mesma
que a de outros empregados'! Nã~ é. Esse empregado tem
servido ba 13 llImos no Jogar de vlce-consul com esse I)e
queno ordenado; tem reclamado, .mas não se lhe tem feito
justiça, não se lhe tem dado grattlicação. Estou convencido
que re~ulando-se melhor as quotas que deveU! pertencer ao
con~ul geral e aos vice-consules, ftcava esse vice.consul me
lhor partilhado. Seja-me permittido nesta occasião dizer que
esse empregado é ftlho do fallecido consul Antonio da Costa,
que prestou importantissimos serviços no tempo de n?ss'l in
dependencia. Está reduzido a esses pequenos vencImentos
pela situação em que se acha.. .

Eu, Sr. presidente, em consequenclil do que acabo 'de dizer,
atrevo ·me a levar ao conhecimento do senado uma pequena
emenda. Se S Ex. disser que eUa é justa, approve-se ; se
disser que nã'p é ju;ta,. o senad~ raça o que enteoder, Jl,0rque
não qucro Ir neste obJecto senao de accordo com S. Ex. Se
S. Ex., por exemplo, tiver em visla melhorar as relações dos
consules com os vices-consules, segundo os rendimentos de
cada consulado geral. estou convencido de que este em
pregado e outros muitos bão de ficar melhor partilhados
se não tem em vista isso, deixe passar esta emenda. (Lê.)

AJlresento csta emenda por desencargo de consciencia; eu
ja ulsse as razões: primeiro, porque esse empregado esta mal

. jJartiJbado; e em segundo logar, porque é filho de um homem
que prestou importantissimos serviços e de graça na nos
sa lucta Oa independencia, Antonio da Costa, eujo nome co
lIhecem todos os que estão ao facto das particularidades

hi,toricas dessa lucta. Era brasileiro adoptivo, e o filho é
brasileiro nato. .

Sr. presidente, passo all"0ra a fazer algumas observações
relativamente ·as ci[f<ls do orçamento.

« Secretaria de estado, moeda do paiz, H.5:000J).l> No ba
lanco de 1861-1862 a verha da despeza da secretaria de
estâdo montou a. 13~:!>31,p367, e no rotulo da natureza dos
vencimentos se declara :-ocdenados, gratificações,. ditas. a
empl'egados que contão mais de 30 a.nnos de serViço, dla
rias, etc., 11V:000J).-Por consequenclU, eu tomo a verba de
135:000$ que acabei de dizer. Ba, portanto, um accrescimo
de despeza nesla verba da secretaria; porque? e um acresci
mo que uão é menor de 10:000$.

O Sn. fSnnEIRA PElI'lI'A :~ E ba uma emenda sobre isto.
O Sn. VISCONOE DE JEQUlTINIIONII~: - Sim, ha a emenda

do Sr. ministro para elevar....
O Sn. FEnRElfiA PElI'lI'A: - 129:119~.

O SR. VISCOll'DE DE JEQUlTIlI'nO~U.l: - nem; agora o Sr.
ministro exige 129:000~; logo, pede-se mais 10:000$ do
que se despendeu segundo o balanço. de 1861-18?2....

cc Legar.ões e consulados, ao cambiO de 27, -i69:j30~()tJ4..l>
Emenda: '" Accrescente-se: sendo 500$ para o expediente da
legacão de Roma e llalia e 500$ para o expediente do con
sulaao geral da Prussia. »

Sobre estes 500~ para o expediente da legação de Roma
e ltalia eu devo fazer uma reflexão ao senado. Eu não acho
esta expressão regular hoje, acbo que não se deve de usar
de uma expressão que póde chamar a attenção de um go
verno estrangeiro e provocar uma explieac~o. To.dos sabcm
que o Brasil.ja reconheceu o remo. da ltalta; hOJe a Itaha
llão é a reumão de dtlIerentes pnnclpes soberanos, como cra
antigamente, boje lórma um estado unico, com a excepção
dos Estados Pontificios. Por con~equencia, por que motivo não
se ha de usar da expressfLO-remo da ItalIa?

Eu, quando pedi passaporte em Roma para ir viajar pela
llalia, pedi muito incessantemente ao SI'. encarregado de ne
gocios que me tivesse a bondade de dar um passaporte ~ara
o reiuo da Italia, para me não pÓr em l'lSCO ou em dUVIdas
com a policia de Napoles e de outros logares, e por conse
quencia obrigar-me a solfrer algum desacato. Apezar disto,
a pessoa que escreveu o passapo~te pôz - p~ra a Itali~-.e
perguntárão-me...... como se o rCl,no da lta~lU all.lda nao tl
"csse sido reconheClClo pelo BraSIl. 01'11.,. nao sena meU.lOr
que me livrassem dessas perguantas pohclaes? Sem dUVida
al~uma. Eu possuo ainda esse passaporte; não quero fazer
uI~a censura, mas quero sómente lembrar isto ao governo.
Agora vejo nas emendas tambem : "expediente para a Jega
çilo de Homa e Italia ; " e~ acbav~ qu~ melbor se!'la 1]lzel'
reino da ltaha -, porrJllC e o que e hOJe, para nua dar logar
a que se continue. a fazer o mesmo nos p~ssaportes.

E já que [allol em Napoles, Sr. preSidente, antes rle pro
seguir, devo tambem chamar a at~enção do se~ldo sobre um
facto que não me pareceu cunal. EIS aqUi um decreto
datado de 18 'do IDez de janeiro do anno de 1862; neste
decI'eto assignado pelo Sr. Benevenuto Augusto de DIagalbães
Taques;se diz o seguinte: (lenclo) .

" Attendendo aos hons servlcos prestados por AntoulO
Naclerio, na qualidade de consul·geral.do Brasil em Napoles,
hei por bem nomea ·10 consul bo'~orano. " O ~enado acaba
de ouvir como o deereto se expnn~e; nomeaçao de consul
hGnorario e em rellluneracão de serYlCos. Ora ouça o senado
outro. Decreto de 30' de maio de 1863: lC bei por hem
demittir Antonio NacIerio de consul honorario deste imperio
em Napoles. l> Ora, senhores, o senado ja viu cousas desta
ordem? (Rindo.) Nomea-se a um individuo consul bonorario
por pa"umento de servicos, vem um outro decreto, demitte
esse individuo da logar" unicamente bonorario, a que [oi
elevado por pagamento de serviços! .

O Sn. FEnllEIRA l'ElI'liA : - Quanto tempo medeia?
O Sn. VISCOIlOE DE JEQUlTIlI'llONII.~: - As datas é o que o

nobre senador quer; eu já tinha dito: a da demissão li de
30 de fIlaio de 1863. Eu sei o que. V. ~x. quenu, eF": fazer
sobresahir a data heroica e patrwtlca (nsadas) do mllllsteno

:...
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....

de 30 do maio; eu, quo sabia as intençúes de V. Ex., por
isso é que me tinha escusadJ do dizer a data....

O Sn. FEnnEIRA PENN.\ : - Não foi com essa intcn~ão.

O Sn. VISCONDE DE JEQUITINUONIJA: - Al(ora a data do
outro decreto é de 18 do mez de janeiro de 18G~.

O Sn. FEnDEIRA PENNA: - Quiz ver se foi o mesmo minis
terio; não foi.

O SD. VISCONDE DE JEQUITIoUONUA: - Eu, Sr. presidente,
jlll[(o esta questão uma questão tambem constituicional.
Além de pcrder o govemo de sua gravidade quando pratica
destes i.ctos, ba tambem a o[ensa aló certo pOlltO de direitos
adquiridos. Pedro ó investido de laes e taes honras, e quem
lhas dá, em minba opinião. não póde mais tirarlh'as, porque
é propriedade sua, salvo por uma sentença, mas administra
tivamente é inconstitucional faze-lo. Estes são os principios
ex~rados em nossa lei fund.Imental, que reconbeceu sagrado
o direito de propriedade. Estarei engan.1do? Creio que, con
sultando a conseiencia, todos os noiJres sonadores b:l0 de
concordar com a minba opinião. O ministerio, portanto, póde
dar a Pedro taes e taes honras, mas sómonte POl' sentenca
passada em julg~do as póde perder: o governo não lh'as póae
tir~r, isto é, o poder que dá não póde mais tirar, sa:v J sendo
por uma sentença. E accrescento a isto que acabo de dizer
uma circumstancia muito digna de consideL'ação, e vem a ser
o ter eUe sido elevado a consul honorario em pai:amcnto de
servicos.

nIas o nobre ex-mtnistro dos negocias estrangeiros fez tudo
quanto lhe veiu á caneca!! ... Eu sinto quo eUe não esteja
n:l. c~sa, porque estou inteiramente convencido de que S. Ex.
não havia de perder esta occasião para explicar este seu pro
cedimento,

O Sn. DARÃO DE ·PIRAP.l.MA: - Nesta não eahia elle .. ,
O SR. vrsCOoDE DE JEQUITINHONHA: - Chamo a atlencão do

nobre ministro dos negocios estrangeiros para este faeio; e,
senhores, com este individuo praticou·se ainda mais. Tirou
se-lhe uma pensão que tinha!!! Assim, foi ferido nas honrns
e lia algibcira. Não foi despojado do,; bens e reduzido a mi
seria,porque não pôde ser ... Senhores, o Sr. Nac!erio, além
das 1I0nI'as de consul geral que llle forão dadas pelo decreto
de 1862, exercia o cnrgo de vice-consul depois quo o reino
de Napoles fez parte do reino da ltalia, e entrou em exerci cio
de consul geral do reino da llalia o Sr. Dl'. Persiani. Se o
govemo, pois, o demitlisse das funccões dc vice-consul, po
dia-o fa7.er; mas dcmitti-lo de consul honorario, nITo o podia
fazer. E o ministro bem o sabia, e ;101' isso para se dar al
guma sombl'<l de legalidade, note-se que 110 decreto da nomeação
de eonsul bonorario não se disse donde·, porque era um ahsurdo,
visto como não exercia funccões, tinha slÍlllente as h,Jllras;
mas no decreto da demissão "diz-se :-hei pai' bem demittir de
consul honorario-em Napoles-, sem allender esse SI'. minis
tro ao ahsurdo que cornmettia. Já algum dia se viu nomear-se
consul bonorario, enviado extraordinario bonorario, que é o
mesmo, para alguma parte? J\larcar-se districto a quem não
temjurisdicção? Pois bem; esse Sr. illustL'ado ministro assim
o entelldeu, reformando inconvenientemente a letra dos dous
decretos, que não é a mesma, como acaho de ler ao senado.

Senhores, este individuo, que é um homem que se trata
como um cavalheiro em Napoles, e que Jirestou muitos ser
viços á nossa fragata qUJndo lá esteve, e tem soITJ'ido dc~::;os
tus depo.is porque adaptou a causa dos desvalidos dos criados
do ex-rei de Napoles, bem entendido, adoptuu a causa não
para conspirar, mas para soccorrer esses desvalidos com
esmolas e outros meios, servir.os bem eonbecidos de todos,
tinba uma pensão, que lhe foi tirada. O avi~o que lhe tirou
essa pensão é oseguinto : (lê.)

Sobre o tirar-se-I he a pensão nada direi : era dada por um
~VISO, o por um aviso foi tirada. nlas porque se praticou tudo
IstO? Que disse o Sr. ex-ministro?
. Sr. presidente, já que toquei nesta materia, V. Ex. per

mitla que eu exponba em poucas palavras esse motivo dado.
SL.na elle ainda mais para evidonciar a habilidade do Sr. ex
nULllstro, e as regras de justiça que seguiu.

Morrêrão aqui uns italianos: um empregado da repartição

de estrangeiros julgou eonveniente eomprar a herança. Per
gunto eu: lIão é perminido aos empreg-ados da repartição de
estrangeiros eomprar. nem vender? O senado dccida se um
empreg-ado por sei' empregado da repartição de estrangeiros
fica inbibidn de fazer contratos. Ora, para fazcI' esse con
trato, necessariamente havia de dirigir-se a alguem em Napo
I~s (a quem Iie mio ao consul?) «afim de pergulltnr o preço quo
querião, e as demais condições do eontrato. Ajustado o pL'eço,
enviou ao consu\ uma proeuração para assignar 11. escrip
lura. l> Nada mais nalural. Se bouvo culpa, em uma palavra,
desse empregado qne lIão devêra, segundo os principios rio
r,obre ex-ministro, fazer eontratos de compra, por IJue para
isso estava inhabilitado por lei que só o 1I0bre ex· ministro
conbece, nada tinha com o contrato da comprll e venda o
consul, que só serviu do lIIel'O proeuradar para assignar o con
trato.

Mas, Sr. presidente, a fraqueza é sempre a nossa divisa. I
Os vcndedores alTcpenrlerão-se do contrato: representár;lo
ao governo de Turim, e este ordenou ao seu encarregado de
negocios que fizesso punir nüo só o empregado. como o
consul pelo inaudito crime que colnmettêrão! (Rindo-se).
Scnhores, feZ-50 disso um motivo de I[ueix'l, o teve logar
primeiro a aposentação do empregado da secretaria eompra
dor ria herança, e a demissão de eonsul geral bonorano do
Sr. Naclerio, contra quem se nutria muito boa má-vontande.
Aqui tem V. Ex. contada a historia,

O que se segue daqui? E' que quando eheguei 'l Napoles
não bavia consul, porque níngucm quer se-lo. E' precIso
ver que o commercio do N~poles com o Brasil é pequeno;
todo o commercio da [,alia com o Bra.il é feito por Ge
nova; Napoles n;10 é um porto eOIDmercial para nós; por
tanto o rendimento é muito pequeno e os incommo~los são
muito graves para napolitanos ..... A'cerca desta gravidade
eu nada digo: perguntem ao nobre J!linistro dos. eS~I'angeiros,
que elle sahe da ra7.ão por que eu disse que bavla mcommodo
grave....

O Sn. RAnÃo DE PJnAPAlIA :-Elle t;lrobem não diz.
O Sn. VISCONDE DE JEQUITIoIlONIIA:-Estou que elle tambem

não diz.
Emp'regados em d-isponibilidwle.-Esta verha é de 7:000~

e a emenda a eleva a 18:000,$! Veja V. Ex. o lucro que nos
dito os capl'icbos I Agora n~o creia o sanarIa (Jue isso é de
masiado, porque o numero dos infelizes augmenta todos us
dias (apoiados); m~s para que isto? E quem são estes em
pregados em disponibilidade? Gernlmente fallando, são os
bomens mais hailcis e notaveis qne tinha o nosso corpo di
plomatico.

() SI\. FEllRAZ: - E' verdade.

O Sr.. V[SCOoDE DE JEQUITINllOoll.l :- Ora, este systema ...
SI'. presidellte, V. Ex. qller que ell IlJe fedle com f1'ilnllueza?
Eu nào o queria fazer, nem vim com tennão de fallar senão
uma bora. talvez nem t~nto; mas uma proposi!Fl0 arraslra
outra .... Eu acbava mais razoado que o ministro se reunisse
COID seus colle~as e tomasso a resoluç;lo seguinte: « Fica o
corpo diplomatico extincto por seis almas. lJ Isto era melhor,
porque tirava-se a pretenção a muitos moços ilIudidos que
querem entrar para o corpn diplolllatico, pensando que é uma
carreira, quando não o é. E' um passatempo para uns, e mi
seria e desesperação pam outros. Senhores, é uma infeliz
earreira publica J O regulamcnto do CUL'PO djplomatico, assim
COIIIO o do corpo consural', estão clamando flor uma reforma;
tudo ahi é arbitrio! l'areceu consagrarem-se os direitos do
corpo diplomatico para que seja ullla carreira entre· nós, po
rém não é assim.

E o senado permilta quo eu diga, o corpo diplomatico do
llrasil tem missão diITerente do corpo diplomatico de qualquer
outro paiz. Nós'precisamos d.e informações frequent~s sobro
todos os assumptos, moraes, mdustriaes e commerclaes; e,
posto que as outras naçoes não precisem evidentemente tanto
corno nós, todavia Y. Ex., se tiver a bondade de, nas suas
horas ·vagas. ler as instrucções que o condo Russell ha tres
ou mais annos deu ás legações da Inglaterra, marcando as
obrignções incumbidas aos secretarias, aos addidos, etc., se
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V. Ex. folhear instrucções iguaes, dadas aos seus agentes
pelo governo dos Estados-Umdos, dar-me-ha razão de ficar
espantado dUfIUillo que acontece enlre nós. Esta ó a grande
missão do corpo diplomatico do llrasil; nós não temos neccssi
dade do corpo diplomatico para solução dc grandes questões,
pOlque felizmente não as temos; temos estas grandcs ques
tões cá para o sul e norte na Ameriea: na Europa \louco ha
que fllzer. Doveremos, porém, deixar de ter homons habois
nas nações civilisadas para nos informarem de tud.o .quanto é
capaz do promoyer tambcm a nossa nqucZfl e cmllsação?
Certamcnto não.

Os nossos consules porventura devem se limitar sómente
a dar passaportes, a ver a carga, etc.? Veja V. Ex. como
clles as cumprem; pogue-se no relatorio do nobro ministro
dos estrangeiros,e veja-so como são magras as .informações
que nos mandão os COI sules. Os nossos agentes dlplomaltcos,
]Jorem,. cs.ses crcio que nada dizem, porque nada apparece
ncm no CO?,?'eio O/{ieiall." .

De Londres vem apenas uma mui curta estalistica : a im-
_.portação foi tanto, a cxport~ção foi tanto. Assim mesmo,direi

que fiquei espantado da somma enorme dil importação ingleza
em nosso l'aiz; o que prova que nosso commercio não está
tanto em dera'lencia como se presume; e mais ainda prova
(pe a respeito do nosso conllicto com o goyerno inglez
nquella nação não fr.z causa commum com o IlisLillCtO esta
dista que ha mais dc meio sceulo empregn todns os seus im
mensos recursos para 11 elev<lr ao m<lis .aHo ponto tle poder
o pl'osperidade.

O quo não posso comprehender ,e desejo que o nobre minis
tro dos negocias estrangeiros explique extensamente ao se
uado, é o que oceorre a respeito do ~ [jo; diz esto paragrapho:
" Extraordinarias no exterior GO:OOO.;5 ", e a emenda d<l ea
lllara: - Em vez de GO:0005, (liga so 70:000li~ ; - porque,
scnhores? No balanço de 1t;61-18G2 yejo cu: C( Extraordi..
narias no exterior ~5:85[j,?Oü7 ; )J nem são GO:OOOp, como
foi pedido pelo governo, uem 70:000;$, COIllO a outra camilril
w,tou em sua cmend'l; são áü:OOO;j) I Por'lue, senhores? Pois
15:000:;'l, no caso tle valer a proposLa do governo 25:0UOp,
no caso de prevalecer a emenda da camara temporaria, e
objecto de Tana empina para nós? r,ão (levemos nós, 81'.
presidente, examinar esta verba o procurar saber as razões
por que despenderão-sono exercicio de 1801-1802 JÍ.Ü:OOO;~,
o governo pede GO:OOOl!l, o a camara dos dcputados quer que
seja de 70:000;,)?

Esta verba está com ares de despeza secreta, Eenhores !
Pois nós temos despezas sscrelas elll diplomaei;\? Para (Iue?
A respeito do trafico, já vimos o que se resolveu, quando se
tratou do orçameuto da jnstiça.

O Sn, FEl\r.rIIlA PE~~.\ : - O orçamento lUesmo explica
qne parte dessa despoza é resel'Yada,

O SR. VISCOI\DE DE JEQU1Tl~{]Ol\n~: - E' o que eEtou
dizendo; temos despezas secretas IlU dil:!omacia; porque,
senheres?

Sabe V. Ex. o que me esliÍ. parecendo? E' quo o que Ee
pretende fazer com este dinbeiro é dar aqui 1:000,;) de gorati
1kação, ali ~:OOO$, 2;OOOí? mais adiante, 3:00U.$ mais ::0
norte, 1:000.;5 mais ao sul, ele., etc. ,! Mas isto ó conve
niente? devemos consentir em taes desigualdadcs e patrona
tos? Vamos adianle.

Aqui não vêm despezas eyentuaes. No blllanço dc 1861-02
"em eSla verba de eventuaes, e despenderão-se eom eUa
21:000;;); aqui no orçamento do nobre ministro supl'rimin-se a
]lalavra-eventuaes, o pnzerão ontra.-« Ditas no interior",
l,tO é, dcspezas extraordinarias 110 interior, «moeda do paiz
2'5:00(J,j). II No balanço despenderão se como eventuaes
2JÍ.:OOO;;'), aqui pedenHe 25:000~ J O descjo de angmentar a
despeza, Sr, presidenlo, e como uma comicbão do minist~rio
aetual; e, quando a diminue, olhem que e. parn fazer mal...
llerdoe-lllc o n~bre ministro. Trata-se de diJ:linuir? V,li-se
[<l7.er mal a um eidadão, tirilr-lhe o p[lo, coIloca-lo el1i uma
sitnação infeliz, ou pouco azada, etc. Não se trata disso?
Então augmenta-se a despeza.

'Nós temos necessidade de muita causa. Vou lembrar ao
nobre ministro por fim, porque já não posso nem é possivel
alongar-me; vou lembrar por fim ao nobre ministro um oh-

jecto, ácerca do qual ereio que devêra ter feito albuma
cousa.

O nobre ministro dos negocios estrangeiros ha de ter sabido
da lei que p~ssou no congresso americano para o estabeleci
mento de paquctes a vapor entre New-York e o Rio de Ja
neiro, para, sendo eUes auxiliados pdo llrasil, tocarem nos
pertos que o Brasil designar. Temos, pois, que o que o con
gol'esso americano pretende é que .os paquetes venhão de New·
York até o Rio de Janeiro c toquem nos portos intermcdios
que forem indicados pelo goyerno imperial. Não é isto ntil,
Sr. presidente? De certo que é muiLo mais utH do que todas
essas rlespe7.as seereLas da nossa diplomacia.

Ningu:m contestará que é util augmentar as nossas rela
ç0es cOll\merciaes, tOl'lla-las mais frequentes e regulares com
uma nação tal como a dos Estados-Unidos, quo no norLe
represenLa o me,mo papel quo nós representamos no sul, que
que e a ullic:! eom qucm, em minha opinião, podemos ler nm
tratado de aUiallca offensiva e defensira nas eireumstancias
especiaes em 'lue- nos achamos; a unica que parece ter inte
res.e real llll sustentacão dos nossos direitos, a uniea que,
como nacão amcricanâ, tem sabido comprchender toda a
grandeza -o magestoso futuro da causa americana.

Senhores, tCillOS necossirlade rle trabalhar como naciio ame
ricana para eonstiLuirmo. o nosso 'commercio em termos
americanos, dirigido por [lrillcipios americanos. estranhos
tanto quanto possa ser aos velhos interesses europeus. Se
nhores, n"0 ser:í isto ohjecto digno da altenção do govel'110 e
e do parlamento 'I

Em minha opinWo, e na opini[lo dos estadistas americanos,
essa cmpreza nüo devo ser uma empreza particular; deve SOl'
uma em preza que lenha o caracter da empreza das 1llcssa
gerics ?'oyales on a de SOllllta111plon, o que terá essa empreza,
(rue nüo sei se .e realizou, do telegr6pho submarino, acere,t
lia qual eu tambcm peço ao nobre miuistro que inforllle ao
senado. Se isto não COITe pela sua reparti cão exaetamenle,
se é pela l'op<lrliç';o ela agricultura, eomméreio e obras pu
blicas. todavi;l S. Ex. me permittirá quo lbe diga quo a
r<lpHrtiç[Lo dos negoeios estrangeiros e tah'oz a mais propria
para dar informeçõL's sohre esse assumpto ....

O Sn. SlLVElHA DA MOTU:- E S. Ex. é ministro de
tunbas.

O 5n. YI;CO~nI, DE JEQUlT1~nOl\lIA:-... e demais a mais
S. Ex. reune as dUJS qnalidades.

Ouvirei a respeito do estabelecimento de paquetes com os
Estados-Unidos Ilquillo que o uohre ministro dissel'; o, se mo
parecer que ainda poderei aventurar algumas expressões a
esLe rei.peito, eu o farei, porqne, Sr. presidente, repit~ n<l
casa muis outra vez, é necessario (lue Ucscllyolvamos c de
mos tuda a prulccçflO possivul ao nosso commercio e li nossa
illdustría. O sel:ado niio tome esta palavra - proteeção - no
sentido economico; n,10 sou protccclOuista, nITn, eu sou das
idéas do comJ1Jereio livre; porém o que quero ó qne anime
mos o mais possivel ao commereio o á industria. PlaliLemos
estas granrJ['s arYorcs, porqne debaixo de sua SOIlUJl'a nos
ircmos recolher, quando cbegar o dies ire da nossa agri
cnltura.

Foi tambem lida, apoiada o submettida á discuss[lo a sc
guinte:

EME~:DA ADnlTlVA.

cc Ao art. 2° accre~cente-so: - incluída a gratificação
de 800,,5 ao vice-con,ul e:n Londres. - Fisconde de Jequili
'illwnha. J)

Foi igualmente lida, apoiada c sujeita á discus,Jo a se
guinte suhemcnda:í emenda elo SI'. visconde tio JequiLinhonha.

cc Igual gratincai,ão se Conceda ao vice-consnl om lllar
selha, e a qnahluer outro em igual cireumstancia. - Silva
ferraz. ))

O !sr. FC1"·Cit·lt pcnn8 pronunciou um discurso q':!e
publicaromos no appendice.a os te volume.

O SR. paESU;ENTll: - Niio havendo oumero sulliciente de
Srs. senadores para 50 votar."

O SR, PaRAl\lIos: - Pela ordcm.
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O Sn, FEnllAz: - Houve outros pontos em quo cu n:io
posso absolutamente estar de accordo com o nobro senador.

A respeito das g-ratificações e ordenados dos diITerentcs
ministros que temos em paizes estrangeiros, eu adopto o seu
principio appli~ado aos secretarios de legações e arJdido,.
lInlendo que e,ses ordenados e gratiHcações, ou principal
mente as g'mtifiçações, devem ser proporcionaes ás despezas
que se podem ter eIn certos logares .

Por exemplo, se !lÓS tivessenios uma legacão em um pni?
onde o sustento é Larato, onde tudo li commo([o, eu entendia
lJlle as gratificuções devi,lo Bel' menores do que em ?utros
loç:ares, come ::lo Ex, mesmo confessou. v, g., em 1'<11'15 onde
tudo tem dobrado de preço, Ora se S, Ex. applica este prin
cipio a uns, deve applicar a todos; e devemos tambem con
fessar que a raz:io que olle deu de que as despezas de luxo
é que tem augmentado e não as outras, é uma razão sulli
r.iente para que os mÍniõtros que nós temos sej[io bem man(J
tenidos ou tenhão os meios de manutenirem-se com decencia
e dignidade.

S,'. presidente, ha certos causas a que é preciso atlender:
um ministro em paiz estrangeiro tem quasi o caracter exclu
sivo de representacão; este crracter admilte, ,não digo só a.
decencia, até certá ponto algum luxo. Sg, por exemplo, o
ministro residente em Paris fÓI' convidado pela côrte para as
caçadas ou a algum tempo de residencia em Fontainebleau
ou em Compiegne, não terão necessidade de maior despeza.
do que aquella que o nobre senador quer·lhe oITerecer?

Dirá o nobre senador: "Nunca teremos essa honra. » ;
póde dar-se, e póde dar-se conforme as relaçÕes que o nosso
ministro tiver com a côrte de França, conrorme el1e for bem
ou nial aceito, porque, SI', presidente, entendo que um mí
liistro em paiz estrangeiro deve estar fóra inteiramente d~

O Sil, PARANIlOS:-Apoiado.

E depois, senhores, o nobre ministro contestou o facto do
nos~o pl'oprio m.inistro de Londres com a residcncia em Paris
ir incognito, ':Iue n;10 era incognite, assignar os 1J0nds do
nosso emprestuno? Em que qualidade elie awgnou e~s"s
úOllds? fOL em 'lualillade de ]Jurticular ou em qualidade de
ministro? Foi como nosso agente Hnancl'iro ou na qualidade
de ministro? E' uma contradiccão maniresta : em todos os
actús mostramos, como naçITo fracu, lJue tinhullJos medo de
lJu~Lrar todas as reIacões diplomaticas, que estavamos a es
vera de melbor ensejo pura immediatnmente reata-las; ou
que, no caso contrario, não temos necessidade de economia
e que devemos manter uma le;;'ação com cnsa em Londres, e
tamuem o secretari·o, niro ohstante tcr sido despachado en
carregado de neg-ocios de Venezuelia, outros empregados
desta natureza, e ainda mais mnndando-se servir na legação
de Londres com residencia em Paris um addiJo que pertencia
á legação de Venezuelia,

Ora, todas estas cousas são plausiveis, podem ser justifi,
cadas? Nilo por certo, ,

~enhores, em diplomacia, nestes neg-ocioo que dizem res.
]1elto ás relações com diITerentes pai7.Cs, deye haver muito
tento em praticar um acto sem neces~idade, a que não se

l'óde dar L'azão. E' a razão tambem, SI', presidente, porljue
.0rJ Jobn Roussel disse muito claramente; " Isto não é nada
IIIte~rompem as relaçõe~ ,de amiza~e por~ue querem, não
1I0S Importemos; " sua hnl:uagem fOI quasl esta,

O Sn. PRESIDENTE: - Tem a palavra pela ordem. O Sn. SILVEIM DA MOTTA: - Cbamou alé de inutii.

O Sn. PAnANIlos: - Creio que a bora eslú quasi finda; en- O Sn. FEnnAz : _ E' verdade, de inutil, etc. ; e depois
cetar agora um discurso li abusar ,la paciencia do senado. deste resultado commeltemos ainda estas outras faltas. Pois

O SR. SILVElllA nA !'rIo!!.,: - Eslú nos precedentes que fal- nITo havia um meio de manrlar um "Rente financeiro para
tando um quarto fique a discussITo adiada. celebrar um emprcstímo, embora elle já tivesse sido feito

O Sn. pnEsIDENTE: - Eu por mim estou prompto para ou- pelo nosso ministro?
vir os nobres senadores, e com muita satisfação. Não o Jlodia ser o proprio ministro despido do caracter

diplomalico ? Havia por ~erto, ninl(Uen,l o pód~ contestar.
O Sn. FEnnAZ: - Peço a palavra. Que fosse o mesmo Sr. Carvalho l'rlorwa, hOJe barão do
O Sn, pnESIDENTE: - Tem a palavra o SI', Ferraz, Penedo, nesse caracter de agenle financeiro, convenho: mas

elle era ministro tIe Londres com residencia em Pariz,
o !§r, !FCI'I'UT.:- SI', presidente, ell desejo explicar uma O nobre ministro nITo se dignou de responder· me á per-

pa;'to do meu discurso que foi llIal interpretada pelo meu gllntôl que fiz em relagão á media!jão oiTerecida pelo govel'llo
!lebre coll~ga, senador pela provincia da Bahia, que aenba de Portugal para arranjar as nossas diITerenl,as com a [ngla
rle sentnr-se. Esta parte é relati va á existencia da nossa !ega-I terra, Hoje com admir!Jão eu vi que o illustrado parlamentar
ç[iO ria Inglaterra em Paris, que acaba ria sentar-se reprovúra o facto de eu fazer essa

Esti~ fóra da minba idé~, dJ meu pens~mento, querer tirar Ipergunta, ~izelido que não nos devi~mos melter a esrluadri
os meIOS de que goza, a qnalquer' empregado, a qualqner , nb~r negoclOs que estão pendentes,
bom servidor dlt e,tado. ['OI' conserluencia a consideração I Senhores, ha uma difTeren!ji\ muito grande entre um ne
)le330alnão entrou 1101' modo algum nas obs~rvacões que cu gocio pendente e a questão quo eu dirigi ao nubl'e ministro;
fi:.; ellas ao contrario basearão-se sobre a incunveniencia Iquando l por exemplo, se s~he rJue se·oITereceu uma Illedia
desse passo que se deu, e neste ponto eu respondo tambem !J,10, nao· compromette de maneIra alguma a resposta - so
ao iliustl'e SI', ministro dos nego cios estrangeiros, . esta progride ou não progride, se foi adiada ou não,

,E' v?rdade-, ~l" presid,ente" 'lU; exem~ll)s _b.a (~e legações I O SR, FEnRAz: - E.' um 1ireito que ~és temos; não quero
de,ou~ros palze, c~m a Intenupç,:o l!as }_elaço.cs dlplolllatlc~s sabe.!' as bases da medwção, Perguntei IstO, e o nobre sc-ni\
~C1~alem ~ côrte, J~nto d~s q~,te" e,tal,LO açl,e~ltados e l~as- dor pela provincia da Babia levou 11 mal que eu fizesse esta
.atem, pa,la u,m p~IZ mats pIOXIIllO, ,o~ le~l1.alel1l-Sc.IJala,O perg'unta: não sou do seu parecer; as conveniencias ó que
seu pIOplIO palz. quando elias se letll.do pala um palz maIs devem determinar o ministerio a oum'dar se"redo não sobro
pro:(iIno daquelle, Junto ao qual o mlnI,tro .esta acredlt'Hlo, o f'ICtO "eral como este a que mebrefiro m~s sobre os por-
e por pouco tempo; mas no presente ,caso nos tl>1l10S ~nn,o e menores~ .'
meIO" e a legação. de Londres em Pans parece qIle ,e~ta alllda Por exemplo, a respeito do 11ltiiila/l1m oITerecido pelo nosso
f~n~clOnando, Pelgunto eu: ha convenlCnCla de co,lselva·la? Iministro em !'rlontevidéo póde o nobre ministro dizer: " Por
101 que S? co~serva? o' .,,,' om não podemos revclar cousa alguma; " está no seu di ..

O noble nlllllstro de neooclos e,tlan"C1ros p~receu dar a reltD, e uma cousa pendente, Mas se eu perguntusse: "Roule
entender que era ~ela altura do n~sso encarregado de ,nego- ulti.matum? H o nobre ministro não diria: " Houve? » Fica
CIOS. E~ ~'eS!)eIto mULto os ~onhe~lluentos doBe,. resp~llo 0.0 rião assim compromettidos os nOSS03 interes,es? Não, Eu
seus S~IVLÇO', lespCl~o tod~" as ,.uas ~lul~ldade", m~> .,\ler- assim respondo ao nobre senador, cuja autoridade é para
gunta ' o nobre IUInI"tro naO ]Jodla dal-Ibe um OUtlO IpI.ml mim de orande peso
t1estmo? POIS quando rompemos todas as relações dlpk- b " '_'

maticas com a Inclaterra e collocam03 a um dia de distancia O Sn. SLLvEInA DA MOTn: - A Olscussao ultimamente
a nossa legação~ com todo o scu trem, com tOIIu, póde·se Ihavida no parlamellto ing-lez é provando coutra esta doutrina
dizcr, a sua J>agagem. não damos a entcnder que havia um da rcserva,
OUtL'O motivo, 'lue n[io fosse o de utlidal!e publica para pro
cede~'mos dessa maneira na interrupç[io das reluções, e que
desejamos o mais possivel que cllas se reatem? De eerto que
sim,

.. '
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tudo quanto disser respeito a negocios de partidos, a nego
cios de dymnastia, jJ deve tratar unicamente dos interesses
do paiz que representa.

Se a sua conducta for modelada por este principio, se for
um homem instruido, como é, estou persuadido mosmo, Sr.
presidente, que elle terá todas as honras, tudo quanto outro
qual(luer ministro possa obter. Terminarei o lDeu discurso,
porque a hora está dada, com a seguinte reflexão: porque,
Sr. presidente, vem consignada como emenda ou como ar
tigo additivo a cessação de toda e qualquer gratifica cão por
aviso? Porqne devem-sB considerar illegaes as gratificações
dadas pelos ministros aos dilferentes empre~ados por aviso?
Senhores, para mim é uma doutrina nova. LOIiO que o poder
legislativo consigna fundos para estas gratificações, quando
dá além da despeza necessaria para os ordenados, uma quo
auxilia, o.ministro pód.e dar as gratificaçõos que lhe parecer
de necessidade por aVIso ou não aviso; e se se quer repro
var a materia de gratificacões por aviso, outro é o meio,
Para que uma disposição destas que vai lançar estorvos?
Dão-se gl'atificações por avisos em consequencia da verba
cg,nsignada no orçamento, dão-se pelo ministerio da fazenda,
dão-se em todos os ministerios e porque esta disposição?

Oh! senhores, não desejo que o corpo legislativo governe,
decrete os fundos, diminua-os quando julgar necessario, mas
deixe os bracos livres ao governo; tomem-se contas, respon
sahiJise-so se' for necessario, mas nada destas cousas qne são
pequeninas e que denotão estarmos em uma época proxima
ao estado em que estlvemos em 1830 e '1831. E demais,
cessar'as gratificações por aviso, se o nobre ministro deseja,
está em suas mãos, não as dê.

São estas as reflexões que. eu tinha de fazer; a hora não
consente que eu continue, e mesmo o meu fim, tomaudo a
palavra, era fazer com que a discussão continuasse amanhã.

Tendo dado a hora fico I! a discussão adiada.
O Sr. presidente deu a ordem do dia seguinte:
A mesmn, tanto na 1", como na 2' parte j e levantou a

sessão ás 3 horas o 5 minutos da tarde.

03" Sessiio

EM 19 DE AGOSTO DF 186i.

POESIDENCIA DO sn. VISCONDE DE ADAETÉ.

SUII!lARIO.- Expediente.- Omcio do ministerio do imperio·.
- Mai.s dous da camara dos deputados, acompanbando
proposições. - Representacao.- Ordem do dia, 1" parte,
- Requerimento do Sr. llerraz.- AdditauJento do Sr.
visconde de Je~uitinhonhn. - Reforma da secretaria da
ngl·icultura.- Discurso do SI'. Candido Borges.- Com
panhia União e In,lustria.- Discurso do Sr. FerTaz.
2' parte.- Orçamento de estrangeiros. - Emenda do
Sr. Ferraz - Discursos dos Srs. Paranhos, Jobim e mi
nistl'o de estrangeiros.- Encerramento' da discussão.
A's 11 horas da manhã, achando se presentes os Srs. vis

conde de Ahaeté, Mafra, Teixeira de Souza, Ferreira Penna,
!lendes dos Santos. visconde de Sapucaby. marqnez de
Olinda, Paranhos, Siqueira e Mello, Souza Queiroz, Jobim,
I'ompeu, Dantas, marquez de It~nbnem, Araujo Ribeiro,
bal'ão de Mul'itiba, Dias do Carvalho, Cunba Vasconcellos,
Sonza Ramos, barão de S. Loul'enco, viscond e do Jequiti
nbonba, Dias Vieira, Furtado, Zncfiarias, Ferraz, Souza e
~Iello, Candido Borges, marquez de Abrnntes. visconde de
Suassuna, barão de Pirapama e marquez de Caxias, o Sr.
presidente abriu a sessão.

Comparecêrão lo/:o depois os Srs. D. Manoel, visconde de
Itabora\lY, SOUlil Franco, barão de Antonina, visconde da
Roa Vista, Nabuco, Rodrigues Silva, Candido Baptista e
Carneiro de Cam[Jos.

Faltárão co~ causa participada os Srs. barão de Cotegipe,
hnrITo de Marolm, ba~ão Quarahim, Eusebio. Paula Almeida,
Paula P~~so~, Almclda e Albuquerque, Sinimbú, Pimenta
Rueno, SilveIra da Motta, Fernandes Torros Fonseca Ottoni
o 'l'isconde do Uruguay. "

Foi lida e approvada a acta da sessãonntecedente.
O Sn. 1° SEcnETAllIO deu conta do seguinte:

EXPEDIENTE.

Oficio, de 16 do corrente, do ministerio do imperio, com
municando que ficára iuteirado Sua blagestade o Imperador
de haver o senado approvodo a eleição. ultimamente feita na
provincia do Maranhão. para a vaga do Sr. Angelo Carlos
Moniz, declarando senador o Sr. conselheiro Francisco Josó
Furtado, e competentes para a actual legislatura os eleitores
procedentes da mesma eleição, excepto os da parochia de
S. José dos Indios, e mandando proceder ahi a outra eleição
e em outras paroclJias, onde não houve j outrosim, communi
cando que fo,'[o expedidas as ordens preoisns, nesse sentido,
ao vice-presidente da dita provineia.-Inteirado.

Dous oflicios, de 18 do corrente, do 1" secretario da ca
mara dos deputados acompanhando as seguint~s

ruoPoslÇÕES.

A assemblóa gerallegi,lativa resolve:
« Ar!. 1." Fien o go;verno autorisado para mandar passar

cai ta de naturalisaçao aos subditos portuguezes Albino José
Martins Guerra, residente em Lbatubn ; Alberto Antonio Sal
gado, residente em Cunha; José da Silva Figueiredo, Joa
quim Cypriano Freire, Domingos Antonio nlaciel e João Cae
tano de Mendonca, residentes em S. Sebastião; nlanoel Joa
quim Pereira Güimarães, residente em S. Simão, na provincia
de S. Paulo; Manoel José de Carvalho Bastos, José Bento
Dias de Carvalho, Antonio Ribeiro da Silva, João de Souzn
Paperio, Francisco Pereira da Rocha Paranbos, Belmiro José

-da Silva Neto e Antonio José Ferreira da Silva, residentes
em Porto-Alegre; DI'. Francisco de Assis Pereira de No
ronba. residente em Cruz Alta, na provincia do llio Grande
do Sul; Emilio Pinto de Almeidll e Castro, Francisco José
de Oliveira, Francieco Ililario de Castro e IIlanoel dos San
tos Rodrigues, residentes na ,mesma. provincia j. J1tanoel J~sé
Martins da Costa, João RodrIgues PlCanco, Jose de Ahnelda
B Silva, Francisco José de Almeida, Miguel Joaquim de
Castro Fr~ncisco José dos Reis, Joaquim de Souza Ramos,
José A'lbino da Silva, Antonio José da Costa Lima, casados
todos estes com b"asiJeil'as, e, ainda Joaquim Antonio Alves
e José Francisco Negalbo, residentes todos no município de
Cururupú comarca de Guimarães; Joaquim Josê Rodrigues
Lima e Jdaquim Coelbo, resi~entes na c.ldade d~ S..Luiz, n.a
provincia do nlnranhão ; DomlOgos Per~lI'~ Espmh~lra, resI
dente na cidade de S. Salvador,na provlOcla da Balna; Fran
cisco Antonio Hodrigues Guimarães, Francisco Quirino
Bastos, Antonio Leite de Azevedo eManoel Joaquim Barbosa,
residentes na mesma provincia j Cypriano Ezequiel de AI.
meida FalcãO, Joaquim Augus~o Machado, Ballhazar Joa
quim-de Souza I\lachado, Jose rorqu~to Nogueira de Souza,
José Antonio Goncalves, Manoel Rodngues de nlíranda, Ber
nardo Alves dn Rôchn Paranbos, Joaquim Alves Pinto, José
Pinheiro Borges, Camillo de Souza S,ilva, Al~xandre de Cas
tro Bandeira e Polycarpo de Jesus Silva, resldentes na pro
vincia do Espirito Santo j Antonio José d~ Souza C.arva~ho,
casado com brasileira, e Francisco Dommgues GllImal'U~_S,
residentes na provincia da Parahyba do Norte; José Da!DH~o
lle Souza MeJlo, residente na viJla d.o Jardim, na pro.vlOclU
do Hio,Grande do Norte' Luiz Antomo de AveJlar, reSidente
em Santo Antonio do C~rangóJla ;' Joa~~im José da S,ilva
Lima eLuiz Lopes Rios, residentes na. Cidade da Formiga,
na provincia denlinas-Geraes; FranCISco Lourenço IIlortlOs
do Araujo, Manoel Antonio qe Barros, Francisco da Rocha
Miranda Antonio Pereira de Andrade Bastos, casado com
1rasileir~, residentes no municipio da côrto; Antonio Josó
de Abreu Cesar, João Antonio Pereira e Francisco Jus
tino Figueira, residentes em Vassouras j José nlaria da Pai
xão, residente em Barra Mansa j DI'. José Ferreira da Cunba
residente em Pirahy ; José Antonio Serpa, residente em Can
tagaJlo; Mathias de Freitas Maciel, residente em S. João da
Barra j Antonio Dlns Lessa, casado com brasileira, residente
na Parahyba do Sul, provincis do Rio de Janeiro j Antonio de
Araujo Couto, marinheiro da ormada nacional; João Coelho
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ijt~ Souza ~ A'llUlIi(J ltkreira dt~ IHü:i:l1lila, ca::iado C.OIi1 bl'ilSl
l~il'aJ c José y,lsqucs dos San.to~; ao., suuditos illglt!leS
Edg-ill't1(J \Vidk~~r, rC~ldcIJV} no I~io de Janciro 1 c Alexandre
Giddc , c SaJlti;i~O \Vil~otl ; aos :mbdilos IH'u5Siano:3 GuilllCl'
me Ballka::an, residente no Bio de Janeiro; Carlos KaUl
mcn. residcnte na proyin~ia do Rio-Grande rio Sul; .10M tuiz
l1erberl. re,idcnte na cOrte; aos allcrnITos Frederico Russet,
re,ilicnle em Lorena, provincia de S, Paulo; e Augusto
Utto Luiz de !lertin, resIdente em S, Fidclis, na provincia
do Rio de Janeiro; ao subrlito írancez Julio ,Franci,co De
vrant, residente no PreBidio, proviac~1 de Minas-Geraes;
ao banoveriano Dr. Fredcrico Augusto Hetopo, resir!cr.te no.
Bagagem, na me,ma provincia, e a orienLal D. Izauel de la
Penba, residente na cOrte.

" .ll't. 2,0 Ficão revogádas todas as disposi~ões em con
Lrario.

" Paço ~,I camara elos deputados. em 18 dongosto de
18li-i,- Biirão de Prados, presidci'lle,- Tito. F-ranco de Al
meida. 1" secrctario.- Pedro Luiz Pereira de Souza, 2° se
cretario. ,,-imprimir

« A assemb!éa ger,ll resolve:
"Art. 1.• O bachal'ell)oníingos Gomes Ferreira Velloso

fica dispensado rle restituir aos cofres [lublico~ a quantia de
1:000,$, qlle em lSí!) recebeu, como juiz municipal e de 01'
!,bão~ do termo de Pilão Arcado, aa provinCia dá ll'ahia para
auxilio doS despezas de viagem, que nessa 'qualidade teve
de fa7,er. ,

" Arl. 2." Ficão revogàdas as dísposiçOes em contrario.
"Paço da camara dos deputados, em 13 de agosto de

1861,- Ral'ào de Prados, presidente. - T. Franco 'de AL
meida, 1° secretario. - Pedro Luiz Pereira de Souza, 2"
secretario, ))-0 mesliJo destino:

Represení,\cão de Antonio teÍxeira Soares. vereador e eiei
tor da pal:och"ia da 'villa da Jacobina, província da Babia,
pedindo que scj;10 decididas pelo senado as questões susci
tadas Í1cerca da validade da eleicão de eleitOl'es especiaes de
sen,l(loi', a que ultimamente se pi'ocedeu na mesma Ilfovincia.
-.:.\ COl\1m'issao de cons!itüiçãiJ.

ORDEilí DO DIA.-'-1" PARTE.

REFOnMA. DA. sEçnEur.i,l D" AGnICULTUr.i>.,

Contiliuou a rliscusS;10, adi'ada ná sessào antecedente, do
l-cqíierillltnto do Sr. Fel'l'az. propondo o 'HliamenLo, em la
discuss,10 da preposição da camara fIos depuLaMs, que au
torisa o governo a reformar a secretaria dó estado dos nego·
cios de agri,:ultura, eGmmercio e obras publicas.

Foi lido, apoi<ido e ~osto tambem em discussão o seguinte:

ADD1UàIENTO.

" Não prejudica!\IJo a la rlisc~ôsão, Paço, rio senado, 19 de
,igosto de 1861..-Viscd"de de Jeqllitil.lionÍia. "

Sendo approvados, sem debate, o rer!uerimento e o addia
mento, prose;;uiu a la di,cussão da proposta referida.

O 1õI.... Ca"'lidó Do."·"s: -Sr. presidente, ha posi
ções, tanto na ordem p~itica como na social, que são de
perfeita desgiaça. Não baôlavão as torturas c os martirios
por que passa onohre ministro com a sua polilic" na banda
orienlal, veiu ainda. para augmentar a alllicção ao afilicto,
a necessidade de defender S, Ex. este projecLO, projecto in
justificavel, na minha opinião, debaixo de todos os pontos de
vlsLa.

Conceho que um ministro collocado á tcsta rle uma repar
linão por longo tempo, teudo examinado a marcha. o mecha
nislIio, pelo flual se dirigem e se decidem os nrgo~i05; tcndo
apalpado as difliculdades e os inconvenientes do ôy,tema
administrativo, seguido nessa repartieão, concebo pcrfeila
mente:l possibilidade de que em 'taes condiçOes venba pedir
ao corpo legislativo a reforma dessa repartição, porque elIc
se ~cha autorisado pela expel'iencia, pela pratica dos ne
goClos.

lUas. é, senhores, admiravel que, tendo est:ldo á tosta da
repartição dos negocios da agricultc.ra honiens consumados

liO serviço pU\Jlico, lia aHa aliminisll'ill;Jo J" p.üz j t;;lIlio sil!,}
essa reforma mcditada e bcm m~dilarla, !'e;diiada po;, homens
conhecedores da ;H!mini,Lração pulJlif:a; Ú admira~el, digo,
que vie:;sc um lllini~tro inteiramente no~..o na nHa adminislra
Ç'\O do p,iy., pedir do i.nprllVlSo a reforma de uma rCllartiçilo.
quc.sem duvida alguma cJle não conhece, c nem póde cunhe
cer! V. E:::., Sr. presidente, concordarú comigo que não é
possivelque o ministro, homem intciramente novo na política
do paiz, eol1ocado á iest3 dc ui~a rrparlíçi\O, possa em douE'
oa Ires mries di.el': « O serviço não póde ruarehar, porqué
a secretaria se acba mal organiõada, (bntIo-se nessa organi
sacão taes e taes der;,itos.

t tanto esle juiw, Sr. presidente, é verdadeiro que esle
projecto, baíejado IJelll nobre ministl'o da agl'icullura, é um
vago incomprebensil'cl. Quando o corpo legislativo votasso
por 001 semelliante projecto. reaimcnt~ elle não ,sabia o que
liliha vO,tado; porque, veja V. Ex. a re,lacção. (Lenelo.)

« A assembléa geral resolve:
« Ar!. 1.0 Fita o governo autorisalo a reformar a secre

t,iÍ'ia de estado dos negocios da agriculLul'il, commercio é
obras publicas, e'lufp'arando-se as llamais secretarias de es
tado, 1Jcto ql:e respetta ao pessoal e vcncimentos, não poden
do excedel' a deõjJeia marcada na verba re,pecliva para o
exereicio financeiro de 186í-lSr,ti.

Em primeiro logar, perl:unto a que pessoal se prelendo
equiparar ltpessoa\ da secretaria da agl'icu!tura? Esta s'mples
pergunt.l. demonstra todo vago que se encontra no projecLo ;
pOl'IJue o pessoal das l1iversas secret:lrias de estado não li o
n:esmo, e, portanto, quando, se v,o:asse e'sta autoriôação não
se sabia á qual das secretarias devia ser equiparo.da a secre
cretaria tle 05tado dos negocios da agricuHúr:l.

E :le nM é possivel; SI',pl'Csitlente, saber-5(qual SCI'Ú a re
forma em relação ao numero rios empregatlos, poder-se-ha_ sa
ber quaes serão os vencimentos? Tambem não, porque os
vencimentos das diversas secretariiis li divcrso. Assim a se
.:reLaria da fazcnda, da m'arinba, de estrangeiros e da josti~a
não têm os mesmos vencimentos. A' qual, pois, das secre
tarias pretenderá o nobre ministro equipar:lr a secretaria da
agricultura? Deste modo, pois, senhores, quando o senarla
votasse este proíecto. não salfia realiil6nLe o quo teria votado
[Jotque não poderia saber nem qual o numero de empregadoso
o nem_os yencimentos ~ue devcrião' elles ter, sel;undo a auto,
risacão concedida. -

Sênhorcs, re,formas de semelhante odem não podem ser
[ledirlas e votadas de in\[Jrovrso ; é pl'eciso \Iue o governo as

i'UsLifique, e justifique de modo a le',ar a convicção ar) par
amento de que tae5 rdurmas são necescarias ; mas voLar-se
uma reíorma neste sentido, e sobretudo, concede-la a um
governo que se deClarou inimigo das autorisacões, não me

pal'eca possivel e nem justificavel. (!\poiado3.) •
Ora, se o govcrno,sendo inimí;;o, como é, das autorisa

ções vem sustentai' este projecLo, li forçoso crer que elit;\Q
este projecto involve um pensamento grande que não eõtá
Claro mas que o nobre miniBtro o vê atravéz do vago que
nelle se encontra ou o t~m em mente? [)o contrario elle nilo
qu~reria a autorisação, por'lue elle, repilo, é inimigo de au-
tomaçi!es, .

Se examino os relatorios dos outtos Srs. ministros, eu
vejo que, em relaç<1o á org:w'isação de suas secl'etarias, elles
não dizem pala-ira, dizem apenas: « O serviço marcba regular
mente" e o nobre ministl'o"da fazenda tovo mesmo a fran
queza de dizer no !eU relatorio: « O pouco tempo quo estou
á testa da administracão ria fazenda, não me penlliLLc julgar
aill'!a da convenienciá ou iaconveniencia de conservar a se
cretaria de fazenda tal qual ella se Acba." Pois, se, o nobre
ministro da fatenda, pelo pouco Lempo em quo está á testa
da sua l'epartição, íulgou que n,io estava habilitado para jul
gar da Lüa 011 má organi,acão da sua secretaria, como é flue
o nobl'e ministro da agricuflurn, homem inteiramente no.o
na administração publica, tem já base slimciente para a!fir
mar que a sua secretaria não póde continuar coroo está, que
deve ser reformada?

O SR'. FERRAZ :-ElIe não é novo, já serviu de presu.!entlJ
do provincia j e depois é [Joeta, ..
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J'H SESSÃO E~l 1:1 \lÊ AGOSTO' DE f8G'L...
o Sn. C.u;OlUÚ DÚnGES :-Niló quero agora saber sc o no

nre ministro ó pocLn ou nfio, Ó cousa que não me i[Jlen~5~crJ
ntm no parlamento. O que mc intercssa sabCl' li sc a auto
risaçilo dcve passar, e passar como está concebida,

Quando, Sr. presidcntc, o nobrc minislro da fazcnda de
dara ao corpo legislativo que nãú póue julgar ain,ln da con
vcnicncia ou inconvenicncia de conscrvar a secretaria de fa
zenda tal qual uila se acba, ]lol'lJue está ba (louco tempo á
testa da sua repartição, palavl'lls muito explicitas no scu re
!atorio; qunndo· isto ~conlece, (Ii;;o, niio posso conceber
como o nobre ministro da agricultura, rnf tão pouto tempo,
islo li, com o mesmo tempo se acba em condições tão oppos-
tas iis de seu collega. .

Se o nobre ministro da agriculLurll tem por fim coin esta
reforma, como disse o nobre ministro dos negocias cstrangei
1'05 interinamente da agricultura. estabcleccr um .ystema
.'le modo que não exista sen;10 ullla directoria geral, aca
bando COIÍl as diversas dirccL'Orias a cujo cai'lto'e,mo ns es·
pccialidill!cs diversas do serviço desta rcpartição. rleveras,
sl!flhores. não vejo razi,o alguma; c tu a este respeito nilo
me (Icmcrarei, p\irq.ue nada poderei. aorescentar ao que dissc
c hem dis5e o il1u5trc senador pela provincia do ilio do Ja
neiro que oceupou já. etilo distinct:lInenle a pasta dnt]uella
rcpartição. Ao voto, pois, do ministro aelual eu opponho o
voto pratico, importante do nohre senadur pelo Rio de Ju-
[lci ro, cx-minist~o· daqucl!a repartiçãO. •

E (I~ando, Sr. presidente, se examina a' I'specialidado dos
scrviços á cargo da repartição da agrioulliJra, rlel81'as não
se póde eomprehender como o governo achon l)Cces,ario: ou
conrenienlc, fazer dcsapparecer as diversas direetorins. Ora"
vejn V. Ex" a secretaria da agricultura acha-se dividida
em quatro directorias; tCll'OS na J. dircctoria Os nel(ocios da
ngricullura, commercio e induslTia; temos Im 2'· directíJrin
obras Jlublica5 c navegação; :;- dirccforia [['m' .. publicas e
colonisaç,To; ,in directoria, correios. Ora, vê V. Ex. (fUI' 5ilo
serviços especiacs muito diversos; o ministro, p'ara.Lem desem
penhaI' lIS suas funccões, tem neces5idarle de ser coadjuvado
IJOT conllccimcntos es'peciaes 1101' conbecimentos que elle devc
l'ncontl'ar nos efu]l"egados (Iue compuzerem cada uma das
respectivas directorias. Assim,.em ulIJa directol ia, S, Ex. en
contl'llrá o que é pl'~ciso em rclação á a~l;icutt'rra e commercio,
em outra o que li preciso ás obras pUIJlicas c navegacilo, em
outra o que é preciso terras publicas e colonisaéno, em
ontra finalmentc o qUQ é preciso aos correios; mas de'sde que
eOllftiflllir tados cstes serviços e 'juizer que os empregados
lia s~a Tepartição sejão cncyclopedicos, S. Ex. não poderá
encontrar' bomens tão adcstrados, tão praticos, tão 'lzados,
]mra lho !urnecerc!!I· as informações que forem nccrssarias
<:'0 bom desempenho do scrviço publico. Vê, portantn, V. Ex.
IjUb nilo ba nenhuma razão para que se acabem as directorias.

Tera o nobre ministro em vista all~mentar os vencimentos
GO~ empregados da secretaria? Parece que sim: mns, llOtO o
~e;Jadíl uma circumstancia muito importill1le, Onobre minis··
'.i·O da agricultura entende que se deve hoje augmel.tar os
or,lcnados dos empregados da sua secI'dana; ma~ "lIlão li só
" e!'til sccrctaria que' se deve fazer este all~l\ICl\tl'? O nobre
ex-ministro da filzenda, flue actualmcnto se senta <l mi'ilta
/'sqnenla. no seu relatorio do anno passaJo c1cetarou· ,10 corpo
i~gi,!"tivo qnc os empregaiJos d" secretaria d~. filzenda csta
'co mal a~lu·inhoados, os seus vencimentos não f'staviio em
;·c\nç;lo com as demais secretarias, Q pedia que e·llrs fossem
cIluiparíldos; e, cntretanto, o parl~mento não iniciou nenliulL
pl'l'j~"to· a este respeito, neoilUlll augmento se concedeu aos
eml'l'f'gados da secretaria de estado dos negocias d,1 fazenda;
.c note o senado, que os ,·enciul"ento. dos ell'lf:l'egados da se·
cretaria da fazenda silo menol'05 ainda do que os .. encimentos
dos empregadoS' da secretaria da agricuHuI'll, que se qucr
~·erormal·.

No relatorio apresentado cste anno, pelo actual Sr, ministro
da fazenda S. Ex. diz o que eu vou ler, (Lendo.)

" Abundando nas mesmas idé'lS, que vos expoz meu íIIus
t'radn ;",tecessor, não po~so .cximir-me dc chamar a vossa
,,\'\enl;;'o para um acto de Justlç.r" quo reclam'lo os emprega
dv5 dl'..<ta rejJ:n lição, para que o~seus vencimentos sepo igUêl
!HJO~ V)S CHS eutr\\s EecretUrJas de {'stn:1o; jilsti~a ue que

silo (li~nos pelo modo como desempenhi'o os scus Ilc~en',"
pela rdl1nencia de tr't!Jallto (Iue sobre elles pesa, o pOI'lJue ~,
imrortancia dos negocios a seu célrg:o nfio é mC'l1frl" que a das
outras secretarias de estado, e são iguacs as circumstancia~·
e posiÇão de uns e de outros. "

Isto diz, Sr. presidenle. o actual SI', miniillro da fa zcnll a"
repetindo as palavras do seu antecessol', porque iguaes pa··
lavras sc encontrão no relatorio do ex-ministro da fazenda. O·
Sr. marquez de A.JJran.tes. Pois bem; apezar de ter o go
vcrno reclamado por dous annos successivos o augmento dos·
vencimentos dos cmpregados da secretaria de faz·enda, porqull
estes empregados têm venoimentos ainda menores, corno já
disse, do que os da secl'etaria da agri'cultura, o corpo legis
tivo uão iniciou llcnllumu medida a este respeilo, nem o ~o
vemo a promoveu. Entretanto,. o nobre ministro da agricul
tura pretende elevar os vencimentos dos seus empregados.
quando, Sr. presidente, eu creio que o corpo legi,lativo já
euidou deste negocio; porque na actual lei do orçamento, uo·
art. 20·, 8lJ bem·r.lc recurdo, ba a disposicão de nilo se pre
('ncbcrem os logares que forem vagando,' reparLincl0 os ven
cimentos destes logares com os emprcgados que sub~iôli
rem. Eis afJui o modo porque o o parlamento já estabeleceu
que se augmcntassem esses vencimentos.

Ora, uão aceita o gO'lerno este modo?· Qual scrá enliio o
outro modo por que o governo pretende au~mentilr os venci
mentos dos empregados da secretaria da a~riCllltura? Eu
nflO vejo, Sr. presidente, senão um; visto como o projecto
limita a faculdade do gOyel'no e diz: " para reformar, com
tanto qUê não augmente a verba da despeZ'a,» evidentemente,
para que os ordenados sejão angmentados, o unieo expedienlo·
de que o /t0verno /Jóde lancar mão é demitlir alguns empre
garlos; isto é, rel uzir o ,iessoal e fazer cnt,10 com que os
ordenados daquelles que forem dcmillidos passem a ~er dis
tribuidos I'elos quc subsistirem. Ora, se é este, como CVI
dentemente e, o recurso de que o governo pretende lança'!',
mão'·é mais Ulna ~a~ào< para eu· votar contra o projecto, por
que clle li mais uni instrumento de perseguição, e mais uma
maneira que o govcrno busca para perseguir aqllellcs elll
pregados que estiverem nesta secretaria, e que eUe entcn
der que não têm a paten te de Iiberalissimos.,

Portanto, voto contl'a o projecto por qualquer modo quc
elle se encare: em primciro logar pOl'que vcjo que o senarlo

.não póde votar ]lor UIDa reforma" sem base alguma c desne
cêssa6a ; em segundo logar porque não serer eu quem dê ao'
governo mais um meio de perseguição e exterminio, masca
rallo com o nome de necessidade publica, necessidade que
evidentemente não póde sati:ifazer.

Passou para 2' discussão, a qual ficoiI adiada em virtude
do requerimento approvado.

I"N~OVA9ÃO DOS COl'lTnATOS DA COMPANIiÍX U~lÃO E INDUSTnJA.

Entrou em 1" discussão a·proposição da mesma camara que
nutorisa o governo a innovar os contratos da companbia'

·Uuião e Industl'ia.

O § ... lFe.·.·az ,- SI', presidente, eu não deGejo nunca
oppor-me a medirias que tem o cunbo de utilidade, mas
déscjo tambem fjUe o scnado se compenetre llc que geral-

·mente as emprezas entre nós· não têm uma marcba quat
,deve-se dcsejar, para que ao futuro não lenbámos de nos
empenhar em consequencia de erros, ou de ealculos, ou de

· adminÍstraçao das mesmas emprezas. ,
Senhores, nós dizemos que li preciso não matar o espirito

de associaçãO, mas devemos distinguir o que ó propriamente
espiritQ dll associação do espirito deespeculàcão. O primeiro
se basea no interesse publico, o segundo no ámor do ganho.

·G cspil'ito de associação, conforme um publicista, nãose póde
dar senão naquelles puizes em quc existem nobres poderosos,
e grandes capitalistas. ·Este escriptol' vai até mais adiante,
diz que, se o espirito de associacão é conhecido na Ingla
terra, eporque este paiz conta em si não sÓ uma aristocracia
rica e poderosa, mas ainda uma rica burguezia muilo nume
rosa e sobre mollo oplllenHI. AS5im, applicando elle este prin
cipio á Fl'llllça, diz elle que tl e~pil'ito de associação elllFriln
ça, quc é baseado no· intercsse publico, nãQ ~,c conbece ,enão
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jit:f aGctdeiL,~', e o eSjlil'ito que se chama nesse raiz de as
t5ociaçill) e' o espírito rneramenle do especula~iiol e naJa mais.

Eu lambem, ::ir. presidente, Ilão posso dei"ar de npplicnr
as cxpres,ões destc escript~r ao nosso !Jaiz..Nilo vejo que o
espirilo de a:;sociaçilo entl'e nós rxistrt ~ existe sómenlc o es
pirito de especulae'lo, com a purpura do espirito da associa
çilo. Nillguelll conêorrc para um estabelecimento, ou PUl':l ur.la
empreza, por amor do ,pa!z, mas por amor de Ullllucro fu
turo, que se lhe desenua grande o sobremodo seguro; e a
úistoria de quasi totl"s, selElo de todas, as as,ociações de
·nosso [Jaiz o prova c::uberantenlCllte.

Pl'ojecta~se uma emiJreza: « Qo.acs são os daflas ou os
calculos pm que se f'ulJa'? " Pergunta oC0I'I'o legislativo;
desenha se a empl'em dcbai"o dos melllOres aUSIJicios com
cOres de rosa, COI\I Uni futuro brilhante, Ililo só em relaç,lo
áque!les que possilo interesMr-se neUa, mas em relaç'lo ao
paiz; e depois, SI'. presi,lente, como alltigamente sUi.:cedeu 11.
respcito das sociedadescolTImanditas em Franç,1, t?das. as
~renças desvanpceUl-,e, o que era brilbante torna-se mteu'a
mento embaciado, o que era de porvir torna-se d.e (JUra perda,
e o estado, infelizmente, paga as custas rle toJ05 os erws.

A historia das soei~,h:.,les em commandita em Franca foi
deploravel, muitas pessoas de boa fé perderilo seus haveres,
'que nellas arriscárão. Apre~cntav<lo-se os prospectos que en.
cantav110, tazião-se as Ilrimeil'as chamadas. o por mil raz!les,
que agora n<loódado avaliar, e,tas sociedades desapparecião;
'toclas as esperanças de um fllturo lllUrchav<lo, os interessados
de boa ftitinl!ão em resltltado graltde perda, a perda de :;cllS
~apitae.s.

O Ilistorico da companhia União e lndustria aproximou-se
UI\I pouco deste quadru. Eu tinlla assento na camara dos Sr5.
dcputados, quando seus projectos começárão á ter voga, tra
tava se entãn da viacilo ferrea, tratava-se da estrada de ferro
de D. Pedro 11; len!bro-rne bem que um dos deputades pela
provincia do Rio de Janciro, camcter probo. talento respei
tavel, It<lo obstanto quaesqüer defei:os que tenha como esta
dista, o SI'. Sayão 'Lobato, impugnou a empreza Uai,lu e [It
dustria, impugnou porque, (dizia eUe o que agora vai se
verificar) que esta emprcza seria HlUtili.arla pela dlrecç,10 que
pocha tel' a estrada de forrO de D. Pellro U. Den;oll~trou eUe
a desneccssidadc desta via, eo sacrificio qne o estado ia em ella
LucI'; mas a deputacão ilHcira de Minas-Geracs, quc V. Ex.
sabe por experiencia; que ua concha da nossa balança politica
vale muito, vale tanto como a espada de Breno ; a doputaçilo
mineira toda propugno~ por es,a idéa. Estou persuadido rle
que essOl deputacão estava de bea fé, e eu, movido pGla a[ei
ção e sympatbiá que me merQcião a nniol' parte de sous
membr.os, tive tle combater o deputado pelo Rio de Janeiro,
que se oppunlJa á. passagem desta estraua Uilião e 1ndustna,
do que estou hoje muito arr.opendido.

Parecia, Sr. presidente, que uma em preza desta r,aturpr~1
devia ter os capilaes 1l~ceS5arios: mas sua organisaç<10 fui di1
tal maneira feita que sómente emittirao 3,000 acçües, lkallll0
por ~mittir '2,000, e não obstante isso, ella foi "-diante do seu
l,lano pt'imitivo. .

Se os calculQsda empreza fossem verrlacleiros; se houvpsse
·os estudos nece~sarios, sem os quaes não se póde dar U1.1~
passo, devia a dil'ecção respectiva convencer-se d~ 4ue ;:OUO
ilcções não erilo suilicienles para dar-lua o CajBtül necessano
para as despezas de,ta viação.

Dentro em pouco tempo, talvez por motivo ou ralLío que
não ó dado avaliar (eu não posso penetrar nos arcünos da sua
administracito,j1ao posso, mesmo de leve, crêr o que se diz á
l'e,peito dália, não tenho dados para o fazel') por assa razão
que eu não posso avaliar, em' pouco tcmpo a empreza teve
necessidade do capitaes; o pretexto, Sr. presidente, foi que
a conjunctara em que nos acuamos, em cOllsequencia do
estado do mercado, do cstado de llilssO commercio, não faci
litava nem a distribuição das acções por emittir, nem a
realizacão de chamadas ou entradas dc seu valol·. Então,
ainda e~se poder fOl;te, ainda a depntação mineira, sob o
commando de um distincto parlamentar, cuia ausencia nesta
casa devemos deplorar, cujo fal1ecimento devia por cel·to en
tristecer a muitos que amão devéras o seu paiz, o Sr. sena
dor DarboS'I, pr.ocurou domon,trar a. ~eus 'Imigoc' que safri·

líeios do estado erão noces,ai'i os para 'fue a ell!preza fu~, e
avante; e, em mais do uma lei do orr.amento, passarilo me
didas que habililavão a emprO':.a para progredir nos seus
traballJos com favores. e garantias do estado.

E' íncontestavel, ningucl\l póde negar que qualquer em
p!'eza, quando é 'bem gisac/;I, quando li bem dirigida e admi
nistrada, ·com 7 0(0 de juros garantulos Mo puJe dei\:ar de
marc!Jal' prGsperamoilte; mas a em preza União e lnc!ustri<t
l~nba 7 °-lo de juros gal'anlidos, teve ao depois o emprestilllo
c outros favores, e uão pôde progredir; 1[11011 a razão, Sr.
[,residente? E' que o seu prosl'ecto não era baseado em dados
5~t:uros, é qUe} os seus calculas ou não o erão, OH enlüo
oceultavão-se ao,; olh.os do paiz,aos olhos dos accionistas, as
verdadeiras lacunas de que elles se lesenti<lo, occultavilo-se
as diflicultladcs dos trahaluos, ou em6m, ::ir. presidente,
que houve uma administraç'lo ruinosa, engenueiros que
ni\-) el'<10 por certo zelosos, ou que,n<1o [endoo tirocinio, a ex
perÍencia necessaria, fazi'10 a e'Xperiencia na barba não só da
empre7.il, mas do estado. Póde-se acreditar que uma emprel.a
com 7 0[" com um emprc~timo qu"j o llue se lhe rez de·
ba.i;;o de razoaveis condiç~es, n,10 plldesse pro:::redil', nilo
lJudesse ser feliz, estando bem gisada, bem administradJ,
hem dirigida? Paree{l, scnhores, qlle isto é inconcobivel.

falia-se, SI'. presldentc, de despczas delux.o (Iue se 6"er'10
ne.ta estrada, falla-so mesmo em alg-uIIs disperdicios, de
algumas despezas que podü10 ser processadas; o enthusias
1110, porem, fei adiante de tudo, por uma beila estrada de 1'0
dagem tudo se esqueceu, nada se viu, ficamos fascinados:
« Vamos por diante; (lemos tudo, tudo e tudo; " c (lual o
resultado? 'N';s pagamos as custas.

O SR. E.lRÃO DE MURITlB,\ o-Pagamos o principal e custas.
O' S". FEmlAz :-Diz muito bem o nobro senador pela u»·

nha [lrovincia ; pogamos o priacipal e custas.
EIl descjara ouvir da boca dos nobres ministros a sua

opinião sobre tantos saclifieios que vamos fazer, eu desejara
que elles lIlll ileclal'ilssem, ltelo e~am3,que por~entura teu!l,16
fe' to, ou devem ter feito, se na verdade o estado da compa·
nhia é tal que mereça um grande sacrificio, se a sua diree
ção e administração foi tal que justifi'lue esse sa~rificio.
::ienllOres, não consideremos o negocio como negocio fileii,
ordinario, ou de mero exped·ienta; nilo é só pelo grande sa
<:rificio que vamos fazer. mas ê [leio futuro; o ellemplo quo
'lbrimos. ou que já temos aberto, serú um exemplo fatal. E'
preciso lançar uma b~rreira; uma!JJ.rreir<\ de Jli'onze 1;10.
alta como talvez as m?lOres montanhas quo temos no MSSO.
paiz, a6m de qU6 ou nunca essa. barreira possa ser vingada,
ou difficillnenle c seja.

N,lo nos ba tem á porta tantos p"etendentes em iguaes cir
cumstancias ? V. Ex. sabe que sobre a mesa existem 1'1'0
j~ctos de encampações, d~ indemnisações; na ror]ll, lia ca
milra dos deputados, ex.istem outros e até a empreza do
theatro lyrico se julga com direito a uma indemuisaç:io.
Pondere bem o scnado : onde vamos pa rar ?

Eu estou arrependido, Si'. presidente, de ter a gloria de
f'1!/lhal' tanta odiosidade por alfl!l11R.i-mpostus q"e irlÍcici;
".;tou arrepen~i,lo, e perdoe-me V. Ex. quo eu justifique"
p"lavra gloria. em sacriijcio. Senuores, li g-loria sempre,
r.,io obstante a corrente impetuosa da popul;lr.idade, uuver
aiguem aue lance o seu fraco braço contra ella (lue necesm
riamente--o estigruatisará ou o e>magará , é gluria porque
nós. viamos homens eminentes pl'cgar as escancaras pela:;
ruas, por toda a pane, que nada de impostos, quo os im'
postos er<lo taes que uiiio acomllletter, ainda o mais infimo
trabalhador que, descancado, vivi,l a lI'ercê doseu.suor e de
trabalho do dia. •

E' gloria, 'porque viamos,. SI'. pres-ident3, que este thema
servia para.a victoria de um [lartldo, e porque esse partido,
estalldc·ho;e no. poder, ,e acha collocado em uma posição
l[l:e não póde sem uma contradicção manifesta, ,em Illesmo
iocorrer na odiosida,le ou obter a mesma glol'la de odiositlade
qne eu obtive, inicial' novos impostos, novos sacri5cios,
para fazer face ás despezas l[ue cada dia se aug-mcatã,) e
para matar ó deficit que nos levou'á a uma banca-rota l[ü6
talvei seja infallivel no progresso em flue vamo~ ... E não é.
isl') cou,a dig-na de alton~~o '/
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li q~anlo ll)oularú o.nqsso dcnci!, o nosso çn1pe)'ho, pas
~ando lodos esses saCl'ln~IOS 7 Será porveutura de ~,o!lO:OOO.;$,
100,00:000$? Oh! quem sabe! quem dera! póde ser que se
deve a '2.0,OOO:OOO,õ. E,se tivermos' dc.pezas extraordillarias
de guerra, onde iremos parar? 'A situacào é dilliciliína, se-
não ~ahlmitosa e deploravel! - ""

SCllhql'CS, avaliemos bem. sommeOlOS aqu.ilJo que pela con
slituição nós temos decretado; addicioucmos ao q'uc chamão
em muitas partes-luxo social-; as indemnisaçõcs que temos
feito ; o~ projetos de augmento de sulJVcnção para difIerentes
cmprezas de nevegncão a vapor, o projccto do prolongalp,ento
da estrada de fcrró, o pl'esente dccret'ldo para a companhia
.la estrada de ferro,do I~eciic; a nece»idallc de oulras viüs de
commuui~acão ; a ncccs>i!ladc dc melhoramento de ditrerentcs
serviços 'Iuê sc ac4;'iD ell) IJlU a\razu deploraval, e diga q\jal
quer pessoa dotalla ao menos do ~cnso commUllI, dig-a com o
coração 1;00 labios: " N.ão terem~s em' gl'llnrle ddlcil, um
grande saci'ificio. " Este cstado que ,\<lo 'é bom, podemos
porventura suavisa-lo sem a exigr.rl'Cia de novos sacrifieios da

-'l'arte dos CIdadãos contribuintes? nc certo que 1Iã!!.
l~sta refiexão, Sr. presidente, cilue a tudo quanlo for pre

tenção deõta ordem, a tudo quanto for pre\ençf,o de aug1llen-
tal' ~s cmpl'ezas l de aCGre~celltar no,-:us dcspczas. '

E vejamos qual é a obrigacão que tenl o c'stado de contri
buir dest:l mancira para esta "em preza : !louve para o fazer
aJgum cOllll'~Úo, algum~ proll1essll, algQma garantia lia nos'sa
11arte? O unico contrato que existe é o da garantia dos juros,
Il unicp que além deste existe é a fiança, que nós prestamos,
a roslJOns.1iJilidade que temos, que contra!li~os-lJm beneficio
desta cmprêza em Londres.

Existe algum outro contra\o?
Eu vi no rclatorio do enge'lIheiro da companhia que ella

não se podia manter sem o auglllen\o das tllllaS itiner~\fias;
vi, Sr. pret;idehlr.', no 'relatorio da .directoria desta empreza
que o seu éstado ó penoso; {enho.iuformáções de que' o novo
traço ~o prolongamento ~a eslradà de feno tem ~e aprovei
tar o leito de urna pal'le desta estrada: daquivú'se, Sr.
presidente,' quo o prospecto desta companhia, qUB todos os
seus calculos forão mal feitos, lijlvez' que descansassem -em
dados fals03 qtre !lão podiãO por maneira alg'um~deixa;' de
fascinar os seus hccioni!:=tus.' , . ," \.,' '
, E na verdaàe, eli dp.ploro a sorte dos accionistas de bon fé.
porque em grande parte perteucem à provincia' d,a Minas;
iuuitos do~ quaes saci'íficár<lo suas economias, seus 'peqúenos
callitaes nesta'einpreza, resultando dahi qne nunca 'puderão
obter lIem o's 7 '!o garantidos, excepto ullla unica vez,' E' de
]Jloravelo seu estado; todos os e,forços que os seus aecio
iliotas,' assim iJludidos, fizerem para conseguir do estado' um
gra'nde favor serão por certo dignos, Sr. presidente, de toda
a attenção. Dias a culpa ôe quem li? E' do estado? De certo
que não; é daquelles que fizerão os calculos, é drtljuelles
que apresentárão o projecto, é desses calculas máos que talvez
Il"O escapasscm á perspicacia de todos. • "
, lIlas qual o remedio 'I o qu~ se quer '( Senbores, nós vamos

fazer um contl'ato meramente l~onlOo. As primeiras palavras
do projecLO dizen] o se~uin(e:' "lonovar o contrato,,; mas
!nnovar como? Em que consiste esta innovação ? " Vós, {he
souro publico nacional, qne deveis ser o refugio de touo o
mundo, vós que deveis ser à prcvidc:icia contra os erl'os ou
a má fé de todos, recebei, visro q'ue cstamos em um paiz
onde os principios socialistas dominão muito, esta estrada no
cstado em que se acha; 'dai-nos O11 in beiro todo que f0r pos
sivel scm maior exame, sem maior Jiquidacão, e nós ficamos
com o direito sem sacrificio'algulll de term"os nossa em preza
de diligeuciüS L '~arros que nos lbrá alguma cousa. )) E' um
contrato perfeitamente leonino! ,'" .

Minhas rellexõcs, Sr. presideule, como já tlisse, ten,lem a
um fim, é pôr um paradeiro a QS:iO estado de eOUias, a esta
hOC:1 ~orrivcl que nos !Jate á portrt, e que ameaça com sua
.oracldade absorver tudo quanto é renda do thesouro, a esse
estado de eousas que 110 futuro nos fará grande lIJal e ta !vez
nos arra,te aos 'peri'gos e resultados de alguma JJanea-rola ;
cn r1es:'ja ler forças herculeas para 'oiJ"tilr-liJe o pa'so.

~~ vPjit 1 S:', pr"'.idcnLe, como IIÓS \'amO.5j eu ainrla insisLi-
J'ri rm '!\11 pnn1'" < ~ :0br~ I!~f;~~~ ·(~e~p(':'i.lt: r.!~ r1j"[1Etmonl.f) fl

fortificacões desnccessal'jas, que Lalvez mesmo que devesselll
ser conilemnallas pelos militares prúlissionaes, No estado
principalmente em que se achiio os pllizcs mais civilisados,
os jlllizes que sustentilO grande força armada, uITo se compra
de irriproviso artilharia cuja bondade ainda é problematica, e
não se cOmpra de uma só CalÍl'iea grande quantidade qua
den!ro em p0i!co poderá ser inutilis~da. ' ,

Não sei'ía melhor, se ha favor a fazer, sc ba necessidade
deste favor, que, para não a1irirmos CS!G exe1rplo funesto, o
governo fossc"autorisado para' comprar pelo seu ju?to valor ü
eslrada alô o PQnlo em 'Iue não pode ser inetilisada? Não
seria isto mais licito '(,.llle parece que sim.

E' verdade que se pó de dller 'que tah'ez não fosse isso eyQ,
nomico, porque" devendo necessilriamente I.a avaliação !laveI'
~ juizo pur arbifros, illfeli~m~n.l~os arbitros são sempre f<~
laes ao tbesQuro, pelos pnQcljJlOS SOCIalistas que viio dom(
nando entre nós; o estado deve dirigir luJo, dev~ pagar lod,'\s
as custas dos erros ou da i;norància, e talvez, Sr'. presj
dente, os maos resultados da má fé, que sempre sITo contra eis
in~autos, contril os homens de boa fé e contra o thesouro
naciotlal.

Agora l,erguntarei : quaes s~o os w,eios que temos para
fazer face ás despezas que se quer deérp.tal' neste proieclo 'f
Apolices da divida publica? Oh I senhores, o nobl'e mfuisti'o
da fazenda admitle esle principio? Emquünlo manta já uossá
divida? Temos riós glilllde prOcura de apolices? EmquJnlq
V)li montar a. divida 'I Vejamos as leis ludas que tcmos de;
crétado,' as dis[Josições li ue 'encerm a lei do oreameuto que s~
acha am discussão, sommemos toda, os addições, e pergun:
tárei a quanto montará o no \lo sacrifieio ljlce I'amos fazor por
meio de emissão de'apolices, '
'O Sn. DAnio DE MualTln,\: - A H,OOO:OG"O~, tall'e2.
OSn. tE"iAZ ;'-Mais', p[}rque note o Ilobre 'senado; que

par,! QS dotes das prillcezas in.\peria~s, para dilIerente;; outra,
cou~as que nps \e1\10S decretado, para todas aqueIlas que se
achão no 'orç4I\len~0 e oU~l'as !llIe !lão de vir, porque se teni
inicindQ na caOlara dos depuLados,' a somma é ellOI'me. Ora;
apparecelldo' de pancada esta gran~e somljJa de apolices da
divida publica ellj nosso ~ercad?, as apoliees ilão del'elI\
haixar? ' ,

E eu esqueci ainda outra cousa; nós temos necessidade
de fazer a troca de acções da estrad.a de 'ferro de D. l'edro 11;
é uma providencia estabelecida por uma lei que c;;tâ em
e~ecução : onde iremos parar? ,

l'ara mim é um objecto digno de sorprcsa o pr.c,co (l\til
aetualmente têm as apolices da divida publica cntre "nós, e
eu só o posso crer pelo estado exeepciolla: do nosso mer-
caoQ.' . , , '
.' Ora, se este recurso nos falbar pnra evealualidadc;;, se as

.apolices da divid,t publiea baixarem sobre modQ, quando ti
vermos de consol,idal' II divida tluetuante, \loí'que não ha em
paiz algum o systema de tornai' permanentemente fiucluanle
as divida, resultantes dos deficits annuaes~ e, ao contrario,
findo o anno devem consolidar-se, qual o reeurso que temos~
Impostos nos faltão, a renda proveniente dos actuaes vai de"
finbando, toma fOI'ças, infrene de cortarmos pelos mesmos,im
postos cxistem de dilllinuirl\los' sem dar-I hes substitutos,
Onde iremos parar 'I '

Se se der a oventualitlad.e de uma I!uerra cOUJ uma po
tencia maritima, as rendas d"s alfnndegas, nosso pl'inCI\la[
recurso I necess.ll'iamente abal.eráõ, diminuirão progressiva
mente, póde ser mesmo que cheguem ao ponlo de serem
inutilisadas; qual o'outro recurso? 'Impostos internos? Pou
eos são, pouco rendem e grando parle deIles .são eITeilos
t.mbem do no.so commercio de importacão. Qual, SI': pre
sidente, o imposto interno que tem06 productivo?

Nós marclJamos ao envez dos oulros paizes; OS outms
paizes não fazem grande alicerce nos direi los de importação
Ilor essa razITo bem saliento (lue aeabei de produiir, e pro
curão reduzi-los mediante a creação ou augmcnto dos im
postos internos. O imposto das alfandegas m'io é, jámais foi,
um impOsto proprio para as eventualidades da urna guerra;
os impos~os dircclos são de ortlillario dcsto gcncro; estabe
lecidos em certa proporção, e de!Jilixo de certo mechanismo,
l'(lc!('nl ~::7-f'n~I!")LH· se al)~ r!ons vol1wlario3 de '1tl~ !la ex~m':':.



::iEssAo EM lU DE AGOSTO Dt: 186L 1'2ií

pIos nilo só Ill.iS antigas republicas da lLillia~ mas motl~rna
mente na prol'ria Inglaterra.

N<io temos imposto ue c1assineacilo, niio temos imposto
pessoal; temos uns pe'luenos Iimilados a certa classo ue in
dustria, lal é o de '20 'lo subre o aluguel 'u~s lojas; temos 'a
,lecima urbana, que sómente é receita geral na ~~pil;il 'do
imperio ; temos a meia siza de eseravos, que em'breve se
reuuzil'ú; temos a siza ue bens do rai~, impQsto muito one
roso, que convem qne mais ou menos se allenue em seus
"I[citos, \,)uaes são os OUtl'OS? O sello do papel? Podia-se dar
elJsticiuarle a esle imposto; mas a mania ua popularidade
des[áz lodas as cousas, E saiba o senado que até na propria
rerónna se augmentiri10 poquenas taxas para que não havia
aulorisaeão,

I'óde ó nobre minislrD conceber no eslado presente a pos
sibilidade da emiss<1o de uma quantidaue de apoliees, como
demand'i? . as desp~zas que~ esle (>rojecto acarrela ? pódo o
nebre ministro enlllllr apolices para t"oca de acçõe§ da es
tr;lua de rerro ue D. Peuro 11, IJaSsando esle projecto? Pó!e
emillir com eonveniencia apolices para oulras despezas, al
gumas das quaes s;'io conslílucionaes ~ (>alpitanl~s e nil~ se
podem, preterir? Pótle emittii' apolices pal·a: uutros tantos ob
j'JcLOS? E note-se que, além da emissão de apolices, ainda
devem ser p~gas as I'eqae'las dividas desla companbia IT!e
diante moeda; onde? Senhores, cu admiro,' não sei como ha
~sladistas, hOI~0ns zelosos do cl'editu do paiz, do se~, rutUl'O,
do seu e~tado [Hesente; que' nào se arrepiem ante um ub-:
jecta dcsles. Emqu'úllo muntar'1 nossa des[le~a ordinaria ac~
tual? Em perlo ue GO,OOO:OOO;ll ; talvez mesmo, sommadas
todas as despezas decretada s, va a mais disso: accrescente
~c ngofa esse:; novos sncrificios, accl'c=cente-se mais 05 ou·
l.-os s~crificios, as outras encampaçõcs, as 'outras indemnisa
ç,ies, ~te" e. di6",lo-me: ba aJ.gulJlser bumana, alliUf!! estadista
deste Imperlo 'que,zele seus wlcresses, que nutra a esperanca
de 11m ruluro brilhanle, que se enipenhe nes~e ruturo, o quãl
niio esmoreça, não tenha susto, mesmo temor, desse aug
mento de despeza, do sacrificio I\Ue vamos razer?

Senhores,' não pensem que eu quero parlicularmente oppõr
me a e·le jlrojecto po'r esta ou poi' ~quelIa razão; ainda não
faUei. 'em co usa 'alguma que ~e pudesse tomar co!1l0 negpcio
IhulVluual; cu faço estas' considera'ções que se cas<1o com
aquelIas que lodos nós' devemos rllzer,' qualHlo se lrata de
decretar desllei:as. com aquelIas que tcrei a honra de ouvir
quanrlo se tratar do orçamento da dcspeza e da receita, do
pl'ojecto que se acha' na '2" parle da ordem dia. '

Ncm SI'. [lresideute, pense o senado que eu me occupei do
estudo desta materia '; ~s razões que apresento s.10 razões de
facil compreben5i'lO, que não 'escapão á atílação dos bonrados
membros desta casa; não raco mais do que, SI'. presidente,
s'el' orgão da conscieneia denes, dos seus sentimen'tos wti
mos. Se nós Iludessem05 de qualquer maneira perscrutar estes
E,enlimenlos, mesmo daquelIes que mais prolegem ou podem
proteger a passagem deste prajecto, nós veríamos que est:l
DlOS lodos accordes ; mas Im unia raz,ão : é esse seutimenta
J.ismo, este espirilo de condescendeneia, esse espírito docil
que é companllia do coração brasileirp, que é ulna qualidade
muito especial, que se inclina á commiseração, 1Í presla~ão
úe ravoi'es. ' ,

ntas,. sen,horcs, eu disse aqui na discussão do orçamenlo
da justiça que de ordinario, ql\:lndo não actua o interesse
individual sobre qualquer maleria, sua marcha é entorpecida,
é mesmo eSlluecicw, que ninguem se lembra della ; mas
qualldo o interesse individual aciua com certas circumstan
cias, 011! esquece-so tudo, marcha-se como hravo soldado
quo. com denodo escala uma rortalez:l; toma uma peça que
esta ~pontada contra seu peito, contra o cenlro ue sua CODl
r.anl1la.

E' o inleresse individual que nos m:llará: não raHemos
de eSlados corrompidos, nós marchamos por esta trilha; não
fall~mos noS:Est:ldos-Unidos, onde o interesse individual, a
eSpeculação so ap05sa ue tudo; nós ma rcl1urnos por esta
tnlba. ntas Dens iouvado, eu. Sr. pl'esidente, não esmoreço
pdo ruturo do meu paiz, e tambem direi que não ba putencia
alguma financeira ou politiea qne me possa arredar da trilba
~ue até hoje tenbo seguiuo; niio adoro o bezerro de onro
~'ITo qUBfO a amizade c estima senão daquella~ l'e:35('a~ digna~

~Ie estima e amizadc . .Que me od~icm porque .combato seu,
IfIlcrcsses, pouco me ImporLa; a n'H..';lu lHe dal'a razão.

nlas, senbores, como se juslifica .lodu cóle projecto? Como
e ui: que maneir;\ 'I O gabinete, creio que rle :lO de inaio, re~
um contralo que roi in limine repro vario pela camara dos
dci'ulados; apresenta-se um novo projeclo desta maneira e
passa por pequena maioria! Sr. presíuenle, não me roi pOS
sivel obler a relaç<1o dos accionistas da empreza União e'ln
dustria. Nos oulrus paizes, principalmente na,lnglaterra, a
relação deve estar palente a tudo o mundo, e é obl'Ígação da
directoria faze-Ia renovar com as alterarõcs do anno afilll do
que lodô o rnulHlo saibu. S1'. pre,i"~utê, se cu tivesse. essa
relação, eu provaria ao senado quo uma grande parle U05
aceionistas são da proviucia de Minas, que de boa fé concol'
rêrãu para' esta e'lllVreza; mas muitos, dos que volarão na
camara dos d~putados a ravor desta empreza são nella inle,_
ressados como acciollistas ou por lransac;õ~s que fizerão, ou
interessadus pela sorte de seus amigos .O retimenlo, a de
cencia e~igia que alguns destes seohores se a.;slivessem ...

O SR. Pr,ESIDENTE :-Acho que V. Ex. não deve continuar
neste terreno:

O Sn. FERllI.Z i-Sei que não pOllem agradar estas cousa5
a V. Ex.; mas -quere provar a maneil'a por qu~ passou o 1'1'0
jeclo na camara dos deputados.

O SR. ~RE~IDE-"fE :-.~cho quo este exame não é permillido
nos termos do nosso regimenlo, 6 parece conter personali
dades.

O SR. FERIIIIo.Z :-N,io ha personalidade, é sómenle o inte
resse publico, S~ eu fosse accionista, V. Ex. devia privar-me
de tom,\r parte na votação deste projecto.

O SR. PRESIDE~TE :-Não sei.
O SR. FERnAz :-S1'. presidenle, não pense V. Ex. que é

esla a primeira vrz que raHo nislo. Não louvei de rórma al
guma que o chere de uma empreza se apresenlasse no parla
mento miciando 11111 projecto de emlll'estimo em ravor della ;
estes actos não silo decentes. são actos que desdourão o par
lamento, o mais 11 parlamento do que os proprios que os ini
cião. "V. Ex. me perdoará, houve tal atrapalhacão na passa-
gem deste p"ojecto, .. •

O SR. PRESIOI;NTE :-Não podemos razer ccnsuróls á ca
mura dos Srs. deputados. '

O Sn. FEnRAz :""':'Cenboaqui uma declaracão de que 'até
uma emenda offel'ecida não foi posta a apoiâmento dur<1nto
tres dias, e que votou-se a materia p_rilleipal sem ~er cuuside-,
rada a da emenua.

O SR. rnEslDENTE :-Não nos é licito intervi!' a respeito
do modo por 'lue se razem ns discnssões e volações na camul'U
dos deputados, assim como nãu seria regular que naquella
camara houvesse illtervencão a respeito do modu por que SI}
discute e por que se vola no senado. Fa~o esta' re!lex'io ao
nobre senador.

O SR. FEnuAZ:- N,jO, meus senhores, quando so lrata de
uma materia em que lia sacrifieio do estado, como esta,
devemos examinar a maneira por que. ella é 1!presentada.

O Sn. PRESIDENTE: - Perdoe-lUe V, Ex.; se quer insistir
em uma discussão nestes termos, terei do consultar o senado.
Tenho obrigação de concorrer para que se respeitem as du~s
camaras eutre si. Assim, não posso admiltir que jntervlJllha
mos no modo por que se dü;cute e vota na camara dos depu"
tados quando Scl trata de uma proposicãO dessa camara. Pela
mesma razão, sustentando as prerogallvas do senado, enten
deria que na cam~ra dos deputados não se deve 'discutir o
modo pór que se votou no Senado, quando ali se aprpsenta
uma proposição desta ~asa. Isto pertence ao regimen interno
de cada uma das cam,aras.. Entendo quo devo razer estas
observações ao nobre socador em virtude do regimento da
casa.

O Sn. FERRAZ: - V. Ex. entende assim?
O Sn. rnllsIDENTE : - Si!!J, senbor.
O SR. FEnRAz: - Já manireS>lei minha opiniãO, o senado

fara a justiça IllIe lhe cumpre. N;io lenho interesse em (Iue
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Estando presertLe o Sr. minl~tro dos Ilegocilh' est!'~n~6i
~·os, continuou a discuss~o, adiada Ra sessão antecedcnte,
<lo arl. 4. 0 da proposta do orçamen~o, 'com a~ emell.[las da
camara dos deputados e as ojl'erecidas 110 senado.

.}<'o'i gda, ·a.poiada e pos{a tambenl em discussão a 'seguinte:
EMENDA.

.. Con5'tglle-se a qlla~!l.ia de 8:000$ pam e1evnr{'m-so os
. v~ncimentos do ministro do Brasil junlo á côrte de França.-
S~lva Ferraz;·.» . .

o foIr. Po."anIlO1!l pronunciou um discu,so que publica
Temos ·no appelldice a este volume.

O Sr. JobiJJl:-Sr. presidente, niio preleudo tonla:'
tempo no 'semldo, vejo que os dias I[ue 1I0S rest~o são muito
floUCOS para terminlir a discussão do or-çamento e de outras
materias urgentes; mas não posso resistir il tentacilo do di
'l"igil' nest0 momonto ao Sr. lPinistl'o dos negotiôs estran
,goÍl'os urna pequena pC'l"guu{a, e -n isto mo limitarei.

Senhores, lla já algulw metcs que fomos testemunhas das
reclamações energicas [\oe se fizel'ão na cnmal'a dos depu
tados a respei~o dos insultos, das injulias e das violencias
praticaJas ~onLra ils 1>rasileiros residentes no Estado Orien
tal. Tendo-se pttssado já tantos mezcs depeis destas rec1a
maçõos, depois de referid~ esses factos 0011I tnnta eloquen
ocia, eu deSJljava que S, Ex. e Sr. ministro dos negocios
~strangeiros, no caso de ser possivel, nos dissesse 50 com
e[eito está. cOIivencido da veraoidade do tantos e tão clan~o
rosos factos, e quaes são elles.
. O Sn. FEIIREIRA PlONNA:-I.to é objecte .da 'missão espe-

;:Ial.. .
O Sn. JOUIM.-ftIas por 501' oujocto da missão especinl não

devo ser I).liJ segredo; são factos puulicos.
Senhores, desejou-se saber a verdaue a este respeito; tra

tei pela minha parte de IlI'ocul'ar informações exaotas de
.pessoas com quem mo noho relaoionado .no Rio-Grawle rio
~ul, e creio poder essegurar que houve nessas asserçõos na
·camara dos deputados uma extrnor!linnria exngerac~o.

Em primeiro logar, Sr. 'presidento, sustentou-se'quo exis
Hão no Estado Oriental 4.0,000 brasileiros. Pejas informa
ções que teuho não podem oxistir niais!le 10,000 a 12,000
brasileiros, se tantos lá existem, porque ns notioias que
tenbo são que ha 800 propriel.arios, pouco mais ou meoos, e
"lne rssrs prol'rietarios poderão ler rle 1'2 11 H> pessoils
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elle vale nesto ou naquelle sentido; [lIl1o no interesse do paiz.· comsigo, o quP faz, quando II1Uilu, tO.OU!) a 1.:'!,llllO braSl
Nem mesma fallaria desta maneira, se tivesso precedido a leiros; e a maior parte destes brasilcirus, Sr. presi!lcnto.
este pl'ojecto Uni em iguaes drculllstilllcias que se lIcba sobre são pess.oas que não se pôde dizer quo mercciio ell1 IULlo
.:l mesa, e 11 que este tomt\ra a diantJlira,não obstante ter vindo comil1eta protecção do goveruo imperial porquê eutre elies
(loS'teI'iormente. Eu enlendi que devia faz€!' estas refie;;õcs eutrão mui'ios deser-Lores, mttitos criminosos, muita gont6
que ningu~m duvidará 'que silO filhas do zelo de que deve que abandooa a provir.cw. do Rio·Grande do Sul, porque não
l'ossuir·se todu aq-lleHe que ahu"ja o bem do Brasil. pilele I'eaidir neUa.

E permitta V. Ex. que aind~ eu ref)ieta : Como os nohl'es O Sn.FJlRR"'Z :-E guardas nacioniies,
winis~ros p~deDl admillir e~te !Jrojecto?/J.u,aes S!O os meios I O SR. JOBm :-, Todos aquellos que commettem delictos
q~e .tellJ} C0!D0 seacbaraó ,lO futuro ...~u. pOG,U .~ar ~ma na provincia do Rio-Grande do Sul o unico refugio que lênl
cxphcaç,lQ ulllca: e.~ que os nour.es mJD~st~os ?escJ'.'", ak.~~- é o Estado Orieotal, e, ~ssirn como praticão. crimes no Hill
dooar o poder aL.llIIdo ~m aby,".l0. ~aJ,tl _euo s_ucce~so'uo:Grando do Sul, "ào 1lratlca-los lá.
~eve~o-nos I~nurar que somos sol.ularlQ', ?UO lI,LO eotau,?O Tambem tenbo informações de que as forças orientaes '\ue
~m leito d? I.ozns, e quo ~ [~rl~clpal centellJ.a, (Iu.e. mU,ll.<lS apparecem na fronteiJ:a têm s~ffipre tratad.o os brasileiros
; ezes}el." :l~rasarlo os gran.Jeo cota dos, .vem, a _ser .,I q .d~o!,~ paclficos com o maIOr respeito !,ossl\'el; que não só as
.~.as ~aoJu:t.rlicadas, de.spez.:ls eo; ,qtle.o H/(e.les:e .1Il:IIVI~U'li forças legaes., como tambem us do general Flores, deixão
,lJllpnme s,eu cun~o, .~opezns ~ue a ]IOZ de ~I .a~.'lrIet~lO 1(1 <In passar os brasilejl'~s com ,t maior segurança; que as nossas
.~es e.l;1'll\ e::acnnClos , ~ue de llm m?m.ento pai ~L O~ll~ 'pod~m dlhl-(encms., que cl~eulav~o aotes desso estado de ~uerra
~~r all\da abbravadas pela accumn~ulaçao ~c de.opeza~ Imp:e. CIVIl, contlnuão a Circular da mesma maneira, sem que se
'I~tas, de guerra ou !le out~~ na tI!l ew. Eslees'<ido de. COU"d~ lues faça a menOr violenci:t, scm se perguntar nada ás pes
>cxlge da parte. do est~dbta, da parte?o. admllllstrad(l! soas que vào 0\1 vém nessas diligellcias; eque a unica
mUIto ~ento! JR~~~'1 roeflexilu: O futuro d~ ~Iasli pelo seu I'l~~ cousa que costurnão pl'ati:dr é .examinar quaes são ?S jor
fJnancClr.o . ~ ti lote, tel~oo ~arcbarl_o: SI. pre_slde~llc, sau, v naes que os passageiros leva0 o tIrar alguns qoe con:'ldcr~e
'Um proçlplClO, um plallo 1I1clll,\ad(l, OitO. lude, n<lO ~opero... COmO favoraveis ao partido contl'ario.

O SU. "ISCON~E DJl JEÇV]'l'iNUO)'(IlA:- E' verJa~e. ,.. Além disto, eu sei t.amuem que entre pessoas muito respei-
ficou a discussi1e adialta pela bora, tav~is da pl'ovincia c!0 Hio·Grande, entre os proprietarios

. . . hab.Ilantes da frootelra,. ba uma ancledade, urna grande
2' PA,RTE. aillicção pelo rer.eio de que possa haver guerra eatre os

<lous estado~, á vista dos preparativos que se manifestão, '6
<l razao em que se fundão é que os seus maiores. interesses
estão bojo do lado da banda Oriental, porque os cl'Íadoros.
n~o tirão da venda do seu gado para as l:arqu~adas de Po
lotas e de P<lrto Alegre as mesmas vantagens que tirão
vendendo-o para o estado OL'ieutal; quando OS bois se ven
dem para as nossas xarqueadas rle l'<lrto Alegre e.u Pelotas.
não e~cedem o preço de 10':; e 12:j); aquelles que são para as.
;;arqueadas' do estado Oriental do Salto, por exemplo. ven
dem-se a ti;:'!, e mais dinheiro á vista. I'ortanto todo o
interesse boje da maior parte da gente .do campo, dos pro·
prietarios e das pessoas que n,ais consideracãu nos devem
merecer, estão todos dirigidos para aqll.e\le lado,

Não sei, POi13, senbores, se o governo eatará boje melhol'
informado do. que foi naquella occasião, e se essas exagel'a
çõea não o levárão a praticar talvez o quo. não me parece ser.
Ile~cssal'io, nem proveitoso ao paiz.

Eu entendo que as cousas poderão 'accommodar-se sem que·
cheg'uemos a esse extremo que tanto se ar receia na fronteira
do Rio· Grande do Sul.

E' a cousa unica sobre que rlesejava que o Sr. ministro.
nos désse algumas iuformaçães, â ser possivel.

O § •• Dins Vieh'a (ministro de estrangeiros): - Na.
bora adiantaria em que noS acbamos, estou no proposito do
com a maior brevidade responder a algnmas observações
feitas pelos honrados senadores, que tomárão parte no de
bate depois que tive oocasião de fallar; e cnmecarei por
attender ao nobre senador pelo Espírito-Santo que -acaba dl1
sentar-se.

S. Ex. deseja que o I-(overno emilta seu juizo !Iceroa di?
veracirJade ou não das diversas allegações que na ouli'a COl
mara se fizerão de violencias contra brasileiros praticarias no
Estado Oriental. Estas queixas constilUem o objeoto da
missão especial pÔ;ra ali enviada;. ~, portanto, entendo que
não devo na actuahdade ayenturar JUIZO l:enhulll acerca desses
factos. Entretanto que são reaes, o provão as investigações.
que se fizerão a respeito deHes, '.

Passando a oonsiderar o que disse O nobre sena!lor pela
Bahia que hontem fali ou em primeiro Jogar, informarei a
S, Ex" em relação aos negooios que se prendem á commissãe
mixta brasileira ·poÍ'tugueza, que desdo 1SG2 essas transa0
ções como fJue estilo paralysadas. Sobro este assumpto a
ultima nota nos foi dirigida pelo actual enviado extraordi
nario de Sua Magestade Fidclissima. O governo jnlgou con·
yeniente ouvir as I,essoas a oujo conselho oostuma socear
fCf-,e j a (l, ohiectos ·lransccndcu[a.~; 'lua [('.m prl'ocêuj>ad'! o
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S:Ú~Ü(1I0 ne~(?5 ultlmos lempus StlO t:i1usa de se nJo· baver
uado pt'osegul!llclIlo a r5te ílssumpto.

EIILrclanLo devo a:;;:-::egllrar no nnhj{~ senador que pa~~ílroí a
:ralill' delle com a solicitude que for pos,ivel. S. Ex .. fallando
ilcel'ca dn, conveações e do objecto da nota collectiva,
e,llno quc maniftslou desejo de que eu trouxesse ao con!leci
Ínenlo do senD.do a resposta que dei a essa nota. Estalllto,
]Jorem, a resposta ainda pendcnte do que 11 respeito della
podem Ilensor oS di·versos governos com quem temos conven
ções, julg-uci que nâo devia tCI' publicidade, não porque a
consi('ere ohjecto de spgredo, mas llOrque são estes os eS\110s,
tanto mais quanto esses diversos g-overnos se poderião julgar
ofTendidos prlo faclo de desde jú dar publicidade ao seu pen
:5omcnto, sem esperar o que ellcs possão dizer em vista da
nossa miluifcstacào. •

A re8posta á nota collccti'la não póde ser, como acabo de
dizer, objecto de scg-redo, tanto mais qnanto tive nece;sidade
de envia-Ia por cópia, (UJer aos diversos prcsillenles de pro·
vincias, quer a6S nossos agentes no cxteriOr....

O Sn. VISCO!'iDE D·E JEQUlTl~lIONUA: - Apoiado.

O SR. MI~ISTno DE EsT1lA~GErnos: - Posso, porém, asse
g-urar ao senado que nesta resposta sustcnto as idéas por mim
}., enunciadas na outra camara, e que eu entendo flue 6 dI
reito inconcusso nosso.

Approveito a occasião para agrartecer ao nobre senador da
flcfe>a que so dignou de fazer dc mim nas arguições que
creio sc têm fcito de ter sido escolba minba o meio co[lec
livo, de que se .ervirão os dilTerenles agentcs diplomaticos
para reclamar contra a circular do governo de 2i de janeiro
do corrente anno.

Quando falIei na discuss,10 da re~posta á falla do tbrono,
tive occasiào de dizer que, havendo-se-me apresentado ':.Ihi
nistro portuguez pari! communicar a sua resoluçã.o. e tendo-mc
ditn que os agcntes diplomaticos linbão dous nwios, o meio
collectivo, !JOrque o interesse.~I'a jtlentico, e Oindividual, mas
que do col eclivo n.10 usunao, se porventura da pal·te rio
governo brasileiro se pudesse suppúr que dles o cmpregavão
para até certo ponto exercer pressi:o,. entendi que ministl'o
nenhum, que tem eonsciencia de seus deveres c de si, dei
xaria de dizer que não via iuconveniente no uso desse mcio.

O Sn. VISCONDE DE JEQUITINnONlIÂ :-Apoiado.
O SR. mNlsmo DE EsinANGEI1l0S: - S. E~{, pcrguntou

lambem ao governo se lJavia manifestado já o seu pen<la
mento relativamente a uma acção, discussão ou contenda que
se dú em Nilberohy entre o juiz de orplJãos e o consul ~or
tuguez, por causa da arrecadJ~ã.o da herança de nm Gabma.
Ao coubeciment~ do governo ainda não clJegou este assump
to; eDtretaul's, sendo identico a outro que o presidcnte da
quelIa pro'i!ncia frouxe ao meu cODliecimento, passarei a ler
ao senado a resposta que dei. (Lenllo<.)

" I\IIll'. e Exm. Sr.- Accuso o recebimento do oflkio q\}e
eom data de :l do corrente rlirigiu-me Y. Ex., submellcndo á
minha consideração os omcios em que o juiz munici pai e de
orpbãos de nIacabé lbe deu conta do modo por que procedeu,
por occasião de falleeer naquelb cidade o subdi to portuguez
Francisco Luiz Sülgado, deixando mulber, tres filbos de me
llor idade e uma menor, sendo todos nacinnaes.

" Em resposta cabo-me declarar a V, Ex. que fica appro
vado o procedimento do referido magistrado, seniio pelo facto
de ter o fallecido deixado viuva brasileira, a qnem, na forma
do nosso direito, cómpete ficar na posse e administração do
casal até que seja este partilhado, como tambem pelo de
haver berdeiros maiores presentes, senelo llue ·0 menor inte
ressado que existe apenas autorisaria a audiencia do cODsul
no inventario perante o juiz de orpbãos, se ponentura não
tivesse quem, como a mãi, é sua tutora legitima, na fórma
do DOSSO direito.

" ReDovo a V: Ex., etc.»
Creio que a esta solucão se deve o facto de Dão ter tr.ilzido

ao meu conhecimento ·0 presidente da provincia do Rio de
Janeiro a discussão relativamente a Gabina.

S. Ex. fez ainda outras observacôos que me parecem dignas
de r2paro. Entre estas julgou excessi','a a verb:l rio orça
mento relativamente ás despezas ~xtraordinaria~ no exterior,

argumentando quc, tendo-se no anno de 11>/;2 gasto quarenld
e tantos contos com essa desp~za, já a proposta do ol'ça
mento era e~cessIVa,e m·lIlto maiS o era a cnlr.nl!a tia camI]I'(l'
dos d~pulado:t.e por isso dcsejava ,ügumas explicaçiJes a esse
respelfo.

Como o senado sabe, as de,pczas que cOI'rem por ess.\
verba são, pelo mrnos muit,]s de/las, evcnfuaes; em muitos
annos nã~ é esgutada e rm outros· o pótle ser, mÓl'mente
quando ha circurnstancias extraol·dinarias. O actressimo que·
nota o nohre spnador procede d"ils gratificações que por essa;,
vcrba se têm de timr para os novos vicc-c(}.:sules creados nl)'
Rio da Prata.

O Sn. FEnnA7. : - Com i:OOO,r;. cada um.

(} SR. Mll'lISTno !,P. ESTR.\Nr.lmOS : - N,io tanto, um dellcs
é que tem i:OOU.~. Nas ci"cumstancias difficeis em que ali·
nos acbamos, era .Ie ahsoluta necessillad·e termos em diver
sos pontos daque./lc cstado agentes compenctra,los do pens:l,
mcnto do governo, fJue o anxilia>sem, provendu uos interes
ses dos brasileiros; nãn podia o govcrno, quc principalmente
tem· em allenc.10 esses interesses, deixar de dar maior dcscn
volvimento aó corpo consular naquello estado e !azcr com
isto_ mais alguma desl'eza. .

Por esta occasl.10 consinta o sc·narlo que eu diga algum<l!
cousa relatiyamente ás gratiffcações po,' aviso. O bonrad(}
senador pela nollia, que ora fica á minha direita, fallandO'
deste assumpto, ccnsurou uma dis-posição que da nulra ca
mara nos vciu neste orç.<lmcnto a este respeito. Effcctiva
mente S, E~l. tem razão; já q,uando tive de fallar naquell:Jl
camara, log·n que a commissão me ]Joz patente as gratifica·
ções concedi·das aos nossos diversos agentes diplomatico5<
~omo um meio de permancntemcntc augmentar-lfies os vcn·
cimentos, disse que considerava· esses avisos, assim com
caracter perman~nte, como illegaes, e era o·l,rimeiro 1\. re·
conbecer quc n;10 d'el'~ndÍ110 simplesmente do arbitrio dO'
ministro, pelll que bavia conveniencia em acabar com ellas;
e assim pratiquei.

Não acontete, [l01 ém', oufl'o tanto com as gratificacOes quO'
se tiri\o dessa verba e 'Iue são concedidas por detretó. Para
as conceder é mister quo o ministro as p,oponlJa em conse
lbo, dando as ra.õcs em que se funrhr j porqne a publicidado
neste casu é uma garantia que até certo ponlo COaI'cta abu.
sos que se possã.o commeller pela facilidade de dar gratifica
cOes por aviso.
• S. Ex. o nobre senador pela provincia da Bahia, que !Jon
tem fallou, das..ja tambem saher do pensamento do governO'
sobre a rei que ultimamente passou no congresso americaDo,
rclativamente á eommunicação por vaflor entre New~York lJ
(} Rio de Janeiro. Ü' governo recebeu officialmente communi
cação a esse respeito, e, posto que ainda não tivesse tomadO'

'uma resolução definitiva, pretende faze-lo neste proximO'
]laqueto.

Posso désde já di~er que as vantag!ms dessa linha são real
mente inconcnssas; mas ql!e no corrente aODo, tllDdo cabidO'
na camara dos 81'S. deputados o parecer Cavoravel da com
missão sobre e9Se assumpto, (} eswndo ainda pendeDte da.
votação desta casa uma outra cmenda, boje convertida em
projecto, concerlendo á companbia do Alto Amazonas a, nave
gacão entre a ilba de S. Tbomaz e (l Pará, havemos de ler
alguma diffieuldade para desde já nos compromettermos ~
qualquersubv,enç50.

O SR. FEnnAz: - Creio que' ·não na ainda Da-regacã.o' '"
vapor dos Estados-Unidos para S. Tbomaz, •

O Sh. Mli'aSTRO DE ESTR,\N&EIROS : - Em S. Tbomaz nosso!l'
vapores podem encontrar-se com os transal!anticos da Europa
para os Estados-UnidOs, os quaes lociio nessa ilba." Eu nãl)'
quero diwr com isto que se· approve o projecto; o que digo
é que, estando elle pendente da votaÇão do senado, o go
verno, nào estaDdo, por outro lado, previameDte autorisad[}
a conceder subvencão· a uma linba de paquetes entre New
Yorl( e o Rio de faneiro, vê·se elfectivamente embaraçado
para compromeUer-se a istb desde já. Eotrelanto sou o pri
meiro a reconbecer que, pela lei que passou 00 'congressO'
americano, a subvencão será muito mais modica do que a
pedida no projecto quri cabiu na camara dos Srs. deputados.
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Fai:ou·uo, .. inda S Ex. ;'cerc:1 da linha dc,telegrapho sub
l::arico clll\lI'chcn,lit1;, pelo Sr. Balcstriui. Devo declarar ao
senado '1ue o governo te,'e ullimmneuto .10 seu agel)Le, tliplo
Ill:ltico em Pi,ris uoticia de estm' sanccionado o accortlo ce
lehrado eulre o IIrasil e as di,'er,as nncües interessadas nesse
Grande mclhoramento, •

O SIl. VISCOND~: nE JEQUlTII\DONDA:-Noticia oflicial?

zas e compra tle arm:llileulo, tlepoi:; das oCCul'l'elJciils do iilll,~'
passado.

O ,SIl. FERRAZ: - E' vcrtlade que o corpo legislativo uão
avaliou essa necessidatle. '

OSR, lit~ISTr'O DE ESTRANGEiIlOS: - O nobre senador pela
Bahia que nie fica a direita, con10 que (iuerendo pelo lado
ridiculo....

" .
QSR. FEllnAz:-Não, senhor.
O SIl. I[[I'ISTRO DE ESTRANGEIROS:- ... tornar hem sensivel

o inconvenienle da suppressão de um Jogar rl~ port~iro, .Iisse
que a ec'onomia come~ou' pelos peY>JetlOS, ahandoaaudo-se os
grantles... ,

O SR. 1IERIlÁz:-Repeti as pa!ar.as da escrifllura - os ul
timos ser1l0 os primeiros.

O SIl. MINISTRU D'E ESTnA~GEmos: - Devo tlonderar ao
nobre senador quo as suppressoes têm-se fei to quei' de
grandes, quer tle pequenos ,; da,quelles lagares que parer.êr;io
á commissão, ao governo e á cauiara desnecess"rios ou es·
cnslltlos.

Se acll'SO os honrados senadores demonstrassem a necesói
tlado da: c01lservação tless~s eriJ'prego~, eu caiar-me-hia; mas
não fazer-se a suppressão porque s~o lagares pequenos. por
que se e'conomisa ponco, ao passo que se fazem oulras dcs
pezas, realmenle nã~ posso comprebender.

O Sn. FEIlIlAt: - O faclo é s'e ellas são necessarias.
OSn. ImasTro'o Dli EsTllANGEIROS : -Eis oponlO da qúesfão.
O SR .. FEnRAi: - E' o que n6s dizemos, que ellas não

são necessarias.
O SR. MI~isTRO DE IlStIlAI\GEiROS: .:- Eu infeliimeute dis

c~1'd~ do modo de pensar dos honrados senadores, e a casa
decidira conforme enlender em sua sabedoria.

Não posso tlei;lar de m'anifeslar o men pensani'enlo sobl'e
algumas emendas que, forão apresenladas, augmenlando a
gl'atilitacão a,vrcll-consules, e n1l0 sei se au'gmenlando os
vencimenlo's do nosso ministro em Paris,

Á'cerca do augmenlo da gratificação aos vice-consutes, eu
soJlre li ma!,o'em no não vejo necessidade da emenda, principalmente qnando a

" res(l'eilo' do' vrcQ-consul em Londres o gO\'erno tem nas suas
muito noces- ,mãos um mero de recompensa-lo melhor, que é allendér á

~ granlje renda ,que dá o consulado de Liverpool, e augmenlar
a qu'o ia que deve receber o vice-consul.

'O. Sn. ~INIST.lIO. DE ~STnANGElROS: - Tomarei na devi~~ O Sn. FEIlIlAZ : _ E' chamar para Lond'res o consul geral,
c~nslde~aç'lo a l~dlca.çao do nobre senador, sé porventura Ja que hoje na ausencia tla le~a:c1l0 devia estar em Londres.
lIao esllver provldencladá.: t> • , _

O honrado senado' pela provincia de ~lato.Groiso! tanto O SR; MINISTRO DE ESTIU/(GEIROS : - Portanto nao posso
insisliu em lornar s;~lientes Sua~ opiniões ácerca da suppres- I dar apolO a. esta emenda.,. . .
são eu annexação tle legações, e quanto á suppressão de 10- ,Em r.elaç,:o ao augmenlo tlos venclmenlos do no~so. mInistro
gares que pela maior parte já se achiio vagos na secretaria em,Pans, nao posso conteslar qu~ as despezas ali tem nestes
de estrangeiros que não posso tleixar de considerar ainda al- ultlmos tempos augmenlado conslderavelmenle ...
gumas de suas reflexões sobre esle assumplo. Q SR. PARANHOS: -:-E a reduee1l0 que elle soflreu deve

S. Ex. pretende que na occasião em que fazemos gastos colloca-lo em embaracos. •
excessivos com reparos de forlalezas e com a compra de ar- S '.. d'
mamento; na oc'casião em qne toleramos qne conlinue a . O n. !nNls:~o bEl EST~ÁNGEIROS, ~ •.. ~as uma !!1e IlJa
perceber os mesmos vencimentos o SI' barão do Penedo é ~s~lada neslas.cll cumsla~clas o:ta pa~ece lambe.n que sena uma
para ver que queiramos fazer economia supprimindo até ~m InJnstl~arelallva; Oull o. funccl?na:n~s ua E~ropa, que tambeo:t
logar tle porleiro. Sr. presidente, a proceder a argümenta. soifrêrao reducçao da sua grallficaçao, es~ao reclamando, e ~
ção do honratlo senador, seguir-se-hia que nnnca deveríamos nalural que o governo apresen~e a neceSSidade de augmental
comecar a cercear despezas, a economisar, p0"lue nem som- os ordenados de algumas legaçoes.
pre sê pôde fazer tudo ao mesmo lempo. O SR. FERRAZ :- Para despezas de representação.

. " . O SR. 1I1/(15TRO DEl ESTRANGEIROS :~ Estou lambem q:ue a
O SR. FEnllAz :-Prmclllla-se pelos pequenmos I economia ~ue se faz com a snppressão de algumas, nos
O ~R. Y!NISTIlO DE ESTRANGEIRO~ :-Nestas circumstancias logares onde ,as relações politi~as não. nos levão n~ce~saria

sancclO.nanamos relo nosso procedlmenl?· o axioma popular: menle a manter legação, podena servir para ser. dl~ll'lbUlda
-perdido por mil, perdIdo por mIl e qumhenlos. em favor das legaçõP.s de que não podemos prescmdlr.

.0 ~R. FERRAZ :- E a Escriptura diz-os ultimos serão os O SR. PARANDOS :- A regra deve ser-ter bons agenlc~
pnmell'os... e retribui-los bem.
, O SR. MI~lsTno DE ESTIlANGEIROS:- O argwuenlo do nobre O SR. MINISTRO DE ESTRANGEIIlOS :- Desconhecer hoje no
se~ador p~~ ~lalo-Grosso leria loda a procedencia se porven- esta~o aclual da sociedatle as v~nlagens das legaçüe~ e com
tu~a S. Ex. pudesse,con.v~ncor o senado e o palz ae snas mUlllcação das nações entre SI, tlessa approxmlaçao que O
Ideas a respeIto da lIlulllItlade das despezas que fomos obri- commercio o,a facilidade dos vapores nos dá, era realmente
gatlosa fazer, eamdao somos, para repa.ro tle nossas fortale- commeller Uni crime tle lesa-civilisação ...

o SR. !1I~ISTno OE E'STRANGEIROs:-Sim, sill1ho~~s; como
s'lhe o .~en!ltlo, o governo tem tle palentear ao corpo legisla
tivo, não sei ,se n" aclual sessão, porque já vai muilo adian
lada, o que ha es.e respeito, afim cle pedir os meios neces~a
"i05, e qne não são muito grandes. para a subveoção a qne
se obrigoU, cque tem de tlar, não já, porem tlepois tle en,ce
tados, os ,trabalhos.

O honrado senador pela provincia de ~Ialo-Grosso insistiu
ainl!a n:IS suas idéas ácerca da diminuição do pessoal na
secretaria dç, estrnngeiros, o ~obl'e a su ppressão ou annexaçãD
das nossa,; l~gacües, lanlo na Europa como na America.
Eu. já ti~o o.ccasíào de tlize~ o que p'ensav~ !1 este respeito.

-,Sou o pl·IIlJOU·O. a reconhecer o peso oas opllllões do honrado
sel)ador; mas infelizmente não forão suflicienles para me
fazerem mudar de pensar. ,

Quanlo.aos em.fJregados da secretaria, S. Ex. alé não
consideroll o reGurso tle que lhe tli.se podia lançar mão em
caso de, nece~sidade: retorljuiu-me ainda ácerca do lllodo
como ali se tléserÍlpenhão todas as allribuições marcada$ no
l'e~ulamento, prelentlentlo ~eduúr tlabi ' qne uma,ou outra
f,dta que, se, possa, dar, deve ser cOllsiJeradll ,~pmÇ\ resul·
tante dli insulIi:çiencia tlo pessoal. 1\;'0 insistirei ~obre este
I>onlo, pela razão .qile já a,ttl,uzi anlerionilen\e. Ponderarei
apenas ao honratlo senlltlor que, se algnlll,all'a~o se tlá, póde
ler alguma eiplicação que não a insuaíl'iencia. do pessoal.

O SIl. FEnRllIllA PENN,\:""" E o qU'e me diz V'i Ex. <iterta
da creacão de urri viee-colÍsulado em Corricnles?
". ...~'. 1

O Sn. MINISTIlO DE ESTRAI\GEIIlOS: -Para Corrienfe's 116meei
ultimamente um vice-eonsut á requisição do con8nl tla Con
fetleração Argenlina.

O SR. PARANDOS:"':" Em Corricnl6s
LJruguay já ha um vice-consnl.

O SIl. FERRIlll\,l, PENNA: - E' uma metlida
saria.
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O S~. FERRAZ ;- De cerlo, que até o s)'stema do Para.-·
guay o mesmo Paraguay abandonou.

O SR. ~IINISTRO DIl ESTRANr.EIROS ;- ... mas deste system,l
para concluir que não devemos supprimir ainda algumas dus
nossas legações, que uão podemos tornar mais extenso o
circulo de outras, creio que a dilierença é immensa.

O SR. FERRAZ: - Sim, mais é jJreciso muito tempo.

O Sn. MINISTRO DE ESTRANGEIROS: -Na Europa a fuciE
da de de cOlllmunicações hoje é tal que eu creio que não
será penoso a muitos dos nossos deplomatas viajarem,
quando for isso opportuno c conveniente, de um para outro
estado. O nohre scnador pela Bahia qua está á minha
direita. quaRdo fallou pela ultima VCl, disse que alguns
memhros do nosso corpo diplomatico passão mais tempo em
Paris do que em seus districtos.

O SR. FERRAZ: - Com licença do governo.
O SR. MINISTRO DE ESTRANGEIROS: - Por que razão não

hayemos nós de aproyeitar esta facilidade do communica
ções nos estados onde as nossas relacões politicas não siio
importantes para supprimir ou dar nlaior deseRvolvimento
aos districtos diplomaticos?

O SR. PARAl'mOS : -A legação da Suissa já comprehende
uns poucos de estados da AlIemanha.

O SR. MINISTRO DE r.STRANGEIROS; - Devo ainda aa senado
uma declaraç:1o; quando fallei na outra camara, declarei
~olemnemente que, sendo da competencia do governo a crea
ç:1o de legações, eu cOllsiderll.va as manifestações feitas no
orçamento apenas como explicativas da reducc:1o que se
fazia na respectiva verba; que eu a respeito diÍlIas aguar
dava a opinião das eamaras para afinal rleliberarmos.

Nilo posso tambem deíxar de dizer al!;ulllas palavras rela
tivamente á conservacão ainda do bar:1o do Penedo em Paris.
O nobre scnador pelo" Mato-GI'os>o disse que os vencimentos
que se pagão são manifestamente eontrarios á lei. Eu quando
ouvi esta declaração confesso qne fiquei um pouco sorpreso
e receioso mesmo da minba complicidade no crime de manda L'
IJagar a esse distineto diplomata nosso; mas as razões pro
duzidas pelo nobre senador não me convencêrão disso.

Disse S. Ex" que as gratificacões que ainda actualmente
percebe aquelle distincto díplom"ata são as que elle auferia
quando em exercício na legaçilo de Londres; ora, n:1o estando
elle em exercicio na legaeão de Londres,ou tendo cessado o seu
exercício em Londres, segue-se que n:1o deve ter direito ao
vencimento. !\las, embora não esteja elle na legação de Lon
dres, a legaeão não foi suppI'imida; ergo os empregados da
Je6'ação têm aireito aos vencimentos que elles t;nhão até
então.

O Sn. FEnnAz: - Isto é que é sophisma.

O So. MINISTRO DE ESTRANGEIROS: - Ora, qual é o juiz de
estar elle em Paris ou em outra parte? ]<;' o governo; o go
verno assim entendeu.

O 8R. llEnnAz : - O governo não póde ser juiz, porque
estão marcados os log.ares das legações.

O SR. MINISTRO DE ESTnÀN6~1ll0S : - Termino aqui as pou
cas observações que tinha afazer.

Ninguem mais pedindo a palavra, e não se podendo votar
por falta de quorum, ficou encenada a discussão; e o Sr.
presillente deu para a ordem do dia seguinte:

1" parte.-3' discussão da proposicão da camanl dos Srs.
deputados, autorisando o governo a éonceder carta de cida
d:1o brasileiro a Domingos Lazary e outros;

O resto das materias designadas.
'2" parte. - Votação do art. -i0 da proposta do orçamento,

e das emendas respectivas, cuja discussão ficou encerrada;
ContiDuação da 2' discussão da dita proposta no art. lio,

com as emendas da eamllra dos Srs, deputados.

Levantou-se a sessão ás 2 horas e 50 minutos da tarde.

G"" scssuo.
EM 20 DE AGOSTO DE 1861.

pnESIDENCIA DO SR. VISCONDE DE ADAETE'.
SumIARIO. - Expediente. - Officios.- Mais dous acompa

nhando PI'oposições.-Pareceres.-Orcle'll do dia, I' parle.
-Hequel'Ílllento do Sr. Candido llorges.-Díscursos dos
51'S. ministro dajustiçil e Candido Dor!;es.-Retirada do re
qucrimento do ultimo senhor, a seu pedido.-Cartas de na
turalisaçilo.-Companhia lllliüo e Industria.-Discurso do
S,·. miDis tro de estrangeíros.-Adiamento da discussão.
2" 1xLl'té.-Votaç:10 do arl. 4° da proposta do orcameDto.
-Urçamento da marinha.-Discursos dos 81's.' Ferraz,
ministro da marinha e Paranhos.
A's 11 horas da manh:1, achando·se presentes os 51'S. vis

conde de Ahaeté, nJafra, Teixeira de Souza, l'rlendes dos
Santo;:, Jobim, Pimenta Bueno, Fonseca, Ferreira Penna,
Paranhos, Carneiro de Campos, Pompeu, harüo de S. Lou
renço, marquez de Olindc, visconde de Snpucahl', Souza
Queiroz, Araujo RiheiL'o, Cunha Ya~concellos, Dias Vieira,
Furtado, ~ouza e Mello, Souza Ramos, D. Manoel, Ferraz,
visconde de Itaborahy, marqu6z de Itanhaem, Siqueira e
Mello Dias de Carvalho, Candido Borges, Rodrigues Silva,
visconde de Suassuna, marquez de Abrantes, Dantas e barão
de Antonina, o Sr. presidente ahriu a sessão.

Comparecêrão logo depois os 81'S., Nabuco, visconde de
Jequitinhonha, Silveil'a da Motta, Souza Franco, marquez
de Caxias, Zacharias, visconde da Boa-Vista e Candido
llaptista,

FülLill'ÜO com causa participada os 51's., barão de Cotegipe,
barilo de Maroim,barão de filtlritiba, barão de Quarahim,Eu
zehio, Paula Almeida. Paula Pessoa, Almeida e Albuquerque,
Sinimhú, Fernaudes Torres, Oltoui e visconde do Ul'uguay,

Foi lida e approvada a acta da sessão antecedente.
O Sr. 1° secretario deu conta do seguinte: .

EXPEDIENTE
Oflicio, de 18 do corrente, do ministerio do imperio,

communicando haver solicitado do pl'esidente da provincia
de Minas Geraes, a copia da aeta da 3' chamada da eleição
primaria da parochia da Tapéra, requisitada por deliberação
do senado.-lnteirado.

Dous ollicios, de 19, do 1° secretario da camara dos depu·
tados, communicando :

1° Que a dita eamara adoptou e dirigiu á sa'lecão im
perial a resolucão, remettida do senado,mar'cando os venci
mentos dos empregados da Caixa da amortização, e da sec-
ção de substituição de papel moeda. . .

2° Que a mesma eamara adoplilra as emendas fCItas
pelo senado á proposição que approva o contrato celebrado
COIll o visconde de Barbacena, em Gde feveL'eiro de 1861, e
que a dirigira á sancção imperial.-Inteirado.

Dous ditos, de igual data, acompanhando as seguintes
PROPOSiÇÕES.

« A assembtéa geral resolve:
« Art. 1.0 Fica approvada a pensão annnal de 1:000$,

concedida, por decreto de 9 de aliosto de 186-i, a D. Cons
tança de Paiva Lopes Gama, filha legitima do finado conse
lheil'o de estado "isconde de Maranguupe, em remuneraçüo dos
serviços por este prestados, tendo a concessionaria dil'eito do
perceber a mesma pensão desde a da ta do decreto que a
eouferiu. -

« Art. 2.° Ficão revo~adas as disposições em contrario.
" Paco da camara dos deputados, em 19 de agosto. de 186-i.

-- Ba>'ao ele Prados, presidente.- Tito Franco ele Almeida.
-10 secretario.-Henrique Limpo de Abreu, 2' secretario. "

« A assembléa geral resolye :
« Art. 1.° O governo mandará pagar a D. Serafina de

Arruda Camara, viuva do DI'. José Francisco de Arruda Ca
mara, os ordenados que a este competiüo como juiz de di
reito dos annos decorridos desde o 1° de janeiro de 18-i9 até
31 d~ lnaio de 1854.

« Art. 2.° Ficão ,revogadas as disposições em cODtrario.
Paco da camara dos deputados em 19 de al(osto do 18M.

" 17
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-Barão de Prados, presidente.- Henrique Limpo de Abreu,
1° secretario intnrino.-José Angelo llfarcio da Silva, 2° se
cretario intnrino.-A· imprimir. II

Pelo Sr. 2° secretario forão lidos os seguintes pareceres:
PADECED DA MESA N. 27 DE 19 DE AGOSTO DE 186<i.

Propõe que a mesa seja autorisada, sob certas e determina
das condiçiíes, para cont'ratar a publicação dos debates e a
impre~sào dos annaes do senado com a empreza que maio
res vantagens offerecer.
Lendo-se as actas () os annaes desta augusta camara, ~ê

se que o senado, reunindo-se em sessão preparatoria, em 29
ue abril dn 1826, teve por um uos primeiros empenbos no
começo UOS sells trabalbos a publicidaue dos aclos e debates
legislativos, prestanuo por este modo a homenagem devida a
opinião publica, que, com justa razão, ueve considerar-se um
[los elementos de maior força e prestigIO nos governos un fór
ma representatl~a.

Assim que, logo na sessão de 9 ue maio uo referiuo anno,
o Sr. senador Antonio Goncalves Gomirle deu, Ee pressa em
orrerecel' uma indicaçãO pará que se nomeasse uma COlll-
missão rle reuacr.ão do Diario do Senado. .

Esla illdicacãó foi approvaua em sessão uo dia 11, e o Sr,
senador Luiz 30sé de Oliveira ( depois barão ue Monle Sanlo )
em sessào ue 13 propoz, como cOID\llemento uella, a necessi
uade de ordenar-se a impressiio das aclas, e ce nomear-se
uma pessoa habil para redactor do Diario.

O senado annuiu a propo~la em ambas as suas partes,
sendo nomeado redactor do Diario Manoel Feneira ue Araujo
Guimarães com o ordenado fixo de 800~ por anno.

A brevidade do tempo impossibilita a mesa de colher e
ordenar todos os esclürecimenlos que serião inuispensaveis
para dar ao senado, no decurso da presente snssiio, uma in
formação exacta e completa a respeito da des\leza feita com
o ser':iço da publicação dos debates e impressão uas actas
e annaes desde a sessão de 1826 até o fim da aclual.

Não uesistindo todavia deste empenho, que não duviua
contrahir, e que espera satisfazer opporlunamente, a mesa
urrel'ece desde ja á consideracão do senado os seguintes uados
colhidos na secrelaria. •

1°. Em 2 ue marco de 1837 contL'atou-se com a em
preza de um jornal, cõm o titulo de Jornal do Imperio, de
IjUe era proprietario n..Og1er, a publicacão dos debates
e a impressão das actas UO senado pela 'quantia mensal
de 1:625~.

2,0 A retribuição ~este serviço passou, em virlude de
contratos que posteriormente se celebráriio com outras em
prezas, por diversas alteracões até o anno de 1861.

3.° Em 28 de fevereiró desse anno celebrou ,se com a
emprcza do Correio Mercantil um contrato, elevündo o alga
rismo ua retribuição mensal, que era jit uo <i:500~, 11 quantia
de ti:800~.

4.° De~de então até o nltimo contrato celebrauo com
a mesma empreza em 30 de novembro de 1863 nenbuma alle
racão tem soITriuo a relribnicão do servieo da publicacão dos
tlehates, e impressão das aclàs e annaes' do senauo.•

ti.- A j~lpressão ~os annans do senado eomeçou em 1858,
e tem con~muado ate agora sem mterrupção.

6.° A IDl\lressão das nctas do senado foi interrompida
nas. sess6es.legislativas de 1859, 1860 e 1861, sendo rreces
sano supprlr-se quanlo antes esta lacuna.

Os AntlGes do Senado distribuem-se aclualmente pelo
modo constante da relação que Ee jun~a., sob n. 1.
. A despeza que se faz com 1\ publIcação dos debates, e
Impressão das aclas e Annaes do Senado póde parecer um
pouco avultada; mas no fim a quc eUa se destina reconhece
a mesa, de accordo com o voto desta augusta camara, a sua
necessidade e justificacão.

De leito,. o i.mportaÍlte e luminoso debate, a que esta
qllestüo fOI sUjeIta na sessão ue 10 de setembro de 1860,
deixou d~monstrada em toda a evidencia a se"uinte tbese :
-que a falta de publicação dos debates seria, ona pbrase de
um illustrado senador pela provincia de Goyaz, o mesmo
que levantar em torno do senado uma muralha que o sepa-
rasse para sempre da opinião publica. . ,

Foi sem duvida por ser esla a sua profunda conviccão
que o senado em sessão de 7 de janeiro do cOL'rente anno:
approvou o parecer da mesa n. 2, de 28 de dezembro do anna
antecedente, relativo ao contrato de 30 de novembro uo
mesmo anno, lJue a mesa, apezar de não se achar Gxpressa
mente autorisada, celebrou sob sua responsabilidade com a
em preza do Correio ~faca'ltil, para não ficar inleJ'l"ompidil a
publicar.ão dos debates, e a impressão dos A7IllUes nas duas
sessões 'legislativas de 186i,

A camara dos Srs. depu lados, com o fim de altender não
só li. justas exigencias da opinião em um govel no de fôrma
representativa, mas tambem aos inleresses do paiz, não tem
poupauo, bem como o senado, sacrificios para a puhlicação
dos seus debales; e aulorisando na sessão de 185i a im
pressão dos annaes parlamentares, deu o bom exemplo que o
senado adoptou e seguiu na de 18;;8.

Os precedenles da casa, ao menos dos ullimos annos,
most,'ão qne a autorisação conferida á mesa pai a contralar
a publicação dos dehatcs, e II impressão das acllls e annacs
não tem sido iniciada pela mesü, lUas por algum dos mcm·
bros do senado por meio ue uma indicaç<io.

Sendo, porém, ua compelencia da me~a regular os traba
lhos da camara, parece razoavel que a mesa tenba o dever,
assim como não se Ibe póde contestar o direilo, de propor a
mediua a que se tem referido, babilitando o senado para
resolver o que tiver por mais acertado.

A conveniencia de uma regra qualquer em assumplo de
ordem tão elevada é facil de comprebenuer-se.

A inicialil'a que pertence a muitos, e cujo exerc.icio é Li
vre, prodnz não poucas vezes, por um concllrso de circums
tancias diversas, a ahslenr.,io rle todos.

A abstençil.o 00 caso de- que se trala, além de poder cau
zar serios embaraços, tornar-se-hia inexplicavel; porquanto
pela faltOl de publicação dos debates uar-se-hia o faclo do
ficar o paiz privado do direito ue conhecer, e julgar dos aclos
dos seus mandatarios na camaról vitalicia, senoo aliás certo
e sabido que a vontade invariavel do senado é, como sem
pre foi, que todos os actosqne pratica no exercicio de suas
fUJlcçóes legislativas tenb;io a maior publicirJaue.

Para evilar que islo aconteca. a mesa não hesila em ini
ciar a aulorisaçil.o, a que lem álludido.

nlas, por isso JUesmo que li. medida que solicila é uma
autorisação, a mesa. coberente com a uoulrina que 11 esle
respeito professa, e que tem pela mais sã, não pode prescin
dir de sujeita-la a condicões que tenhão por fim regular e
limitar o exercicio do pódet' que se delel(a. '

Estas condições, a l)ar d~ necessida~e provada da dele
gaçil.o, são absolutamente lIIdLspensl!.Yels para que li. autori
sação possa legitimar-se, merecendo o assentimento da intel
ligencia publica, isto é, da 0\linião.

Como resumo e conclusão uo relatorio e observações que
precedem, a mesa:

Considerando que a publicação UOS debates das camaras
legislativas é uma necessidade e uma condi cão da 6ua e:l:Ís '
teneia; •

Considerando que, desde a sua primeira reunião em
1826, o senado tem constanlemente promovido e protegido
esta publicação por meio de diversas ueliheracões;

Considerando que o sacriijcio da despezá que tem de
fazer-se será sobejamente compensado pela ulilidaue do ser
viço a que eHa se deslina ;

OITerece para discutir-se o seguinte
PADECED:

A mesa fica autorisada :
1.0 Para contratar com quem maiores vantal(ens pro

pozer, a publicação dos debates, e a impressão das actas e
annaes do senado, comtanto que o contrato não comprebenda
mais do que duas sessões lel\islativas, e a despeza n,io
e,xceda á que actualmente se 1az com esle servico na fórma
do u!limo conlt'nlo : •

2,0 Para manual' imprimir as actas das sessões legislativas
de 1859, 1860 e 1861.

Paço do senado, em 19 de al(05to de 1864.-Visconde de
Abaeté,presidente.- José da Silva Matra, 1° secretario.-
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Herwlano Ferrc~a Penna, '2' secrctario.- Manoe! Teixeira
de Souza, 30 secrelario.-J. JIl. da Silva Paranhos.

N. 1.

Distribuição dos Annaes do Senado.
Exemplares.

...

Sua Magestado o Imperador
Sua 1I1ageslade a Imperatriz
Suas Altezas Imperiaes
Gabinete imperial.
Ministros de e~tado. . . . . .
Conselheiros de eslado ordinurios e ex-

traordinarios.
Depulados .
Senadores . . . .
Secretarias de estado. . . . .
Secretaria da camara (los deputados . .
Secretaria e arcbivo do senado, para ~e-

rem encaderna'los. . . . . . .
Camara dos dcputildos da nação portugueza
Camara dos dignos pares do r~ino de 1'01'

tu~al. .
Presidencias das provincias. . . . .
Secretarias das assembléas legislativas

provinciae., . . . . . . . . .
Secretaria do supremo tribunal de justica.
Secretaria do conselbo supremo mililar' .
Sccrelarias das relacões, inclusive ametro-

politana . . :. . . . . . .
Secretnrias dos tribunaes do commercio

(córte, Dauia, Pernambuco e Marnnbão]
Secretarias das faculdades de direito. .
Secretarias das facul.dades de medicina
Escola central do 'exercito
Escola de applicaç<1o. . . . . . .
Prelados di'Jcesanos (ou a quem suas vezes

fizer) . . . . . . . . . . .
Conselbeiro procurador da corôa, e sobe

rania nacional . . . . . . . .
Legações e consulados gcraes do !lrasil

nos paizes estran~eiros. .
Directorias ~erae. do tbesouro
Arcbivo publico: . .
Caixa de amo(·tizacão. . . . . . .
Ilepartição gcral dá tel'l'as publicas. . .
Inspecção geral da insll'ucçãO publica pri-

maria e secundaria do municipio (La
cOrte . . . . . . . . . . .

Director do inlerna to do collegio de Pe-
dro 11. . . . . . . . . . .

!lirector do externato . . .. .
Ilibliolhecas publicas da cOrte (inclusivc a

da marinha e as das provincias). . .
In~lilulo Historico e Geographico llrasi

sileiro. . . . . . . . . . .
Sociedade Au:.:iliadora da Induslria Nacio-

nal. . . . . . . . . . . .
Camaras municipaes uas capilacs do impe-

rio e provincias. . . . . . . ;
I\edacloreti das folbas diaria~ da cOrte e

das capitaes das provincias . . . .
Institutos agricolas da cOrte e das provin

cias, em que exislem creados
Senado e camara dos representantes do

.Estado Oriental, e ,hl Confederac;lo Ar
r:entina, Estados-Unidos, Chili, 'Perú e
!lolivia . . . . .

Typog-raphia nacional.
nanco do !Jrasil •. ...
Pracas do commercio da cÓrte e das

pi·ovincias. . . . . . . . .
Academia real das sciencias d~ Lisboa
Camara ecclosias\ica .
!tevs. ca'Didos . . . . . .
Academia imperial do medicÍJla.

1
1
1 a cilda uma.
1
1 a cada um

1
1 ))
1 "
1 a caua uma.
2

~
2
'2
2
2 a cada uma.

a ca~a uma

1
1
1
1
1

a cada um

1 a cada um
1
1
1
1

'1 a cada uma.

a cada uma.

1 a cada uma.

I
1
1

1 a cada uma.
1
1
1 a cada um.
1

Gabinetes de leituras. . . . . .. 1 a cada llm
Secre\aria do senado, 19 de agosto de 186ct.-Conforme.

-O otlicial-maior, Angelo Thomaz do Amara!.
Reservado para entrar na ordem dos trabalhos.
A commi,são de constituicão examinou as actas da eleicão

pl'imaria a que novamente sê procedeu em 15 de maio ulLiÍllo
na paro?hi~ de 1I10.rrinhos, perlencente ao 7' distrielo eleitoral
da provIncla de lIhnas-Gel'aes, par tel' sido annullada pelo se
nado em 15 de janeirlJ a que fOra feita em setembl'o do anno
passa~o por oecasÍ1io de precneber-se a viÍga proveniente do
falleclmento do senador o conselheiro Francisco DlOgo Pereira
de Vasconcellos; e n<1o achando na dita nova eleícão irregu
laridade que d vicie, é de parecer que seja approvada, e se
reconbeção le~itimos, para terem exercicio na presente legis
latura, os elellores della procedentes.

I'aço do senaJo, 18 de a~osto de 186~.- Visconde de Sa
pltcahY·-Souza Ramos.-O mesmo deslino.

A commissão de constiluição é de parecer que soj/io archi
v~das as actas da eleiçãO primaria da freguczia de S. Fran
c~sc~ de SalIe" pertencente ao 40 di<;tricto eleitoral da pro
vmCla de !Umas Geraes, a qno se procedeu em setembro do
anno passado para preencher a vaga acontecida no senado
pclo fallecimento do conselheiro Fr;tncisco Diogo Pereira do
Vasconcellos, contra a qual nenbuma objeccão se Ibe ofTerece.

Paço do senado, 18 de agosto ae 1864.-=- Visconde (le Su
pucahy.-Sousa Ramos. "

Lido e posto. en! discussiiO I foi approvado sem debate.
SulJmethdo a dlscuss,io fOI sem debate approvado.

O!tDEul DO DIA. -I' PARTE.
fiEQUEUl!lENTO DO sn. CANDIDO DOnGES.

Entrou em dis,cuss.iio, adiada á 16. do corrente, o requeri
mento do Sr. Candldo !lorges, pedmdo informacões ao go
verno úcerea do quo tem occorl'(uo ent('e o cbefê de policia
de Nitherohy e o cmprezario de diligencias na mesma cidade.

O !!Ir. 2Zaclllll"ias <te Góes (presidente do conselho) :
--: Sr. presidente, quer o bonrado senador pela provincia do
!tIO de Janeiro, autor do requerimento que se discute, es
clareeimentos do governo a respeito do que em Nitherõhy ha
l'ceorndo, relativamente ao estabelecimento de diligeneias.

No dia 11 do corrente, uma pessoa muito respeitavel eu
treg-ou-me, aqui no senado, pedindo-me providencias ao meu
alcance, uma nota, que por esquecimento deixei em casa;
mas que, segundo a mill1Ja memoria, dizia pouco mais ou
menos, o segui:lte : "Que propondo-se um sujeito estabele
cer diligencias para o largo do Barreto e S. Gonçalo, pelo
preço de 2501's., ao passo que os tilhurys exigem 1$ e os
carros 2,)5, aconteceu quo a policia (por empenhos dos donos
dos carros e tilburl's, determinou que o preço das diligencias
fusse reduzido a 120 1'5., o que equivale a negar a licellea
solicitada, em mani[c;lo uamno da população de Nitberohy.'''

Em atlenção á pessoa, a quem alludi, procurei da presi
dencia e do chefe de policia do Ilio de Janeiro infol'macões a
tnl respeito, e devo dizer a V. E:.:., S(·. presidente, (lue es
sas inrormações me parecê~iio satisfaclorias, jiÍ não digo,
qnanto aos mOlivos do procedimenlo das autoridades, (Iue
eslilo acima da impulac<1o que se lhes faz, mas. quanto a esse
procedim.ento em si mésmo.

Primeiro que tudo niio hou\'c reducção dó p~eço a 120 1'5.,
e depois é innexaclo que se (juizesse, por qualquer outro mo
do, embaraçar o es\abelecimen\o de diligencias. Direi o que
bonve.

A firma social Antonio Ignacio Villa Real e Comp. apre
sentou no dia 3 do corrente uma petição ao chefe de policia
da provincia do Rio de Janeiro, em que requeria licença para
estaiJelecer diligencias da cidade de Nitbel'ohy ao largo rio
Ilarreto e de S. Francisco, e approvação da tabella dos pre
ços das viagens annexa ao mesmo requerimento segundo a
(I nal, por dias uteis. a viagem para o !Jarreto era 250 e
para o Rosario 200 1'5., e nos domingos e dias santos erJ. a
primeira 100 e a segunda 300 rs.

Mandou logo o chefe de policia ao delegado de policia da
cidade o requerimento para informar, e não havia esta auto
ridade dado a iuformaçiio exigida, quando leu o ehefe do
policia nas folhas de maior circulação da córte annunciado que
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as diligencias ião comecar a funccionar no dia 7 deste mez
parecendo assim os emprezarios prescindir da licenca reque":
rida; e da approvar;ão da tabella I .

Nestas circumstancias, SI' presidente, era natural que o
chefe de poli~ia tratasse de resguardar a sua autoridade me·
noscabada, dlspondo·se a imredir que começasse a empreza o
servIço sem as competentes formalidades e hcencas.

Como quer que seja, no dia 9 lancou áquella'autoridade o
SBU despacuo no requerimento dos e'mprezarios concedendo a
lieença pedida e .approvando a tabclla, menos quanto aos do
mingos e dias santos para os quaes reduziu o preço da .iagem
para o Barreto de 400 a 300 1'5., e para lcarauy de 300 a
2501's.

O SR. CANDIDO BORGES: - Sempre reduziu.

O SR. 'RESIDENTE DO CONSELnO : - Fez essa pequena re
ducÇão e não a de que deu noticia a nota de que fallei no
principio do discurso. Aqui, Sr. presidente, póde-se susci
tar a questã.o-so a policia tem ou não o' direito de taxar o
preço dos vebiculos; mas essa questão, que não quero dis
cutir, acha-se praticamente resolvida na cárte, onde tem sido
taxado mais de uma vez, e o é aetualmente, o preco das "ia
bens dos carros de praça e mesmo em Nitberohy jlOr um re
gulamento de 1851, se não me engano, expedido pelo então
chefe de policia hoje desembargador Sá !lego.

O Sn. FERIlAZ : - Assim é em todos os paizcs.

O SIl. PRf.SIDENTE DO CONôELllO : - De mais, Sr. presi
denle, segundo se vê da petição dos emrrezarios, elles for
mahneule submellerão a tabella á approvação do cuafe de
}!olicia, o qual, pois, assim como podia approvar podia redu
zir-Iue os pl·eços.

Cumpre ainda observar que o chefe de polieia, em sua in
formação, assegura que por parte dos emprezarios se lue de
clarou expressamente consentirem elJes na retluccão que o
me3mo cuefe julgasse conveniento. O doeumento; com que
~e prova essa asserção, será com os outros, a que 11e tenho
referido, entregue á mesa.

05 emprezarios, entretanto, mostrarão-se descontentes
com o despacho uo chefe de policia,e no dia 10 rcplicarão, e
jlorque o cuefe de policia indeferisse no dia 11 a rClllica,
tratarâo immediatamento de dar por finda a em preza das
diligencias, e no mesmo_ momento veiu ao senado a nola, de
que tenho fallado, procUl'ando-se dar ao negocio uma im
l~ortancia que elle não póde ter.

V. Ex. comprehende, SI'. presidente, que em vcz de tra
zer-Se para aqui semeluante questão, o que cabia fazer era
dirigir-se os emprezarios, se julgavão-se prcjudicados )leIo
despacuo do cuefe de policia, ao presidente da provincia,
que é autoridade eompetente para solver qualquer duvida
lluO a semelhante respeito occol'l'essc.

Taes são as informações que tcnho para dar, nü" me pare
cendo necessario o requerimento do nobro senador pelo Rio
de Janeiro para obtê-las. Vou mandar á mesa os documentos
que aqui teuuo, (mostrando uns pupeis), e na sessão seguinte
trarei, pam completa-los, outros que lllC ficárão eill casa.

. .
o !OilO. «Joluli:!o BOl'gelO :-Serei muito breve, Sr. presi

[lente, mas começarei declarando ao nobre ministro da ju~tica,
que,qU1111do apresentei este re~uerimento pcdindo in[ormacõcs,
eu ,abia perfeitamente que do senado não pilrtiria ncnlínmil
medida que autorisasse o emprezario para realizar a indus
tria que tinha em vi~ta; c creio que o nobre ministro da jus
tica sabc hem disto.

'Mas, são tantos, SI'. presidente, os abusos que se diTo par
parte das autoridades publicas; tem isto chegado a tal gr:io
de eseandalo; as partes vêm-se privadas de todos os recurSDS
que lhes dá a lei, que ndo ha outro remedio senão ir trazendo
para o senado estas questões afim de "er se a força moral, se
o prestigio d~sta camara pólle infinir de modo que faça com
qne as autondades não levem tão longe os seus dcsvarios.

Portanto, eu não tive em vista fazer com que partisse do
senado nenuuma medida que autorisasse o emprczario para
\:ollleçnr o serviço ~a empreza que tentou; quiz simplesmente
estabelecer uma discussão afim de chamar a alleucilo do
nobre ministro, conseguindo assim, que S. Ex. despêrttisso

tambem o cheCe de policia para que tomasse alguma medida
mais prudente e rasoavel.

O SR. pnEsIDENTE DO CONsELno :- O governo não aconse
lharia ao chefe de policia que se rebaixasse.

O SR. C!NDIDO BOnGEs:- (Com (orça). Nem o nobre
ministro póde dizer 'lu.e.um sen~dor do imperio exige que se
rebaixe o ebefe de polIcIO. (Ap07ados.) V. Ex. está mal infor
mado, vou mostrar que a3 informações que deu ao senado
nào são exactas, e vou mostl'ar com documentos omciaes.

Antonio Ignacio de ViIla-ReaI e Comp. pretendião estidle
lecer duas linua3 de diligencias em Nituerouy, que partirião
da rua da Praia, entre a do Imperador e a das Cuagas, para
o porto do Barreto e o largo do Rosario, em Icarahy.

Organisárão uma tahella das horas de partida. marcando
o preço de 2501's. para o porto do Barreto, nos dias uteis, o
-iOO 1'5. nos dias santificados; a 2001's. pura o largo do Ilo
sario nos dias uteis, e 300 rs. nos dias santificados.

Qucm dirá que estes preços são exagerados? Ninguem ;
porque se do largo do Paço, por exemplo, á casa (Ie correc
Ção. na côrle, com ruas bem calçadas, pag-a-se 500 rs.,
quando se deve pagar em uma distancia duplicada, se nuo
triplicada, por caminhos. arenosos? Que razão, portanto,
tinha o cude de policia para reduzir os precos?

Disse o nobre ministro que os emprezarios annunciilrão (rUe
ião começar o serviço das diligencias scm terem obtido'Ji.
cençu da policia, nem pago as licenças da camara muuicipal
e os impostos do Estr.do. Nisto é que S. Ex. está perfeita
mente illudido.

O Sn. DANTAS: - Não era crime nenhum fazer o tinnun
cio; o que não [Jodião era pôr em execução

O Sn. CANDIDO BOnGES : - 05 emprezarios requercrão ao
chefe de policia no dia 3, e fizcrão o annuncio no dia U, para
começar o scrviço no dia 7; mas, tenuo presentes docnmentos
originaes que pruvão como no dia 6 estavão todos os deveres
preenchidus. (/lprcscntando varios lJapcis.) Tenho as car
tas de matricula dos cochciros na repartição da policic\
da córte, com as quaes se mostra que estavflO examinados,
ap1ruvallos, para trabalhar em carros de quatro rodas e nas
diligencias; tenho as licenças dadas pela camara municipal aos
mesmos cocheiros e os conuecimentos de pagamento do imnuslo
municipal par elles paga; tenho os conbecimentos dos liar;a
mentos de impostos da cocueira na collectoria de rendas
nacionaes o na eamara municipal dc Nilberohy; tudo istr)
lJag-o no dia 6.

Estando tudo isto feito, plrra começar o trahalho no dia 7,
e tendo-se requerido au chefe de poliCia no dia 3, quando foi
que elle despacbou? no dia 9, isto é, tres dias depois de
pagos todos oi direi tos.

O SR. pnEslDENTE DO CONSELllO :- Tinha mandado ouvir
o delegado.

O SIl. CANDIDO nOnGES: - Creio ter mostrado que o nobro
ministro deu uma informação inexacta, quando alleg-ou que o
emprezario queria começar a trabalhar sem ter pag-o os im..
postos e licenças.

A decisão do chefe tle policia é do dia 9, e concebida nes
tes termos: « Como requerem', preenehidas as formalidades
legaes, sujeitando-se á reducção fcita nos preços da tabella
anncxa. »

lleplicárão os emprezarios quc desse modo não Jlodião fazer
o serviço; que era isso impossivel. por ser o prejuizo certo;
qual foi o ue,pacbo datado do dia 11? « Tenho deferido. l)

lsto é: qucro porque quero.
Disse o nobre ministro (lue o cuefe de policia podia fazer

isto; mas, Sr. presidente, GOro que dircito toarcta nma auto
ridade policial o dircito de propriedade? em que princi"io,
em que lei se firmou para isso? (Apoiados.) •

Concebo que, nos casos de ntilidade publiea, marcados por
lei, 8e co,scte o direito de propriedade; porém, fóra dessas
uypotbeses onde está o poder que pua isso lem a autoridado
policial?

O nobre ministl'o argumentou com o que se passa na côrte;
mas ainda neste ponto estli S. Ex mal informado. Eu dirigi
uma curta ao chefe de policia da cOrte pdinJo-lbe commu-
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passagem do llm projectoniCilcilo da tabella de preços, imposta pela policia aos omni·
bu,," gondelas e diligenciu.: e aqui estú a respesta que tive:

« Úlm. e Exm. SI'. conselheiro Candido Ilorges nlonteiro.
- Em resposta á carta de V. Ex. tenho a dizer qlle não
exi;te taheUa algllma impoóta pela policia, em relação ao
preço das passa!(ens das gondolas, omnibllS ou dili,encias.

{( Sou com pMticular estima.-De V. Ih. amigo e obri·
bado criado.-lesé Caetano de Andrade Pinto.»

Na curte, pois, a allloridade nâo se julga com o direito de
fazer o que fez a de Nitherohy e não sci onde foi o chefe de
policia de Nilbcrohy, buscar altrihniçõcs pdl'n taxar um preço
de pas.saoem, deide que apparecêrão emprezarios que fa'lião
o serviço por menos do que se está fazendo ....

O Sn. SIL VEIRA DA MOTTA: - E ainda q1le fosse por mais
O SR. CA~DIDO IlOr,GES : - . , .. Oll mesmo por mais.
Hoje, SI'. presi;lente, cxige-se um e dous mil réis pelo ser-

"iço que 05 emprezarios se llropullhão a fa7.er POI' 300 Oll
-iDO rs. IIOS dias sanlil1c?dos. e 200 e '250 1'5. r.os dias de
,orl'iço; e a policia ainri,l qller redllzir? N,lo hasta tamanha
dilferença? Dous vintens que se abatesse no que actllalmpnte
se haga já cra vantal'cm publica.

Vê poi~, V. Ex.,qlle aquestão é rle capricbo, e ,ó de capri
cho; tanto mais qlle me consta qlle o chde de policia 1l<10
filZ mysterio, antes declara alto e bom som, ~llC, emquanto
cllo exercer aqllPlle logar, ,1S diligeacias niio Mo de traba
lhar em Nithcrohy por olltro prp~o. A~rer!ito, porém, que o
nohre ministro Mo ha de consentir em semelhanle ... (pausa)
nem quero qualifirar a COllsa ... em semel!lanto abü:'o de
llutoridade.

Não é uma quest:io de favore.s, SI'. presidente; a té me
COflsta quo a estas horas cslarú nas rnl10s do presidente de }Jro
"incH'L um ,nós abaixo a5~ignado iJa popLlln~:;lo dU(lllClles loga.
res1que qUlzcrão entregar-me pttra apresentar íL Y. Ex. ; mas
Cll disse I/ue não podia receuer; '1lle o competentc é o plwi
dente de pro :incia.

Em conclusão, torno a cbamar a aIlendo ,lo nobre mi
nistro a cste re~peito. Niio pense, S. E~., 'que ell quiz kl.Cr
baixar do sehado uma merlid~, afim dc que se pstabe!eee;se
a em preza de que se trata: uiio; quiz apenas dc,pe,·tar a at
tenção de S. Ex. para este allllso, pOrljllC como este dilo se
olltro~ nlllitos em todo o imperio; a época parcce qlle é
pam l;tO,

SI'. presidente, eu não tinba par fim, com) já d:;se,. senão
clliJUlUr a attenç;io do gOI'erllo para este ahuso, qlle mc pa
rece importante, porqlle aquella população ,otrre considera
velmente em seus inlercsses: consegui u mell fim ; e ,lo que
se seguir d'a(lUi em dii.lOlc) cabcl'Ú a rcspollsabílidatlo ao
no!Jre ministro e aos sellS agentcs.

Peço,portanto, pcrmissITo para retirar o mell re1lucrimcnlo.
foi retirado a pedido do mCSIDO Sr. scnador, c por cunsen

timento do senado.
CAnT..'S DE NATm'L\.US.\Ç:\O.

Seglliu-se em 3' discuss;io e roi El'1I1 ,lébal.e ~rprovar!a,para
subir á sanccão imperial, a proposie<io da canlOl'a dus depu
lados que nu·torisa o governo Ii malluar {Jassar cartas de Oll

tura!iEaçüo a Domingo~ Lazary e olltros.
li\:'10Y'\~:.\.O DE CO~TIUCTO:S DA co)rr.\:'.m.\ u:."!l..o E l;iDUSTHU.

Continllou depois a l' discll,s10 d" proposição da dita
camara, autorisandu o g'ovcrní) a illnovar u5 conlratos d;~
companhia União e Irl\lllstria, a qual fiôra adiada na sessão
anlecedente,

OS,,·. ohls "!eiloa (mln·ist,.o fl.z ((gl'Ícu'ftO'a)·:
Sr. prcEidcnte, o bonrado senador quo faliou Ilontem sohre o
projecto em discll,s;io desejou s'lber a opinião do governo a
este respeito. S. Ex. entende que, aCilrretando este projecto
encargos onerosos para o (he.soul'o, não Bra possivel ({UC da
}larLc da tulministl'(lcÔO <!eixas5c de uavel' U1Ilil ítcÇ~lO muitn
directa, ou :lara embaraçar fjllo elle f,)Sse vOlado, ou p.1r"
sustenta-lo eom o sell apoio. Encarregado interinamente da
lJUsLa da agricultura, uii.o posso tieixar de, por parte do go
verno, di/,el'ao senado 'lúal °sell penEamento subre o aS5uIIlpto
que se discute.

Na olltra C'llllara, o mCll collega já teve occasião de dizer

qne o governo n,lo se oppunba
qlle ali se disclllia ...

O Sa. FEnn,lz : - Qlle não é este,
O Sn. U'~ISTno DA AGnlCULTUnA : - ... que n;io é este,

e no fIllal ,e fazião conce::Eões de eqlliJade fÍ companhia de
Ilue se trata,

O Sn. FEnnAz:-Muito bem; élle equidade, n;io de:justiça.
O .Sn. MlmSTnO lJA AGnlCULTun.l: - Eise projecto não

passoll e foi suhstituido por olltro, que se diEcllte arrora nesta
casa. O goverllo contir.u~ a pensar 'llle não deve Se,' 0llpOSto
iÍ.3 concessões ou antes ás providencias para os quaes li
autol'isada por este projeettJ.

t)cnt!o do utilidade manifeitêl os serviços qlle tem prestarIo
e contínúa a prestar a empre7.0 União e lndustria, tendo o
governo c as Cílmal'aS lcgislhtivíl~ sempre julg-ado conve
nicnte allxi!iui' a obra da estrada por eli:l COlls1.,·uida, sendo
por outro bdD o I'0vcrno credor (lesta com;'anhia de SOllllllas
avultarias, nilo sei como pO:5~i.!. hojt:l o g-ovc'l'Ho ab[lf\l.lona-la,
e consentir que yellha a quchl"lr por [alt~ ,I" recursos para
solvcr as di vidas '[ue cOlltrabi"a em proveito do paiz,

O Suo rHan,lZ : - Qllehrar judicialmente..

O Sn. ~lI~IETnO D,) AGOICULTunA: - Sim, senlJOr. O !i0
verno não lllcraria com isto, 11,10 rednziria ern nada os ell
cargos qlle elle lem actualrnente, porqlle ú l'esullado inevi
tavel dessa 'Iuebril jlldicial seri'l sei' adjudicada a estrada
aos credo~es da cOIll[l~llhia; e sendo o princi pai cre:lor o [;0
I'erno lena ello de se entender com os credores de menor
quantin..

Nesta bypotbese penJcria tlldo qllanto tom emprestado á com
panhia, e teria aillda de pagar :,os dcmais credores a ([1ll1ta
qtle a cnda. um coubesse 110 rateio da massa fa\lida.

Se, pois, o gOl'erno, qlle ncro pólie absolubmellle seI' indiJre
rente á sorte dCi-ila em preza, tem de intervir pnl'il hnnnonisar
a3 diífiellldadcs GflancClri1S ô:t cOlllpanlda com O~ illtcrc3SCs
genIes do pniz, ficando CiJm a estrada, tralaudo tia sua cun
servação e rcgularisando o serviçG de ll'anSWJl'les, não sei
quaes sl~j,lo os gral':lJlleS 1l0VO~ que o· Jlrojecto impõe ao
ili~~ro. .

Diz o prejecto : (lê.)
Posto qlle aqui se lixe lllll limite para o valor ,las ohras

da e5lratllt , pus~o íufonl1l1L' ao ~enado que o governo, por
cll~enheiro seu, já mandou ílyaliar e3."ia5 ohrÜ.~l c não eSli:L
illlJibirlo de o fd7.~r nOl'amente se us,im eutender cOlll'cnícllLe.
(Contil!lLa ale,.;,

Leva-se em conta a.; fonnnas que lbc deve n companbia.
'jue t\ jUolamellte o qlle aeouleceria se porvellll1l',J, a cempa
Iil:ia yi05~{} a fitllir. l\eccssarialllentc para o seu pag-amenlo,
tillha de caber ao glJvc:r!lO ulIla [lul'te da C5lrada e belll
a:35im [L cada um dos dcmai,:; crOdOl'l'5. Corno, rui;;, conciliar
os ínterc~ses do gorcmo que EUO os da c3tauo

j
com 05 dos

oulrus cl'cdori.::5 em nr,!0ln a crital' que a esll':l da não se
eslragas5e c que o j>llblic:) não f(l~;c ['rivado tios bOlls sení
ços que p\'e-~enlcmcnle aUIPfc dclla?

O Sn. Fcn~,~z;-A admini:slraç;io da massa raría i~50,

o Sn. MI:'(I>TnO nA f.G~ICULTun"': - (Co\ltinuando a ler.)
Diz o nebre senado!' qlle o publico n;10 ficaria privado do

bcneJ1cio (!llc.1IJfcre ncluillmenlc da estrada, porque níL hY{lo,
llH\3c de 4uéhra e dn ter dll OCill' a estrada adjudiciltl~i (lO
goverllO e (lO:; demais credores, rãr-sc-hia por adminis
tração esse :::cn-iço e conseguililcmclJle uti!is:1rn-se a c.stl'Ut/a
sem flue o governo cuirJJs:;e no pagamenlo dos demais
crcJol'es, ficando o f:,eu pl'cjuizo Jimitildo UnitíllLH~ntc iÍ:; SOlllli111S

I[lle tem adiantado 'Ité bnjc. Creio qlle é este o pcnsamento
do nohre sell~lior; 11105. se!lhores. nó,; qlle sahemos perfcita
mClllo bem o que é a<1111ini5tl"llç.llo aqui, c administração Je
lIla,;a~ fallid'ls. rlel'emos comprelrollller os inconvenientes
qlle para o estado podiiio resllltar do facto de não querel'
clle tomar 11 iniclatil'a de llma mer/irla que respeita a lllU
ramo lüo importante do serviço publico, com" é n viação.

1'0,' Olltl'O L\(lo, '111ilesqller que sf'jão 05 disperdieios qlle,
porl't\ntul'a, ~e déssem na Cnnsll'llcção de;ta estrada, qllaes
qller que fossem os erros [lue, porveutma, se commettessem



134. SE8AO Enl 20 DE AGOSTO DE 1864.

nos tmbaluos da empreza, o certo li que de muito boa fé os
accionistas sacrifieárão ali parle de seus capitae5 .,

O Sn. FERnAz: - Isto li um principio fatal.
O Sn. MI~IS1RO DA. AGRICUL1unA: - ... para se [azcr u:n

melhoramento, e um melhoramen.to da ordem da estmuu
União e Industria.

Dir-me-ua o nohre senador: « Que tem o goremo de ver
com isto? O accionista que concorreu para essa empreza
tendo em "ista, naturalmente, algum lucro razoavel de
seus eapitaes, sujeite-se :is alternativas a que estão sujeitas
touas as emprezas industriaes ou commerciaes. " S. Ex.
accresccntou mesmo, que nestas circumslancias qualquer pro
teegão ou favor da parte do g-oyerno aproveitaria, nilO ao es
pírito de associação, mas sim ao espirito de ganancia.

O Sn. FERDAZ: - Não disse isso; disse que o principio li
[alal para os cofres do estado,. qualquer empreza baqueia.
« Venha o estado para pagar."

O SR. ~n~lsTno DA AGlllCUL1URA : - Isso 'é outra cousa.
Como ia dizendo, os sacrificios que honver de fazer o go

verno aproyeilaria, não ao espirito de associação, disse o uon
rado senador, mas ao espirito de especu\ação ....

O Sn. F@nAz : - Nilo disse isto; eu disse que entre nós
não uaYiaespirito de associação, mas espirito de espoculação,
e citei as palavras de Emilio Girardin.

O Sn. MINIs1no D;\. AGllICUI.1unA : .,.... O [aclo li que os ac
cionistas contribuirão com seus capitacs para a construcção
da obra; esta se acua concluida; que o capital primitiva
mente chamado l'am a construcção n;1o foi suOlciente; que
o governo do paiz e o corpo legislativo scmpre acoroço~r;1o
Ilo,lerosamento a coutínuaç;1o c conclusão d" obra no pti em
que ella se acua... •

O Sn. nIENDES DOS SAN10S : - Isso li verdade.
O Sn. Ml~IS1r.o DA AGnICUI.1UnA : - .... finalmente uão ti

menos cerlo que os accionistas tem deixado de auferir Yan
tagens a que tin~ão direito pclos dinuei,·os emprogados
naqueIla obra. (,ipoiados.) Como, pois, applicar-se a estes o
(Iue se póde dizer a respeito da especulação de outro. ?

O Sn. FEnnAz: - Isto li uma regra quo fica estabelecida
par'a todas as e5pccul~çõcs más. .

O Sn. MINlsrno DA AGRlCUI/wn .... : - Nem sei, Sr. pl'e
siuente, porque se ua de dizer que o procedimento do go
verno, em relação a estrada Unilio e Industria, sel'virá de
preccdente pal'a todas as emprczas que houycr no paiz e que
Jl!iO aufirão lucros. Deve ter em Yista, l"'incipalmente, o fim
rlesta empreza; c ningucm por ccrto deixar" de rcconhecer
(Jue a facil'idade com que uoje se com;nunicão entre si as
llr()vincias de ~linas e do Rio de Janeiro, que a economia com
que ~e [a1. o serviço dr, transportes entre essas provincias e a
capital do imllerio t~m concorrido prodigiosamente para au
xiliar a layoura do paú, o que im!lorta nada menos do qU'e
lazcr prosperar o principal ramo da nossa riqueza publica.

.!'Io projccto tambem se providencia para receber o govClno
,1 100portancla rias prcstações com que concorreu pm a a cs
trada União e Indu,tria a5 provincias do Hio de Janeiro e
lIIinas. Esta importancia tem de scr applicada vara amor·
tiBÇão das apoJices que se emittirem para pagamento dos
credores.

O Sn. FEnnAZ: - O governo nunca cohrará isso.

O Sn. MININ1RO DA AGnlCUL1UnA :-Diz o honrado sena
dor que o g'oycrno nunca cobrara a importancia das subven
ções das duas províncias. Mas, se as provincias estão
obrigadas a efS~ cncargo duran:e certo perior\o para poderem
gozar das Yllntagens da estrada, e se o goyerllo pagando aos
credores entrcga a estl\lda á mesma cOlUpallhia ou a qual
quer outro emlll'ezario que so incumba de conserva-la 110
mesmo pé de utilidade que au[crcm as uuas pro"incias, nüo
vejo razilo para que estas se neguem ao paoamento desse
encargo até que finaJise o prazo estipulado 1I0~ contratos.
. O Sn: F~RnH : - Faz o favor aos particulare:l quanto mais
as provlDclas.

O SR. MINlsrno DA. AGRICUL1UnA :- O que digo é que tanto
o governo iteraI como os governos provinciaes, se conce
dêrão garantia de juros para esta empreza, [oi em coose
quencia da utilidade e vanta.gem publica lJue della resullaya.
Se desonerarmos as proyincias da garantia de juros porque
se obrigarão para com a empreza do pagamento, nno se lues
faz favor algum, porque os honra Jos senadores, altendendo
a que ellas se recusar:iõ a continuar o pagamento daquelles
juros, querem que da parRl do governo geral não haja au
xilio ou protecção a companhia; caso em que prevaleccm
todas as considerações que ja apresentei ao senado sohre o
abandono da cstrada, o que segurnmellte sel'Ía muito preju
dicial aos interesses das proyincias de Minas o do Rio do
Jllneil·o.

O bonrado senador ~.inda disse; « Nesse caso auxilie-se
ou coadjuve-se a administraçao em ordem a quc eU.. llossa
fazer o sel'Yi~.o dos reparos. "

O SR. FEiLnAZ: - Di,se [Iue era meluor isso do que qual.
quer outra cousa.

O Sn. NI~ls1no DA AGnrCUL1{;n.~: - Procederia e~ta re·
flexão do uonrado senador se porventura COI11 este auxilio a
companhia pudc;sc ficar desohriltada das dividas que a onerão

Dcvo lemhmr ainda ao senado, que a companuia União e
Industria tem a ,eu cargo dous serviços distinctos, 0. serviço
da conservação e reparos da estrada e oseJ'VIço de dlltgenclils
e conduccão de cargas. Em relação ao segunuo, o g-overno,
quer' gerál qucr proYineial, nada tem que vêr com elle ; mas,
em relacão it cstrada e it sua conservacão, tem o Estauo
todo o tnteresse em que se providencio' convcnicntemente.
E qualquer sacrificio, pois, que o governo raça para solver
de IJI'ompto as dil'idas da c.ompanbia, cessando os juros quo
seguramente tem contribuído muito para o seu mito estado
línanceiro lIatla mais faz do que attender a cooservacão do
um servico de reconhecida utilidade publica. Penso mesmo
'I uc a companhia, desemharaçada de suas di~ida., podêr
proyer :i conservaçJo da estrada com o producto das taxas
itinerarias e das barreiras.

O Sn. FEnnAZ: -Ainda pertencem a cJ1a? A companuia
ua de pa gar '/ Está isenla.

O Sn. 11l~IS1no D.' AGnlCUL1unà : - (U. )
O que digo é, que liyre a comranuia dcstcs emharaços,

cHa ou qualqucr outro empreZll1'lO com o producto resul
tante das taxas itineruI'ia5 e de harreir.ls póde acudir per[ci·
tamente bem ao sel'vico da conser'vação da estrada, e, por
tanto, o governo como' que continua até certo ponto na
mesma [JosiÇ50 cm fIue se acua.

Neste sentido,pois, SI'. presidente, o goyerno por sua porte
não oppõe o!Istllculo algum Íl passilgem do presente projeeto.

E, consinta V. lIX., que-cu nesta occasiüo considere uma
proposieJo avcnturada pelo honrado senador, como que que
rendo íOl'llar saliente a indi[ferenca do ntinisterio aclual
úcerca desta e do outras emprezâs que pcdom auxilio aos
cO[l'es do eslado.

Disse S. Ex. ,que parecia que o g-ovorno não queria conti
lIuar na gestão dos neg-ocios publicos, e pouco se dnva dc
que aos seus succcssore;; ficasse aherlo um abl'smo desta
ordem.

O Sn. FEnnAz : - Isto é com relaçlo á3 finança;.
O Silo l!l:'iIS1nO DA àGIlICUL1UnA. : -l'íada mais injusto. Se

eu qui7.es,o dar-,,~e ao trabalho d.e repelir o quo o se
nado j:i sabc, I'elatl"am~nte !lo litstol'lCO desta e. de o_utras
empl'czas, conhccer-se-bla [acllmente que [Jal'a a 51tuaçao em
que e]l,ls se aehão em nada concorreu o actual ministerio.
Ellc nno contribuiu absolutamente jlara este máu estado; e
mIo sei ;e essas palaHas são hem cahidas na boca do uonrado
memhro que cra presidente do conselho, que não só sancclO
nou il lei lia assemb\ca I;enl\, que autol'isou o empresllmo rle
ll,OOO:OOO;S, como tamhem [ez o contrato com a companuia
paril se lue entrcgar cssa ilyulLada somma.

O Sn. FEnnAZ :-;'{em sanccionei a lei, nem podia deixar
rlc fazer o contra to [Jara o emprestimo; por conscguinte não
tiye parte alguma nisto .

O SR. IIINlsTno DA !GRICUL1un.': - Se o nobre senador
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que deu apenas cumprimento á lei fazendo o contl'ato do em·
prestimo e entregando·o á companuia, não é culpado pelo
estado em que ella se acha actualmente, como o poderemos
ser nós?

O SR. FEnnAz :-Eu não indemnisei nada.
O Sn. MlNISTIlO DA AGRICUI.Tun.\ :- O governo propriamen

te não. indemnisa narla; faz mais algum sacrificio para
aproveitar os que se fizerão anteriormente; sustenta a em
preza porque pl'ocedendo assim presta um servjco'fL adminis-
tracilo e ao pniz. ~

Tenuo por minua parte cumprido com o dever a que me
julg:ava obrigndo

Ficou a discussão adiada pela hora.
2" PARTE.

Forão sortea:los para a deputacão, que tinha de receber o
SI". ministro da marinha, os Srs: Souza fiamos, Fonseca e
Cunba Vasconcellos.

Procedeu-se á votação do art. -i 0 e paragrapbos da pro
~osta do orçamento e das I'espectivas emendas, cuja discussão
lIcal'a encerrada na sess<1o antecedente:

« Foí approvado o artigo, salvo o algnrismo; foi rrjeitado o
§ 1° quanto ao algarismo, e a emenda da camilra dos depu
tados, sendo appprovada a do Sr. Dias Vieira ao mesmo
pams.rapbo; foi rejeitado o § 2°, sendo ap~r?vada a el!lenda
da Ulta camara quanto ao algansmo, reJeitada, porem, a
parte additiva, e bem assim a emenda do Sr. visconde de
~equitinhonba, julgando-,se prejudicada a sub-emenda do
Sr. Ferraz, e sendo reJeltúda tambem a emenda deste
senhor ao mesmo pmagrapho; 101'110 I'ejeitados os §§ Ho e 5",
e a~provadas as emendas da referida camara 'juanto aos al
gansmos; e forão approvados os §§ ~o e 6°.

onCAMENTO o,\. ~l.l.nINnA.

Acuando-se nà sal; immediata o S,', ministro da m~rinba
foi introduzido no sa];lo com as formnlidades do estylo, ~
tomou assento na mesa.

Entrou em discus~50 o art. 5° da referida proposta com as
emendas da camara dos deputados,

u, 8r. l'el'l'OZ:- Eu n<1o desejava que o orçamento da
man~ba. passasse sem discussão; parecera que assim nos
csq~lvarLamos de dar alguma animaç,10 ao nobre ministro da
mannha, COnforme a express<1o boje parlamentar, Desejara
sómente ouvir de S. Ex. uma informacão.

Consta-me que está nluito adiantadâ a construccão de um
vap~r encouraçado, em um dos e,staleiros da FI'ança, para o
SerVlç? da nossa mannha; e a lllforrnação que eu desejara
obtel' e a seguinte,: a despeza para a construC!),iO desse va
por de que verba e tirada? Quaes s,io os meios que tem o
!;o~erno para fuzer face a essa despeza? Essa despeza foi au
tons~da pelo poder legislativo? Concebe o nobre ministro,
quo e um dos cstranuos defensores do systema representativo,
que_ não s.e póde faz~r dcspeza alguma selU que uma autori
zapo I~glslatl\'a eXls.ta? Ora. parece-me que a verba respe
r.tlva nao fornece meios ao govel'Oo para uma despeza tão
avultada

Eu. já ouvi dizer que o governo entende que com os recur
sos, a cargo do tbesouro, provenientes de dons gratuitos podia
fazer face a essa dcspeza; mas é esse um principio que eu
contesto. Os dons gratuilos, eu disse aqui nesta casa, disse
n~ cil!~ara dos ~rs. deputados e repetirei sempre, quando
sao obtidos, constituem uma receita do eslado e esta receita
não póde por modo algum ser applicada, sem' autorisacão do
podrr legislativo. •

O SIl. VISGONOE DI! ITADOIlAIIY: -Apoiado.
O SIl. FEnnAz: - Este principio li fundamental, é intei

ramente constitucional.
Não se allegue um precedente havido anteriormente; este

I recedente se deu em tempo em que uma especie de torpor,
ou llldJlIerenca, apossou-se do poder legislativo; mas csse
mosmo prece1ente foi combatido, e o estadista que o estabe.
leceu n.ao deiXOU de recenhecer li. força dos argumentos em
contrano. S.e elle, SI', presidente, fosse ainda hoje vivo, se
oceupasse amda aquella cadeira em que se assenta o nobre

senal]or pela provincia de Goya~, me acompanbaria neste
pensamento,

Senhores, pOi'que havemos de fazer despezas desta ordem
sem cunsulta. ao poder legislativo. nós que somos filuos do
um governo constitucional, que t.emos necessidade do man
lê-lu em toda a sua integl'idade ? Para que havemos de sane
cionar esso IH'OCi dimenlu, nós que nos queixamos todos os
dias de que o systema representativo se acha falseado? Eu
desejo (com energia) que sobre a vontade do poder legislativo,
manifestada conforme os tramites estabelecidos pela nossa
constituição, não possa baver outra vontade (apoiados), ..

O SR. PlllE~TA nUE~o:-Muito bem!
O Sn. FEnnu :-.... e, se fôr preciso, SI', presidente, ell

todos os dias, todas as uOI'as que me fôr permillido pelo regi
mento, bei de combater o principio contrario, porque não
quero em meu paiz outro governo que não seja o systema
representativo, verdadeiro e Iilleralmente cumprido conforme
a consti tuição. (lljJoiados,)

E' preciso que lomemos no parlamento a posição que nos
compete, Lembro-me bem que outl·'ora um celehre estadista,
I) Sr. Paula Souza, muitas vezes pediu o cumprimento da
constituicão, muitas vezes d,:clarou que o systema represon
tntivo se' achava f,tlseado e que era preciso colloca-Io em
seus eixos legitimos ; mas nesse teOlIlo não se uavão factos
desta ordem.

O SR. VI·SCONDE DE IT.I.DOnAIlY: - Apoiado.
O SR. FEnnAz : -Hoje, com o maior desembaraço, fazem

se, sem autorisação, despezas avultadas, applicão-se os di
nheiros publicos, seja qual fór a fonte donde procedão, ar
]litrariamente, para se conseguir aquillo que o corpo legisla
tivo não tem designado,

Se era necessari<l essa despeza, S... prosidente, duvidava-se
que o COl'pO legislativo a decretasse? Porque não bavemos
de fazer isto? E porque nos havemos de gabar da bomens
livres, do syslema constitucional? Senbores, repito e repiti
..ei sempre ê preciso que o syslema representativo não seja
falseado, e um dos principios em que se acha falseado é o
seguinte: as despezas que se estão fazendo n<1o se acMo
autorisadas, os dinheiros publicos tem sido a~plicados á
despezas que o cDrpo legislativo n,10 altendeu, não conSll
g..ou no orçamento,

O SIl. VISCO~DE DE hABOIlAIlY :-Não ha nada mais essencial
O SR, FERIlAZ:- Não ha nada, como diz o nobre senador

pela provincia do Rio de Janeiro, mas essencial na fórma de
•governo que nos rege do que este principio.

A par disso direi que o nobre ministro não poderá outra
informacão dai' senão que achou tudo já feito; mas creio
que se poderia obter, em respeito ao mesmo principio,algullla
cousa que pudesse legatisar esta despeza. O antecessor do
nobro ministro, conforme se ponderou já nesta casa, não fez
sómenle esta despeza não autorisada, fez tamhem outras; o
senado ouviu a discussão sobre os creditos supplementares,
presenciou a posição do nobre ministro que não podia justifi
car aquillo que estava feito, presenciou manifestar elle pro
prio que não era gestão sua, que era gestão que já tinba sido
concluida, e que não podia remediar por um credito supple
mental'.

Por consequencia o trabalbo da defesa não t~ca ao nobre
ministro, toca a outros, e eu sinto que alguns que silo in
tel'essados nesta discussão não tomem a palavra para a de
fesa desse principio; eu queria ouvi-los, pO"que tambem teria
o direito em outra qualquer occasião, quando elles deman
dassem o cumprimento da constituição, dizer-Ibes: « E por
que não obrastes desta maneira que hoje aconselh'aes, quando
na occasião tal fizestes despeza não aulorisada, contra a
constituicão o contra as leis? »

Não tênho outms reflexões a fazer, não tenbo outra pel'
gunta a di! igir' ao nobre ministro; contento-me sómente com
esta; estimarei muito que elle esteja de accôrdo com os meus
principias.

Ó !!ll', ministro da mOl'tnho : - Sr. presidente, sa
tisfazeudo á pergunta, qne acaba de dirigir-me o honrado so.
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nador pela provincia da Bahia, cabe-me dar-lhe algumas ex
plicações a respeito da materia por elle trazida á discussão.

E' verdade, senhores. quo o navio encouraçado que se
construe nos estaleiros da Seyne e omcinas de illa"seille para
a armada brasileira se acha adiantado. As despczas com elle
feitas têm sido pa~as com os recursos do donativo espon
tenoo, (lue a população o[ereceu para as emergencias do es
Lulo na occasião do con!licto inglez. Quando se fez esta en
commenda, senhores. foi de"de logo designada uma certa e
(leterminada parte dessa suuseripção para fazer face a im
portancia total desse navio; e acredito que o meu ante
cessor assim procedp'lldo, não só cingiu se a precedentes
que cxistiao no nosso paiz...
~. O Sn, FEllnAz: - Um unico.

O Sn, MINlsTno DA MAllINllA: - ... como tamuem pensou,
que tendo cssa suuscripçiio uma applicação toda especial,
n;tO faria com a sua resolução os prin~ipios de nosso systema,
npphcando aquellaquantia para o que expressamente tinha
sido de.tinada pelos proprios ~ubscriptores,

Eu penso ainda, seollOres, que o seu acto não merece justa
critica por outro lado ainda considerado. Pelo orcamento
está sempre o governo autorisado a melhorar o maierial da
armada concertando, melhorando ou fazendo novas acqui
si~ões.

O Sn, FEnnA7.: - Dentro das forcas do orcamento.
O SR. ftllNIS;nO DA ,['\lll~llA :-Aq~i, .pois,· a questão está

no terreno simplesmente de uma 110va acquisição para a qual
o governo estava autorisarlo, porque o poder legislatiYo não
tem fixado terminantemente o numero de navios, que se pos
sITo armar, .Assim, pois, parece-me, que o meu nohre ante
cessor, aindl por este lad~, não feriu os principios, que nós
todos acatamos

Espero, Sr. presidente, que estas breves re!lexões, que
acabo de fazer em resposta ao bonrado senador, se não o sa
tisfizerem completamente, ao menos lue farão cl'er que eu nu
tro motivos assás ponderosos para entender que o meu nobre
antecessor não abusou como n S. Ex. pareceu.

o !or. Fel'raz : - Eu tenho de olrerecer ao nobre mi
nistl'o um exemplo contrario ao que elle apontou.

lJurulltc a g·uerra que nós tivemos na provincia do Rio
Grande do Sul com as republicas do Prata, ab,'iu-se para as
despezas da guerra uma subscripção; esta subscripcüo
montou a muito, principalmente pela preseoça do fundador' do
imperio naquella provincia. Esses dinheiros entrár;to eomo
Nceita- e[ectiva do estado, e aquelles que não contribuirão
com o quantum que tinhão assignado, dirigi rITo-se posterior~
mente, e em tempos modemos ao corpo legislativo, pedindo a
cxoneração dessa obrigaçãO. O eorpo legislativo, segundo os
principios constitucionaes, concedeu es:;a exoneração; consta
!le uma lei de orcamento, não me lembro agera a data. Já vê,
pois, o nobl'e miilistro que o principio não foi falseado senão
Jlor um precedente,

Se examinarmos, porém, qual o precedente que pódo mais
convir ao caso veremos que é aque!le quo acabo de referir:
importava donativ03 para as despezas da guerra; este que
recentemente se o[ercce, importa tambem donativos para as
emergencia da guel'l ~.

O outro, Sr. presidente, foi muito e3peeial; declarou-se
que nenhuma pessoa podia ter direito a receber uma accITo
do Banco do Brazil sem pagar uma certa quantia volun'ta
riamente. Eu digo pagar voluntariamente, SI', 'presidente,
porque não posso applicar outra expressITo ; dar não podia
ser, porque era ourigatorio, nITo era propriamente um do
nativo, !lIas, vejamcs, Sr. presidente, a applicaeão, Se nós
IJem attendermos, a applicaçITo era toda municipal; se nós
bem allendermos, a applieação erjltoda definida, e marcada,
era o calçamento das ruas .da capital. Cá no recente dona
tivo era para o caso das emergencias de uma gnerra, era
para despeza~ de guerra, no caso que ella podesse ter Jogar.

Perguntarei eu: dado este priocipio, estabelecido assim
este fncto, houve algum dia o caso de emergencia bellica ?
O caso de omcrgencia hellica poderia dar-se? Se se désse,
era no momento em que nós fomos insultados e não para o
futuro; e o que resultou? Senhores, é uma causa que a

historia registrará com p~smo, um plano de grande defesa
para a capital do lI.io de Janeiro, mas de uma defesa que,
segundo os homens da artc, é toda ephemera, e a nós que
somos leigos nesta parte, n,10 póde escapar por mais leigos
que sejamos, a inutilidade dellas,

Por consequencia eu creio que nunca houve e caso, a hl'po
tbese a que alludiu o nobre ministro, a bl'potbese sohre que
versou esta Eubscripção-emel'gencia de guerra.-FOI·ão feitos
os donativos para furtificaçlles, para armamento bellico? nle
parecia que todas essas quantias deviil" ser lançadas ou nos
cofres du estado sob o titulo-depositos-, ou em algum ei;
tabelecimento para o futuro dar-se o destino que o COl'pO
legislativo, unica corporação competente, lhe podesse dar;
o contrario, SI', presldellte, é arrogar-se o poder executivo
um acto para o qual não está autorisado.

E nITo vê o nobl'e ministro que, admittido este principio, é
facil a qualquer d03 capitães generaes actualmente presidindo
as nossas pl'ovincias, ou neste ou em OUtl'O tempo qualquer,
(IrOmOVer uma subscripção, o que, como todo o mundo sahe,
é facil, e dar o destino quc quizer, um destino inteiramente
arbitrario á essa subscripção? Não póde mesmo um homem
qU',lquer, revestido de autoridade, no momento de afllicção
ou de entbusiasmo pnpular, recorrer a isso para dar um des
tino inconveniente? lia exemplos de desvios de dinheiros pu
blicos para objectos que n~o se achão antorisados.

Eu não posso, SI'. presidente, comprehender que possamos
continunr desta maneira; a materia importa uma prerogati··
va do corpo legislativo, a materia é sobremodo importante,
Não é a minha fraca voz que póde vindicar esse direito que
assim se arrogou o governo; nesta casa mesmo eu creio qu e
nITo ha uma só voz qne discrepe do meu pensamento.

O Sn, SILVEIRA DA r.IOTTA : - lla só os ministros, que são
os que não executITo os principios.

O SR. FERllAZ:- E agoi'a perguntarei ao nobre ministro:
não li digno de piedade ver-se o producto dessa subscripção
tio mal empregado? NITo é digno, Sr. presidente, de lastima
o saber (lue as obras emprehentlidas não só tende a absorver o
producto desses dons voluntarios, mas ainda uma grande
somma que tem de recahir sobre as velbas ordinarias ou ex
t,'aordinarias do liudie? Diga-me, se o· nobre ministro pode
dizer em quanto andão as enCOIlllJJfndas feitas para a Europa á
fiuza desses dons voJuntarios, em virtude desse plano de defeza
que emprehendemos ? E o nobre ministro que accumula neste
momento duas pastas, é o juiz mais que competente para in
formar ao senado, para dar a sua opini~o recta e justiceira
sobre a desnecessidade de taes encommendas. Quando se
aeabaráõ as encommendas feitas? O que fnz a commissão en
cal'l'egada dessas encommendas? Qual a qualidade dos mor
teiros ou das peças que se encommendúrão?

O Sn, VISCONDE DE ITADonAIlY :-A quanto montão? Onde
estão os dinbeiros?

O Sn. FEnnAz: - Se o corpo legislativo poder ter eslas
informaçlles, eu estou persuadido que o proprio nobre minis
tro, cujos talentos e cujas (lualidades sei apreciar, será o
primeiro a confessar: cr Na ver,lade foi um objccto em quo
os meus antecessores andárflo muito errados. "Em verdade
os homens atrapalharão-se; pensárão que,accumulando sobre
o paiz muitas fortalezas, muito armamento, muitas peças de
Withworth, estava tudo salvo. mas não se lembrArão:
quem guarnecerá as peças? Como defender todas estas obras,
todos estes reductos, por toda a parte, até nos picos mais
elevados, nas praias mais baixas em toda a extensão da
bahia do Rio de Janeiro e alguma cousa na mesma provin
ci<l, elc.? Quem poderá desempenhar uma tal tarefa? Eu
não trarei aqui uma anedocta de um homem que se presumia
muito valentão, porque não quero que depois lord Palmerstoll
reproduza no parlamento, como reproduziu a ladainha. A
aneedota seria verdadeira, a ladainha é toda falsa; tnlvez
encommendada pela propria legação ingleza. Mas compene
tre-se o sel1<ldo do quadro que nos apresenta o ministerio
com taes encommendas: é fazer um arsenal bem provido de
peças de aIlilbaria bem montadas, sem haver meios e pessoal
idoneo, e mesmo não idoneo, para guarnece-las, de sorte que
hão tle ser guarnecidas com um pessoal noviço, não profissio-
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nal no momento de ullla crise, de qualquer emergencia, fa
zendo-nos um ou outro mal, do que ha o exemplo que nos
deu a nossa artilharia em l\lonte-Caseros. Figure ·se tudo isto
e entrando o inimigo apodera-se de todos estes bens, de todas
estas riquezas militares,sem podermos vingar a dignidade e a
honra nacional. E' o que succedeuao valentão; tem muitas
armas, muitos arcabuzes, sem pessoal que os manêe; e de
pois Yêm algumas crianças, toma-lhe as armas e elio foge ...
Eu nào quero il pplicar esta anedocta á nacão brasileira; a
nação brasileira faria tudo quanto fosse possivel para manter
a dignidade, e mante-Ia-ia debaixo de todos os sacrificios.

Senhores, nossa defesa toda está nas nossas florestas; ahi
é que nós temos fortificacões inexpugnaveis contra o inimigo
que aborda a nossas praias. Pouco podem~s [azer sohre nos
sas praias; mas o inimigo não poderá conquistar impunemente
qualquer cidade maritima, ha de ser incommodado, ha de ser
vencido. A historia. quer a nossa, quer a de Montevidéo, e
principalmente esta, prova o que acabo de dizer: as tropas
inglezas quando se apossál'ão de montevidéo virão-se na ne
cessidado de abandonar sua presa.

Agora mesmo a historia do n/exico ainda prova muito: era
~ma nação forte quo tiniJa um exercito, principalmente de
In[antaria, talvez o melhor do mundo; entretanto quanto não
lhe tem custado- essa conquista que chamão paeifica e de
grande futuro para essa parte do solo americano? Quantas
difficuldades não tem custado, e quantas ainda não custará?

Ora, perdôe-me o senado quo eu aiuda adiante uma idéa,
No estado em que lias achamos não poderião ser convertidos
em melhores beneficios, mesmo para a classe militar e para
defesa do paiz, esses dons voluntarios? mesmo para a de[esa
o nobre ministro sabe muito bem que a marinha precisa de
tudo, que mais ou menos palmo a palmo vai-se conquistando
algum terreno do pI'ogresso, mas que nós temos muito a fazer.
Não serül melhor, que, ponderadas estas circumstancias ao
poder legislativo, elie decretasse, sobre informacão do mi
nistro, e segundo os dados que colhesse, segundô os conhe
cimentos que tivesse, Ut1l destino, em rclacão mesmo á defesa,
a esses dons gratuitos? ' -

Vamos agora ver, Sr. presidente, de que nos serve o vapor
encouraçado. Ainda não se tem reconiJecido por uma experi
encia.o grande prestimo desta machina de guerra; o [acto é
que am.da aquelfe que poss~ia a Djnamarca nada fez, salvou
se, fugIU. No,s Estados-Umdos elies se encontrão batem·se,
e de um lado e outro ba destroços. De que servo um só?
Que fará no. nosso porto inv~5tido por dous ou tres em iguaes
cn'cumstancIaS, ou de supenor força? O quo fez, ou póde
fazer a marinha russa na Criméa contra a marillba ingleza?

Eu entendo que nós nos devemos aperfeiçoar nos meios da
guerra paulatinamente, devemos aproveitar a experiencia
dos outros POVl'S ; mas já, de repente, immediatamente [azer
acquisições do empreza problematica? O que fazem estes
vapores. encouraçados contra os torpedos de que lancárão
mão os americanos do sul nestes nltimos annos, contra êssas
machinas que elies depositárão no [undo de seus rios, e que
tem destruido as canhoneiras e outros bateis encouracados
do seus inimigos? lUas em todo o caso para que tudo Isto?

Vamos á Iiis.toria da administracão da marinha. Houve
época, não me leltibro a qual. ... Ali I A época das descoll
fiança~ contJ;il oParaguay ; a época em que era preciso fazer
cumpnr o tratado de navegacão; o que se fez, Sr. presi
dent~? Ayali.e. bem V. Ex., e'V: Ex. póde avaliar, porque
depOIS fOI mllll~tro desta reparltção. mandárão-se construir
na lng!a~erra dIfferentllS vasos e outros na França; diga-me
Sr. mllllstro, V. Ex. póde contar com alguns desses vasos
construidos na Inglaterra? Mezes depois todos estavão em
máo est~do, sua construc.cã~ fragil, suas madeiras de pessi
ma quahdade, tudo contnhUla para que elies se arruinassem
e o nobre ministro parece q~e hoj~ quer autorisaçãopara vell~
de-los. Quantos annos de eXlstencla tem estes vasos? Eu creio
que isto se deu, em 1857 a 1858, de 1858 a 1864, creio que
é um tempo mUito curto para a duracão de um navio.

Perguntarei ao nobre ministro o que é feito desse pobl'e
vapor a que derão o nome de Paraguassú?

O SR. FRnRElR!. PRNN!. :-Perdeu-se.

O SR. FERRAZ :--Bem. Depois de ter ~otI'rido na navega·

cão do Alto-Paraguay, o quo so fez de11o? Eu creio que de
proposilo, ao menos pelas razões do conselhu de investigaçüo
niuguem póde dizer que não fosse de proposito, este vapor foi
OI pique, creio que proximo á costa de lUaldonado. Sabendo
se que o vapor achava-se em máu estado não se aproveitou
uma só de suas armas, nem uma peça de artilharia...

O SR. FEnnEIRA PENNA :-Perdeu-se a machina que era
exceliente.

O Sn.FEnRAZ :-Não se aproveitou mesmo nem os salva
vidas, que forão vendidos todos por 400$. Não ora melhor
que se tivesse feito tudo quanto fosse mister para salvar a
macbina, o armamento, isto em l\lontevidéo antes de [azer a
viagem? Assim é tudo, esta é a historia de nossa marinba.

O SR. FERREIR!. PENNA :-Felizmente tinhão ficado algu
mas peças em l\lato-Grosso.

O SR. FER,RAZ:-Estas peças ficárão em !\lato-Grosso por
ordem pOSItiva do goYel'llO, se elle não tivesse dado esta
ordem, eUas ter-se-bião perdido com o navio. .

O noJHe ministro sabe que não podemos ter grande força,
que devemos ter uma força boa, escolbida; póde o nobra
ministro dizer que nós a temos? Creio que não,

Passarei agora a fazer ao nobre ministro uma outra per
"unta que tinba-mo esquecido. Eu desejara que S. Ex. mo
âissesse 50 existe nas ?risões da marinha algum preso con
demnado á morte pelo crime de ter morto um seu superior á
bordo. Eu não desejo que cesse a vida de, ninguem, mas não
me cumpre saber a razão por quo o legislador impõe a pena
de morte a individuas em taes circumstancias, e que os tri
bunaes tem declarado culpados. Consta-me que existe um
imperial marinbeiro, que tendo barbaramente morto um dos
seus superiores em' uma embarcação de guerra, depois da
ser julgado e de n[o ter podido obter a graça ou de comuta
ção ou de perdão, comtudo as autoridades marítimas enten
dêrão que podião comutar de facto a mesma pena. Eu en
tendo que se deve acatar essa attribuicão do poder moderador:
so elie em sua alta sabedoria recõnheceu que não podia
[altar ás cOflyeniencias do servico publico, concedendo a
graça pedida, eu creio que poder Ílenbum da parte da admi
llistraç,lo da marinha póde haver que possa perpetuar á pena
de prisão n.aquelle que tem uma pena mais forte, uma pena.
que não sei se será boa, mas que está escl'ipta em nossas leis.

Este facto, a meu ver, é digno, não só lIe censura mas de
puniçãO contra aquelies que o tem praticado.

Se as autoridades maritimas entendem que a pena desse
individuo deve ser commutada, sujeitem de novo uma peticão
de graça ao poder competente, mas não demorem a execucão
da sentença por qualquer motivo, porque isto importa uina
attribuição que não Ibes compete. Creio que a peticão da
graça foi inde[erida em 1860 ou principios do anno de'1861 .
não sei se o individuo falieceu, não sei se existe, não sei
inteiramente o quo é feito delie; mas, se nós procurarmos
tod~s as puhlicações officiaes, todas as noticias que têm dado
os Jornaes, não acharemos que dep.ois dnquelia época até
all'0ra se tenha executado essa sentença, nem que elia tenha.
Sido comutada.

Ora, dir-me-ha o nJlbrc ministro, qne pelo lado da justica.
que não é militar o mesmo se pratica; mas eu deploro qüa
assim aconteça; desejo sempre que a lei seja executada.

Eu desejava fallar, SI'. presidente, se V. Ex. me permitisse
sobre o estabelecimento do ltapura. . . . '

.o. Sn. FEnREIRA PENN!.: - O orçamento manda sup
pnmlr.

O SR. FEnRAZ : - É' um desses estabelecimentos cuja ini
ciativa, pertence, creio que ao governo, em lJ,ue se tem gasto,
segundo os calculos que ha pouco tempo VI fa!er mais da
1,000:000$, e. que não te~ ~ado resultado algum 'plausivel.
Eu perguntarei ao nobre mllllstro : elle aceita de bom grado
a emenda. da COlmara d?s. Srs. de.pu.tados que supprimo essa
estabelecimento? ConVlra suppnml-lo desde já perdendo-se
tudo quanto se tem~eito,deixan?o-se aqueiLe loga~.uma tapera,
lJ,uando ao contrano m~_pareclU que, ainda ,com outro des
tmo, essas despezas devmo ser aproveitadas? Entende B. Ex.
que esse estabelecimento é utH ?

18
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Na verdade, Sr. presidente, me parece que elle não é pro.
prio do ministerio da marinha; não posso conc.eher ~omo
um estahelecimento daquelles possa mteressar a m~l'lnha.
Podia interessar a todo e qualquer outro ramo d~ servl',~ pu
blico mas ao servico da marinha sempre concebi que nao.

E 'a este proposito ainda repetirei o que diss,e ainda hon
tem, São estes estabelecimentos semelbantes as emprezas
particulares: crê-se levianamente que se podem crear, .não se
fazem as explora.cões convenientes, não se tem conbeclmento
nenhum sobre o seu provavel andamento, deixamo-nos levar
pelo enthusiasmo, gasta-se muito e depois ahandona-se tudo o
que está feito I

E' o q~e nos ha do succeJer com as fo~tificações; daqui
a dous dias veremos allas cobertas de capIm; veremos nas
cer nas muralhas essa arvoro que entre nós cresce muito, a
gamelleira ou figueira brava; não se ha de aproveitar nada
dõlquillo, se ba de dizer mesmo que as despezas de conserva
cão não valem a pena, e o dmbelro quem' gastou? O the
souro publico. Quantas dezenas de contos de réis despendidos
em balde I Senhores. aproveitemos o dlllhelro que os contl!
buintes dão para o estado, n[io façamos delle tal appilcaçllO
qne no futuro seja inutil. .

Creio que hoje já podemos pe~sar e .dlzer a ve~dade. An
tigamente havia a febre guerreira; hOJe tem haVido alguma
intermitente, senão para todos, ao menos para todo o seuado
Somos tl'iO calmos, reflectimos tanto I mas, senhol'es, a febre
guerreira é uma febre igual áquella 'que couhecemos pelo
nome de febre maligna; passado algum tempo, a razão vem
e a cura se faz. Não progridamos com essas despezas, apro
veitemos o que está feito, e deixemos de ir exigir dos con
tribuintes em uma circumstancia destas mais dinheiro do que
temos gasto. Espero que o nobre ministro de sua parte se
empenhe muito para o fazer.

Passarei a pedir ao nobre ministro que me diga qual a
forca naval que tem a provincia do Rio Grande do Sul e qual
ll. fôrca quo existe no Uruguay e no Ilio da Prata,e se a furça
navar que elle tem no Rio Grande do Sul é suJliciente.

Igu<l.lmente pedirei ao nobre ministro que diga se achou
alguma razão para não empregar-se no serviço. da es~avaç[io
do porto do Rio-Grande o vapor Chuhy, que fOI para IstO ex
pressamente con:Jtruido, e porque comprou-se um vapor que
não era bom, o cbamado Cachoeira que agora consta-me que
está inutilisado, porque nunca poderá ser applicado nem ao

-Teboque, nem á marinha de guerra. O vapor Chuhy esta aqui
servindo unicamente para algumas necessidades do porto, e o
vapor Apa, que póde ser aproveitado para iL marinha de
guerra, porque fOI expressamente feito para isto, não estava
montado com a artilharia que lhe era propria, etc. Qual o
Tesullado de tudo isto? Quem aproveitou na compra do vapor
Cachoeira e na substituição? Foi o particular a quem aquelle
vapor servia de peso; tinha de perder muito, não tinba des
tino a dar-lhe, e immediatamente comprou-se nm tal vapor:
<, e se applicou ao reboque das catraias destinadas á escava
ção do porto do Rio-Grande. »

O nobre ministro ha de conbecer esse facto, ha de ver a
inutilidade dessa despeza, porque o nobre ministro sabe
muito bem das cousas do Rio-Grande, Q,ue é sua patria ; ba
de ver que isso foi um perfeito disperdiclO. Estou persuadi.do
de que o nobre ministro mandará vender o vapor Caehoetra
talvez por alguns saccos de feijãO para o supprimento do nosso
exercito.

Era bom prescrutar isso; quaes forão os vendedores do
vapor, ou os protectores dessa venda? Porque é preciso co
nhecer que não é só nos Estados ·Unidos que iguaes cousas
se fazem, que se ajusta a coilstruccão de grandes embarca
ções, que depois não servem para cóusa .alg-uma, o.u se com
prão algumas que não podem ter o destmo conveDlente.

Sr. presidente, sinto até ter occupado algum tempo, por
que o nobre ministro necessariamente tera outI os afazeres
em sua repartição.

O SR. SILVElllA DA nIOTTA: - E hoje mais ainda, porque
chegou o paquete do Rio da Prata.

O SR. FERRAZ: - Mas, se os afazeres não são extl'aordi
narios, pelo que me diz aqui um nobre senador, ...

o Sn. SILVEIRA DA nIOTTA:-Chegou o Saílltonge com noti
cias importantes.

O SR. FERRAZ:- ... S. Ex. se dignará de prestar-me esses
esclarecimentos, e estou periuadido que durant'O sua admi
nistracão iariÍ todo o possivel por cortar os abusrls quo
nella se dão, e que a oluos vistos correm sem que baja um
paradeiro. - ,

Se V. Ex. t01ll'l1' pé na sua repartição, porque isso depen
de de tempo, veriÍ que ha múita cousa a cortar. que ha muita
cousa a esmerilbar, que ella é um dos canaes por.onde se
absorvem rios de diubeiro, sem muitas vezes haver o criterio
de se fazerem as despezas convenientemente.

O 81'. lIJinistl'o da marinha, - Sr. presidente, o
nobre senador que acaba de sentar-se,sabe comquimto apreço
ouvi sempre suas palavras, elle conhece bem a consideração,
que tributo áos seus talentos, e as suas idéas ...

O SR. FERRAZ: -Muito obrigado.
O SIl. MIl\ISTIlO DA. MA.P.1NIlA.: - ... mas ha!le tambem

permiltir, pelo conhecimento, gu~ ~em de mi.DI, que eu
tenha ainúa a fl'anqueza de lllslslIr nos motIvos que me
aconselhrro a não concordar com elle na maneira por que
apreciou a applicação dada aos dons voluntal·ios. ..

Eu creio, que o nobre senador labora em um equIvoco. A
subscri pção nacionaL senhores, .teve ~m fim cer~o e de~e~'
minado. Eu não me achava aqUI na curte, mas tive notiCia
de que a principio a subscripção se destinava exclusivamento
a acquisiç.ões de navios encouraçados. E' verdade, senhor~s,
que ullíimamente não se fez expressa ~ensão desse ~estlllo
especial, deixando-se .ao governo apphcar os_donatIvos ~s
exigencias daquella SItuação. Ora, quaes erao essas eXI
gencias? .,.

Justamente a acquisição de navios, .e o melhoramento das
nossas fortificacões. O que então mUls se lamentava, o que
todos sentião nessa quadra, era não tel'mos nem navios de
guerra, nem fortalezas em condições de oppOr séria resisten
cia aos insultos que acabamos de so[rer.

E' claro pois, que, applicando o g~verno o'prodncto dessa
subscripç.ão para a acqUlsição de navIOs encouraçados e p~ra
a reconstruccão das fortalezas no nosso porto, deu o destlllo
que os subsériptores tinhão em vista, quando o o[erecerão.
Não era de mister, senhores, que esperassemos uma occasião
de guerra, porque até esse momento teriamos perdido o tempo
necessario pera adquirir os meios de faze-Ia.

E tendo meu nobre antecessor, dado conta deste seu acto
no r~latorio, que leu perante ás camaras legislativas, por
esse modo procurou obter a sua approvação.

Entende ainda o nobre senador, senhores, que o producto
dessa subscripcão tem sido mal applicado, porque com elle
temos procuraao obter muitos canhões muito armamento para
ficarem nos arsenaes e fortalezas, sem meios de os empre
garmos nas occasiões das grandes di~~uldades. Eu si~to quo
o honrado senador fizesse tão grave lIlJusllça aos sentimentos
do J.lovo brasileiro. Em emergencias desta ordem, senhores,
o palz tem por mais de uma vez demonstrado que sens filhos
sabem tambem ser soldados. , .

OS R. FERRAZ: -Eu disse, que as nossas forlificações erão
florestas.

O Sn. MINISTno DA MADlNHA: - Recordo-me de ter lido, não
ha mnito, que na: Fran~a mesmo, quando se trata:va das for
tificacões de Pam, dlZla o marechal Soult, antondade nesta
matoria. cc que ellas bem podião'ser guarnecidas pela guarda
nacional.. ..

O SR. FERRAZ: - Sem duvida alguma, porque ellas são de
outra maneira.

O SIl. MINISTRO DA MARINnA: - .... emquanto as tropas
regulares fizessem as operações de. campanha s~bre as no~sa.s
fronteiras.}) Lá, senh'll'es, onde eXistem aguerrIdos e dlsclph
nados exercitos, onde o seu numero é extenso, ~ t[io creSCIdo
como a populacão de uma de nossas provincias, póde a guarda
civica, isto é, '0 paizano, de um dia para outro arvorar-se em
habil artilheiro, guarnecer peças, defender baluartes, e não
podemos nós.... -



SESSÃO ElIl 20 DE AGOSTO DE 1864. 139

adaptar aos melllorameutos modernos corno meios indispen-
saveis de defesa? .

O Su. FEUnAZ: - O fortinllo da Viuva não foi legado por
nossos maíores. .

O Su. MINlsTno DA MiRINII.\.: - Engana-se o nobre sena
dor, foi tambem uma idé,a delles que se acha traçada em um
plano antigo das fortificações deste porto, A sua posição é
um ponto estrategico assás importante que nào póde dei
xar de sal' atlendido em urna boa organisação de defesa.
como complemento de outros pontos fortificados. As fortíli
cacôes do morro d<l Viuva, bem como a do Imbuy, que são
inteiramente novas, estão sendo construídas como parte de
um systerna de defesa adoptado para oste porto. l\ntende,
porém, o nobl'e senador quo este systema não é sulliciente,
que é imperfeito. Pois bem, apontem-me os selis defeitos, o
discutamos .

O Su. FEUDAZ: - Não disse nada disto.
O Su. ~IlNISTUO DI. ~[AmNIIA: - Senhores, tendo-se em

vista as fortalezas existentes e as posicôes estrategicas do
porto desta cidade planejou-se, depois de serios estudos, nm
systema rle defesa completo de que fazem parte as fortale
zas que possuiamos, bem como as novas conslrucções em
audamento e outras que ainda não forão começadas.

Este melhoramento assim concebido é urna idéa proveitosa
e necessaria, e como passo a demonstrar,pesada aos recursos
do nosso thesouro.

Felizmente trouxe comigo um quadro que resume os
orcamentos de cada uma das obras projectadas, pelo qual
posso mostrar ao senado, que desJe março do anno passado
ató lins de maio do corrente anno, despendeu-se com as
obras de fortificaeões do porto desta cidade a quantia de
345:~91,jl556. Esias obras progridem, marchão lentamente.

O Su. FEuu.lz:-QHal o preço dellas?
O SR. V1SCO"DE DE ITAllOUI.I1Y:-O orcamento é de tres mil

e tantos contos. •

o SU.FERRAZ : - Temos o exemplo da guarda nacional de
Vienna.

O Su. !llNISTUO DI. ~II.RINIIA: - .... confiar no caracter e
espírito ardente e nobre do povo brasileiro ? Eu creio que o
nobre senador fez uma injustiça a si proprio e a mim tambe~.

Convenho com o nobre s~nador, senhore~, em que o paIZ
nITo precisa, nem deve cuidar IÓ de grandes armamentos.

A paz, o trabalho e a industria são elementos de sua pros
peridado que não devem ser contrarIados. Nós outros tam
be:u os comprehendemos. lIlas, senhores, se nós tivessemos a
fortuna de poder confiar que, para as nações que curo prem
religiosamente seus deveres e éompromissos, que guardão in
teira fé, e a lealdade que devem ás outras, nunca chegão
dias criticos, eu acompanharia o nobre senador em toda a
extensão de suns crencas; mas é ou não verdado , quc sem o
merecermos, sem provocarmos, temos tido dias aziagos em
que infelizmento tanto temos sofIrido ? Porque não nos pre
pararemos para melhor guardar a nossa posição de digl!idade
e de honra dianto dessas emergencias, pouco a pouco, sem
gravaI' os rocursos do nosso (hesouro, sem desvia-los de ou
tras applicnções tambe~ uteis, de sorte 9ue, quando nos v:e
jamos a braços com um Insulto, que nos Irrogue o estrangeiro
na séde mesmo do proprio governo do paIZ tenhamos meIOS
do o repeUir? ..

Não creia o h~nrado senador que, executando-se as obras
quo encetamos, e qne continuaremos, se o corpo legislativo
nM mandar o contrario, nos possamos achar diante dessas
dilliculdades que elle figurou, contando a anedocta do homem
que queria ser valente, a quem arrebatárào as armas e fize
rilo fugir ...

O SR. FEunAz:- Não, quo tinha accumulado muito ma
terial sem ter quem o servisse.

O Su .. !llNlSTRÓ DA MARINllA :- Senhores, nós não temos
esquadra que guarneça os nossos portos, como bem disse o
hOl!rado senador, e não temos porque?

O SR. FERnAz:- Porque não podemos.
O Su. MINlsTno DA MARINHA: - Porque desde longos an- O Su. MINISTnO DA MAnINllA:-O orcmnento rle todas estas

nos se entende que não devemos gastar com estas cousas. obras, segundo os dados que mandei colligir, subirá a
O Sn. FEnuAz" - E que é da marinhagem, mcu' caro 3,849:057~052.

amigo? O SD. FEnnAz: - E quaes os meio, para tudo isto? E a
O SR. ~lI~ISTUO DI. MARlNIIA: - Nós não temos exerci tos ] artilharia encommeodaua ?

tão moveis em sua acçào,que possão rapidamente deslocar-se O So. MINISTRO DA YARl:"I1A: - Se estivesse o governo no
de um ponto pam outro e acudir ao logar onde o perigo se "proposito de executar ue uma só vez touas estas obras, se
torne mais eminente. rião muito bem cabidos os reparos daquelles que enteudem

O SD. FeuuAz: - Porque não se preenche (j quadro óo que esta quantia, so!Jremoôo pesa em nosso orçamento.
exercito. Mas, senhores, se pelos dados que acabo de orrerecer-vos,

no lungo espaço de um anno despenclemlls. apenas 3i5:4D2~ Itílj
O SO. VISCONDE DA llOA-VISTA : - Ncm moyeis, ncm im- li obvio que não sobrecarregamos o estado com dcspczas

moveis. su;)eriore~ a seus reClIrsos.
O Sn. MINISTUO DA MAniNHA: -Purque, pois, uão serilo No quadro que passo a ler, encontrará o senado todos os

tolm'adas a~ despezas lIue se fazcm COIU a reconstrucção de dados necessarios para conhecer a iIUportan~ia relati va de
fortalezas que nos legárão nos,so~ UI<liOlCS e que procuramos cada uma das obras.
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a SR. !nNISTRO nA MARINIlA : - Vamos agora, senhores, ás
encoIDmendas a que tem alIudido o nobre senador pela llahia.
Eu creio tambem, llue á vista das considerações que passo
a enunciar, reconhecerá quo a sua censura carece de solidos
fundamentos. ~landei organisar um quadro de todas as en·.
coromendas de armamento e munições feitas por conta dos
ministerios da °ucrra e da marinha. a quadro li longo; po
derei fral][IUea-~o a qualquer dos nobres senadores que o
queirão consultar.

a So. VISCONDE DE JEQUlTINIlONHA : - E' melhor mandar
Ímprimir.

a SR. MINISTRO DA MARINHA: - Sim, o farei imprimir
junto ao meu discurso; mas sempre direi em resumo, que
as encommeodas limitão-se a armamento portatil, a arti
lharia, a municões e a diversos outros objectos que lhes são
relativDs. A °importancia total destas encommeudas, que
não sendo devagar executadas, e tambem dovagar remettidas
para esta côrte sobem a 1,607:5í3~028.

a SR. FERnAZ: - Fóra as despezas do transporte e de
commissilo.

a Ss. VISCONDE DE ITABORAIlY; - E quantas pocas do ar-
tilharia? •

a SR. FERnAZ :- Qual é a qualidade das peças?
a SR. I'ARANIlOS; - lss9 é só para a marinha?
a SR. MINISTRO DA MARlNIlA: - E' a importancia de todas

as d~spezas feitas por conta do ministerio da guerra.
a SR. FERRAZ; -Ah I

O 8R, 1lIJlilSTRO DA M.l.RIIIIl! ;-Se o senado consente lere

i<'5 a SR. JOBIl\I :,--Ísto é só em obras, e em artilharia?
;;, a SR FERRAZ: - A artilharia' encommendada em quanto
~ anda?
~ O Sn. MINISTRO DA MÁRINBA: - Eu lã vou... Acreditamo~,
~ portanto, que, sem exagerar as quotas ordiRarias do orca-

mento, podemos ir continuaRdo essas obras, de modo que
em um futuro mais ou menos proximo, tenhamos conseguido
reconstruir as nossas fortificações e dotar a capital do impe
rio de meios mais energicos, do defesa, que nos tem faltado
nas grandes emergencias.· .

a SR. SILVElfiA DA ~IOTU: - E' preciso ,pedir os fundos.
Está se tratando do orçamento, porque o nobre ministro não
pede dinheiro para isso? ,

a SR. MINISTRO DA,!IARlNHA :-No orcamento ha uma verba
especial destinada a obras militares, êm cujo numero estão
comprehendidas, por certo, as obras de fortificações.

a SR. VISCONDIl DE lTADORAIlY : - Não chega para isto.
a SR. FERRAZ: -Para forl!lar os 3,000:OOO~ serão pre-

cisos 10 annos. .
a ·SR. MINISTRO DA MARlNII.\: - ~Ias quo importa que se

acabem em 6 ou 10 annes ?...
a SR. FERRAZ: - EDtão não é para a: emergencia.
a SR. MINISTRO DA MARINIlA: - S~ tivessemos procedido

assim ha 10 annos, teriamos tido os meios de oefesa, cuja
falta deploramos, quando fomos o1Iendidos. Em annos mais
felizes do que este que atravessamos, não vejo inconveniente,
que nos embaraae pedir alguma causa mais do que 400:000$
por anno para obras militares, de modo que possamos apres
siar a cooclusão daquelles t!'abalhos. .

Cooformo for maior ou menor a quota designada no nosso
orçameuto para obras militares, assim será maior ou menor
o de,senvolvimento que daremos áquelles trabalhos. Eis o
pensamento do governo. Já vê, portanto, o senado, que, por
este lado ainda encarada a questão da coDstrucção das for
tificações do porto do Rio de Janeiro, as censuras que se
dirigirão ao governo, dimiuuem tambem de inteusidade, res
tando afinal hem patente a injustiça da opinião, que combate
aqueJlo generoso pensamento .

a SR. FERRAZ: - Felizmente nos concede quo diminuem
do intensidade.
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rapidamente o quadro que mandei organisó!r, afim de satis
fazer as diversas perguntas que se me diriaem.

O senado vai conhecer de perto as m08estas proporções
dessa eneommenda que tantas reclamações tem provocado, e
em sua sahedoria não deixará do bem aquilatar a injustiça
da eensura feita ao governo, que uesse acto soube conciliar
a necessidado do novos meios de defe~a com os recursos 01'
diuarios de que pôde legitimamente di~por.
:..""Eis o quadro, a que tenho alludido, (Lcndo).

(( U ,000 fuzis raiados de infantaria, com-jiaiouetás,
bainhas de couro e varetlls.

(( 3.000 clavinas raiadas de cavallaria, com vareta de
bracadeira.

(( o 1,000 mosquetões miados de artilharia, com yatagctlls,
bainhas de eouro e varetas.

(( 25,200 jogos de aecessorios pam soldados.
« 2,800 ditos ditos para cabos.
(( 13,000 carabinas com sabre-baionetas (yatagans) ,

bainhas do couro o varetas.
« 2 fuzis raiados suissos, comprehendendo saca-balas e

lavador, uma baleira," elc.
(( 1,000 pistolas revolver.
« 3,000 espadas do cavallaria.
(( 12 carlequins.
« 1 estojo de calibre~.
» 1 dito de tarracha.
(( 40 pecas raiadas do calihro 32 Whitwortb patente, de

carregar pêla boca, comprehend~ndo so,quete, osponja, etc,
JI 4,OOll projectis oblongos, oglVaos, ucos.
JI 2 000 dilos massicos do cabeca cbata.
JI 2'000 hombas do ãco de cabcêa chata.
JI SÚOO tacos de mact·eira. •
JI 8,000 saccos de .cartucho para carga de polvora.
« 8,000 tacos lubnficadores.
JI 2,000 saccos ou cartuchus de polvora para bombas de

aco,"
0« 40 pecas de calibre 70 como acima.

JI 4,000 'projectis oblongos, ogivaes, ôcos.
JI 2,000 ditos massiços de cabeça chata.
JI 2,000 bombas de aço, idem.
JI 8,000 tacos do madeira.
JI 8.000 saccos de cartucho para carga de polvora.
(( 8,000 tacos lobj·ificadores.
(( 2,000 saccos ou cartuchos de polvora para bomba de aço.
II 20 pecas de calibre 120, cumo acima.
« 2,000'projectis u1>longos, ogivaes, ôcos.
(( 1,000 ditos massiços de caheça cbata.
(( 1,000 bombas de aco, idem.
« 1,000 tacos de maleira.

4,UOO saccos de cartuchos para carga úe polvora.
(( 4,000 tacos lubrilicaclores.
« 1,000 S,lCCOS ou cartuchos depolvora para bombas de aço.
« 2,000 tubos de friccão.
(( 2,000 eapoletas de iempo.
(( 1 modelo úe cavallo mechanico.
(( 1 machiua de fazer balas por com]lressão.
(( 1 mochila padiola civil
(( 1 dita dita militar.
« 1 barra~a para completo da mesma mochila: _ "r.' "
Importancl!l total. . . . • . . 1,60 i:.J 1,1$028

« Despendido. . . . . . • 620:116,;;567
(( A despender. . . . .. .. 987:426$461

Não se comprehende a despeza de fretes.
Além disto, pediu· se tambem.
« 1,000 resmas de papel cartucbinho amarello, proprio

para o fabrico da munição das armas portateis.
(( 1 apparelho para banhos sulphuricos com::capacidado

para seis doentes.
(( 50,000 cartuchos para as pistolas revolvers do systema

Lafancheux. »

Eis o resumo de todas as encommendas feitas por couta do
ministerio da guorra.

O Sa. FEnDAz : - O totai das peças é 120 ?

O Sn. !lINISTno DA !IARlNDA. : ~ São 100. Tem-so des
pendido até hoje 620: 116~553.

O Sn. FEnnAz :- Uma JJoa leguade estrada de ferro.
O Sn. MINISTno DA !I.lllINDA : - E a despeza, que está

por fazer, e á proporção quo as encommendas vão sendo
conclllidas, e sejão pura cá reme\.!idas, não recahirà toda
de certo no corrento exercicio, mas aiuda seguramente no
exercicio futuro.

O Sn. FERnAZ : - A encommenda é para tres annos.
O Sn. !IlNISTRO DA MARINnA : - Ternos ainda de despeu

der 987:i26~461, não por urna vez, mas pouco a pouco om
mais de um exercicio.

Examinemos agom as encommendas feitas por conta do
ministerio da marinha. ElIas se reduzem, além do navio.
encouraçado, de que o senado já tem conbecimento, aos ob·
jectos que constão do quadro seguinte: (Lcndo).

1800 davinas e suas pertenças. . 58:3i2$5IS
2 fornilhos para aquecer balas. li09$778
6 canhões de 1'20. . o 154:343$555
6 reparns para os dilos. . . .7:809~liti7

10 canllões striados e suas pertenças. 10S:378il441
10 reparos para os ditns . . .. 9:2'25,;Hge-
2 canhaes striados de 1'2. 4:53'2,~880

Rs. 343:141$919
Somma tudo 313:11.1 ~919.

O Sn. FEnnAz: - Sem o vapOl;. Qual ó a importancia do
vapor?

O Sn. WNISTno DA MAllINDA .-Anda por cerca de SOO:OOO;j).
O Sn. SIL'lElDA DA ~IOTTA : - Deve scr causa muito ordi

naria.

O SR. !llNISTRO DA MARIN1IA: - Desto quadro, senhores,
que procurei organisar com os dados olficiaes, que me forão
presenles, eu posso concluir, que não dore incommodar-nos
nem assnstar as despezas feitas por couta dos ministerios da
guerra e da marinha.

Estas encommendas não no< levaráõ sem duvida a um
estado de armam0nto tão completn, que dispensemos de todo
novas acquisiçües ; ó, porém verdade incontestavel que, ad
quirida esta artilharia, collocada convenientemente nas nos
sas fortificações, licaremos por certo em melhor eSlado do
que aquelle, em qne nos achúmos quando recehemos a oITen
SI!. face aJaco e desprevenidos.

Corno disse lIa dias na outra camara, a acquisição destes
mrios de defesa é direito da nacão. é dever do govorno in
sistir pela conlinuaç;io dessas ohr,;s, 'pelos motivos que ainda
UiI pouco aCilJici de expendcr peranto o senado; mas 50 é vcr
dade qne Cst.« minha con"icç'10 é elTnnea, assuma o corpo
legislativo a responsabilidade do decretar a susp~nsão,de tacs
trabalhos. Eu úocJaro [rancameote ao senado e ao paiz, que
não a quero para mim ....

O Sn. SILVElDA DA MOTT.i: - Se não quer, não faç,a.
O Sn. !lINISTno DA MAlllNnA : - Não qucro a responsabili

dade da suspcnsão da acquisição do meios de defeza a bem
da dignidade do paiz.

O Sn. SILVElDA DA MOTTA: - Então peça os fundos.
• O SR. !IlNISTno DA MAniNHA: - A' exeepção, senhores, da
applicacão dos dons voluntarios e das despezas que fizerão
parte dos cl'editos aqui votados para a marinha e para a
guerra, o mais até o presenle tem sido satisfeito pelo creJilo
ordinario votado no orçamento.

O Sn. FEllll,\Z : - Mas com prejuizo de outras obras.
O Sn. SILVElllA DA MOTTA: - Sú em 1866 ó que o halanço

de 186i nos púde dizer alguma cousa e então talvez V. Ex.
esteja na opposição.

O Sn. !IlNISrnO DA illARlNOA : - Enlende tambem o nobre
senaMr, a que tenho a honra de responder, que foi infeliz a
idéa da acquisição de UlIl na1'io encouraeado, perf5,unlando, o
que fará no nosso porto UIll só navio· destes? Mnhores, Q



142 SESSÃO EM 20 DE AGOSTO DE 1864.

senado sahe que não temos meios de fazer acquisicões desta julgava sufficiente para as circumstancias, que atravessamos.
ordcm em grande numero; por um ou dous sem duvida deve- Sr. presidente, no Rio-Grande do Sul· temos pequenos va.
se começar, anm de ir restaurando o material da nossa ar- pores ...
mada; não vejo dilliculdade em que comecemos em um anno O Sn. FERnAz :-Não armados.
pela acquisição sómente de um navio, e posteriormente de
anno em anno navio por navio, se irá conseguindo o mais O Sn. Ill~IsTno DA MAnJNIIA:- .... que não se achão arma-
que é para desejar. " dos regularmente e que não estão convenientemenle tripola-

dos. Para lá fiz seguIr, ha bem poucos dias uma canhoneira
O SR. FERRAZ: - E o pessoal? • que estava em Santa Catharina, bem armada e bem guar
O SR. MINISTRO DA MARINllA : - Para guarnecer, senhores, Inecida. Além disto, mandei armar o vapor Apa que se

uma modesta esquadra, como penso, que devemos ter, não acbava empregado no reboque dos batelões a serviço da
nos faltJo os meios. barca de escavação, no porlo do Rkl Grande. A esles dous

O Sn. FERnAZ : _ O'recru13menlo? vapores póde ficar incumbida, juntos, ou separadamente a
policia da lagôa Merim.

O Sn. MINlsTno DA MARINHA: - As companhias de mari-
nhagem que lemos já nos fornecem quasi lI'cs quartas partes O Sn. FEnnAz:-E haverá fundo para esse vapor que foi
da guarlllção dos nossos navIOs. Não tenhamos quarenla ou de Santa Catbarina ? ,
cincoenta navios mal armados c mal guarnecidos; mas tc- O Sn. IIINlsTno DA MARINllA:-E' uma das nossas canhonei-
nhamos trinta bons, e para ter esses trinta hens não nos falta ras que lem menor cnlado de agua.
neÍlbum meio: para guarnece-los tcmos o pcssoal neccssario, O Sn. FEnRAz:-nIas em quatro palmos não poderá ir.
alé mesmo sem recorrer ao reerutamenlo.

Tocou tambem o nobre senador em um faclo de que eu não O SR. IIJNISTRO DA MAllINlIA': - A não ser grande a secca
tinha conhecimento. do sangradouro da lagoa, o que succede mais frequentementc

O SR. FEnnAz: _ Pcdi infurmações. nos mezes de novembro em diante ...
O Sn. MINISTRO DA MARIMIA: _ Não posso dar-lhe de O SR. FEnnAz: - Ou os ventos.

promplo as informações que pede ácerca desse imperial ma- O Sn. MINISTno DA MAnJI\RA : - .... poderá livremen te na-
rinheiro; que, segundo lhe disserão· acha-se sentenciado á vcgar da lagoa nIerim para o Rio-Gmnde. Dentro delIa elll ....
morte, e que não tem sido executado, apezar de ter sido de- qualquer tempo póde navegar em todas as direcções.
negado o provimenlo ao recurso que iuterpozera Vou infur- O Sn. FERnAZ: _ Com bons rralicos.
mar-me do que existe a semelhante respeilo, e br~vemenle
darei ao nobre senador com toda a lealdade os esclarecimen- O Sn. MII\ISTno D.\. MAllIi'(HA: -, Portanto, creio que para ns
tos que houver colligido. circumstancias que alravessamos, os dous vapores que se

rcunirão áquellos que já existião no Rio-Grande são sufi-
O Sn. FERRAZ: - Será bom que se intente outro recurso. cientes. '
O Sn. MINlsTno D.\. !lARlNllA : - Procurou snber ainda o O Sn. FEnnu: ,- Mas creio que pelas noticias que rece·

nobre' senador o quo eu pensava a respeilo do estabelecimenlo bemos hoje não é necessario nada disso.
do Itapur~. Sr. presiuente, pelos esluuos feilos sobre aquel!e O SR. SILYEIRA DA MOTTA: - As noticias são horriveis,
estabelec11nento, eu tenho minhas apprebensões ácerca de esses vapores não hão de ser baslantes.
sua profiCUIdade, apezal' de se ter até o presente de,pendido
com elle, não I,OOO;OOO,p mas GI'2:94IiPI01. O SIl. I11MsTno lU llAlIINllA :-Para o Rio da Prala sabe

o nobre senador que, além das embarcacões que lá tinhamos,
O. Sn. FERIlElRA PENNA: - SOmenle pela repartição da acabo de mandar mais dous vasos de gúerra, os quaes todos

mannha. '~e achão bem guarnecidos.
O Sn. SILVEIRA DA MOTTA: - Ainàa ha despezas com a

repartição daguerm. O SR. FEilRAZ: - E bem commandados, é verdade:

O SR. FEnnAl: - E de colonisação tambem. O SIl. MI~ISTno DA !lAnINllA: - Eslão bem commandados,
O SIl. l'línnElllA l'ENI\,\: - As despezas com estradas não e, tanto quant~ permiltem nossas circumslancias, bem arma-

d . h I' . dos. Mandei ainda deseer da Uruguayana para o Rio da Prata
correm por conta a manll a, sITo pe o mlfilsterio da agri- uma IJOrr.•.ão de prac.as de warinha!!:em que para ali tinhão
cultura. u

sido enviadas com o fim de IlIonlar uma pequena esquadrilba,
O SR. MI,ISTn-o DA MARlNllA: -Todavia, senhores, não fui quo. se não armou. Este numeru reforça~á ainda mais a guar

de OIJinião na camara dos Srs. deputados, que fosse esse esta· mcão dos nossos navIOs de guerra no RIO da Pralo. E asse
belecimento supprilllid~ immedialamenle. Entendia conve- gúro agora ao senrrrJo que não me descuido de preparar ou
niente examinar allentamenlff este assumpto em oJ'(!em, a lros navios para o que possa succeder.
formar um juizo seguro sohre as condições de sua existencia, O Sr.. SILVEInA DA MOTTA:-Ou que J'á succedeu.
em relaçãO ao fim para que fOra creado. O senado yai ver
como por equivoco ficou subsistindo a suppressão desse esla- O SR. MINISTRO DA MARlI\nA:.-Eu acompanho o nobre se-
belecimento. nador no juizo,que faz ácerca do estado do vapor Cachoeira

O Sn.FERRAZ: _ O orcamenlo veiu realmenle com muitos comprado para o serviço do estado. Não sei neste momenlo
equivocos.· como foi essa compra elfectuada/nem tão pouco sei quem o

vendeu; acredilo, porém, 'Iue~ o mal, que deplora o nobre
O SIl. MINISTRO DA !IARlNllA :-A emonda da commissrro senador não é imputavel nem ao governo na cOrle, nem ao

passou em sefrunda discussão nestes termos. <r O estabeleci- presidente daquella provincia, que resolvêrão em virtude de
menlo naval do Ilapura, poderá ser aproveitado pelo governo mformacões recebidas.
como co!onia mililar ou agricoh, conforme for mais conve- 6 Sn·. FERR.\Z;-O governo póde ser isento, o presidente

~~~~;edO» ~nCO;~~~ã~~a t~~~~~:':· d1:c~~~~~do aco~igso~r~~;{~ não.
desse eslabelecimento, mas em vez de supprimir todo o pe- O SIl. ~lINISTnO DA MARlI\H'\':-O vapor Cachoe'ira não póde
riodo desde as palavras-estabelecimento naval de Ilapura- ser empregado como auxiliar do serviço da escava!]ão do
alé-mais conveniente,-apenas forão deslacadas as palavras porlo do lHo-Grande porque demanda muita agua.
-que poderá ser aproveitado.-Daqui resultou ficar extincto O SR. IIEnRAz: - Não houve exame?
o estabelecimento, sem dar-se destino aos edificios e as ]Jem-
feitorias ali existentes. Não era esla o peRsamenlo nem do O SR. MINISTRO DA II!RINIIA: - Para navio de guerra-não
governo, nem da commissão dtl camara. serve, nem como lal o aproveitarei. Declaro ao nobre sena-

Quiz o nobre senadór saber ainda, qual a forca naval que dor com franqueza que não sei que destino darei a esse va
temos no Rio-Grande do Sul e no Rio da Pl'atâ, e se eu a por.
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A' vista destas consideranões, Sr. presirlente, que tenho a
honra de offerecer em resposta ao discurso do honrado sena
óor. nutro a esperanna de que, senão tive a fortuna do con
vence-lo da justir,a que assiste a meus pensamento., conse
guirei ao menos (Iue elle acredite nas considera~õ es que lhe
tributo.

O SR. FERRAZ:':"'-' A questão não é de culpa do' nobré
ministro.

O 4>1". Pal"anhos pronunciou um discurso que publicare
m03 no lIPpendice a este volume.

Tendo dado a hora, ficou a discussão adiada, e retirando
se o SI'. ministro com as mesmas formalidades com que foi
recebido, o Sr. presidente deu para a ol'lIem do dia '22:

l' parte.-O resto das materias já designadas.
'2' parte. - Continuacão da '2' discussão da proposta do

poder executivo, fixandô a despeza e orcando a recella geral
do imperio para o exereicio de 1864-1865.

Lovantou-se a sessão ás 3 horas da tarde.

G;i~ sessiio

EI\I 22 DE AGOSTO DE 1864.

pnllslDENclA DO sn. VISCONDE DE ADAETÉ.

SUMMAnlO.-Ordem do dia, 1" parte: Companhia União e
Industria.-Discursos dos Srs. Mendes dos Santos e barão
de S. Lourenço.- Requerimento de adiamento do ultimo
senhor.- '2' pade: Orçamento da mannha. - Discursos
dos Srs. Pompeu, Fenei'll Penna, barão de ~luritiba e
ministro da marinha.

. A's 11 horas da ~anhií. achando-se presentes os Srs. vis
conde de abaeté, 1I1afra, Tcixeira de Souza, Ferreira Penna,
Mendes dos Santos, Danta•• barão de S. Lourenco, Ferraz,
Dias de Carvalho, D. Manoel, marquez de ltanhaelil, Pompeu,
barão de lHUI'itiba, Paranhos, visconde de Suassuna, vis_
conde de Sapucahy, Araujo Ribeiro, Jobim, Souza Queiroz,
visconde de Itaborahy. Pimenta Bueno, Candido Borges, Si
queira e 1I1elló, Cunha Vasconcellos, barão de Antonina,
marquez de Caxias, visconde do Uruguay, marquez de Olinda,
visconde de. Jequitinhonha e marquez de Abrantes, o SI'. pre
Sidente abrIU a sessão.

. Comparecérão logo depois os Srs. Dias Vieira, Furtado,
Visconde da Boa-Vista, llodrigues Silva, Nabuco, Zacharias,
Silveira da Motta, barão do l'irapamu, Candido .Baptista,
Souza Franco e Carneiro de Campos.

Faltarão Com causa participada os Srs. barão de Cotegipe,
bariio de lUaroim,barão de Quarahim,Euzebio, Paula Almeida,
Paula Pessoa, Almeida e Albuquerque, Sinimhú, Souza Ra
mos, Fernandes Torres, Fonseca, Souza e IIlello e Ottoni.

Foi lida e approvada a acta da sessão ante;;edente.
Não houve expediente.

ORDE~I DO DIA. -1" PARTE.

INNOVAÇÃO DE CONTnATos DA COMPANHIA UNIÃQ E INDusTnIA.
Continuou a 1- discussão, adiada na sessão antecedente,

da proposição da camara dos deputados, autorisando o go
verno a innovar os contratos da companhia União e ln
duzstria.

o Sr. IIlcudcs dos Santos .-Sr. presidente, peço ao
3enado que me releve,ou perdúe a necessidade que sinto de rom
Iler nesta occasiáo (\ meu habitual silencio em favor tle uma
cousa, que tanto import'! á provincia do meu nascimento,
pela qual tenho a honra de ser representante da nação neste
recinto. Siuto mais a necessidade de pagar o meu tl'ibuto de
gratidão á patriotica companhia União e Industria, a cnjos
esforços e sacrificios de seus capitaes se devem os relevantes
serviços .prestados á lavoura e ao commercio, de onde tem re
sultado lllcontestaveis beneficios, nos quaes tambem mo tem
cabido '!lgum quinhão,

Sou, Sr. presidente, um dos membros mais antigos da
assembléa geral, e infelizmente,para mim,um dos mais velhos
dentre os mesmos, e, ainda mais infelizmente o mais insigni
ficante de todos eUes. (Nilo apoiados.) Encan~ci nos trabalhos
e fadigas da velha estrada, pela qual se fazia caminho de
Minas para a curte. Tal estrada mal merecia esse nome e era
apenas praticave! p~raniIl~aes silves~res se~l maior. perigo e
mco de suas IndIVIdualidades. Digo anJmaes Silvestres,
p'orque os mansos, ou esses em cujas costas se trazião e tra
zem aIllda os productos da industria mineira para este merca
do, e se levão outros para ali em retorno. esses tristes ani
maes pagárão um pesado tributo de mortalidade a ruindade
e miseri" de semelhante estrada.

Diflicilmente, Sr. presidente,' se achará um palmo da mes
ma estrada que não esteja dilIamado pela ossada de um ou
de muitos dos referidos animaes. •

O Sn. FEr.UAZ: - Isso acontcce em todas as e<tradas 'lo
Brasil.

O Sn. I\IENDES DOS SANTOS:- Eu mesmo, com perda d...
não poucos, concorri contra min1Ja vontade para a povoação
de tão vasto cemiterio. Quão diversa que é hoje a sorte e
condição do viajante, que, sentado em mui confortavel diligen
cia, faz agora em dous dias de Barbacena a Petropolis o
mesmo caminho que pela velha estrada me custava o dis
pendio de oito ou dez, mediante desconfortos e trabal1Jos que
requcrião paeiencia de bronze para se poderem tolerar, e que
a minha rohustez de melhores e menes descontados annos me
pennittia aguentar sem succumbir. A quem devo esse bene
ficio, senão á patriotlca companhia, de cuja causa se trata
agora? V~ja, pois, V. Ex., Sr. presidente, se tenho sobrada
razão para procurar pagar o meu tributo de gratidão á mesma
companhia, não me contentando com o meu voto symbolico
em favor deUa, mas pronunciando-me expressamente, e sus
tentando o projecto que se discute pelo modo que cabe em
minhas minguadas ferças. Entretanto, se por um lado tenho
ardente desejo de me desindi vidar para com a estralla União
e Industria, sustentando a sua causa, receio, por OUtIO lade,
comprometter e prejudicar a minha Causa com inhabil e des
azada defesa. Nüo ha bom defensor sem muita elolluencia,
diz o erudito e sahio mestre da mesma eloquencia Quin
tiliano em suas lnstulliçües Oratorias : - Bonus defensol'
nemo, nisi qui eloquentissimus fwit. - Se procede como
supponho, a doutrina de um tal mestre, veja V. Ex. em que
apertos e dehuchos me devo eu achar, visto que a ninguem
fallece mais a qualidade, que Quintiliano requer no defensor,
para merecer o nome de bom! O mesmo meu acanhamento
natural, e o desazo, e esquerdear, com que me offereço a
respirar esta atmosphera, tão incommoda para mim, pôde
prejudicar a causa que advogo, fazendo presumir que não
é boa.

Todavia o mesmo erudito mestre propõe, ou aconselha
um elIugio, especie de salvo conducto, que me anima a ir por
diante sem descorocoar . Esse salvo conducto consiste em
pedir eu muito humiÍdemente ao senado, que attenda mais
para a bondade' da causa, do que para a sufficiencia do pa
trono. La.tu!etur potit!s causa quam patrinii. Louve-se a
causa embora seja deslouvado o defensor q~c merecia antes
censura e vituperio, do que louvor pela temeridade de haver
tomado em seus hombros carga que a debilidade delles
não comportava.

O SR: FEnnAz : - Isto é muita modestia.
O SR. IIIENoES DOS SANTOS: - Na confian~a, pois, deste

salvo conducto, e na esperanca de obtê-lo da indulgencia do
senado, animo-me a entrar ná materia da defesa. Antes disso'
porém, direi assim ainda á modo de prefacção, ou pream
bulo, que a presente questão deve ser decidida nntes,flelas
regras da equidade, do que pelas regras da estreita justiça.
A equidade. porém, não é o contrario do direito, mas sim a
perfeicãO deUe. E' a-regra Lesbia modificando a dureza da re
gra dê Polycleto. E' o supplemento necessario da legislaçllo'
e como tal foi sanccionado em principio na sabia constituição
que n05 rege. Quando Se trata da interpretação dos con·
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tratos, diz um sabio jurisconsulto, que mereceu ser consi
derado como um novo Potbier, seu emulo, e continuaDor j a
equidade confunde-se com o direito, e por ella devem ser
decididas as questOes emergenles. Islo posto, passarei a to
mar em consideração as observaçOes, e reparos do nobre
senador pela Bahia, que· primeiro impugnou o projecto que
se discute. So bem pude comprehender M mesmo honrado
senador, cujos incontestaveis talentos, e vasta erudição ju
ridica e administrativa estou acostumado a admirar, e in
vejar tanlo, como a estimar a benevolencia com que me
honra, toda a sua argumentação contra o projeclo póde ser
reduzida a tres pontos princi paes e taes são: 1', os llláos cal
culos da. companhia, desvios, ou desperdicios no emprego
dos seus recursos, o dispendio excessivo da estrada, que ora
se quer encâpar ao governo.

O SR. FERRAZ:~ Usei da disjunctiva - ou.

O SR. MENDES DOS SANTOS: -O 2' ponto deriva-se das
circumstancias apuradas do tbesouro nacional' por falta de
reuda que faça frente a tantas despezas, de oude resulta a
rrecessidade da mais severa economia, para evitar-se a ban
ca-rota; 3', influencia perniciosa do exemplo, que póde dar
causa a que outras associacões ou companbias se organisem
na fiusa de iguaes soccorros, se porventura forem outorga'los
á companbia de que se trata. Vamos ao l' ponto: máos cal
culos da companbia. Não foi, Sr. presidente, a companhia
que falhou em seus calculos, forão os elementos dos calculos
que falhárão, por circumstancias imprevlSlas que nenhuma
previdencia humaua podia alcançar pelo discurso, salvo adevi
nhando. A companhia calculou cum jornaes de 320 e de 500 rs.
Subirão logo progressivamente alé 2;jl e a mais. Calculou com
a modicidade de preço dos generos alimenticios, Esse preço
subiu ao sextuplo e talvez ao decupulo. Calculou com a boa
vontade dos fazendeiros, por cujas terras devia pa.sar a es
trada. Fizerão·lhe crua guerra, suscitando·lhe todo o genero
de embaracos e difficuldades, e, se fui bem informado, até
recusárão vender, por preços ~xorbitantes, os viveres necessa
rios paról alimentação dos trabalhadQres.

A mesma vida do distincto mineiro, que o bom senso da
companbia collocou á testa desta importante o grandiosa em
preza, correu manifesto perigo da parte dos tropeiros e
pessoas inleressadas em que a estrada se não fizesse. E na
verdado, parece que tinhão razão em sua má vontade, pois
que a concorrencia desta viaçãO deu em resultado abaixa
rem-se logo os cal'l'etos com grande proveito publico. Eu
mesmo tive occasião de o experimentar em cargas que daqui
fiz remetter para S. João d'El-Jlei. Por essas cargas cbeguei
a pagar 16$, 17;S e mais ainlla. Paguei-as depois por menos
da metade. Este beneficio dos importadores e consumidores,
que foi perda para os tropeiros que bem advinharão pela
sua opposiÇão e na vontade, como fica dito. Ora, podem-se
com justiça e boa fé, imputar á companbia taes circumstan
cias e embaraços imprevistos? Parece que não. Logo, não
se póde com razão dizer, que a companhia calculou mal, e
que deve por isso sotrrer as consequencias de seus erros.
O defeito não esteve nos calculos; esteve nos elementos e
materia delles. Houve desperdicios, diz-se. N~o estou habi
litado para conhecer dessa razão. Não posso affirmar, nem
negar. Não é, porém, de admirar que os houvesse em em
prela desta natureza, que requer pessoal numeroso. Quando
o dinbeiro passa por muitas mãos, toma, segundo a obser
vaç~o de um classico nosso, a naturezll do pez, que se vai
envlsgando, ou empesinbando por essas mãos, até chegar
diminuto ã seu destino. Não ouso, porém, affirmar, nem
negar isso. Digo somente, que parece indeclinavel esse in
conveniente nas grandes emprezas, como a de que se trata.
O homem maü exlraordinario dos nossos dias, Donaparle,
não pOde &Vit., com sua omnipotencia, que os commissarios
011 !orneeedü<es de seus exerci los embicassem no mesmo
vicio, e fOfBaCessem tambem materia para iguaes queixas.
Se, pois,d6ióperdicios ou desvios houve, delles, por inevi la
veis, é innocente a administraçãO das cousas da companbia.
De tudo resultou ficar em extremo cara a estrada que tra
ta,se de encampar ao governo.
~ão du.vido; Sr. presidente, que nosso tirocinio pagasse

pesado tributo á inexperiencia. O que tem, porfm, o estado
com isso? Porventura ficar-] he-hia mais barata a estrada
se ell0 a fizesse como cumpria, vislo que é estrada
geral communicando duas provincias entre si, e com a capi
tal do imperio nos termos do art. 2' da ki de 29 de agosto
de 1828, que rege a materia sujeila e que poem as estradas
nessas circumslancias á cargo do ministerio do imperio? As
pessoas que continuão o fOro, sabem a diITerença que ha en
tre as custas do processo e as despezas que se fazem por
occasião do processo. As primeiras são sempre com;mrutiva
lnento muito inferiores ás segundas. O estado fica com a
estrada em questão pelas custas do processo, isto é, pelo
custo real della nos termos do projecto. As despezas do pro
cesso ficão por conta. da companhia I que só na exclusão dos
juros so1fJ'e notavel prejuizo, elevando-se todo elle a mais de
3 OOO:OOO~, se me informarão bem, E', pois, certo que o go
v~rno do pail adquire por bom mercado uma estrada tão ne- .
cessaria como grandiosa e monumental, e que nada tçm quo
invejar á outras do mesmo genero, onde quer que baJa. De
sindivida-se assim o governo dessa obrigação por preço que
ntio podera alcançar se por s~a conta mandasse fazer a obra...
Passarei ao 2' ponto que derIva-se da escacez da renda e da
necessidade de severa economia.

Sr. presidente, em minha qualidadc de mineiro, penso q,ue
não posso ser suspeito de prodigalidade. A economIa minm~a
vai passando em proverbio, se com razão ou sen.l ella - D~
cant paduani. O certo é, que não póde haver riqueza partI
cular nem publica, sem economia, que é de indispensavel n~
cessidade. ~Iaf, a economia dos individuos não é a economIa
dos estados. O individuo póde ser tacanbo e mesquinho;
póde deixar aferrolhados em cofres fortes os seus thesouros,
selll. outros inconvenientes, que não sejão as p~ivaç~es pro
prias, e por isso se diz que o avarento é o mais mlseravel
dos pobres. Não passa o mesmo com os estados ou nações: A
economia do estado consiste em gastar bem, e á prop.oslto.
A sciencia economica, neste caso, desvela-se om averIguar,
se a providencia reclamada é necessaria; dado ISSO, não resta
ao estado outro remedio, se não procurar haver a SI os re·
cursos precisos para ser levado a etreito li providen~ia•. ~Iiás
correra perigo o estado, e soITrerá grande damno o lIldlVlduo
moral, ou a nacão. Temos falta de recursos', é verdade; mas,
se alguma cousa pócle au torisar maior uso do credito, é sem
duvida a viacão que communique as povoações, .e promova
a saca,· ou sab.ida dos diITerentes productos do palz, para os
respectivos mercados. As despezas então são reproductivas,
e dcllas mesmas sahirá a renda que acuda e sus.tente o cre
dilo. nluitas vezes, Sr. presidenle, o devedor aVIsado e pro
vidente, toma sobre si o empenho maior, para se desembara
cal' de seus apuros. O ponto está que saiba haver se com
âcerto e discripcão.

Penso, pois, Sr. presidente, que a razão fundada na de~'
ciencia de nossa renda, se é procedente, força é que se consI
dere perdido o paiz, que sem viação não póde prosperar; e
então bem nos podemos. despedir do progresso a que nos acena
a civilisação moderna. Isto que affirmo, e~ reg;a .geral, sóbe
de ponto e procede especialmente com IrreSIstIvel força a
respeito da provincia de lIlinas, que é a unica verdadeira
mente central, que não tem ainda um palmo sequer de via
ferrea, nem outra via~ão digna deste no~e, salvo essa.s, poucas
leguas da estrada Um~o, das quaes, nao obst~nte, Ja se co
lhem excellentes resultados, e que o unico defmto que tem, ti
ser ainda tão curta. As mais provincias maritimas do impe
rio tem a estrada que Deus lhes deu, e que o mesmo Deus
tem o cuidado de reparar e conservar. Tem, além disso, suas
estradas de ferro muito adiantadas que lhes assegura um lIri
Ihante porvir, a verdade doprogresso, tão suspirado e soluçado
de nossOs dias j ao passo que a minha pobre provincia, se não
for amparada e soccorrida pelos poderes do estado, será o es
candalo e a vergonha de suas irmãs. E', pois, de equidade,
senão de rigorosa justiça, que a assembléa geral tome isto
em consideração.

O SR. FERREIRA PENNA : - Apoiado.
O SR. MENDES DOS SANTos:-Teme-se onerar a posteridade

com pesados encargos. Bom fOra, Sr. presidente, .que só le-
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f:~1:>3emo:-, rH~iH'Ilt:ilJ:-' it.P()~,lCdd;ul~ Sellt!U. :]!lrl':~ll, i581) i:~p(~?' i lH'.I\H1~~f1 (.la~~ ~o(~enrrO~l tji:;~ Ii l)!, t:1!) et'ltc'~ lia!!.l a compalil,l ;1,
slvel, CHHlpn~ que 60tli'1l l.il.m!;ClIl o:; elll'jn·;;Il~. t'.lll hom Ulrelto [tIL I'0r dl:!lltl~ C i1r:lIf;:t-:;·" l'.1l 1/oh'lda llO~ (~III:jar;l<;O:i pecull ;)
Lillcm l.ç~ni {) (':lI1Hlwdu ('. lllcro de (P'í'!lpler el.lu:Ja ~(drre tam- I';OS que pl'f"iu, e rrUi7.· f1l'e~'eldr (~m lr·mpo. 1Hai,:; feliz fi; (l

Li..1 IU os l!1f:nmrnoc!o:.-', ou or;u:~. qti1J UH' :::::0 inill:~re:lle,.:;. Para companhii\ da e~trat!a de fei"i'U de I'CI'JlílfiliHlCO, concede:lI (}
<{llem tra!JüJhnmos nós , Sr. f1.i'e~idr;nl(~1 com tanlos 8;lcri{ki{J~ 5l~ Ú BrillllilÍl o juro acldicional que ~c ~al::e, pur eifeilo de
e liJllla conlcn~il0 do~ C3flil'lLu::;, SC!lào i'ill'a ti ptl:,teri(;:uJe. pl'omps~i.ls, Ijue, ~e eÃi:=ilirJtl, ccrto níio fonTn tão Hutnri~id;ls
I'i.ll'!t as gtH'a~õe~ que hÜ,li de vil', po:,io que pn:.;sfiu t(~mllem c prlSiiivil:51 COl~lO as (lue fOl'tlO fei~a::; Ú com~Hlnl1ia Uuiüü e
IllUllo::; dus fil.lU viH'1n ter algum li:.iiilJ;lO IlC~.:~(,S bcncncio~ '? lndll~lria.

Para nó:': cel'lê.lJneiJlo 1100 ti';jlhl.ihi)\:l(j~l pJ'it)Cip~lIille!ilo(~~: mi.l.i~ O Sn. CAr:rJI;1O Bonilr.s : - Ainlia y'eremos.
enlr,1dos em dFl~ e lIlUlto metlO~ illnlla jJiU'(l Il\l!n, IjUO Jil YeJ~}
eljtl'~U'-mc a mfl!'te l:e!O::i aITid)Jld('~ (Ia. vid:l, Se, pois, a ? ~n, I\]I:i\f)B~ln,os S,\.\105: - Ar) m-~nr.s vem j;í con:~i7
poslcridade lelll r1(~ ~'~l' a u~o-fructUj1ri;, rlü::; ii1clllfJr(lm~illo::, 11.Hlil em artIgo auditivo aa orçamcnlo a IlllpOl'lnnClil. neCt~~~:l\
que lhe pl'l)i~Ur;llilo5, cilrrc,:;ue ti1mIH~m COi\l ÜS C'llCiirg-u~ I'~a para .0 p ~,~~mer~lo do ju!"? atl:lif.'ional pl'ollll'.!lir!o. ~ó ;\,
que ::,ão it c~:JJ:,erplcnl~ia do~ nl{J~m,o;; mclhornnlPlllos. ~e il (,:)IJlp;J1111~a UI.IM) nao mcrece J~UêIl favor da pal'le dos nolire.:"
inglatc''rf\ se del~a:3~~e imprG:··siuilar pelo te:!l:'!' das dj\'ida~, ~:e:ladorc::i 'tiue impugnf:o o projcclo 1 Qu~m aCI.'editllrá r;l:lis
~e :sc ac<.\!dl;~.~~e I~a CtJII:,lt!LlI'<l'.:;la deílil:', S!?l'i~l IHJJH, se ILia 11 f~nl p"ume~~iL" dI) gOVPI'1l0. fallnlldu-se a fe !JuhIICi} que pIL:~
Ilrimeil'a

l
uma fi,,:..' [lriUieir;~s ~nacüeo tio mUi.do, 'o . nn p05~e ~l:-,':elll nH~I'ec~r: SI', presidentc: tem se para com a Comp;!!I~liit

(lu trid~nttJ dc f,~('.ptlFIO, ava~s;thi'ií\ O~ Ill'irc,.; CIWlll!ciulJ.:j do UI~t;~O Cii1 llIlIlHl!ura, o rne~mo procedImento quo leve a ill

çlobo? N;io o I"tí'. ~ls~il1l; cOilLrauiu a mai3 e~p:Hltl'\~':l c e~~~ ~J;\ti~JTa I'~!'a com;\ Dili:H~1~lrca,_quc acreuilou na boa fé ~llj
t,l\lol'L1illal'i~i. diviua, tle que fat mei1c:l0 a u;stOl'!;l~ divida Sli;l:;, jir()l!lc~=a:3, de SUl!:; ail~!Ilil~OeS e acon)~o;tmen.los, e 101

ni;}ito superior H tGLb~ lt:S di'lid(1::) rêUllit!as (h:3 mili~ lIi.\~·Õ('S, 1.1e!:a:~,a,I.I~·i.i!la aos lobo: c ~1O.(~l\l~~~laJa a S{';I~~3_ pr~lp!.':(~~ ~':ccm'l~
e que e~;cu.!e: se mc /lilO engana o que a lal re.:-pcllo lCI!110 ~?":., ~ (l~ .. a 10 m,e:,mo ,~lJl m~nlalulcl, COlO'J (.l~:,e, (llCS~Cllo (ja
lido, a E(HJ,OtJü"lúO,GOO !:llcrliilllS, CI:jO jUi'O ;lillJlV~1 1,lOota a ~n!;IO, u ln(,u~lrla, e I::'SO nao de\~e n~m pôdc ser. _
aü,000 oon~ sendo a ren(la all!1u;,i:l Ué ·;Ü,GUi.i,~iUO. Ctllll l'Lo f;]l~rtf_)~ Ollti'OS ;,rgUIlJCll,tlJS traria o I!OD_l'C 8cn~dor ;'. nao fH

f;Sp(liIlll~O Clllflunho, irnpo~si\'ei já de p;\;t;:i'-~e, 011110 (';l'eio, ilP;\:ll\{;! tndos ua.m~n~orw: ~_orqu~?s .lIa? OUVI. 1),Il'ece-me,
eOllqui.:;tbLJ a í:l:~li.lterra o mi.l1úr rj{iUl.:;·io C~.. Ioria li (lU~ é uauiJ 1'01'8111. quc os Jll"lI~Clpaos ll'l'.iO aquede::; a qu.e tenho pni~:l!
c1.lrg-ar lI111IL lla~üu. I ,) nt'lu I'l'spoildl:.'l'. Sr. pre~idelllc, O noLtrc sena.dor levou a bUit

N~lí) tenuo, pois, esrruplih, SI'. presidcilic, en1 conCOiTe[' colera, pCI'lJúc-me qrlO l~~o diga ... -
com meu "foto pura, com (ij~cri!i~;lo, ~e contrêlhirl'lll os empe- O DR. Fzn:':.Az: - Euler,), ?
llhu3 ncecssarics. afim de ser dotado O PLii'l co:.:' menlOramen- O ~H ijl ~:'if)ES DO-~ S ;'oíTO'" ,-t;:im emui l·}{)'t·ma "."'(\
lo' n~i,·i. e,l\ '!lo';:!lo l" t' ""t ., ipllt" .'·,1,"1. v', a""· 4 L" ,., ,\, :" \ -..J. vb 1 L 1 POtll'l'
..., r '- CI.d :;",.0 qíJv ... ll ItI ,l~, ,I:, O I!U .... U_· ....~ l,lI· ..... 11 ::;Up'HJZ de::")f~r~icios que dão lO,oar a dC:5pczas conl.l'i\ ;I~
Indll~trl;t e a rlfllH~zil) de OIlU(~ oSllLl tl reHf.~IL que de::,aflronLc o 'H'l~-' c;c (j}Ha o ~eu zúlJ' levou Ü d'jt10 '1 ~ ... h-lif'l"fP';':) .. {
jlol.\(l() j':O ,'eu' ''''11'0'-' r:." /'.;'" /) l' I',\;,} !t.lo Vi~lC'-O e ".'l 'i ( :; ~ ,I r ::l .o.J \ , ,., t ::)u,l I I r. 1,~Ü. •• ,

:l:'~~'-:;~ li,\." .~! :lll;. ~;!ll~I:',lll~e.d'J:, III,U~. :1, LII>!l.~ "',,,.tt ,:, '. r.lOíllOde att!,ibu~1' OS f(~vol'es toncedi.,los .a Cnrnp(H~hia Ulli;l!)
,\.),-,I,.~, \ I ~~1~~I:h1 .lj~O\~.lClt~ :,ll~ ,'!10~1('., ~~~d, ~j~~',:d~"CI~~" C S~ a prcssuo e:-(crc!d'l50hre o govel'lw 110 palz, pcla l'e~n~;)crIL1
'~L',.I.ldllC.I'l~\I~l\lu 11 p'Jtl~ IJI )'d~.I, (W ellic.\z 1~'I".dlO. to UIll.l nll1 flor Pliinas, Pellso SI', [)I'C'sidcalp., (rUe o nobi'e senad':l'

j 'I-'lI'l"l c 111ülJ'll"C '"CL' ... " ~'Ll' rr·I·~lljcllle 'J ', .. !" ') l'I'cro '[ filie' , , 1"
,'1"-' I" ',I, "' '~l' : ,', ,,'1 -~,Vl;":'.: 'r ........., ' • :•• :, ~l:',~~, ':, ;I~ , " n..l0 f,)i ,itl~to lia f.lI)i'rciaç;1o do~ mOlÍvos úe laes favores. A
,1;1 CaL tl.:.! (ll,,:"lLlr.o 1.1u,l,,:, leze:co, o::; I,[O\.iUc.I.:,:'~ I.(t .v'V ;l..l.rrl. j~:1Uca,lalvpz mais do 'lHe a enúid1:lde Og tlcoJl:5elholl. Creil)
Um (ll'ilidln~,~ie an"~IZ, pOj' e·~cmpln, ql:C ali,UI. ~e p:lf.'".i.!. \:.01' ~l'. l~:'e~identc' qne não ha L'epj'esellta~les menos exín-ente3'
[ire~IJ e~Oi"~aalllCi e l,'!UC e um, diJ5 alllncnt!t:,lOs .J,ual.~ 111 1:1:5- du' \Ie uS de l~lillha pl'ovincia. b ,
11{~lJ~:lve~ {lara tU'l;~.'; as lllú~as, lC'la-so c1}(~,l;:l:1G la a vender ..,,1 ~ ,.... •
em S. J(jil\.l o'EI-i\ei P()f' '1(3) c t;:J!nJZ por nú-'nt.L~, eumprinrli) (,1 Sl1. fc:nnAZ : - O meu Deus) iSSO e conlI'3. a vcrda.dl'
IJ!J5e.rv.'.H-SC, qi.\I; o aiqufíre (Ldi é muilo rnil!,~ 'l"iJ!ll'ijar.o do SdlJJ,!íl.

que o ua côrle~ A qlW S0 deve c~la de:5gTilça dos LVril':llre:; O Sn 'r~lr;;i\r:r::a r,o.~ SAXTOS :- Pela m:nlla parte decla.ro
eJe rT~ina::-, ~eaao :'1 falta de c:;i.1'3das t:U~ tl';L'~l1o ;l mell1ore~ qt.il:':! 1!c-rle~1,:cndt) ao C:d'PI) Jcg!;:;lrltivo ha m;lis de :lU ílllllOS,

illcrcades os pl'OdliCllls (le SUf.l. lavoura"? T·./ê lli.:;Ul V, i::x" SI', nunca exerci prG::;sJo HL:uma sobre n ,(~'LlV('J'no: nunea o ill

)Jre~ideiltl\ quc, S~ tive.:iscmo.s uma e::-Uada, l1i~na deste eonnnodl-'j· eom pC'didos ;n;3í(~; e, se Hl'~JIaS Ut em fa\'ol' cil~
flOIiW, qU!J se intern:!s~,e tjc!o cenlro ua [lt'ovincia, qn(wto uutro:,;, tive ;1 boa fürtml1l de não s{'r illtcndido

1
d0 mudo quc,

ilOdl;r~úu lüc:';ll' '. nfin ~.u, ..us COll:;U1!J.idurL'~ .da curie, comi) os ~IJ rll~ucm pl'clendc5se sei' dess!JJ''Ví~JI), ou lcr Ul11 tlesp,il'ho Ctlll
íilV,j'ad,"',re::i 1 quo L[wtO ~uli['cm com C'5:51 L\.H~l. , . . I Irilrio a ::J~U5 r1cs(ljne., ui10 tinha mais do que rC(~Ot'l'cr (i minha

.Outru I!Oill() e!.ll sue lllc~u o .nobre :52I1iHI',11' 101 o pengo ou gl'itndc valIa, para llcar desenganado da effici.lcül. deUil.
u Inlluei1Cla p0rnlCWSi.l du cxe:l!plo, ::e pOrVC!ll.lil'<l pa~sal'clll ;...... ., . T·. I '

(JS ~OCeOrr1)S r~ciiH;'lil(lc5 e decreiaJi)S 110 projectu, que se \) bu, ligRRAz:- rHnguem pe-(l\~ pJ.r~ SI,
,Jidcuie. Creiil, porém. Sr, TJi'c.sidcill3, lJue o nubre :;~rl~:ddt O Sn. ~L~:'íf)E5 DOS S.\~\TO~:- Tenho ouvido iJ meSnlrt l~!!eix,'l
devc ficar bem tt'(1lJlfuí!!o a e·,.;íl~ rospeilo, O ~:-,pirit'J dl~ il~~O- a muilcs oulros repl'esetllante~ pe!a minha provillcia, liond~
cÂa~(lo está (ü\)rlo enlre nÔ:L O [ll'ourio e:.:.empt\.J rtL Uni;;o c infiro que o nobre ~tUutl0r uiio foi jl~::;lo na aprecülç,lO l'e
!ndijslria yctlarli a ten,taCi"io, e tiral~ú todlJ o de~ejo da imita- fCl'idn,
(Lo nestas mesmas difJcÚlu:J.des, n0~tll dl1l'a provação pl'rilue () nohr0 scn'ndor até rlescn1Jriu motivos de suspeiç,10 Ctn
e-stú passunuo e iPTII passadu as rcclalllllç(}~S da companhia, mcmbl'n~ da comara lempornr;a, que votár.-iO por este pro
fundaLlas a. meu juizo cm muita equídi-,de. E depoi:;, t)1'. pre- .i!~cl,o, Nüo me pai't~ce e{l.le haja. COlJ'.'e!lllIBCia ni,.;lo, Sr, pn"8i
sid~nte, 'lue oyLra assoí..:ia~ão pô\ie ach,lr-sc no mesmo c,~so dellí!) ,; os l'eprc:-,enlillllrl:' díL IJaçflo só podem s?r con::;idt,l'ildo5
~ ClrCulU~ti.lnCW.;5 uesta com:Jíltlllla? Porventura nfio l2m SH.lO Sl.JSpP.ltos no::; termos Je seus r12SUerll',.os rel.{lmcntos. lllte
clla babejada, acol'oçoa:!a ê :::t:~UI[ltalb. pelos diycrsos poderc~ l'e5~e lo';!)::; nó:; podemus ler, ao 'lllijllOS intÜl'cctamcnte l em
do estado? Não é o gO\'eríIO U;) iJi"liz que deu causa á cooli- toda::.: as nv~rli(.Iil.s que r~~~.~o r.as camaras, de modo que, a
nuação da e~lr<'lda, pCll' modo tão (lncl'o:;o á compallbia? Estar eslil'al'-:5c íllllit\) c~ta jun:,,:,pl'udencia de suspeições. uão havcr(l
em certo t"inp(J ,'çllt!O o di:::penrlio immen:;o que LlCÇ-ji) custas qucm vot.~ POi' medida alguma; ao mello::; faltará o numeru
i\ e~trada pelo modu ind;c~Hlo pdo goven:o, pi'upol-il1e a re- legal prll'il :~:;o. P01'tantf>, re~fwitnn<!o muito, como devo, D:-i
ducção da obra, limítundo a ~ua dhlensão em orderl:3 a poder intençiJe:3 d" i!'.JÚI'C senadur, que bem conhece a Llllmil'açJ.o t'

admitlir ullicr\mente triilH.ls. N;lo foi aceila a proposla; Jll:ln- inveja que luilÍlo de sens l.ah~i"itoa c tl\~linclos f1redic.ado~,
dou o gov~.l'no Ijue (.;oliti[Juassc a estrada. animanJo (1 com- peço-lhe qU'J rC~{JnsidürA a proposir.;:10 que uventoll na C;j~a.
panhia·com a. e:ipej'üllça Je ~·JI~COrrosl que tanto· se llle dis- ::li, prefidente, tl~ídlO pretendido ~ómellLe p:1g-ar;co:no djS~{'!,
1Jut~o o COllti.:blüo agora. Em todo Cíl50 se f05~'ü admiltida a o t.r;~n.l{j t1t' g;>:itíL!:lo, ,quc devo (L cOlllpanuía uni~10 Velos
}Ji'OiJ\bta da. cOfH1J(lilhia, não sahiri.,l a ubra lil.u Hlngnifica: h(':lcGe;o:5 1 em que tê.:n\HJ!H tf.mlJo 8il~0 'lUíilhoeiro íurcejando
tão .rnollumenlill . t) fOI'HW6il; m:l5 0[:0 uÍisurvcri<l tudos o~ por deU' Utlht breve. o li1~d aiinhav;ltla I'!)::-post;\ ao oobro se
reLUT-Sl)~ da COlll]H\!Jilia

l
e nem da.da Ioga i' aos SiH',riílcins tlue f1il.dol' !irla [:i1ui.=t, e jJ55igna!anrlo a~.:;in'l o illlPl'rJssa, que turro

tanto tem cust~Hlo á mC'sma, aSSi:11 como ao c"L~~ü. N<l cS' prLl 5(jrl~ d'.~btii. cnmp;-j:;b:a j titO util ti ill'!Jo\'LICi:1 rio me.u Ilas·
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cimento. Talvez telJ!JU o[erecitlo,ncstas poucas palanas,novos
Ilocum~nt08 da mioha insulliciencia oratoria. Não importa;
lenho cumprido o meu dever .peJo modo, que posso. PI'ctenLio
compensar o senado, e índemnisa-lo da perda do scu tempu,
continuando a cultivar com esmero o meu antigo programmn,
o qual consiste no lJlay'w tacelldi libído dos esl.oicos e ncsse
Jlroposito fui muito acorocoado p'lr um mui distincto orarlor,
o nobre senador pela Il"hla, ao qual ouvi alJui Ilizer mais de
Um'l,'el, que o fall.lr era prata, mas quc o silencio cra ouro.
~luadrou isso bem ao meu programma. a que admira, é. qu~
esse nolire senallor, á quem me refiro, prcfi'ra a pmf,l ao
ouro e faz muito bem, porque sem essa prefp.fencia ficariamos
privados dos seus excellentcs discursos em todas as matcrias.
llico todayia um pouco confundido, e desapontado com a
mesma preferencia, porque, quando Ita pelo,; livros da eco ..
nomia politica, neBes achei, que o ouro era metal mais oobre
.10 que a prata, e porisso materia mais apta para a moeda.
O nobre senador faz-me desconfiar disso; sérá mais uma de
cepção entre as mui Las, que a mioha ignorancia tem cncon
trado uos preceitos da sciencia economica, muito embaraçosa
para n,iõll. Preenchitlo a1sim o m1!U Dm, remeno-me já ao
silencio no exercieio do meu prograrnma.

O liir.bol·iio oI.-e. ~.L(Jul'e"ço:-Eu não desejava tomar
o tempo á casa; porém a discussão tendo modificado meu juizo
ácerca da questão que faz o objecto deUa, vejo-me forçado
a provocar algumas explicaç'ies. Desde. a provincia que me
mostrei hostil li preteneão da companhia União c lnrlustria,
porquanto me tem desâgrlldado, Sr. presidente, o sy;tema
atloptado de querei' reparar ttlLios os prejuizos dos m:ios cal
culos, e das especulações infcli~cs, o S)stemil das encampa
COes! Se, pegando a moda, quizessem encampar minhas
jlerdas particulares I todas na intenção de concorrer para o
progresso de meu paiz? Comu,porém,não tenho al~uma espe
rança de o conseguir, estou puueo di~posto a ser tão exlre
111050 pelos prejuizos alheios, can~ado" de chorar os proprios.

a SR. FERRAZ o-V. Ex. não pede.
(,) SR. DARÃO DE S. LOUREl"ÇO :-Não peço.

~ Sn. lítEN~ES DOS SANTDS :-Nem tem promessa.

O SR. ~AnÃO DE·S. LOURENço :-Pelo que ouvi, SI'. presi
dente, ha rnuit{) que examinar ncste negocio em discussão, e
o exame póde fazer-me vg"r o que á primeira vista dsi1ei de
descohrir.

No tempo cm que fui ministro, despendendo-se muito com
o theatro L)Tico, e querendo cu obter autorisação para "con"
tinuar'a faz~-lo,acbando dilliculdade de o conseguir no senado
.prometli faxer fechar o lheatro,e cumpri a palavra. Posterior
menle i01portuuad'o por coutmuas reclamações dos cantores
\l ue todosapresentavão contratos garantIdos pelo governo, no
meei uma commis~ão para o exame de todos os contra tos, e
l1ara verificar qual era a úespeza fwçada a fazer com o tbeatro
fechado, e qUill a provaveJ com eUe aberto.

neconheci que o thesouro publico despenrleria mais com o
fechamento do referido theatl>o, lloi's que ttldo pesstlal estava
contratado com garantia do governo. Teria, v. g.. ,de despen"
dei' 100:000$ sem alguma receita; e ~rabarbando a companhia
despender-se-hia t'2():OOO$,e haverill uma reeuitR de 80:000$
o sacrificin serta,portanto,de 40 em ve~ de 100. Mandei qll'C o
~heatro trabalhass~,~, com certas provl<lencias tomadas, o sa
crifieio foininda menor, graças á commissão encarregaila de
sua adminisLracão.

Receio que nos achemos no mesmo caso, e que com um
exame serio Lenhamos de conhecer que os compromissos feitos,
os favures jú concedidos. nos impossihiliWo de ser rigorosos.
Parece-me que não podemos sahir hem da SitU,1Ção em que es
tamos.

Foi no meu ministerio que se contrato'j a compaaliia-llni:io
e Industria, não ~ que hoje figura, porem cousa muiLo diiIe
rente. a contl'aLo foi para a factura de duas linhas de estrada
de rodagem, par·tindo de ponLes além do rio Parabyba para o
inLerior da provincia de Minas. Nada se estipulou para a fnctura
lto sef:uimento das referidas du,,,; linhas para o liltoral,ou para
~ Rio de Jane.iro'.

O 8n. ~IENDES DOS SANTOS.-Apoiado; é ,er!IaúO'.
O Sn. DACÃO DOS S. LOr:RENÇO: - Estil, sim ~stip\lla,la,

no contrato que, se dentro do cinco ,Illnos não se (enlasso
alguma emprpzu para o litloral. a companhia eSlenderia sllas
obr'lS para cil do PilI'ilbyha. Esta tentativa \'orifi~ou-se com
ae5lr"da dc ferro de Pedro li, c de tal hl'poLhese se prel'i-
nlU expressamente o conLrato. .

Depois do contrato. pelo r1rcurso do tempo, na minlm <1U;
sencia cu morte ... (HilaT'idúdc.)

O S~. I!IENDES 00'; SANTOS: - E ressurreiçflO.
a S~. DAnÃo OE S. LOCRE"ÇO: - Consta-me que a com

panhia fiura ouLros contr,ltos e recebêra exLraunlinarias
f1llimaçõcs c cllcol'ajamenLos até cl1egar ao estaJo em que se
acha. Estas facilidades, esta ing-erencia em tudo, o descio
que tem o governo de túdo fiscalisar e querer dirigir, temlo
pcna que não o consu] Lemos sobre os praLos de nossas ll1"sas
e o que se deva manual' comprar á praça do mercado. maLão
o paiz c collocão o governo em cmbaraços! Nó;, uscalisa"os
tão de pel'Lo, quando nos achamos mal, nos lembramos de
nosSO hom tutor, o qual, tendo sido ouvido na despcza, nos
deva soccorrer quando a receiLa fór insufficiente.

As proviocias concedôl'ão garantias de juros de 5°/. para'
as estradas, cada uma no seu respecLivo territorio, ao
que o governo não é extranho, porque ali actua, por via
de seus presiLientes. Além disto, o corpo lp{<islati"o geral,
actuado pelo governo, elevou a garantia a 7 %, cooced,'ndo
2 % mais. Não con(en:e com os repetidos fayorcs. os COIl1
pletou com um emprestimo de 6,OOO:OOO~ I G.OOO:OOO;i),
Sr. presidellte, empresLados, quando se sahia que 1150 podi<io
ser pagos I Já a estrada de Pedro II ameaçava morta'mente
a IiniJa áqucm do I'aralJ)ba; nellhurnn duvida, poi,;, podia
haver de que a renda de uma estrada de rodagem em tae:t
circum,tancias n~o podia hastar para o costeio c para pagar
t,lo er.ormes sommas com s"us premios ou juros. O empros
timo por conseguillte teve esle nome, mas foi uma verdadeira
d'oacilo.

Portanto, qualquer desfeixo niio dere ser attribuido
ao actual parlamento, mas aos que concorreráõ nesta
ou naquella posição, para 05 embarac()s que nos estão cer
cando, e dos qnaes nii.o vejo sahida boa ou favoraveJ. Se
declararmos ou fizermos declal'<lr a companhia fa 11 ida. teremos
deir sobre sua massa como credores de cerca de 7,OOO:OOOií!
E' notavel que nos scja adjudicada a obra, e como não"
somos cr'edores privilegiados, enLraremos no rateio e sere
mos obrigados a dar o que toca aos outros credores, vis~o
ter pouco mais ou menus o que está na lei em discussão.

A perda, portanLo, de 9,0(l(l:000;j) ou 10,000:000;;5 é infal
livel, passe ou não passe a lei que se discute. a paiz, pois,
fi'que sahendo que seja qual for o meu voto, não concorro
elle para a sua lICl'da, 2. qual está reali2ada, de qualquer
forma que se vote.

O SR. FERRAZ:-Perdidos uão.

a Sn. BARÃO nE S. LounENço:-Teremos em troca a obra,
mas inferior ao valor que despenderuos.

a Sn. MENDES DOS SAl"TOS:-lI/as é uma obra necessaria.
O Sn. BARÃ'O DES. LOU~ENço:-[!erdoe·me o nobre senador,

o contrato que fiz dava t:xistenda á uma obra neces.aria
então, e hoje ainoa util; porém" a linha áquem do Para'hyba
perdeu sua maior imporlancia, e se tornou apenas um cami
nho provincial, e muito local, do Rio de Janeiro.

O SR. FEnnAZ :-E tambem de l\Iinas.
a Sn. BARÃO DE S. LounENQo:- Cessa de SI'lr de 1Ilinas,

quando a estrada de ferro a cortar no Parahybuna; nem mes
mo os moradores á quem do Palabyba, em pequena distancia,
deixarlÍõ do ir buscar a estrada de ferro. Nestas circums
taneias. SI'. presidente, creIO que não estamos preparados
para adoptar o mellJor al'bitno, porque, havendo mais de um,
eu não alcanco a extensão do sacrificio em cada um delles,
para escolber·mos o melhor. Sei que pelo r-rojecto teremos de
perder o emprcsLimo com seus juros vencidos, algum outro
favor jil fe.ito, que me parece existir, uma divida grande de"
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nEQUERI}iF.NTil,

(f Requeiro que o prcjecto vú as eom!~)is~ues de f;aflnda o
mnpreí'.as pl'ivilegiadil5, para darem o ~ru parecer :;obre o
meiu que se de.ve udoplar, alil\1 de aliviar os prejuizos dos
sccionistas, com menor sael'Íficio do thl'súuro. Sala das ses·
sões, ~2 de a~o:::to de 186i. - Bat(lo de S. LOtcJ'enco. :)

ficou a discussão adiada. •

2" PARTE,
Oi\C,U,lEt"'iTO DA. MA fH;\t!A.

Achando-sE' na sala immerlinla o SI', mlni::iíro da mnriliha
são sorteados. para a d2putação que il tinha de receber, os
81'S. Cillldiuo norges, l"i'cl'raz e Souza Queiroz; e, sendo in.
iroduzido nO salão com as formalidad9s do ~sIJlo, tomou
assento na. mesa.

Prosp,guiu a 2" discussào, ádiada na sessiio antecedente,
da proposta do orçamento, no aft. 5° eom as eu:encas da
~anura dos depIlados.

o ~•.•"om••eu :-N~o prBlendo tomar tempo ao senado,
ncm tão pouco concorrer para demorar a p<t6sagern do or'ça
mento, e menos para ~ue o g-overno nfio seja ba bilitado com
as medidas necesôarias á auministração, que espera, e pede
ao corpo legislativo; portanto me limitarei o mais possivel nilS
poucas observações que tenho de dirigir ao senado e ao notrc
ministro áa marinha, com relacão á repill'ticão a seu carg-o.
Tambem não pretendo occupÍlr-ma com' as fortificações
mandadas fa2er no porto desta eapital, nem com as encoU\·
mendas de armamento que o nobre ministro tem continuado
aiazer para a Europa ; sómenle aesto respeito farei um voto,
e e o se~uinte: praza a Deus qae tantos saerilieios que
vamos fazer eom esse armamento sirvüo ao futuro para
garantir a honra c a dignidade de nosso paiz.

O meu. fim, 81', presidente, ilmuito modesto·, é muito paci
fico; vou tratar sómollto de um objecto quo diz respeito ú
induôtria 9 pl'oôperiuüde dc !!linha pl'ovinci,\, cujos iJ!l~resses

Cê,';;,l de~.Giln:ÚOO.;3, além da; di'ii,!<l:; pC~I~Cn.1S, cuja im- não deyo, nem posso cS(i~eceí', e mo cumprc promover jun
:qort;ln~ia ao justo ignoramos j e (lue em troc(j tercrr.os a pro- tamer:·tc com os interesses gcrilcs do impedI).
pl'iedadc da c~trLlda: ma-s ni10 <lS g:1I'anti;)s pro\,ülCJarS, ,que V. E\:. e o senado ~stal'iio Jembl'udos de que o nobre mi
se nos J[~l mas com as quacs Ido devemos COilr.ar. DescJal'~ ni~tro, quallflo aqyj veiu discuti!' a ])I'Opost:J da Oxação rins
ilorélll, s1lbcl' exactamente qual sCl'in vo&so. sacrificío, vos~as rorças de ma!", nos disse ~ue não faltaria á sua l'illdVl'(1. Esta
perdas, c sua compcnsaç.fio , no caso de Jl~IXi.ll'mOS a emproza Jec!nféJ('ào de S. E;.l.. roi aC3ila pelo senado com sati:;facão,
e::l"trcgar-~e. Lma commissão pnra nos I'eiatl'ri' 1.ílC,S in!Ol"mll- corno ei'(l niltuI'al 1 porque na venlaJe não ô pouca côusa.
ciles auxiliaria muito o sellado; e nem se dcve rccelilr grande' .1 (';)rtfza de que um ministro cumpre suas promessas.
j~mora, a nilo podeI' ter log-nr e::-lc ílnno uma Jelibcl'açJ,o, Ora, S. Ex, 0;1 o-::üra cnsa do parlamcnto disse esponl.a-

l\1uiL()'3 outro::; pontos ha. que pedem a~gu:n estudo ; fl~de a oeamente que lOffiílya o compromisso de dotar o Ceará de um
'cJmpallbia qlle SP lbe deixe '1 cOlltinun~,i" (j;,s diligenclils e porto, ou procuraria melborar o estado do porto da capital rln
aduads conducções, mas q'u-:) as barrcirti5 pil%l~m lW!'(t o go· Cearü ~ cu tomo o nohrc ministro (leIa sua pidav!'a ; venh.o
Vtrao, com a pensão da conscrvaçào d~L eC":i!"lda .. Sabemo:; lelllbr;\r-Ibe cs:;~ CO:HpI'OHl~SSO, cuja exccu~~fiO dcsrjo.
nils â ~uallto lI11portfio a despcza e rccel!~ oUer.cclda,? Pa- E' certo que S. Ex. jil mandoll para o Cearâ um '!nge·
gará a tomr)(wllia lamhem. as bíll'r~ll\ls? Ou ',."1 (Iue Slln; nheiro, a ~u['m deu instl'ucçõct: pal'il eXíln,ilwr o pono IL.l
porem no eontrato primitivo acba ella i:'enç<1o literal, e nada capital; m'ls lembrarei que IlU lllais rle quarent.a annos ia
ôe estiplllanllo, hade valer-se da cor.eess,io E se porventul'n zem-se exames na~uelle porto, Em 181;] o !;overl!ador Sam
.ficar a companhia desonerada de pag'lr tiS barreiras, não 3e- p.lio millldou füzel' um exame pU!' um engell11eiro J oilltial de
ria justo que a rleõpcza de CO":lservaç,j{) se pnrtilbaôse ? marinba portuguez.

Eu desejo muito um rel:Jtorio tem milluci050 pam justificar Em 1833, no tempo da presidencia ,lo Sr. José Mariano de
.0 meu voto, 'luarllto favori\vcl â emprez.1, consagrado eom o Albuquerque Cavalcanli, rez-se noyu exame. Em Ul40, na pre
odioso sómer,tG r;u{)m de direito fôr, Se V. Ex .. portanto, me sidencia tio Sr, Souza Martins. fer. ·se out~·o exame. Em 1857
admitt.i, um re~uerimellto de adi~~lento, animar-me-bei a o governo imperial mandou 11m ollici<tl do engenheiros, o dis
maada-Io â mesa. sem espirito de llOstilidade, e ,deü05 de lincto SI', coroncl Jardim, qae demorou-se ali alguns ll1cze
protcll~r a discass;10. Eu, em regra sou i"yoravel áo emprczas iazendo cxames. De :S:jQ ate 1clG'2 .1 I'roYincia pagou um en
no meu P,li", c descj:tra que todas iossf'm iellzes, para 'Iue genheiro [rancez pa"a e,tudar o porto. Vê, portanto, o nobro
se creílS5~ c~(e ~::pillto lle .\S'OCi;lÇ~1o, Ú LlItJ. da qllrd tudo ~e mini::itl'O e o senatlo que esses exam~s e e~luJos e~tão mais
espera d()s cCJfras publicos. Eu fUI 'ôr a Ob",l ocltei-a muÜo que fe.itos; ljuarenta annos de exalllQS para l'esGlv[r '.lUl
heul fcita , C Llmcntd QUll iOêse r0alizada) qU;ulJO era. ceda lluc~lâo pouco impOl'ti,ntc acho sufficielltl3~ pill'(l Loje se
sua morte) COJU o caminho {ie ferro. . . . 1 f:I~cr ai.gUlHa ubra. 05 relatarias de8ses engt'lIboirus, seus

, , . '),an05 e purrc~rcs devcm acltar-se na secrct"lria da reparti-a Su. FCUfiAZ: - Mas bto se diZia aates do contrato. ~fiO da m;]ri!lba. '
I) SR. D..InÃo n~ S. LO(JnEN~O: - Antes niio, pOI' qUQ eu • E' um facto sahido e todos os q~e têm nas;ado pela ca

llão con~ratel a linha á"uem d~ l'arabyua e sim aqllella ~lle pital do Cearil Mo de 'rec'lIlbecer, que aquede porto é forma
amda pode ou dC'ie prestar utilidade; a obra que cxalllllJeI rio de UI:l arrcciic submarinho, ~U" corre pal'allelo á ~osta ;
fOI aqnem. .' , . este arreciic deixa apenas entre elle e a praia 11m estl'eito

Se V. E:c da llccnça, Sr, presidente, mando o rcqucri- canal, que todos os annos vai-se entupindo, ou atterrando de
illllJ,tO. arêa; de sorte que boje já não tem fundo bastante para navies,

Foi lido apoi.1do e posto em di:3cussã0 o se,;uin<a de grande calado, nem capaei,J.1de para. mais de uma dezena de
navieó. Depois, como o arreciie e submarinho. não quebra
suflicieuternent~ a iorça d.1s ondas; a arrebentação na praia c
iurte, pelo ~ue toma-se custoso e pcrigoso o embarque e des
emhal'qlHl. rles,es exames, pois resulta: 1', que o porto
vai fi·:ando carla vez mais ins~fficiente, pOl'~UB se vai eslrci·
tando 'luando maior numero de navios o vai frequentando;
2° 1 flue por faHa de um qucbra-mn:r a arrebenta~ào torna.
Cllst(1S0, despenrlioso e até perigoôo o seu traieg·o ; 3', que
por ióso os passageiros eYit'lo desembarcar, e muitos navios
el'ítão iazc!' escala ali. preferindo os POi'!OS das provincias
vizinhas.

O Cj'Je, portanto, COnvém fazcr-se pam remover esse mal é·
r,l]lar aquclla c.qJilal de um porto, como prometteu o bonrado
n,ini,tl'o? Quererá S, Ex. cmpreltender uma grande obra
h)"/iraulica no porto do Ceará? Que"erit executar um dos
planos .1conselhados por esses eng-enbeiros que e::aminâl <lo o
porto? Eu acredito muito nas inten~5 da S. E~" porém
duvido um pOUCG rios recursos rio est;ulo para lanta, porquo
para isso ,erá mister talvez despender muitas centenas de
contos de j'éi", e eu nfio me desvaneço eom a esperança da
~ue para o Cearit se de"pend<1o mil e tantos conto>, como se·
baratcárão com o celcbre estabelecimento naval de Ilapura,
de que se iallou na sess,lo p.1;;sarla, cnde, segundo affirmo\l.
o nobre senador por Idtito Gro,so. se dcspendcrilo mais de
1,000:000;;3 para agom se abandonar.

Não espero tanto, e nem na yerdade é preci50 ; é por isso,
SI'. presidente, que "ellbo lembrar ao nobre ministro 'lua o
porto da eapital do Ceará estâ feito o achado, segundo a
opinião de homens pratic05 e conbecedores daquella costa.
M,;s por ~ue razão, me perguntarâõ, n5c usão delle'l EI1
explico, e direi o que falla para seu lISO. E:dste a uma legua
a leste da capital uma ense..da, formada por uma extensa
ponta de arca, ~ue, intrvmctlendo se pElo mar adiante, fórma
com a co,ta adjaecnte um scmieirculo, que se cbama enseada
do ~lucuripe a qual oITercce eapacidade o seguran~a pura
Ullcoradouro d9 l11,tiô de :300 I:avios do ditIcrent!Jô ~aladcs ;. \).
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[~1nílo ~ (~~ íll'~a, cúm qnatro e cinco bJ'élÇ:lS de ngua; a ílrre- ~o semestre de jalho :t fh1zcmJJl'o de 'lEt;:J a rGUlja lia ai
J~enl(lçaO e ,,111 pequena.c fra~a, Os IW"ios ilii e~liío ahl'iga- fall/lCL:'a !'uh!lI a 1:-H:íb;iiHi:1H, o tJU2 eleva a i5G:OüO.-$" ou
\..tOS, porque o \'elttlJ mais cOlIslante é de suet=-rc, Ic~le c IIllr- g(HI:GOO,~ a relida de todo () eXtJ ticio , quando lia dol;'~ uti
destc , ~los qUílCS os defende, a pJ!lta' do !,1ucuripe. l}urlanlo, trcs nnnos anteriüres c::sa renda nTio excedia de Olt't;J(!e da
~UiIlO rJl:::~e. o porto esi.i~ feIto c achado l1e~ta. en~eaJaJ Qjlde qu.dla Ijuantin. !:;so', porL:!Il\o" prova, nüo só Oillcre:llcnlo que
~xi~te já uma crescida (lo\'onção de pescadorcs C01l1 Illois de 1 v~u t.en:Jll ~I C(JIllI2H~i'Cj~ n;~quella ['rnça, com;) lilrnllelll que nfio
~ou c;~~as. . 5(IU 1~\SlgilificanLe~ os llltcrl\:;ses "lue jú bfrjc aii muve o com-

mas_dista umalegoa ua capital , ~ pl'ccíso , poi5-: 1°, que ttli mC'J'ClO.
FC b~>o armilzens ou qUH6... quer .oulf'í\s o!~l'a,:; que sirv;-lo para Vê. portiad.o., 0, l'i{j!Jr~ milr1:;tro que r:rrUf)Ji,l prr!~ ..~ mercco
il~rafH~(\ga; '20, que se faça urll tnlbo de (erro para :-\s commu- qU:lhi Uer SilCfJficiO que se tullua de [i1Z{'l' p\lra dtlr-\ile um
n~cí.!t;r,es entre o porto (! a cidaul:' da liorta!eza; 301 , um tra- bl.~m pori?, e ilS~im de~Cilvoh'er-se me.~b0r a sua industl'ht ;
p!cbe UU'pÓJltc dc dc~cmbal'qu-e tanto IiWiS ll.Utl.:tto c~tc sacrifh:ilJ sel'ú cump~nsado cum maior

l~1I pedi étO iHustre engenheiro fiscal [In cstrlllla de f~JTO de l:oll',Ja da Ldtilildüc:a~ Silo e;,tH~;151 ~!~~~pP:&{\S productivas que
n. P~.dro JI

J
o SI', c-(lpi1ão- Verinto ,lc nIed·eiras, que me fI- ~~ oevem r(l:~e-l' j ~;IO est.!J~ IJ~. ~1.ICI'If:CIOS que nilo e~g-ot.ão 0$

zcs~e o orçnmer:lo da de$pcza prOYilvl'l com a factura dan I'l'CllI'SOS do estr.do\ porque er.l \'02 dc €Si~luca!'{:m criiio ou
1)1~r:ls neCes~al'iú~ pi~l'a o ~es.em~ lrque em ~Iucuril e e flara o ;.:u;~mel1t~lo (lS rendi!s Dublic:l8,
tl'l IIJiJ de f~r~o. EBse dbtlllúU engenheIro .te\'e a lJoll- ~~~Il~ores, a minhil'pl'OVlllf'ia resc!llc-se ela rilHa <1('. dOlls
da de de HllIl1strar-llle uma ]luta, PTn ([Ul:' flpr05cllta O calculo gj"a.IHk,~~ Illeiu~ par:t ue=-envo!ver os rl'CUI'~OS n;itut'ilC:-; qu~ dia.
dc~sa deSpe%íl, que é o seguintc: para a. via I'c rmil- lP.i\l em s~. ~'tal\'r1. a unira. j}l'ovincia do Ihi,~il em que se

-PClltC g 1~~)UOl); para nuas locomt·d,h:a.-:5 pequenas tZ';:OHOi); telll1a re~()lvl\to, o P!'o!)!ema do tl'ilbtl.lb~ livre; porque toua a
Illlra ü~cl~a:3 de pequena l'epíll'a~;II) 2h:fHH:íÕ; para d't'pQ~il.o producç,iG do (,CiJl'U e r:lba de hr::co:3 IIViTS) c estd. conside
dc locumotovas, ~nrrus c tnnque 22:0UO,:') ; p~ra despezns de ]'i\~.,10 só por si !lOS deve IllcrecCl: muito, tJ,\S infelizmentc
f,n;.;e;d;ailJ. CaecldentÍlcs 2:l:DOn;;3; ·ao todo 1::3:1;00. POI'tiínto fi.ltl~o ao Cearú "!llS de cO~lmuni\.'.l'ci';o pal'a facilitar o trnllS
r"OIll ~ l~e~pCZ<l de 173:000; r,óde u guverno, uotar a Cilpi!al do porte dLlS generos dus cenlros Jlrõdnc"torc3 (10 inf:l'cacio da
t./.~fUil com ·um excl:llcnte p<lItO, abandonando-se o aclur.1 exp0I't(l~ilo, e falla um pOl to 1~\lC fati!itc a silhida de:55cs. ge
IllH~ não p61le mai~ ler fi'medio, sen:l0 mediante um.l clloi"ln~ nel'O~, S(lO e~tés dUllS inconvt:llie.nit:s (lue (liH'il.Jisü.o o de.sel~
deSrCZ:I, incompaLivcl tLllvcz com as fni'C'as dlJ l',~,LlIio, ou ai) '{ulvim(~nlo material ua"l lwll ;l IJl'o';incln, .üé qne blb teI111'(l
H~(,.rÇU.s rHÚ~~f o Ceará, eom qnr~ ate hofe nfio se t.em drspe;'l- j'UcülSr.S bil:=,!antes l'IH ~i tJ(-lla I'emcve-to~ e emnre;lCnut:r
d~,lo q,tlilS; ~)il~ia em ,ohras lJublJc,~s, Iüi.l~, p'~:'gunt()ráÕ, a ca- CI'rto,:; ü~iJdjl.'itlS, que (-djú~ ll!cumbi~ nos podcl'es gel'aes, e
~l1lal (lO Ceara estafa. Ilú caso de 'merecer f'ste bcnelicio? C{UC Ol1,lrd~ pl:;:Jri!l(;ia3 têm íidtl, ou \';10 recebendo, p~lnl t;,d\'{~~

SP-IIIJores , é mi~lel' que os pocl6res do e~tfldo. na disid:nli- ten~m q;ua! UH't'lto; c, cor:)iI el:a. llil0 tt'-ill ainda re;,;u:'~(jS
cITo ,lo:; favorcs que fazem Ú:3 proyincia~, ~('iJO llJ(li::; cuu!la- b("tt;tilnl(l~ pura (H'i1!üI/"cr c:=::cs rúc!iWl'ílHlemtos que recia:nrro
l'ivo~. d(~F-\lCn~eado cum tod(ls qUllnto peln~··tliJ'em êl~ cir- Surl il!dus~ria e en.~rjll1(lecim\.l!ito, lIle nd(~varáõ qu~. pu n:1l'
eumstnnciü5, e quanto possa cada {}ud merecer pl'1GS l'çcut'~ÚJS ~úLlpe ,es!8I'ç05, Cf1nlO seu ~'e:ir('~ent{ljlte: pHJ:a jg~(J eUil~ec.uiQ
'lllr pro:nelte desenvolver. lJOS pOfll.:res bGrae~; e pOI' I%G Cll<llJlO il ali:(~lIeão du ~l':liUJO. o

Tudas as provindas do imperio gozuo ele liF,is ou l)w.ncs i:l~~kl cum o Dobre miiiisll"o r:lra. :~õltisíll~el' s~·u C(,Jl:llromiss'o.
he!1t'(1i;ios, r~ccbem SU!>\-'CIlÇOCS dus cufrc~ genles Oll parõl üJlI- Por cOllse~p.IC!!cia,J t;e u :;el\(u!o cu o corpo h:g;:-lJt·~·vo Ijuizer
JlreZ~I:3 de VlilÇiio,' ou' para na\'cgaç.i}ü co~teil'a e í1uviúl, ou C3[er~t.l_e~· até ~,Cl'ar~t il p.'otecç:1v q:JC lC;ll pre::Lldo (l muita;'
llara exploraç<lo e animnçfio' de al~uma indu:-tria, Eu lt'!~ho 1'l'OVliltiilS,' Ja panl nH:d!-!()r:l~' íl~ \õjns de cOllliHunicação , as
i.lillíL l!:bel.l~l tjj·ada. t1O's ~)a!an~:os em que e.~t.ilo con~jg:lat!(rs JlJ('.uo~ para <d,s!lllS po~t.us de pror!ucç;io ~:i,'.r;;·:'·:l;ll j:'i ~ul'a Ül
~=,~e5 alr~lItOs prestados em fav.or das prOVilll:WS\ e l!i.le so- t:1:ltill' o emb;.lrque e l;cstm!);~rqll,e (iOS Jr:\ll.;i:l'lliS" fará [W.I
hem íl mdhal'es de contos ~ tereI oceasifio ue íJjll'C3elltul' ~ll111i cert? U~l) a~~lL~n;~!ado lJenPÍJClO aqu~ll;t InljlO!'lillllC pcrçilo de
~·.$!'a 1.;11:.e1la, nJio PÜI'(l I'J~dir sua restrl~çã? ou IJor inveja. dos terl'ltol'lo bril?J!t'Jro, e J-lfl,r co l~C{JueHc~a. a ,todo imperio, por
lil\'orcs '(ple se filze:m 115 outril!=- pr>.lVHlaJa~, porém s6nwnl.e que o lJeneJ~clo tjut' se Ll'l. il um.l ln'U\'UICii:l resulta em favor
para mostr(lr o direitu que assist.e á I!i!llha pro\'lllcia em sú!i- de todas; e o Ceal'ú, se ror dotado de uma c5traf~a, {)O m~nO:3
titar algum benet1cio em favor da !5ua industl'lil, dG rO:!<lgem J e de um bum porto , em hreve !'ivillbarú elll ri-

A./:::"OI'H quero sórr:ellte mus~rar os·titLlos que jusliuciio r~.~e qiH':L<1 com ~s mai3 fll\IVinciíls du imperio.
pe,dld.o, e o que vi.rle o C,eal'a para lTlt~l'creJ' e~te pequeno sa- Leinhl'() tunda no nubre DlJr.lstro que na lei do orcamcnlo vi
enfl'Clú ,do estado.. 0 Lllmo malS seguro,cie cOIihecel'-~;e a im- gellt~ de 18G'2-UJ~;J c:;11e('.ificl]l! ~:c a qlltllltia ([e tiU:OOG,;)
portanclU de um péllZ com re~a~~:1o á Sl!(l Illc!llstria e actividad8 p:lra, a obra. du pori? do Cf~i~I'Ú; ror~alllo brtstal'ü que S. Ex.
~~ cer.tamente a imporl.ilrIcia dll nj(jvime:l~o dessa indu:,tl'ia, ilppllque esta qU:lntHl. para ilS pnmelrtiS obl't1s nece5saria8 ao
i1preclad~ pela lIêlvegrlçào,. pelo cCtlnm~l'tio de importilçi:1o e pOI to, e dos üi0:0on,:3 iI~C pt;.dlJ i)(}'Úrçamento, que sc discute
('xpcrLl~l~o) pelo descnvolv:mento r~l:üt:J'ill1 e eno"rillldecimen~o vara ohras ria ~ua ,;'eI'Jrtl~ào, rnll!ltle dc::,igaj\r quantia: igual
;j,il tC;T:t.; b" . a que for 11eceSi;~:na 1}(Il'a o 31Hlilmellío das o1Jr'as. Provavel-

Qucm tiver vjnjado pela capital do Ceará ba 10 annos a mente n1CS!lW ·,?~ti~S ohras não se acabi~rúõ dentro do exerci-
t

' CIO, e por is,;n cum os 5ü:úUO;!l ja votados e com outro tanto
os a pm'tc, e a VI,it<lf 11('jl', por ccrto não a conhecerá, por ' '(' I 'I'
certo sc ei'pilntora do seu Incremcnto maleri,d rio crcsci- ou nWls quc se Ii~S lllC (a qU<lntln pel Ida no orçamcnto que
mento e ;)fo~mosenmeHto daqueHa cidodc, do m~",imc:lto tlo ~c discute se poõ,õ.'j',l frlzél' o ~u~ fur llJalS lIluIspensavel, e o
:-;~1I porto frequentado por crescido numero de navios de va- resto cG!lC!ulr-se-lu !lO ;l;,~lO sl'~uinte.
l'Ias I"'(}:;'<lS de Europa., e da extensa cnhol(lrrem com as Eu não mando urna cmenJa ;..;0 orC,lnH~!lto peajn-do a decla-
dem\liB ,.rovincias do im[lerio, . .tl. r~cii.o uc uma cOlIsig-nacão eSDct:ial· na. yerlJa Lle GíO:QOO$

p"j'a o porto do Ceará, j',por":u6 confio na prome>sa do nobre
, Aqui tenDo o> mappas (lffioiaes, [,"':lccidos pela aHandcoa 'li" .
daquella cidade, que ell n;1o qucro ler para n;1o tomar t<~mbl\O milJl5lro; e e mostrou tôo úO(t vontade quando eSlJOlltanea-

, . t d . mU!le.ll,'omettcu dar um porto á minha,' provincia, e' eu tenho
:HJ SClla::o, conl.en nn o·me ~ümcntc em apl'CGenlal':ls cifras·' 1 -
l,lJl.aes, \lo mappa de nal'eg:"CITo se "ê quc no arlllO lillnllceirv de l~l[,ta,lc na sua pa av;,u, quc nuo dUVIdo um mom3nto que
'{õü2-;i!Ji;3 e,ilrilrão e sabirão no pm'to da capital do Ceará tIrara da verba que pedc para obras a quantia necessaria
llara dl"ersas praças da Europa ti5 navios de lon"o cur~o [Jara este fim ; 2°, porql!o nno quero conéorrcr de modo al
~om 1') ,ü~G tondadas, ' e 4.50 navios de g-rande ;'lbota~cr~ gur;' paraqu~ o orçamento seja emendado no senado sem
p"ra d,vel'';OS porlos do "n[lo.1'1o, cem 133,058 toneiauas, 1'0 ,er voltar a camara dos ~rs, deputados talvez em tempo
. Dos mappas do movimento comm;;rcial consta que no em que aquella camal'a esteja 'a funcclOnar, Portanto espero
mesmo exercic,io, ,a im,llOrtüção suhiu a1,iJOi:8G4'~882, e; cx- qne o nobre ministro tomará em consideração estas reflexõcs

_ I' .,.- que acabo de fazer,
!l~I't~tÇ(:O p.llJ~a O!:~ do~1~P,P.rIO a ~)~S3:fl:J,Jt720. e·para as pro-
YJnClaS" clS9:GLl';J?9'1J, rotei! da eXllol'lac,10 2;)7~:1i1l3i3G!)5; <!) !!ir. Fel·.·c;.· .. Il'CIIIHlI pronunciou um discurso que
,mdllll, illlio o mOVlllllllltn COllllJlon:iül de íu'''orlac,lo c ['xl'0r- publicaremos 110 appcndicc a este volume,
:,;~'~,3.t: ~llb!U a 1aM I :~~18.,o;j·j7, i - r.t. - ... - I C'. ,. •... /!o", ..a.'uo • e ltJh...il.iba: -;'1'. presidente, lEr·:,



:-iESSÁO Hlt2 Dl: AGUSTO DE 1:11>1

l;üUI~.I:} p:d~l·d·;.~5 ~(jbr(\ ú GYÇ"Il~Clll() tia. Jl)tll'in!:,\.; pretendo ~ó·1 S. Ex., vp.i.0. que,~.~peZal' '.lu (~ppI'OVi.11' elle~ o, pt,ano ~ tlo _~I;.
tll'.'Jlte 'H~t!~l' llgelr<l::i ex:>1H~ll~l'C:i <10 r:U!H'C ml:~l~tl'() ::o!.irc al "Ne:llc qUC!X1t-SC d.} f<lH;) {I.e .c~clal'el'l!n~'l!lo;, bll~l.ln~{'~:IO:' III
~llll~~ oJ:.Il'dOS. pl'oj~L.l(l~ que lhe [or..lu SIlJnttos para dar uma UpIlllUO hem
'. A '!~ri:llc:ra (:i\5 c',qlicacCrs niH~ d2:5l'jo ~ej;1.() drtdas pelo no- [und;.tda e decisi~a úccrca (!a llIi1teria. Por nulra parte. lla
hre nlilli~:rr\ ó Úccn'.:l du ;i'tlgm~';iU de desi;l'Z(l que se ub:-:cl'va vendo cu já lembrado que o SI", ~~ale eln SUílS obras iJa ~t
Inl I'C~:;,!t.!r~:10 J. seu ei\r~~o. S~gundo os di'icl'~0S hr:I;\Jl~'o~ fanL!pr;a du ~ôrte ,!ilo fOl tClllpl'e .re,llz, ten,bo l'nz,lo ~ara rcceWL"
<'lpr~'-:'~~(jt;:liü5 ao pllrl1mr:ilo) CO:dlC,CC-::iC que de J81,:i nte :W:.Hi quc o plall~ que o nobre CX-LllllllSl.l.'O, (lJs:;~ (Jue la ser po~to
::-1) ;;,~~t(lrJu tE:rt;a d~ ,íJi~~OG:OfH},:) com C:5ta l'epilJ'li~Üa; 3 um em c~ccuçuo pos~a. causal' os flrPJu~z~5 tntJlcado~ 'pelo Sr.
e.':p;\!'\) d~ (J;to all:~OS. de 1fJ~j' até 'lSG'3, em que i=l:mellle lltll'reto. llcço, pertanto, ill) ,;eOl'c illllHstro da mannha 9ue
(~Ql"Jrn~i'Qo sete anr,o::;'; (;b~UVa-3e que a tle~~peza dH~.t;OU i:L ~c (~igne ~:qJli;:;.u' ao ~ejl,~do, ~'dgum;~ ~~u~a a este~ r~spc.~to,
~;n UíYO:V{~::.;), t:ül~l') cün::i.a dos mCSlno::, !;,tlaueos e d:.t :::'dwp:;e ftio stlhe!IFJ5 mesmu qual lOL a OplillaO do S1'. Ga ...laglla ;
\~i;;~ f:!i /lpj'~:~';:J~ntadi~ ll!:::-L,~ :-:\:::::'.i1r), Ora, ve;JlJrJ-SC jll'hL" rela- e note o nobre mtlli::ill'O 'Iue os C~lUtiiJS dede senhor são lou
c,in d:.'s iJilyjo3 d;~ armada ar.c a maior !Jade Jn~ llu~ temos v,ldo~ pelo SI', H;lrro~ lliirrt'to, IjUe nliás fulmina o plano do
;;10 r(\]l'.:~ na prír!l"ir2. fpOC~tJ da 'i8~!J alo !~mn, e que uO:tsa Sr. NUBte, ap[II'uvH_r!o,lJelo SI': lJit,wk:;sa,\v. COllseguil)Le,menL~
(!pne;~ para eú (Ij:;~:~:l~ ~D [;:~el';;(l pni!cO:3 nJ:l):, ·[0 que :1~ Cilfl,!JO 1)(l~'eCe'llle que a OI~IlII.(le do Sr, Gahaglla) 9ue me c~ll;,la tm
:;i.';nu.:. que C:,iStl~iIl ;H'j ~;alJlH'nteJctl.i\ls IlO!lJeS llilo ílecllilarcl, e ~UiJildosi.lrnenle ~~u:ll1l1lado os logal'~s adJ<lceuleS as lobl'as
r:.\j",1:)l\n.llda i~~-5l.iI;\:..,tl!.ljr pdu SI', S,;rilivà: 1l;:0i'0~":;50 /)t'IllCQI~~ que devem ~el: [eL~;~~,C (lrccu~'aJo ,cal.~llec'Zl' a uh.ura,do Dnl1CO

PI',.'l1(:.n,kl' o mub"iJ do t::;i'an:le i1U~llH~llt0 rf0 despez:1 que Ja sobre que .~~lll eddl~a.do, o bairro ue .t;~HlIO .Anlolllo, e que essa
r<;[,'ri. Dc,,,j:\,.,, que o Hobre milli'lro illful'm:ls,e lJorque SCUl parle ua cldalle em mUllos logares e mfenor ao preamar das
D~"l:i' c'.lnslruc('6c~ LIO ClHi::ideri:lY0is rumo í~tí~~l3JG){je~lil cpl.lca grilnões mares cerca de 3 pes.
r.~lj'a Gii ~e ::;ii~Ú;Ll':tú ~;);lJ~n:ünO,;3 maj3 uo que se ue:5p 'lIuera Ora~ jú \'ê Y. Ex, qual serú a consequencia de uma obra
até a mesma GpOC:L . ., fJue de:;tl·óe certos ouslaculos nalurac?, que agora servem

E:t.i~ cxpljcü~;lo dada) tal1!h~l~l llUlzer,n flue o li~lJ.re mllllS- para amparar f!.{lllella parte da cidade do flecife. .
tro Jrd!Jrma:::~e alguma cou~a l::OOl'e êl ut;ril l/O nlelllol'amenlo V. Ex, nada disse no ~eu rc1atorio a scrnelballtc rc~pelto.
do porto .d~ i\Tnam:)lI~o. No J'~iat0.río tlprCSCnliido pelo ,no- n.efer~·::e ao plano anteriormenle posto em execução: illfor
t'~n",~~ m!:J!st.l'U da mi~nilua em PI\Pj~'O t~O C,{;n~e[Jtc gi:no /~.l":'~e meu-nos qrw I ~e tir,ü·~10 mais alguma,s toncliiJas tle arê(~ perto
b, :~:... , llue Iii Só'!" postl) em l'Xel;U~iw U !llílIH) til) ~I. Nc.I.L.... , dll barra do eieão 110nJe se exlruuiU tambem um navIO ve
;'i~P:'~,).-·'afb pe~o ~". D.'l~d~s:~,~\.,\"; t1,t--pnis dito't,o fui cl!viadu para lho) c que se coulinúa a grande muralha üCOllselliada creio
;lIjUl.:,uJ. pnJ' IlleL-l ;j Sr, CilJl.J~dl(l para lazer o1Js,t;I",'açÕl~::i que pcliJ Sr. Liai3.
;'~:i.~l'ca !,:l'.~~'C mesmo nbjccto. Núe t:(lndil dI) r(;biür!o du !IO- Se eu tivera aln-lIma explicaei.TO (te S. Ex.) poderia dh;pcn
l;ro \.:i;!l~(;'J que C~5e P!,l:lO aee.iLo pblJ SI', itl\Y}~:::s:\W len.u-ll ~ar~mq de Jil'ígi~-jhe estas c~ollsidcraçõl:'s: ma.5; na fillta
l;I{!i).!Ii:~t'.t (.~.) r~:!~;'l1(!:i. I:cm ~;I~ tOldl.ece tillllucm, fju<.:.l fOI a deI la, pareceu-ale necessario dispcrl~r a sua aUençJ.o: EsLou
!JP!l'I.!O (\:) tJl'. Gid}~gllíl. sobre us proJl~etc~ tclalJvo~ ao me· ccrto de (fue S. Ex. P0l';'l todo o cUHlauo llCste negocIO, mas
iiWí"cl!\\C",lo (/;;liu .. Be l,orl0. . ,do faz llJal quo cllame sua attencão para elle, quantlo o

o plllilO LIa 51', Ncato , a que se COufOITJH}i] ~J Sr.l1a ..dlS~a\~:, I'lnno do Sr. Neale soífre serias objêcçpes.
L'i ultlm,::;lclltc C\'.1:2ur::uln {l;'!' um ellgcLlhcII'O dil pruvHlclil ~~ terceiril c:<plicacilo que de:;cjo do nobre minislro reduz
I!': l\:rnam;';uco, o :31'._ ilai'jú~; niJr~'elO, o (~ll:~l. d,ec!~1~'a, ljue. S3 S~ ao cu'mpl'imento ~e uma promessa feita por S. Ex: CIll
lu!' ex':.cullldu o ,m8~!nO Vl;lIl~)l a c!{]ade du hu..:!fe ler;) de yer relaçilo i1:J decrclo de outubro de '18G3, que deu nova forma
\'nl mu:ks (:ce:l~:\;eS ;ll:l!~:td;j:"l ~ua~ nns pL\lilS enc.henle:"l dns ás prOnl\ll'.UeS da armada, ordenalldo que ellas se facão an
dqU:1S que devem en!i',Ii' pdo. cértc 1_l[~r.'i}O~to p~IO 81'" N~ale riualmenLo~ c que ilP..5 iJl'opÓ~LilS llpresentadas, ao govel'110 não
allm de c,coar as "guas e 1"'CI:lê do, nos nebe~lbe.~ C''1J1ba- ,ejão considerauas a, lre, partes por anliguldaue e uma 'por
)"IDe. (J~,ervanrlo eu Oljue .la aconteceu ao :'1". l~eale nas merecimento no, po,los de capiLJo de frilgata para unlXo,
CJras tia aH~lndc~f' •. c1f'E.l.a l:Ô!"li.~1 cau~andú (',0 estado um pre- de fôrma que nas vagas quc forem apparet:enuo se pl'eenchflo
J,u!:w Jc I:l;li~ de HCO:tHJ~';$) pOI~({ec o Jl.\il1l0 de .Iacs obl':15 m1,u ~u~cc~siyamell~c. tr~s lior ~nligllidadc e uma por merecímento,
101 0.r!;iHIIS~lL!O com :lS ílece;5~HrJas c;;utdl;}s, pOIS tlue el1e qmz q;.1iln(lo as lCl.~ dlspulllIao que ef!l cada. prop~sta. de quatro
ell~a:al' um Ey:=;lcm(~ novo) lenho dc:;catlnilW~íl de que o IlICS- oiliciaes lres destes fossem promovidos por anliguldade e um
/!lu po"" tel' luoar a re~peilo uo mciborameuto uo porlo de [IOr merecimento, o que pl"esupm,ba a exislencia daquelle
l'cJ'lI:liTlDuco. numero de vag-~s.

Se ('ss:, obra ilOtO fos>e tão valiosa, como se vê que 6 pr,lo Eu di,se, r.a oç.ca,llio em que pedi a allenção ue S ° Ex °

Ül'ç;J.ll1CnL!}j ·se. fI;IO ill(l:lta~S(j ;\. mais de !l,O{h1:oon.$) eu sobre este assumpto, que o decrelo era ilh:g-al no meu mO:!1)
prcscillfliri:J. Ut3 clEllHi:il' i.l altf-.~ilç;10 do nobre mini::-tl'o plna de ver; conlinúo a pC{lsal' da mesma maneira) pelas rtlzões
iJ!li; lllns UIlLl c!\-Mntia Lão avultada n:10 (leve ::,er facilmente que ji'l expuz e tornarei a rereril',' .
arrisGada em um pl,ulo cujas cn,~>equencjas podem ser as de A re,olução de 17~n e o alvará de 1800, por onue se regu
'lue [ol ü1er.ç~o o Sr. ll'HTos 1}\ITelo. I'Rnl inleirDr melhor lJo as promoções da arruada, muilo clnrilmente, e da ma
o nobre ministro da opini~o rio SI'. !Janclo, eu tomarei a li- neira mais explicita, determin,10 que cau,l uma proposta
herdade de ler o que uiz o mesmo Slo. BIlI"I'cto, cujO! corres- para os 1105!OS de que fallei seja feita tres quartos por antigui
pCnde!lCia não '.ei Sé foi viita pelo nohre ministro. dade e um quarto por merecimento; se porventura não ba tan-

Depois de tcr fallado dos eSludos do Sr. Gab1glia, disse o tas vagas l/uanlas SilO nece:;sal'ias para qne sejão promovidos
S,'. Ea:Tos Darrelo: (lendo) quatro oficiaes,não tem logar fazer-se a promoção por mera

(' Logo poio quo se elfeclue " ]Jl'ojectilda aborlura no cimento, se a qual'ta vaga dá se uepois de feila a promoção.
isthmo,:ls {J.(;ll(l3 do mar nus enchentes,CI\Cníltl'ünrlo uma espa- Esta di~posiçãu foi SCn:Jpre observada desde a {lata das
çom e curta pOir·solgem, jJcnelrarúü COllllllaÍ, rapidez no alveo mesmas reis atú a ocasião em quP foi publicado o decreto
do rio, e por conseguillla nJ,üor volume ue agua do que antes que citei. .
enll\"Oa no meslllo (eUlpo, de moda que baverá coincideneia No decurso de GO annos foi constantemente dada essa in·
na, bomo do preOlll1nr dcr,tro e fóra;. isto é, n~ rio e na costa, t~lli~enciapratica, e ta! era o direito adquerido pela oficia.
ou, IEu'il melbor dlzcr, bavera cqU11Jbnu e nlVelanlPnto entl'e !Jua'de da armada. .
esles dous pontQ,. As <lg-ua, do rio, porlanto, elevar·se hão á • Com esta disposiçüo acha-se de conformidade o regulamen·
metior allum do que actuaiJuenle, etc. " to do "Consellio naval, para que Ilpresente' annualmente a pro-

a Sr. Barro, llarl"eto conclue que a abutura feita no posta dos' offieiaes que devem ser promoviuos por mereci
isl!.Jmo de Olinua, ent"c os [orles da Buraeo e Brum, poderá mento e por antiguidade; entretanto o nobre ex-ministro en
lbr em resultauo o alagamento de algumas ruas do Reci[e, tendeu que, não obstante tuuo isso, devia assemelhar as
principalmente 'em occasiiio de ventos um pouco violent9s e p,oomoções· da marinba ás do exercito, não obslante o impe
lias mal',j, maiô vivas.. dirnento que a lei orrerecia, e que só por oulra lei podia ser

Examinando eu a opinião do Se Hetwkssaw, que vem junta removido.
ao relatorio do nobre ministr;) da marinba, anteceSSor de. Nuto o ho.nrado mini~lro que a respeito das promoções du



o ...... ntil!il!lll'() .~a .",,,.'lnlIa: -- Sr. presidenle,
tendo eu toda a conSideração ás observações que acabào de
fazer os nobres sCllar/ores que t~1lJ tomado parte nesta dis
cus;,ão, passo o responder-lhes.

Começarei por atlendor' ás ouservacões que fez o iJon
rodo senador [,ela provincia do Ceará..

O senado ouviu como. intere;,sando-se pela sorte daquella
provincia, exige que o goverfJo, "ltendendo iÍs circUllJstan
cias do úesellvolvimento qlJe tem tido a Eua inuustria e com·

. mercio dentro em pou,:o tempo, procure por sua parte dota-Ia
de melboramentos que reclama.

E' verdade, SI'. presidente, qne na camara tempor"ria,
sendo intel'pt'ilado por dislinc.tos membros da deputacão do
Cearú, cu prometli n50 dotar a pl'ovillciit do Ceará de'gran.
des melhuramentos no seu porto actual, mas esforcar-me
para que aflue/Ia provin~iil tivesse um porto melhor do que
oro tem. Então, senhores, cu s;]bia hem que desde longos
annos se têm acumulado estudos sobre diversos mclho,'a
mentos a fazcr-se nô porto do Cear;í.

Eu já sabia que. quaesqner que fossem os opiniões a con
sultar sobre a materia, o melhoramente daquelic porto dCfo
trazer ni10 peqnena despeza 00 estado; não é obra impossivel,
nas nossos circumstancias, mas é uma obra dillicil diente dos.
recursos quo possuimos. Tendo me inrormado algumas pese
soas da localidade, qnando passei ultimamente por aquella
provincia, de que muito proximo á capit,,1 existi0 uma en
seada denominada do ~lucuripe, que na opinião dos homens
praticas do costa, e de alguns navegantes experimentados,
que por ali têm transitado, podia ofl'erecer se~uro abrigo ÚS
embarcações que demandassem aquelb provincia, julguei ser
conveniente mandar proceder a exames, que me uabililem a
emprehender um melboramento realmente de subido alcance
para a prosperidade daquella florescente [,,·ovincia.

Neste elllpeniJo, CalDO sabe o uonrado senador, para ali
e~pedi um engenheiro, que me parece de rcconhecitlo lllere
CJmeoto.

O Sn, POMPEU: - Apoiado.
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exercito o g'overno tiniJa sido auto risada pela lei de 185Q o proporções muito maiores do que o segundo, em qUG ..~ora
regular o maneira peJa qual deverifio ser feitos, r, não sendo se trabal~a, IHío pórle alimilla' os vapol'es das companhiaó
esta auto.risnçi1o extensiva iI mariniJa, cumpria nada alterar transatianticôls; se tivermos um dia vapores de nnis 101'

na intel1igencia e na prJtica das disposicões legaes que esta- gas dimenwes do que os actuaes, ess~ dique serú impresta-
vão em vigor, lll.3rmeute pendendo no 'corpo legislativo um vel para os fabricas. -
projecto sobre promoçt'les, em que existem providencias O nobre ministro sahe que iJoje os navios têm crescido coo
adequadas; e, pois, creio que não podia o governo usar do . sideravelmrnte em comprimento; podem alguns ser t"lvez de
arbitrio de que usou, . regulando-os d.e modo que dão mais menos calado, mos o cumprimento é extcnsissimo qnilsi serl·
eXJl.ansão ao merecimento. pre; como, portanto, um dique dc 300 pés, pó de ser bnslante

\lue era aquclla o disposicão das leis em vigor reoonbeceu ; para o fabrico. de navios que têm um comprimento mnito
() nobre ex-mini,tro que rerérendou o decreto; seu relato rio maior? Como é que deixamos que o segündo dique se faca
o diz mais on menos neslas palavras: '.' Além de se fixar a com dimensões ainda tlJcnores do que o primeiro, para no
época em que se de"cm fazer as Jl'0mo~'iics, caberá por fnturo ter-se de fazel' no"a despcm com o prolongamento de
este novo d'ecrelo ma'is largo qUi"hão ao me,'ecimento do . 11m ou de outro, afim de que possa prestar'-sa 00 faurico dos
qué até agora. ,~lá vê S. Ex. que o propr\o autor do. decreto na~ios? Eu pen-o que cril mais simplcs que desde logo se
confessa que a lei anterior não facultava o que cite pQ.5teri- dêsFe' ao dique os propor~ões ne~essari<lS para rcceucr os
ormente fez; que creou por consequeneia um direito no.vo, . navios que póde ser que em algulls annos tenhamos neces-
excedendo assim os attl'ibuições do poder exeç~tivo. , sidade de fabric .1'.

Vendo eu .que esse decrcto estú sendo obsen'ado, apezar I O Sr. La\\" oITereceu-se nara estemler csse segundo dj,[ue
ôe iocorrer na pecha que lue teaho attribnido, parece-me de m1ido que pudesse recebe na ;'ios de maiol' calado e maior
dever provocar sobre dle algnma dedaracão do nobre mi- comprimento; mas o go\'el'1lo julgou que não devia aceitar
nistro. e, se S. EJi:. entende que não póde i-evogal' o decreto es;a proposta. Pergunto aO nobre ministro se está S Ex.
alludido, neste caso não tenbo duvida alguma em formular ainda nesta iôéa de conserveI' ú dique em estado de não poder
emenda no sentido de torna-lo sem eITeilo. . sen'jr de!'.tro de alguns annos para o fauricu de nossos

Como que presinto,de algumas phrase do relatorio do. nobre :navios.
minístl'O. qne .na opini,lo a esse respeito não discorda da . N,To irei ildi.lnte, SI'. presidente; as explicações qne que
que eu ii: ,;. J!<1I'que S. Ex. mostra-se desejoso de uma nova !'la pedll' ao nobre mil:islro são as de que já fiz mCI1\·ão. O
lei de \ill llil.<;ües que faculte 00 merecimento uma ~?rte orçamento da mal'inua Ilara ser devidamente discutido tinh"
maior do lJue dão aS leis aetuaes. Se o nobre ministro en- n~ceswl"de de ser examilEldo em todas as suos verbas, e nas
tendesse ':ue essas leis devião ser ex~culadas como prescreve suas diíl'erentrs relaçõ.es, a variadade do serviço é immensa
o dccreto de outuhru de 186a, tena declarado que o regi- . e cada um delles prcClsa de mUito CUidado para serem des
men dos promoções havia sido um panca melhorado por eriminauas as r:spectivas rJcl'!,ezas. Eu, porém. não desejo
'Osse decreto; DIas S. Ex. nada ausolutamente di;se. d(}nde fotlgar a allenç:lO do sonado com uma dr;cu,são desta 01'-
collijo que élle não est;\. mnito de aC:lorrio com o nobre ex dem ; bas~10 iH;r1l. o mcu fim as ex!,liea\'ões que por ora
ministro da marinha sobre a legalidade daquelle' acto.. pedi. O hr.nrado .ministro póde SCI' que 1l~0 esteja habilitadu

Uma outra e1:plicacão desejo do nobre mi.nistro e é ares· pal'a satisfazer Immediatamenle a alguma delbs. mas sem.
peito do que vem mencionado á pago 1'.! do relataria do seu duvida póde desde já dize;' a sua opinilio a respeito de outras.
nobre antecessor sobre dnas macblnas de '2110 cavilllos de que
se occupão os officinas do arsenal de marinha. Não sei para,
que navios' essas macuinas são dC5tioadas; vejo apenas no
relataria que og-overno mandou fazer dous navios pam trans
porte, um na côrte e ouU'O em Pel'llambuco, ao passo que
precisamos de navios do guerra. Sei que esses transportes
devem ser movidos por vapor', não estou informado se aquel
las macbinas l11es' são destinadas. Quitera que S. Ex., a.o
mesmo tempo qne explicasse isso, nos désse sua opinião
ácerca da necessidade dos taes transportes, quando nós temos
a facilidade de transportes a frete com mais economia Nos.
~s navios de guerra ti que não chegão para o servico ordina
I'io dos provincias da nossa extensa costa. •

Ainda uma explicação tenho a pedir ao nobre ministro e é
sobre o dique novo tia illba das Cobras. O governo conl~atou
eom o engenheiro daquelle dique, o SI'. Law, para fazer
uma porta provisoria em consequencia do desastre que teve
logar, dando-~b.e o uso tlo mesmo dique por certo espaço de
tempo, e sUJeitando-se a pagar os despezas de estadia dos
seus navios que no dique entl'assem para fabricar'. Diz se
que se fe~ esta concessão para que o Sr. Law se indem
flisasse da~' despeus que fizesse com a construcccão
da nO'Vl1 porta,até que fic.asse prompla a que se tinha eocõm
~endado para ser collocada no dique. Eu desejo que S. Ex
rnforme a quanto montou a desl'eza feita 1',Om navios da
armada durante o tempo em que o dique esteve entregúe ao
Sr. Law.

O SR. FEnRA.z :-Esse contrato não estava autorisado.
~ Sn. ~ARÃO DE MURITmA: - Creio que ta!- despeza foi

mUlto. maIOr d? que o custo da porta, e além disto o Sr.
Lo,,: tirou conslderavel vantageI? do ~ique pelo fabrico de
na"lOs do commerClO. Isto· pOl'ecla ObVIO, e não sei compre
bender como o pretexto de economia so foi pagar muito mais
do que se tiuha de despender COIlI sellJelhante obra.

T~lDbem preciso que ~. Ex. di.ga se está na idéa de lIeixar
continuaI' o segundo dIque da Ilha das Cobras com as di
mensfies que lho. farão marcadas. O primeiro dique, que tem
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() Sn. i.l1~IS'I'RO nA OIIRmUA: - hlho da~uella provineia,
tem desejo ardcllte de llie Ser uti./, e mostra-se interessado
pelo melhoramento ~ue pro,euro. O seu principal lim f,! i 115a
compulsi.H 05 antigos pstuuos sobre o ~H:!rte acLu,,1 do teílrit~
nHlS sim r;l~er um l;~tudo esp~ci;)! da enseada l~O Mucu
ripe, e collígir lo·Jo~ (;S esdal'ecim~nlos ~nc as suas oh:::,er
'varões lhe rOI'l~ec~relll em i:I'dcm a conhecer i.lS (ol~dil-'ücs do
novo porto. Couto em CSPllÇO de tempo, que não passô exac·
lamente pi'eciSlti , ter reunido todas c~~a::J jnformaCÕC5 j e. se
for 8xaeto qlH~ Bli r:ü~le um porto a!lflJyeitavef, não terei
duvida dc emprcbeR:ler os melhoramentos fjue lhe forel':'! tn
dispensal'eis e couberem na dli:icncia dos meios dc que dis
pOe o ministerio a meu cargo. De.-ejn sinceramente poder
alliviar o commercin marilimo que actu~lnlellle entretem o
porto do Ceará das dilliculrlalies extraorilinarias com que luta
na baldeação dos carregamentos dos navios.

O Sa. POMPEU: - Dem ;é o que desejamos.

O Sa. W~ISIflO DA j\L\n:~HA: - Os recursos que lembra o
nobre senador mio sel':10 tão amplos que me babilitem a fazel'
desde logo tudo 4ue sera necessario talvez para converter
essa enseada em um bom porto; mas, conforme for o resul
tado dos examas a que se mandon proc2der, penS(l que
ainda neste anno financeiro algumas obras podcrão ser co
meçadas dentro das forças da respectiva verba do orçamento.

Passando agora, Sr. presidente, a responder 110 bOllrado
senador pola provinci,l do Amazoaas, eu terei de acornpa
nba·lo na3 apreciações ~ue fez a respeito de algumas ~erbas
do orç.amento da repartição a meu cargo.

Notou o noble senador que n9 ~ (',secretaria dc cstado, se
observa uma dilIerença entre 1l proposta do /:overno e o que
antCl'iormentc se tcm despendido, acbando justificavel o ex
eesso de 1:398',~ correspondeute ;l el~vação da gratificação
de um empregadQ, que pnr ler jil preencbírlo mais de 3:;
annos de ~ervlço, tem a eBa direito; não achando, porém,
assim proeedente o angmcnto de mais '1 :OOOt~ na verba
expediente, 81'. p,residente, eu mio faria queótão do mais
l:UOO,j\ ou de menos 1:000~, em uma verba desta ordem,
se as iuJormações que tive me uão babililassenr a alliança,·
que, it vista das variadas applicaeõcs dessn verba, a quantilli
pedida não' é e:ltraordinaria. E, iccrescendo as despens que
lhe são relativas, o dispendio necessario ao expediente da
commissão incumbida do levantamento da carta de rrossas
costas, o augmento fIe 1:000$ cstá plenamente justificauo.

A respeito do conselho naval, o honrado senado'" em con
tinuação do ~ue hontam disse o nobre senador pela provin·
eia de Mato-Grosso, observou ~ue a emenda da camara dos
Srs. deputados mutilam o pensamento organico do conselbo
naval, reduzindo desde logo a qnantia correspondente exac
tamente aos vencimentos dos dous membros adjuntos.

Sr. presidente, a idéa da exislencia de dous membros
adjuntos ao conselbo naYal pela espccialidade de sua pro
fissão é uma idéa muito proveitosa; oão serei eu quem li
conteste Deste momento.

A questão, porém, em relacão a esta suppressão na Ca
mara dos Srs. deputados assentou em terreno diverso. Sabe o
senado que pela instituição mesmo do conselho naval cabe
he o direito de ouvir a todos os cbefes das diversas repar
ticões do arsenal de marinba, quando entender qtle as sUa~
informações são neeessarias para o desempenho de suas
funcçÕes. Pois bem; no arsenal de marinha existe um con
structor naval de reconhecida aptidão ; na tambem um enge
nbeil'O de obras hydraulicas: são estas as duas jlrofi,soes
especiaes quo se achão representadas no conselho naval pelos
dous membros adjuntos. Ora, se o conselbo naval, encravado
como se acba na reparticão central da marinha, tem o di-reito
de ouvir aquelles dous p'ro[issionaes, segue-se que a presença
dos dous membros adjuntos de que se trata não é inclispensavel
ao regular andamento de suas funcc0es.

Encarada a questão neste terrenó, Sr. presidente, eu não
achei fóra de proposito a idéa da suppressão.

O engeubciro hydraulico e o constructor naval a serviço
do arsenal, podendo ser ouvidos pelo conselbo naval nas
questoes de sua especialidade, supprem a missão dnquelles
Q'.üros, licando assim dispensado o thesouro de continuar a

despender com duas entidades tambem iguaes, unicame~Ê<;
porque são membros· adjuntos do conselbo naval. Estas farão
as razões CID que se apoiou a commis5<1o da ;:amllra, e conlrn
as ~uaes em minba cunscieneia entendi que não medcvia
pronunciar.

Então, Sr. presióente, as suppressões determinadas pela
outL'a camara devi<1o ser executilrJ:IS desde o momento em
que ,1 lei começasse a vigo,ar ; foi sómenle mais tarde que,
por um artigo additivo ao orçamento, a eamal'a entendeu
qut.~ esta suppl'essil0 deveriil ter logar 1Í medida ~ue os lo
gares fossem vagando .. Esta idéa pas:iou em 3a discussão, e
uão farão com elIeito restahelecidas as respectivas quantias,
que tinbão sido supprimidas em 2' rliscuWio.

POI'lanlo, Sr. presidente, para OCCOITer ao pagamento des
tes cmp"egados, a subsi,lil' o pensamento do artigo addi
tivo, será miste,' restabelecer na verba respectiva a quantiil
correspond~nte ao seu vencimento.

Na verba intcndencias e accessorios, e conselhos de con;
. pras, notou o nobre senador di1Terenca não pequena entl'e os
algarismos da proposta do governe. e a importancia con
signada na emenda da camara. Esta diifel'eDça l'rovém dllo
suppressão dos vencimentos ~orrespondentes aos Jogares, e'
estabelecimentos de que trata um dos artigos additivos do
(}rçamento em disc!/ssão, A' e;tcepçUo do estabelecimento
naval de Itapura e do cousellJo de compras, as outras re
ducções não têm grande importancia.

Dominando o pensamento de rcduzir-se o mais possivel as'
d~spezas dacr repartiçOcs cra marinha, concordei na supprcs
sào das quantias cfrrrespondenfes aquelles logares, entre os
quaes estav50 jif alguns V1lgos, e o~tros erão desnecessarios,
~.ndo aliás certo ~!l~ niJ orçamento continuavão as suas
respectivas consignações, como fossem os vencimentog dI)
i1el e serventes do deposito de Mocanguê, que fôra suppri
inido por acto do governo. Resta, pois, a suppressão dos con
selhos de compras, que passo a considerar.

Eu não dUVido, Sr. presruente, que o pensamento que dic
tou a cL'eacão (}os conselbos (le compras fosse o mais louvavel
(rUe é possive) imaginar; não duvido crer que a experienciil
do passauo nos aconselbasse uma nova experiencia; o quc,
porém, é veedaile é' que. se o passado não trouxe proveito, o
p1esente tambem Dão é' fisongeiro. Da maneira p"r que silo
organisados os conselbos de compras em' relação ás diversas
operaçOes p~ que pass:lo os productos desde o momento elll
que"o seu fornecimento é contratado até aquello em que en
tra para os naviiJs, não vejo senão uma muftip:lieada divisão
da responsabrlid,lde. O conselbo de compras, Sr. presidente,.
recebe as propostas, escolhe o genero, mas não o recebe.
Os e:eneros contratados são recebidos por outra entidade, a
quem compete fiscalisar na entrega ao almoxarifado a sua
qualidade, e daài ainda passa a uma terceiril mão para que
cbegue a bordo. Será talvez excentrico o meu modo de pen
sar; DJas nunca amei a subdivisão de responsabilidade de
modo que uns se desculpem com os outros. Não tenbo feliz-o
mento facto algum que me desgoste dos servicos do eonselb(}
de compras do arsenal de marinha; mas ó que acabei de
dizer é uma verdade que não se me 1)6de contestar. Pela
curta experiencia da minba administração, eu observo que a
coucurrencia perante o conselho de compras cada vez mais se
estreita.

Ainda ba pouco tempo tentei alargar a esplIera dos con
correntes, por me parecer que certos generos, com quanto
não fossem de todo máos, nao crào da qualidade conveniente
au bom fornecimento dos navios. Vim ao conbecimento de'
que os fornecedores desses productos não erão importadores,
mas que compravão a estes. Querendo cbegar a melbor re
sultado. ordenei que se annunciasse a concorrencia. para um
fornecimento maior do que o de tres mezes, pensaudo que
esta medida sómen'le por si seria bastante para trazer ao
conselho de eompras concorrentes. em maior escala, visto
como' o contralo teria de ser mais largo, e por conseguiute
mais vautajoso. Apparecêrão com eJfello, em vez dos seis ou
oito do costume. mais de 20 proponentes; qual foi, porém, o
resultado?

O S·R. SItYEIRA D;\ MOTTA :-Os r,ostumados forão prefe
ridos.
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O SR. FERREIRA l'E~NA ,-Apoi,,,Jo.
o· Sn. nJrij~TnO nl\ l.r'\HI~rrA :-A expcl'iencia nos tem 1l10~:'

Irado já que cJ la 11,10 se presla ús esperanças com que foi
ereada.

. O SIl. ~milSTRo DA ,IAI\INHA : - Forão preft'ritlos aquellcs
mesmos que coslumav;10 fornecer, e forão prderiuos muito
razoilvelmente.

O SR. SILVEIIlA DA MOTTA.: ':"'Abi é que está a eousa.
, O Sr.. 1f1~lsTno DA 11,\m~u.\: - Exanl.inei allentarnente o
trabalho do conselho, vi com pasmo oITerLilS de cerlos pro,
dnelos por uni preeo tão baixo como nunca obtil'e pari! mí
nha casa j e quo su·ccedcu ? Na t" vez, Sr. prpsiuen,le, qqe
se tralava de fazer a entrada do gcnero para aba:;tecimenlo
do almoxarifado, foi mister rejeilar todn a carne seeeu, tona
a farinha que tinba sido para ali conduzida! ...

O SR. SILVElfiA DA MOTTA: -Entretanto as amostras érão
superiores ás dos seis coslumados ...

Q Sil. FERRÉinA PENNA: - Creio que um dos membros deve
aSSistir á enlrau:l dos gencTos.

O SR. IfI1,jSTRO ,UA M.\llINnA: - A' visla ~estes e de outros
aclos, que se reproduzem conslantemente, acredito que os
conselhos de eorppras, taes quaes existem organisados, em
vez de ser um bem, .são.um mal.

. Naturalmente se ha de per~untar : cc Como pl'clendeis fazer
essas oompras? Voltais a.o passi!do? Ides encarregar "quel
Jes mesmos que a nxpe.riencia de hmgns nnnos deE Ô· ,lrou
que não davão satisfactoriJ resúlta'!o 'I" Senhores. mIo vos
direi já por inleiro o meu pensan]ento: eu organisaria um
outro conselbo, não de entid.)des helerogelÍeas, m'as do in
speclor do arsenal, do intendenle.;,

O SR. FERREmA PCIl~A: - Já houve'.

o SR. FCnnmRA P~N"A' - E é muito ,"cxaloria em cerlos
logare~.

(j SR. SI1.u:mA nA MOTTA' - Se se reformar, fic<l peior c
ba de cU~[i!r mais dinheiro.

O Sn. lUli\ISTiW n.\. r.JARIi\iiA :-Notou" il.inlla o nohrr sena
rlor, Sr: prc~jdcnLc~ r!l1C é dc~ner~s,;;ari:l a Hul.oris:..tci1o para
a.supprc~s,lo da capilnn;a d~ I~!:;lo-G1"o:>2.o. }~. mcil~.:fLo e:·:.
pressf.l da 5Up[li"cssiio d~~s~i1 c(!i'ji~ni;t te'H) umc: txplicac::o
rnzoay.el, -.u dim!nuição lio orc;]Jncnlo eIn rclucão ú (pú)i;!
que dIa disjJrnde. . • •

O Sil. VmmEHL\ PE[\i'\r\.: - Nilo ~c (1-.)\'c sliPPl"imir rOi ici
urna rCIJartiçiiô crcadi\ lwiú governo, c qut). Ó Uil éllll'ibuiç;'iü
do governo..crear e supprimir. .

O" SR SILVEIIlA DA MOTTA: - E' uma eensura ao governo.
O Sp·. mNfsTRo 1>,\ MAHllarA: - A rctpcilo d~ fOi~.a nav~1

notou o"ltoorêldo ,sen~dor que cDnsign(:r{~o·se sómcnlc iiO orca~
~cn.to, ns quotas ncces~ariíls pnra. llc~gnmento t1n :~JüOfl praç;;ls
r16 pl'c.t, fOl'ça decretada pílríl ns clrcUlYISflncins ordintl.ritl~.
l)~ando lhe f.'~\fccia ~el~nos t~.cilfi? a uma epr.cha em que as
cIl'cum.,lílnCI8S não Ei.W OrflJnanas. Eu dedaro no 1Jom'(,Hll'
s(!cnador que ino pilrccc que por rmquéloto as circui:l1;;l;wciilS
fIão e-ligcm ainda a d t:vi1çào da força ao r:umcrl) vütndo para
cil'cumstancitls cxtraurdinarifls.

O SR. MINISTRO DA M,\.R1:'\nA :.....:. ... C dó chefe da conia-I Notou o nO!il'e senn,lor o ilugmento da despcza da verlia
doria... relativa il e,cu\a e bihhotheca de marinha .
. •0 SR. FER~ElI\A PENNA: - E" poUco IT.ais ou menos o que ,~Das .label1ar q~~ acompanbJo o ~rçamento., ~r}r?;idente,
Já'houve e fOI reformado. I'c-se .1 nppl.eaçolo quc lem n '~Iba dc,tlo<l;l.. <. cnl!,' um

1 de ~ es dous est:\helecnllentos. liel1as se ccr.ccce evn:'enl')-
O SR. MINISTRO DA ll.\lllNllA: - nJ:o prrmonente.... mente que OS fins a que se desLinão as quantias pedidas csUn
O SR. SILVEIRA DA ~jOTTA: - Vai-se aproxinlando. delerminnrlo~ por lei.
O SR. MINIS:tRO' DA l'JAnti':l1A: _ ... e qUt se reunissem !Sob Acom'pall?o, pOr~j~l. o nobh~J.6cníltlor no p~n;nmento .qufl

. <'1 . I • i<t· d' di" l"b d d d aconselha a convcrm,,!'i<l de eXLremnr-<e a vespez<l l,erttn-
~cg~~-~::~~ll;~ err::l~~ )~~' dd:poenne~'o;.e n1<lIS I er a e e cento.a cada UTjl desses serviços. Eu me esforço, senhorrs,

.. . I g.... com sJncero empenho pil~~"l fíllcr com, que riS llcspr.zí!~ {lo
O SR. SILYEIIlA Dl nlOTTA : - Penlos Incerlos. .or;amento a mün cargo SCJiío desen['loc"das, de modo que o
O So. MINISTr.O DA MAnlNllA : - J:i v~, portanlo, o sonnl10 pod.er Jegi~l~tivo e o P2~Z CCr.hê~.fíodcl~!badill~iclJl~ a ~p!,ii-

que, aliberinrlo ao pensamento d" camara, não fiz IOni~ do I caça0 que tem os dl~rhell'o5 publlcos . .nJ:IS. P"l' mais ~ehe
que annuir tambem á minha opiniãu a re5jJeito da mat~ria, menl·~ Ilue tenha SIIJO o meu. empenho sohro 1\ mat,wr<l, o

. - _ scnrrdo l'C'con1..tecc qU3~ lendo sujo outl'O o ~y~(~m:l. até bOli~
. O _So. FEnREIIlA PENNA: -·Logo ? é reforma e nao cx- seg-uido, não póde a "ep"rticJo de cor,l:Ibi!i,ble r!e meri,dia.

lmcçao dos conselbos. proceder cmn toda a facilidatÍe a esse tiesengloDamcato, come>
O Sn. lJINISTllO DA !lAr.lNllA : --" O nobre senador a quc-m fOta pnra de5ejar.

tenbo a bonr.a de responder observou aind:l que havia reduc- Já tive occaõi;io de dizel' ao senado qne a neeessida,le Ih
ção na verba ~ Arsenaes --:- em relação á .proposta do go- prompta remessa dos documentos, c.om que se proeessão a5
verno. A reducção, Sr. IJI'esldenle, da verba - Arsenaes - conlas,1i6m (Ie subirem 110 tbesouro, da lo;;ar a que na conla
foi por mim consentida em razão de pnrecel'-me.que algumas (lona dI) mannha se Lrç;IO lançamentos englo~ados. Mas não
economias se podem fuzer nas r1espezaô daquella repartição ba duvida .que o descnglobamento da deSlJl'Zfl convem {j VC!·

sem prejuiso para o serviço. Sem augmentar o pessoal d"s dade do orçilmento, convem ás C<lnlal'as e con"úm tilmDcm 0.0
úllicinas li limilando a dcsllcza ·desta verha aquillo que Ibe governo. JloTIJue aS8im m!'lbor OsenJis,H"t por sua perle a
li prOIITi~, acredito que com a quantia votada poderemos dur app\icação _das quantias destinadas lli\ra ce:t"s e det~;'rninada:;
andamento ao seu trabi!lho ordinario. rubriC1ls. Neste propositú irei pijr diant3 em meu caminuo.

Reparou tnmbem o nobl e benador, a quem respondo, que O nobre senador a quem r.csponrlo fe~ ain.da algu~las oh-
houvesse grande dilierenca na verba relativa a capitanias de s~rvações ácerca(le obras de forlilicaçAo. Por jJ1i.rte do mi
portos, comparada com á que tem sido dispendidas nos dous niôlerio da marinb.1. senhores, já não lcmos obras rle forta
ultimos exercicios. SI:. presidente, comquunto sejào certas e lezas no porlo do ltio de Janeiro. Ha algnns coocertos em
determinadas ns capilanias exislentes, me parace que a des- 1lndamento na no~ Via!:cm. Ainda os ba na ilha das Cobrns,
pezas de um anno póde não ser sempre a dos annos seguinté;~ mi!S não ~ão IIropl'J~mente obras de forli~cação, e tanto estas,

E' mistcr lembrar que ha de~pezas de material peculiares como as da lloa-Vmgem,estão a condU1r-se.
ás capilanias dos portos, que, sendo dispensadas em um IlrIOO, Observou tambem o bonrado senador que no arsen:l1
podem tornar-se necessarias e urgenles n05 annos seguinles. se tenba admlt!ld.o umi! dlspensa de ponto em favor de em-

O SR. SILVEmA DA. MOTTA:- A di[erenca é no dobro. pregados. que eqUIvale a uma verdadeira aposentadoria.
O Sn. MINISTRO DA ~I!RfNDA : ~ Accr;sce ainda que a O S~. FERnEIRA PENN,t -Apoiado, e que agora se consagra

esta verba I~vou-se despeza, que JlJe é propria, e que nos por leI. .
annos antecodentes figurava englobadamente em outras ver- O SR. MINISTRO DA IfAnl~mA,-No arsenal de ma:'iuba, ~~
l,as. E ahi está a principal raz~o do allgmento que se nota, nhores, existião cinco ou seis homens invalido;; pr mclcslio$
mas que tem explic'.lçao natural e legitima. . adquiridas no serviço e ~or desê.,ll'es que tilluão solfridn

Acompanbo, porem, o nobre senador no pensamento de naqll.elle cSlahelecimento. Esles bomer", com ell'eito, tiU:lão
que essa instituição carece ser reformada... dispeosa d;) ponto j eu dcclarei c5te facto á camarn do;;
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Srs. deputados, e ali pedi que se me insinuasse o procedi
mento que devia ter com esses infelizes. P~r~ d~spedi-Ios,
parecia-me commetter de algum modo lima InJnstlça; para
cons<lna-Ios, sem qne se prestassem ao trabalilo de todos os
dias, bavia uma irregulandade. .

O Sll. FEllP.EIllA PE'/Gü: - Conceda-se-Ibes uma pensão e
venhão os decretos ás camaras para serem approvallos; é o
meio.

O Sn. MINISTRO DA MAlIIlI"DA: - Elles não estão dispen
sados completamente do serviço, fazena.algum trabalbo, mas
não estão sujeitos iL hora do ponto. Assnn como esses, outros
existem no arsenal de guerra.

O SR. FERllElRA PEi'iN.\: - E nas provincias.

O SR. MINISTRO DA !IAlIINDA: - Devo ainda em resposta ao
bonrado senador ohservar-Ibe que, tendo tido na maior con
sideracão as informacões que S. Ex. se dignou dar-me a
respeito dos estabeleéimentos pertencentes ao minis teria da
marinha qUi existem em Dlato-Grosso, tive todo o cuidado
de mandar l'eunir as informacües e:-.:istentcs a semelbante res
peito. Depois de alguns estúdos,cheguei a conhecei' que com
effeito a remocão do arsenal de marinha era de urgente ne
cessidade. Logo que pude chegar a este resultado, expedi
ordens muito terminantes para que nenhuma despeza mais
se fizesse ali com eonstruccõeS. Devo bl'evemente tratar da
sua mudança, fazendo escofher o local onde dnva ficar me
lhor situado.

Passarei agora, Sr. prcsillente, a dar tambem li,l'eira
mente ao honrado senador pela Bahia algumas informações
que devo ás suas jlerguntas, esperando que se digne de
descu1par-me se o não satisfizer completamente em todas,
porque dependem algumas de esclarecimentos, que presen
temente não tenho commigo,

riotou o honrado- senatlor pela Bahia que a d~spe7.a feita
com a repartição de marinha até o anuo de '18::;6 seja muito
inferior áquella que se tem feito de 1856 em tlianto. Uma
explicacão cabal e completa, que possa satisfazer ao honrado
senadol:, depende por certo do estudo comparativo do quadL'o
de todas as despezas feitas nesses dous periodos. NãO me é
possivel de prompto assignalar, uma por urna, as causas
que determináráo esse augmento.

Seja-me porém, permittido, Sr. presidente, lembrar ao
honrado senador que de 1856 em diante abundão despezas
cOm novas construccj}es, que nos custárão crescida sommn.
Dessa época em diante datão algumas reformas imporlantes,
que nos trouxerão consideravel augmento de despeza. De
então para cá tem subido de valor o preço dos materiaes, e
avultado crescimento tiverão os salarlOs.

Os arsenaes tiverão maior desenvolvimento, a mão de obra
augmentou. o conseguintemento as despezas devião cresceL'.
Estas causas só por si explicão a differença. que observa o
lIobl'e senador.

Em satisfação ás explicacões quo me pede a respeito do
p'lrto de Pernambuco, eu air~i por hoje resumidamente ao
honrado senador que, depois de ~xaminar os pareceres a
que alludiu, eu cheguei a compartilbar com o nobre senadol'
as mesmas apprehensões a respeito das grandes obras que se
indi<;avã.o para o porto do Pernambuco, Não dissimulo, se
nholles, que me inclinei ás apreciacões do Sr. Gabaglia; to
davia, para que eu pudosse tomar uma resolução definitiva
sobre a materia, que é digna de seria estudo. pareceu-me,
á ~ista do rompimento do isthmo de Olinda, que se tornava
necessaria uma nova visita do mesmo engenheiro áquelle
porto. Para ali o mandei, chamaodo a sua attençáo, não s6
para este incidente, como para o seu antigo parecer em rela
cão ás oLras do porto de Pernambuco. Este acaba de chegar,
é ainda não me apresentou o seu trabalho.

Espero estas informações, e sómente em vista dellas toma·
rei uma resolucão, podendo desde já alfirmar ao bonrado se·
rtador que prelérirei ir pouco a pouco, com passo seguro e
firme, reahzando os melhoramentos que os recursos ardina
rios do paiz me permittirem, do que l\vel'turar-me na execu
ção de .uma grande idéa; mas cuja applicação não esteja
cOLlvementemente demonstrada.

Com razão exigiu de mim o nobre senador pela provincia

da Bahia o cumprimento de uma promessa que eu lhe havia
feito na occasii\o da discussão das forcas de mar, relati
vamente á doutrina do decreto de 29 de outuhro de 1863.

Sr. presidente, o decreto a. que aBude o nobre senador não
iutstaedire ito novo. A resoluçãO de 5 de novembro de 1796,
e o al vará de 13 de novembro de 1800 estabelecêl'ão que fi

promoção se fizesse na armada 3í1.por ant!guidade e 1í.i por
mereCllnento. O pensamento da lei uão fOI por certo que S8
attendesse sómenlo a um destes principias com exelusão do
outro; !<UltO assim que os combinou, determinando as propor
ções em que devião ser considerados para as promoções dos
oficiaes até. o posto de capitão do fragata. Entende entre
tanto o nohre senador que, não havendo quatro vagas em
que OS tres quartos por antiguidade possão ser altendidos e
um quarto por merecimento tambem o sejl, deve prevalecer
sómente o principio da antiguidade. Daqui resultaria,Sr. pre
sidente, que as vagas se de.sem tres a tres, ou menos de
tl'es, Ilunca serião lIl'eenchidas por mereCimento, mas sempre
por antiguidade. Ura, a lei uão podia pr~screver o prin
cipio do merecimento, e ao mesmo tempo regulal' as causas
de maneira quo grando numero de vezes não pudesse ter
applicação.

O SR. BARÃO DE MURITIB~: - Fazendo-se a promocão
sómente quando houver quatro vagas, não ha inconvenieóte.

O SR. 1Il1~ISTRO DA IIlAnINH,\; - Que lezo decreto? Dispôz
que as vagas fossem preenchidas iL pro porção que se fossem
dando, de fórma que successivamenle se lizesso o prohencbi
menta tres quartos por antiguidade e um quarto por mereci
mento.

Eu entendo quo, organisando-se o quadro da marinha e do
exercito com certas e determinada~ calhegorias, com um nu
mero fim de olficiaes, teve-se em vista que cada um, no posto
que a organisação lhe designa, preenchesse serviços que se
tomITo necessarios; a vaga, portanto, razoavelmente, se
gundo o espirito da organisacão de ambos os quadros, na
minha opinião, deve ser prehênchida o mais depressa que for
possivel.

Eu sei bem que no nosso paiz jil temos tido designação de
dias certos e determinados em que estas vagas erão prehen
chidas, porque se entendeu que podião esperar uma pelas
outras; para isso concorria tambem a necessidade de iufor
mações? que não podiãO ser remettidas ao governo senão em
certas epocaR.

Em ultima analyse, senhores, o decreto a quo alludimos
não fez mais do que tornar real a parte que a legislação dá
ao merecimento no preenchimento das vagas que so derem
nos postos de olficiaes da armada.

A isto se reduz toda a questão.
Reconheço, porém, SI', presidente, que esta materia, ha

bilmente manejada pelo nobre senador, se póde .prestar a
largas discussões; IDas é tambem verdade que a oplRlão que
sustento, fundado nos principios estabelecidos pela legislaçãO
em vigor, é procedente.

Perguntou mais o honrado senador qual o destino que S6
pretende dar a duas machinas da força de 200 cavallos, quo
lbe constava qile estavão . em eonstrucçáO no arsenal da.
córte e em Pernambuco. Estas machinas, a que se refere
o nobre senador, erão destinadas para os navios transportes
que se mandárão constrUir, navios no systema mixto:

E' verdade, Sr. presidente, que precisamos de navios de
guerra mais do 'lue de navios transportes; mas é tambem ver
dade que os nossos antigos transportes estão deteriorados,
nenhum existe mais Ras condições de prestar .algum serviço.
Não era, portanto, fóra de proposito quo Sff tivesse mandado
constrUIr mais dous navios COI!l applicação especial' a este
destino.

Não posso presentemente dar ao honrade senador as infor
mações que pede a rosl?eito do dique; eu as darei ao senado
logo que as tenha reuOldo. •. . .

Tendo dado a hora, ficou a dlscussiio adiada; e, retlrao
do-se o,Sr. ministro com as mesmas formalidades com que
foi reeeb.ido, o SI', presidente deu para ordem do dia se·
guinte;

1" parte, - 1" discussão da proposição da camara dos
20
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Srs. deputados, approvando a pensão concedida a D. Con
stança de Paiva Lopes Gama, filha do fallecido visconde de
IIIaranguape; e o resto das materias ja designadas;

2" parte.- Continuacão da 2" discussão da proposta do
orçamento, com as emen'das da camara dos Srs. deputados.

Levantou-se a sessão ás 3 horas da tarde.

66" sessão
EM 23 DE AGOSTO DE 18ei.

PRESlDENCl.l. DO sn. VISCONDE DE ABAETÉ.

Sumamo. - Expediente. - Diversos ofllcios, alguns dos
quaes acompanhando proposições. - Oiferta de Antonio
José do Amaral. - Pareceres. - Ordem do dia, 1" lJarfe.
- l)ensão a D. Constanca de Paiva Lopes Gama. - Re
querimento do Sr. harrro de S. Louren~o. - ltetirada
verbal do dito requerimento pelo mesmo senhor. - Com-

- panhia. União e Industria. - Diseurso do Sr. Ferraz. 
2" parte. - Orçamento da marinha. - Discursos dos Srs.
JolJim, Silveira da Motta, e ministro da marinha. - En
cerramento da discussão.
A's 11 horas da manhil, achando-se presentes os Srs. vis

conde de Abaeté, !Ilafra, Teix.eira de Souza, Mendes dos
Santos, visconde de Sapucahy, Rodrigues Silva, Ferreira
I'mna, Paranhos, l/crraz, barão de S. Lourenco, visconde
de Suassuna, Pompeu, harão de Muritiba, Piménta Ilueno,
Souza Ramos, mal'quez de ltanhahem, Araujo Ribeiro, Jo
bim, Siqueira e Mello, Cunha Yasconeellos, Dantas, mar·
quez de Olinda, D. Manoel, marquez de Abrantes, Zacharias,
Silveira da 1I10tta, Fonseca, barão de Pirapama, Souza e
1I1ello e Dias Vieira. o Sr. presidente abriu a sessão.

Comparecêrão logo depois os Srs. visconde da Boa-Vista,
visconde do Uruguay, marquez de Caxias, Candido Ilaptista,
Souza Qneiroz, Candido Ilorges, Souza Franco e Dias d~
Carvalho.

Faltárão com causa participada os Srs. barão de Antonina,
llarão de Cotegipe, barão de Maroim, barão de Quarahim,
Carneiro de Campos, Eusehio, Paula Almeida, Paula Pessoa,
Almeida e Albuquerque, Sinimbú, Fernandes Torrcs, Furta
do, Nahuco, Ottoni, visconde de Itaborahy e visconde de Je
quitinhonha.

Foi lida e approvada a aela da sessão anlecedente.
O Sr. 1° secretario deu conta do seguinte

EXPEDIENTE.

Officio de 22 do corrente, do 1° secretario da camara dos
deputad01l, communicando que a mesma camara aprovou as
emendas feitas pelo senado a proposição da dita camara so
br.e hypothecas. e que a ia dirigir á sancção imperial.-In
telraáo.

Outro, de igual data, acompanhando as seguintes
PROPOSiÇÕES.

A assembléa geral resolve: .
« Art. 1° Fica o governo autorisado para crear na provin

cia de S. Pedro do Rio Grande do Sul e nas outras que se
Achar.em em identicas circumstancias, um procurader fiscal
espeCial, ao qual ficaraõ pertencendo exclusivamente as at
tribuições,que pelas leis e regulamentos em vig-or, tcm o pro-

. curador fiscal da fazenda sobre as terras publicas legitima-
ções de posses e revalidações de titulos. '

« A~l. 20 Este procurador fiscal das terras publicas terá
a gratIficação annual de 1:000$.

" Art. 3' Ficãorevogadas as disposições em contrario.
« Pa.ço da camara dos deputados em 22 de agosto de 18ei.

-Barao de Pl'ados, presldente.-Pedro Luiz Percil'a de
Souza, 1° s.ecr.etario interino.-Henrique Limpo de Abreu
2° secretario lI1terino.-A' imprimir. • '

« A assembléa geral resolve:
« 1\ rt. 1.0. O gover.n~ fica au~orisado a mandar pagar a

D. ~oanna Rlcard.a VIClra d.e Freitas, filha do finado capitão
Jose da Cruz F!eltas, o melO soldo de SeU pai.

« Ar!. 2.° FlCão revogadas as disposições em contrario.
« Paço da caroara dos deputados, em 22 de agOiito de 1864.

_ Barão de Prados, presidente. - Tito Franco de Almeida.
1. secrelario.-Pedro Luiz Pereira de SOMa, 2° secretario.
-A' imprimir. II

A assembléa geral rosolve :
« Ar!. 1.0 "Fica o governo autorisado a mandar ahonar a

D. Mathildes Emilia de Vasconcellos Pinto Leal, a importan
cia do meio soldo de seu finado marido o hrigadeiro Manoel
Peixoto de Azevedo, sem prejuizo da pensão .que já recebe.

« Art. 2 0 Ficão revogadas as disposições em contrario.
« Paco da camara dos deputados, em 22 de agosto de 1861.

- Barâo de Prados, presidente. - T. Franco de Almeida,
10 secretario.-Peclro Luiz Pereira de Souza, 2° secretario.
O mesmo destino."

Carta do capitão Antonio José do Amaral oITerecendo um
exemplar em 3 volumes, da sua obra Indicador da legislariio
militar.

O Sr. presidente declarou que li oiferta era recehida com
agrado, e ia a archivar-se a dita ohra.

Pelo Sr. 20 secretario forão lidos os seguintes

PAnECEnES.

A commissão de constitui cão examinou as actas da elei
çii.o primaria a que novamente se procedeu na parochia da
villa do Patrocinio, da provincia de nlinas Gcraes, por se ter
annullado a outra que se fizera em setembro do ann o passado
para preencher a vaga acontecida pelo fallecimcnto do Sr.
conselheiro Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos; e não
achadno no processo da eleicão defeito algum, vindo pclo con
trario, scgundo o testemunho das actas, que a leI foi em
todo o ponto observada, é de pare~~r que a dita elei~ão seja
approvada.. e se reconheção legltlmos, para servIrem na
actualleglslatura, os eleitores procedentes deUa.

A commissão julga do seu dever declarar que, depois da
apuração das cedulas, o cidadão Francisco Alves de Souza o
Oliveira, um dos mesarios quo até serviu dc secretario,
apresentou um protesto expondo quc certas autoridades po
liciaes tinhão intervindo na eleição; mas esse protesto foi
contrariado por outro mesario, e por um cidadão, que juntou
documcntos cm contestação das arguições produzidas. Assim
que nenhuma prova se exhibe que vahosa seja contra a
eleicão.

Pâço do senado 23 de agosto de 1864.-Visconde de Sapu
cahy.-Souza Ramos.-Visconde do Uruguay.

Reservado para entrar na ordem dos trabalhos, imprimin
do-se antes.

O governo imperial, pelos decretos ns. 3.049 de 6 de
fevereu'o de 1863, 3.161 de 9 de outubro de 1863, e 3.263
de 21 de marco do corrente anno, fez coucessão a Luiz Bou
liech para lavrar minas dc carvão de pedra que por seu fal·
Iccido pai tinhão sido descobertas nas margens do rio Jaguarão,
provincia de S. Pedro, bem como outros mineraes,excepto os
diamantes. •

A comm issão de emprezas privilegiadas folga por notar
que nesta concessão se tenha o governo aputado do systema
alé ha pou co seguido, autorisando individuos e companhias
a lavrarem terrenos mineraes sem nenhuma attencão aos ca
pitaes indispensaveis á empreza, e não tomando'provindcn
cias que resguardassem os interesses do estado, e a segu
ranca dos individuos empregados nos trabalbos.

N"as condições impostas pelo governo, e a que se sujeitou
o emprczario, umas estão na alçada do poder executivo, ou
t,:as, .porém, dependem da a.pprovação da assembléa geral le
glslatlva,e comquantoa condição 18 das quo acompanhárão o
decreto n. 3049 de 6 de fevereiro da 1863, dispunha que to
das ficão .dependentes .da approvação da mesma assembléa.
comtudo,Julga a commlssão que só tem de tratar das que não
pertencem ao governo estatuir, e deste passa a occupar-se.

Pela condição G' das acima. mencionadas se firma o mo
nopolio da mineracão do carvão de pedra dentro de uma arca
muito superior a ei)) que é permittido ao emprezario lavrar;
re~uItando.dahi que minas muito ricas., e que possão contri
bu.ll' vantajosamente paTa o desenvolVImento da riqueza pu
bhca, e vantagens parhculares, se torneIA estereis, e COmO se
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não existissem, por espaço de 90 annos. Basta o si.mples
enunciado deste favor para não merecer elle approvaçao do
poder legislativo.

O monopolio, que a cond}ção 6' prete~d_e !ormar, em be
neficio de Douliech, é amphado pela condlçao j' que concede
lhe o privativo ao de transporte do carvão de pedra pelo no
Jaguarão e seus affiuentes, e nos logares em que actualmente
não sãO navegaveis, e se tornarem taes por trabalh03 do em-
\Jrezario. ., ., . .

E' tão vaga esta ulllma condlçilo que pode sUJeltar a ml.~e
rar.ão que tiver de exportar seus pro~uctos por aquelles llOS
aos caprichos do emprezario. Wposslvel, e mesmo erovave.l,
que nos cursos de agua menCIOnados por falta ~~ IIldustna
deixe do haver navegaçao, e ao mesmo tempo eXls,ta um ou
ontro pequeno obstaculo que a dllliculle. ,Dada e,ta ~yeo
these, o emprezario, mediante ~enu~ sacl'lficlO ~eCUlllal'lO,
desemharacará o rio e o monopoltsara CID beneficIO propno
e prcjuizo do publico e de muitos cidadã~s brasileirOS. Se o
emprczario fizer canaes laterae;, ecl~sas, 0l! outras obras Im
portantes, de equidade seria que se mdemmsasso por alguma
retribuiçjio dos que se utilisasse de seus. traballlOs, dos gas
tos feitos e auferisse me~mo um beneficIO, como reeompensa.
de seus t~lentos e sacrificios; mas restringir o curso natural
dc um rio, propriedade do es.tado a.o uso partlCul~r de u,m
individuo, sem atten~ão aos dlspendlOs por este feitos, n<iO
parece razoavel á commissão. . .

A condicão U, que isenta dos (hrellos, por e,paço de
cinco annos - contados da época em que começarem os traba
lhos, todo o' machinismo, utensis, quaesqu.er outros artefactos
ou materia prima, que forem necessal'las para lavrar a
mina, entende a commi~são que pód~ :er. approvad.a, decla·
rando-se, porém, quo som~nte ficarao hvres os direitos dc
consumo, e não os de expedICnte.. , . . .

(( A commissão dc emprezas prevlhgladas, é, pOIS, de pal~
cer que: i", não se approvo as condições 6' e 7' que bal
xúrão com o decreto de 6 de fevereiro de 1863; 2", se de
clare que a isencão dos direitos se limite aos de consumo;
3", não tenha ô emprazario direito de desapropriação dos
terrenos particulares, e que com estas emendas seja adoptada
a resolução de 21 de junho proximo passado, remc~tlda ao
senado pela camara dos Srs. deputados ; fi~ando, porem, e~
tendido que o emprezario, ou a comranhla por clle orga~l
sada, so sujeita á legislação do impeno e que a ~l'provaçao
dada pela assemuléa geral nao isenta o emprezano das mul
tas nem da caducidade da concessão, se em qualquer destas
penas tiver incorrido por não execução das condições im
postas pelo governo, c que se acMo em sua alçada. . •

Na conformidado deste parecer offel'ece a COlllmlssao as
seg-uintes clllendas : . .

No final do arl. i" accrescente-se: suppnnundo-se as
condicões 6" e 7" das que acompanharão o decr~to n. 3,019
de 6 de fevereiro de 1863, e a faculdade cQnceJlda pela se
~ nnda parte da condição 5" d~ mesmo dc~rcto para a
desapropriação dos terren~s Jlossuldos por llarllculares. . •

§ 1." A Isenção de dIreitos de que trata a condlçao
H' refere-se tão SÓlllcnte aos de consumo, e nao aos de ex-
pediente. ..

§ '2.." O emprezario, ou a companhia orgamzada por
elle fica snjeita em tudo á logislação do imperio ; e pelo facto
da approvação dos decretos dada POl' esta resolução não fica
o primeiro isento de qualquer pena, ou mullas, em que
haja incorrido, ou venha a incOlTer.

~ala das sessões, 20 :de agosto do 186<i. - 111. F. de S.
ilIello.-Candido Borges.-l1Iuritiba.-O mesmo destino.

ORDE~I DO DIA. - i" PARTE.
PENSÃO AD. CONSTANÇA DE PAIVA LOPES GAM,L

Entrou em i" discussão, passou para '2' e desta para 3", a
proposição da camara dos deputados, que approva a pensão
concedida a D. Con-stanca de Paiva Lopes Gama, filha do
finado visconde de nlaranguape.
ADIAMENTO DA INNonçAO DE CONTRATOS DA COMPANDI,~ UNIÃO

E INDUSTRIA..
Seguiu-se a diSCuSSãO, adiada na sessão antecedente, do

requerimento do Sr. barão de S. Lourenço, propondo o adia
men to, em i" discussãO,> da proposição da dita camara q~e
autorisa o governo a IOnovar os contratos d~ companhia
União e Industria.

o !!ir. Ju,rão de S. LOlU'eu,"o (lJela ordem): - SI'.
presidente, as minhas intenções, quan~o tiz ~ requerimento de
adiamento, não erão de pl:olongar a. dlscussao; mas tenho co
nhecido que elle não fOI bem aceito, nem por gregos, nem
por troyanos, e principalmente porque dizem quo eu quiz de
alguma maneira ?brigar as commlssões a. tr~ba!b~rem dc
baixo de certas Vistas, do que de prev.en9ao mdlcao quol o
voto do senado, que ainda o não expnmlO; porqu~ digo no
re([uerimento: " para dar o seu parecer sob~e o melO que se
dcve adoptar de alliviar a perda, dos acioOls.tas com me~os
prbjuizo do tbesouro. » Enlenderao que deVia .se~ um ad.I~
mento indefinido sem clausula, e que as commlssoes devlao
escolher o que m~lhor conviesse., . .

Nestas circunstancias e mesmo porque, talvez, a vista do
progresso da discussão, convenha um adiamcnto depo!s della
bem elucidada, eu peço a retlrada ?O meu reguenment~.

Consullado o scnado consentiu a retll'l\da do dito requen
mento; e proseguiu a i" discussão da dita proposição.

O S,'. Ferraz: - Eu esperava, SI'. presidente, que o
nobre ministro dos negocios da agricultura se dl.gnasse .de
ex pôr á casa o estado da questão de uma maneira mullo
clara; o nobre ministro, porém. eontentou-se em revelar-nos
que se havião feito alg-umas investigações sobre o e~tado da
companhia, sobre o valor aproximado. das obras. f~ltas por
ella na estrada respectiva, e não so dignou de mnllstrar-nos
esses esclarecimentos. Quando se trata de uma questão tão
importan te, que não é de c~rto 1OO.~ .para as despezas do
aceio da casa do suplemo tnbunal de JUStIÇ":, mas dezenas
de contos, mc parece quo. to~os os ~sclareclment~s dev~m
ser prestados no corpo legislatiVO. HOJe os temos nos? Nao,
absolutamcnte não. Parece-me que so snppõo que oada um
dos membros do poder legislativo está sulficientemente es
clarecido ; eu não duvido flue o esteja, mas por certo não
o está oflicialmente. como lhe cumpre.

S'·. presidente, 'o nobre mijlistro, de~ois de cmpe~har-se
muito na discussão para provar a neceSSidade da medida e a
~ua utilidade felizmente disse quo o projecto sc baseava em
oq~idade, qud nós .devia~lOs ser. eguitativ~s para a companbia
União e lndustna, cUJU poslçao e ma.. Mas, senhores,.o
nobre ministro se esqueceu de quo a pOSiÇãO da companhia
foi sempre má, se não desde o seu começo, ao menos depOIS
de algum tempo, e que neste estado q~er _o governo., quer
os particulares, quer os seus credores tlllhao conheCimento
muito profundo de quo ou em breve, ou em mais algum
tempo, as cousas devi<io ser acal:retadas ao. ponto em .que
nos achamos. Para mim não fOI nunca objecto de dUYlda,
Sr. presidente, que o estado havia necessariamente do
carrcgar com os onns da companhia, não no ponto em. quo se
acha; não foi objecto de duvda, quando eu .cumputel a des
peza provavel e vi quo a companhia apenas tlOha 3,000:000$
de capital; a despeza provavel poderia ser de 1'2.,.OOO:OOOj
ou 13,000:000.i5 e chegou .cffectlvamente a qumze mtl e
tantos contos senão a maIOr; sendo apenas o capital dll
cJmpanhia d~ 3,000.000;Jl eiTectivos, como disse, e de
'2. 000:000$ em accões que n,\o forão emlllldas.

'O COl'p~ legislativo decretou n? anno de 't859 que, levan
tado o emprestimo. o govorno podia desapropnar em parte ou '
em todo a estrada de que se trata, e dahi já o senado pódo
avaliar o receio que havia do que e.sta ?bca não podes~,e ser
levada a elfeilo com os recursos ordmanos da companhia. O
nobre ministro da agricultura, porém: e o nobro senador pela
provincia da Babia que offereceu o adiamento q~izerão fazer
recahir a culpa sobre o governo e talvez sobre (111m.

O nobre minis tI'O diss,e que eu tinha sanccionado a lei. A
camara sabe que a sancção não é uma atlribuição do ~oder
executivo; não ha exemplo algum de uma lei não sanCClOna
da nos tempos modernos e mesmo nos antigos. Eu fiz unica
mente o contrato em consequencia de um preceito da lei.

O nobre senador pela miaha provincia foi m,ais além, d.isse
que tudo isso foi por que o governo gostava de exammar
quantos pratos cada um individuo tinha.. ,.
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o Sn. BAnÃO DE S. LounENço:-E influir em tudo.
O Sn. FEnnAz:-.... e influir em tudo. 1Ilas, senhores, se

alguma pessoa nITo póde por modo algum estar autorisado
para fazer esta increpação, é o nobre senador....

O Sn. BAnÃo DE S. LounElIço:-Que nunca desfructou nada
até hoje.

O Sn. FEnnAz:-.... que fez o primeiro contrato, o qual
dava o privilegio exclusivo sobre tudo.

O Sn. BAnÃo DE S. LounElIço:-O que?
O SR. FERRAz:-Veja, todo o privilegio exclusivo sobre pas

sagens, sobre transportes, sobre vehiculos, sobre tudo.
O Sn. DAnÃo DE S. LounElIço:-Mas não lue dava dinheiro.
O SR. FERRAZ :-Ainda mais; 'dado o privilegio exclusivo,

contratou a direcção da estrada até o rio das,velhas.
O SR. DARÃO DE S. LounElIço:- OI!•• :.

O SR. FEnRAZ:-Até o rio das Velhas, sim.
O Sn. DARÃO DE S. LounENço:-NITO.

O Sn. FEnRAz: - E se o nobre senador hontem disse que
o governo devia prever !,Iue fi estrada de ferro, chegando as
margens do Parallyba, Inutilisava uma parte das obras da
União e Industria, porque, quando se tratava da estrada de
ferro de D. Pedro li, cuja direcção, Gujo traço era conhecido,
fez esse contrato, que podia ser prejudicado em consequencia
da mesma estrada de ferro?

O Sn. BAnÃo DE S. LounENço: - Eu contratei do Para
hyba para lá e não para cá ; isso não ficava prejudicado com
a estrada de ferro.

O SR. FERnAz (L~.)

Daqui vê·se que para lá e para cá, conforme certa h]'po
these.

Está visto quo é uma parto quo abrange a estrada de
ferro. (Coníinúa a ler.) •

O Sn. nARÃo DE S. LOUREl\CO:- Lá vem adiante uma
excepção a isto. •

O Sn. FEnnAz:- 1Ilas. Sr. presidente, todo o mundo não
vê, que uma estrada do rodagem, em comparação com uma
estrada de ferro, produz menos vantagem do que aquel1as
que o nohre senador podia entrevá do seu contrato? No mo
mento em quo tudo é estradas de ferro; que as commUl1lca
cOes 1101' meio destas tornão-se mais rapidas; que maiores
-Vantagens para o commerci.o, para as industrias, para as 1'0
pulacões se obtem; na ocaSião em que o nobre senador esta
heleéia um contrato para a execução da estrada de ferro de
D. Pedro lI, devia tambem celebrar outro para uma estrada
de rodagem, que por esta seria prejudicada.

O SR. BAnÃo DE S.LOUUEIlÇO: Não L1zia mal: antes aju
dava a obra.

O Sn. FEURU: - E qual foi o resultado? Compute-se o
que custou uma legua desta estrada com o que póde custar
urna legua de estrada de ferro, e diga-se qual foi a vantagem
deste contrato?

Eu, pois, Sr. presidente, não entendo que se possa dizer
que o governo, qne os successores do uobre senador, proce
derão da ll1aneir a que o nobre senador declarou; se houve
erro, foi da iuiciativa, e a iniciativa não pertenceu aos seu.
successores, pertencen ao nobre senador.

O Sn. BAnÃo DE S. LounENço : - Eu não iniciei a estrada
para cá, a que está prejudicada, nem dei a garantia de juros.

O Sn. FEnRAz: - A idéa da estrada áquem do Parahyba
é do contrato, a garantia dos juros por certo foi iniciada na
camara dos Srs. deputados pela mesma razão por que foi
iniciada a jndemnisaç~o que agora se pretende. A estrada
áquem do Parahyba fOI tambem decretada pela provincia do
Rio de Janeiro, e aceita pela camara dos Srs. deputados.

O Sn. BAnÃo DE S. LOURENÇo:-Essa é que fica prejudicada.
O Sn. FEnuAz:-Ainda assim vê-se que mesmo fica pre

juuicada aquella que vai além, porque necessariamente a
estrada de ferro hoje ou amanhã tem de percorrer todas esses
logares..

O SR. nAnÃo DE S. LouRENço:-Não é nestes 50 annos.
O SR. FllnnAz:-Não póde ser muito antes de 50 annos,

porque o progresso marcha, em sua marcha destróe ajudado
pelo tempo touos os obstaculos que encontra, e á final
triumpba .das vontaues que se lhe oppüe, de tudo quanto o
empece, e as nossas necessidaues hão de ser attendidas como
convém.

lIIas, Sr. presiuente, o nobre senador desejava uma sahida,
elle a achou. Naturalmente cu pensei que eIJe tomasse a
dianteira na opposicão a este projecto; o nobre senador o
approva, eis a sabid,i.

O Sn. BAnÃo DE S. LounENço :-Eu nãe disse que appro·
vava.

O Sn. FERRAZ :-0 seu auiamento importava na sua se
gunda parte a approvação do projecto, e esta é a questão que
occupou o nobre ministro do commercio, agricultura e artes.

Pergunta-se: qual o meio de sabida? A fallencia? Senho
res, !ta muito tempo que a companbia não tem os meios para
fazer face aos seus empenbos. Quando se mandou contrah ir
o emprestimo, era porque ella dizia que necessariamente o
emprc.stimo era o ultimo onus do estado em seu favor; o
emprestímo se fez, não foi bastm!te: como o fogo a compa·
nhia nunca diz-basta-, e assim nesse estado vai além de
tuuo, alem de to ria a méta.· .

Eu desejava felieitar a todos os interessados da companhia,
mas o encargo para o estarlo é um encargo muito grande, e,
como eu já ponuerei, na difllculdade financeira em que nos
aehamos, é insuportavel nos arriscar a muito.

Mas. senhores, que houvesse a fallencia da companhia: o
que resultava ao estado? A unica perda do seu capital, a
unica perda desse capital de que é garante o governo do
Brasil em consequencia do emprestimo a que se procedeu
em Londres.

O Sn. nARÃo DE S. LouRENço:-E o que jil deu.
O Sn. FEnRAz:-O que deu forão os porcentos da garantia

de juro.
O SR. nAOÃo DE S. LOUnEl\ço:-Para a colonia.
O Su. FEnnAz:-Isto está ainda no projecto.
Bem. Senhores, eu eslava prompto a dar o meu voto para

a quitacão deste debito, carregasse o estado com este onus,
desse ahda mais estes 200:000,;3 que se pretenue para a
colonisac,10 e bastava: a companhia não ·podia viver com
sto? seu' estado não melhoraria? Decerto que sim. Mas, se
nhores, havemos de perder tudo isto e a~n~la mais o l)Ue não
se púde computar, porrlue o nobre mllllstro de agl'1cultura
ainda não computou o sacrificio que dovemos fazer; ainda
mais devemos carregar com os onus de todas as dividas de
quanto credor se possa imaginar, possa existir, presentes e
futur05 ?

Eu tenho medo destes contratos, já fui victima de um
delles, e peç.o á camara que altenda que uma pala,:rinha só
póde dar aso a mUItas cousas. Não obstante as mlllhas re·
clamaeões em um certo contrato (perdoe-me o senado que
eu nilô diga qual é) entendeu-se que se devia usar destas
palavras-« ceder das dividas activas e passivas ))-; recla
mei contra isto, disserão·me « E' erro de redacciio, v]i-sa
ememJar )); e o resultado, senhores, foi como todõ o mundo
sabe, destas palavras mal empregadas resultárão um grande
onus para o Estauo.

O Sn. BAUÃo DE S. LOUOENÇO dá wn aparte.
O SR. FEROU: -A minha consciencia está isenta de re

morso neste fJonto, combati tudo.
l\las eis aqui, Sr. presidente, uma sabida que não podemos

muito bem consagrar em um projecto; pois hem, a companhia
fique tl'unquilla, gyre corno quizcr, nós não IlJe tomamos con-



SESSÃO E~I 23 DE AGOSTO DE 1864. 157

las, nUa lhe p~di~os a in.demnisação de cousa alguma, nem
mesmo a contrlbUlção de Juros e a amortlsacão da divida.

Ora este pensamento é tanto mais digno do allencão
quando o nobre. ministro da fazenda em '1859, opinando nêsta
casa em opposlção ao honra~o senador pela província de
S. Paulo, o Sr. Fonseca, diZIa que não devia-se tirar da
companhia a direcç<Lo e a ,!-dministração das obras por gran·
des desvanta~ens que dabl podlão resultar e uma dcssas
desvllntagens é. aquel.la que.é .conhecida po;' todo o mundo,
que o estado e o pelOr adnunlstrador que póde dar-50; e
segundo este pensamento, que aliás levou rle vencida a tUlI~
naquelle tempo, a lei passou, e não foi admiltida uma outra
quaI9~er, em consequencia da qual podesse ser tomada a
adllulllstracão para o estado

!\le pareée, Sr. presidente; quo isto ainda deve ser allen
d.ido pelo corpo legislativo; mas eu esmoreço, quando con
sldcro nas cousas do nosso p~iz em relação. ás emprezas.
De uma parte e de outra nos meus ouvidos ouço sempre di
zer: « Houve uma promessa. » Se trata-se da estrada de
ferro de Pernambuco, promessa; se trata-se de qualquer
outm cousa, promessa; sa trata-se da União e Industria,
promessa. Mas promessa de que?

Sobre- a União e Industria, dizia-se que bavia uma carta
do mllllstro da fazenda ou do imperio do gabinete a quo per
tencl, quo essa carta estava assignada por mim. Pedi a um
de meus amigos na ca~larn dos Srs, depntados quo exigisse
e,ssa carta ou esse olliclO; fez-se um rcquerimento neste sen
Udo, creio ~ue ha mais de 20 dias a di,.cussão desse reque
rimento esta encerrada, e alOda não fOI votado, Appareceu
esse documento.

O SR. SII.vEm" DÁ nIOTTA: - O governo porquenãoo man
dou ent,lo ?

O SR. IIERRAZ: - NilO existe, meu caro amigo.
. Perguntava-se-me deste modo: « póde-se adiantar algum

dlllbelro por conta do emprestimo?" A resposta foi a se
g'umto: « o governo llão.gnrante nada, mas parece que den
tro das forças do emprestlmo póde-se fazer alauma transaccão
com a companbia, '~ Mas isto em quando tinba-se mandiÍdo
\lroce~er ao emprestlIllo em Londres, e quando mesmo a di
rectona d.a companbia dec1nrava que o emprestimo era mais
que sulliclCnte para fazer faco aos seus desempenbos aetuaes
e lu~Ul'os: ~ara qu.e, poi.s, estas cousas? Islo deu logar me,
mo a pOSIÇ,LQ que tomei n~sla casa, pOl'que desejo que scja
apresentado cste documenlo.

nlas, depois de um requerimento que um de meus nmigos
fez na eumara dos deputados, dl,se: « Ob! não, não cxi,le
tal ,Iocumento ,,; e, felizlllenle, dous dos nobl'es min'stros m~
declarárão que tal olicio ou carta não tin!Ja nada que pUllesse
encerrar uma promessa da parle do governo.

O SR. Mlmsmo DE ESTRANGEIROS: - Apoiado,

? Sil .. FEnRAz : - Mas di~so-se lo.~o: « Não é essa a pro
lne~sal e ~mtL prome3sa mUlOi" millS forte) de Jl1n.ior seflU
rança; » e o que eu deploro. Ningllem tém o direito de fa
zer pr?mcssas emquanlo subsistir enlre nós o govcr"O repre
senlalll'o, antes .do corpo i~gislativo decretar (rual'lu~r me
dula ; qualqner.mt.errerencla nesto ponto, [Jualquer pl'omessa
vem a ser uma mdlscnção,

O Sil. CANDlDO BORGES: - Um erime.
. O S~. FEnnAz: - Não di~o que um crime Ullla arande
IIldlscnção; c eu peço a Deus que jllumine' áquell~s que
faz.em para que se contenhITo dentro do circulo de suas attri
blllções. Eu n,lo. Sr. presidente, que pessoa alguma ....

. SR. PRESIDENTE ,: - V. Ex, rerere-se scm duvida aos mI
mstros responsavels ... ,

.o Sn. FER~AZ: - V. Ex. que se importa que eu mc refira
a Isto ou aqulllo? V. Ex. que tem com isto?

.o. Sil. pnESIDENTE: - Eu pergunto se V. Ex. se rcrere a
I11mlstl'OS responsaveis.

• O SR, FERRAZ: - O' meu Dcus!

O SR. BAnlo DE S, LOURENf.o: - Relere-se a quem póde
prometter. •

<? Sn .. FERRAZ :~ lia muito tempo vejo que V. Ex. vai
mUlto alemda pOSIção que occupa nesta casa.

O SR. pr,ESlDENTE: - V. Ex. póde continuar.
.o SR. FERnAZ: - Com eITeito! Eu me bavia antes re

fer,ir a um racto, ao facto da promessa feita á compa
n!Jla da estrada rle ferro de Pernambuco, promessa cscripta,
e.como esta podem !Javer outras promessas. Repito: não ha
mnguem que possa rüzel' promessas sobre objectos que consti
tuem allribuições do poder legislativo, Eem que falte ao seu
dever, sem que compromctta a sua dignidade o a dignidade
do corpo legislativo. Porventura será licito a um ministro
aRnnçar qne o capital de uma. compan!Jia será augmentado,
quando o corpo leglslntlvo não o tenba decretado? Por certo
que não,

Mas, Sr. presidente, ainda nos falta o pareeer do conselho
de estado sobre esta matel'la. Ha um parecer do conselbo de
estado: porque o corpo legislativo não ba de ter conheci
mento desse parecer que podia olicnta-Io nesta discussão '?

O SR. P.tRA"nos :-Está no reltorio do mioisterio da agri
cultura do anno passatlo.

O SR. FEnnAz :- Não o vi. A razão em que "e fundou o
p~recer do conselbo de estado, segundo me informão, é para
mim uma raz<lo que nem podia bem ser aventaria ante o
corpo legislatiVO. O conselho de estado só baseou o seu pa
reeer em ulTla razão muito individu~l, Illuito particular: na
rumu que podia cnusar a não passa~em ,Ie uma medida
des~a natureza a llm individuo quo na boa fé tinfla fornecido
cap,ltaes para os t,'nbalbos e obras da mesma companbia:

Eu pergullto, meus senhores: ando em alQ:um dia uma
razJo tal podia ser apresentada ante o corpo 'regisI.llivo ou
mesmo ante o gnY3rnO de um paiz? O individuo ou particular
quo f,ornece c~"pltaes na occaSl;lO em que 50 llle pedem, deve
eXanllníll' I) est.auo uo dCVCllol', se ossos capitacs são seguros,
se o pagamento da divida púde ser leito com muior ou menur
deIllora; esta é a obrigação do capitalist,\, este examo é
comesm!Ja em todos os escriptorios de Lnnqueiro. Se ello n;l(l
o fez, se não tem segurança, a si deve allribuir todo o rual
qne possa hüver; por conseljueneia procuremos outra razão
mllS nunca esta.' )

Qnal porém a razão por que nós devemos hoje decretar uma
']uanlta supenor tnlvez a ti.OOO:UOO,s? O nobre ministro
acena-me que não; eu não sei, nem posso avaliar os empe·
nbas da companbln, Porquo razilo '? Disse o nobre ministro:
" Por equidade, l) Sen!Jores, esta materia não é de equi
da de ;. quondo i.c trala de gral'ar o estado com uma despeza
desta lInportaneta, '1ue nccl'siariamente acarretarú s:lcl'irJcios
da part~ dos eidad'los contribuintes, não é a cIluidade uma
razão que dcya prevalecer, é preciso uma razão do utilidade
UlUa razão de cOI1"cniclIcia. '

!lIas re5pondeu-,e-me: "A eitrada existe." Aestrada existe
sem duvida algumil, e tJílra c~t3 fim foi qne cOllccdcr[(o-s~
todos os favores que ,.o pctliruo, l'UO só garantia de juros,
ma5 aInda um emprcstllllo não pequeno, um emprestimo que
a1Jsorve annuillm~ntc uma pül'le da nossa renda.

Mas llavemos d~ desprezai' a estrada, llavemos de nbando
na-Ia? Est" é outra ![ueslilo; é questão de conservae,lo' ella
está flila eesLí feita co,,[ol'me totlas ascondicões tio êontrato
governo não tem mais nada a coneeder· do que alJuill~
quo se lhe pediu e .oluntarinmcnte se deu; todos 05 favores
se fizcrão.

Quaes sITo as outras razões? Até aaui eu mio vi pro-
duzir alguma. •

nIas o son'atio deve altclli!er, eu peco toda a ,ua attl'nr'io
para as di~ersas disposiçÕeS deste prójecto; do seu ex,úue
vera que nao encerra o cunho rle utilidade publica. '

Se ó, SI', presidente, unI contrato oneroso, o § '2' manda
(Lendo) « No pagamento do p"eço da estl..\da se levará em
eonta o pnnclpal do emprestimo garantiria em Londres i,
compalllll~, sendo-lbe perdoa.da. ,l importuncia dos juros e a
am?rlIz;~çao que o estado FI tIver pago e que a compan!Jia
estiver cevendo ",

Nunca em regra um contrato oneroso qnalo da eessão de
uma obra, póde !Javol' penlns de juros, 'póde baver enco/ltru.

A outra parte, SI', presidente, J,\inda é a seguinte: § 3'
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nas ultimas palavras (Lendo): « '" com tanto que se obtenha
dos mesmos credores plena quitação além dos abatimentos
razoa!els que ,o governo poderá exigir.. :. )) Estas expressões
nao sao propl'Jas de um contrato. oneroso, são proprias de
uma. concordata, em consequencla de um projecto do lal
lencla.
,O SR DAnÃo DE S_ LOURENÇO: - Depois disto passado

nmguem cede.
O SR, FERRAZ: - E' como o nobre senador acaba de dizer'

passando isto, quem é que quer lazer abatimentos? '

O SR. DARÃO DE S. LOURENço:-Havia de ser antes.

O Sn. FERRAz:-E com que direito o estado ba de intervir
como procurador da companhia para impetrar dos credores
esses abatimentos? E com que possibilidade com que proba-
bilidade de exito ? /

l\1ais adiante diz-se: « ••. em beneficio dos accionistas da
cQ.mpanhia, I) Eis aqui ainda o estado constituido procurador
da companhia para obter abatimentos em beneficio della.

« ... , os quaes (accionistas) diz o projecto conservaráõ as
propnedades das estacões, terrenos e trens rodantes )) Veja
o.senado: para o esiado ó tudo onus, paguem-se 'todas as
dmdas, qualquer quc seja a sua origem, ou seja de origem
de tre~ rodante, ou seja por qualquer outre motivo; o
estado e qne deve pagar tudo até onde for neeessarie, até o
ponto em que as dividas existirem ao futuro; e a empreza llos
transportes fiquo livre. Diz o artigo que a companhia con
servará toda a propriedade sobre estes objectos; mais adiante
se diz o seguinte (lendo) « Conservará a companbia os direi
tos c obngações que aetualmente tem, quanto ás deligencias
de passagClros e outros t['ansportes. )) Os direitos que a
c0I1!panhl~ tem hoje.li de nada )lagar pela passagem, não
esta ~uJeIt.a aos direItos da barreira; portanto ella fica com
sua dmda toda paga pelo estado, fica com a propriedade de
transportes, fica com tudo isto,e de mais com o direi\p de·
rereorrer por qualquer modo essa "ia, sem onus ldoum.

No ·meio de tudo isto quaes os recursos que se dJll ao go
vemo? Emissão de apollcos da dil'ida publica. Ainda neste
ponto o projeeto me pilrece muito defectivo; cu não sei mes
mo como os nobres ministros podem aceita-lo; limitão-se os
meios a uma só especio. Nrro póde em certas eireumstaneias
o merca~o achar-se cm tol estado que não possa support"r
uma emlssao destils'l Não póde em ee,rtas eireumstancias
ser mais favoravel ao governo fazer uma operaeão de credito
em algum paiz estrangeiro? Porque havemos de prender-lhe
as mãos, prender-l!le a aeção.? Eu não posso atinar com a
razão. IIlas ta.mbem, Sr. preSidente, é rumor publico que já
se tem olrerecldo po," conta deste projeeto apolices da divida
pnblica, ja !la a espeetativa de ohte-las. TI' uma eousa, sc
nbores qne parece irr~gular, IDas que. em um mercado pe
(Iueno como o nosso pode acontecer mUltas vezes.

Ainda mais, dizem dos paragraphos (lendo): « Ficará perten
eenrIo ao estado odireito aos juros garantidos pelas provineias
do !tio de Janeiro e de Minas Geraes .•/ Jilas com que direito o
estadu o gOl'erno geral,ha de querer perceber estes juros g-aran
tidos que forão unicamente concedidos á companhia? Com
que direito?

O Su, l'lMENTA DUENO : - P~rque fica sobrogado nos di-
reitos della. .

O SR. FEunAz: - Onde ba essa subl'Ogaeão aqui? O ea
11i lal é perdoado, a estradil fica; digo mais, que ullla parte
~a estrada, a parte aCluem do l'arahyba, me parece um oiJ
Jeeto todo provincial. Esta parte da estrada foi construi,:a
espeei<J.lmente cm conselJuenciil da eonveneão feita com o
governo provincial; o governo geral sómente garantin '2 0/0 e
lJodemos .nós sem convenção com o gOl'erno provincial esta
belecer IstO? E, s~nhores, se o estado dil eompanbia li tal
que da aso a nn,l proJecto destes, todo de fal'or e de perdão,
o est.ad? Iinane~lro das no.ssas provincias, ~ principalmente da
provlllcla do RIO de JaneIro, tambem não mteressará ao cor
po legislatil'o para que não ~xija a continuação dos 5 0/0-

Eu, Sr. preSIdente, ná? sei mesmo, usando da expressilo
do nobre senador pela BahIa, qual a sahida que se deve de
daI' a isto. Aparte da estrada,áquem do 1'lll'àhyba,é uma obra

quasi toda provincial, leita em conscqueneia de um contrato
c~lebrado com o governo provincial; e como nós podemos
dlspôr de toda a parte da estrada? E não era melllOr, quando
se quizesse fazer alguma eousa, celebrar um contrato com o
governo provincial, a cujo cargo ficasse o entretenimento, a
conservação dessa parte da estrada?

No mesmo estado que a provincia do Rio de Janeiro creio
que se acha a de IIlinas-Geraes, seu estado financeiro não é
dos mais lisonjeiros; como exigirmos della os ti 'I, ?

Agora vamos ao facto: temos eobl'arlo os juros de 2 'I'
garantidos pelas provincias da Bahia e de Pernamhuco e a 
gumas outras, não mo recordo qual? para as estradas de
ferro? E porque não temos cobrado esses juros, apezar da
nossa diligeneia ? A razão é obvia : é porque ellas nuo podem.
Já se vê, pois, que toda a l'antagem resultante desta dispo
siÇão do projecto é meramente nugatoria; nada podemos
fazer com esperança de obter hom resultado.

O § G' não tem simile em toda nossa legislaçilo. Manda-se
perdoar conformo a sua letra « Ficará dispensad:l a compa
nbia do pagamento da divida,provenientc do emprestimo para
fundação da eolonia de D. Pedro Ir, nas immediaçõe.; da cida
de da Parahybuna. " Em iguaes eircumstancias, quer na
provineia de Santa Catharina, quer na do Espirito Santo, as
colonias passaráõ a ser propriedade do estarlo, e adminis
tradas por conta do governo; aqni não ha senão um favor,
um perdãO, a eolonia fica sempre á cargo da companhia. El
la por meio deste emprestimo, porque apenas oitenta e tantos
contos dispendeu além delle, comprou terras, a. distribuiu
com os colonos, pagou-lbcs as passagens, tem de haver dris
tes colonos indemnisalfão,quer dóls terras, quer das passagens,
e, portanto, é ainda um oulro favor que sefaz á companhia.

Eu ainda não 1'Í. Sr. presidente, um contrato mais lesivo
para a fazenda publica, como aqueIle que se fundar nestas
disposições c admiro que o nobre ministro de a~ricultura,
commercio e obras publicas com tanto sentimentahsmo o de
fendesse. Eu pensei que elle não podia admitlir este projeeto
porrlue as Ideas do g-overno se aebavão consagradas em uma
outra emenda que foi offereeida á eamara dos deputados, e
isto em eonseqneneia do que disse o nobre ministro de agri
cultura, o effeetil'o,não o nobre senador que é interino.

1I1e parecia. pois. S'·. presidente, que ainda que houvesse
motivo de grande importancia, de grande. magnitude para
conceder-se algum favor 11 companhia> nós não deviamos
adoptar este projeeto que foi o e!l'eito de nma emenda em 3"
discussão. As emendas escriptas sobre a perna, sem o examc
de eommissão alguma, e votadas como foi este projeeto, de
ordinario não tem o cunho da prudencia, não se blSêão em
eakulo al!ium digno mais ou menos de ser adoptado.

O ar!. 2° ainda, Sr. presidente, me convence de que não
se pretende outra eousa mais do que deixar a companhia
gozar de tudo a expensas do estado, porque com a autorisa
ção de eontratar·se com a companhia ou com outl'll. qualquer
(nós saiJemos que este-ou com ouli'a qualquer-sempre li
uma disposição de apparente utilidade ou de apparente resul
tado) dan,lo-selhe toda a administração, concedendo-se-Ihe
o producto das taxas itenerarias c barreiras existentes; e
sómente na impossihiliJade desse contrato por meio de admi
nistrac.lo c al'i'eea:l<J.c.lo direeta das mesmas taxas e barre-
ras, nho se faz mólis do que dizer á companhia ))sim, o estado
nos legil tudo, nos sacrifica todos os seus intercsses; gozai
de todas as vantagens que podeis auferir, c o e;;tado como
um bom pai nos fará'todos os fOl'necimentos neeessarios. «
Ora, admitlido. Sr. presidente, todo este nensamento, se
a companhia disser: « Eu não quero adminisli'ar)); ainda
tcm o estado de mandar para ali engenbeiros, consCl'l'adores
c operarios para os servir, e a despeza será enorme.

Por ultimo, nma parte de~sa estmrla deve ser inutilisarla
talvez pelo novo traço ria eompan!lia da estrada de ferro de
D, l'etlro II e "-inda neste ponto ha muitas eonsideracões a
fazer, porque me parece quea companhia da estrada dêferro
de D. Pedro II não poderá deixar de mdemnisar os traba
lhos jáfeito" sobre que asselltar seus trilhos.

No meio d~ tndo isto as considerações que prodnzi a pri-"
meira vez que tivo a honra de dirigir a palavra sobre este
projecto não farão respondidas; o nobre ministro de agricnl
tura não tocou níl questão da possibilidade do estado, nas

",
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difficuldades financeiras emque nos achamos, nITo tocou ncm
poderia tocar porque sITo manifestas, sITo patentes e pare
ce-me, senhores, que é causa de nada esse estado miserrii
mo em que nos achamos. Eu nITo posso descubrir o meio
de boa sahida para elle, principalmente se a estas despezas
outras se aecull1ularem.

Senhores, qualquer quo seja o nosso pensamento sobre o
projecto, eu vos pe~o que arredeis de nossa mente qualquer
outra consideração que não seja a de utilidade publica. Não
encareIs as palavras que aquI profiro de um modo que não
seja comp,ltivel com a dignidade de um senador; não procuo
reis das Ulinhas palavras tirar uma illaçITo mais ou menos
]Jroxima ou remola, quando ellas exprimem um pensamento
claro, quando por meio dellas eu vos demonstro aqulll~ que
vós conneceis, isto é, quo o estado do paiz não é prospero,
quando por ellas eu tambem vus demonstro que tem havi,lo
erros, que tem havido inrliscrições. Perdoai-me, sereis bas'
tante injustos se supposerdes que meu pensamento é out~o,
5e snbslituirdes meu pensamento pelo vosso, considerando-o
maligno, quando ao contrario é o mais innocento possivel;
quando finalmente por meio de supposições desta natureza
procurares colloca1'-me â barra de um tribunal, de um jnizo
que eu muito acato. Se me (herdes esta injustica, vós, se
nbores, a quem erl muito freso e muito acato,' dais:me di'
reito de vos dizel·. « A ma ignitlade não está da minba parte,
eu protesto contra as insinuacões )); e perdoai-me que eu
neste momento, desgostoso do'que vejo, e sentindo o que meu
paiz som'e, termine O, men discurso com um pensamento
de MiguelAnjo, escripto em bellos versos, no tnmulo de Lou
ronco do Medicis, que so acha na sacbristia nova da igreja
de S. Lourenço, em Florença.

Um poéta á vista da magnifica esclllptura da noute que
(lo,rme, traçou um quarteto onde dizia que aquella obra su
bltme, e sem segunda, que parece mlios de marmol'O, mas
que tem alma e vida, era o trabalho do buril de um anjo.

O grande artista e poéta, autor dessa estatua, em lindos
versos expJ'imiu-se assim:

« Grato 7Jl'e il somno, e pití l'esser (li sasso:
11lentre clle il damno e la vel'gogna dum
Non vedeI', non sentir m'e gmn ventura. J)

E' o que eu digo quando observo alguus actos que nlio me
parecem consentaneos Cal\] a justiça ncm com o bem do paiz.

O SR. IIIENllES DOS SANTOS:- Todos fazem justiça á no
breza de seus sentimentos.

Passou lJUra 2' (Iiscussão, na qual Dão entrou por ter dado
a bora.

'2" PARTE.

ORÇAMENTO DA MARINilA.

Achando-se na sala immediata o Sr. ministro da marinha,
farão sorteados para a deputaçlio que o devia receber, os
Srs. Jobim, Silveira da I\lotla li Souza Queiroz; e, sendo
introdnzido no salão com as formalidades do estria, tomou
assento na mesa.

Continuou a discusslio, que ficára adiada na sessão unte
cedente, do art. 50 da proposta do orçamento para o exerci
cio de 1S64-1865, com as emendas da eamara dos deputados.

O SI'. oIobim.- Sinto, Sr. presidcnte, contribuir para
que continue ainda a discussão deste orçamento, porquo é
do meu interesse, assim como de todos, que seja terminada
a sessão no fim do tempo marcado pela constituição, e que
não tenhamos uma prorogacão. lI1as hontem não pude dei-
xar de pedir a palavra, porqúe tinha materia urgente sobre
que desejo fazer pequenas obscrvacões perante o nobre mi
nistro da marinha; tanto mais porqúe S. Ex. é muito com_
petente para jnlgar do pouco qne tenho adizcr.

Antes do tudo, pew ao nobre miuistr o quc tenha a bon
da de do dizer nos quaes forào os resultados desses exames
a que o governo mandou proceder, lluando concebcu a idéa
de estabelecer um porto artificial nas To~res, ao sul do rio
IIlambituba. Creio, que seria essa empreza dc summa im
portancia, não só para o Brazil, corno para o commercio do
mundo inteiro. Nós sabemos a grande quantidade de navios

qu.e passlio pela ~osta do Brazil, e que entretanto não se
anllnão a approxlmar·se della, por isso que sabem que,
desde a ilha do Arvoredo até IIlaldonado, na boca do Rio da
Prata, em uma extensão de perto de 40iJ le~uas não ha re
fug-io para navios quo tenbElo mais de 15~'l 16 palmos de
callado : esta é a razão por que todos os navios que vão ou
para Buenos'Arres, ou para o Chile, ou para o Perú, ou
para a Anstralia, ou para oul1'os lagares do Pacifico slio
obrigados a segllirem lima distanci<l consideravel da costa
do llrasil. Se tivessemos um porto artificial nas Torres, cer
tamellte, estes navios verião procura-lo para refrescarem-se.

As embocaduras de nossos grandes rio. nunca podem ser um
bom porto, e é o que acontece no Rio Grande do Sul, assim
como em outras partes, pela continua af1luencia de terras e de
arcas, e pela continua ondulaclio das praias, que é muito
maior do lado do oriente do qúe do occidellte, em consequen .
cia dos ventos p;eraes. Portaato, é uma necessidado para o
commercio do Brasil e para o commercio do muudo lllteiro
um porto artificial no lagar a que já me referi, ou em qual
quer outro que se prestasse a isso. Talvez tivessemos direito
de solicitar alguma subvenção das nações poderosas e COlll
merciaes do mundo, porque ha grande transtorno e perigo
para o seu conunercio, no modo por que se faz a navegação
nas costas do Brasil, ontre a ilha do Arvoredo e Maldonado.

!\Ias elnfim, seja qual for o pensamento do governo a cste
respeito, seja anal for o resultado desses exames a que ello
mandou proceder, não é este o objecto principal paj;a que
pedi a palavra; tenho ainda de insistir, Sr. presideltte, so
bre o estado em que se acha a barra do Rio-Grande do Sul.
Todos sabemos a influeneia que essa barra tem sobre os in
teresses geraes, e nesta casa, Sr. presidente, nào trato senão
dos intCl esses gemes do imperio ; nlio me importo com ques
tões particulares, embora dahi me resultem desagrados, em
bora dahi me venbão as maiores injurias, como acabão de
vir-me de S. Paulo: desprezo completamente tudo isso, e
irei sempre o meu caminho.

AlJarra do Rio Grande do Sul, Sr. presidente, tem uma
iafluencia decidida sobre as rendas geraes, por isso quo o
conhecimen to que têm todas as nações das difficuldades da
quella barra, afastlio della os navios e faz com que quasi
todos se dirijão p<lra o Rio da Prata; e enUo o Rio-Grande
do Sul, quer o governo qneira, quer nlio queira, ha de ser
fornecido por meio do contrabando, sobretudo quando o go
verno parece completamente indisposto para receber a tarifa
especial quo foi ultimamente prganisada; digo qne ó governo
parece indisposto porque o nobre mini,tro da fazenda fui o
mesmo que propoz nesta casa o adiamento da adopcão dessa
tarifa, depois de muitos exames mandados procêder pelo
proprio governo, depois de commissões nomeadas pelo go
verno dizerem que era de absoluta necessidade a adopçao
dessa tarifa, depois de mostrarem que da adopção della,
longe de resultar prejuizo alp;um para o estado, resultaria
um lucro de mais de 2,000:000$; entretanto o projecto fo i
reme~tido a uma commissão por indicação de. S. Jlx., na
qual JIlz Im tres ou quatro mezes; e mio temos tido solução
alguma a este respeito, eom geral admirac,ãa e pezar de todo o
commercio licito do Rio Grand~ do Sul, porque o contrabando
toma ali todos os dias proporções maiores, nem o governo
póde ter força sullieiente para destrui-lo llaquella provincia
Portanto é de absoluta necessidade que empreguemos todos
os meios para melhorar as condições em que se acha a 'barra
do Rio Grande do Sul, afim de facilitar-se a introduceão dos
generos neeessarios para o abastecimento daquella próvincia.

nlas, qual é o estado da barra'/ Lamento muito, Sr. presi
dente, que S. Ex. o nobre ministro da marinha, filho daquella
pl'OVinClll, e tendo conhecimento das reclamações que se tem
feito a este respeito, não nos disses~e ao menos alguma
causa no seu relataria sobl'e o estado em que se aeha o pes
alal e o material daquella barra. Bem 5ei que aetualmente a
barra do Rio-Grande do Sul tem se apresentado em condicões
um pouco melhores do que em outras épocas; mas essas
coudições não são permanentes, nem tão pouco são ellas taes
que dispensem certos meios de absoluta necessidade pnra
que a navegação e a passagem P?r aquella barra se possa
fazer com toda a segurança posslvel.
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Em primeiro logar, o pessoal que existe naquella barra
consta-me que vive muito desgostoso, ao mesmo tempo que o
material não é sufficiente para o servico. Felizmente tenho
em 'meu abono a autoridade de negociantes muito respeitaveis
desta praça e da praça da cidade do Rio·Grande, como sejão
os Srs. Jllilitão Maximo de Souza, Eufrasio Lopes de Araujo.
e outros, os quaes, depois do que eu aqui disse a este res
peito, farão em pessoa áquella barra examinar o que lá se
passava, e não ha muito tempo que elles publicárão nos jor
naes da côrte o que tinbão observauo, confilmando tuuo
quanto eu tinba aqui dito, porque em geral não avanço nada
sem ter bases, sem teL' a asserção daquellas pessoas que
estão em circumstancias de poder informar-me com exactidão.

Assim, Sr. presiuente, ácerca do material da barra o go
VClno alguma causa tem feito de certo tempo para cá; é isto
incontestavel; mas, por exemplo, não é sulliciento um só
vapor naquçlla barra quando se apresentão qu"tro ou seis
navios. Todos sabem que, para vencer-se 11 barra cbamaua
do norte, é necessario percorrer-se um grande semicirculo,
e é neste transito que os navios conem o maior perigo,
pOI'que, se o vento escasseia, ou se não tem bastante força,
vence a correnteza, e leva os navios sobre os cacbópos, digo
sobre o banco, e os faz nanfragar sem baveL' tempestade, o
sem remedio algum. quando não 'podem mais retroceder.
Portanto é de absoluta necessidade que nestes casos hajão
ali ao menos dous vapores para rebocarem os navios que
se aprllientão em maior numero, o que succede frequente
mente. .ijgus vapores são necessarios embora um delles se con
serve em logar mais afastado, comtauto que possa ser em
preg-auo sómente quando houver aJl1uencia de navios, acu
dindo a tempo para ajudar a reboca los.

Além disto, Sr. presidente, perguntarei ainda para que
gastou a nação 60:000,j) ou 70:000;1) com o farol de ferro
que ali existe e que pouco ou bem máo servico presta? E'
uma bella obra publica que existe na provinciá; mas, muitas
vezes não illumina; o candeeiro está de tal maneira desarran
jado que; logo que ba alguma tempestade ou vento mais
forte, a f~maça não póde sabir do tubo por isso que elle não
se póde VIrar, e fica a luz completamente sufIocada. Tem-se
procurado fazer concertos, mas não ba concertos quo facão
com que fique em estado regulaI. E' preciso procurar alo-um
mcio de remediar esse mal. n

Além disso,co~lo é-que em um.a barra tão perigosa,
como a barra do RIO-Graude, não eXiste um salva-vidas que
possa prestar-se a soccorrer os 'naufragados ? E' cousa que
n~o se ~ispensa em porto al/(nm, quanto mais em um porto
tao pel'lgoso como aquelle. Ha certamente dous salva-vidas,
mas o mesmo governo. na relação que fez das propriedades
que pert~ncem á. repatição da marinha ,existentes Ila~provin
CJa do RIO do RIO-Grande, faz ver. como posso aqlli mos
tl'ar, qlle 11m desses salva-vidas é absolutamente impossivel
que seja empregado, porqlle é completamente doido' logo
qlle se bota ao mar, vira, não tem direito nem ave~so. O
(mtro é de 11m peso extraordinario, de tal sorte que para se
poder leva-I? ao mar.é Ilecessario que seja conduzido por oito
Juntas de bOIS, 16 bOIS I; entretanto, não ba ali esses bois
llem qllagdo os hOllvesse elles se podem rellnir em um instau'·
te, como é necessario para aClldir a um naufragio. Portauto
e~ qllalquer senis tI'O qlle ali aconteça, toda a gente que es~
teJa abordo corre pengo de morrer; e se tcm acontecido
mo:rerem ~esmo grandes na.dadores empregados nas ca
traIas, e ate mesmo toda a tnpolacão da~ cat.raias como
poderão salvar-se os passageiros? E' Ilma eruelddde não
baver ali 11m salva-vidas que possa servir em Ilma occasião
destas.

Demais, scnhores, csse salva-vidas grande existe exposto
ao tempo, sem amparo nenblloo; CllstOIl um dinbeirão ao
estado, e está se estragando completamente ao tempo por
falta de um armazem ou de 11m telbeiro. '

!'- gllarnição daquella barra vire bem pOIlCO satisfeita;
eXistem Ilma8 60 pessoas empregadas naquelle servico esta
)jente anda quasl 8empre atrazadissima no recebim"en'to do
eeu soldo, e não sei se o mesmo acontece no vapor; emfim.
ha descontentamento grande pela demora do pagamento ou á

gente do vapor ou da praticagem da barra I E porque será
isto?

Accresce ainda, queixando-se elles com razão, de que os
vencimentos que tem são diminutos em comparação dos ven
cimento~ de outros qlle passão vida mais folgada, sendo
tambem pai a lamentar que não sejão soccorridos quando
chegão a ficar invalidos; os desgraçados praticos que ali
servem, como por exemplo um chamado João Fernandes, já
milito idoso, com 60 anuos de idade, já quasi cego, e que já
serre ha perto de 50 annos, que tem fcito servicos relevantes,
corr,mdo riscos de vida quasi todos os dias, ê que vive por.
milagre, carregado de família, como é qlle estes homens hão
de ser mandados embora, cl'llelmente demittidos completa
mente invalidos? Do que Mo de elles viver? E assim tem
acontecido a respeito de muito~; elles não tem futuro algum,
serão ahandollados logo que não prastem serviços, e irão
mendigar pelas ruas da cidade do Rio Grande. Isto não está
1em no estado; os serviços desta gente são os mais relevan
tes que é possivel, e, portanto, não posso deixar de admirar
me de que os empregados da harra sejão esquecidos.

Quem é que não sabe que uão ba muito tempo houve pro
mocão para alguns oficiaes de marinba que estão mui to mais
se/(uros no interior dos rios o que passão uma vida menos
afllictiva do que a vida que se passa na baITa'? Entretauto
estão completamente esquecidos, não ha a menor protecção
para elles, vivem ali quasi em abandono Se o governo está
alltoL'Ísado para promover por merecimento, não creio que
baja merecimento maior do qlle o daqllelle que está em uma
commissão, em que tem a sua vida constantemente arriscada.
Portanto, parece que os individuos empregados naquelle
logar dcvião receber maior recompensa do qlle aqllelles 'lue
estilo empregados em olltros Jogares, e se o merecimento é
alguma cousa, se não é mero capricho do governo, simples
patronato, se é Ilma realidade, não póde baver maior merQ
cimento do qlle o daqllelles que arriscão continllamente a sua
vida, como acontece nos empregados da barra, afim de salvar
a vida e fazenda dos outros.

Estou persuadido de qlle S. Ex. o Sr. ministro da mari
nha não deixará de attender ás reclamações que acabo de fa.
zel'; estou persuadido de que S. Ex: ba de tomar algllma
medida, afim de melborar o estado, assim do pessoal, como
do material daqllella barra: por isso não insisto mais sobro
esta materia, e passarei a fazer aIgllmas peqllenas observa
cões sobre olltro ólssumpto.
" Sr. presidente, tem-se feito muita blllba em Jlfontevidéo
com Ilma observação qlle aqui foi feita no senado, de qlle o
"overno brasileiro tanto procede de má fé relativamente ao
Estado Oriental, que consente que oficiaos qllo recebem soldo
do thesouro do TIrasil, estejão ao servico do general Flores.

Eu pela minha parte, Sr. presidente; estou convencido de
que o governo do meu paiz, em todo o seu procedimento
relativo ao Estado-Oriental tem marchado sempre de boa fé ;
e que, se algllm excesso elle púde vir a commetter, do qne
dllvido. porqlle confio milito na sua pmdencia, será talvez
por.mal informado, mas nllnca por más intençães, 011 má fó
Creto qlle não tem fundamento algum a assercão que acabo
do referir; consta-me que o Ilntco oflicial lJlle recebe soldo
do .Brasil e qlle tem praticado militas procsas ao serviço do
general Flores, a quem serve como coronel, é o capitão Fidelis
que esteve ao serviço do nosso governo no tempo da rebellíão
do Rio-Grande do Sul.

O So. Ferraz: - E'-cidadão brasileiro.
O So. JODlII: - V. Ex. está enganado.
O So. FlmOAz: - Eu Ibe afianço.
O So. JOBm: - O capitão Fidelis, Sr. presidentc, esteve

ao .serviço do Brasil, no Rio-Grandc, mas nascell no Estado
Onental. ...

O SR. FERRAZ: - Jlfas é cidadão brasileiro.
O Su. JODlM: - Nasceu depois da independencia doEs

tado-Oriental, em um lugarejo de cujo nome não me lembro
agora,ao pé de !tiontevidéo se .me não engano. Tendo se pas
sado para o Rio-Grande ainda menmo, foi alliciado
pelo illustre barão de Jacuhy, e na sua companhia dis-
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tin"uiu-se tanto, que o governo do .Brasil deu-lhe o posto
de ~apitão honor<l.rio, com o competente soltlo, isto é, o go
verno fez desse individuo o mesmo que fez a outros, e que
todavia não ficárão sujeitos á disciplina alguma militar;
foi como uma peosão que o governo lhes deu em recompensa
de seus serviços. Foi o que aconteceu tambem ao tenente
coronel Joaquim Severo Fialho, que reside actualmente nesta
cOrte; o governo deu a este o posto de tenente-coronel hono
rario, com soldo, em recompensa dos serviços que prestou du
rante a rebellião, mas ficou eUe inteiramente fóra da disci
plina militar, como aconteceu a outros, que ficárão inteira
mente livros para irem para onde quizessem.

Portanto fique o nobre !enador convencido de que o capitão
Fidelis não é subdito brasileiro, nasceu no Estado Oriental e
não me con~ta quo s.e tivesse .naturalisado: Eu o interroguei
a este respeIto, depOIS da pacIficacão do Rio-Grande, em pre
senca de pessoas respeitaveis, e élle assegurou-me que era
orie"ntal e não estava naturalisado cidadão brasileiro. Se se
naturalisou, foi depois distJ; depois do anno de 1846 em que
não era ainda brasileiro. Foi pam o Estado Oriental, está em
seu paiz servindo ao general FlOres, nada temos com isto;
porque, se I'ecebe soldo do llrasil, é como uma pensão que
póde receber em qualquel' parte onde se ache. E', pois, uma
injustiça dizer-se por este facto que ha má fé da nossa parte,
porque temos ofllciaes que recebem soldo do .Brastl empre
gad~s no serviço do general FlOres.

E esta a observação que eu querta fazer, e a estas palavras
me limito, porque não quero contribuir para o prolongamento
da discussDoo.

o ~r. SllTeil'o do 11lotto: - Sr. presidente, já não to
mei parte na discus.ão do orçamento da reparticão de es
trangeiros; creio, pois, que posso ir-me rebabifitando na
opinião dos honrados ministros que se queixão das discussões
de quatro horas, e procurarei hoje tornar ainda mais com
pleta esta rehabilitação, nüo me deixando incluir nessa cen
sura.

Nunca tive, nem tenho, em mim demorar o orçamento;
antes faço votos, Sr. presidente,~ara que se accelere esta
diSCUSSão, tanto quanto fOI' compativel com o nosso direito
de exame; e estou certo de que tO[!al as apprehensões dos
honrados ministros, a respeito do o~çamento, hão de desvan~
cer-se, uma vez que SS. EExx. qUClrão tirar a esta Im a fmçao
do arca de Noé. com que ha muitos anuos ella se apresente
no senado, acompanhado de artigos additivos contendo ma
terias estranhas a uma lei annua e despezas que de rendem da
org-anisacão dos servicos.

Uma vêz que o mióisterio queira reduzil' o orçamento ás
verdadeiras proporções desta lei,creio que as suas appreben
cões de demora Mo de todas desapparecer, porque o senado
fia do exercer o seu direito de exame sobre o que é simples
mente orçamento; e exercido este direito, se os nobres mi
nistros quizerem reconhecer a necessidade de dar ás leis de
orçamento o caracter que ella deve ter, podem estar certos
de que não hão de encontrar obstaculo algum para consegui r
o seu muito legitimo fim.

Não tendo já, Sr. presidente, tomado parte na discussão
do orçamento da reparticão dos negocios estrangeiros, jul
gue.i que na discussão d"~ da repartiçüo da marinha devia
pedir ao senado poucos mmutos de attenção para algumas ob
servações que tenho a fazer; é uma das razões porque não de
sisti tambem de entrar no debate sobre este orçamento, é
que, quando o nobre ministro veiu discutir a lei de fixação de
forças de mar, fiquei meio emprazado para entrar na discus
são do orçamonto da marinha, e não gosto de faltar a ninguem,
muito menos dO honrado ministro.

Sr. presidente, tratamos agora de despezas com a força de
mar, e estas achJo-se na perspectiva de immediato emprego.

As nossas' circumstancias exteriores obrigão o nobre mi
nistro a declarar, na occasião em que se discute a lei de
meios para o servico ordinario da armada im'perial, se este
orçamento para ó servico ordinario da mal'lnha de I:uerra
está ao nivel das necessidades que surgem no Rio da Prata.

Muito se torna esta pergunta, para mim, imperiosa, desde
que o governo parece que reservou o principal papel ua
questão do Rio da Prata para a nossa armada.

Dê maneira, senhores, que o corpo legislativo está discu
tindo o orçamento ordinal"lo das rorcas de mar; surg-em im
portantissimas complicações no Rio ila Prata; o papel princi
pal está abi destinado á marinha brasileira, ~ nào havemos
de perguntar ao governo: cc Senhores do ministerio, isto qUI}
pedis para tempos ordinarios é hastante para as circumstan
cias melindrosas em que tendes collocado as nossas relacões
internacionaes? " •

O Sn. FERREIRA PENNA: - Esta pergunta já' eu fiz
hontem.

O Sn. SILvEmA DA lUoTTA: - Senhores, achando-se a
questão neste pé, não posso deixar de lembrar ao nobre mi
nistro da marinha palavras de grande alcance que proferiu
nesta casa o nobre ministro de negocios estrangeiros, quando
in terpellei o governo sobre as questões do Rio da Prata.

O nebre ministro dos negocios dos estrang~iros nos disse
então que quando fosse chegada a occasião do perigo, o mo
vimento em que o imperio tivesso de tomar o papel de vin
dicador das injurias recebidas, o governo viria pressuroso
perante o corpo legislativo commnnicar-lhe as circumstancias
melindrosas do paiz e pedir os meios precisos. Po'is bem,
Sr. ministro da marinha; agora peco a Y. Ex. que diga,
uão a mim, mais ao senado: cc Com'o orçamento ordinarlO,
Y. Ex. entende que póde alIrontar a situação actual no Rio
da Prata? ou o governo tem necessidade de maiores meios? »
Y. E~. responda ao seu collega, (agora vou tomar a lin
guagem dalle) diga-nos: ainda não chegou a ocçasilio em
que o imperio tem do empregar meios extraordinarios para
vindicar as injurias recebidas desse estadosinho? Se a occa
sü10 chegou, como eu creio que chegou, o governo não quer
absolutamente ter expansão alguma com o corpo legislativo,
não quel' tel' franqueza alguma comnosco? póde inteira
mente presciudir do apoio moral do parlamento?

O que quer dizer, senhores, este silencio do governo na
situacão actual, silencio que é levado ao ponto de não SI}
manáar ao menos transcrever no Diario Oflicial as peças
olliciaes mais importantes, para esclarecer nesta situacüo a
opinião da paiz, peças que poderião servir para estimular o
espirito publico, para procurar um apoio as medidas do go
verno? E o nobre ministro acha que devemos dissimulada
mente irlcontinuando a discussão do orcamento ordinario da
marinha, em quanto estão se passando successos tão impor
tantes no Rio da Prata? E nenhum dos Srs ministros ainda
nos disse: cc As circumstancias do paiz são estas; os sacri
ficios que temos de pedir a nacilo n[1o são os que estilo na
lei actualmente em discusslio, sUo outros?)) E quaes sITo '?
Porque não se diz?

SjJnhores, até hoje ainda não se publicou a importante not<1
do ministro do governo oriental, o Sr. Berrera. em contesta
çüo á nota de 18 de maio do Sr. conselheiro Saraiva.

O Sr. MINISTnO DE ESTRANGEIROS: - Estão se imprimindo
todos os documentos relativos á missão especial.

O Sn. S,LVEmA DA lUoTTA :- O quo está publico, Sr. pre
sidente, pela imprensa oriental, não pela nossa, são os do
cumentos com <fue o ministro ol'Íental instruiu a sua nota de
resposta á de 18 de maio; ma. não está publicado a nota
de resposta; estão só publicados os documentos e a nota de
40 de junho.

Porque razão, a respeito de um facto diplomatico consmn
mado, conserva o governo esta reserva. senhores? Esta re
serva quer dizer alguma cousa em um governo constitucional;
quer dIzer, senhores, que o governo tem a presumpção de que
é tudo, de que não precisa do concurso das camaras, e de
que conta com os sacrifícios das rortunas e do sangue brasi
leiro, sem nem ao menos procurar o apoio moral do parla
mento. e a decretação regular e legal desses meios.

Sr. presidente, não quero entrar na questãO do Estado
Oriental: longe de mim o pensamento de gerar a mais pe
quena complicação ao governo do meu paiz, quando se trata
de questões internacionaes ; é justamente neste caso, Sr. pre
sidente, que as opposições, ainda mesmo as mais resistentes,
as mais violentas, as mais indagadoras, costumão moderar,
não só as suas vozes, mas desarmar todas as resistencias,

~1
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para não debilitar o governo do paiz. E é este o papel que
todos os brasileiros hão de desempenhar sempre que uma
luta internacional em que esteja compromettida a dignidade
da nação tenha lagar.

Não quero, pois, suscitar complicações ao 'governo; não
quero entrar hOle no amago da questão do Rio da Prata,
Depois dos factos consummados, ilepois de desapparecer a
coh5ãO, não hade ser só a historia, Sr. presidente, mas
tambem o juizo do parlamento, que será severo com 05 Srs.
ministros, Então lhes pediremos contas das razões porque
nos conduzirllo a esta sit~ação dl)plo~av~l; havemos de ser
severos; porém então, hOle não. nOle dizemos ao governo
do paiz: nas questões em que estais envolvido, bem ou mal,
judiciosa ou temerariamente, o parlamento hade apoiar-vos...

O SR. PIMENTA BUENO: -Para sahir com honra e digni·
dade.

O SR. SILVEIRA nA l\lOTTA: - .... e depois que esta mis
são estiver cumprida, tomaremos contas..

Agora, Sr. presidente, é preciso que o nobre ministro nos
diga: o orçamento ordinario está ao nivel das necessidades
novas da política exterior? Como querem os nobres ministros
que atra'I'Cssemos este periodo de discussão dos meios de ar
mar o governo, conservando-se elle silencioso, sem nos dizer
uma palavra?

Acho que «té isto faria máo eíl'eito no estrangeiro. Quando
o governo do Brasil tem já olIerecido ao f.(overno oriental um
ultimaium com co~min«ção no fim de 6 dias; quando já
estio passados mUltos 6 dias; quando esta comminacão já
~e ~eve ter tornado efIe9t~va, quando a esta. hora, segundo a
lnslDuação do nobre mlDlstro dos estrangeiros e a doutrIna
do nobre presidente do conselho a respeito da justica pelas
proprias mãos, devem já ter-se realizado represaliâs, não
podemos perguntar ao Il'0verno. « Estais armado, estais pre
par~do pal:a o acontecimento grave que nossa politica pro
duzIU n~ RI~ da P~ata.? Se estais preparado, estais preparado
com meIOs lOconstltuclonae., por que não sabemos quaes são
v~ssos meios, são .secretos; e se não estai~ preparad.o, então
dlzel-nos que a leI do orçamento da marInha não e sufficI
ente.

Estas erão as palavras que eu esperava que o nobre minis
tro da marinha proferisse na casa, antes que se lbe pedisse
uma só informação; esta era a marcha regular de um govel'
no parlamentar, desde que essa situacão se desenhou no Rio
tla Prata e chegou ao gráo de um ut/iniaium.

O nobre ministro, pois, quando entrou nesta casa devia
dizer antes ,que nenhuma perguuta se lhe fizesse: «Senho
res, esta leI de orçamento não serve; estes meios são ordi
nados, preciso de meios extraordinarios. "lIlas nec ver·
hum! Alguns de meus collegas já o provocárão; o nobre
sen1l.dor pelo Amazonas com a sua costumada previdencia e
criterio já 'Proporcionou ao nobre ministro uma occasillo
alOda para fazer alguma declaracão; mas nec verbum!
Tudo é s,ilencio, tudo é reserva e reserva a respeito de que?
A írespelto de uma negociação consumada, uma negocia
ção que chegou ao gráo de um ultimaium comminatorio
com prazo marcado. Para que pois não se aproveita ao me

nos o Diario Olfiicial já que os nobres ministros têm aca
nhamento ou não sei se desdem de nos dizerem alguma cou
sa? Porque ao menos não aproveitão o Diario Official para
mandar publicar a nota do SI'. Berrera, nota cujos documen
10s estão nos jornaes orientaes?

O Sn. PIMENTA BUENO: - A nota de 18 de maio.
O Sn. SILVEIRA DA MOTTA: - A nota de 18 de maio e a

resposta a essa nota.
O SR. PIMENTA BUENO: - O inventario das nossas recla

mações.

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: - E' lamentavel, senhores, que
a nossa folha official nem ao menos publique o inventario de
nossas reclamações, a lista de nossos aggravos desde 1852.
Em que, senhores, isto podia prejudicar o governo? N,io era
antes o governo o prioeipal interessado em publicar quaes
erão as nossas queixas (apoiados), para gerar no espirito pu-

blico a consciencia da justiça com que o governo pede sa tis
facões? (apoiados.) Entretanto, o governo nem quer apoio na
opInião do paiz, nem nas camaras ; parece que não visa senão
ao apoio de si mesmo I

nIas basta de negocias do Rio da Prata; quero cumprir a
minha promessa, e espero que o nobre ministro da marinha
não julgará estas minbas pel'guntas uma curiosidade opposi
cionista.

Mais de uma vez tenho declarado nesta casa que não sou
da opposição; e creio que; apezar de ter sido a principio
classificado como opposicionista, até o mesmo nobre presi
dente do conselho fOI se convencendo tanto da verdade da
minha proposição que, creio que até já disse na camara dos
deputados que no senado não havia opposição ... (apoiados.)
Não sou, pois, opposicionista, e ainda qnando fosse, já decla
rei que em um assumpto desta ordem eu deixaria esse papel
pelo de auxiliar do governo do meu paiz. Veja, portanto, o
governo o que quer, e conte com o senado. (apoiados.)

Agora desejo, SI. presidente, occupar-me o mais breve
mente que puder de outra questão.

Sr. preSidente, este orçamento da marinba, organisado
como está p:\I'a circumstancias ordinarias, é mais uma prova
de que o governo não quer fazer melhoramento algum na
administração do paiz. Este orçamento, senhores, se fosso
analysado com a mIUdeza com que deVIa ser, convenceria o
paiz com mais uma prova de que o governo actuaI continúa,
mesmo neste assnmpto, a demonstrar a sua esterilidade.

Quando, senhores, vimos erguer-se esta nova politica,
q~antlo vimos ,surgir esta situação, que se cbamou nascente;
dIsse-se lfue tlllha-se em vista regenerar o systema represen
tativo. Ora, eu lenho por mais de nma vez dito nesta casa,
porque tenho muita confiança nesta fórma de f.(overno e nas
suas condições que, embora o governo anniquile as preroga
livas mais preciosas do parlamento, absorva sua iniciativa,
mate a actividade parlamentar, embora o governo só ambi
cione leis de autorisação e não queira organisar serviço
algum, emquanto tivermos liberdade de imprensa, tribuna
e.om tacbigraph~s e lei do ol'çamento; estou certo de que as

,hberdades pubhcas hão ée tel' tantas garantias quantas são
necessarias para que não desapparecão.

lUas, senhores, para que a lei do· o~amento seja essa ga
rantia a que me refiro, é preciso que seja uma verdade; é
preciso que não seja uma mentira, e as leis do orcamelli6,
tla maneira que têm sido e continuaráõ a ser feitas não são
verdades, são mentiras.

Ora, senhores, uma uas aspiracões da situa cão nascente
era economia; perguntarei eu: o nobre ministrõ quando fez
sua propo.sta, para este orçamento da marinha, teve em vista
a economIa? Senhores, basta olhar para algumas verbas
que vou confrontar, e se conhecerá que este orcamento pede
muito mais do que aquillo que efIectivamente ·se tem gasto
nos annos anteriores.

Quero apenas indicar algumas verbas.
Com a secretaria de estado a despeza fixada pela lei

actual é de 100:392$ ; na proposta de 1863 o governo pediu
101:790$ e na tle 1864 102: 690ill ; entretanto, verificamos
pelo balanço de 1861-1862, que a despeza foi de 91:365;/1,
e pelo balanço provisorio que 'a despeza de 1862-1863 foi
de 92:5'26;ll.

Ora, pergunto: qual a razão porque tendo o nobre mio
nistro por base estes dous balancos, ainda vem pedir na sua
proposta 101 :790$, isto é, mais 10:000$ do que a despeza
necessaria?

Não sei se nos artigos additivos do orcamento houve
suppressões de logares nessa secretaria; creio -que não houve;
mas, se me engano, ainda fica em pé o argumento em relacão
ás despezas ordinarias da secretaria. •

Não quero continuar esta comparacão relativamente a todas
as verbas ; to!?~rei a\gUJnas mais importantes para convencer
ao honrado minIstro, sem mUItos commentarios, porque de
sejo ser breve, de que este orcamento da marinha é um dos
~ais monstruosos que se tem ·apresentado ao corpo legisla
tIvo.

Vejamos, v. g., a intendencia, accessorios e conselhos de
compras. Fixou-se na lei aclual 1i5:000ill, (não fallo das

"-.
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[raccões), pediu.se na proposta de 1863, Hi2:000$, na pro
postâ de 1861, 1M:000$, o houve emenda da camara dos
Srs. deputados reduzindo esta despeza a 117:000;$, porém,
note-se que o pedido da proposta é de 151:000;ll e que as
bases que o nobre ministro devia ter tomado para ma pro
posta, e que dispensou, erão os balancos definitivos de 1861
a 1862 e provisorio do 1862 a 1863. Oque dizem estes ba
lan~os? O balanço definitivo dava como dispendido com esse
serviço 115:000$ e o provisorio outro tanto. Como ó então,
senhores, que ambos os balanços duo a despeza eITectiva como
não podendo exceder de 115:000$, e o 81'. ministro pede na
proposta 15i:000$?

E note·se mais que o nobre ministro pede 15:1:000;3 para
esse serviço, ao mesmo tempo que concordou com o artil;o
additivo da camara dos deputado. que supprime o conselho
de compras. O consell1o de compras, conforme se mostra
com as tabellas do balanço de 1B61 a 186'2, fazia uma des
peza não pequena que devia ficar 5upprimida na proposta do
governo, de maneira, senl1ores, quo a emenda da camara
dos deputados, reduzindo a verba da proposta do gove.rno
do 11i:l:OOO$ a 117:000;il, ainda devia ser mais reduzida em
altenção ao artigo additivo. Eu não sei se o nobre minist.ro
quer aeeitar uma emenda que barmonise o orcamento com o
artigo additivo. •

Isto não seria de admirar, porque os nobres ministros de
estrangeiros e da justica ja derão nesta casa o exemplo
muito edificante de proliorem elles mesmos emendas ao orça
mento, apezar do que este veiu da outra camara organisado
pelas sua, commissÕI 8 de accordo com ogoverno. O governo
assistiu ás discussões, naturalmente convein nas emendas,
porque tendo ,11i grande maioria, não podião passar emendas
sem o apoio do governo; entretanto vimos os nobres minis
tros da justiça e estrangeiros offerecerem aqui emendas.

Note-se, senhores" que não faço esta observaçuo pOL' con
demnar o procedimento dos honrados ministros, tanto I[Ue
votei por mais de uma dessas emendas; e um dos motivos
porque acl10 que o governo teve razflo de oITereee-las, é
porque essas verbas da proposta emendadas pela camara dos
81'S. deputados nào farão ali em geral b,lrmonisadas na ter
ceira discussão com os artigos adtlitivos que passárão; de
maneira que estes falseárão inteiramente o systema da lei.
restabelecêruo serviços assal~riados e que devião ter fundos
nas verbas respectivas: o que se seguia era que se precisava
emendar as verbas, mas não se fez isto na outra camara;
foi, pois, o que fizeruo aqui os nobres ministros de estran
geiros e da justiea

Portanto, se nienciono este facto, não é porque o leve a
mal, pelo contrario é para lembra-lo ao nobre ministro da
marinha, por que, como ja disse ha pouco, diante da ques
tua do Rio da Prata estou já ministerial, estou lembrando
até aos Srs. ministros alguma cousa para fazerem; acho
que os Dobres mmistros devem harmonisar as verbas das
propostas emendadas pela camara dos Srs. deputades com es
,1rtigos additivos que lá passal'ão depois. Todavia· se o nos
bre ministro da marinha levar n sua susceptihilidade ao
ponto de nlio querer balir na obra feita só porque está feita,
o que se segue li que ha de sahir algum tlesconchavo.

Eu vejo,v. g.,a respeito de~ta verba-intendencias e acces
sorios e conselbo de compras-que nos artif;os additivos
Ilassou em substituiçlio do conseJl1o de compras uma ditadura
<Iada ao nobre ministro para substitui-lo, por nm agente. Ora,
este agente não ha de ser gratuito, apezar de que a commissão
li muito boa e baveria muitos que a quizessem desempenhar
de grnca; V. Ex. fique certo de que se pozer a CODcurso o
101i<U de agente tle compras do arsenal de marinha, ha de
achar muita gente que se proponhl a desempenbar de graça
esse logar...

O SR. VISGO:,/DE DA BOA-VISTA: -Apoiado, e tambem o
lagar de agente de compras do arsenal de guerra.

O SR. S1LV8InADA nJOTTA:-Lá chegarei.
Portanto, alguma despeza o nobre ministro tem de fazer

com Oagente que substituir o conselho de compras; está esta
despeza na verba?

Eu tinha muito que dizer ao nobre ministro a respeito

desse serviço que é feito pelo conselho de compras do arse
nal de marinl1a, mas nao digo, porque nuo quero estender o
meu discurso, nua quero que o nobre ministro me tome por
impertinente. Eu desejaria antes que o nobre ministro, aca
hando com o consell1o do compras, acabasso tambem com os
agentes de compras, que tornasse isso uma dependencia da
reparticão tle conlabilidado, debaixo de sua inspeccão mais
immediata, porque teul10 observado a respeito <lo material
da armada que a nossa miseria principia por não ter ond6
guarda-lo; no arsenal não ha armazens de deposito proprios
para isso, de modo que, se se fazem grandes compras,
avultados fornecimentos, o dal1i resulta alguma economia em
relaç110 ao preço porque se compra em grande; resulta tam
bem maior prejuizo á fazenda publica pelos disperdieios e
extravios dos generoso

llél arsenaes entre nós. senhores, onde se guardão artigos
manufacturados, como fenagens, camisas, maccas, barra
cas e outros objectos, tudo misturado. Assim o balanço ou
inventario em um armazem, não digo já em um almoxari-'
fado, é cousa impossiyel.

O nobre ministro, como está com duas pastas, ha de ter
tido occasião de verificar o que se passa na repartiçuo d6
marinha e de guerra. Nõ arsenal de guerra a confusuo tem
sido tal que, sendo uns poucos de almoxarifes suspensos em
1860, mandou-se tomar-lhes contas. mas estão até hoje sem
poder obter quitacão; alguns tlestes almoxarifes creio qU6
são homens honraáos, mas estão sacrificados pela desordem
e confusão de seus antecessores.

As contas dos arsenaes estão no thesouro; mas V. Exr
sabe que hoje todas as repartiçoes de marinba, como as do
guerra, tém roparticões especiaes de contabilidade; estas
repartições especiaes de contabilidade devião, pois, fornecer
meios de saber-se a responsabilidade 'dos agentes, dos guar
das dos depositos, devia fornecer meios para a melhor con- .
servação dos generos armazenaaos.

8abe.V. Ex. qual foi o parecer da direcforia do thesouro,
a rospelto das contas dos empregados de arsenaes quo foruo
suspensos por causa da confusão ... não digo mais, por causa
da confusão? O juizo do tbesouro foi que as contas eruo
intomaveis; esta express110 é do parecer.
. A' vista disto, como é que eu posso acoroçoar o nobre mi

Iltstro. quanto ao consell1o de compras, a contar com a al
ternntiva tle lucro .para o serviço publico em grandes deposi
tas quando prIncipiamos por não ter lagar onde guardar,
nem methodo de guardar, nem boa fé para guut
dar, nem systema de contas para tomar daquillo que so
guarda? Parece que o verdadeiro é mesmo o nobre ministro
ir vivendo com a sua marinl1a como os pobres, que mandão
comprar na venda um vintem de farinba no momento em que
precisào. Isto que parece um systema domestico mais dis
pendioso, para as pessoas que nuo têm meio s ou não sabem
guardar, é entretanto mais economico, dadas a'{uellas cir
cumstancias.

Acontece na repartição da marinha entrar um navio de
guerra, tem falta de cabos para tal ou tal servico; vem o
pedido para o arsenal; porventura do arsenal vai" o pedido
remetlido para (} deposi to, afim tle fornecer o cabo numero
tanto, que é preciso para a verga, para o mastareo, ou para
tal servico? Não; de ordinario serve o pedido para Ir-se
comprar "em algum dos armazens destes artil(os o cabo que
se precisa para a corveta tal, ou para o vapor tal. Então,
para que servem, com eITeito os taes conselhos de compras?
Eu, nesta parte nua deixo do acompanhar o nobre ministro 1l
respeito da suppressilo do conselbo de compras, porque elIes
têm funccionado multo mal.

O Sn. FenREIRA PENNA:- O Sr. ministro diz que não.
O Sn. SILV8IRA DA MOTTA:- O nobre ministro diz que

não, mas pelas suas palavras é que eu concluo que os con
sell10s de compras têm funccionado muito mal.

Os senhores não se lembrão de ter ba dias ouvido dizer
ao nobre ministro que, queria alargar a concurrencia dos
fornecedores, que erão uma meia duzia, por achar nisto ga
rantia ;. com cITei to apparecêrãO vinte ou trinta 6 tantos que
rendo fornecer Jlara o arsenal. do marinha? IrIas o que se
seguiu dahi ? Seguiu -se que os preferidos pelo conselho de
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compras Cor~o sempre a tal meia duzia de bemaventurados.
Do que servIU a concurrencia, se se achava que os outros
concur~entes Cazião a cousa peior? Se acaso o preco era me
no~ dizia-se: « E' mais barato, porém nãe servé, porque é
pelOr. » E note-se que os taes seIs ou oito bemaventurado~
<Jue são quasi sempre preCeridos pelo conselho de compra~
têm uma vantagem muito grande sobre todos os outros con
currentes; as escoll1as Cazem-se por amostras, e a cousa não
está na ~ostra, senhores, está no recebimento; e não cstá
no receblOlento, está na comparacão da amostra está no peso
está na medida. • , ,

O SR. FEnREIRA PENNA : - Tudo isto deve ser muito fis
calisado.

O SR. FERRAZ: - Não é.

meira ór,lem do que os Srs. ministros da marinha devem
occupar-se quanto antes é a creacão de um asylo do inva
lidos com prop~r~ões para estes fins. E' preciso quo o es
~ado ~ome debaiXO da sua protec~ão, não só os servidores
mvalldos, mas tambem os filhos de nossos olliciacs de ma
rinha quo não podem receber educação de suas mãis viuvas
que têm unicamente o monte-pio da marinha.

Entretanto, trata-se da marinha, gasta-se sete mil e tantos
contos com esta repartição o os Srs. ministros ainda não
achárão nesta bahia do Rio de Janeiro um logar com condi
ções adaptaveis para este estabelecimento, onde pudesse
olferecer algum repouso a marinheiros invalidos, algumas
condicões de abundancia e de bem-estar a oJliciaes inva
lidos que não podem viver com seu soldo? E' doloroso que
um oJlicial de patente inCerior, subalterno que se inutilizou,

O Sr. SILVEIRA nA MOTTA: - Devia ser fiscalisado mas não em uma dessas acções de estrondo que podem dar Iogar
nào é. Q~ando se Cazem, Sr. presidente"as escolhas p~ra a a um acto de graça, a uma pensão, mas no servico ordillario
compra, e pela comparação das amostras; é

J
pois, mais uma flue não póde continuar nelle, tenha de ser reCormado com o

vantagem dos bemaventurados, que têm conhecimento da &?ldo de 50p ou GO~ por mez. E' uma co.rporação que pre
concurrencia, da qualidade da concurrencia e ás vezes até a clsa de ~lguma p,otecção do governo, maIS do que essa que
vantagem de saber como é que se podem avantajar no con- se lue da.
curso. Que ~arlldo póde haver des?e que é verdadeira a idéa Os soldos da nossa marinha aiuda são pequenos; a ollicia
do nobre mIDIstro quanto aos seIs ou oito bemaventurados lidade é mal retribuida. Não posso a este respeito cmillir
que fizerão naufragar todos os concurrentes ? Do que serve o opinião segura e demonstrada como desejava, por' cauza da
conselho de compras? E' uma formalidade. Quer saber, imperfe!ção dos jados que. os Srs. ministros dão. ao corpo
V. Ex., do que scrve? Eu digo á V. Ex. leglslallvo nos seus relatorlOS e balanços; eu qUlZ, v. g.,

Era ministro da marinha o nosso digno presidente desta I rcconhecer qual era a proporção em que estava a despela
casa; uma vez conversando com S. Ex. a respeito desta que se Caz com o pess~al da nossa armada com a despeza
<hJliculdade (lembro-me disto de passag-em, Sr. presidente, correspondente dos vcnclmentos da armada, v. g" d~ Ingla
V. Ex. desculpe), e fallando-se das dilliculdades que havia tcrra ou da França; mas só pude comparar o algansmo do
em acertar nestes fornecimento.s,. contestei muito a vantagem soldo ~e menor patentes com outras; para os resultados ge
dos conselhos de compras; diZia eu, senhores: « Se estes rues nao b~ dados nenhuns no orçamento, nem no relatono
b?mens podem ter certas predilecções, se o ministro ás vezes do n~bre mmlstro. ..' .
ve que o genero que entra poder-se ia obter por menos e de . Sei, V. g., que a II!glaterra com ~5,000 mannhelros e olli
melhor qualidade em outra .parte, como e que se cinge, que c,laes em serviço acllvo gas.ta 87,000,qoo de francos, que a
subscreve, que se subo\dina a estas formalidades, só porque hança ~om 50,000 mannuen'os e oJliclaes, ou p.ouco menos,
o ~0.nselho de co.mpras e a autoridade competente? " O digno gasta so 3~ ou 33,000,000 de francos, de maneira q~e feIta
mmlstr.o.da mannha nessa ép?ca reconheceu isto, é verdade, a proporção, s~be-se que um homem na marlllh~ mgleza
mas dlzlll-me: « Poder-se ·Ia obter uma ou outra vez por ganha, em relaçao ao total da despeza que faz o budJet, nove
mellos; todavia, como ministro, eu entendo que não devo afTas- centos e. tantos francos, emquanto o da marmha Cranceza
tar-me do processo legal, que e o que está estudado como ganha seiscentos e tantos C,'atlcos.
capaz de garantir o estado da fraude e de delapirlacões Se :alas, querendo achar qual é a proporcão em que estão os
acaso eu aproveitasse em uma ou em outra occasião'alg~ma vencimentos dos nossos olliciaes de mal:inha e dos !llalinhei
'vant~g~m em sahir desta concurrencia legal, havia-se ate ros, com a despeza al'ulta~la que se faz, perg~D!arel : em um
de ajUizar mal, o, talvez mesmo, eu fosse victima do meu buaget como e o do BraSil, em que a reparllçao da marmha
zelo, em lugar de acertar, desacerta,'se; então, se desacer- despende 7,'Í00:OOO;l>, ~eudo esta despeza a ~aior parto
tar, que seja pelas formali~ades. " Ora, aui está a que se della d~ pessoal, qual e a proporção em que esta el.la com
reduz a cousa; ás Cormalldades e a repartir a responsabi- os v.enClmentos de cada um desse~ empregados ofIicllles ou
lidade. marmhen'os da nossa armada? Por ISSO, quando trato de on-

Estou, Sr. presidente, que, se acaso um ministro quizer carar a ~orte de nossos olliciaes? ou vejo, v. g., que mesmo
i1evéras. (notem.que é preciso querer devéras) evitar muitos na_fix~çao de ~eus soldos é 11l'e~lso que o gover~o .tome uma
destes ~nconveDlentes, póde,oJazer, comtanto que teJlha so- baoe dlÍr~ren~e,da que te!u segUIdo ate ~gora, nao e .basta~te
brancerIa para collocar-se aCIma de todas as suspeItas de só ~ dlstmcçao dos vencImentos de terIa e de mar; e precIso
todos os máos juizos, para servir ao seu paiz. Este é q~e é mais algum onus, . .
o defeito, é que de ordinario os ministros querem resguardar O povo .me~tre nest.a m~tena é o povo mglez ;. o governo
se com o conselho de compras. da(]\!elle palz nao faz so a olfTerença entre os vencImentos do

Bem: passemos a outro exercicio ; eu resumirei a com- ofiicllll embarca~o, e os do desembarcado; faz a dlITeren.ça
l'aração que .estou Cazendo, para ~ão ser por demais extenso; mesmn em r~laçao as pat~nte?; em logar ~e dar proporclO
vou tomar somente as verbas maIs importantes. n~lmente maiS, ~m relaçao ~s p~tentes maIOres, da propor-

Arsenaes.... Sr. presidente, antes de passar á comparacão clO.nalmente mal?, em relaçao as patentes menores .. Ora,
desta verba arsenaes, permitta o nobre ministro que,de pãs- v~Jo, v. Ih e e bem nolavel que tratan?o-se da dlst:ne
sagem, toque na verba anterior, que é-companhia de inva- çao .do servIço de mar e de terra, na marInha ~ranceza um
lidos-:, para dizer duas palavras. O nobre ministro no seu al!nlrante em terra vence 30,000 fr, e um almirante inglez
relatorIo não disse nada a respeito dos invalidos da maril\ha' 'Í?,OOO; po mar o francez recebe 39,900 fr. e na Inglaterra
e,ntretanto, é uma nr.cessidilde palpitante o crear se um esta~ dilse G3,000.
bele~lmento para. a pr.otec~ão não só_ d~ m.arinheiros,.mas. de Mas, Jagora quero ~omprovar a minha proposição) esta
ollicla~s de man~ha m.valldos, e nao e so para mannhelros proporçao deve ser maIOr em relação ás patentes inferiores
c oJliclaes de ~armha mva~Jdos, mas paEa a ednCaçã? dos que são as que carecem de mais protecção. Vejo, v. g.,
filhos d.os oJlielaes de marmha, que deixa0 _ás suas vlUvas 9:ue essa p,'oporção do, augmento, em relação á marinha
mon;e-plOs mUito mesqumhos, que mal chega0 para a manu- mg-Ieza e C!'anc~za, que e de ~O 'I~ mais a ~nglaterra do que
tencao de seus filhos. . _ . a FI'ança, e maIOr nos postos mfenores ; veJo que um capitão

POI~, s~nhores, uma reparllçao em que se despendem de naoem França tem a,GOO fr. e na Inglaterra 'Íl,OOO; e
quanhas tao avultadas eomo ~sta,.apresenta no balanço pro- já esta desproporção é muito maior,em relação aos postos in
vlsono, gasto com o asylo delnvahdos, sómente a quantia de feriores, porque o capitão de Cragata, segundo o budget iran
CInco contos e tanto? Entendo que uma necessidade de pri- cez, venco G,'.I.40 fr. e nillnglilterra vence 36,500.
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Ora, já vê o nobre ministro que quando chamo a sua at'
toneão para a creação do asylo de invalidos, quando peço sua
aUêncão para nossos officiaes de marinha e marinheiros, é
porq.üo vejo que. no nosso systema do gratificar o serv~ço dos
officlaes de marmha não se tem adoptado á sabedona com
que a Inglaterra l'roeede a respeito de seus omeiaes de ma
rinha; e porisso o que accntace? E' que o 20 tenente, o
10 tenente, o capitão-tenente entrc nós com vencimentos mui
to pequenos quando so inutiliza fica sujeito a uma "ida pe
nosa, quando morre, sua familia acha-se sem meios até para
educar os filhos.

Esta é a expectativa que se deve orrerecer ao militar que
arrisca sua vida nos combates e na vida dura do mar, não ;
a primeira expectativa que se deve orrerecer é a da segu
rança da familia e essa não se dá entro nós. Veja o nobre
ministro eomo officiaes notaveis da nossa armada têm repu
gnancía ao serviço de guerra, veja o pendor quc elles têm
para o serviço do terra, os empenhos que ha para servirem a
ábordo de paquetes, porquo? Pelo desamparo om que se
acb;io.

Isto foi de passagem, agora vou á comparação da verba
arsenaes.

Para os arsenaes a lei do orçamento aetual dá 1,553:0005;
na proposta de 1863 o governo pediu 1,560:000~, e IlO de 1804
1.5H:000;;1: qual foi a baso que o nobre ministro tove para
isto? Os balanços ou o definitivo de '1861-186'2 ou o pro
viso rio para 1862-1863,os quaes dão uma base del. 200:000$;
entretanto, o nobre ministro, membro do um ministorio que
se annunciou pela economia, que disse quo quoria regonerar
o systema representativo (e a lA condição da regener acão do
systema representativo é a verdado do orçamento) velli pedis
1,ti60:000,j1 para uma cousa em que nunca se ~astou mair
de 1,200:000$ ! Expoz-se o nobre ministro, fázendo esta
proposta, a que a, camara dos deputallos fizesse uma emenda,
um córto a olbo, reduzindo essa despeza a 1,400:000,il.

Agora, perguntarei ao nob"e ministro: S. Ex. que achava
que erão necessarios 1.560:0005 para sua proposta de 1863,
accommoda-se com 1.400:000;$?

O SR. FERREIRA PENNA: - Aeeitou a emenda de reducção.
O SR. SILVEIRA DA I\loTT,I,,: -DIas então para que propoz

mais 160:000$? Pois isto é negocio de mercador de retalho
que pede sempre mais para vender por menos? O governo
não procede como mercador de retalho; não é logista, deve
pedir aquillo que é estrietamente necessario.

Ora, veja o nobre ministro 11 desproporção em que está o
seu pedido, em relação ás capitanias dos portos. O seu pe
dido é 230:000$ um, e outro de 233:000$; entretanto quo
os balanços dão como despendidos em 1861-181)'2 128:000,$
e em 1862-1863 133:000$. Como é que o nobro ministro
dobra parada? .

O SR. FERRElnA PENllA.: - E para fazer certos melhora
mentos.

O SR. SILVEIRA DA DloTTA:-Um ministerio que é re~ene
rador do systema representativo pedo o dobro daquillo que se
tem gasto? Se é para fazer melhoramentos o nobre ministro de·
Tia dizerem seu rel,\torio qual era o melhoramento que queria
fazer nas capitanias dos portos. O meiuGI'amento que vejo no
artigo additivo é a suppressão do algumas cilpitanias; e depois
estou persuadido mesmo que, no caso do nobro ministro
querel' fazer algum retoque, ha de ser' para reduzir o
serviço. Portanto, se se vai supprimir algumas capitanias do
portos e reduzir o serviço, como é que o nobre ministl'o pede
o dobro daquillo que se despendeu nos dous ultimos exerci
cios, isto é, 230:000$, entretanto que nunca se gastou
mais de 133:000$?

Eu, Sr. presiliente, estou na porfia de domonsll'ar que este
ministerio tem faltado a todas promessas que fez em seu
programma, tem faltado a todas as condicões de sua exis
tencia, tem pregado um grande logro ao paiz; nasceu com
promessas que tem illudido completamente.

Lembro-mo, Sr. presidente, que o nobre ministro da fa
zenda, quando fez aqui a sua edicão de programma, fallou
ml~ito em economia. E' verdade qüe o nohro ministro distin
gUiu-se então do seu colleg!l presidente do conselho, porque

fallou em primeiro logar na constituicão e o nobre presidente
do conselbo, ou não fallou nisto. ou (aliou no fim de tudo.

Pareceu-me logo quo os nobres ministros estarão dispostos
a pregar-nos um logro, tanto que começárão por executar
os decreto:! de 30 de dezembro. E o nobro miuistro da fa
zenda, 'Iuo nos fallou em economia, vejo que se acha meio
atado; está se querendo fazer economias, eEta se propondo
reducções, e S, Ex. não anima a gente; pelo contrario, quando
se trata aqui de alguma despeza grande, ólho logo para o
nobre ministro da fazenda a vêr se S. Ex. se arrepia com o
negocio; mas não, senhores, S. Ex. não diz palavra; pareco
que se está deixando arrastar.

Creio que ello tem suas tendencias economicas ....
O Sn. FERllEIRA PENNA: - Apoiado.
O SR. SlLVElR.1" D,~ I\IOTTA: - .... é mineiro; e, do ol'dina

rio, os mineiros são inclinados á economia...

O SR. JOBIM: - A' avareza.
O SR. FrnRElnA PEN~a: -A' avareza não ; economia liem

entendida.

O SR. SIl. VEIRA DA MOTTA: - Mas vejo 'Iue S. Ex. nesta
parte tem faltado a uma das condições com que elle e seus
collegas assuminio o poder.

Senhores, quereis mais uma prova de que o ministerio
tem logrado o paiz em materia de economia? Vou apresen
ta la.

Força naval o navios de transporto. A propo,ta do 1863
pede 1,~Sj;OOO$; a de 1864 1,280:000$; ora, segundo
o balanço provisorio de 1862 -1863 quanto se gastou?
1,OSO:OUO$; ha, portanto, um accrescimo de 200:000;j).
Este orcamento d,\ marinha. Eenhores, parece feito a olbo,
sem ca'lculo, sem base nenhuma; conta de chegar; pedir
para reduzir. Assim, não é possivel.

80 esta é que é a regeneração do syslema representativo'
que os senhores promeltêrãO, então dou-me por lograuo;
porque declaro, como tenho repetido mais de uma vez nesta
casa, que quando despontou no uorisonte esta situação nas
cento, peoEei que o ministerio queria fazer algum melhora
meuto, ao menos, na administração publica, quando não fosse
reforma politica. Ora, a reforma adllli~istl'ativa mais obVla,
que tinha diante de si o ministerio , era melhorar o systcma
do orçamento.

O SIl. fEllaElIlA PEN"A :-Apoiado.

O SIl. SILVElll.l" DA ~IOTT1 :-Vou agora, Sr. presidente,
emiUir uma opiniJo em que estou firme. Creio quo, quando
o 'actual ministerio, eansado de existir, retirar-se c tiver de
surgir algum outro nunisterio, o programma desse novo mi
nisterio pÓlle reiluzir-se a fazer leis do orçamento como de
vem ser, e naua mai,.

Qualquer ministerio que tenba de surgir, quando os senho
res se derem por cansados, deve reduzir o seu programma
ao seguinte: "Nós nos compromellemos a fazer com que a
lei do orcamento seja uma realidade. " So houver um minis
tel'io que' cumpra este programma, terá feito o mais assig
n,1lado serviço ao paiz.

E é preciso muita cousa para isso, senuores? Estou per
SUndiuo 'lue alguma COUEa é preciso fazer ]Jara que isso seja
realizado; mas é muito. O systema de escripturaçuo do tue
souro e das tuesourarias ollcrece al~uns obstacu!os; porém,
senhores, os obstaculos maiores são as tomadas de contas o
mto a o~ganisação düs propostas.

E,tou que os represeutanles da nação, para poderem fisca
lizar .l'Ígorosamente os serviços assala~'iatlos cOl)templarlos
na ICl de orcameuto, preersito de Ulllil lei de cootas quo Ibes
facilite essa" fiscalisação. Mas isto mio tem nada com o pro
gramma do novo ministerio, porque a pl'Ímeira conuição, para
que:a lei do orçamento seja uma realidaue, é o desengloba
mento.

Voja-se v. g. esta verba-força naval e navios do tra.ns
porte.- ~omo é que se juntão estes dous serviços? Basta
pegar alu em qualquer desses exemplares do budget francez,
ou inglez para vel' quo em nenhum orçamento de marinha
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pode-se accumular (orca naval com navios de transporte j
entretanto, aqui está as·sim.

Sr. presidente, aqui está uma pequena. addição qu~ me
~uggcre U1!!a observação que quero fazer ao nobre mllllstl'O,
jlOI'quO creio que houvc algum descuido na proposta do Sr.
ministro da fazenda, que devo estai' em harmonia e relação com
o orcamento da marinha. Para esta verba-navios desarmados
-perJirão-se 51:0'00$, a outra camara emendou para 30:000$
e os balanços dão uma despeza maior. Desejaria, pois, saber
como é que,no case a que ha pouco me referi,O Sr. ministro
dobrou as quantias peài das em relação as demonstracões dos
balanços definiti"Vo e IJfo"Visorio ; e aqui accitou uma'emenda
da camara dos Srs. deputados reduzindo a 30:000H'l a des
]leza com os na"Vios'desarmados, entretanto, que pelos ba
la~ços definitivo e pro"Visorio sc Yê que nunca cssa despeza
fOI menor de 43:000$ ou dc 57:000;j). Eutão a camara dos
Srs. deputados corta isto a olbo?

O SIl. FJlIlIlEIRA PENNA : -1IIandou vende~ os na"Vios que
. estiverem em máo estado.

O SIl. SIL"VEIllA DA 1IIOTTA : - E' justamente por cauza
dessa circums.tancia da venda dos na"Vios que eu toquei neste
ponto pouco Importante.

Desejo sabcr o seguinte: Vi, ha dias, annunciado, creio
que no Dim'io O(1icial, que só ba pouco tempo é que leio,
I,orque nunca m o mandarão; lia pouco tempo li que se
rcsolvenio a isso e de moltl proprio. .. .

O SR. D. MANOEL: - Pague 12;ií, como cu pago.
O S1I. SIL"VEIllA DA ~10TTA : - Esta não está ma ! , Eu

não assignei ...
O SR. D. lIillOEL : - Pago eu.
O SR. PRESIDENTE DO CONSELUO: - E eu.
O SII. FERREmA l'ENNA: - TamlJem eu.
O SIl. SIL"VEInA OA 1I10TTA: -Então denuncio a cousa a

V. Ex. para que ponha cohro neste dispel'dicio: estão me
mandando o Dtario O{{icia! sem que eu assignasse, nem pa.
gasse ...

O Sa. D. MANOEL: - Quem sabe se é porque V. Fx. se
tem declarado go"Vernista? .-

O SR. FEIIRElIlA PJltiNA : - E' sómcnte durante a sessão.
O SR. SIL"VEIRl. DA MOTTA" - Sr. presitlenie, eu vi nn

nunciada a "Venda de uns poucos de navios velbos c inutili
zados, e creio que entre eUes uma dessas canhoneiras que
se mandarão vir ultimamente.

O SIl. FEIlIlAZ: -E' só dos antlgos na."Vios.
O SR. SlL"VEIRA DA MOTTA: - Não são muito antigos.
O SR. FEIlIlAZ: - Nós somos mais -velhos do quo ellES j

isto é verdade.
,O ~11. SIL"VEIllA DA MOTTA: ,-- Não fallo nisto; o que é

certo li que algumas dessas canboneiras, que se mandál'ão "Vir
ultimamente, estão eondemoadas por innavl'.ga"Veis,e,llor.tanto,
estão no caso de serem vendidas para leuha ou .para aprovei
ar·so o cobre e algum material.

Vi,pois,annunciada a venda de uns poucos de navios desses;
jlel'gnntarei: no orçamento da receita não deve entrar como
-verha. de receita o producto da venda desses naYios innavcga
veis? Estou que de"Via entrar. Se não ha na lei do orçamento,
nos artigos de receita, uma verba-producto dos na"Vios "Ven
didos por iuutilisados-, a que titulo se lra ue recebcr no
tbesouro o producto dessa "Veuda? Como ó, Sr. ministro da
fazenda, que V. Ex. ha de consentir que se receba no tlle
souro uinlrciro sem titulo?

I,) SIl. MINISTRO DA rAZENDA :-Receita extraordinaria.
O SIl. SILYElnA DA 1IlOTTA (?'indo-se) :- Ah ! ah! ah I ora,

recClta extraordioaria!
O SR. FJlIlIlEIRA l'ENNA o-Vem na verba - renda de pro

prios e generos ,naciona.es.
O Su. SILVEIllA D,\, MOTTA :-Mas se 'são proprios naeio

naes, precisão de autorisação para vender-se; e se é receita
devia baver uma verba com o producto destas vendas.

O 811. FEIlIll.Z :-E' receita eventual.
O SIl. SlL"VEIllA DA nIOTTA :-0 nohre ministro disse que

era receit.n. extraordinaria.

O SR. FERRAZ :-Extraordinaria ou eventual, é a mesma
cousa.

O SR. SILVElllA DA MOTTA :-Eu tocarei .Ómento em mais
dous pontos da comparação a saber: na escola dc marinha,
para a qual o pedido do !Jrçamento do nobre ministro é de
132:000,~, entretanto que as demonstrações dos dous balan
cos dcfiniti"Vo e jlrovisorio dão q"e esta despeza nunca
ébegou a 80:000~ ; e em ultimo Jogar na. despeza do ma
terial.

l'ara o material o nobre ministro pede 2, HiO;OOO,j)j os ba
lanços indicão uma despeza quasi igualou superior a
2,200:000~; entretanto, vejo que o nobre ministro. tendo em
seu apoio a dcmonstração dos balanços neste ponto, aeeitou
uma emenda da camara dos Srs. deputados rcduzindo esta
despeza do material a 1,900:000$.

l'ois, Senbores, se nos outros casos a que o pedido do mi
nisterio na proposta do governo está em desharmonia com a
demonstração dos balanços, não se faz reducção, o nobre
ministro, quc estava apoiado na dcmoRstração dos dous ba
ançes, con"Vém em uma cmenda da eamara dos SI·S. depu
tados, que eorta 300:000;iS, sem sailer por quo? Porque se
cortou eotcs 300:000ti? Qual é o serviço do material, que se
póde dispensar dos 300:000,» ?

Sr. presidente, cu não quero proseguir na comparação; a.
hora está adiantada, e não quero fatigar por mais tempo o
senado. Creio que lenbo demonstrado a minba proposição 
o orçamellto da marinha deste anno, elevando a despeza deste
ministerio a 7,400:000ill, não está nas condições que se
devião esperar do ministerio actual; é um orçamento que
para tempos ordinarios,devia ser apresentado com reducções
muito m~iores, e é sem duvida alguma o ramo de serviço em
que o nobre ministro da fazenda devia estimular o seu col
lega para fazer alguma economia, principalmente notando-se
que o pessoal deste ministerio não está em relaçãO com o
material, e por isso os serviços desta repartição não apparecem
não satisfazem ao publico; é triste que gastando-se mais de
7,00U:000,l), com a repartição da marinha; nos "Vejamos
red~zidos a não ter navios nas condicões necessarias. Temos
meia duzia de "Vapores em má condiç'ão, nem as coryetinbas
á vela que pertencem a medida velha (permittll-me a
expressão o nobre minisfro), na"Vios que hoje são obje
cto de zombaria, e destes o governo mandou um á
E~ropa para allestar o atraso em que está a marinha brasi
leim que não teve um ua"Vio mixto para mandar em instrucção

Nilo temos, pois, material de guerra, não temos arsenaes,
não temos estabelecimentos auxiliares para a marinha, el)
tretanto gasta-se sete mil e tantos contos. E' justamente nes
to orcamento que o nobl'e ministro da fazenda devia apertar o
seu éollega da marinha !Jara fazer alguma reducção; isto, já
se sahe, em eireumslancias ordinarias.

Mas. se acaso o nobre mininistro, quando entreu na casa
para esta diEcussão, tivesse começado P?r pedir a pa~a"Vra e
deelarar-Dos que o orçamento não servlll para as ClT~ums
tancias aetuaes, porquo estas circumstancias não são ordina
rias, mas muitas extraordinarias, então ter-se-ia poupado
esta discussão (lue tcnho feito, e que é propria de um orça
mento ordinnrio. Então o nobre mInistro deveria ser opri
meiro a vir pedir-nos autorisacão, talvez maior do que a lei
de [orças llle deu, meios maiorês do que o orçamento lhe dá ;
mas, cu creio que a unica razão é porque os nobres ministros
andllO em discordancia, o nobre nnnistro dos negocios estran
geiros eom o nobre ministro da marillha. A franqueza que os
tentou ha dias o nobre ministro dos estrangeiros, promettendo
que quando chegasse a hora ...

O SIl. MINISTIlO nos ESTIlANGEIllOS: - Apoiado; na occasião
propria verá sc não cumprimos a promessa.

O SR. SILVElllA DA MOTTA: - ... havia de vir ao corpo le-
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ORDEl'rI DO DlA.-1" PARTE.
INNOUÇÃO DE COriTRATOS DA COMPANHIA UNIÃO E INDUSTRIA.

G,,' sessão

EDI 2í DE AGOSTO DE 1864.

pnESIDENcIA DO sn. VISCONDE DE ADAl':TÉ.

Su~mARIO. - Parecer da commissão de cnnstituicito. - Ordem
do dia. l' parte. - Companhia União o·lndustria.
Pagamento do espolio do conde da Barca. - Terrenos
liiamantinos. Discursos dos Srs. Ferraz, ministro da
fazenda e Silveira da ·I\lotta. Quéda do projecto.
Declaração de voto. - Companhias I'ernamhucana e Ba
hiana. Discurso do Sr. Dantas. -2" p(tl'te. - Votação
u~ orçameuto da marinha. - Orçamento da guerra. 
Discursos dos Srs. barão de S. Lourenço, Paranhos e
Pompeu.
A's 11 horas da manhã, acuando-se pre~entes os Srs. vis

conde de Abaeté, I\lafra, Teixeira de Souza, visconde de Sa
pucahy, Johim, Mendes dos Santos, FerI'eira Penna, harão de
S. Lourenço, Pompeu. marquez de Itanhaem, Nahuco, harão Enti·.ou em 2' discussão e passou para a 3", sem debate, a
de .Illuritiba, Araujo Ribeiro, visconde de Suassuna, Ferraz, propOSição da camara dos deputados que autorisa o governo
D. Manoel, Pal'anhos, Cunha Vasconcellos, Souza Queiroz, I a innovar os contratos da companhia União e Industria,

gislativo communicar tudo, abrir-se comnosco e pedir meios; Pimenta Bueno, Dias de Carvalho, Souza Ramos, Siqueira e
esta franqueza está sendo hojo contestada pelo silencio do Mello, visconde de Itaborahy, Rodrigues Silva, barão de An
nobre ministro da marinha-, que vem discutir a forca princi- tonina, Danlas, marquez de Olinda, Candido Baptista e mar
paI que tem de apparecer, e contenla-se com os méios ordi- quez de Abrantes, o Sr. presidente abriu a sess<io.
narios. Comparecêr<io logo depois os SI·S. Dias Vieira Furtado,

O Sn. D. MANOEL: - E com uma po teneia que tem uma Fonseca, marqucz ue Caxias, Zacharias, Silveira' da l\Iotta
barão de Pirapama, visconde da Boa-Vista e Souza Fmnco. 'grande força de mar .. ,

Faltár<io com causa participada os 51's. hal'ão rle Cotegipe,
O SR. SU,VEIRA OA MOTTA: - Eu nito sei se tcm ou se nM bar<io de nIaroim, barão de Quarahim, Candido Borges cCar_

tem. neiro de Campos, Eusebio, Paula Almeida, Paula P~ssoa
O Sn. D. 1'rIANOEr.: - Ora, pelo amor de Deos! Almeirla e Albuquerque, Sinimbú, Fernandes Torres, Souza ~

l'rlello, Ottoni, visconde de Jcquitinhonha e visconde do
O SR. SIL'VEIRA DA 1\IOTTA: -Dando resposta a este aparte, UI'Uguay.

vou concluir o mcu discurso. Foi lida e approvada a acta da sessao antecedente.
O que sei é que, se acaso o paiz a quem se mandou o Não houve expediente.

~lltimatum não tem senão alguus bllques, que não podcm ser
chamados marinba para combater comnosco.. , PAnEcEn DA comuss;;'o DE CONSTITUICÃO SODRE ELElcIo DIl

UM sENADon pon MINAS ·GEnAEs. •
O SR. FERnEIRA PIlNNA:-Não tem senao um.

« NJ parecer ácerca da eleicão de um senador, a que se proa Sn. SILVEIRA DA 1'rIOTTA:-.... não sei porque se mandou cedeu na provincia de Minas:Geraes para prebenchimento da
um almirante com corvetas, com vapores e uma missão es- vaga proveniente do fallecimento do conselheiro Francisco
pecial. 'Oiogo Pereira de Vasconcellos, a commissão de constituicão,

O SR. D. nIANOEL:-Isto tem uma rcsposta simplississima. tratando do colIegio de Itajubá, disse: « Neste colIegio fôrão
« tomados em separado os votos dos eleitores da freguezia do

O Sn. SILVEIRA DA 1\IOTTA:-SC a razão foi só para nos «S. Caetano da Vargem Granr1e\ por ter sido a eleição pa-
mostrarmos, então não tem justificação. " rochIaI feita debaiXO da maIS VIOlenta compressao. A com-

« IJ.liSSãO, á vista das provas fOI'llecidas por attestados, cer
O Sn. ·D. MANOEL:- O quo vejo ri muito assustados com a "hdões e juramento de testemunhas, está inclinada a deci-

guerra. « riir-se pela nulhdade; mas julga prudente que o senado
O Sn. SILVEIRA OA 1\loTTA:-Quem? aguarde a remessa das actas e outras informacões para

« final resolução, ficando entretanto adiado o objecto. "a Sn. D. 1'rIANOEL:-OS senhores. O senado approvou o addiamento, o em vil·tude desta deli-
O Sn. SILVEIRA DA 1\loTTA:-Ora !... heração exigiu-se a remessa das respeclivas actas, e das
SI'. presidente, 'concluo aqui o meu discurso. informações que, além disso, se pudessem obter. Cuegarão

as aclas, porém desacompanhadas de outros esclarecimentos.
o SI'. mlnlstt,o .la mDl'illba pronunciou um discur~o A commissão todavia julga-se por ellas sullicientemente ha-

que puhlicaremos no appeIHlice a esle volumc. bilitada para dar parecer definitivo. A leitura das referidas
Ninguem mais pedindo a palavra, e não se podendo votar actas mostra a irregularidade da eleição. AlJi se encontra

por falta de quorum, ficou a discussão encerrada; e, reti- confusa e incompleta a bistoria do processo eleitoral; suas
rando-se o ~r. ministro com as mesmas formalidade. com dilIerentes phases são apontadas deslocada e desordenada
que foi recehido, o Sr. presidente deu para a ordem do dia mente. Não se declara cada um dos actos que é necessario
seguinte: praticar para a formação da mesa, dizendo-se apenas que a lei

'1' parte.-.2· discussão da proposição que autol'isa o go- foi observada, o que certamente nào é bast"nte, visto como
vemo, soh certas condicões, a innovar os contratos com a ao collegio eleitoral, e em ultima instancia ao senado no
companhia União e Industria ; easo presente, compete julgar dessa observancia, e para este

E a~ mais materias designadas. juizo é indispensavel especificada menção das formalidades.
2' parte.- Continuação da 2' discussão da prorosta do Accresce que a mrsa parochial, pouco respeitadora da lei, e

pod.er ex~cutivo, fixando a despeza e orçando a receita gel'al das Ínstrucções publicadas para sua exeeuçl1o, recusou trans
do ImperIO, com as emendas da camara dos Srs. deputados, crever nas actas um protesto apresentado por alguns votan
vo~and.o-se primeiro sohre o art. 5° e as respectivas emendas, tes, declarando os defeitos gnves que devião trazer a nul-
cUJa discussão ficou encerrada. lidade da eleição. A commissão deparou com esse protesto

Lev~ntou-so a sessão ás 2 horas e 50 minutos da tardo. nas actas do collegio eleitoral, para onde foi levado
pelos protestantes, que o corroborárão com documentos não
contestados. Por elles se manifesta que a maioria dos vo
tantes foi à força arredada das urnas por actos violentos rias
autoridades policiaes, entre as quaes primava o suhdelegado
da freguezia. -Portanto a commissão é de parecer que se de
clare nulla a eleicão primaria da parochia de S. Caetano
da Vargem Grande de que se trata, e so mande proceder á
outra para que fique completo o corpo de eleitores especiaes
que devem servir na presente lef(islatura; o que outrosim se
rocommende ao governo o proeedimento legal para responsa
bilisar o subdelegado da dita parochia, que violentamente in
tervciu na eleiçãO depois de Juridicamente verificada essa in
tervencão.

« Paço do senado em 24 de agosto de 1861.-Visconde de
Sapucahy. - Souza Ramos. "

Reservado para entrar na ordem dos trabalhos, sendo antes
impresso.
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Seguiu-se em 1· discussão, passou para 2. e desta, tam
bem sem debate, para 3- a proposicão da mesma camara, que
autorisa o governo a cumprit' a dicisãO do poder judiciario,
pagando o que deve a fazenda publica ao representante, com
petentemente habilitado, dos herdeiros do espolio do conde
da Barca.

Entrou. depois em 1· discussão a proposição da dita cama
ra, autol'lsaudl2 o governo a rever os regulamentos relativos
a terr~nos diamantinos o a fazer as alterações {Juo forem ne·
cessarias.

O !'lil'. "'Cl'l'SZ: - Sr. presidente, eu entendo que em
materias desta ordem não se deve prescindir de ouvir o nobre
ministro da fazenda. Este regulamento data creio que de 184.5.

O SR. PRESIDENTE .-E' de 17 de agosto de 184.6.

O SR. FERRAZ: - R' de 18~6; tem tido por consequencia
pelo menos 18 annos do execucão. Eu desejaria que o nobre
ministro me dissesse se se entende que a 'sua reforma é in
dispensavel, e quaes os pontos em que a necessidade se tem

-, manifestado, em que elle sorrre lacunas ou demanda alguma
providencia.

Previnirei ao senado que parece-me que um dos pontos
vem a ser revogar-se a parte do regulamento relativamente
á intervenção de estrangeiros nas companhias respectivas em
maior numero do que o que se acha fixado; nesta parte ba
muitos interessados; nITo sei qual será o juizo do nobre mi·
nislro da fazenda, porém eu previnirei- a S. Ex. que algu'
mas vezes têm apparecido pretenções destas que têm passado
desapercebidas no corpo legislativo, e tem trazi~o grandes
interesses aos especuladores. Refiro-me espeeialmente .a uma
isenção, que eu achei justa, relativa ás companhias de mine
ração de Congosoco e outras, que, como é sabido, derão van
tagens, i,nteresses áquelles que as promovêrão, interesses li
citos ou illicitos, isto não quero por modo algum averiguar.
Se o nobre ministro entende que se deve revogar o regula
mento até nesta parte, se quer que de repente passe esta re
solução, eu prestarei o meu apoio, comtanto que o nobre
ministro me affirme que não pode suppôr que por maneira
~Iguma baja qualquer transacção a este respeito da parte dos
mteressados.

SI'. p"esidente, eu previno isto ao senado, porque nos
paizes estrangeiros estas cousas fazem mossa, o grande
mossa, e nós podemos passar por homens corrompidos. Da
minha parte eu nITo quero esta taxa, que ordinariamente se
dá a todo o mundo e que, não obstante ser muito produc
tiva, repugna aos habitos quo tenho adquirido, nem que
venba recamada de ouro bem luzente sob purpura de grande
preco. ,

Quaes são, pois, pergunto ao nobre ministro, os pontos em
(Iue o regulamento precisa de retoque e reforma 7

O SR. VlscoNnE nE lTADORAUY :-Apoiado.
O SR. FERRAZ:- Porque nós havemos do dar esta autori

sação assi~ tão larga, sem sabermos qual o fim 7 Porque
estas automacões hão de ser inseridas em 2' e 3' discussão
do orçamento,· passarem sem a menor discussITo e virem ao
sonado para nós darmos o nosso registro? (Apoiados.) Eu
quero que o g~verno,con! a lealdade, que Ibe é propria,resista
a esta tendencla a au.tonsações no ponto em que se eostumão
90nc~der, porque mUltas vezes o governo que as aceita não
e aquelle que as exerce.

Diga-me o governo: quaes são os pontos reformaveis? Eu
acompanbarei o governo, farei uma emenda-<c para rever o
regulamento do tal neste e naquelle ponto; " mas assim,
uma autorisação indefinida, que dizem-me que só tem por fim
revo~ar a parte do r~gulamento relativa á admissão ou não
admissão de estrangell'os na companhia ...
. O SR, VISCOl'lDg nE ITAnoRAUY :- Apoiado, é exactamente
IstO.

O SR. fgnnAZ : - .. , não posso absolutamente tolerar.
Não .desconfie o gov.erno de mim, eu lhe darei tudo quanto
eUe Julgar necessano para a Ma administracão da fazenda
p~blica; mas é Jl:eciso que nós sejamos explicitos. Quaos
~ao os pontos? 1'1Inguem sabe.

Sr. presidente, eu não duvido que a reforro\). no ponto da
admissão de estrangeiros possa ser adaptada; mas eu no
tilrei que pessoas muito e,xperientes no anno de 18~5 ou 184.6
se oppunhão a esta medida; entre ellas creio que um dis·
tincto deputado pela provincia de Minas, que então estava no
~ahineto do ministro da fazenda, o SI'. Christiano Benedito
O.ttoni. Este regulamento, depois de esboçado, me foi commu
mcado pelo ministro de então, o nosso collega, que Deus haja
em sua santa gloria, o Sr. "iscondo de Albuquerque; em
alguns pontos eu não pude estar de accordo,em outros achei-o
muito sensato. A experiencia pólio ter mostrado um ou outro
deleito deste regulamento; mas eu revi o relatorio do nobro
ministro ~oje de JlIan~ã, é verdade que perlunctoriameuto,
mas não VI nenhum tOplCO a respeIto deste regulamento; o
nobre ministro não pediu nada, não expoz causa alguma; não
sei se ha trabalhos na directoria de reudas sohre esta ma te
Iia. Se os ha, se ha representações, se ha queixas, que ellas
sejão presentes ao corpo legislativo, porque, se o regula
mento em ~erta parte contem materia puramente regulamen
tar, que está na alçada do governo, em outras importa mate·
rias do corpo legislativo, e nós não devemos por modo algum
esquecer-nos de que não vimos a esta casa, que não nos
assentamos nestes hancos, unicamente para autorisacões.
(Apoiados. ) , •

O § 3" do art. 27 dispõo o seguinte: (Lê.)
Esta é a materia contra que parece-me que se reclama ou

é o objecto do projecto.
O Sa, SILVEIRA DA nIOTTA: - Nem se sabe se é isto.
O S. FERnAz: - Não se sabe, mas se diz.

O Sn. SIl.VElRA DA MOTTA:....,. Sabe-se por portas tra·
Tessas.

O Sa, FERnAz: - E' verdade. Não sei se o § 3° pela
nossa legislação moderna se acha em vigor, porque a nossa
legislação moderna a respeito do companblas aômille estrau
geiros, qualquer que seja o numero, se nós entendermos a
palavra COmlJanhia segundo o sentido juridico que lbe cabe.
As companhia. devem ser por acções, as accões podem ser
distribUldas por quem quer que seja, brasileiro ou estran
geiro, as companhias devem ter uma ilirecção conforme as
regras estabelecidas na nossa legislação.

Se ê para esta materia, eu peço ainda ao honrado ministro
que altenda que ba intenção de reformar a nossa legislação
sobre companbias, assemelhando-as em parte á legisla cão in
gleza e á legislaçãO franceza; é uma materia que importa
estudo. ~Iesmo creio que hoje ninguem duvidará da necessi
dade de estabelecer em melhor pé a materia relativa a so
ciedades em commandita, e parece-me portanto que seria
tal vez prudente e conveniente que nesta parte se esperasse
pelos trabalhos que devem ser olferecidos pela commissão
respectiva. '

Existem na pasta da commissão <le legislação dilTerentes
projectos sobre sociedades em commandita; eu creio mesmo
que a nobre commissão nos seus trabalhos pórle orrerecer al
gllma cousa relativamente ás companbias de fundo limitado,
materia de que, se eu tiver tempo, me occuparei para mos·
traI' que é urna invençã? do parlamento inglez, cuja legisla
~ão nunca conbeceu .ocledades em commandita, e que quanto
a companhias era uma legislação, póde se dizer, diflicultosis
sima que embaraçava todo o movimento commercial ; não po
dia existir uma companhia cujos membros não fossem solida
riamente responsaveis por todos os negocios da mesma com
panbia, e, o que era peior, não podião, permitta-se-me a ex
pressão juridica, usada em certos paizes, estar em juizo por
si como companhia,. era preciso recorrer a alguma ficção, es
tabelecer uma tercmra pessoa que por ella fallasse. OJ'U, esta
legislacão ingleza, que todo o mundo reconhecia OJlpressiva,
que embaracava muito o movimento commercial, devia ter
algum remeaio ; e, quando as legislações dos mais paizes nes
ta parte era muito mais liberal, a Inglaterra a conservou nes
se estado, pólle-se dizer, de inlancia, não obstante o seu gran
de movimento commercial até 1846, sendo depois ainda em
1848 promulgada uma lei que este.ndia os elfeitos da primei
ra aos bancos de deposito.

Por consequencia eu estou que a nobre commissão tomará
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·..;))1 cou~iden_~;,1ú i,::,lo, C Ll.IllO filais l(ua!Jto) scnuu fJ lH'incipiu
que letll Y'J!"':<.d!;1 ;.mf.I'O !Jó~ lJl\l~ n;"to do vemos fazcr c(JUven~j)csJ
cvnlO l~11ll i"eilu a tt'r<'ln~il; l'url.U;;al e a Belgka, sohre o lJrin
ci;lio tb l'ccipl'ocitlillle , Ctlim Ile utJmiLLil' a.s sociel!ade~ ou
i'.-om!):I.nhias de outros vaizes para operarem , comparecerem
l3nl jllízo e pleil.crll'úm ante os tl'i»unde~ du paiz; atIo scndo
este o (W~SI) principio. e ao conLral'io estabelece um p.rinci
pio g-er;,1 que possa c.bel' a LOdos, me parece que nós neve
mos cuidar destú objllcto para que as cumpanbias de fundo
limitado dos oull'o::; paiz€s, \jU~ t:Jllhão agencia:; 110 no~so)
po,são cúmvarecer GOl juizo. E l"lO é uma cousa qae se deva
~lsquecerl porque O~ tl'ibuna.e~ de Frtlll';a nóIo admJtiirao que
as companhia::; de fundo limítado da filglaLBrrlt, não. obstante
o tratuuo de commel'cio lIue os autUl"i.:511Va, pudesseli} compa
recer sem uma lei que as autorisasse a isto, {londe proce
deu o ret:urso da cassassão por amor da lei, recur:,o illter
po>to pda competente autoridade, o prc'curaúor i(cl:"l Dupin.

Sendo assim, cstou persuadido 'iue. se não é oUero o ponto
vulneravel do rC;;lllamento. em'iu'Hlto a este, nós devemos
esperar pelJ. soluç;lo da nobre cOll1mis~üo. ou. se o ministeriG
entende que é matoria uI'gcnte. estou persuadido de que h;,
hilitado competc!ltentente, póde ülIerecer á camara um pro
jecto neste sentido. Em todo o caso, corno o sellado pôde
votar por esta lei sem esclaredmentos? como póde conhecer
dos defeitos do re;:alalOento actual, se o \lobre millis!ro no
seu relatorio, creio cu, não loca nem de leve neste regula
mento?

Sr. presideilla, eu não me oppnnbo á cousa alg-uma que
possa teuder ao aperfeiçoamento do regulamenta; o que de
,ejo unicamente é obtcr os eselarecime:ltos precisos para
bom votar; e tambem, ainda repetirei o que disse, o senado
deve manter a sua posição; eu não desejo ljUe o Se!llUO seja
unicamente uma call1ara de registrv,

(p ~.II'. fB&2S '~ç {f;u4'Yn~Úào (ministro de (a:enda) : -Sr.
presid~nte, opl'ujedo que se discute nü.o é uma medida iijJre
Heola(!it pJl0 g~H"crao. Um nobre ,Ieplitado o1fl::l'eCBU á :,:ol1::;i
dcrntüo da camaTa e::;te [t:·L!.~o t1dditivo ao OrCi.lllll?fltO.

QüanJo se di:;cutiu i3~ta ma~eria. nu ot.:ti'(} C~llnrll'a, ha;/endo
muito:; e diverso::; ubj0~tu8 conUdo;; nas dltrerelltes emPlldas
;;.oorcamento, el.l ni10 Jjudc ouvir os funuamentos ClHl1 que
o scu"illustre autor slbLcntl~,;a a necc:;,siJade ue:;lll meuiua;
I\êu) enunciar 0íü,Ji\lo alaur)];L sobre c!h. Pan~ci1-mc que .na
~\1 d;SC1l5~i10 e?te al"Ligo n;10 foi t'PIH'ovauo ~ mas. t~ndl) 5ldo
r~produzil\o na :jtl., foi çIl.tIiQ appl'ovalJü, e depois sepaL'ado
ria lei do orçamento para cünstituir um projecto á parle.
Eu não tiV3. poi~, nem ecca3iJ.o de ol1.,ir totlas a~ razões que
movêrão o illustre autor ,Ie;;ta proposição, de pezaI' iJem todos
05 fundamentos ma f!U(} eUe s~ e~tribára pai'ü, lJl'n~ôr tal rZle
dida l nem tan:.:'bum enunciél juizo dgum ,l ~cu reslJeito.

O nobre ~enauor que me lJrecedeu deseja tiüber se o go
verno defende como indis'lenô~,vel cota ill,~dida. Direi ao núbre
senador que, não tenda, ~ntes dl ajlres"ntaçilo Gc,te pl'ajecto,
examinado com toda :l attençüo o regubmento para conven
cer-me se eHe carecia ou niio do alteracOes, "'lO tendo no
meu relato rio tJiLo r-alavra alguma a e5Lê respeito) LdO podia
eu iniciar a medida.

Depois de iniciada, curr:pria-me sem duvida saber o funda
mer.to ou a razãll priucipal deôta meúida; estou infurmado,
não pela discussão I mns ú vistn. de r~pi'ese!ltaçóes ex.istenLe:;
no thesouro, examinadas pela res;lectiva directoria. a respeito
das ljUaeS até já fui consultada a sec~ão do conselbo de es
tado, quo o ponto pr:ncipal ?~\I'a que é chamada a altelJção
do ~overno nesta parte ven. a ser ~\([nel\e a que o nobre se
nador se referiu. Ú re<;ulameuto prolJibe em uma de suas
disposi~ões, qua eu não tenho agora pl'e;;ente, porque nao
esperava que nos occupasselllo3 boje ,ie;te assumpto. embol'a
eHe estivesse dado para ordem do dia, [lcrquanto, hal'eodo
outras materias importantes, eu devia prc.lull1ir que se alon
gasse um pouco o debate ...

O Sa. F~:tr..,z : - Isto não é culpa minba.
O Sr.. mN!5TIIO DA HZs~:D'\': - Não cul,jQ a ning-uem,

esto:! me desculpando.
O Sn. fEnnAz: - 'Ninguem sabe qual é a. ontem do dia;

6-0 re~to elas materias já dCjignadli:3.

() Sn. '1INl.STlI.O IH. FAZt~:'HJA: - Se ;L urdclll do Jia CÚllll~·
~it~se pü!" e~lc Pi'ojccto, eu poderia ler visto;w meno~ lJ~
papi·js IJ rnprl'.senlil~õo::; l:ll~ existem \lO lIH~sOllI'O; ou mesmo
no meu g:iliincl~, onde tenho nlguns pura resulver, e illt('ila,jo
Ija quest:To, exporia tuda r[uaato sohre dia tiv2sse cilegaJ()
ao meu conhe~j;llentl'. NilO vi, pOJ'talltn. Oi:.:-te momelllo a
'[uest:'o. ,e devo referir-me á'1uillo llue demais t2m:JO haVIa
exammado,

Au thc:;oul'O requereu uma c~mpa!lbia ou o~ eneoJ'pora
dores di] um" co:npanhia de minel'ação diamantina que
lhes fos;e lall'miltido admittir maior numero de socios
rsLrangciros do que a~uene.que pcrmiLLe o regulamento.
Fez-se sentir Bessa ,'epre,entaçao, que cstá dependente de
d<ciS<lO dn ;;averno quanto era dillleil aclHlr hoje capitaes
naciollac~ para em~rega los naqueUa mineraçüo, aI se-Ildo o
regulamer;tn, como é, opposlo a que o numero de socios
e"tnlllg-eiros ~esLas companhias seja maior da que o de
nacionaes, contra esta dispnsiç"o se reclam..va. A secção do
cnn,elho de estado, con,ultada a este respeito, á vista do
regul;unento que não póde ser alterado porquanto faz parte
da legl5-la9ilu l)ue regula e~ta materíal opinou em senLido con
trario. el'eio, pois. ser este o motivo por que pretendeu liue era
cOllvenietlle chamar,1 altenção do corpo leg-ishLtivo para tomar
uma resnlucão nc,te sentido de autorisar-se o b'0verno a
l'eVeL' o cíLado L'egulamBoto.

Declaro tom franquaza ql.!e lI'lO me oVpooho aque se
faça uma alteração no re.gulamento diamaatino, pela qual
fique permitti1a a admissão de maior numero de soeios es·
tnlllgeiros nas companhi"s de minenlCão dos diamanles. Acre
dito liua o est,tc!o ~anhará, se porvéntura taes companhias
forem ell~orporadas; porque, devendo a taxa des trabalbado
res ser pag-a em beneficio do tbesouro na rDzão do numero
dos lIlesmos traball.1adores, o que equivale a mna capitaçil.o,
~uan(o maior for esse numero maior será a renda do estado
proveniente de.sta Inioeraçilo. Vejo, portanto, doas valltilgens:
a 1.1 um rendirrrónto maior para a füzenua; a r;::,1 o desenvol
vimento Ja iwlustria da mineração dos dilllmmtes e a riqueza
qu~ estas ~om~il.nhia.s espallJilo nos terrenos onde ellas se
c,tabe]ecem. i:lão, porl<lIlto, obvias esLas razões de conve
ni~lll:ia; e, ~o porventura Uln"a autori:;açuo fu:;se dada para
esti, fird, eu declaro ao nobre senador flue nrra procurari"
hzer innovacões nas out,'~s disposições do re~ulamento,
pOrljue na verdaue. não estou compenetrado dosta nece,si·
uade; limitar-me-hi~, portanLo, a. clm~idcral' este punto,
ouvindo a re"peíto delle as pessoas com?etentes.

H'JUl'a tcmpo, scnl.1ores, em que a opinj~o pnblka pronun
ciava se energicamente contra a entrada de estrallgeiroô no
i'il;Z pal'a emprega,'em-se na minel'acão de diamantes; era
um preconceito .que dominava princilialmente na miuiJa ilro
vincia.

Us nobres senadoi'es hão de recordar-se de que, á primeira
ve:, que o governo <;eral autorisoa ama. companbia e,tran
g-cira para minerar os terrenos diamantiuo3 ~a minba pro
vincia, (juasi que se levalllau um tumulto pGpUI~ll' ...

O Su. M~~UES DOS SANTOS: - Anoiado.. .
O Su. MJ:-<lSTr,o DA FAZE[';DA : - .• _. as autoridádes toda.'J,

não só as da districto diamantino, COr.lO aS superiores da
provincia, se pronunciárão contra; uizia-se que so ia entregar
a. provincia ;)0 liominio in<;lez, e neste senti.l0 muitas repre
sentacões for&u dirig-idas ao goycrno ; mas esta idéa Lem pJS
sado: o tempo mostrou depois que as compalllJias co mine
l'a~"10 ~ue se elll}ll'egril'ão em extrahir ouro, Jon;:;e Ju serem
prejudiciacs, forão utilissimas á provincia j lagares que es
tavào inteiramellte abandonadns, desertos, tomarão-se po
voados: cnriqucG8l"ào. Ainua lloje mesmo esso.:; Jogares ond~
existem cO~I"iFanLlÍas de lliinel'acl~o e::.tnlng-ciras iliJrc~ciJm, e
florescem a (;~::.ti) lIos capitaes· csLraogeil':):;, Eu, 1lortulto,
dig'o com franqueza que sou !J.voravej á mndificilção do re
gulamento nesta parte) c, :;0 a rc~útuçào paS5ü.f , J~clüro ao
sCIl'Uia que é o uni co pOliIU a 'I ue me limitarei.

EIltrdalltQ 11:1.0 me opponho a que o senado fa(;a 05 e·Xf\
mes qu~ cllt~nJer conven:cntes 1 e, :;e julg-ar que esta simples
explicaçaa que. acabo de dar nãQ é sufficiento, que outras es
tudos ·são preCISOS, não me opponlJo a eHes, porque a ad
lni:listra~'~o ílpena'3 póJe :;cntil' que não se de;5í~nvolYaJ como

,),~
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pouerá desenvolver-se, o t'spirilo de a>sociacão neste ramo
ue industria, se Ibe [orem tirados os obstaculos com que luta.

Se neste negocio, senbores, ba outros interesses que não
sejão aquelles pelos quaes nos cumpre esforçar-nos, eu o
ignoro, nem 'creio que aquelles que. apresent<irilO esta reso
lução, nem aquell~s mesmos que têm solicitado do governo
providencias a este respeito, tenbão outros interesses que
Dão sojão muito legitimos ...

O SR. FEnRAZ : ~De certo.
O SR. MINISTRO DA FAZENDA: - .. , de desenvolver este

ramo de industria, de associar os ~ous pequenos capitaes aos
grandes capitaes esfrangeiros, para [aze-Ios [ructificar com
proveito quer (Ie uns, quer de outros. Aqui não vejo senão
interesse. individuaes muito legitimos, aos quaes não me
opponbo. .

Tonho dado aS eliplicaçães qüe porHa dar, declarando ao
nohre .senador que a medida não foi iniciada pelo governo,
nem por alie pedida; que eu a aceito só' para este fim. Se
o sellado entender que nesta pal'te o regulamento não deve
ser alterado, ou se julgar que urria elilenda dcve ser feita a
esta resolução para que se limite a autorisação a este ponto,
eu não votarei éontra essa emenda. porque não tenbo outras
vistas que não sejão as de modificar o regulamento nesta
'rarte, porquanto me parecêrão dignas de atlenção as refle
xões que a este respeite forão feitas por uma das directo
rias do tbp,souro qurado consultada sobre a materia, isto é,
sustentaDdo a conveniencia de poder' admittir-se maior nu
·mer·' do estrangeiros nas companhias que se formassem para
a mineração dos diamantes, embora reconbecesse que nada
se podia deliberar em contrario em face do regulamento que
exprel'samente o probibe.

t'üo. estas as. explicações (lue posso dar a respeite da
ma tena que se discute. .

O -'r. l!.ilvclrn dm lI:otta: - Sr. presidente, eu
?companlJo o nobre senador pela provincia da Bahia nas
'observações que fez contra a materia deste projecto em
dil'cussão. Guardei-me mesmo para ouvir o nobre ministro
da faze:ida dar as infurmacões a respeito do projecto; porque,
comCjuanto adoptassc as ldéas do nobre senador pela pro
vincia',a Bahia, eu devia ouvir o pensamento do governo
sobre a reforma projp,ctada; mas o que ouvi ao nobre mi
nistro da fazenda não me demove de acompanhar o nobre
senador rllla Babia I'a opposiÇão que fez ao projecto, pa
rece-me a,Jtes que tudo, quanto ponderou o nobre ministro,
deveria conduzilo ã conclusão que tirou o nobre senador
pela Babia.

Em primeiro logar, Sr. presidente, eu noto que'o nobre
ministro da fazenda nos revelou uma circumstancia impor
tante, que foi que este projecto nasceu, morreu e ressussitou
como artigo additivo do orçamento: nasceu como artigo ad
ditivo ao orçamento na camara; mO'Teu, S. Ex_ nos disse
que foi rejeitado; e depois, na aa discussão, elle foi ressus
sitado, sendo depois ainda separado do orçamento para for·
11lar projecto. O que foncluo daqui, Sr. presidente, é que "e
descobnu um no'lO meio de fazer passar certas partes do
ol'~amento por meios indire~tos; isto fazia parte do orça
mento, mas vem a ser discutido no senado antes que o orca
mento o seja. Ol'a, é mais uma razão para que eu entclida
que este negocio precisa de exame; se acaso viesse como
artigo additivo do orçamento, nós ja tinbamos uma garantia
em favor [la disposição, e é que o governo devia ter sido
ouvido, bavia de ter dado sua acquiescencia, e a audiencia
e acquiesccncia do governo era uma garantia para nós; mas
o nobre ministro acaba rio confessar que isto passou na ca
mara sem elle ser ou,ido.

O Sn. MINISTRO DA FAZENDA: - Eu disse que nãO fallei,
mas fui ouvido.

O SR. SlLVEIRA DA MOTT A: ----' Não fallou, não pôde 'razer
juizo a respeito da materia, e por essa razão foi que S, Ex.
talvez contribuisse para que isto se destacasse do orça
meuto.

Q, SR. lIJNISTRO DA FAZENnA : - Tambem não.pedi que se
uestacasse. .

O Sn. SILVEIRA DA MOTTA: - Ora, o j1rojecto é um artigo
additivo do orçamento, que depois de cahir foi reproduzido e
destacado do orçamento, porque o nobre ministro até os tra
mites da discussão desta materia na camara electiva não
pôde fazer uma idéa completa daquillo que se quer; é, pois,
uma razão para votar contra. .
, Em primeiro 10gUl', ainda voto contra pela maneira porque.
está concebido o projecto; estou no fIrme proposito de negar
ao governo todas as autorisacõeô que contiverem materia le
gislativa; nós temos lei elD virtude da qual os terrenos
diamantinos são explorados e minerados debaixo rle certas
condições esreciaes. Tem se alarl!'ado o direito de explorar e
minerar os terrenos auriferos, púrélO o estado tem escasseado,
até hoje, o direito de esplomr e minerar os terrenos diaman
tinos.

Ha de ser por' alguma ra7.iio que assim acon1ece e o nobre
ministro acaba de alIirmar isto: que na provillcia do Minas
as primeiras concessões que se fizerão a estrangeiros, pam
explorar e minerar telTenos, diamantinos, ia causando tumul
tos e sedições; porque? Porque ha uma lei que tem reser
vado essa exploração e mineração para os nacionaes por al
gum metivo. Agora, porém, apparece uma autorisação ao go
verno pam rever os regulamentos de 18~6 e 185'2 sem se nos
dizer qual é o artigo do regulamento que se quer reformar;
não ba autorisação definida alguma; o governo, se acaso passa r
esta autorisação, não só póde revogar toda a nossa legislaçã()
especial a respeito do terrenos diamantinos, mas póde metter
sua mão em todo o regulamento e reduzi-lo a uma fórma in
teiramente diverSa. Entretanto, eu recordo-me que o poder
legislativo occupou·se muito seriamente com esiR materia,
quando se quiz fazer a álteração na legislação antiga ares·
peito de terrenos diamantinos e auriferos ; e agora por llma
simples autorisação indefinida, sem se dizer qual é o ponto
que se quer alterar, diz-se: «O governo fica autorisado
para rever e revogar os regulamentos de 18.í6 e 185'2. )j

Portanto, senbores, eu o'pponbo-me a esta autorisação por
eotas duas razões: em primeiro logar, porque a autorisa~ão
é de materia legislativa, é delegação de direito legislativo e
este não delega ao govel'llo ; em segundo delogar ,a delegação
dlo legislador é indefinida; quereria então que se dissesse que
era pa ra alterar o artigo tantos do regulamento de 1846, qU<l
a isto é que se refere o projecto, e para o alterar em certo
sentido; porque, se acaso passar a autorisação como está, o
espirito do legislador não está definido, de modo que o dele
gado aCClte a delegação legislativa para exercê-la no sen1ido
do poder delegante; tanto assim que o nobre ministro, se
~caso passar esta aUlorisação, póde em logar de alargar, em'
logar de introduzir facili.lades na exploracão' e mineração dos
lerrenos diamantinos, póde aintla restringir mais. .

Ora, eu, porém. aproveito a annuencia symbolica que acaba·
de ,lar-me o nobre ministl'o da fazenda. Elle reconbece que
est!! autorisação indefinida, tal qual está concebida lbe dá o
direito até de restringir mais a legislaçãO diamantina; per
guntarei eu ; então o que é que se tem em vista com este pro
jecto? Tem-se em vista destruir certas restricções postas á
mineracão dos terrenos diamantinos? Mas a autorisacão não
é pameste fim, é para um incQgnito. •

tu não pesso, pois, dar o meu apoio a uma autorisação
destas, e heide apro\'eitar todas as oceasiões em que vier
autorisação do governo delegando-lbe attribuição legislativa
e indefinidamente para protestar sempre até que algum dia
vingue a doutrina sã da constituição que probi~e que o poder
legislativo possa delegar ao governo sua attnbUlção exclu
siva de legislar. E' direito que entendo que nem mesmo o
corpo legislativo tem pela constituiçãO, (apoiados), e se
acaso o corpo legislativo, pela nossa constituição, não tem.o
direito de delegar a attribuição de legislar, ainda um dIa
ba de vingar a sã doutrina, e os governos hão de ser os pri
meires que tenMo o necessario escrupulo para não vir ao
poder legislativo pedir nem sustentar autorisações desla
ordem. .

Senhores, eu não sei para o que é que estamo~ aqui? Bem
disse o nobre senador pela Babia, quel'Jlm reduZIr o senado
a uma camara de registro; não sei para que estamos aqui.
O governo faz o orçatliento; na, calOara deslac[io arl:go.s'j~
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,jr~ameli(o que .íorJ.o approvit/i05 como :1l1ditivos, manda-so ass.overar que, Be. altenderem a esta 'lucstào, se chamarem
para ° senado antes da lei dú orçamento discutir-se, e nós a SI todos os papeis, se consultarem em a nossa legislaçao
estamos assim discutindo a bagagem antes do chegar o exer- todas as concessões que se tém feito á eSSilS companhias o
dto. Isto e uma espertesa nova. Isto escapou ao go,'erno sem abuso que ellas tém feito da condescendenciól do governo, es
duvida; por~ue se acaso o ,'overtlO alargasse esta I.atica e laços que têm ~rmado para.~rrancar d.inhe.iro das provi!lcias,
houvesse tido a previdencia de adoptar para outros additivos o "esslmo servIço :rue presLao, e a ma fe que se dlvulga
da lei do orcamento este expediente que adoptou para a rd- em.t Jdos 06 scus actos, cGrtamente não votaráõ por esto
60lução que -se acha em discussão, affianço aos nohres minis- 11l·oJecto. •
~ros que jit estavão com o Orcamento porque vinha o orça- CrelO que da camara dos deputados não veiu documento
mento sem bagagem, depul'ado, somente com as dispo"ições i algum que nos possa orientar, mULt.o principalmente na ques
proprias delle. e não tinba a; app,'ehensões ~ue tom o tão que versa sobre a companhia Dahiana. Entretanto, ex1'o
{;overno tia falta de tempo para discutir o orçamento. Nesta rCI á casa o que pude colher da legisl<lç;lo e dos relatorios de
parte creio que posso deplorar que o governo ll,10 tiveóse j;}. presidentes de provincias úcerca de todas as concessões que
dcscobe.to e.tainvençãodefazer orçamento empartessGpam- se tém feito a essas companhias, e do estado em que ellas S3
das, sendo discutido parte do or~:rll1>J[lto antes da dlscuisãO aC!ulo. Vamos primeiramente á companhia rerna mbueana.
do orcamento. E' o ([ue estou vendo e nGte o senado qu" Sentores, o governo, os ministerios têm muiia cuipa dI)
esta déscobel·ta eu fiz pela propria conrJssão do nobre minls- estado deploravel em que se acha nosso paiz. I~u tenho obser
íro da fazenda, que foi quem nos contou que esta resolllç'io vallo,que quando as leis dão faculdade ao govcrno para conven
nasceu como additivo á lei do oreamento, morreu CGmo addi- cionar o estabelecimento de uma empreza medianto certa
tivn e resuscitou com additivo. - sulJven~ão, principi;lo os ministros a incutirem no espirito do

Portanto, Sr. presidente, eu nào posso dar meu voto a emprezario certas esperanças e a fazerem certas promessas
esta resolução. O nobre senador pela Bahia compenetrou-se que nos põem em grandes embaraços, o que não succedena se
tào IH'ofundamente dos inconvenientes desta resoluç>Io que o governo, depois de feito o contrato, repellisse todas as exi
quiz achar a sua razào de ser. Eu niio sei 50 po"o nesta "'encias, e mostrasse a necessaria austeridade no cumprimento
parte acompanhar o nobre senador pela Dahia na apl'eciaç:io Jelle. Pela lei de 13 de setembro de 185'1 foi a governo au
quo fez e na raz110 de ser deste projecto; porém, o que ó to risada a promov~r a encorpo ração de duas companhias de
verdade é que o acompanho inteimilBnt.e nll op~osiç[o que a'lVc~aç"o a vapor, uma no sul e outra uo norte, uma na
~lle faz a uma antorisacão indeuuilla dc,ta ordem. Bahia e outra elll Pernambuco. Parece-mo que os nobres

Quando me leyantei para falia r tinha intenção de propôr senadol'eS sabem muito bem quaes" forão as estipulações: 11
que este neg-ocio fosse remellido á uma rommissão para da Bahia chegaria ao sul até Carayellas e ao norte até
examinai-o e saber-se, ouvido, o nobre ministro da fazenda nlacció, tocando nos portos intermedios; a do Pcrnan~buco
qual o sentido em quc elle entende que se (ltwe reformar a chegaria ao sul até Maceió e ao norte até ao Ceara, tocando
lcgislaçào diamantilJa. Tinha intenção de olIereccr um re· nos portos intermedios,
querimeoto neste sentido, porque, em lu;;ar da resoluçiio Em virtude dcsta autorisação o governo, por rlecreto dn
autorisando o governo para rever os regulamentos, é mais :lI rle janeiro de 1853, a requerimento de diversos ci,lact5.iJs
obvio, mais rogular, emendar o projecto e dizer. « O artigo de Parnambuco, sendo procurador o Sr. João Pinto de Lemes,
e titulos do regulamento sejão substituidos pelo seguinte" encorporou a companbia, e contratou com ella as diven;»
.Então ficava feito pela autoridade competente aquillo que se escalas e mais condições, dando-lhe a subvenção ria lei fie
quer incompetentemente delegar ao nobre ministro. 60:000!,! por 10 annQS, e 40:0UO;í por outros 1'.l, e nos 20

SI'. presideute, isto é que eu entendo que era regulai: mas privilegio exclusivo. Aqui convem notar que a lei autori
n110 offereço o requerimento senão na 2' discussão. n110 'luero ,a va o governo a dar ou uma subvenção de 60:000$ duraute
prejudicar a votação do projecto em l' discnssão, IllHSIllO os primciros 10 annos, e 40:000,)l durante os outros 10 ali'
Ilorque tenho tenção de votar contra. Acho que é o que o nos, ou uma garantia de jm'os corrrespondente ao capital.
seoado devia fazer, em votar contra o projccto por conter A companbia de Pemambuco, assim como a da Bahia, 'pre[e
delegaçào legislativa que o senado nào deve dar. . I'lrão subvençào O senado é bastantemente iIlustrarlo para

Eu,portanto,só offerecerei o adiamento se acaso o projecto saber a differença que vai de uma sllhvençà9 a uma garantia
passar, mas entemlo que o projecto deve cahir; por isso não de jUI'os: dada a subvenção a companhia, pouco se impor-
ofrereço já o adi"mento, tava o governo com a gestão della; a companhia não tinha

Encerrada a discusão não oassou a preoasicJo, que dar-lhe contas, senão da r~gularidade do. ser7i~0 na
. . . 'o . ~ ." forma do cOI~trato; mas, no caso ~e uma garantia de Jures,

FOI lida a segUInte dedaraç,lO de voto. era necessano que o governo fiscalizasse a gestão da compa
.., " Declaramos quo votamos contra o projecto vindo da ca- nhia; procurasse saher qual era seu cápitat, qual seu rendi~

mara dos Srs. degutarlos. relativo a innovação dos contratos menta, etc. Mas emfim deu-se urna subvençào e o privilegio
com a companhia Uni110 e Indnstria.-Silva Fe?·raz.-Dallfas. por ':lO annos.
-Barão ele Jl1uritiba,--Fonceca.-'V·isconde de ltaborahy." Os estatutos da companhia forão approvados 1\ 15 de julho

llIandouse inserir na acta, de 185,1,; e o capital era de 600:000$, conforme os mesmos
L'slatutos. Ora, sendo o capital de GOO:OOO,ll, recebendo a

SUBVENÇÕES DAS COMPANIlIAS PERNAMBUCANA E BABIANA. compauhia ullla subvenção de 60:000$, é claro que o the
souro pagava 10 %; e. se acaso a companhia 'preferisse a

Entrou finalmente em 3' discussào, com o parecer da garautia de juro teria o thesouro~de pagar sómcnte 8 010'

da commissão de emprezas privilegiadas a prollosiç11o da Note mais osenado que a lei fixou a subveDcão de 60:000$,
referida camara que autorisa o governo a rever os decretos duranle os primeiros 10 annos e o govorno nrro podia alterai'
relativos ás companhias Pernambucana e llabiana, conceden- isto, ainda mesmo qU3 a companbia augmentasse o seu ca
do a c.ontinuação da mesma subvenção que até agora tem pital; mas, por decreto de':l'2 de novembro de 185í,0 governo,
percebido. seu!. autorisação nem justificaçào alguma, deu á companhia

O "I'. Dantas: - Sr. presidente, eu sinto que algum maIs 2i:000~, subvenção total S>i:000,ll; de maneÍl'<\ que
nobre senador, mais habilitado do que eu, mais eloquente tendo a companbia um fundo capital de GOO:OOO,ll, parte do
e mais logico, não torne a tarefa de defender nosso thesouro qual não estava realizado nem se realizou com a snbvencão
publico, assaltado todos os dias por pretenções escandalosas. de 8í:000,?, vciu a ter li % Por decreto de 20 de marco' de

Parece-me que, quanto mais proximo vemos o abysmo que 1858 forào confirmados novos estatutos, e a companbiá ele
se abre diante de nós, mais velozes corremos para elIe, es- vou o seu capital a 1.200:000$, quando não tinba podido
quecidos do que somos, dos deveres que contrahimos para realizar nem o de 600:000$; mas ella estava certa de viver
com a nação; deixamos passar incolume um systema de ra- das subvenções scm sacrificio dos accionistas, e o aUA'mento
pacidade, que ameaça devorar tudo. Eu vou dizer ao senado dess') capital nominal lhe facilitava emp,'estimos e novas sub
o ~ue smto, áccrca (Ia presente resolução que se discute; venções, e com elreilo, por lei de '20 de setembro de 181í~,
<1, fazendo justi\:a aos sentimentos dos nobres senadores, l'oSSO obteve o seguinte emllrestimo de 300,000;;1, pagando o juro
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;!c G fllo~ di:::pcllf.a por ma~s U~l anno para fazer urnJ. ~<! via- uri.nha5e com lWlluen::l5 dnv.ua~ pdTa. nJ.o 'pi.l~~H o valor (j{~
~!'1II ao Ceará e :luo'mehto de mais 10:()(}0,5 de subvenc~o. o!JJecto seg'urarJo abala o seu credito e SUICH,il-se.
:Fj,:oll a coml'allilia

o
eom n~:OO()>il de sllbvellerlli que cOI:l'es· RIas o que é 'curioso é que ~. con~panilja dc nilVP;:;'lco";"

)londe ao juro de ~ °r" ,em I:elação ao fundo capital nominal ~prceenta-se agom com um cas.il;~1 nomillal de ~.üot}:o:~n,:::,
de 1:200:IHI(),;L. EesteJuro oobra em refacão ao capltl\1 rcal Já não e um c'Jllltal de l.~OO:lhIO;;õ: por decrr", de i.o iJe
de GO():(lOO,pliOO, • Isetembro de, 1863 foriio approvlidos novoS estalut.oô que

Além diôso, senhores, por lei de20 de selemnro dc 185n, elem ~ Carlll,al a 2:000~n()ii:l\.; ilpenn~. l~m,. capital., de
roncedeu-sc 11 com Janhia . um emprestimo rle300:000;/l por 600:00Ü$, pm te ?O qUl\1 I!<lO se acba .amuo' I callzarln 1 mse
espaço ele 10 ilrm~s com o juro de 6 0l~, di,pensando se á augmento do [unHo capital C o ,,!reludl? rle n?v'ls" eXlgerlclas,
':umpnnbia de uma via;;em ao Ce~rú~ e, rlaudo-Ihe m~is um e com, eITe.lto }'ela Iel rle o.:~O~men.L0 ,de,te "nno, e pel,1
au;;mento n'o. subvencuo rle 10:000lil, tornava oemprestimo resoluç,IO qbe So dlscur.e,suB; o" \?~lg,~~l~,a que se c?nurme
gratuito', foi nece?-~ario que o ~r. Ferraz, Ecndo ministro,' 0. augmento da ~UhVeíl?~w IJOS c.~~}:\:-:(h:PI ~. t!,U.C

j
S~~r~ue ~on

chamasse a companhia á ordem, ohrj~ando por decreto de 1i tl.lJue a dar a S~\bV~r.~ll7~ d~f. ~;~.;;~~O? .po. ;:13,5 ~" no.lO!',
(Je dezembro de 1S;jO, a'nssignar Gm COlltrflto em que se re- vl~tO. que n ~uh'en~fl.o L."·S O:Ld.Jl.i~ ~;Cr:bínaoe~Le a.nno c
guIou o pngnmento desses 30(l:00U$, dcntl'O Ji~ 10 an;JOS e prlllclf,l11va orle. qO. r~a confor;:~:da~l~o(Jil'el de l".~~ ~e~::mbro
;, prnzos certos, determinal;do que O ~'io prlgamento de uma de 18,>1. A ~el ;~p~lov'l,do e;.~v PlcJoc~~_e a, dl.[_~,IÇ'"O ~o
pre,ta,ção no tempo mrlrcado lm!lorf.ana o 'yencllTIento de todo orçament~ ficara. ol CO~'IJ~nl~a ~o,~ 1~".~?0$ de .. uhvenç:l~
" debito e daria lo"ar ao pa"umentú dO'Juro de 9 0r pel" por mais. Oann0. e po. n.aL. OLt. os 1\) ,.c_ parecer ao go

o a p c d' t "i~o' o ye.rno: e quel' a cnmpanbJa. amda o perdao dus Juros ,I"
m r p, ro e lfficn o p-;<:ecü.~ . . 300:0{JO.\~ que o governo r,mprestou~ e ~e í\ tudo Unirp.los íl

Ar.tes fie entrar na@. noyas prrLen~Ges díl comp:mbm.e. que dispen~a ;.~os direito~ de irnport.ilcão. sem duvid\l algum:1
fazem o objecto da resoluç~o qn(; se discnte, devo dizer aos podemos (Eler que o thesouro naciõnni e as provincias con
~pnhores que e>ta companhia. alem, dus '94:,OOO;;l q\ie recelle correm com 200:00(;;;) só p~ra. a companbia de na:le~~ç;!o

, ,10 t~souro, recebe mnls a~ se~U1ntes slJ,JVencões: pelas de Pernamhuco, cnmranbia 'luz ainda não deu um d!'ll[lcIldo
AlagOas 8:000$, por Sel'"lpe 8:00(),jl, por Pel'nnmbuco aos seus arcionistas! ! !
s;lpponbamos que 10:00Up,. constn-me <lue ê m,li" e pelo A cummiisii:u, a que est.a resolllçito foi enviada, diz que n,io
Ceara 10:000;1;, tudo na ·llnpnl'tanc.Ja dJ 13C:UOG,l), Ora, viu docnmento ~!gum rio sen>(\o, e nem as companblil<
senhore". e renlmente eXf.raorrlln~rk~ uma snbvenciio de ajuntariio t1oCUlne!llllS que justificassem estes favores e que
1ilo:{)()n~ p~ra umn companhIa que tem apenas um [lInrln i"nora se as cnmpanhias têm rerebido subvencão das pro
capilal,le.,tiOO:{)O():J;:, pa:le no 411'11 ainrla não se ~cha I~ea- v~nciaf" quando é protente que elias recebc~; diz mais a
ltr.ado I E uma subl'enç'~o que, 3,][1(\a mesnJo ~m r~l'aç"u a commi.ssiio que t;w; c,omponllliJs por uma serle de annos EC
esse capItal nomm,d ou Imagmano Ge 1.200:001,,& da 10 °io, têm mo.trado [óra iJas cOOldicõcs rle se suste·Oltarem seill
róra os lucros da companhia nas suas escalns. Vamos agora "mnde sacrificios r.o est.ado. -
"êr o que pedem de novo cssas companhia,; e. continuando b, Portanto. acho que n;;o devemos sur~ortar isso; é preciso
p~r ,ora a [aliar da de Pernar.Jbuco dig-o que, por decre_to de !isc~!isar, saber qUi,1 é o verdadeiro carital dess:l.companhi~.
:!5 he setelD~ro de 18G2, concedeu-se-Ihe uma subvenç".o ,rle quaes são os seu, lucros, e não estarmos ass~m t.odos os
r..o:ooo,s obngando-se a compnnbla 11 [;ner seis Vla~lli'S a Jiua annos de exi~encia em exi!.'encia a esbanjar os dmueiros pu-
I!e remando e a ir até Araca,jú, provínci:l de Sergipe. Aqui, bUcos, b , .

~enhores., convém' notar que "proviucia de Scrgipe resistiU Passarei agora á ('.ompa:luia da Bahia, Primeiramente
por nlgum tempo a conceder uma ,ubycnçüo a essa eompanbia, direi que esta cnmpanhia n:lo serve bem ao publico; segund0
lIurque já .pngava 'uma subvenç,jo a da Bahia, i,to fO!'çada dous relatorios do ~r. Sá Alhuquerque, preoiueute daquella
a ~em dizer pelo go.~rryo, porque ~ governo CUidava provinei?; em um se àiz que a companllla pro,p~ra e no
maIs em satisfazer as. Inlquas prete~çoes dos emprezanos outro diz que ba muitas queixas contra a companbIa. de mnl
p,oderosos do. que aos Interesses das provlncJas; no ul- servir aó publico, algumas justiuea"eis e OUtl:"S, injusti~ca"
tlmo relatono. do ministro d~s .obras publicas, o Sr. Bel- vei~. Os passageiros que esper~o chegar a provlnela de Ser
legarde, se dIZ _ que a pr6VlnCla de Sergipe s~ recusava gipe em poucas boras vêm-se fundeados por dous e tres diaS
a uma subyençao que lhe parecl~ tcr a ~ompanllla dll'elto, no meio do mar )lJr ter-se ac?lm([o o carvüo. CreIO que ria
Jlor quanto r. mesma companhia. quando contratou eom Babia para Seraipe a viaaem é de dous dias,.. '
o ~o"erno a vial'em. ao Aracajú, .contava. com a subven. _ o, .;~ " ....:....,,"
'çiio daquella provmcla, e elle mlnJstro faZia, ViSto a procu- O Sr.. D.\aAO nE S. LOURENÇO. -:" horas. .
ração que lhe mostràra o ng'ente contratador; e que tal li Pois O Sr., DANTAS: - Pois bem: os vapores dessa companbla
a procuração de uma companbia é tilulo sufficiente para dar nito levão o np.cessnrio combuslivel para esse pouco tempo, e
rJireito ao seu ngente de exigir uma subvençiio de uma pro- muitns vezes tem sueeedido ficarem sobre as ancoras .por treS
vincia? o que é verdade, senbores, é que a província deu a dias á espera de vento ou auxilio da barra, ou arrl!Jão ao
companh.ia de Pernambuco uma nova subvenção, e nisso não porto mai~. proximo ; além dislo póde-se dizer que a Immu~'
podia deixar de ter /;ranrle parte o rlelp/;ado do governo, Em- dice fez ali a sua babIlaeão; nesta camara e na outra ha
fim, senhores, as duas companbias Babiana e Pernambucana <ruem testemunbe tudo quiÍnto ,Icaho de dizer. Entretanto,que
rivalisão entre si, não em bem servirem, mas qual das duas a companhia, pelas Itr'andes srrbvenções,dá lucros e serve mal
ha de arrarfcar mais dinbeiro do tbesouro e rias provincias. as províncias que lhe dão o seu dinheiro, e é isto mesmo o

Vei~-me ás mãos este relatorio da eompanbia de Pe.rnam- quo dizem os rel'atorios da provincia da .Babla. '
buco,e de 31 de dezembro de 1863; não póde ser mais mo- Senbores, ba tambem grande mysteno sohre essll compa
derno. Neste relatorjõ figura ainda um capital de &JlO:OOOIl nbia: passarei a tratar do seu nascimento e ria sua vida. ElIa
que não está ainda todo realizado, e a cumpanbia tem já foi tambem organisada em virtude da lei de 18 de setembro
130:000$ de subvençãO, o que corresponde a 20 "lo, ou mais; de 18til. Por decreto do governo de 30 de agosto de 1852 o
mas note o senado que e!la não tem dado dividendos, apezar SI', commendador Pedroso contratou com o governo a encore

de todo esse auxilio do thesouro nacional e das provincias. poraç50 da companbi~ Babiana, a qual chamava-se compa-
Ora,o que a!lega a companbla? Que perdeu um vapor. Note nhia Santa-Cruz: esllpularão-se nesse contrato as escaln,

o senado que o vapor estava seguro por H1:000;)i, mas sa· que os vapores devião fazer p~ra o norte e as que de'·lão
.hem os nobres senadores quanto recebeu a companhia do se- fazer para o sul; e a companbia preferiu, c?mo a de Per
!turo ? Recebeu a metade, 70:000"", para evitar questões nambuco, a subvencão de GO:OOO;il á garantia de Juros do
judiciarias!!1 l'ois, senhores, como cque urna companhia de capital. -
~e/;uros que quer ncreditarse, nega-se ao pagamento inte- RIas, par decreto ne 25 de ahril de 1857 se lhe concedeu,
gral rio um seguro? Ou houve mil [é da parie do segurador, ad instar da. de l'crnambuco, mais 2!i:OO(J,j) de subvenção, P

nu n~o houve; se, ll.ouve ella nito devia p.agar consa alguma, c, Ialém dessa diminuiu-se-lhe um~. viag'em na hnba do sul por
';0 nao houw, deVia pa;:;ar turlQ, I,SO r o 'lne ,c observa em dous anno,; ficou, nQIS, a companlJla com 8~:O(JG$, que com
'1l"'d,: ;1 pMr:p, J.Wlil !'olnpanhilJ qllf.l> r:m (~í.\~:' [lp ~i.ni;;;(r!J~ íJra- mai~ 1.0·Of)O,;~ 11in lhe rlj a fhhil!l 12:UOO,p ~1]1' lhe rl~~ S~,r.'



. '2' PARTE.

on0MIENTO D,\ GUEnHA,

FOI'fio sorleados para a depulação que devia receber o Sr.
millislro da guerra, os 81'S. Souza Queiroz, Silveira da Moita
e Jobim.

Em seguitla procedeu-se á votação do art. 5° e paragraph05
da PI'oposta do orçamenIo e das respectivas ementlas, cuja dis-
cussão ücúra encerrada na sessão antecedente. .

" Approvado o arti!(o, salvo o algarismo, forão approvados
os ~§ 1°, 3°, qo, 5",7°,8", 10, 11, a, 17, 18. 1n, 20 e 2:l
e foriio rejeilarlos, quanto aos algarismos, os §§ 2°, 6", no,
12, 13, 15, 16, 21 e 22, sendo approvadas as emendas da
camara dos depulados aos mesmos paragrapllos,

Achando·se na sala immcdiatao Sr. minislro da guerra,
flli inlrodusido no salão com as formalidades do estylo, e
lomou assenlo na. mesa.

::';ES~.\O EM 2Í DE AGOSTO DE lilGj.

,:;;,( :' ",f,f,;;.;j 'iile Hil~ ,i:, a, Alil~QaS prefaz ludo lH:OOOill vellçoo de 81:000.)) por mai, 10 allllilS 0 por outr~ 10 ,(
de' :-:Hhvrnç,10. O capilal tln. eompanhia era entii.o de ao governo cOll\'ier, porrluanto esta suhvencito de Ki:OOO;,:)
J.~;l;):O{jD)L e eUa tem ~ vflporcs; e ilíjui, Sr. presidente, expira e::-:tc anno. Segundo o conlrato,.:!. corn"i'illlbia deve rc
:,,"'""''' 0')1'.\1' lima C0\l:'<l: peço il :lllcnç;;o do senado. ccber na I':lZ;IO de 40:000:$ por mais/O annos e ella quer

C,:,a comp""lii;l. Se.n'.1 Crll~ i;o"l.-aloUi;orn ° governo f;lzer receber 84 ; j;"l n;lo se contentou com os (j0:000;3 que se l~e
:1 ~;l.TTe~;lS~o r61'él da IHHr~~ ao ~ul até Carn.velJas e ao norte ffifllld.ou dar nos primeiro~ 10 nono:;, quer os Si.
.:~e ~l..·ce,o ; creou·,e d~Eols outra c0Tl,lpanll!~ dentro da barra POIS, scnllOres, é, possivel qlle uma companhia que pros
:1:1. :5;1.l1;1 parfl naV(~gaçllo dos nos Cachoeira, Santo Amíl- pera, uma compi.111lll:l que não cumpl'e as suas obrigacões,
Ol. ele elc., e a esla companhia se deu o nome-Bom[iim-. que 0110 mandou fazel' ainda uma ponte no Io)gar dos· em
I' I'c~ebla pelo) colro f\]'ovlnclal uma subvencoo àe 30:000.;5, barques, receuil este favor ~ E' possivel que estejamos a es
K~,~n~= ~juas companhias fmeol'rorarão-se. e rê11llnClilndo seus gota!" os cofres plJhlic05 sem documentos, sem sabel' a Cfl.usa
r;nl.i.'1n~ nomes ro!"m;il'üo ti companhia Dahiana, Apenas encor- por que se pede? Sinto, Sr. presidente, que senno levante
i)·;rcHh foi cii,\ \'C!l:lirl.a ,10 SI". 'ViH.SDíI, illgic~: e hoje perten- nesta casa U1Wt voz maitl pOflerosa do flue a minha para dc
';~ :':.n~n/) comp~Il~)~:l Inflez;) quc tem an~ullclado em L~ndres fender o thc::iouro publico dessas e outras rapacidades Cscan
fd"ldCIH,O.s rir; i Cl'). Gu'~ essa eompanllla perten~e hOJe aos dalosas '1ue o ameação. Senhore,. o nosso paiz est,í amea·
,,,::lc':2:3 e p'Jl:!ICO. e ome>ffiO Sr. m!l1l>tro das OI!raS 'puhil- çado (Ie uma cri~e que nos lla de levnr ú~ hordas do preci
"a, ,"~, I>O sen rp1:,toflo, (pe essa companhIa pedira Ilceuça picin. Vejamos. senhu]'es, o que se diz ná Europa a respeito
;::".:, tC'r:l "'.Ia dlreclD:'I~ em Londres. . d?s Estados da Amerir.1: " A proposito da conquista do Mc·
. AqUI s~nh0rc~, cr,nvl;m notar dua:; cou>a~: pnmo. que XI co, diz um jomal francez, que é orgão da politica do go
(,,,,,0> o', [,\vores handos e por haver,. Isto e, que hOJe ~e vemo francez, e que revela hem quaes süo as intenções, que
nc<!~m, e para umJ companllia cstrangelra que anuuncla dl- se v;lo manifestando no espirito europeu" a raca latina nll
vi'i~lldos Ge 7 "/", é n'1goci o tle >eus procuradores que abu- AmeriCil degenera, ellao lendem ,1 suicidar·s~ ; é' necessario,
::"0 rl~ no,~a. hoa fé e inGperienci.1 : scw.'ldo _ q~e ~odos os poi>, que as nações da Europa. lhe dêm curadores, como
/;I'/Ol'eS .fI.ne 5~ ped~'m) c ',amos /~once(1er, ,Ft naO e so para a a loucos que se acLUlO privados da razão! I ! '
"omranllla SD'~ta Crllz.contrp.ial:a pelo governo, mas lambem O Sr. 'J" ,,' ,S' '_ A F' '.' , , 1,,-
(,.,HiI a ou!.ra cn~m~(!;~ Bom Fml '1:Je tem uma subvenc;10 da r _ \, JJ E~DI!:,- DO~ A('iTOS. lança lamucm e rd~<t ....

~,l!'!Jv;;:!~i:l de :Hl:t}O;;,i). c forr.lando ambJs a· companllh lla- tOa.
iJi·:lil~, o ::ell fundo (~~qlilal que ~c apr85cntava ao governo não O SR. DANTAS. -q Jornal falia da raça latina naAmericu.
~': \miGlm~IJte ua companhia Santa Cruz. é de ambas. Eu não Senhorr.s~ tenhamos cOl'ilg-cm para comiJater todos etlses 1'ou
dWlido, SI', p;'csirielltl~, qlle em alguma da~ pl'OpOSLCões que IJos, que rICfillbi.10 as nO~:3ilS.' enrJhs; se não tivermos coragem
("nho ~mitlidosepu~síldilr:'i.lgumn ille:Glctiilão, musa compa- terl::ffi.os de passa,r "':s 1l0~S05 Villlloul'os esta socier,lade cheia
iJ:li;l1ill 1 iana, queoccultou I.Od{H~OS documenLos que não deu de 1'~1l1aS c Je mlscnas.
,I me;;or !az sODre (.lS ~uas prcUmções, como di55e a commissITo Dl~se'::ie allui (!lj'~ a !lIg1atel'ra tem uma grande divida, e
de ~::"jJP~::lS privilegiadas. HiTO t.em êl (Jucixar-se do nauCragio ella e pode['o~a; rIJaS, se,lI!wrcs, íl. Inglaterra contrahiu divi
d·~. ~::1<~ (~ítu~a. Ora. e:sa l:ompanhia ficou com a seguinte das para levar f~ seu,palz ilO maIS alto lJonto de gr~ndeza,
"":J"c'v f:·0.1U,;5 do (:GV['rno geral. 1.!):IIIIO$ que lhe para uma "rall!o lllarlllha, para levar o seu commerclO a to·
il;)',ó}, n 15i~iHil :lOia navc;:;aç:l0 n~t,ern:l. 1'2;OOO~ de Sergipe, das a~ par,t(·.~ ~lo n~undo; JI1a~ .1. [ndater~'a não despcndc 05

I... ~~:i:';ir;.3 tlr15 A:a~Oas , total 11 í:OOO,p; e sc a isto l'eunir- seus I1lOht!II'l)t; Jnut\lIl'lCnte, 11110 os dú a nlnguem; entretanto,
n'!)~ m~is ;)():OI,lIj que lhe dá o c.. fl'e provincial para a na· nós noo temos exerci lo, n;,o temos marinba, não temos e>·
o·c;:ar,.'o d"s rios. lem a comp,;nuia hoje uma subvençiio se tr~das2 tudo elltre nós estA por fawr; enlrelant? jú nos acha·
guri'. de '1]!!:OOO,i), e. senhor~>, ~e e>la companhia pr08pera mo,s tao carrr,g'ados, 1I011'lbutos que todas as IlHlu,tl'las v.lo
,;ou1 esle perGilO de juros. sem e>ta nova subvenciio que se dehnhando, Vou concluir. .
pel1e, se elia da grand~s dividentlos, está provado °a lodas as E' verdilde, Sr. presidente, que a minha província gOla
luzes que I1IP n;lo deve,mos fazer mals a menor concessão, e alguma cousa ria navegür;;lo a que esle projeclo se refere;
nem soIJl'eealTeg~r o nos>o thesouro ",om mais uma pesada mas eu não sou da opinião daquelles que poem fogo ao mun
>ubvenção de 8!i:OOO:ll por '20 annos como quer a com· do para a>sar um 01'0. E não posso deixar de dizer, antes de
p:lnhi'l, e i,to em beneficio de urna compallhia eSlrangeira acahar o .mcu diseul'so, 'lUA é o governo quem tem animaúo
lJU rle >eus procuradores. a_gananya dessa> comlli~nhias, dando-lhes subvenções que

11<10 estao marcadas na el.
O Sr.. nAnXo DE S. LaunE;'i~o:-Quasi nada disto que V. Ex. O S s" 'I . A', I

i.em dito é exaclr. ' n. dLV~lll,1 nA 11 OTTA, - pOla' o.

O S~. DANT'\s:-Afllrmo ao noure >enatlor que tlldo quanlo O ~n., ?~INTA>I - N,"o n:e rc~ro a este ministerio;. s;',o tu·
tenl~o dito é lirada da legislaç;10 actual e dos relato rios rios do,,?~ p,I'. ,Idos que ~em fl.1~o I.to... '
nllOlstros e dos president.es ; e vós, de accordo com o parecer . E o 'Iue tenho ,I dlzer2 S, pre>ldentr., o senarlo e hastante
ria commis>,lo. que, deixando respirar a, sua indignação InstrUido, lem li le?,>laç.ao c os. documentos que eu pude ler,
contra o procedime~to cscandaloso desta companhia, não leve faça o que entendei.
todavia a coragem de rlizer o que eu lenho dito, e que em Ficou a discllss:lo adiada pela hora,
grande parle póde ser cnnfil'luado pelo que se disse na caroara
dos Srs. deputados.

Se em mim lem havido ine:mctidão no que digo, se os
oradores da cam:!l'a dos Srs. depulatlos fallarão contra a coro·
panhia por cspirito de partido. aqui estão os relatorios do
Sr. Sá e Alhuquenlue, de 1863; em um >e diz que a com
panhia prospera; no outro diz: {( a companhia Babiana., por
molivos em. parte jusilücaveis e em parte não, tem deixado
(Ie contentar ao puhlico,,, Estas poucas palavras na boca tle
11m cidadão modesto como o S,,, Sá e Aluuqnerque, e que
não queria descontentar aos protectores poderosos da compa
nhia, lem uma signíficacão de muito alcance,

Senhores, uma compânhia que prospera, que lem recebido
dn I'n'ierno e das provincias subvencões excessivas, que dá
dividendos que nenhumll empreza 05 ·t.em dado, e que no seu
sel'Víçn não satisfaz ao publico, merece quc o estado lbo
retire lorlos os favores e que ll.lo >cja allendida 110 que de
ílnvo pede.

!~!.o I., a I'1mp,1nhi'l. 1'1/'1' '11lc ~r continuo, a dar·lhe a :'lll>·
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Entrolj em discussão o art, Go da referida proposta, .com
as emendas da ditâ camara.
, O.l!Ir. bariio de ,S. LO,!renço: - Sr. presidente, eu
abstIve-me de tomar parte na discussão do orcamento dos
diversos ministerios', porque,atterrado com a acêum'ulaçiio áe
trabalhos. e tambel]l ~om o curto tempo que nos restava para
~s concluir, e i'C~cctindo na pouca efficacia de minhas pa
lavras, e na muita 'dos illustres ora'dores que costumão tomar
parte nas discussões,' e.u aguardav!\·me para fallar apenas
no orçamento 4a repartição que mi\IS de perto rqe toca peja
nova prolisl>ão li. que l~e tenbo dedic~do, lIue é a das obras
publicas; e ent~o aspel'ava de paSSilf(e'1i, se V. Ex. me per
mittisse, dizer ahi algurqa cousa das outras rcparlições,
como recapitulando o que eu havia deixado de úizerdurante
a dis~ussão dellas. .

O SR. PRESID~NTE: __ y. E:f, bem v~ que o l'egimento é
que regula as discussões. .

O SR. BARio ;E"S. J,.,OURENCO : - Era essa a minha inten
ÇãO, e desejaÍ"ia cumprir o meu proposito, se, porventura, na

-. discussão da~ forcas de mar 1I1gumas proposkões eu não ti
vesse ouvido. qué me fizerão tomar a deliberacão d~ alguma
cousa dí~er el!! resposta; porque entendo (Iue se deve animar
o sentimen~o nacional, qllando actuado pOI' injustas e humi-
Ihaotes provocações. ,.

Não ~ minha profissão a da guerra, e creio que nunca [aliei
neste orçamento, anima-me á lanto o ver que o lIoure minis·
tro, que diI'ige a guerra o a marinha, c 'da minha profissão;
iSlo faz-me crer que eu tambem posso dizel' alguma cousa
na repartição da gljerra, aliás tendo alg-uns precedentes que
me ajudão. Eu tambem mili tei na Europa, tanto qll'C se
julgou que tinha perdido os direi tos de cidadão no meu paiz ;
e tenbo assistido á algumas batalhas; portanto,alguma eousa
posso Ilntender da profissão, ao menos como devoto um pouco
assiduodestes mysterios.

Sr. presidente, o que se disse aqui a respeito de nossas
fortalezas, as reJlexões feitas em refereocia aos aconteci
mentos por occasião do nosso confiicto COIll il Inglatel·ra."e
das occurrencias posteriores, c o que me fez pedir a palavra,
porque ainda estamos em tempo de evitar quaesquer incon
veniencias, porquanto, nossas questões não eslilo terminadas.

Eu, Sr. presidente.tenho idéas talvez especiaes, esquisitas,
a semelhante respeito; mas felizmente passão de idéas, e
algumas vezes as tenho realizado. Eu entendo que sobre
taes factos não podemos prudentemente exercer uma critica
severa que possa cobrir de ridiculo 05 impulsos da oecasião,
<lU nossas manifestações i seria um procedimenlo muito peri
goso, porque todos os dIas nos pódem trazer occurrencias
semelh.antes, que exijão repetição d.e uma igual explOSão de
entbuslasmo,. talvez enlão com melhor eITeilo, experientes dú
pas.ado.

Nilo deve haver fraqueza, nem ridicularizar-se a valentia
quando se trata da defesa da honra e da dif(nidade do indi vi
duo, e mais ainda de uma nacão. Feliz, talvez, mas para
mim infeliz o injuriado e deslÍonrado que póde calcular os
elfeitos da represalia! quando se tem es.ta fortuna, segundo
meu fraco JUIZO, a natureza do homem tem solIl'ido; assim
como a nação, se elIa é a paciente, tem perdido os foros e
direitos de sua nacionalidade: não póde ser nacão livre e
iudependente. •

Quando a historia notitia o massacre dos senadores ro
manos, que, assentados em suas cadeiras, esperarão a inva
são dos barbaros vencedores da republica, como um protesto
de que a nacionalidade romana ainda existia, porque os pais
da patria, os chefes da nação oecupavão seus logares ; mas
sacre provocado pelo desaggravo de wn destes respeitaveis
anciões, que casligou o insolente barbaro, que ousou inju
ria-lo; a historia,digo,não accusa de imprudenle a provocação
venel"anda; admira o heroismo da victima, e lamenta o re
sultado,que privou a Roma de tantas virtudes. Differellte seria
o juizo Ja posteridade se a provocacão não fosse debaixo da
impressão da aJlronta. • .

O vil insecto, sobre o qual o elepbante põo a pata, se não
e esmagado retorce-se e morde seu otrensor! Se não podomos
imitar o nobre orgulho do senador romano, teuhamos ao mé
nos o instincto deste reptil, as ultimas obras da natureza.

SI'. 1Jresi,lenlo, (levo fazer ver ao senado o ao piliz, Q'18 eU
não 'digo ou faço d~ fanfarrão, inC<lpaz <le executar l) flue
ilvilnço, talvez para conquistilr popularidade. Na miniJlt ,;u.
hlica "passada Vida 8B ell~onlrará provas de minha 5im:erir!arie,
de que fa~o como sinto,e obrn como fallo, Quando presidc:I1.e
da Babia, e ainda com a revolta em Pernambuce, forças ingle
zas ali reunidas exigirão de mim uma acçi'io menos digna,
isto é, a entrega do quatro navios portuguezes qne se acba
vão naquelle porto, a pretexlo de suspeitos de fazer o lra fico
africano, ou (Iue as deixasse ilppreiJender ou lomar IlOr cUe.,
ingleles. Não est.ando laes navios declamdos legalmente cl'i
minosos, apenas snspeitos pelos cruzeiros, recusei·me a lào·
injusta exigencia; e, ameaçado, contínuoi em minha I'ccu::,a.
e resignei-me ás consequencias; pl'cparando-me para o que
fosse possivel fazer. Sem dnvida sel'ia muilo pouco, mas bas
tante pam provar a dignidade da Ilação bmsiloira. a qual n,;o
se perde por ser venvida pela violencia do mais [orte, ReIIlJ
tirão-se as conferencias com os commilndantes dos WI pore,;
inglezes e sen cnn,ul; discuti com elles todos os erreilo~
de sua aggressão; aillrmei-Ihes que, dado o [Jrimeiro tiro,
os consideraria inimigos, quo lhes recu5aria o c~não,
o alimento, a ag'nnlla, etc., ~ue tudo teríão de cunquis
tal' pejas arma5. Neste sentido expedi ordens pnra todo
litloral. QuizerJo ,aber se eu garalllia as vidas o fazen·
das de seus lIacionaes? respondi que sim. porque res
peitava o innocellto e o desarmado, con~idéra!l'lo sómenie
inimigos os aut01'es do insulto ou da p~ovoca.~(io. Dumnte a
noite, e como por surpreza (Iuizerãn com lanchões apprehen
der os navios ameaçados; porém, iÍ su~ aproximüçJo,collhe
cêrão que elles estavão occupados por soldados brasileiros;
e não dispostes a romper as lJo5lilidades r~cUii.rão. Nas ulti
mas conferencias quizerão convellcer·me de que il cida(\e seria,
bombardeada, o qUf o damno deveria ser immeoso. nes[Jon~,
di lhes, que delle participariâo tambem' seus compatriota
que occu[J<lvao "-s casas, tinhão escriplorios com milhares do
contos de fazendas, e os trapiches e alfaudegas 'luasi exclu
sivamente cbei05 de propriedade ingleza; Que todos, portanto,
soJfreriamos; que cu nlio tinba força suficienle para conter
o entiJusiasmo popular na reacção, por que as forçóls regu·
lares tinhilo march:uio para Pernambuco. porem, que COII
tassem eOlll os pos;iyeis esfor~os para ho'nrar a re5istencia,
escoimando-a de excessos ionuleis, l~nOl'a va eu, jJor..-elltura,
que não podia resistir ao fogo dos navios de guerra
inglezes? Sem duvida não, porém a perda da hOllra
era um mal superior ao damoo qua teria de soifl'er a cidade,
vendo-se a bandeiril estrallgeira ~ir debaixo de nossa arti
lharia, ainda que fraca, imponenie, amarrar o estrangeiro
fraco de outra nação, que procurou o nosso abri~o J

O que e verdade, Sr. presidente, é que tudo se arralljou
sem que o firasil fosse jnsult~do nallabia, nem coberto de
vergonha o deleg-ado do governo imperial. Nas aguas da
provincia não se deu uma bUSCil em lJarcos llllcionaes, cousa
que se não deu em outros pontos do impl ri I, Tivêrão medo?
Não; mas é que as ordens do governo jll~lez nào silo para
realizar se com rompimenlo, no qual a Inglaterra nào pódo
ganhar nem gloriil, nem [Jroveito. Tendo sempre bastado ;l.

simples ameaça; quando lbes oITereci a excep~ão, os agentes
da forca vacillárão sobl'e o que' deverião praticar. A con·
ViCÇãO· em que estilo, de que somos incapazes de reagir, tem
multiplicado as amenças; e tambem proporciona os couflic
tos; porque, feita ellu, e não produzilldo o eITeito esperado,
se é forçado a uma a~ção, que sómente n"o terá logar, com
quebra da ostentacão da forca, ou do valor da ameaca.
Quando a Inglatel'rã se convencer que temos dignidade~ o
reagirmos, ha de uiminuir as provocações, porque as hostili
dades com um povo consumidor, e seu devedor, não lhe
podem dar vantagem. O que é preciso, como complemento
de nosso brio, quando olfendidos, é que sejamos justos, para
que possamos ser fortes com applauso de todos. :Se queremos
que o mundo nos veja, e que occupemos uma posição entre
as naeões, não DOS coloDuemos de joelhos, levanteOlo-nos.
Jarou~ tyranno de Pheres, '0 primeiro, segundo a historia,que
lIssa~'1'iou gregos para conqUlstar seus vizinhos, subjugando
o Epyro,a Thessalia e outros paizes. dizia que elle muitas ve
ze~ era injusto nas cousas pequenas, para ser justo nas gran
des. Eu não quero que o Bra.il imite esso pequeno ambiciosc,
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da anli~llidade ; c peço a neus que nos faç:\ respeitar a jll;;
li,:a do~intlivitluo, como das ~rantles corpOl'a~:ões; do fraco,
como do forle ; do eslran,geiro quc póde reaf:lI" como do na·
cional indde,o. Que valor porlel'ão ter. a~te o estr~ngelro
or"'ulhoso as pessoas e propriedadcs brasileiras, se. nos. for
mgs os primeiros a uesrespeita las? As re?lamaçoes Justas
>ejiio attendidas immediatamenle, e nã.o vos Importunem de
zenas de annos, porque uma oação poderosa n,10 os apolit ;
ou até que sintamos o perigo de contmuar na recusa. Arllla
dos com o sentimento da justiça. para com os outros aguard~
mos com rli~nidade o momento de defender a nos,;a. Se nuo
pOIIermos fazer preparativos para ullla guerra, p~eparemo-nos
para uma reaç,jo de momento. Se assim praticarmos ~em
maiores sacrificios,é possivel pOr a coberto oporto da eapltal
do imperio, do coração da nação, onde reSidem os poderes
soberanos, se não de uma esquadra. respeltavel e de propo
sito mandada ao menos de eonerlas de meros eruselros,
muitas vezes' ás ordens do agentes lrasciveis o de pouco
cri te rio .

Qualquer nação maritima da Europa não bade conservar
nos nossos mares 'uma esqnadra tão conslrleravcl, que possa
desrespeitar este porto, quando }he l~areça; e portanto seu
proeedimento será maís comedido. ~el, que porll:m enviar
fortes esqu:l.dms, que nos esmaguel!l; porem o ataque sera
meditado, preparado, e. bade eXIg'lr t~mpo. ~mquanto se
discute, se prepara, a Imprensa bade mtromet<er-se, como
fez com tanta vantagem em nosso favor. nos ]Jost-fa~tur:t ;
os parlamentos examinaráõ as occurrenCHIS; e. se a Justiça
for nossa, ou o ataque n'io lerá logar, ?u. bade ,Ir mel.o des:
traçado pela .razão publica. Emfim,,vlra.; n?s Impora.; po
rém a violeucla assim preparada sera mais digna de nos, do
que a que tem o cunho do desprezo, e o fundamellto na nossa
ver~onha, como o Insulto dlano e de arbllno de qualquer
navio, ou agente qiplomatico.

Não ha porto que possa ser mais deITendido do qne o ~esta
capital; se tivessemos dinbeiro, pO~'que gente não bavla de
faltar, (a guerra faz ·se boje com o dlOhalro) podenames com
adequadas fortificações zombar de qualquer alaque, mesmo
dos eneouracados. Com o pouco que temos, porem, e posslvel
nos res"'uanlar dos insultes do momento, e das estações
navaes ordinarins das potencias que Cl'llzão nosso litoral.
Quaudo fomos insultados, Sr. presidente, se eu fora ministro,
seja qual foss~ o estado da nossas for~alezas, t~rIilmos dado
alguns tiros, fosse ~ual fosse.o desfel'!:o; (apowdos) succe
der-me-ia mal, porem na Babla eu não estava em melbor:s
condicões. Não censuro o que se deiXOU de fazer, como nao
censuÍ'aria a quem obrasse como eu .desejaria; tal vez se
fizesse o melbor e o mais prudente, e feliCito todo aquelle qne
conserva a precisa ealma nos momentos tão graves! E' .pr~·
vavel, em todo caso, que o estadg ITIlseraveI de nO"S3S tOl't~
ficacões sou abandono desde mUito, aconselhassem o so[['I·
men-to ~ a resl,ç:nacão. E' porque igual desanimo não actue
do me~mo modo, q'ue eu approvoas obras militares indispen
s:weis á inspirar resolucão ao governo, e alllmo aos soldados.
Se não podemos melllorar as fortalezas; se achamos que
iJ inutil despender com cllas, tratemos de. as abandoaa!',
tjuanto antes r A despeza de nma mutll e mlicula eXlstencla
é consideravel, e para conservação de obras taes ce~? monu
mentos não vale a pena .. Despender para nutrIr o ndlculo do
estran~eiro, e o desanimo dos nacionaes t para ouvir cscar·
necer ~e de nós, dizendo que nossos tiros m.atão maIOr numero
dos serventuarios uas peças do que de Immlgos ! Quero ver
agora qual ria nós manda a emenda de a~andono de taes for
tifieações? E se ningum quer este desfelxo, como querer a
suspensão dos reparos I

O triumpbo moral que obtivemos, post-factum, seria maior
ainda se de costume se não 1I0S visse bumilbados. Não se
pesa devidamente a injnria irrogada á um individuo ou na
cào ao babito de se deixar injuriar impunemente.
• Sr. presidente, estou convencido de que a rúva que ,do
mina hoje o velho 10 ministro de .Inglaterra, antlg~l, poreIJ;lc,
agora superexistada, tem sua Origem na conYlCçao de ter
perdido movelmente a questãO comnos?o, á JUIZO da Europa
e de seus justos e honrados compatnotas; actua uelle o
despeito.

I

PÓ de ser que depois de derrillllaT torla hilis fi4ue com L'

eetomago aliviado, e em consequencia com a cabeça em
estado de. funcio'nar mai,' livremontc ; e assim recon bcC<l
que noS não deve conl'u'ndir com os comicos mondaveis cIíi
nezes.

Se a Greda tivc;:se medido suas forcas, e contado o nu
mero de seus defensorê's, certamente' não teria resistido á
pavol'osa invasão de mais do.' dous milhões de barbaros ,
conduzidos pelo orgulh~so Xerxes. Se Leo~idas com os .seus
300 e,pal'tavos. se não tivesse yotado aobedlCncla das leiS da
republica, defendendo 05 tberinopylas, e depo~ morrendo
todos para chegar até á barraca dos cbefes dos mvasores, o
patriotismo gre~o mIo se teria elec.trisado até serem possiveis
as victol'ias de Meraton, SalamIná, Olatea, e I\lycalll, "
com ellas a salvac;lo da Grccia.

E' pl'eciso ler mais cOllfian~a em nós, e' !1a justi1a da
civiJi;:acão das nacões. Embora vejamos a DInamarca hu
milbadâ, mas eHa êOllserva a honra; e o desfecbo não ó
ainda conhecido. Em sua canduta, porém, na origem, ha,
exprobrações a f:izer·lhe, de. mio ter sido sempre justa,
além I\e fraca partilhar da ma vontade que se tem a SUÜl

orgulbosa protectora. .'
O Mexico está vencido, mas n[o humIlbado; e deve sua

má posicão a seus defeitos e inconducta, Os salteadores po..
liticos e' 05 de estrada lhe preparavão a ruim sorte que hoje
se deplora. Ainda assim, veremos o resultado', sobre o qnal
podem influir os acontecimentcrs da Eurnpa e dos Estados·
Unidos Em taes exemplos mIo veja motiTo ou razão que nos
possa desviar do bom proposito de. termos dignidade. e de
defender nossa honra, mostrando·nos Justamente offendrdos I

e fazendo bem publiea nossa indignação. Demosthenes, pro
curano para patrono de uma accusação por espancamentos,
ouvindo do offendido a calma narmcão do a\tentado, disse-Ibe.
« não posso advogar vossa causa, pois que nãO' fostes espan
cada.» Então o queixoso, elevando a voz sensibilisado, re
torquiu·lhe: «não fui espancado??» _Agora creio que o
fostes, pois que destinguo a voz de um olfendido e a sensibi·
fidade da offensa; e vos defenderei. "

Essa calma, esse sangue frio que se quer qu'o tenhamos
debaixo da pressão do insulto. Eu não approvo, nem louvarei.
Esse respClto ás cifras, esses calculos matbematicos, essa
forca das sciencias exactas não m1l agradão sempre. Os pro
priós inglezes, nacão pesll.da e ealculista, dizem, como já tivll
occasião de I~r em'mais de um livro, quco estudo das scieneias
exactas tinba morto muitas verdades de imaginação, e Oi
principios moraes de grande vantagem á.humanidade ; o mundo
não marcba sómente com as cifras. Sempre imbirrei com
menill'Js, com a prudencia dos velhos sentenciosos e de exem
plar ;:eriedarie: cada idade deve ter seus defeitos ]>roprios.
Tambem não sympatiso com. a sabedoria precoce das nações
novas, [Iue se querem apropriar as cautellas, as suspeitas e a
marcha dos velhos, que o debocbe, e a má. conducta obrigão
á certas privaçõ·es. Somos ainda um povo novo, que deve ter
regimon apropriado.

O SR. SILVEIRA OA l\101'TA:-Somos moços, porém mal.
creados.

O Sr.. I>ARÃO DE S. LOURENÇO :-8e vos confessamos mal
creados o que de vós pudemos querer que os outros dig;lo?
desçamos agora á applicação de certos principios que tenbo
desenvolvido,

Sr. presidente, V. Ex. sabe, e creio.que foi testemunha
ocular, do insulto que soffreu a capital do imperio, residencia
dos poderes soberanos, e da explosão_ do patriotismo desta
heloica cidade,eque repercutiu em todas as povoações do impe.
rio; conbece que este sentimento ó de honra, indispensavel á

.um povo; e que eonviria crear, se não existisse, quanto mais
animar, se a naeao o sente já. Pois bem, diga~me V. Ex.
será conveniente; será de prudeneia chamar o ridieulo ainda;
m"SIDO sobre algum excesso de explosão, que pareça fanfar
ronada ou pataeuada?

Não se correrá o perigo de notar esta sensibilidade pa·
triotica. de que á todos os instantes podemos precisar?

Quando se possa suspeitar que o fervor patril1tico do chefe
da nação, sua dedieaç;10 á seu paíz·e á sua dignidade, dll
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~lIal elle é li pl1lilélrO rcpresental,te. sacrificando seu temilo e
sautle, e arriscando ffieSll10 seus precioso,; dias, podem ser
mellos bem apreciallos (")l' \'ÓS que lue devemos elltuusias
ticos ag-radecimento&, quando as ouras, IluO são continuadas
visitas activão e aperfeiçoão, for,Io accusatlas de desperdicio,
em flue posição ficaremos nós? O ~ue se pnderú esperar rle
um povo tão Calculista e dedicado :'tscir,'as? lloi bonito, foi
decento úesafiru' o nobre ministro a nos ler aqui a list<i dos
objeetos bellicos compl'ados? Faremos o pa [lei que na eco
lioniia domestica repretentarião marido e. mulhel' (lue em
suas dispu,,"s intel;nas .se ()lJri~"llssem a ler e eümil!ar o rol
das compras do lha umnte. do uospede [lUO as motIvou? O
nobre ministro podia simplesmente pôr sübre a niesa a lista
que se desejava ler, e nada mais.

O Sn. VISCO/iDE DE ITABOnAUY : - r,ias é preciso dinueiro
para compTar isso.

O SIl. DAIlÃO DE S. LounE~ço o-Vejo q'ue o pilnto capital é
a falta de autnrisaç,LQ do corpo lel'islativo, sem levar-se em
conta a necessidadé da em'ergencia. Lembra·me, á propo~ilo
deste rigor, a anecdota que li ou ouvi contar. succedida em
l:Iespanua, onde lei ou etiqueta condelT.nava a n10rte quem
tocasse na rainun. Em certa occas;;") succedeu, em ulDa
viagem real, cavalgando a raiulJ<t Ile lleõpanua uma formosa
mula, como era de costume lIàl]uelles tempos, que, a passa
:;(~nl do um despenh'adeiro, se espalitasse o animal, e corresse
a regia dama perigo de cahir no ab~3mo, de que for:1 salva
pela dedicação e agilidade de um camponei, que se achava
proximo, que conheceodo' o perigo pôde a tempo rclil'itr a
rainha de cima de sua montadura, que vôou 'lO pr~cip'icio,
Houve Gepois conselho de estado, e andou todo tonto para
ver como se sal varia o infelit camponer.!" não pússo asseverar,
se pagou com a vida o serviço pl'estado, para qlle ficas:ie
salva a etiqueta da côrte I Assim procedemos lIÓS !! Eu não
esperaria certamente pela deliberação do parlamento para
me preparar á uma re<istencia honrosa; e uma ver. comecada:
a nbra, continuando' nosso ostado de desconfi:lIJca, e animado
pela vontade expressa nacional, que concoíTeU para as
despezas, independente dos impostos, eli continuaria.

OSIl. SILVElIIÁ DÁ r;lOTTA: - Peça dinueiro para isso.
O Sn. PIMENTA BUENO:-Não ua creditos extraordinarios?
O SR, DARÃO DE S. LOUREN00 : - Respon~erei ainda a este

aparte. Se, depois do conlliclo lJ<lssadu e impune, nos ar
massemos de uma iJ'J'isoria ostelilata~,ão, e vie"emos ao par
amento pedir m'eios de TIOS armarmos, e dizend"o até que es
pecie de armamentos projectavamos fazor, eu acho' que sel'ia
um acto de mais patacoada do 'Iu'e o 'lue se pratica em
silencio, ou pouco a potrco, sem nenhuma osteutação.

O Sr;. Pl1JENTA BUENO: - llei de raz,el' opposição a V, El:.
logo que entrar para o llIinisterio~ (Hilaridade.)

O SR. BAnÃo DE S. LounENr.o: - Felizmente não ha de ter
esse gosto; e lue declaro que, senão quizerem brigar com
quem nos insultar, não me tolerem um momento no governo
do paiz. Eu não sacrifico a uonra nncional, ainda mesmo por
obediencia ao men governo; neste caso datei o logar a
quem melhor se submetta.

O SR. FllnnAz: - O governo não dá ordens destas.
O SII. B.!.RÃO DE S. LOURENr.O: - Em circumstancias tão

momentosas, eu. miuistro, não faria desperdicios, por~m não
recuaria a despezas.

O Sn. SILVEIRA DA ~10TTA: - Na occasião faz-se a des
peza, e depois pede-se o credito.

O Sn. DARÃO DE S. LOURE~r.O : - Eu não duvido de que
se pedira approvação das despezas feitas. (Ora! ora 1)

O S1\. SILYEmA DA MOTTA: - Nas kalendas gregas.
O Sr.. DARÃO nE S. LounENr.o : - Nosso estado melindroso

ainda dura, e o governo póle entender que não convirá ag
I'.L·ava-lo com ostentação de pedido de creditos exlraorJina
nos.

I) S:l. FeBnA~: - Gude '?

O Si'. R.HÃO D5 S. I.ounEN~i) : - Nossas questões COúi J. ir.-

glaterra estão terminauas? Não ser,', talvez prUtI<J:Jte 'lU0 ,::1:,
estrondo nos llabiliLemos a reagir cuntra vi<,ietlcias U:lu ,Ialtl
risa.das pelo apparaLo de forç,us (lue não de::ll1olH·~!i.l :W;:;Sil

derrota?
O SR. SILVElnA DA nlOTTA: - Não podia desistir.
O Sn. DAnÃo DE S. LOUIlENr.O :-Dizem os noLres sei:adores

que os donativos deverião ter entrado lHlreceita do imperio,
e serem applicados segundo os decretos do corpo leg-iól"livll.

O SD. FEIlRAZ : - E' o que se fez mes,no depois dos seis
meies.

O Sn. DÁnÃo DE S. LounE~có: - Tudo í:;to é mnito r~gn
lar; é da sciencia. Quero, pôrém, apostar que uma 1~ràllde
parte dos stibscriptores não se prestarião se enteõldessem que
o resultado de seus sacl'ilicios e privações teria de entrar
parâ fazer crescer a massa geral. e port<lllt~ a vODtade de
despender sem maior utilidade, de que os nobres senadores
são os primeiros a aCcusar o corpo legislativo. A idé,. que
se.o[ereceu ao ~spirito dos subscriptorcs, a lodos, a vós e "
mllil, fOI de aUXIlIar o g-o,verno extraunltnqriamente, por"tie
sauia-se que elle não estava munido da conveniente ólutori~a
ção,. nem dos meios de nos armar.

O Sn. FEnDAZ : - O g-overno não pÓ de empregar llIül, os
representantes da nação é que podem!

(j Sn, DAnÃO 'DE S. LounE~r,o: -Não estou dizendo i:'to,
e sim que na emergencia que "atravessámos ilú govel'lln foi
que a população conliou o resultado de sua libemiidade,
como o indicão todas as manife5tações escriptas.

O. SR .. SILVEIRA DA. 1I10TTA: -Mas depois porqu~ nao deu
conta disto, porque não ped.iu cl'edito? Isto e defender
o absolutismo.

O SR. DAnÃo DE S. LounE~00: - Tam.Lem não importa isto.
O· Sn. FERnÁz: - E' mais do que isso.
O· SR. SILvemA DA l\lOTTA: - Não quer l1l;.:is cündiç~u

nenuuma do governo parlamentür.
O SR. FERRÚ: - E' que elle ressuscitou agcra.
O SR. BARÃO DE S. LounEN~o :-Ressustitei at:0ra; U"'6,

se for a revolver o .passado, e o que se tel'l ga;1O sem decre
tação do corpo legislativo, e 1'8los ;'i~'orosos obserl'adores ,i;t
constituição ,(alJoiado) , qu;.:ntas milbares de contos estão
gastos por ah!. .. em pompqsos lllausoléos, em o],ras mO~IU
mentaes, que não forão discutidas 'I

O Su, DA.nÃo DA Bo,~ VISTA: -lIluito !lcm.
O SR. FEnRAZ : -- Não me toca.
O SR. DARIo DE S. LOUüENr.O : - Eu faco justica a mUII,;

coHegas agora censores, ti digo que elles iJa adniioistrü<:ãu
procederião com igunl ou maior patrÍútismo. .

O Ss.. FERREmA PENNA :-(Juaos süo os mausul~os ?
O S!!. FERRAZ o-Onde estão os edificios ?
O Sn. DARÃO DE S. LOUS.ENÇO o-Será preciso que vos mo,

tre os miluares de contos gastos sem que figurem nos OI'~J.-
mantos do imperio ? -

O Sr.. FERnLZ o-Sem autorisação ?
O Sn. IlAnlo m: S. LOUnEi((,O :-Ouem nii.o sube como são

d.adas muitas d;jssas llutorisaço'J:3, (]e que se j~lwra o alcauc.e,
para obras não Jcscriptas ~ Dein orçadas, c cuja imp0l'Laneia,
se fúra conlJecida, o COI.'~O legish~tiy(J nI!-o :.:.ulGri'6ul'ia e:n
vista de nossos recursos? par.. c<ies, aterradc" jJúl;leS, cal
çadas, alfandegas, etc.

OSn. FEr.RAZ o-Sobre cúes e docas !la leis.
O SR. DUÃO DE S. LOUBE~CO :-Sahendú-se do custo de

taes obras, convenientemente preparadas e orça~~s !
O Sn. vrSCONDE DE ITAIlJaAr!Y ;-~Ias a nora éra é l'cgeue

.dora.
O SR. BALÜO DE S. LounE"I~o: - Não estou u~lreci~udo l!.

éra nova, nem a velha.' •
O S~.. "ISC.ONDE DA BOA-Y!Sn :-Apo:ado; ~ ~e!"tl:ld~.
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O SR. BARÃO DE S. LouRENco:- Aprecio um aconteci
mento, e nelle vejo antes alguma fraqu.eza a censurar, e nrro
desperdicio; eu teria obrado com energia, e com pouco recelO
das censuras pelas cifras, forte na honestidade de seu em
JJl'eg-o.

O SR. SILVEIRA DA MOTTA:- Mas depois devia de pedir
a legalisaçrro da despeza que fizesse.

O SR. BARÃO DO S. LOURENÇO. - Estes pedidos apparato
sos, Sr. presidente ...

O SR. SIL"VEtnA DA MOTTA :-Não srro apparatosos; são
modestos.

O SR. nARÃo nE iS. LOURENCO:- A patacoada de querer
a-~'mar com estrondo a nacão; depois do conllicto, nrro era
conveniente; entretanto que arma-la é de necessidade; isto é
llleu pensamento, que me permittiráõ que possa ter, conser
vando os nobres senadores o seu.

O SR. SILVEtnA DA l\lOTTA:- E' uma ediccrro nova; na
nglaterra e na França, quando se quer fazer guerra, pe

de-se autorisaç~o para os armamentos.
O SR. DARÃO DE S. LOURENCO:- Quando lhes convêm

azer esta ostentaçrro. Napoleão lI[ está despendendo milhões
om armamentos sem que o ostente.

O SR. FERR,\,Z:- ERtretanto RO corpo legislativo falia-se
e discute-se.

O SR. BARÃO DE S. LOURENÇO :- E' o que se está fa·
zendo aqui; falia-se e censura-se.

O SR. SILVEtnA DA MOTTA: - Nós nM temos aqui Napo
leões.

O Sn. FERnA.z : - O nosso systema de governo é outro.
O SR. BARÃO DE' S, LOURENCO: - Valha-me Deus! quem

diz que se quer imitar os Napôleôes? respondo a seus indi
cados exemplos; para que traz-me então o que se passa em
Fran,a?

O SR. PIMENTA nUlmo: - V. Ex. quer a constituição,
franceza?

O SR. BARÃO DE S. LouRENco : - Temes outra I Na Ingla
terra se faz ostentacão de foi'eas, quando tambem convem,
quando quer impôr 'para evitai a guerra; mas ahi se vota a
cifra, porém urro se exige que os ministros Iêão o 1'01 das
compras, nem dOs tacos mandados vil'.

O SR. FERRAZ: - Ningue'm perguntou por tacos, e sim a
quanto montavão as encommendas feitas.

O SR. BARÃO DE S. LOURENÇO: - Exigiu-se a leitura da
lista; e quando se fallou das armas se perguntou quantas
erão I

O SR. SIL"VElRA DA !lIOTTA: - O Sr. ministro é que quiz
ler.

O S;. BARÃO DE S LOURENCO: - Niio appl'Ovo isto; cada
qual tem suas idéas, as minuas são ditrerentes; sou [ronco,
e deixo a liberdade de pensamento a meus collegas. No go
verno, teria sido ainda mais energico.

O SR. SILVEtnA DA ~IOTTA: - ~las depois havia de dar
contas.

O SR. BARÃO DE S. LouRENço:- Como o governo as dará.
O SR. SILVEIRA DA MOTTA. :-Não tem dado.
O SR. BARÃO DE S. LouRmvço :-Está em tempo. Emfim,

Sr. presidente, não vejo que os nobres senadores possão, e
até de"Vão se julgarem conveniente, censurar o governo e pe
dir-lhe contas; o que peço é que se faça isto sem que se veja
na censura nem o cheiro do ridiculo,. porque o objectu nllO
o merece.

O SR. FERRAZ :-Quem procedeu deste modo.
O SR. BARÃO DE S. LOUP.ENCO :-Eu fallo sem me referir á

nenhum de meus collegas em 'particular, e digo que o senti
mento notavel de amar seu paiz, e de zelar sua honra, ainda
manifestado defeituosamente, é objecto para ser acatado.

O SR • SILVEIRA I>A MOTTA :-l'1inguem redicularisava.

O SR. FERRAZ :-Quem foi?
O SR. SILVEIRA nA i\IOTTA :-V. Ex. está um homem peri

goso para sua doutrina.
O SR. BARÃO DE S. LOURENço: -Eu digo apenas o quo

sinto, embora não agrade e venha a desmerecer no conceito
de alguem.

O SR. FERRAZ :-Mas não diga o que não é encto ; nin
guem redicularisou a manifestação do sentimento nacional.

O SR. B.l.RÃO DE S. LOURENÇO :-Persuadi-me, Sr. presi
dente, que os que tomárão parte nas manifestações patrioti
cas, julgadas inuteis, e que promovêrão obras de mero dis
perd icio e sem alguma vantagem, não podião obter uma agra
davel posiÇào com as censuras nesíe sentido.

O SR. FERRAZ :-Ninguem disse isto.
O SR. BARÃO DE S. LOURENÇO :-Se me enganei, tanto me·

Ih~r; e foi no engano que julguei dever tornar parte na dis
cussão. Em conclusão: eu quero que se abandonem as forta
lezas, se ellas não são precisas; se os encoura,ados as têm
tornado iRuteis, sem que entenda da materia, julgo que sua
despeza é neste caso um disperdicio louco. Se, porém, con
vem conserva-las, que as salvemos do ridiculo em que o ·mi
sel'o estado a que chegârão as mergulhava; sabendo-se no
estrangeiro que as peças não dão fogo, que os artilheiros
morrem com os tiros de exercicio, fazendo eUas explosào, 6
que os soldados ou não têm armas ou as não sabem manejar,
triste papel faremos. '

O SR. FERRAZ :-Quem foi que disse isto? se se refere a
mim, mostrarei que não disse. .

O SR. BAIIÃO DE S. LOURENÇO :-Eu não me refiro á pes
soa alguma; os discursos impressos farão justiça a nós todos.

O SR. FERRAZ:- lia de ser respondido, porque não tem o
direito de inventar contra os outros.

O SR. BARÃO DE S. LOURENço:-Pareceu-me que se quali
ficou aqui de inuteis os esfor~os para melhorar nossos meios
de defesa e sem algum proveIto as obras.

O SR. FERRAZ:-O que eu disse foi que não tinhamos
artilheiros para guarnecer as peças.

O SR. BARÃO DE S. LOURENÇO:-As peças são precisas para
que se formem os artilheiros que com ellas se exercitão.

O SR. FERnAz:-Para isso tinhamos artilharia.
O S;. BARÃO DE S. LOURENCO:- Perdôe-me: nós sahemos

disto sem vantagem de um sobre o outro.

9 SR. FERRAZ:-Talvez nãe, porque já 'foi sargento.
O SR. BARÃO DE S. LOURENÇO:-Jâ fui sargento, ou cousa

semelhante, no batalhão dos academicos; já fui commall
dante, já entrei em batalha, já ouvi o sonido das balas, 6
o nobre senadoT talvez não.

O SR. FERRAz:-Onde levou?
O SR. BARÃO DE S. LOURENÇO: - Não as levei, mas gyrá

rão perto (hilaridade prolongada), e nem todos que entrão
oml[ogo são feridos.

O SR. PRESIDENTE:-Peco aos nobres senadores que pres
tem a attenção ; deixem fa11ar o orador, se não é escusada a
discussão.

O SR. BARÃO DE S. LOURENço:-Em cumprimento de meu
dever, e outras vezes por devoção, achei-me em perigosas
circumstancias, e perdi mesmo muita gente que conduzia.

O SR. BARÃO DE PlRAPA~IA:-Mas ficou incolume..
O SR. SIL"VElRA. DA l\loTTA:-nem digo que Y. Ex. é um

homem perigoso.
O SR. BARÃO DE S. LOllRENço:-Tenho provarlo que sei

~trrontar oper~go, quando. o exige o dever; se nisto ha perig()
lllstante, não e para o palz, e Sim para a desordem. Entendo
que pelo menos o ensino dos soldados deve andar a par dos
melhoramentos, ou estes anteciparem-se.

O SR. FERRAZ:-Custa mais obte~ artilheiros do que peças.
O Sn. UARÃQ 1>1:1 S. LQlIREflÇO:-E são peças ~ómente7
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Os reparos, e todo mais material de uma fortaleza, como os
:lbandonar até que se formem os nrtilheiros, e onde e com
que? Eu creio que ha quem eutenda disto menos do que
eu J SI". presidente, não quero prolongar mais este debate,
tenho dito meu peusamento, do que peço desculpo.

O '!ir. PllrBIl110S pl'onunciou um discurso que publi
remos no appendice a este volume.

o Sr. Pompeu: - Comquanto eU seja um dos obser
vadores do programma do noiJre senador peta provincia de
.Minas-Geraes, que falIou hontem ácerca da estrada União e
lndustria; comquanto eu lambem siga em gerat a 'magna
tacendi libido, comtudo sou forçado n fazer algumas vezes
excepção a este proposito. O q!1e posso, porém, prometter
ao senado é que, nas raras occaSlões em que llvcr de occupar
asua attenção, procurarei sempre limitar minhas observações,
o mais que for possivel, aos pontos restrictos do objecto de
que queira tratar.

Nem pareca singular que eu, homem de paz, inteiramente
estranho pelos meus estudos e pela minba posição aos diver
sos serviços a cargo do ministerio da guerra, venha occupar
a attenção do senado. quando se discute este orçamento, sem
que ao menos eu tenha a meu favor a excepção que lembrou
o nobre senador pela provincia da Bahia, quando ha pouco
1I0S disse que, comquanto não seja militar, tem-se achado em
hatalhas e até levado fogo. Felizmente ainda não vi fogo de
polvora senão o que se costuma fazer por occasião de festejos
publicos. .

Portanto não me occuparei com as fortificações ou reparos
das fortalezas do porto desta capital, não me occuparCl com
a encommenda de armamento, nem com a disciplina do exer
cito, e tambem não procurarei saber se o seu pessoal' e ma
terial são sufiicientes nas circumstancias actuaes. Confio
que o I(overno terá calculado todas as, emergencias presentes
e possiveis do paiz,e não hesitará em pedir a força necessaria
para salvar os interesses e a dignidade da nação quando
cntender necessario. O meu fim, Sr. presidente, é todo paci
fico, todo humanitario, diz respeito ao modo de preencher o
exercito com relacão ao recrutamento destribuido pelas pro-
vincias. •

Observei no relatorio penultimo do ministerio da guerra
que no mappa do recrutamento, feito em diversas provincias.
ligura a do Ceará com 126 individuos, isto é, 1 por 4,000
hahitantes daqueIla provincia, Eu quizera perguntar ao nobre
ministro qual é a base que elIe toma para fazer essa distri
buição do recrutamento pelas provincias. Provavelmente será
a da população absoluta de cada Ullla delJas? lUas, como não
existe um arroliamento completo, ao menos oflicial, não sei
1101' onde se regula o nobre ministro a este respeito.

O que, porém, obsel'vo é que o Ceará deu 126 recrutas,
1 por 4,000 habitantes; é que a provincia do Rio de
Janeiro deu 97, tendo uma população dupla da do Ceará, isto
é, 1 por 10,000 habitantes; e é qne a provincia de Minas,
tendo uma população tripla da do Ceará, deu 84 recrutas,
1 por 16,000 habitantes. Onde está a igualdade na distri
bUiÇão desse pesado imposto de. sangue?

O SR, VlSCOllll1l DA BOA VISTA: - E' que Minas não tem
lllassa recrutavel. ..

O Sn. FERnAz: - Precisa de estradas...
O 5R. POMPEU :-Não se diga, SI'. presidente, como diz o

nobre senaelor, ta!vel por ironia, que nas provincias do Sul
não ha massa recrutavel, isto é, porque os habitantes do Sul
são mais trabalhadores, mais morigerados que os do Norte.
Eu não admitto que haja uma provincia no nrasil onde os
homens livres trabalhem mais e sejão mais morigerados do
que no Ceará; basta lembrar que toda a produccão do Ceará
é obra de braços livres .. , (Apoiados.) "

O SR. pnESIDENTE :- Peço licença a V. Ex. para dizer
que parece-me que esta questão é mais }lropria da lei da
fixação .de 'forças de terra.

O SR. JUllllú E oUTnos sns. SENADORES :- Vai muito bem,
tem toda a applicação.

O SR. POMPEU :- Trata-se do preenchimento do exercito

de consignar-se a quantia necessaria para este serviço;entendo,
pois, que minhas observações .têm cabimento; e por isso peço
licenca a V. Ex. para conclUlr ° meu pensamento; mas eu
vou i·esumir.

Senhores, ha dous modos de afferir a moralidade e activi
dade de um povo: é a estatisca criminal e a da sua producção
industrial. Ora. consultando os diversos relatorios dos minis
tros e doo presidentes de provincia, eu observo que não ha
hoje provincia nenhuma onde se cometta menor numero de
cnmes do que na provincia do Ceará. Dos dRdos officiaes que
tive á minba disposição para confeccionar o tr1thalJlO estatistIco
da~uella provincia, cu achei que de nove annos a esta parte re
gula, termo médio, cada anno 2,1 crimes commettidos contra
a sea-uranca individual, ou 1 por 18,000 habitantes. Dos cri
mes 'eontrâ a propriedade de todo o g;enero dentro do mesmo
periodo ha 18 por allno, ou 1 por 23.000 habitantes. A' ex
cepcão dos paizes mais policiados da Enropa, não ha nenhnm
que" offereçn condições rIe tanta moralidade como a província
do Ceará (apoiados); não ha me,mo paiz aJ·gum da ltalia
onde a escala da criminalidade esteja'nessa razão (muito bem):
e, se compararmos esta estatistica com as demais provincias
do nrasil, nenhuma certamente estará a par do Ceara.

O Sr.. FEUnElnA PENNA: - Nem 11 do Amazonas?
O SR. pnESrDENTE : - Eu torno a observar a V. Ex. que

esta questão é mais propria da lei da fb::ação das forças
de telTa.

() Sn. PARANHOS: - A occasião é propria, porque trata-se
da despeza do exercito.

O Su. POMPEU: - Não se trata, Sr. presidente, de votar
fundos para o preenchimento das forças do exercito?

O Sn. FnESIDENTE : - Perdôe-me V. Ex.
O Sn. POMPEU: - nem, vou concluir, já que V. Ex. en

tende qne não posso tratar agora dessa materia, e eu tributo
muito respeito a'V, Ex. para ousar contrariar suas observa
cões. Vou conclnir.
" Sr. presidente, houve em alg-um tempo, e não sei se ainda
hoje infelizmente existe, uma falsa opiniãO de que as provin
cias do norte do Brasil erão uma especie de Sarmatia, que s6
servião para dar recrutas para o exercito, como a verdadeira
Sarmatia, viveiro das hordas bellicosas nos primeiros seculos
da éra christã, essa vagina gelltiullt, como chamavão os
historiadores romanos do Baixo Imperio, porque ali recru
tavão os imperadores de Constantinopla as legiões de seus
exereitos. . .

Hoje esse preconceito deve cessar, pOL'que as provincias do
norte do Brasil, quer por sua actividade, quer por suaemora
lidade, têm conquistado na opinião publica direi to igual ao
das suas irmãs do snl (apaial!os); devem ser igu~lmente
consideradas na di.tribuiçào, quer dos beneficios, quer dos
onus com que devem contribuir para o estado. (Apoiados.)

Dizia-se: " O soldado do norte é valente... 1)

O Sn. IIARQUEZ DE CAXIAS: - Apoiado.
O SR. POMPEU: -.... e ainda bem que o nobre general,

que tanto conhece o nosso exercito, acaba de confessar.. c "

"e bem disciplinado. I) E' verdade, senhores; mas ist(j que
!isongêa o amor·proprio do cearense e do pernambuco, ou °
seu orgulho, prejudica sua lavoura e mais industrias....

O SR. VISCONDE PA nU-VISTA: - Apoiado.
O Sn. PO~[PEU: - .... i8:;0 nÍ arrancar os bracos uteis

dos trabalhadorcs de pernamb.uco e do Ceará, paranianda-los
guarnecer as fronteiras do ~nl.

O Sn. FEnnAz: - E' o mesmo que acontece aos do Rio-
Grande do Snl.

O Sn. POlúPEU : - Mas os do sul não vêm para o norte,
O Su. FERnAZ: - Ficão lá e perdem tudo.
O SR. POMPEU :-Portanto, Sr. presidente, o meu Jim é

chamar a attenção do nobre ministro pal'1l. uma melhor dis
tribuição dos con~ingentes que as provincias devem prestar
para a f~rca pubhca.

Nilo quero dizer que o Ceará ou Pernambuco liquem des
onerados desse imposto; porém peço que haja igualJade;
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que o norte não seja considerado s.ómente ~orno viveir? de 
massa recrutavel, porque ·seus hablt~~t~s sao menos tJaba
lhadores menos morill'crados, ou cmhsados, que os do sul. 
Não sen'bores os factos sociaos ahi estão para provar a boa 
indoio a mor<{lidade e actividade dos habitantes do Ceará; 
e n~m'isso que digo ó. um enca~·ec!men.to ou .clo~io immere
cido que exagero à mmha provmc1a ; c uma JUStiça que lhe 
faco e que o governo e o paiz devem reconhecer. 

'c1!eio que até ·hoje aiJ}da ~iío se modific?u o systema .do 
recrutamento, meio quast umco, segundo !Cio- nos relatorws 
da reparticão. da guerra, com que . conta o governo para 
]n·eenchiménto do exercito.· Nem ao menos as medidas re
commendadas pelos illustres antecessor~s do nobre mini.stroj 
quo lcmhrárão uma modificaçiio na lo1 da guarda nac10na 

·com o fim 'de qualificar-se todo cidad<lo de 17 a 31i annos, 
sem <listincção de renda; afim do tirar dessa classe os solda
dos para o exercito, e recrutar d'entre estes os que nfio ti
vessem isencões legaes. Esta idéa olferece dupla vantagem : 
uma, de. tornar de certo modo igual para todas as classes da 
sociedade esse tributo, como acontecia ant!gamente, quando 
alias a lei não era igual para todos; outra, de contar o 
governo com uma massa recrutttvel certa, e porler mais fa
cilmente realizar o recrutamento, boje tão trabalhoso, como 
vexatorio e terrível. 

mas uma vez crue continúa o systema antigo pura e sim
plesmente, uma voz que o mal ó indcclinavel, seja ao menos 
attcnuado pela distribuicão igual para todos. 

E' verdade que não há infelizmente uma estatística do im
Jlerio, ou ao menos um arrolamento geral exacto da· população 
do irnperio, e só 'por essa falta terá o governo grande diffi
culdade, senão impossibilidade, de fazer uma distribuição equi
tativa; porém eu observo nos mapas da distribuição, annexos 
aos rclatorios que o maior defeito não cstú na distribuição, 
que guarda mais ou menos proporção, o defeito está na exe
cucão. Consultem esses manpas, e verão quo, embora se po· 
çãÕ tantos soldados a taes províncias, como minas, Rio, etc.' 
essas províncias não dfio o terço do numero desi&;"nado. E' 
que o governo ou seus delegados não executiio as ordens, ou 
não to mão todo o interesse, porque cantão tal vez que as 
Jlrovincias do norte poderão supprir o resto. Eu peço, repito, 
igualdaúe de sacrülcio, já que não ba igualdade de benefi
cios, que tani!Jem devia haver. 

Tambem não posso deixar de chamar a attenção do go
verno para o comprimento fiel dos contratos de engajamento 
dos voluntarios, afim de que scjão ellcs escusas do serviço 
militar immediatamento que se cumprir o seu tempo. Só 
assim haverá confiança da parte do povo nas promessas do 
governo. . · 

antigo estado. Isto é, rc.firo-mo ao que. se dava. até o fi~ 
do aJJIJO passado ; não sei o que tem hav1do depois que sahJ 
:la província. · 

Ainda ha um outro facto,para o qual cllamo a attenção rlc 
S. Ex. Existe uma botica no quartel militar do Ceará, bo
tica montada h a tt·es ou qua~ro annos, quo tem· urn pharma
ceutico pago tam!Jem pelo est~do, e esta botica não prcs~a o 
menor servico. Apezat· da bot1ca, apeza.r do pharma.ceutteo, 
paga-se a urna botica estranha o fornecimento llara o hospi
tal por um preço cxorb~tante, e chega o es~andal~ ~ tal 
ponto que objectos que cx1stem promptos na bottca mthtar, 
como seja agua ingleza e outras cousas, que só custa o tra
balho de tirar das ,prateleiras, se comprão por pregos do
brados. 

O Sn. nrAnQuE·z .DE CAXIAS :-Isto é escandaloso. 
O SR. Po~!Pim : -Quer o senado saber do qu~ servem as 

drogas da botica do hospital militar? Para de sms em mezes 
alijarem-se ao mar, por estarem ~odres. Refiro u~ ·facto que 
acontecia o anno passado, não set se este anno amda acon
tece o mesmo. · 

Tam!Jem pei-guntaria a S. Ex. se não acha demasiada!nente 
numeroso isto que se chama-corpo de saude do exerctto.-:: 
lia pouco o nobre senador pela província de M~to-G!osso e 
o nobre general que me honra com seus apartes d1sserao que 
erão lautos os olliciacs do nosso exercito, que tocava um por 
seis, seté ou oito soldados ; cu quizera saber quantos solda
dos toc;w a cada um medico. 

O Sn. -MAnQuEz DE CAXIAS :-Não é de mais. 
O Sn. ~o~rPEU:- Na 'minha província,, creio qúe o corpo 

de guamiciío é do 300 pracas quando mUJto·, entretanto ba. 
quatro me"dicos; e,se devo ·dar credito ao que se diz, fallanrlo •. 
em geral, nunca um soldado foi peior medicado d~ que boje, 
quando o corpo de s:mJe augmeuta-se desta manetra. 

Sr. presidente, são estas as observações g~o desta. vez 
tenho de olferecer á consideracão do nobre muustro : tmha 
mais alguma cousa a dizer, porém a hora ~reio que já deu', 
e, fiel a meu proposito, não quero tomar tempo ao ·senado, e 
menos abusar de sua benevolencia. Peço perdiTo a V. Ex., 
St-. presidente, se abusei de sua bondade e contrariei suas 
observacões. (Muito bem). . 

Tendô dado a hora, ficou a discussão adiada; e, retirando
se o Sr. ministro com as.mesmas formalidades com que foi 
recebido,. o Sr. presidente deu para a-ordem do dia seguinto: 

·1a parte (até a chegada do Sr. ministro).- ta discussão 
da proposicão da camara dos Srs. deputados, approvanrto o 
decreto quÕ proroga por cinco annos o prazo concedido a José 
Jacomo Tasso pam explorar os lagares do interior das provín-
cias da Parahyba c Pernambuco; . Perguntarei ainda ao nobre ministro se adopta uma idéa 

que v.cm no relataria, creio (rue do seu antecessor, do 
concentrar o exercito em t1·es pontos, um ao norte, outro ao 
sul, outro no centro do impcrio, para desses pontos destacarem 
os corpos que têm . de guarnecer as provmcias, ou se con
tinúa a cons~rvar os chamados corpos fixos das províncias. 

E. o, resto das ma teria:; já designad.as. _ -
. 2a parte.- Continuação da 2a d1scussão da proposta do 

poder executivo fixando a dc~pcza e orçando .a rec01ta geral 
do imperio. 

O Sll.. niAnQUEZ DE CAxrAs dá um ~parto. 
O Sn. PonrrEu :-Perguntarei se esta idóa ultima ainda 

vigora, c se S. Ex. julga conveniente {t boa disciplina do 
exercito a pormancncia desses corpos provinciacs ou corpos 
fixos.' 

Levantou-se. a sessão ás 3 horas da tarde. 

GS~ sessão. 

Enl 25 DE AGOSTO DE 1861. 

I'IIESIDENCIA DO SR. VISCONDE DE ABAETÉ. Tambem chamo a altcnção de S. Ex. para o que se passa 
no hospital militar do Ceará. Não sei se o JJOJJro ministro es- SunmAmo.- Ordem do dia.- Orcamento da guerra.- Dis-
tá informado do que se deu ali ba qous ou tres annos, o talvez cursos dos Srs. l7erraz, ministro da fazenda, Paranhos, 
que este mal que se dava no hospital do Ceará seja commum a l7erreira Penna o ministro da guerra. 
todos; eu não sei dos outros. Abusava-se a este ponto: creio 
que ba uma ordem do. govemo, aviso ou regulamento, que A's 11 horas da manhã fez-se a chamada, o achando-so 
manda prestar auxílios mcdicos nos officiaes c ús familias presentes os Srs. viscondo do Abaeté, niafra, Teixeira. do 
destes em suas casas; o que acontecia? Mensalmente avul- Souza, visconde de Sapucahy, nienrlcs dos Santos, Ferreira 

'tav<t a despcza com este serviço fóra do hospital cm cas<t,.d.os Ponna, Jobim, barão de S. Lourenco, Dias do Carvalho, Pom
officiaes, rlc sorte quo era o triplo ria dcspeza quo so fazia- pou. Cunha Vasconcellos, Araujô Hibeil·o, Paranhos, barão 
com o hospital do quartel; despendia-se GOO;)), 700;)) mcn- do Muritiha, visconde do Suassuna, D. nianocl, Rodrigues 
sacs ; e foi preciso quo algumas pessoas rcclmnassem contra Silva, J?crraz, Souza Oueiroz Da11tas, Souzit !?ranco, .vis
isto pela imprensa e rJUO o presidente tomasse algumas pro- conde do Jtaborahy, visconde d.o Uruguay, barão de Pirapa
videncias, pelo que, em voz rlo GOO,~ quo se gastavJo, sere- ma. llonseca, visconde da .Goa-Vista, marquez de Caxias, 
duziu depois a despcza a 20$ ou 30$ ; mas isto foi por Furtado, Dias Vieira 0 Zacharias, o Sr. presidente abriu a 
pouco tempo; dahi i\ um ou dous annos tornou·so n voltar ao sessão. 
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Comp_arcgêrão logo depois os St·s. Baptista, Candido Bor
ges e Stlvmra da nlotta. 
!':' E'al~át·ão com causa participada os Srs. barão de Antonina, 
.... tquetra c .Mello, bar_ão de Cotegipo, JJarão do niaroim, barM 
do Quarahtm, Carneiro de CamJlOS Eusebio Paul• Almeid• 
[) I P AI . ' ' "' "'' . au a essoa, · moida e Albuquerque, Sinimhú Pimenta 
Bucno, Souza Ramos, llcrnandcs Torres, Nnbuco; Souza e 
I!lcllo1 marqucz d_c Abrantes, marqucz de ILanhnom, marqucz 
de 9!m.da, Ottom e visconde do Jcquitinhonha. 

l101 bela e approvada a acta da scssiT,o antccedento 
Não houve expediente. · 

ORDEnl DO DIA. 

ORÇAMENTO DA GUEnnA. 
Achando-se na sala .imruediata o Sr. ministro da nuerra. 

forão EOrteados para a deputacão fJUC o devia receber ~s Srs: 
Jobim, Feq·az .c Souza Fi·anco ·; c, sendo introduzido no salão· 
com as. forma!Jda~es do estyl~, tomou assento na mesa. 

Contmuou a discussão adtólda na seseuo antecedente do 
art. li 0 da proposta do orçamento com as emendas da can;ara 
-dos Srs. deputados. 

descuido, dest~ negligencia da ~arte de seus delegados? Seria , 
cm conscquencw da quadra eleitoral? Mas a quadra eloitot·al 
só prohibiria o recrutamento por ~cspaco de 60 dias antes e 

. 30 dias depois da eleição. • · 
01'a, como podemos ter um exercito em estado tal? O meio 

não é sufficiento, temos tempo, devemos ter estudado bas
la~to, o estar habilita~los para inici_ar uma medida que ·sub
stitua semelhante mCio de precnchtmento do exercito ·que ó 
sobremodo violento. ' 

Cz:c~o, SI'._IJresidcnte, que não póde haver, em ma.tcria de 
admtmstragao da guerra, medida mais essencial mais recla
mada pelas necessidades do proprio exercito e pela sociedade 
em geral, do quo uma boa lei de recrutamento ... 

O 8n. nrUQUEz DE C.uaAs :-E' a base essencial. 

O Sn. FBnnAz :-... que, como todos sabem vem a ser 
a base do um bom exercito. ' 

Passarei agora a outro ponto. O fornecimento de farda
mentos e outros preparos das pr~ç~s é ainda actualmente feito 
pelo arsenal da côrte ; a adm11ustracão deste arsenal não 
está sufficientemente habilitada para preencher o seu fim 
nesta par te. 

O .Si••. lih~•·•·a~ :-Sr. presidente, para votar com pleno r·• Eu tive alguma cxperiencia disto na província do Rio-
nheCime~t~ de causa neste ~rçamenJo cu desejára. obter ,. ) . Grande do Sul.: havia uma divida, não pequena, de fardamen
JlObro nmustro_ algumas e~plwações e informações. . l tos para ~~,m d:rr~~·~~t.es corpos, e ainda hoj!l. sou informatlo 

Julgo que nao ha quantm consignada para as uospezas ue' de que exbLc a unHI.t. .. 
transporte de recrutas e suas etapas;· pelo menos não se faz . O!·a, qua.nd_o o gover~o mandou-me. prestdtr ~quclla pro
~enç~o d~ste serviço no par~grapllo em que de costume era vmc1a, COI'l_l a mc~Jl'bencta-~1~ fazer rcu~Ir _o exercito de obsel'
mclUJda, 1sto é, o § 11 relativo a gratificacões e ajudas de vaçõcs, vt-mc La. ncccsstd~ldc, conttal'lando as ordens do 
custo. Neste paranrnpho está exarada uma· observacão cm governo, de. mandat· fazer ali o fardamento necessario, quanto 
q~e so d[~ ~ue .a_ dift'erença do 187:400$ para menos n"ão 'pro- cr.a comra~tvcl. co_m as. fot:ças 'd~ merc?.~o; e se. eu nrro to
vem de mmmmcao de despeza, mas de se haver trm15reri1lo a m,lsse cst~ p1 ovtdenc~a, <LS p1 aç.1s ficarMo quast nuas, sem 
verba dos prernlos dos voluntarios 0 eng·ajados para 0 § so- o z:ec~ssano para co?m:se, porque, lembro-me ben~, que as 
Q_uadro. do ~xerci_to-na qual tem mais cabimento; porém prnn:mt~ remessas tlverao lugar nas vesperas da dissolução 
11a0 se mclum alu dcspeza com o transporte de recrutas c do exerçlto. . .. 
;5Uas etapas, como é essencial. . O. que su~cede hoJe? O nobz·0 mumt:o. que é filho da pro-

E' verda~e que,. segunrlo o relatorio da reparLiciío da vmcta do ltt? Grande do Sul, ·dev~ ter ~nro:ma.çõcs do que se 
guerra, creiO que o governo .não tem cuidado no recruta- passa por ali: asyraças do exerCIL? _nao tem o seu completo 
mento. Se V. Ex. permilte, pcuirei este relatorio. [E' satis- ü:_rdamcnto c _eqmpame~to, marcharao sem bart'~cas, soift·e
feito.) ·· rao t~das as _HICl~menczas do tempo que nesta ulttma quadra 
~e um destes.qmulros vê-se, que apenas se puderão obter, tom stdo.mmto .rigoroso. . . 

de Julho de 18Ga a março de 1864, umas 927 pracas sendo A _Fumda naciOnal acha·se em .Pezor estado, _porque, alem 
510 engajados ou voluntarios, c 4.17 recrutados,· qdando 0 de nao ter o fardame~to neccssano, ~ão ter. eqUipamento, 11ão 
numero de_recrutas pedido e1·~ de 3,~UO. Vê-se tambem que, t~r armamc~to. su~cte?te,,_tcm solfndo mmto em consequcn
durante este prazo, pesou o Imposto de sano-ue mais sohre eta ~la estaç.to mve.no~,t, n.to tet}do um logar ~nele se abrtguo. 
u~a~ provin.cias do que sobre outras; IJOr c:emplo, a pro- o· Awda hontm~ recch} _cart.~s p~~1tando o la~ttmoso ?Stado ria 
vmcm de ntwas-Geraes, como bor,tem cm um aparte obser- oente que se ptcstou tt~ cxt:,enctas do govCino. Dal.It succede 
vei. Esta província deu sómente 18 pracas G voluntarios e 12 que as praças passão c~mo_descrt?re_s a engrossar as fileiras 
recrutados; a Bahia apenas deu 8!) vôlu~tarios e 3 recruta- de outr~s c~rpos ~uc nao suo brastletros e que não se prestão 
dos, tot~l 92; o Rio de Janeiro, que devia dar 360, só r'ell 1 ao serviÇO nnpertal. . . . 
voluntano e 31, recrutados, c assim por diante; entretanto ,Quando ~c trata~dc um movm10n.t~ de tropas, qual o _que se 
(IUC a província do Ceará deu 106, devendo dar 197. da entre nos ao pl·csentc, da reumao ele guardas nacwnacs, 

~esta comparação vê-se que o governo não tem os meios form~ando Ul_l1 corpo _destacado, p~·o~pto ra·m qualquer emm:
dc obter um resultado satisfaLorio para preencliimento elo gcnc!a helhca,_ creto q~e a admlntstraçao. deve ser o mms 
.c~ercilo, ou que houve grande descuido no cumprimento das prcviuc?to ~o~sivel_,dov~.:~ccumu~u: ~ malcrt~lneccssttrio,pnm 
lczs uo recrutamento. O systema. seguido é máo . nomêão-se q~c cst.ts IHaç.ts,_ e:.ta pa1 LC do_ exm ctto, sena o tenha confort~, 
I'ecrutadores com o vencimento de 603) por mez ;'estes nc-en- nao so~ra pelo !'lgor ~a ostaçao c quacsquer outras culanu
tes não )lrc~nchcn: o fim; c, pcrmitta-se-me que diga, nniitas datles. 
-vezes na o sao nul!s do que meros instrumentos eleitoraes. O Sn. ·viSCONDE DA. Do.\-Vrsn: - TcnMo ao menos o no-

O quo resulta tle~ta deficienci~ do pessoal, para preencher cessaria. · 
o quadro do exerCito? Nccessarwmcuto as pracas que tem 
:findado o se~ tempo t~rão de esperar a vez que I1w couber, e 
c.sla vez sera determmada pelos meios que o nohre ministro 
ttvcr para prccnchet~ a oua I_acun:\ ; dahi resulta que, além 
<lo prazo porque cstao engnJadus ou forão recrutadas têm 
cllas rle so1frer o servico por mais 'um e ás vezes com~ tem 
~ucceuido, por mais tle· dous annos. ' ' 

No quadro actual creio que o nosso exercito conta no seu 
seio bastante? praças n~sse estado; c estou persuadi elo que, 
nas actu~cs cu·cumstancws, o governo não pode prescindir do 
SOUS serVIÇOS. 

0 Sn. MAnQUEZ DE CAXIAS: - Dlil e lautos homens. 
O ~n. _liEnnAz :_-Ora, sendo. ~ssim, cu t~csejiim oblcr a 

scgumlo wformaçao do nobre mmrstro: qual o o motivo dos lo 

O Sn. FEnnAz: - EstDr'i:o nestas. condir.õcs os corpos da 
g~arda _nacional de~tacatlos?_ Estarão _os· corpos de linha? 
Smto dtzcr que as JtJfonnaçues consptrão para. demonstrar 
que não,. c. qual é a causa disto? ~stou._ persuadido do que o 
nobre muuslro deu todas as providencias que crão necessa
ri~ls, e que e~tns pt·ovil!encias nâo farão tomadas de reponto . 
.Ta no relatcH'Io, que fot nproscntado cm maio ao parlamento 
se falia llo movimento, da mobilidade destes corpos· por con~ 
sequencia, as ordens dcvião ser expedidas cm tc'mpo para 
coHseguir este fim. : · 

Donde provem, pois, a falta? Não soneto da negligencia da 
primeira autorida~Ie, da repa~qção contrai, tudo demonstra. 
que ba um llefe!Lo nas adnumstraçõos suhnltr.rnas, se r.ão 
houvo negligencia, so não houve mosmo dcsidia completa. 
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O Sn. Jonm: -Apoiado. 
O Sn. FEnnAz: - ... que a fiscalisacão era mais minuciosa 

possível, qmsi inquisitorial. • 
O Sn. VISCONDE DA lloA-V JS TA :-Tudo isso dava em nada. 

O nobre ministro sabe muÚo bem que na cidade de Porto 
Alegre ha um deposito do fardamentos, equipamentos e. 0.!'
tigos bcllicos; ·que na cidade do Rio Grande do Sul eXJStJa 
outro deposito menor, quo nuo sei se ain~a ha; ~ue tambem 
cm S. Gabriel existo um ; se cssrs depositos OSlivessem bem 
providos a conduccuo não era difficil,os soldados dovião estar O Sn. FEnnAz: - O homem que devia prestar-se a este 
complet~mm)tc armados, vestidos o equipados. servico, que se prestou por proposta do govemo, cm consc-. 

Thlas observo que ainda por outro lado deu-se grande dos~ quenêia de suas boas CJUalidades, comprometteu-sc a fazer 
cuido c negligencia. Sempre houve o costumo ele ter-se na todas as dcspczas (que andavão cm 10:000~, ou perto disto) 
invernada do Saicam uma reserva de cavalhada e de gado no primeiro anno por U:OOO$ o nos demais armas por 4:0001)5; 
suflicicnte para os misteres do exercito; pe.los ultinlOS d~c~- comprometteu-se mais a dar conta do numero (lo cavalhacliL 
mentos, que tive preseutcs,o numero de ammaes q:Ue exrst1a que recebesse, ou quando não désse, a entregar um nu~ero 
era de seiscentos o tantos. Estou que ordinariamente ;os corpo& equivalantc ao deficit em couros com a marca respectiva; 
deverião ter1 pelo menos nos seus campos, dous animaes por compromettcu-.sc ainda, quaesquer que fossem. os dczarcs, a 
cada praç~, e ein tempos de trabalho mais activo .trcs ou dar mansos JJOIS de brocba no numero que tivesse entrado 
qúatro auul}aes para cada praça. llara serem, pois, bem para a mesma invernada, ficando-lhe todavia livre nprovcitar 
fornecidos os Gorpos, bem providos de cavalhada, é ncc~ssa~ aquellc ga(lo que estivesse cm más circumstancias, substi
rio que a invernada tenha pelo ·menos um numer·o 1gual tu indo por outr~ novo e m~nso; compromet~eu-se finalmente 
áqucllc que é preciso substitui.r; mas seiscentos e tantos não a domar os anunacs braviOs, etc., tudo Isto por aquella 
chega nem para 100 praças, porque nestes GOO devem ilaver quantia. 
alguns que cstejão cm máo estado. · Este contrato não soJfreu o meno1· obstaculo no thesouro, 
-E, note o senado, que na época actual é difficil comp~ar cm conscquencia das disposições que encerrava, mas, tendo 

cavalhada; c se se comprar, deve ser por um preço mmto passado no corpo legislativo uma lei concedendo a um dos 
mais alto do que o ordinarlo) estando aliás estragada, ou cm nossos collcg:as o mesmo rincão para um estabelecimento, 
estado de não bem servir. I entendeu o thesouro dever sobrccstar na sua approvaçiTo até 
~u desejava que cst11.s ponderações não pa_ssassCJ~1 dcsapcr- que se déssc a execu.ção da mesma lei. . . 

ccbidas, porque dão logar a uma compamçao; c e, quo cm- Nesse estaclCJ acltet o contrato, quando entrei para o nu
quanto gastavamos tanto em fortificações que não nos;porlcm nislcrio da fazenda ; não era. dccc.nlc, segundo os meus prin
scrvir, não tínhamos nada inteiramente preparado para o cipios que cu mesmo quo o tinha feito, não ohslanta ter 
scvico do exercito, dada qualquer emergencia. . sido c~Jcbrado pela t!Jesouraria com todas as diligencias e 

Sérá porventura esta falta de cavalhada o1:iginada P!lo muo formalidades,que em .taes casos são de mister, o approvassc. 
sct·viço da invernada? Os documentos que tive em .mao, pas- Não foi pois, rcproyado; sobrecstou-se na sua approvação ; 
sados .pela repar~ição comp.eteotc c guo ~orrerão I~np!·e~sos; 0 0 arren;latario existe ali de posso ató o presentQ. Pcrgun
provão o contrano. A~rcdtto que so o Inte,rcssc 1ndrvulunJ tarei ao nobre mini~tro quaes são os obstaculos .cruc tem cn-. 

. lJólle condemnar a medtda (IUC se tomOU1 crc1o que cm 18GO, contrado a administracüo da guerra no cumpmnenLo desse. 
sollro a mesma invernada. . . contt·ato celebrado ? -

Senho,rcs, o rincão ~o Saicam achava-s~ ad,nunr~trado ~or Diz-se, Sr. presidente, que é preciso vcn.~cr este rjncão. 
um offictal de cavallarm. Em te~1pos ordrnanos tmlla c~~e Peco ao senado que não autoriso por manetra alguma esta 
o!Ytcial 1!) praças da guarda naciOnal destacada, que cra.o resôlucão. 
empregadas nCJ serviço de peões; c nos tempo~ cxLm_ordt- -
nnrios quando maior somnm de cavalhada era ali dopositnda O Sn. Jonm:- ApoitHlo. 
o num~ro de praças clevava-.s~ a mais de trinta: Despendia-se 0 Sn. F,;nnAz: _E' um dos melhores terrenos que ~li 
annualmcutc com os utcnstltas para o custeio da mcs~a existe; para ter-l'c um inferior, não igual a este, é prccrso 
invernada porto de 10:000$; sen~o mais. Quando .se fJUCna grande sommn. nepare 0 seuaúo para as dcspezas do orç<t
a cavalhada, nelJava-se ella m;u:; ou menos arrumada, ou menta da gucna, 0 verá que gas_ta-so talvez o duplo cm ar
emUlo havia desnpparccido, tinha-s~ estmmalllar!o p~Jo·sla!·go~ rcndamenlos para 0 pasto de cavalhada dos corpos uos cam-
campos que circumdão o mesmo nncüo; era prcc1~0 (como pos em que ellcs se acb~o n~~tmpado~. _ , _ 
dizem no Hio Grande do Sul) recrutar, c a. despeza c~o rccru- l>rotcnrlo-so tumborn wutr!Jzar 0 rmcao co~. a creacao de 
tamento tumbcm nfi:o era pel{Uena. Os anirnae~ assim cstr~- uma frcL!"uezia, dc3prc.zantlo-sc 0 log-ar onde J .. a existe urna 
malhados muitas vezes passá vão para a propncdadc partr- u 

cular mediant~ o apcrfcicoarnonto elo córlc que costuma-se capella. · · / 

dar-n~s cavil!los reunos: ·haviiTo pessoas tão babeis que arre- O SI:. Jonm : - Apoiado. 
doudúvão o córtc pam disfarça-lo ou fazel-o dcsap.pa~·ecer. o Sn. Fmnu:t :-... qnal é o passo do Rcs~rio,. que deva 

Devo declarar ao seuado, que, uma elas prltlcipacs ra- mcmora1·, não uma desg·~aça nossa, ~1as .unm. viCt?na quo P?· 
zõc~ quo me movêrão a. tomar uma providencia sobre ~ ad- demos contar nos anna.cs da nossa ln~tona, victona que sena 
ministracã.o do 1·incão do Saicam, foi por que convenc1-mG celebrada cm toclos os tempos se a opposi~~ão de .então fosso 
de que Õ.oillci&l dava recibos de gado ou cavalllada que não mais JH'Uu~nte, porque o proprio gcncml contrano confessou 
rocebia 1 o defenuia-sc dizenuo cru o tinha- sido pot· ordem su- que não ttnhtt vencu!o ... 
perior. . . . · A · .1 

E' facil tambem conceber quo um official distrahHlo elo O Sn. YISCOTiDE DA BoA-VrsTA :- powuo. 
seu corpo por lonll"o tempo, arlmínistmrulo uma invernada, o Sr.. FEnnAz :-... c por este facto foi metlirlo cm canso-
devia se inulilis1u? para o serviço militm:, adquirir novos h a- lho de ,,uerra. A sua defo~a foi escl'ipl.a e publicada ; deli a se 
bilos e tornar-l:ic mais ou menos negoctanlo. vô qtw1~ um tlos factos mais maravilhosos que podemos Ler 

O Sn. VISCONDE DA DoA-VISTA: - Apoiado; isto é geral. obtido sobre um exercito estrangeiro superior, estando o nM~o 
0 Sn. l?EnnAz: _ 0 que é verdade é que negocio se ~n7;ia exercito em pcssimus cir·cum5tant:ias, o havenclo o erro elo det·· 

0 0 governo não podia fiscalizar as acções de.sso admmr~- xar as bagagens inteit;amenlc desumpara!las algumas loguas 
trador. Deu-so, Sr. presídonto/ por consequencm a nccessJ":' áqE~~~! jlgll"~~~r~r~J~ existem algumas cruzes, que recordão o 
dado t!c tomar alguma medida. - . saon-uo bJ~,·tsileiro alli dur'1'1Hl1illlo, deve ser co.nsag-rado pot· Demais a invernada demandava mangas, ou, na cxpressao b L t L 
do norte curracs mesmo alguma limpa, alem do rccons- urM povoação, c pela crcc!;:i.o de uma matriz, on r·c a~ 0 

truccüo ~u concc/to crua si integral elas casas o dos pastos. que se despreza a capclla cdifieada cí custa dos povos. Eu' 
· d 11 uis 1wco ao ·nobr·o mini~tro C{UO, iuL eir_·ado como so acha elo 

EÜ procurei conciliar os mterc~scs 1~. nação COI!l1l eco- tcJclo's os"rlc"ocios de sua lirovincia, O[JJlOHhaum bra~o do. ferro nomia nccessaria · o contrato existe, Ja for publicado, c !') 

1 
d 

d abi se vê que to;!as u~ conuiçõos são as mais proveitosas a toclo o déscjo do inutilisar .ou do vcndor c~La propr.ICc a c 
·' do grande utilidade para o pan: o para o exercito. (Apotados.) . que se podem uar .... 
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Existem em diversas verbas. do areamento consignacõos 
para sustento e vestuario de africanos"Jivrcs, quer nos ai·sc
nacs, quer no laboratorio do Campinbo, quer nas fabricas de 
Jlolvora, c creio mesmo que na fabrica do ferro. Entendo, 
Sr. presidente, quo esta verba deve inteiramente desappare
cer , e o governo continuar na nobre resolução de abando
nar os serviços. dessa gente, àando-lbe, como cumpre, sua 
cal'la de emanCipação. 
· J~u bem düsejára por outro lado que a lei d.a asscmblóa ge

ral, de cuja data não me recordo, c as disposições de alguns 
-regulamentos, principalmente o da alfandega, fossem execu
tados na parte que excluem o trabalho escmvo dos cstaJJelll· 
cimentos publicas. Embora sej<1o escravos da nação ; para 
mim é contrasenso que a nacão tenha escravos, e que as 
corporacões de mão morta, principalmente as corporações 
religiosas, lambem os possuão. -

Essit gente potlia ser aproveitada de outra maneira ; a 
agricultum precisa de braços. Ni10 ó uma idéa nova a que 
cu neste momento emitto, acha-se consignada no rcliüorio 
que tive a honra de apresentar ao corpo legislatil'o quando, 
ministro da fazenda. O serviço, como todos sabem, nas fahri" 
cas, nos estabelecimentos desta natureza, ó máo; seu traba
lho é imperfeito, isto é cengenito ao trabalho escravo. 

As obras de taes estahclccimcn to rlevcm ser ns ma is per
feitas passiveis; aliús P.U não daria um só seitil para que 
houvesse em nossos nrsenaes estabelecimentos semelhantes, 
fabricas que não servissem de escola, de modelo cm nosso 
}litiz. Seria melhor que nos pro1'essemos nos estahclccimentos 
Jlarticulares, porque isto animaria Lambem a industria fabril, 
que entre nós niTo se ncha muito adi::wtada. 

Chamarei a attcn~:ão do nobre ministro p~ra um ponto que 
julgo digno de toda a attcnção. Este ponto diz respeito a 
ambas as repartições que o nobre ministro dirige. Vem a 
ser o. preenchiment~ da.s vagas .ou a nomeação de. officiacs 
de saudc. Acho mUltO 1nconvemente que se nome1c a uh1 
moco, que apenas sabe da academia, para servir mn qualquer 
cori>o como medico c niio tanto como medico, mas nos casos 
do gucrm para servir como cinu·gião, arte dimcil, em que 
um bomcm niio pódc ser professo sem ter grande expcriencia, 
adquirido pelo estudo diario c muito longo nos ho~pitaes 
compcteutes. 

Infelizmente alguns dos nossos mais habeis officiaes de 
saude do exercito, profissionaes cm mate1·ia cirurgica, tem
se desgostado do scrvico e pedido sua 1 cforma; entre ellcs 
acha-se um dos nossos éollcgas, c na província Jo Rio-Grande 
do Sul, o muito hahil cirurgião-mói' Jonatbas Ahbot. Podem 
haver alguns que o sigão, mas niio haveni iguaes; e dado 
qualquer conpicto como ~erá provido ? exercito? P.odcr-se- hão 
prevenir muttns opernçoes necessn.nas que mmtas vezes a 
falta de pratica exige? Eu creio, senhores, que a infclicidn.dc 
do soldado é reconhecida. 

Entendo que niio se de.vem prover taes Jogares. seniio por 
meio do concurso c depois de certo tempo de pratica, embora 
essa classe goze de maiorçs vantagens, porque csUt sobretudo 
a saude do homem que sacrifiea sua vida pelo bem do paiz. 
Um concm·so seria talvez o meio mais itlonco para hcm afe
rir-se a capacidade daquellcs que se querem dedicar ao scr
vico da saudo do exercito; às thcorias podem ser de grande 
alêance nessa arte, porém, sobretudo, a pratica, a cm·teza da 
miTo, o conhecimento que só ~ e~periencia dá; ? olhar. bem 
fixo, bem amestrado que dcscrllll!lm o que é pengoso do que 
não é, pódc-sc isto dar pelos mmos que Lemos? lla moços 
que apenas obtivcrão com a carta ou diploma que têm hnbi
litnr.ões para maiores estudos ; pódc-se entregar a tripolação. 
de Üm navio, um corpo, um hospital, uma cnfcnnana, so
bretudo uma de sangue onde por falta de arte muitas vezes 
perecem soldados prcslirnosos IJUC derão prov.1s de sua cora
gem e denodo? 

Quando não houvessem razões de humanirladc, razões do 
patnotismo, este sentimento que faz honra ús gmndcs acçõos, 
deveriiio JcY<I!'-IIOS 11. croar no exercito, por meio de incenti
''os, por meio do bons vetlcimentos, uma classe dig-na de 
respeito. 

Consinta o sonn1lo que cu, em!JrCves palavras,trncc a vida 
de um jovcn medico, pcrmitta-se me a expressão, imberbe, 
r1uando toma conta de um corpo. Acompanha-o; fica fali-

. . 
gado; o exerci cio á cavallo não lhe ó muito conhecido; 
eh e ga o corpo, acampa, ell.o tem de percorrer ~s fileiras para 
vê r se h a alguma necessidade de seus serviços; mas um 
h o mcm fatigado niio o pó do fazer, e mesmo como o farú? 
Um soldado tem um ferimento cm um braço; quando o me
dico não tom grande experiencia do sua arte, o primo iro 
remedia de que J"anga miTo é a amputação, c muitas vezes 
ella ó desnocessaria. 

Não sou versado nessa scicncia, mas não ha quem não 
conhcca que ella tem feito grandes progressos, instrumen

. tos os mni,; aperfeiçoados têm sido expostos nos ultimos 
tempos, c os mpdicos que temos, os proprios cirurgiões, não 
conhecem esses instrumentos, contentão-so unicamente com 
aquelles que ha vinte ou trinta annos obtivémos, e ás vezes 
esses mesmos JnsLI'Umentos achiio-so cm estado de não pres
tarem. llma vez se me disse, c eu verifiquei ser verdádo, 
fJUO os instrumentos achaviio-sc em tal estado que não se 
linha po11ido obter fazer com olles uma operação. 

Ora1 no meio <!is to Lambem ponderarei ao senado uma ou-. 
Lra necessidndc : 11ão existe meios de trar.sportes dos feridos 
c mais doentes; clles são transportados em ·ca.rrctilbas que a 
um homem com snudc, são capazes de pôr immediatamcntc 
doente, qunsi empilhados uns com os outros,· por falta de 
meios <lo transportes; houve tempo cm que se mandúrão vir 
alguns modelos; mas ahi existem, e não farão reproduzidos. 

Ora, quem quer Ler um exercito deve cuidar nisso que é 
indispensavel, c eu, que tenho fallarlo il. vista da commissrro 
c pelas prerogativas do corpo leg·islativo contra a dcspcza de 
fortificações feitas tão á pressa c tão de repente por tantos 
lados cncctruln, direi: isto é uma necessidade mais impaciente 
do qvo qualquer outra. · 

Jú fallei cm outra occasião áccrca da falta de meios rle 
abrigo para o exercito o agora repetirei neste ponto aquillo 
que o nobre scnadot· por lllato Grosso hontcm disse. Eu não 
desejo que haja furtalezns sobre nossa linha divisaria: miis 
que haja casas que abriguem nossos soldados dos rigores das 
cs.taçõcs. Cor,no se achrro elles iHfUartelados em alguns quar
te!s que em tem chamados g-alpões? São grandes palhoças 
fCJtas pelos braços dos propr10s soldados, cobertos de um 
eapim que chamfio Santa Fé. e fechadas por meio de paredes 
de alvenaria ou taipa, ou mesmo desse capim a que mo 
referi. 

N<lo ha tarimbas, o de passagem direi que conviria que o 
uso das tarimbas fosse proscripto, não ha camas; o soldado 
deitit-sc sobre o ponche ou sobre o capote,em terreno humirlo, 
e se a construcç<lo desses galpões,a que cbamão qua:rteis, ó, 
nova, rl'ahi resulta que a humidade produz molestias muito 
graves, que ceif<lo cm grande pnrte a vida rios soldados. Oh
scJ·vou-sc na propria cidade üe S. Gabriel que ~quelles que 
ião para o hospital c ficáviio melhores, voltando para o gal-
pão ou quartel, irnmediatamentc rccahi<1o. ' 

E porque não havemos de cuidar nisto? Paulatinamente, 
como disso o nobre ministro, cu não desejava: acho que a 
vida do cidadão empregado nas armas é uma cou5a preciosa ; 
desejarei t1uc isso se faça com mais rapidez e que o pmtla
tinamcnte seja rlispen~ado para a urgcncia que demanda essa 
ncccssidauo im.pcriosa da conservação da saude das praças 
do nosso cxerc1to. . 

A cufcrmarias, os hospitncs existentes achão-sc no sul cm 
um estado digno de toda a attençiTo; são casas que se alugrro, 
que niio tem os commodos necessarios e onde se accumula 
grandtl quantidade de doentes. N<io é digna de attençiio e do 
remedia esta necessidade. esl.o mal que sentimos ? Não está 
de prefcrencia a quaiiJUCI' outm '? C1·cio que sim. 
~·:i Pelo !lula de ammnento, tcmos.nós peças do campanha cm 
numero sulficicnte c qualidade necessm·ia? N<io temos; c 
r1unnrle venh~o os inventos da .Europa rlevem ser aqui apro
priados o ilJ>plicados ú natureza do nosso terreno. Lá os ani
maes silo po"santes, as estradas são boas, c quando niio as 
ha, fazem-se iJSII'iHlas cstratcgicas, boje mesmo se dispcnsfio 
ali todas ossns estradas cslrntc~icas, cm conscqucncia do 
cstnbelecimento de estradas do forro. Kntro nós tudo falta. 

NiiO sei se o e~t.arlo do nossa artilharía montnda ainda ó 
hüje aquillo que era. As peças que tínhamos crão antigas, 
n~o estilvão cm l1om c~tado; o que linhamos erão obuzes 
Jl ons que podião !Jcm servir. 
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E ·nesse aruoz~ guerreiro, nessa febre intensa que nos ia 
tomando a cabeca, não nos lembramos qne era necessario 
cuidar desta necessidade tão imperiosa, do preferencia a 
qualquer outra obra? Ah I Sr. presidente, é o mal do .Bra~il, 
nós só reparamos para aquillo que temos diante dos olhos; 
emquanto cúidámos na fortificação de nosso porto, fortifica
cao cujo resultado pódo ser pro))lematico c o é, segundo a 
Ópinião dos entendidos, esquecemos que temos uma costa 
muito extensa, que temos outras províncias desguarnecidas 
e não fortificadas, e que o. mal SCI'á sempre do Brasil. Po
dem ser accommettiuos alguns pontos dessas o ficarem talvez 
intactos esses que fortificamos. -

~)cdi~ei tambem ao _nobre ministro a s11a attenção para os 
sentenciados CJUC estao accumulados na· fortaleza de Santa 
Cruz. nluilas vezes seus crimes são 1 a ou 2a d esercão ma is 
ou menosaggravada; estes homens, que aliás podein ser de 
bons costumes, ali jazem em companhia de malfeitores, de 
mistura com elles; e o contacto do vicio, todo o mundo sabe 
que produz. grandes estm_g~s no coração humano. 

Não pod1a o nobre m1mstro obter . do poder moderador a 
commutação dP.ssa pe!1a em degredo, por exemplo, para algu
mas das nossas colonws do Pará, do Amazonas ou de Mato
Grosso? Esta gente, quando mesmo se evadisse ·do logar do 
seu degTedo, não ficaria ali, não aug·mentaria o numero de 
bracos em~regndos na industl'ia, principalmente nestas ferteis 
p1·ovincias do norte do impelio? Entretanto, passão na forta
leza um, dous e ás vezes creio que tres annos ; perdem a 
saude nas prisões, que são humidas, degradão-se, adquirem 
vícios, podem tornar-se até faccinoras quando ao entrar não 
o erão. Não seria melhor manda-los, aint.la mesmo em prisãoJ 
para algum desses logares remotos? Não seria melhor em
pl'chender uma colonia de sentenciados militares? . 

Senhores, a sorte dos presos e sentenciados militares é 
digna de toda a attencão. Na Europa ba prisões C.l)lulm·es 
debaixo do systcma do" isolamento· ou do systema mixto para 
os soldados contlemnados, e não obstante todo o esmero que 
.se põe em .um objecto de tanto interesse, ainda ultimamente 
cm Fl'ilnça se nomeou uma commissão para apresentar o pro• 
jecto de reforma dcss3s prisões. 

Na campanha qual é . a prisão que· ha para o soldado ? 
Quando é transportado á noute, todo o mundo sabe que 

sofl'rc o tronco de lá~o ; c quando está em povoados vai para 
alguma prisão indigna do ser habitada por qual,qucr ente 
humano. · 

Tambem não é digno de attenção este 'objecto e de prefe
rcncia a qualquer outro, que não é urgente, que não é 
indispensavcl? Considero que sim; e porque, administrado
res de meu paiz, não vos lembrais destes interesses .que são 
de facil demonst1·ação, que são conhecidos por todo o mundo 
e vos lembrais sómcn!e de applicar gmndes sommas a cousas 
qúe podião ser dispensadas, que não erão urgentes, e quando 
fossem tomadas a peito dcvião ser feitas pelos meios ordinarios 
com lentidão, com estudo e com prudencia, segundo os pre
ceitos da arte? 

Nós temos a fabrica deferro do Ypanema; parece incon. 
testavel que aquella mina é um rico jazigo_ ; e porque o des
prezamos ? Pela necessidade de uma estmda de ferro; mas 
uma estrada de ferro, como se costuma fazer para o serviço 
das minas, não é de grande custo; entretanto, abandonámos 
esta fabrica, este rico jazigo, nilo rios aproveitamos dclle, 
porque a despoza com os meios uo transporte é difficilima, e 
accresce quo não lla o combustível necessario; ora, isto não 
seria remediado pela mesma estmda? , .• .. 

E nós o quo fazemos? Abandonamos a mina e a fabrica, 
porque nos fallecom os meios, não podemos eniprehendor de 
prompto esse melhoramento. Isto aconteceu nesse tempo cm 
que nossa despeza não tinha excedido de 50 a lil,QOO:OOO;~; 
o hoje, que temos uma dcspcza talvez do GO,OOO:OOO$, que 
temos despczas enormes do sobrecarga, que temos a bag1t
gem do o1·çamento que augmentar:i ~ssa dcspeza, mettemo
nos cm outms obras não tão neccssarms, não tão urgentes! 

E note, Sr. presidente, que não póde haver paiz fabril, 
ou mesmo adiantado na arte da guerra, que não tenha por 
base as fabricas mctallu1·gicas; sem cllas não pódo haver bom 
material, não podemos adiantar-nos, lnem cm uma, nem om 
outra profissão ou arto. 

Eu tenho necessidade, depois de ter feito estas reflexões e 
pedido estas informacões ao nobre ministro, de tocar em 
dous pontos, sobre qúe fallei em uma das sessões anteceden
tes, e que são objecto da materia sujeita ú discussão. Um 
dclles ó relativamente ao facto gue o nobre senador pelo 
Espirita-Santo arrui explicou, ermo que na sessão ue. ante-
hontem. . 

Senhores, quando cu t1·ouxc o factú de um major da guarda 
nacional da província do Rio Grande de Sul, brasileiro de 
sentimentos os mais nobres e a quem Cl)nheço. de perto, 
achar-se commandando uma forca do general Flores, não 
tive por fim trazer difficuluadcs ao ·goYcrno; mas lembrar-lhe 
um acontPcimento de que talvez lião tivesse conhecimento. 

Esse individuo é capitão honorario do nosso exercito, está 
sujeito à disciplina do mesmo exercito; quando abandonar 
por qualquer motivo o serviço, deve ser c!Jamado por ordem 
do dia, c, não se apresentando depois de certo prazo, ser, na 
fó1·ma da legislação I,Di)itar, declarado desertor. 

Persuado-mo do que o governo não estava ao corrente 
deste facto, cuja ap1·eciação cabia às autoridades militares 
da província _do Rio Grande do Sul. 

Uas, Sr. presidente, isso,que é facil de cxplicar,não póUe 
achar base para sua. justificação naquillo q uo o nobre se
nador disse á respeito do capitão Fidelis. Não sei se este 
moco é ou não nascido na banda Ot·iental; dou por mo
mentos que o fosse, quando a província Cisplatina pertencia 
ao imperio : não era cidadão brasileiro ? 

Feita a paz, todos ·aquelles cru e ficárão no .Brasil Corão re~ 
putados cidadãos brasileiros; mesmo muitos outros que cs~ 
tavão servindo na cidade de nlontevidéo, forão depois trans
portados para o imperio á custa do estado e continuárão a 
ser reputados cidadaos brasileiros, embora sua origem fosse 
hespanbola ou portugueza. Ot·a: esse moço, se estivesse 
nessas circumstancias, não podel'ia ser con~derado brasi-
leiro? Devia sc1· e o foi sempre. _ 

Como tal o illustre barão de Jacuhy o tomou para uma 
companhia !la guarda nacional, creio que do !)o corpo ; ahi 
a prendeu elle a ler e escrever, porque era muito joven, a bi 
fez sua carreira, obtendo por ultimo, do governo imperial; o 
diploma de capitão honorado do exercito com o soldo !la 
respectiva patente. · · 

Depois, senhores, foi elevado a major da guarda nacional, 
c um major da guarda nacional é cidadão brasileiro; vota c é 
votado. Além disto, elle tem os mais nobres sentimentos de 
sua ])att·ia, o Bmsil,e creio que tet·á aiaua os mesmos senti
mentes que tinha no tempo que o conheci; amava inteiramente 
o .Brasil, e não sei se morria de amores pela banda Oriental. 

Esse era o facto que cumpria ao governo unicamente exa
minar, pois lhe era: desconhecido, e mandar que não se pa
gasse mais os soldos !lesse capitão, declarando em ordem 1io 
dia que se devia apresentar á autoridade competente. Se 
quizessc pedir licenca pára servir em outro exercito, o go: 
verno devia dar-ll!e; e se aceitasse postos nesse exercito, 
estava no seu direito, mas deixava de ser cidadão brasileiro. 

O facto é oruinario, e não póde dar motivo algum para 
queixas da parto do governo estrangeiro; entretanto, disse-se 
que tinha feito muito e-uido essa tleclaração que fiz aqui. 
Senhores, não demos muita attcnção lls folhas de nlontevidéo: 
gloriárão-se por algumas palavras que eu disse c por algumas 
outms que o meu nobre collcga pela ~rovincia de Goyaz aqui 
proferiu; mas qual foi o resultado? Eu fui injuriado o o meu 
nobre collcga aínua mais. 

E' verdade que, felizmente a meu respeito, a pessoa que 
escreveu declarou mesmo que tínhamos contas antigas a 
ajustar; c estas contas mo hom·ão muito. Eu mandei, quando 
em inspector da alfandega da córtc; fazer a approhonção do 
um extravio que se dava em carne secca, pertencente il cas:~ 
desse individuo que assim escreveu, e esta apprehensão fot 
julgada procedente, não obstante ter havido recurso mesmo 
para o conselho de estado. . . . . 

Assim, o nobre senador pela provmcm !lo Espmt_o Santo 
deu mais importancia do que devia dar a esses oSCl'lptos da 
llantla Ol'iontal. Ellcs ora ologião, ora uoslouvilo o injurião, 
o, quer um acto, quer outro, devemos tô-los na doviua 
conta ; para nlim ·suo zero. 
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Outra resposta que vou dar, Sr. presidente, é sobro ponto 
importantíssimo. Sinto que em uma mntoria tfio clara te
nha havido tanta divergoncia da parte do um ou o~tr.o dos 
meus nobres collegas. O nobre senador pela prov!llcta de 
niato-Grosso, bontem com uma logica cerrada, com reflexões 
as mais dignas de attençilo, destruiu quanto se tinha dito em 
refcnmcia a este ponto. J>cdii,~i licença ao nobre senador 
para, naquillo rruo mo é partie.ular, dizer \llguma cousa. 

Senhores, entendo que nós estamos cm um regímen con-
·stitucional; será verdade? 

O Sn. ''IS CONDE DE lrAnonArrr: -Devemos estar. 
O Sn. FERRAZ :-ntas, pergunto, scrú verdade ? 

O Sn. SILVEIRA DA ThloTTA:- Não é.: 
O Sn. FEnnAz:-Pela nossa constitui~fio, qrrc ó o nosso 

alcorão.... . 
.. O Sn. 'SILVEIRA DA .llloTTA :-Devia ser. 

• O Sn. FERRAZ:-... vejo o seguinte: cc Poder legislativo. 
Compete á assembléa gefal, etc., (lendo) fixar annualmente 
as despezas publicas c repartir a contribuição directa1 » 
art. 1 ~ § 11. · -

Vumos agora ao poder executivo:§ 13 rio art. 102, (lendo) 
<c decretar a applicação dos rendimentos destinados pela as
sembléa aos varios ramos da publica aumministração. 11 

Estão, pois, definidas as nossas attribuicões; não 'pó de 
l1aver despeza alguma que não seja decretada· pela assembléa 
geral ou nominal e individualmente ou em globo; o poder 
executivo não póde decretar a applicacão de fundos sem a 
prévia audiencia e decrctacão do poder'legislativo. Ou isto 
iJ verdade ou não é ; se é vci~dadc, os corolarios são contra
l'ios áquelles que o pi não de modo dilferente. 

ntas disse-se: cc Eu, sendo ministro, faria todas as despe
zas que nas ~mergen.:ias fossem neccssarias, 11 üm o que 
quer di~er cmergencia? E' o caso de necessidade que mge 
<1ue se faça de prompto despeza, porque o poder legislativo 
liãO póde ser convocado? I>arcce que sim; ora, pergunto 'eu, 
deu-se esta hypothesc ? Não, senhores ; o nobre ministrCl 
mt!smo nos está dizendo que as ob1·as não se acabarúõ tão 
cedo. E' cl~ro que, aqui, nüo tmto da parte economica, mas 
sómcnte da parte do direito con5titucional. 

Vamos a'gora ao outro prinCipio : o poder executivo póde 
Jmver por qualquer titulo, inesmo como dons voluntarios. 
um seitil da massa dos cont!'Íbuintes, e applica-lo sem inler
ferencia do poder legislativo? A aJUrmativa, Sr. presidentf', 
tt·arií. a distruição de . todo o rcgimen constitucional repre
sentativo (apoiados) : porque nos paizes mesmo em que o 
governo constitucionalnõo tem regras fixas, como tem o nos
so, é uma re~alia do poder legislativo. dos representantes 
do llOVo, .decretar os fundos necessarios para as despczas, 
fixa-las. Se nos negão isto, então para que estamos aqui ? 
Para sermos meros espectadores·? . 

O Sn. · 81LYEIHA DA nioTTA :-De uma comedia. 

. O Sn. SILVEIRA n,l. Alo r r1-Não se faz boje; mas fazia:..se. 
O SR. FERRAZ:. -Disse-se : cc Tem-se feito despezas com 

isto e aquillo, com mausolóos o obras de gt·ande importancia 
sem autorisação do poder legislativo. » 
. O Sn. Su, vem,\. DA nioTTA.: - Qual 6 esse mausolóo ? 
O Sn. llllnnAz: - Ignoro ; não ha nenhum homem de es

tado do nos~ o paiz que tenha mausoléo. 
O Sn. n,l.nÃo DE S. tounENÇO :- Mausoléo niio, monu

mento ; na occa~ião não me lembrei da palavra. 

O Sn. FERnAz : -Monumento mesmo: V. Ex. veja que a 
unica esta tua que temos desenha ao vÍ\'o nossa situação cons
titucional : No cimo o fundador do impcrio ; em baixo ne
nhum homem que tivesse propugnado pela inrlependcncia; só
mente aníras, antas, tatús o quanta bicharia ha (?'iso de ap
provacãoL ao rovcz do que observei em Berlim, na estatua do 
grande Jlrederico, rodeada dos principacs homens do estado, 
dos genern.es que concorrêt;ilo para gloria daquelle monarclta. 
No pobre, mas bem governado e bem administrado estado da 
Bclgica, lá está uma columna cujo cimo 6· occuparlo pelo 
rei; mas coberta de nomes de todos aquellcs que combattê
rão para a gloria do paiz. 

M·1s emfim é aquclle o unico monumento ou mausolóo que 
temos ; quul é o outt·o ? 

!/aliou-se de caes. Senhores , aqui está a legislação do 
nosso paiz pela qual se decretão essas obras do cúes da al
fandega c dos outros cács, e se mandou que elles fossem 
eitos pelos meios orrlinarios consagrados no areamento. 

Talvez, 81'. presidente, que annualmente po1: meio de ore
ditos supplementares as despezas tivessem sido mais eleva
das ; mas mesmo com a creacão de creditas supplcmentares 
se l'eConhece O principio constitucional da interferencitt do 
po.der l,!lgislutivo ; elle approva ou nfio approva; · ô seu di-
rmto. . 

Disse-se (não sei se foi em aparte): cc cumprimos com o 
preceito que os 10ubscriptores nos impozerão ; e depois bavQ
jliOS de dai' contas ao poder legislativo). Senhores, nisto ba 
umit contradicção palpavel: pois se não tendes necessidade 
da intervenção do poder legislativo para a applicacilo dos 
dons voluntarios, como é que o poder l~islativo tem ·a attri
buicão do tomar essas contas? Vá a quem toca: é conse-
queÍlcia Jogica. . 

Senhores, tenho tanto desgosto de ver estas aberracõés 
do systema constitucional I V. Ex., Sr. presidente, não· fuz 
uma idéa .... fico nervoso .... não desejo mais falla·r, porque 
quanto m~L:; ten~po vamos tendo de pratica do systema re~ 
presentauvo, mms parece que vamos retrogradando ; nega
mos aquillo que é comesinbo, aquillo que é o b-a-ba deste 
systema! 

Ua muitos meios de defender um acto desses ; dissessem : 
cc Houve necessidade; temíamos qualquer insulto, tomamos 
estas providencias, o poder legislativo as ap~rove. , N110 era 
isto mais airoso? Não era mesmo mais glorwso ter o governo 
a approvação do. corpo legislativo? Não dava mais autori~ 

O Sn .. l1EnnAz : ,..._,E', Sr. presidente, a mania de muila da de a taes medidas ? De certo que sim. 
gente d~ nosso pai1. dfzcr. cc Eu, no caso de emergencia, Mas, senhores, vamos a ver mesmo o caso da necessidade. 
mostra:e1 força, farei tudo. » Sim, senhol'eS, no caso de o caso da emergcncia. Dar-se-ia·? Applic{u·ão-so creio que 
urgencm, dada uma emcrgencia; mas o nosso systerna exige esses dons voluntarios depois de se mandar nagar á Inglaterra 
que, como se pratica nos paizes constitucionacs, o ministro aquillo que ella demandava, depois de acoitarmos ou propor
ven~a ús camaras e diga. cc A urgencia da necessidade me mos o arbitramento do rei dos belgas; assim tudo estava 
obr1gou a obrar deste modo, dai-me vossa 'approvacão. » solvido, não havia nenhuma emergencia. 
(Apoiados) · . • ;::-Accresccutou ainda o meu lwnrado collega pela Bahia: 

No velho Portugal, quando a dictadura varias vezes se tem cc Derem os nos prevenir para o futuro ; porque então brio do 
lcvant~rlo, o govcrno,com a lealdade o franqueza que lhes são vir com grande força. 11 Senhores, ficaremos na mesma; as 
e~senc1~esl por mais disp~rates que tenha feito, por. mais communicações são rapirlas; qualquer augmcnto de defesa 
'Iolcncras que tenha prat1cado, vai ao corpo legislativo c ou de fortificação ~erú facilmente neutl'alisado r,elo augmento 
pede a approvação das medillas que tem estabelecido e posto do numero r!e navio? de at~que; em Jogar de vir um ou dons 
em pratiCa. chavecos, v1ráõ mm tos nav10s, e então o pobre cncouracado 

Na Inglaterra _o mesmo se tem feito; mas não procurarei do 800:000,$, ficaria no buxo, por exemplo, rio War1:ior, 
este modelo do systema reprcsm1ta1ivo: onde é que não se como uma pequena pelitinga no ventre do uma haltla. 
tem foito .. isso? Na França? Tambcm se faz, embora se so- Senhores, a cnusa não pódo ser justificad11. ~'aca o nobre 
phi,sme a.ctualmenttJ ~lo um ou outro modo, mas o corpo logis- minist1·o pelas dcspczas ordinarias primeit·amcnte Üma forta
Jat!VO da npprovacao. Nós somos representantes do povo, leza; acabad1t esta faca outra; mas tudo do repente, não 
mas não temos quo· ver com isto I 1 póde produzir nnda1 porque mesmo cm caso de etocrgcncia 
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ilt! que ,:pr·vi .. ~n. ( quaudo lf!lihanloS artilheiro,;) suniin pMem 
e~lnr promplas se!:<lo darjui 11 10 amto~ '? · •· 

Senhores, ú preciso q tw coHfe,;stnuos no~sos erros; ao mono~ 
eu confes~o. ~ernpre nquelles <{lltl pratien. No monwnto do ftJr
YOI'. da extrlado, c<,m:ncllmnos muitos erros; nfio os ex;uni· 
rlilrei; ruas a "par desses erros houve uma eous<t, que rlii.O 
~e i .. como r•xpliear-a emuluÇ;i.n da. popularidade. Nin1iuem 
fJiliZ que outro lhe levasse as lnmpas. Houve uma muuhção 
qlte tocou a tod:1::> as classes. não sei mesmo Hl subiu até o 
~~~o. E' o que huuvo sómeule-pnpularidade e mais popula 
ntlade. 

Parece que era o conde Mulé que dizia crue de ~r·dinnrio 
éHJUeJ\t!S que ~e ,engolplwv<lo nas onda~ do praZPI' que lhes 
ditVa a popularidade, er·.Jo -vietim;t~ d<·lla. a historiá ne~le 
polito iipretienta uleis exempl(;~; uma grarule licào pam iodos 
os r;ossos ostadbtas. • 

Façno; porér~l. tudo o qtie quir.rrrm, comtar.llo_que niio se 
ar'l'oguem aquillu a que tNnos direitn. Nós tinhamtJs o di
r~ito de-intcrfel'ii·, di:' examiuar. de decn!tar· o que .era pi'tl 
(~rso para a defesa do paiz ; uinguem tem o direito de ser 
uwi;; patriota no inipr>r·io do que o:; n•preseutantes da naçiio 
(Apoiado;~); o poro uilo se pó,ltl dirig-ir melhor do yue por 
11rtcrnll\dro rlaquelles quc.c~culbe, c o senado sabe que 11ó,; 
que c~lam.os aqui a~'e1.1tados. e os dP.putados que silo elei
tos qu;llnerwlnwnte. nos os representantes do povo. somos 
os verdadeiros e legitiuws vehiculos das sua~ <n•pint~Üe~, 
rias mi!s inl<:11çõcs, Jos seth! dcsPjos ; outro~, iiJo pos:-o re
eonlit~ecr. alem dos rcpre:,enlill 1tcs rla naçiln, entre os quaes 
l.amhem está collucado um do~ l'<llliOS do poder le;!i~lativo. 
o llllJI(:r:HJor. que, r:onforme a nxpt'll8sào da cunslituiç;lo, é 
o pmncrro repre,·enlantc do llrasil. 

i~u rJuel'iu estar de ar:eordo com o nnbre ministro da fazenda 
so!11·e. e.stse pont.o: .s. Ex. que é franco. que é homorn dos 
pnPttpiO, coa::.trtueronacs, di;;na-se de dizer-nos cnmo podt:r~ 
levai' á receita e~scs dons volunlario"; .a que verba? N<lo 
sr: tr·;tl.;l t!:! neg-ocio rlt~ f,t.vor, de esmoias dadas pam o esta· 
lll'leeimr.r,to rle Pc:dro 11 qu·e nfto vem no nn~so nre;unento; 
tml.n -:.e do duns voluntarios para o ~crvko do c~tailo, para 
u ~i·rvieil ria Siiil rlcf1~~ia. • , 

Comó pridr. S. Ex cln"si!icar r,,: ta riA,pcr.a ili10 autori:•ada? 
0 ·productu UeS:lil gu!t~erip~iio inhcCCB~iil'iamçn(,e [lilril 11 ver
h! de rcr~l'ila c. o foi erl!fn '!Uil dcpoi;; rir: ~c i~ mcze~; ma,: il 
rlc:'jlf!Zn? D1we haver urn excc,:so; m:te 1·xe:·~~-O virc't 110 hnlan· 
ço; bem: c como S. Ex. ju:~tiflc:ll'ú '! Dirá: "O g()vCI'fil) re· 
partiu r~:;ta re:Jrla public<t conforme a vo;t!ade dos parlicu!nres 
e n~o co11fnnne os r!eer·et.lis dn podr'r IP!.'!~Iativ(i." Ora. isto 
n:lo. ~c faz nem na rcpuuliea do Pitntgu:iy, que nüo é cun~ti· 
turrnnal. 

·Em tnf)lliOI' que o nobre ministr·o da. ~uCITil dbsos5e: " Se
llhorr~s, ftti nrer~~snrio fazer-se esta grande de,;lii'Za, pedimos 
ao corpo lt~isl<:tivo a sua. élJ!provi1~·;lo; o,; meios qnn tumu;; 
s5o os dons voluntarios 1>, e o poder !c;;i~blivo, us.111do da 
sua regalia, approvaria o . que o npb1·c mini:;tro quir.es~c, 
assun corno tem ilpprovarlo muil.ns outr'ltS con~a:i que não são 
le~nes, muitas outnts despc·zns que u;io Cl'i10 <Ui!orisarla>. 

1\las o g-overuo não procedeu deste modo, Si·. presidente, 
e corno ficamos nós que somns Olhos do governo repr.e~ei.ta
tivo? Eu e o nobre ministro quil só somos gente uo Brasil, 
po'i·qlie somos representantes de nos~as províncias, podemos 
r:alrar aos pés as pt·crngativas dos corpos a que pertencemos? 
De certo que o nilo podemos nrm dPvt•mos fazer. Como fica o 
p~rlci·legislalivu? O govt·rnn 1';1z a d<!speza c o poder le~isla
tivo fica emb:ü·açado, não diz sim nem n:io, corrsei·va-se es· 
triwho, mudo, como uma e~tatua no meio do mar'/ De cert1J 

que nilo. 
E perdôem-mc os nobres ministros, os que pertencem ao 

t>arlido liberal... · . 

approvat·á: o~ noLre~ .mioi~tro~ mesnH1S n;io o approvan'lti 
em,~ua eonsc:iencia. (AJJOiculus.) 

~la~ disse-se " E' Ulllil cousa r(Ue n:ln vale nada " 
Se~l10ros, ::;e isto não vale, o 4U-l valerá no nosso paiz. 

(Apowdos.) 
O Sn. vtscor;ug n~; IT,\llORAnY :-E' a pero"ativa mais im-

portante do poder legislativo. 0 

q Sn. Fr~BllAZ :- Tenho'. n1cdo. Sr. pi·e~idente, quando 
VCJU C~S!?S éll'!'Ol?S_ de Valt!lllla, ljll~ tem SÓ por fim acaui'U
idur a constrturçao e as perngat1vas do poder. ht,.islativo
Devet!lns ser valont~;s para defeudet· a ellnstituicão"e a~ pc
rogatrvas que e!la nos dá; o mais nuo vale mida: é fumo e 
furuo ~e esva('ce. ' ' 

Não rli~u isto em relação ao meu nobre amigo, senador 
pela llabta.,.: . 

{~ Sr1. nAnlo llll, S. LouÍul:-~~:o :- Agoril é que fez a expli-
caçao. . 

o Sn. FEHRAZ :.-:- .••. nrio posso, ,~orquil o nohre senador 
sahe que o re,:JH!ilO por·. todos. os motrvo~ ; o pl'incipalmente 
pela ~ua coragr!rn, pulos sel'V!cos gue!'reiros que prestou à 
orden1 publica na min lia proviiiciá. - . ' 

~u dust·j:lt·a tjllé todo:; fossem como n nobrB senador; ma~ 
CI'I~IO tjtle ba ilfllOr jil'Opi'io dii riarte ac S. EX. Póde hitVei· 
hou~en5 qu!l_JHH' fdta de pr,-atica, se entmrrm em fog-o, esriJo
rr~::ro, ír<'r~:ao,; .dada. porem. uma emcrg-encia. destas, qu;d
qlier· de no~ fal'fa o qutJ pouesse, encararia o inimi"O e uãci 
fugiria do fogo. 0 

Lá por ti·cmer, ha genet·aes lira vos quê no pi·incipio do ata-
qutl trcmHm. . 

O Sn. Ún1o Dil S. LounENQO: -Ten-i seioes. 
O Sn. l1Erli!Az: -:- ~ o nobre sena.dor tem o ei:~nipio ( n;t 

uossa me~ ma provrnc1a) de um homem muito· bra r o 11 uo 
quando enlrava em fogo fi~;lva pall)do; eutretanto er·a uma 
l~t>l!a c.:: parla, o bomom ma. rs c<irajoso tJUll se podia ler o 
br. Aq;ollo. . _ . · 

Eu !jlll'l'ia ser I ôm.o ;,) nobre s·cnadór; tive li tu)(·m o líapÚs-
100 1~e ~angue, ma~ Joi em tem~o de. l!Jeninice, que se póde 
considerar como temr;o rle doudrce ; for uma grande à~neim 
do que me nrrepcndi muito. 

Acompanilan·.i tillliDi\i!l o nobre se!1arlor por· ~lato-Grossn 
em um. ponto; e a re~perto. da neeesstr!ade de diminuir o ilU· 
mcm do~ ofllcia~s do exercito,. por não c5litr' em pt·oporçãn 
~om a !or~~a. do nwmo t:xerc1.to; Q a par di~ lo repetire r :.. 

CUIHII'il que J~l em (~~ti'O lCI!lpO fiz: JHi.O dt\Sl'jO que OS oUieiae~ 
dn. e~ ta do· m~ll.ll' seJ!tO d~svtados dos s~us ~erviços, ou q\w o~ 
o!ltcrae~ de rn{antan:t vao desempenhar servicos dos ollichc . .;. 
d(> e~tado maior·; a:isim como estes e aquellé~ os sen·iens' de 
engenheiros; .é uma necessidade que reclama a instruc<:ilo du 
oxeJ'(:i lo e a boa ordem. • 

Sei que. o nobre ministro me dirá. " Or·a, um presirlcnl.!\ 
quer um élJUdante de ordcus de sua confianca· !ú vui urn 
ollici<d (!O inf;.tntal'ia. ". Mas o presideuto ncio· I;óde ir seri1' 
e~se homem? N<1o ~er.; acl!o me:::111o que os officinrs que 
s~rvem na sala dn~ prcsrdencras ás v~zesyrestão mais dcs~er· 
"'!.:o do quo servt.~~; mesmo ~e. ordrnano os presidentes es
colhem entre os ~fitciaes le pohcra aqucllcs <Jue são mais drl 
sua conüanca. Em todo ~ caso convem que se rna11tenha 
a ordem neste ponto; a mtstura e a tt·oca mlo é conveniente 
ao servi~~rl publ ieo. 

Eu descjúra tamllem ouvir· o nobre minisf.i'O sobre as dilfe· 
rrnt.e" colonias ~1ilitar·es. N<i:o sei se actualmente se observa 
aqull !o que a_n lrgamente se obsen:ava; as praças colonisa
doras crão trradas dos corpos, hcavão com praca aborta 
nelles. e erão marrutcnidos pelos mesmos corpos. • .. 

O Sn l'iiAIIQU!lZ Dll CAXIAS: -Hoje vencem pelas co-lónias. 
O SR. C.\NlHDO llonGES :- N;lo são todos. 

'"· () .Sn .. ~i'Enr~AZ:- Se. não cntt·fio no numero fixado prL) 
o SH. FtmllA~ :- Ct·eio que tOilos: nem quer·o por eln du- r~rpo. legt~latrvo, e so r~so não é autorisailo pelo poder k· 

vida.' JIOrque todos nós somos libernes. l1ci·~ur~tr~ eu: esta gr~l;~trvo, en~endo que nao andamos bem, porque a consti· 
mcd111 .. , e:.te facto, esta pr;\tica está nos prinCrJllOS do par- tui~an csta!Je~eco que annualmeote se fixem as foreas de mar 
tido li.bcr:al? Em parle .algu,na do mu_ndo. o partido lilJcral e de Lena. . • 
do~popra dc~t;l rogalra o poder legrslntrvo para da-la ao I Hc1 algum~s C(!lonras que, ao quo pnreco, niio tlim dado· 
}Joder ex3culivo; croio mcsmo 1 que na e,;Bcncia ninguom o bnm rewll<uh. e podem tiCr di:;r!cnsadas. · N1lo sei ~1!. esta 
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llt!sle ea~o a eolonia de l'in1enteir·ns. Estas colonia~ no prin- eampanlta. pódll, deve ser preterido por atJ!Wlles tpw fnzõnJ 
l'ipio devem ser· povoadag por soldadtlb vúlitlos, nms logo qun esHcs servinos ort.linarios, esses sorvi~·os dll rua, de :t\:clama
tern :ll.gurn inermnentn tleV!'m pam ellas ir os soldados !JUe ~ües, de ft!i:vor ou [permiLLa-mo o nobre sonador· pela .llallia 
j;'dcnh:1o dado suas baixas o.quo quizerem apr·ovcit11r-se tlu que w;e da ~;ua expre~siio) de palaquada '? 
favo!' quo lhes conc1~de a le1; (l em gm·al Lodos os outr·os Nilo ha nada mais infeliz para a. classe militar do que a 
t'lll iguaes circumstancias tjlte ha mais tempo tiverem dado injusl.i~a das pr:omo~Jcs;. (apuüu~os); e:Sta inju~t~ça de 01 diua.rio 
baixa.- arreda do servrco Ullllliihtar hnoso ou um.m1lllar encancc1do 

Parece me~mo qnc srria eonvenientemenle tiar refugio nas pral.ieas da· gul:lr'J'a, uns prati~:as do campo, o talvez nas 
ue,tas colonias a olliciaes reformados que vivem na miseria, praticas da adrniui~traçiio. . 
quando \'ão como commandantes, ao menu$ como colonos eni Dirc't o uobrn ministro, poriJll!l elle bem conhece' o nosso· 
certa posiç;io. exercito, jc't foi, creio qu1! ;,uditor de. ~u~na, acompa!tbuu 

A disciplina d.estas cfllonias é altamente reclamada porque Ullla parl.e du mesmo exerctLo que se drngra par~t 1: ll.ro da 
p6de dar-se que o soldado pela obediencia sirva de cultor Pt a ta, conhBce bem o pessoal que so acha na provmw.t do 
das roças ou dos jardins de seus comm ... ndantes, couw f\i()-Grantle do t3ul : (( Mo é C:e I.1Hios os tempos, porque de 
·acontece. ort.linario os oífit:iaell de salit setnpre foriio pi·t~ruovidos do 

V · F prcftJrencia aos outros. " .!\'las, scolrorcs, esta ohJL'cç:1o pare-. 
O Sn. VISCONDE DA BoA- !STA:- Apomdo, em 'CI'Ilando. ce·me fóra do ~ystunra do pc~simismo. <c Os outros llzcrào? 
O Sn. I'ErtllAZ:- Senhores, a. elasse militar tem sido facanros huulJcm, )) e nii(} se póde mesmo fnzer cst:t accu:;a

ltastaut.o protegida pelos poderes d > estado, mas ainda de- cilit SI!IU bem rel.ledir que muitas vezes o o{l}ciul que eBta no 
l'llilllda alguma protecção, nii.o a prot'lCÇào que temos dado ~:;biuclc. pela pratica que tem da admirlistt·aç;lo, JH!Ios scr
JtOrém uma protecç;lo mais eficaz. Viços que f:~z, pór!e ter accesso com preferencia mesmo :\quelle:> 

·o Sn. vrseoNDE DA lloA-VtsrA:- Protec0ão respeitando que têm serviços d? c:~n.lp~mha. . . 
'os direitos. · Corutudo ha murLa dtslmccão a fazer entre esses 5et·vlcos 

de administraçilo que de on!luario são arduos e deniandi1<J 
O SR. FERRAZ:- A_ lei qÚe eoncedeu meio sol r! o às vi uvas iulelligeucia. uào nwt-liocre, e os serviços daquei~!·S que bla

·o filhas dos militares foi bem previucnte; elia quer que se: sollão pelas ruas, .IJUe fazem eoro com os purtrdos, . e .que, 
·destine um Jogar cm <{H e estas pensionistas possão VIVer; seu como 0 nobre ministro sabe muito ben'i, niio servem ma1s do 
'tim foi at·redal-as dos graudes centros populosos em que que de éco de certo~ chefes de turbas altisonantes !JUe pi·o
~eriào infelizes, porqúe a manutenção e cam, a vida é mui- paliio pt1r toda a parle as virtudes uaquelles it quem adorão, 
'ta~ vezes insupportavel; seu fim foi desvim' esta gente pen- euruo os indios adorav<io 0 sol. Creio~ l:lr. presidente, que esl~ 
~ionista de estar selllpre ;i porta do thesout o, rebaLendo seus u<io e a base de uma. promoção, e que, quando se faz seme-
ymu,es vencimentos, victimas da usura de certa gente que ll.laule injw;tiça cava-se a I'Uirra da cla~se mili~ar. .. 
y~ive pr·intipalmente da ruina da miseria da classe que não é Pelas reflexões (!Ue aeabo de fazer, Sr. p:esrdentc, parecc-
;dwslada. Creio !Jüe a [lill' desse lobo-ar alg-umas imtituieOes · 1 '(' - 1 · · · t " n1e que nfio tomarei a c assr 1caçao 1 e oppostclours a, com 
auxiliares devião ser Mla'belecirlas, por exemplo, um collegio quauto ella sell!pl'e me honrasse na n1a10r parte dll tempo 
Jtara dar instrucçüo aos fJlbos desses pensionistas. n!as enêrc lia minha vida p.arlamentar; e revelarei1~0 senado que tenllo: 
11ós colloca-se ludo ria côrte, invalidos, 'pensionistas, tudo, medo, e muito grande, de ser, m1o rlrgo govermsta, mas 
Tudo· minblcrial. Ainda nu o o fui que nüo me snccedesse ver o 
· Não haverá algum e~tabeleciriiento, algum Jogar p:•oprio objecto do meu culto immeuiulamcnte dissol.v~r-sc ,; d~ sorte 

rmra os invalidos? Não haverá alguma província, alguma que meu apoio, quand'l 0 dou a qualquer nu.ntstenc, o sem
'cidatle em cit·eumstancias favoravei-s para habitaçii.o dessas pre com acanhilmento;. temo que elle po1· 'lllllha causa, por 
pessoas que vivem do meio soldo? Creio que a província de miulta inre!icidatle, por minha má e~trella, immcdiatamentc· 
:Santa Catharina, que gosa do um clima excellente, podia ser dissolva-se e desappareça. . 
·aproveitada, ou então o morro de S. Paulo. E' isto prefcrivel Não poúerei aqui produzir grandes exemplos; mas peço ao 
a ter toda essa gente aqui o nas capi-taes de p1·ovincias, apre- nobre presidente do senado que neste mume1,to me preste 
·~entando ás vezes um espectaculo uni pouco repugnan!e. seu testemunho: 0 mínisterio de V. Ex. foi o segundo ~ 

i(aJilll'ei da p1·omoção. Senhores, o gabinete, creio. que de quem apoei, e creto que teve· dous ou tres mezes de ~xisten
:1ll d'e janeiro, tomou uma providencia, que na minha opinião cia. f>or isso ando' t<io desconfiado, qu·e não desejo mms pres- ' 
11fi.Ô pód'e ser considerada como providencia acel'tada. Antiga Lar· apoio a ministcrio al<>um. · 
nrente as ·promoções erão feitas em certas épocas; militava · Se fallo desta maneira~ é porque desejo que a administra
para esta providencia o seguinte: depois dos exan1es pmlicos, c~ o da gu:crra assente sollre as verdadeiras bases, o estou 
depois das informações dadas durante todo o anno se formava [.ertiUatlitlo lJUe nós não temos administração da guerra. 
a proplista e a promoção era feita; mas boje o senado sabe " 
que assim que se dá uma vaga é inrmediatamente preenchirla. O Sn. vtscor;oE DA .Bt1A-VISTA:- ,Apoíadissimo. 
uiio se atleude a nada. E disto o que resulta? Não se pórle O Sn. FEnnAz:- A rotina, Sr. presidente, nos mata cm 
bem avaliar o merito dos officiacs que se acbiio .em circum- todos os ramos da publica administração; se alguma {Jessoa 
t.tancias de ser promvvirlos, e as promocões tem mais ou anima-se a propôr qualquer melhoramento este. me bora-:
menos o cunho do favoretismci, do nepotismo. meu to acnha sob os golpes da rude alavanca da rotma portu-

E como s~ pódo qualificar serviço de merecimento, aquello gueza, que. :Pndo passado para entre nós, ficou no mesmo 
que durante a febre patriotica, en1 consequencia do insulto estado que era no tempo colonial; entretanto que os portu
que nos fizcrão os inglews, foi reputado como uma base se- guezes moderncs marchão muito mais avante. do que .nós. _ . 
;; ura para a promoçilo? São estes os servicos que a lei eJi.Jgo? Acontece isto em todos os ramos do sei'VIÇO pubhco; na o 
Accre~ce que os ofll'eiacs assim promovidos ohHverão sobre se quer estudar temem-se as .innovações, o sob o peso da
m'ercê honoraria o accesso. Senhores, os serviços que a lei rotina tudo se 1;cbaixa; é digno de riso aquelle que empro
'\xige, os serviÇos ~ne devem se1· premiados pela promoção lrendé' a·lguina cou~~t de novo, c muitas vezes é .votad~ .ao 
::;to tlifl'el'éntes t.lcstes, devem ser mais bem aquilatados'. dc~prczt, 11uh!ico. E esta a sorte de todo o homem poht1co 

O serviço tle ~lll official que diste na côrte póde ser !lfJUÍ- de nosso paiz. . . . . . 
parado ao serv1ç.o do offieial .<JUC vive ~ompre acampa~lo :'t Se, pot·ém, clle se pôe debaixo da tutella do um desses ol
tiOrrla de um arro1o nas camp1nas do lho-Grande do Sul? !iciaes de swt:taria dutmados hoje directores, ou nii.o sn· 
Um homem que vive espatr·iado, quo muitas vezes, como vi e con.o ; ú vi5t.a rl:~s innova~ões que, e~ til o .na bagagem <.lo or
observci quando presidente daquella província, niTo conhece eamcnfo · llilO w se os devo chamar· directores, chefes de 
a capital, salvo. se passou por clla uma ou outra vez por sccçuo o~ não; é preciso que o nosso rlicéio~ario adminis
;rcaso e repentrnamente para drrigir-se ao seu destino; um tr·;tlivo !'C renove para conhecermos as dcnonnna\'ilcs dcsf:cs 
.homem que vive sujeito a todas as necessidades, sem aquelle I < mprcgado:; ; mas digo, se o homem politico co1loca-s~ dc
cllnforto tJUe se tem nas capitacs de provineias e especial-) bai:w d,t tutclla de um desses ofllc.iacs que nun~tt estudar;lo, 
mcn~ll na côrte; um homem que além di5so tem scrvi~os do 11ue n:io tplm'm o~turlnr, tJIIC promovom seus tnteresses OLl' 
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SESSÃO 11m r:w m: A(JOSTO DE lSGL 18'1 

~~~ iuii'Jil'~~se; de seus íllllit:;o~, l[l!C p1·oeun1o Ulllil clicntella I' donativos; e, tendo usado de,; te recur~o, o govi!I'IIO v2iu llil 
na eórte o li nas províncias, que engalliio os ministros ~ob o ·corpo legislativo em j:11wiro de:'ltl anno apre~eular-lh~ eom. 
j11ranwnlo de uma. liilelidado cunJ!!ral mesmo, ap[li\l'CCO!ll · l.orJ,i a franqueza e verdade o acto .que elle ltavíapral11:ado. 
afin:1t cs~H!S desriaratcs <rue .os homeus de. adrnini~lraÇi1o cus- :Chamo. a alte~IÇ.iiO 1!0 nob!·e senador para o ;uitlit;unenlo é•O 
tum;To aferir como inconvelllcutes ao scrvtço publ11:o; o facto I'Clatorw do rnlnl:ittll'lo dil lazenda,aprcsentado este anuo pl'lo 
é IJIItJ ainrla não houve um só passo no progresso ria arlmi; Sr. mal'lfuez de A!Jranlcs. IJ.isse H. Ex. : !kwlo.) 
uistração, quer na mi:~·inha, quer na gur,rra; .IJuer em outra.s , " E', o additm!1ento ao relatorio da fazeud<~, pag: ~i.--· 
rep;u'ticõe~ · e, Sll algum houve na fazenda, VUJO que as cou~as Sul!scnpciio nacwnal. 
~o achtÚJ en; tal ponto, vejo um la~ abalime~to que.I'CCeio fi,Uc o 1°, ~o e :!0 período~ e mais. o ii0 c G." juntmnon.le .. 
tudo se bandhe, c a har<illm da fazenda, Sr. prc~H.l{·ute, e a '1. 0 << hm con,;equcll.Clll do contlJclo hav11lo em JiliJetro dn. 
lpais fatiÍI pam o paiz. anno pnssado,,entt·e o govcrnoimp~rial_ e a lega.çào llril<ulnie;J.. 

o Sn. V!:iCONDE DA lloA-ViS't'A:- mnito bem! ue~til côrte, fi1'1lnde lllllllCl'~ de Cldadaos de. dt:verRaS ~litSSI!:i 
· · · ollereceu no. estado, não so recuri.os pecuruanos desttnad11:; 

· o .. "'in·. ll~i~bl!l .. ~e €Ja•·v•nUBo (ministro da (azcnda) : - em geral a fortiflcnções do nosso littoml, como lambem o~ 
Sr. presideute, não pretendo entrar na di5cuss<io do orca- seus servicos pe:;soaes. 
n1enlo da ~uena ; vcniHY sómente dar resposta a ~m dos "to- · ~.o <c Afguns offerecimcntos d~ dinheiro forão feitos direc
picos do,. di~c;urtiO do no!Jre senador que acaba de sentar-se. t.arneulc ao govemo, c outros !)OrinteJ:merlio de. uma cont-

N;io· ,;ou cu o respoilsav,el immedint.o pelo facto que. o no- mis~ão nomeada vela praça do commer·cw dest,a cHiado, afim. 
i1re s~.narlor arguiu ao ministeriu da fa~.enua... de agencim· subscripeões c recolher o seu rn:ouucto. 

O Sn. Fr·:II!IAZ: -Nem eu disse que em. · a. o c< Depo,;itadas "algumas som mas, prim.itivamtl'nte em, 

O Sn. Mll<t,.;rnl) D,~ !'AZENDA: - A~uclles que ottvir;lo ao 
nobm :'t!nadot: podeniú persuadir-se do IJUC fôra em virtude 
de um acto meu que se fez o recebimento e applicação dos 
tlonativo~ oU'ercei!los para ns, ~rgenc.ias tio estado. 

O Sn. l):nnAz:- Conlirilo-se a~ datas, que c~tá. salvo 
indo. · · · 

O Sn. ~!.L~It:TIIO DA.r',IZE1WA:- O no!Jre senador referiu-se 
ao minislró dit faze!l.da. · 

O Sn~ FEnHAZ :-E' o que tem de dar.contas, 

O Sn. m~tsTni.J !lA I1Am~nA :- Enl.ilo creio que me corre 
o, dever de dar uma. breve resposta. 

N;io fui cu qt:em . determinou que tivrs~em a applicaçáo 
t]UC t.iveqio os dotíativos feitos p;u·a us urgcncias. do e:'lailu; 
was sou L;io re~ponsavel por esse acto como o meu illustre 
a11teces~or, porque continuei a praticar o que estava resol
vido 111'r ellc e pelo m.inh;tet·io 11ue precedeu ao actual. 

. bancos. tem ~ido ultimamente recolhidas ao tbo~uuro e the
sourarias de fazenda, pam 11ue a' importaucia Loliil dos dou;,t
tivo_.; potisa ter a. uecc,;saria applicação .. 

ii." « l1ol' eonta do producto da ~ubscnpção r-:Jsolveu. o gu
VPJ'OO despender a quantia de 700:000~ lluej;\, se aelw ~. 
'tlisposiç;lo do ministerw da mariuhit, conforme l'llijUbilou em. 
,;eu avi~o rl•l 11 tle dezembro, com. íl aC•[Ui6iç;io tle um uavio 
encouJ·a~ado., cuja constn1c~ilo vai ser contratadit. 

G. a " As som mas l'e,.t:tlltt•s serã.o empregadas nas despezas . 
1le fortilica~:iies ou i·ep;u·os tle fortale1.as e o utr:as obnis d<t. 
mesm.a uatureza. feitas na côrte e lias l·H·oviucias. por iiUI.o: 
r·isa1~;lo dos minislerios da guerra c muriuha, depois dti cs,
got;idos os creditos, concedidos no. presente cxercieio para 
as ohms militare~ rios referidos. ministerios, e bem assim n;t 
eompra de ill'lllilUICnlo IJUC já foi encom)ncudado. '' · 

Estii, portanto, IH'PVado I(Ue o goveruo procedeu como lho. 
cumpria, recebeu os donativos, deu-lhes essa applicii~ào, o 
trar.cndo o nPgocio ao conhecimculo do corpo legislativo, 
t\,;pcrava que o seu aeto ou fosse approvado ou. reprovado. 
Estamos 11o oitavo mez da sessão deste anuo; e agora e· lJI.Ü~ 
ouro..levautarem-sc vuz.es nesta casa coutra o procedi.!ll~Íito di) 
goveruo nesta qucst;io; agora é que ellcj é taxado de illegal. 

O Sn. S1~VEWA riA MorrA: -~Agora ó que se di5cute o .. 
or~amc'nto. 

0: Sn. fgHitAZ :--Eu niio csÚve cii.. 

Encaraudo a. qucst;lo pelo larlQ, sem duvida. mui Lo impor
tante,· pelo quài o nobre s~nador a e11carou., devo dizer que 
e~tou em al~;uma divergencia a respeito dos prH)(;ipios por 
el;e su~tcntailos. Entendo que. não é probibido ao.gqvcmo 
receou· os UOllittivos que os cidadãos quizerern fazer em be
ncfieio do estado. Ou seja para reparai'Se fortificações, ou 
S('ja piiraa a~quisição,. de va?.OS de guerra de nova e det.er
minada L'specw, ou para a construcção de urna ponte ou de 
uma estrada, estou persuadido de que o g-overno não é inhi- 0 Sn. ~~~~~~THO llt\ F,IZENBA, _ Pertloem-uw os. nobre~ 
h ido pela legislaçiio em vigor de receber os donativos que senadores; eu não far.:o censura. a niugucm. Estou dizendo. 
os particulares esuontaneamcnte q· uizerem:_ dar par;l ta.· es fins, h · ·' 

. · . r . , que desrle I[Ue. o governo trouxe a\) con ectmcnto uo COI'Jli) 

O Sn, SILV"IRA DA Mo1·rA: _ Ninguem di~sQ 0 cont1.·ario; le~islativo um acto q~o· praticou, na su.pposição de qu,e. estava 
não está inl!ibiúo de-receber; 0 caso é a <lpplicação. pam isso aut.orisado, rlesde que o g-overno lrouxo no conheci

mento do corpo legislativo uma pro.posla. iJedindo 11ugment',r 
O Sn. MINISTno DA FAZENDA: -Então n<1o ha accusacão de credito lliiS repartiçu,es da g-uerra e ria mal'inha, e rnostt·otl., 

alguüm ao ado do ministerio anterio1·, ·quando , rece~eu·. e que se havi;lo esgotado nilo s•) as (jUauU,a,; vota,das para as 
an,;orporou á renda do estado o producto dessa su!Jsenpção; t!csi1ezas destes tlous miuistorios, mas ainda o proil!cto da 
c;Jtão nesta parte não tenho de que me j~stilicar. Vamos á sub~cripcão, tendo passado ambos esses creditos nas camarail. 
segunda parle, á app!icação <IUC. se deu ao produçto dessa lcgislativas,sem que observações fossem,fl'ilas contm aquclla . 
subscr:ipç~o. · . . . . . >tpplicaç<lo, eu. creio que o miuist.~l'Ío que succedeu ao 4uo. 

Eu Jct d1sse, senho~es, que o rn1msteno antcr·Jor fo1 o trne havia tomado essa resoluc;lo uão pode sm· accus<ido por te•·, 
rcsol~eu dar· esse destin~; e como. l'esolveu o ,mi~istcrio sustentado um acto IJUco ê01:po legi~h!tivo, se ex[Jiicit;nnento. 
anten(lr? .As eircumstancms excepcwnaes e extraordmar1as ou por um acto dctermil)ado .não approvou, to1lav1a tolerou e 
que se derão em janeiro de 186:}, levárão o gabinete a tomnr até o presente consentiu que assim se houvesse feito. 
alg~.~as ~~~ov(!lencias, com o fim de. ~e!l~?~ar o ~st~do de O .. ~r.. Flm.ru:t,: _ Quan<Ío pediu. ·o c!'edito'?. DQpois ·de 
nos~,ts for t<~)ezas e de pro~ ove: a acqmsJç,w de a1 nltlmento fe' t· . a, des ,czas 0 lJUe é coutmt·io á le"islacão. 
InillS aperfeiÇOado ,que a SCICnCJa. tem descoberto e posto em I '1 ~ · 0 

[ ' . , ~ , • 

pwtica. Nesto intuito serviu-se o governo dos meios que . O.Sn. Su.vgm:l liA nio'J"rA:- V .. Ex. esta um pouc() c~IJUC-
para tal fim lhe havião sido concedidos na lei vigente wlo do que se d1~se na casa. (Jipowdos.) 
do orçamento, porque clla o autorisa a prover ·a essa O Sn. ~IINISTn'o nA FAZENnA:- Eu não enlro cm todas esta~. 
necessidade d_o serviço publico. Se. ~lguma cousá . r,ode questões, porr1ue'.não desejo gast<LI' inutilrncnto o tempo. 
uotr~r-so é nao se ter o governo lumtauo na acquJSIÇão 11 ,. , . N' :- . . . · . \ . 1r _ 
daqudles, objectos ás forcas que o OJ'camento lhe tinha O ~11. Lr.nAz , -. lstp u,w .se g,\st.t tom no' c UIIM I e 
proporcionado, que excedesse aquelle limite; .mas como pro- rogat1va do poder leg1slat1vo. . 
cedeu o governo? gastou á custa do' orçamento, emquanto o O Sn. nuNmTno nA FAZENIIA :-Bom,. cn.t;io h;io de roco
orç.amcnto lhe forneceu para este lim os meios ueccssarios; nhecc1· flue eu tinha necessidade rio explicar·. os factos e do 
•Jtl<lnrlo e~ses mdos ~e csgotárfto recorreu ao producto desses mostrar 'III C o govcruo, sn praticou o ado, lli:\O . o fez ocr.u!·.·, 
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liWIC~Ite, que trouxe-o. <'m .tempo mnito cornpe~rntn. a6 conhc
r·unenl.n do corpq legt~lativo; c o corpo legr::lal.iVIl ('~l.a~a 
110 ~eu dirrlil.u, ~e a vi5la da commurJieHçiio qun t~v~ dn llll

p:stro da fil?-enda., tives~e feito pa"sar alguma _ret;oluçfro. re
vo~~nndo o acto, c dando qualquer outra appl1cn~ão ao pro
diwf.o dc~sn subseripçuo. 

Ocvo a;:-ora chah1ar a atteneão dos. nobres senarlorcs para 
um ponto lfllC convem seja nniito eselarr.eido. Senborc~, n;lo 
duvido que o 1:egimen reprcse11tativo exija todas as ,lll'~cau
Çiills, todJs <is <~autelits que os li obres senarlnre8 tem 111rlicado 
1;omo ncces~arias, par·,t que se niio düm ahu5os da parte doo 
mini~lros'; mas-o lfUC tcnl:o obsel'l'ado no !lli'U paiz até o 
pres<~ute, é que essa theorí:t IJ;lo tem sido prntic;tda com todo 
o rigor nos aunos antecedentu~. Tcuho vi~l11 eoncluirern-se 
obra~, nil.o só geracs como provi·uciaes, pam as 411acti tem 
euneol'l'ido pHrf.ieularcs, Clltretau't(l lTilil p:lnt SllolJI.erel!l es~es 
donativos, p;rra f;,zcr se essa ii!Jflli·r.:açiio; o corpo Je~rsi;Jf.rvo 
<l'to tem prumuh:ado actos rcpr~rv:~r~do-os, urm ~;wccwnando
os; e~cuso .uc fuz~~l' ~1goril: umwollllrneraç.'io de ~orlas esses 
ae:.os; não c a prllllell'il vc;; ljlW, 111esmo nr~;ta corte, uona-
1 i vos tem 'ido· promovidos pelu goveriro, pe1Jidos por e i I c par a 
lllll fim, C tem tiuo ÜUtl'rt i.lJ!p!icaçJo, e O COrpo lr~gisbl.iv_o 
llitO me eonsta que tenha f~1to cen~ura ao;;· dilferct,les ml-
ni~:tf'll~ que pm!icúl'ilo tae~ actos.··,. · 

() S:1. · FrmnAz: - Nilo sei quacs srjiio; 6 hum enumerar. 
O ~n. MINI~TliO nA Í•A7.BNDA : - N;lo l]ltÚo rintn1r nesta 

questfw, JHlrque ilel'l;di~o 'i1ue ni1:guem me Ht\gar:'t n,ur, i;;so 
l.em,acontecido <I(.pri me;;mo na côrte: Tral" da qur:~l.;io ~~~61c 
no11to 8Ómenle p<il::t. mn~trar que a !H11'CZil d1J oystema que 
·hujc se ·invoca, :ulQ tl.lm sido a~é o pre~eiill' 11cm invoc;:da, · 
uem ~ustentarla. · 

O Sn. Frmn.u:- V. Ex. lambem tem parte nieto. 
o sn·. nmm·rno DA r'AZI\NDA:- Terd11l parte por·quc tenho 

tacitaruc11te pre~tarfo a miríha ari!Jesiio 'e a mi:Iivt approva~~<io 
it rsses actos; e· fl<io me tenhú nu·nca lev<tntauo para. censura
lo,;, compartilho :a re..;pilnsa~ri!ida.rle que rne quizmm al.lri
bull', c r-orno :tntes os rriip cpnsurer, cnrendo qu~ agora Lam· 
bem mio mereco cen~uni.' · · · 

o ljUC cu· qúiz i'oi deelnrat· : rm i•' logar que ~ii.o..fpi o 
autor do acto ; em 2° logai·, que Sll~tentando-o enl.erHll qu,) 
~u~tentava um acto que o corpu Jegisl<üivo pelos meios a ~cu. 
;dcance. nii.o tinha cstranhad'O, nem revogado. :Nada mais 
t.rJ!ihO a dizer. 

o ~~·. IP•w~M;hos pron~nci')u um Lliscur~•.o que publica· 
remes no ap 11endice ú c~te wrlume. . . . 
· ~- l'it•·; u~ú.·eii:a Pc:inm pronunciou um discurso que pu 

hlicuremos no ajrpcnd~cc á c·ste volume. 

qnc c proO:'sioaal "'~''las mat.crias. niio pr-oceder do~le modlt, 
permitla.-nw qui' !'11 "i~:a a a::lllritbdc daiJ!Wllcs rpio, ~t·Iirlc 
tamhem Jll'llft>~•~iOII<IC~, · phn!firii!i e::s:ts ohr·a~, ~eg·undo·' a~ 
regras d:t arte. · 

~1·. pre~irlentc. eu fo'go muito por YCl', ~ue nesta.~liarlra 
que nlravc:;sanws tmn vin,lo ·ir lcmlmurca rlirs illu5ll'ilriu~ !'c: 
nadnrcs êi. ~orte rlo~ mt•u~ cornprrl'iincíano.~. Ente11dl'u tarn
hcrn o honrado senador pt~la pl't)'Jincia dr. Matu-Gros~o, 
i't !Jlll'm · re,po11do, qr1~, em ·vt\Z d1~Has forlilicas·ü!:s ~ue ~c 
planej:lo, ~P.ria mai:; bem tahida a cnn~lruwio de quarl.cis 
11:15 fronteir,Js dn Hio·Gr.tndc do Sul; nesta.· Ojlini:~o com
billil t:nm a· do meu· parliwla:· a:nigo sen:dor pela provincil!. 
da U:d1ia. Sim. aml111s vlle~ a"~inr o di,sur·iio: " N;lu lilm ;rs 
fron~eiras do lU1r-Grande' tpin.rl.ei~; t•sla rw·r:us~idadc era mais 
1.ralp11.ante dn que· c:.;ta I(U'e aprcg-oaes de con;;trueçiill <ÍJJ 
lol·talez;Js. I> M;ts, i'er;horcs, de~r1e qJrilnrlil c:~rnmuntoro eu 
tamb1.'!n a necessirliulc de quarlei.~ :ias fi'On!cirns do Rio
Grande·! lleconlo-mr; he:n que désrlc o primr:iro rniai;;tt!rill 
a qne pertenccn o !Jonrado ~enil:l~1· ;t(\la provinda de liinto
Gt·o::so. eu pr..Ji:t al;~um:ts pwvidencias a sem<dhnnlc retirroi 

I' - I' :\.' ! l ' 'I to .• ~rllitll l'l':>porti r;Ht.Hne: "t':iiJ por é;n~,; aU.uJH era toras 
HS 111\ecssidad,\~·, dr\::,.:a or·rlcm ao mesmo te:npo, é niister qu;l 
V!WII;S pa!;l:ttiunrn•:nttJ salúf:tzendo a :ur!llas qur: s~o mili:r 
urgente:; c p:llpiLwf.;Js. n !luje, porém,· entendo-se· qnc tntlil 
a vez ;la con,truceêlli dos <1uu.rteb da provinda do llio-
Gra!illt~ :lo Sul: . • · · · • 

. O ~~li. FB!iliAZ : - Tom1tr:lo-sc provirlllncias em alguns mi-
ru~:.1jnus. · · 

Ü ~,n. ~IINlSTI\0 llA ~!.\HIN!.lA : - nlas nenhum íJU:tl'td CX.isto . 
feito. !Will comecadü. . . . . 

,.,. 
1 

... I' • ,. I ' • 

. 11~ nao u.r:i~n.uu!U, ~ue r:. cor;strucçi'io CJe.tpnrte.ls nn.tn·o-
VIIIcra du Hro-Gra!lde du· Slll, c unw ncc~sstdade · nnpnno~:.;, 
rn:ts devemos tudo~ ret.:onlú~t:er 4ue esta neccssirlauc li<io (Jóíill 
Sl'f preenchida de u1ua só vez, quc·é mi~tet• ljUll pouco a 
·pou~o " poss;:m;:s al.tendcr como permitl.ireni os l'ecursos di1 

Lbe:itlur·o. :<:s~as construceüe~ illlnorliiu em êtVultadas· som mas 
que n<io podoniü iier de~iicndirliis'dH Ullla só vez, ~em prcjuiw 
d~: outros se1·víços l.aruhem importantes... · · 

O Sn. JlllBBAZ : -E' a mesma cous~ rruc succetle com a~ 
fortalesas. · 

O Sn. nui\Isrno nA MARrNnA :-Se comnulsarmos os h:t
lan~os dos annos anteriores, reeonhecerno's, Sr. presidente, 
que na decreta0;io de despezas mitit.arr.s teril sido atte.nrlid11~ 
mniLas IICCCSBidildes. E' ilo5im que vejo no cxcreicio r(u 
181)8- G!l dcspenrlida, por conta det:l.a vcrbn, a tfUilntia de 
72g:12i),!)32i) r~.; no excrcicio r!c 'J8tin- fiO seiscentos .c 
qnareola e Cinco contos e t,.rrto; no exercício Je !SilO- G1 
quatrocentu3 e t:incocr:t.t e quatro contos c Lauto; np 
exerci Cio rle 18G1 - G~, '2i9:000.;'3. Pois bem, sen~ores; e ~1'. m?.~li!!I~I'O faa n~~al'hdHl (interino da guerm) : poderiio ser Uh'flelididas r.ssas quautias !)ffi conc~rtos rle qua;·

- Sr. prcsídent(}, o tempo urge, 11110 rnc li dado fHll'.is~o ser tcis, e outras obra:~ á Citrt:o rlo ministcrio da guerra, c, con
mui Lo extenso ni4 re:;po~ta, que devo aos honmuos senadores forme penso, dando-se a t'S;';a3 tfllílntias a mais justa applica
IJUC tomúrão ·parle neôta discussão.. · . . . çii.o e llitO poderemos, .senhores·, rle~pen1lcr a exígua ~omm-

Ao nobre senador• pela pt:ovincia .de mato-Grosso, que bon- de 6()0: OIJ.;) para contrnuar as obras comr.cadas das forl.i
J.cm fali ou em segui) do logar devo ainda nhscn'ar,- resumindo ficaçõe~ c attender a utila ou outm necessidiidc mais palpHt 
;r meu turno .. a·5 consirlernçõcs que teu h o (rJilo sobre n:; forti- tante? Eu creio, Sr. prcsitlcn te, que se compararmos as 
licaçúcs, .em defesa· da opinião <fllC sus~ento, que h a conve- quotas despendidas naquclle:; aunos nnteriores com a quantia; 
i1ien~:ia c neeessidarle dn morlesto armamento ~ue fuzcrnos no que· agora figura no orçamento, resalla ainda mais a i o jus" 
nosso paiz. NiiO ob&tantc as novns razQes produzidas: em con- tiça dos reparos feitos ~outra a dclibcmção do governo a rcs.
tl'êlrio, subsiste em meu espirito a convicç:io de que as de~- peito das obras de forL10caçõe~. · · 
pr~.as, que se ten1 feito com e'~as obras forão dietadas por Senhores, o nobre senador pela pt·ovincla de Mato-Grosso, 
;tltas conveniencias.que:n<io poui;io ser· preteridas; que a sua aiuda pretende ~uc a quantia eo.nsignada no OI'Çamento vi
continuação .é umil necessidade, e que devemos.nellas prose- gente não seja bastante .. 81·. ·rrcsulente, eu não dissimulo ao 
guir; · senado, que se·. fizermos uma distribuição de crctlito pnm 

Finalmente, obscrrarei tambem que, se estas obras não todas as províncias, levados· ·pelo' desejo ·sirnple~mente tlo 
merecem.o iHsenso rio nobre senador !Jela provwcia de Mato- aquinhoa-la~ com recursos para despendcretn"se· com obrél!s 
i] ros$0 pela circumstancia·rlll que não pr·ecnchii.o t~tlvcz os Ons não previstas, e cuja. ncco~sidade c urgencia não estejão an
a que qc qcs~inã.t, cu quizem que houvesse mais.fmnqucza teriormentc reconhecidas, os' iOO:OOOíl~ n;1o chegaráõ para o 
na discussn.o, indicando se ao governo em que consistem. os custeio ~c umas o outras.... . 
~cu~ defeitos. Haver;i. erro:; ncs~a r.:onstrnccli.o? Nfio scrii.o bem O S r . N · - I 
comhimulos oR planos cm ·Virtude dos t1uaes são feitas? Coau~ .. _ 11 • :E~Il:\~:-. cm mesmo para a contmuaçao. tas 
juve-nos o no!Jre senador inrlicaurlo os erros, afim de que o ob!"ti comcç<~~a~ aqm. · · · 
!!ovcrnn. inst1·uido del11·s, poH~a nwlhor al.tnndtll' ás couve- ·O S11. ~IINISTno 11,1 MAIIINIIA: ·- ... mas se o t;ovemo se li
:íicnciÚ do ~"!"'i~:11 Erur.tuauto. porr\111. o bnnrndo sr.nador, I milar, t:e.nhorr,s; n fazer UI!Jil·distribui!:ão de crerlito, ttn~-4! 
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r.lil •igla siJ;nnnlo as obras mais u1·~entes cm umas ou em O Su. F11nnAz -No quartd-gcncl'ill mesmo se diz. 
'outra~ .Proviuci~lS, cu acredito que a verba respectiva, nas O Sn. ~!INJS•rno nA GUJ~nnA :--COJmim rlistinL>uir; tmplí:i 
eoudi'.~ões t:rn "llfl nos achamos, faní_ face ao servi c. o publico, I'· G .) 1 ·· .. 1 

- '1 CIO \lO- ranuc força f e exercito, c lemn8 guanfa .nacíona . 
n com l'Jia podeJ'ClllllH continuar as obra~ qu11 temos em an- Nilo tluvit.lo que estejilo a dever algum fardamento a um ou 
'damcnlu nctualmcntc. ·· · outro ilo3 corpos do exercito; mas este mal vem de muito 
' () ümpo foge: e eu sou obl'igado a rlcixar de parle algu- longe, e conviuha que fosse extirpado dtl modo a havei' toda a 
n1a::; consitleratões, que linha ainda de fazer sobre 0 ili~curso pontualidade nu5 fornecirnenl.os tio cada semestt·e. E' um dos 
,:lo honrado s\lrwdor pela província d1

' .Mil to Grosso,. para melhoramentos que teubo mais em vista o ref(Ularesses fornc
!Jas::ar a J'•)Spuuuei·, muito ligeiramente, 110 honrado ~enarloi· cimentos de modt) que uiio falt~m nos tempàs devidos; mas, 
pela proviueju da Bahía, que dr.clarou que, cm virtude de urge confessar·, é HSoumpto muito dilllcil eom o uctual sys
·,:~'tumuuicações que hovia rccehirlo da província do Rio- terna de compra da materia priina e seu fabrico 1108 noss.u:; 
t..-J·antle.do 9ul, jll'igava que o estallo do e(juipan~ento c ar- arsenae5. Todavia, parece-me que a longa distanciu se 
marút~nl.o dos corpos (lo exerl'ito c da guarda nacional cba- incumbiu de exugemr êliJUellas faltas. 
"'ada a se1·vico ufi.o era satisfatorio. 

Sr. prêsid?Ítte, não podiiio csqur.cer ao govrrno as provi- o Sn. PAnA.N!JOS:- Tarnbem às vezes convem desconfiar 
llt\ncias necessarias en} ordem a que a foJ'Ç<t da guarda na- ·dos inlermediar.i'os olficiacs. . 
eioua/ chamada .a ~erviçq ·encontrasse todo~ os recursos que O Sn. ~tr~Xrsrno DA GUERRA :-Procedo neste assumpto com 
ti~.o absulularnente indispensavcis para a sua reunião, acam- cautela, não desprezo iiS informa;çõ'cs particulare~, cu proc~
p;mwnto c s<•rviço. ['/;Io me esqu~ci de Vf't'iftcar em tempo, rarei conhecer do estado dos corpos a esse. respeito, e.provl
:-:e ·o arsenal de ~uen·a de Porto-Alegre", ou se o deposito de denciarci como convém; nssegurando, porém, que se tem 
S. GalJrid, que fle:.t a CUJ'f.a distancia de Bagé, t.inha ou feito remessa$· da ma teria prima necessaria para o fanla· 
:~<'to o necessariojial'it fardar a gwirda naciomil, que foi cba- mcnto devídó á corpos existentes no Rio Grande. do Sul. 
llliil!<t a servico. . ·: · 

l"laqucl!e tlcposito existia farrlamcnto suffi.ciénte para lhe O SJ1. FEtmAz:- E as barracas? 
::;pJ' ili~tribuido, belh conw b:Jt'J'ilCilS no <ll'Senal·de Porto~A!Bgre o Sn. ~lll\lli'l'RO llA GUERRA:- Exístião no deposito do nio 
H no 1!eposito do Rio Grande do Sul.· Daqui mesmo Liuba já (lrande cerca de 6i)O barracas, que devCJ'ião ter seguido ~ar:a 
f1~ito remes~a do annamento que, por prevenç:1o,·rnandei para o' ponto da reuniàô das forças, além da~ que· devem extslt.r 
ser di:otribuido á guarda. nacional. Os· corpoB ·r~ o exercito cs- cm rorto-Aic~re. Da4ui mesmo mander . <juc . outras fo8s.et!l . 
<•io hmn armados,. e o armamento que tem é todo' moderno. i·cmettidas: Póde l1:r succcdido que alguns 1los · corp·os, 
lia pouco mandei que se di~tribtiisse aos officiaes de ~uas achando-se desprevenidos dellus ao tempo da marchá~ so1t'J·es
likíra~ exct!llentes pi~tolas. Conto nos proximos paquct1~s :e · algumü falta, por4ue' não devêra esperar pelQ ·.forneci· 
fazer uovas remessns de armamento, que ficarit em reserva. rnent.o, t]ue só IIII' podet·ia vir daquelles depositos; m~s cs~a 

Eu rrr:ui tenho umanota"Jo fill'damcnto existente no arsc- raltitiiiT.ti'foi jiuw.is motivo para que as forças do exercito, ou 
na! dé Porto-Alegre e deposrto de ~. Gabriel. da guarda naeiú11al, deixassem rle accudir prompt\l]llente ao 

Arsenal de guerra. ponto, cm qu1~ u paiz reclama. ~ seu serviço. · · 
Ponches de pitnno : . ·; .' 4Ji8ij O Sn. 1-'l-;HuAz; -Honra a elles: 
BeneLs para a guarda nacional. l>,9i0 O SH. ~IJNr:;rno o'A GUEnRA :.-Sim~ N'-lm tão pouco a 
Fardetas· de panno: 4,897 esses motivo5 se 1ióde altribuir· a desercão de alg,umas praças 
J)itas de brim . 2 8,18 dos· corpos da gmlJ'(là nacional, a q.ü~ aiiudiu o nobre.se-

Deposito ~e S. Gaúriel. nndor, mas tlo tJUe r:,u não tenho not1~1a. 

C I 1.\01> A m. ,ai·or o_ 11. m.énor· p. ennnnericia das nrac.as _da ~>uarda na-a cns. . . '" :. ,. l:l 

Far.iJetas de brim 2,884 ~íonal nas lilíJiras do destacamento depende naquella pro-
Ditas de panno. _ ·1,373 viucia da g-randeza do rnoti\'O que as reuniu, e da maior ou 
Bonets. . . . . . í!1a Hamor confiança nos chefes que )~es duo. . , . · ·· · · 
Poncltes de panno . ~, 7i2 As noticias da p:tcifieacão do Estado Oriental. devrão im.: 
Hluse~ Jc baeta. . . . . . 1,38!1 preteri v e! mente oceasion·ar algumas deserções e embaraçar 

Tinhamo5, ·portanto, em deposito, á muito pequena distan- {is reuniões. O guarda nacional 'd<i Rio-Grande do Sul e~tá 
cia do I}iraby, IogJ.r da reuniilo ·das forças, nas immedi<íçiío"S sempre promplo para a luta, e. seguro della', tudo soffrc, até 
de Bagé, fardamento mais que sulficiente, para o dobro da que chegue 0 dia da peleja, não ama,. porém, a quietação 
guarda nacioua.i, que foi chamada w servir.o. · · de destacamentos de mera obs~rvação. 
. lUas, disse o nobre senador: « Se a f;;Jta não é· da admi- · · 
nistração central, e dos immediatos incumbidos de raze1• esta Nilo se duvida que a est'bora o cnthusiasmo os 'pre~da ~t 
distribuicão. >> Senhores, 0 hourádo senador, {t quem respondo um só p·ensameríto, e que, se ~puverão deserções, ~enhã~ 
conhece ás difficuldades dos transportes no :Rio-Grande, na cessado. ·Eu J.espondo ao senado e ao paiz pela dedJcaç;io 
esta cão inveruosa. O honrado senador ali assistiu á reunião da dos filhos do Rio-Grande do. Sul á causa que ali hoje sus
guarda nacionàl para uma divisão, que se mandou reunir ~a tentamos. 
fronteira. Então a estacão era favoravel, entretanto dena Sii.o estas as explicaçõçs ![Ue. j~lguei ·conveniente dar, á 
ter conhecido a demora~ que sempre ha nos transportes e horit adiailtad(1. em· que nos achamos.. · · · 
conduções de cargas por terra. ··Tendo dado· a hora, ficou a discussão adiada,. c o Sr. pre~-

0 Sn .. FERRAZ: - Quid in~c ? Estão lá desabrigados. sidcnte deu pàra a ordem do dia seguinte : ·. ' 
O Su. ~l!NIST!IO nA GUEllliA: ;__Na estacão actual o movi- · i.a' Pa1.'tc _,.. ató á chegada do Sr. ministr.o; . · 

mento de fJrças e o transporte se torna sêmpre mais ou me- 1.·1 discuss~o d~ vroposiçiio da camara dos Srs. dcputa.dos 
nos moroso, por maior que seja a celeridade que se lhe queira autorisando o·governo a mandar passar carta de naturahsa
dar. Póde ser, Sr. presidente, que as noticias qtle tQve o ção aos subditos p(lrtuguezes Albino José Martins Guerra e 
nobre senador lenbão algum fundamento .. :. · · · outros; ' ·· · · 

O Sn. FEnÚz: :_Ainda hoje publicou o Jornal. I<lem, a mandar pagar a D. Joanna Ricarda Vieír11 de 11•:ei~ 
O Sr.. n~rNISTno nA ouEnnA:- ... mas ó tambem verdade tas' o meio soldo ·de seu finado jlai o capitão 'Jos~ da Cru~ 

que sómente aquellas causas se póde alLJ·ibuir ú fitlta que se Freitas; • . . . . , . 
narm. Idem, a mandar pagar a D. Serafi1ia. dc.Ari·uaa Camar~ os. 
' O Sn. PAnANuos:- Tenho ccl'lcza de que a um corpcr não ordenados que compeliào a se'u marido o .Dr. Jo~ó Fra1~CISCO .. 
<:hegou o ranlamcnto; o hatalhi1u (jliO cgtú no Alegrete nfi6 !lo Arruda Caniara como juiz ~o direito; 
!.ei•c fardamento· para o invomo·. · As ~nalcrhtB :ift tlcsignadas. · · · · 
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2.u Pa:l'l .. c.- Couli.nuacã. o .d;t·2. a '.liscussrro da JH'Oposta dli·l ordenando. u!u pag.amenlo dt•s(a na.turc:r.a., ~c.m conheeiiiHlllio 
poder executivo, fb;ando Íl despc7.il e arcando a reccit;t geral de causa; e IJJ'Cct~o que nlgu~~m pd!l m1•no~ .de ao ~~·nado 
do .Jmperi.o. · • · · ·· algumas infQI'ntaçõcs a re~pctlo de5le negnew,par:.~ ~1ue .a • 

• ') a 1 . votuc<i.o do senado SCJa o resultado d·3 urna consewncta. 
Levant,ou~sc a ~es;;~o as il 1/:. horas da .al'de. esclcirecida ; desta maneira, cu vou votar conlrn. · 

~ . . Diz. o projecto : (lendo) cr O ~overno manrlarí~- paR<tl' a.~· 
· F., vluva d(l F.,os ordenar!os que a este comp.olla? como JUIZ 

G~a ~~cssüo de direito dos annos rlccorndos desde o ·jo do pne1ro de 'l84!l 

E~l 26 DE AG:,OSTO DE 18GL 

PRESl!JENCIA DO SR. VISCONDE DE ,\DAETI;. 

Sm!MARIO- Expediente.- OfTtcio do minist,crio da fazenda.
Ordem do. dia.- ta parte.- Cartas de naturalisaQiiO.
Pagamento a D. Joanna Ricnrda Vieira de l<'reitas.- Pa
gamento a D. Ser11pbina ue Arruda Camara. Discurso 
do Sr. Silveir.a da 'Motta. Requerimento do mesmo se
nhor para que o projecto vá à commissüo de fazenda. 
Discurso do Sr. Souza Franco.- 2.'' parte.- Orçamento 
da guerra . .I)i~cursos dos Srs~ barão de S. Lourenço, 
I•'erreira Penna e ministro da guerra. Votação. -Orça
mento da fazenda. Requerimento de adiamento do Sr. 
Silveira da ~lotta.- Orçamento da agricultura. Discurso 
do Sr. Silveira da ~Iotta. 
A.'s 11 horas. da manhã, achando-se presentes os Srs. vis

conde de Ahaeté, Mafra, Teixeira rle Souza.. visconde de 
Sapucaby, mendes dos Santos, harão de S. tourenço. Silveira 
da ~lotta, Pompeu, Araujo lliboiro, Muritihn, viticonde de 
Suassuna, Jobim, barão de Antonina, mnrquez de itanhaem, 
Ferreíra Penna, D. nlanoel, visconde. de Itaborahy, Dias de 
f:arvalho, Zacharias, Cunha Vasconcellos, marqurz de Olinda, 
!1arc1nhos, rnarquez de Abrantes, Dantas, Dias. Vicim, Fur
tado. Siqueira e ntello. Ferraz, Souza Franco e Souza Quei
roz. o Sr. presidente abriu a sessão. 

Comparecêrão logo depois os Srs. mnrquez de Caxt~s. ba
rão de Pirapama, J?onseca, vi~conde da .Boa ... Vista e Hodrigues 
Silva. · 

Faltárão com causa participada os Srs. barão de Cotcg-ipe, 
barão ~e }làroim, JJarão de Quara.him, Candid!l Baptista,Can
dido Borges, Carneiro de Campos, Euzebio, P<iula Almeida. 
Paula Pessoa, Almeida e Albuquerque, Sinimbú, Pimenta 
Rueno, Souza Ramos, Fernandes Torres, Nabuco, Souza .e 
Mello, Ottoni, vtsconde de Jeqni!inhonha e visconde do Uru-
guay. · · . 

Foi lida e approvatla a acta. da sessão ante:ccdente. 
O Sn. 1° SECRETARIO deu conta do seguinte: 

EXPEDIENTE. 

ató 3 de maio de 18U1." Ora.pat·eco que o lhesouro,a qullm 
compete n. liquidnçã~ dest~ts ~li vidas !!e_ exerci cios lindo~, 
nego i! o pagamento; e a pnmCJI'a contliçao a !.'a bel'- se o 
governo, que é iruem ordena ''~ ,raga!Uentos pelo lhe~ourn, 
ne~ou o pagamento a ?ol.a pcttclon.a~m. : . . 

J1elo que so ,.ê é a v1uva de um JUI~ de d1rc1lo que detxou 
de recebe1· ot·dcnados desde 11WI até íSiH. Aeaso o nobro 
ministro da fazenda informou porque se deixou de pagar a 
um juiz de rlit·eito por espaço de cinco ltrmos '? N;io ~ Cl'ivtll 
que um juiz de direito, que tem o ~eu ordcn:ul~ ~llnp!e~
menle, dcnwsse· o de rcceb~r, c~lando nas c~nd1çucs de o 
devei' recebà '? 

O Sn. Poi'JPilU :-Nilo estava.· ... 
O Sn. S1ÚEI!l,i. DA MoT1'A :~Se n:io cstnva n:~s e o rui iyõe.~. 

de dever receber O ordenado, C preciso s'nber IJlHlCS S<iO ag 

razões por que, niio devendo cllo rec~ber. agora ~e qu.er 
mandar pa~ar. Será por mera generosidade do corpo !P:gl~l~ 
laLivo? l\'<io. Se acaso n juiz do direito de que se trata ltnha. 
o. direito ue receber esses or'ucnados desde 184!laté ·t8i:i1, c 
deixou de os receber. lúllccenrlo depois, e tendo cahido em 
exerci cios firHlos e~sa di vida de OJ'!Icnarlos, ·o governo negou· 
se a pagar, ct·eio que por lei estA prescript.a c~~a divida, o 
ent<lo o projecto dgvia sei' concebido em. outros termos ..• 

O Sn. FEnf:AZ: -l{oi intenompida a prescripç<io. 
· O Sn. Sn.vr-m nA MoTTA: ~ ... dcvin-se enliio dizqr que, 

apezar da ]irCSI:I'ÍfJÇÜO, SC pagasse; lllilS n;1o se di;~ Í~SO, diz
se: rr O govcmo mandar{t png-ar., Manilarií p~agar.porrJuC, 
senhores? DeviiH'O ou não se devia? Se se devia. o governo 
pórle mandar p<lg-m·, visto que. ~:egundo. diz o nobi'e senador 
pela província da E,d1'ia a prc~criJlÇfio . Interrompeu-se; por
tanto é uma duvida do exerciciG findÓ, para a qual o governo, 
se nii.o tem credil.o, pó de pedi-lo; este é o meio reg-ulin·. ~las, 
~e acaso não se deve, qual é a razã.o por que o CQI'flO legisla-
tivo quer mandar pagar uma. c9usa que nii.o se rl.ove? . 

Nestes documentos, Sr. prcsHlente, e~niio veJo.a e:xpl.tca
ção que desejo, e por isso, com quanto ~cp um proJeCto ~·mdo 
da outra camara, entendo que a.mal.cna deve ~er cxarmnatla 
pela comrnissiio de fazenda. ·E' mesmo o. costu~ne, _quando 
vêm estas pt·oposições da camam ternporar1a c u:.tc s:10 acon>, 
panharlas dos nccessarios do~:umentos 1 mandarem-se a urna 
das commissõcs da casa. Por 1sso, tratrtrt.lo-so de pag-amento, 
e png-amento que n<ip tem .r<1ziio sufficientc, entendo qu~ o 
senado (rcve mandar a commlssiio de fazenda. esta propos1çao, 
c neste sentido vou mandar um requerimento ú mesa para 

Officio d;, 23 do commte do niinisterio da fazenda, acom
panha.ndo o autograpbo da resolu~ão da asssembléa gentl 
legislativa que autor!sa o govern? para manda!· extrnhir 
mensalmente uma lotcrta .em beneficiO do monl.c-p10 dos ser
vidores do estado, na qual resolução Sua magcstade o. impe
rador consente. -A archivar, communicando·se á outra 
camara. 

que o senado possa saber o que vota. . . 
Foi lido) apoiado c posto em discussão o scgmnte requen

mento: 
ORDEM DO DIA .. -1a PARTE. 

Enlrárão em 1a discussão, successivamente passáriio para 
a 2n, e desta para 3n, sem deb~te, as seguintes proposições 
da camara dos deputarias, autonsando o g-overno : 

1 n, a mandar passar carta de cidadão brasileiro a.os por
tuguezes Albino José ~lartins Guerra e outros ; 

'2n, mandar pagar a D. Jaanna Ricarrla Vieira de Fl'eitas 
o meio soldo de. seu finado pai o capitão José da Cruz Freitas. 

Entrou depois em 1a .discussão a proposição da mesma 
camara, que auorisa o governo a mandar pagar a D. Sera
fina de Arruda Camnra os ordenados que competião a seu 
marido o Dr. José Francisco de Arruda Camam, como juiz 
de direito. 

o ~~· .. Silveira dn. lliotta : - Sr. presirlentô, pelo ex
emplar impresso dest.e projeGto vindo da camara electiva não 
se póde fazer idéa da justip desta ~r~Lencão. A cnuncia~ão 
doslo projecto subleva rluvJdar no eRplnlo rfo quem quer votar 

' 

rc Requeiro que o projecto seja remettido á commissão de . 
ezcnda.- Silveim drt llfotta. >> 

líll ""il'. SouT.:a F[·u~nco:- Eu supponh~ que não ll.a ~e
cessidade de novo exame desta questfio. Os JUizes de d!re1to .. 
s<io perpetuas . c entre nós têm sido pagos de seus ordenados 
quando estão ~vulsos por motivos independentes .da sw1 von- .. 
tade. · . , 

Este juiz de direito do que s~ trata, tendo-se envolvido, 
não sei até que ponto, nos mov1mentos de 18~9 em Pernam
buco, ficou sem Ioga r, e depois

1 
foi annystiado; e fic~u lsem 

log-ar, porque, removido daquc le em que esta.va,, ~ao e~o 
ou.lro; e, pois: dei~ou de exercer sou emprego de )UlZ ~,~ dt-: 
re1to por motivos mdependentes de sua vontade. Em 18.n fot 
nomNtdo para. o Jogar do Maéa.pá, na província do Pará, e o 
exerceu. . . 

Pediu depois o pagamento do ~cmpo ~m que o:a JUIZ de 
direil.o c que n<i.o tinha logar, pot·que nao lho davao, o tem 
direito ao pagamento rio seu orrlenado, nfio se lho porlcnrln 
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bppôr o "c ler cuvolviilo nos movimentos tlo Pl'rnambuco, 
poi'lptc a atnuisl.ia fpz c~qul'eot· IJUalquer culpa que tivesse. 

O qlW He pratiea a~um coni o~te jui:t. do uit•eil.o já se pm
licftH eom os juizes de direito Jlntonio AJl'onso Ferrein\ e 
Felix llcixoto de Brito; este estú exactamente nas mesmas 
~~ircumstartcias e merece ser pago como forào os outros seus 
cullegas,· e segundo o principio que os juizc8 do direito são 
parpotuos e têm direito ao seu ordenado. 

IÚ~:~do a itetos taes iÍe rigor, principa!metllll rruando se põe 
em risco a digrüdadc e a honm do paiz. l'ol'tanto como se 
estranlwt ngora minha linguageril, e taxa lá de criminosa ? 
serei eu JiOr isso pcl'igoso ? estou li o caso do adagio pppula r 
-se queres vêt' o viliio, poe-lbe o cargo em mão. 

Eu entendo. portanto,que não ó preciso ir o projecto ácom.
mi~s:io de fa:t.enda, e que o ~cnado farú um 11cto de jusl.icu 
votando o pagamento como fez a respeito de outros em iguaõs 
CÍJ'CUtntililliCÍ/iS. 

N;lo, ccrlamenl.e; tenho tido os cargos e as commissões ; 
tenho atravessado assustarloms crises, e exponho minha 
conilucta á mais severa analyse, certo de que não se achnrá 
violencias contm as pcRsoas, desrespeito á propriedade e es
b~mjaniento rios dit!heiros publicas; qu~ tu.rlo respeitei nas 
dtlf~·rentes eventualtdades por que passe1. Ftz, sem duvida, 
ilespczas niio uutorisadas, mas julyou-se que obrei com 
acerto, e meu acl.o foi approvado. Comprei 1 verbi gratia, o::; 
quatro navios portuguezes ameacados, e os uacionalisci, tor
nc~ndo-os propriedade da nação 1• para .evitar todo pretexto á 
uggrcss:io, c fortificar meu direito d.e defesa aos olhos da 
população, pouco entendida dos deveres internacionaes. Com 
este procedimento, no pr.incipio mnl apreciado, citando-se o 
exemplo do vapor Serpente, comprado pelo governo neste 
podo. cm círcumstancias semelhantes, mas depois reconhe
cido de conveniencia, desarmei a crise em que estive por 
mais de um mez, á satisfacão de todos: a suspeita dos cru
zeiros, de que o objecto dÓ commercio de taes embarcações 
era o trafico, deveu cessar, passando ellas a propriedade 
nacional. 

Pinila a uiscussiío, foi approvado o requerimento. 

2a PAHTE. 

ORQAMENTO ll:\ GüllltnA. 

Acllnndo se na. snln immedinta o St·. ministro ria guerra, 
i'oriio sorteados para a deputação que o rlcviareceber os Sr.s. 
l'aranhos, visconde de Suassuna c vi,conrle rln Boa-Vista, e, 
sendo introduzido no salão- com as formalidades do cstylo, 
tomou assento na mesa; 

Pt·oscguiu a di~cussiTo, que fic{Jra ariiada na sessão ante
cedente, do art. Go da propJ~la do orçamento com as emendas 
da camara dos deput;tdos. 

o !'III'. b~wão ~uc ""· l!L~nu·N~t;Ç!~ :-Sr. presidente, é 
contt·a meu desejo que volto a esta di~cussão; não tenho de c.os
Lurne occupar muitas ve;~cs a tribmm; ntas o que occoneu na 
uHima sessão, e a l'orma !!O r que fui tratado, exigem qur, eu rlig11 
ilinda algum:t cousa. O atheniense 11hocion, cornpanheiro de 
Hemosthenes de tanta hone~tiuade, e de tão grande forca de 
nro-umentac:ii~í ao mesmo tempo o primeiro chefe rle gúerm 
de~sua pali:ia,. do qual dizia Den~os.thenes que era a acb~ de 
seus discursos, era um orador tmndo? Em certa occastão, 
nri.Les d.e J'nllarú asscmbléa do povo. estava todo mergulhado 
etn suas reJiexõos, das 'quacs o qn~rendo rlistrabir, um amigo 
lho disse: -'Em que pensas Phoc10n ?-No motlo, respondeu 
elle, de diz.er o que pretendo ao povo o maü breve possit,el. 
' nienos feliz do que o cbel'e al.hcnie~sc, eu, além de parti

lhar sua in1uietaçiio para ((bter a conCJSilO, penso no modo de 
íalhiJ· convenientemente para não desagradar ao senado, c 
V. Ex.

1 
~ triolestarosamigos. 

Parece-me, Sr. presidente, que na cliscu~siio anterior ne
nhumas doutrinas perigosas procurei estabelecer no paiz. 
Apezar de n1e bavet· declarado um-ressuscitarlo-comturlo, 
nii.o sou um homem novo, tenho um passarlo, onde posso ser 
apreciado. Minhas proposições, que alguns nobres senado
res achárão perigosas, são antigas, c as repeti nesta mesma 
casa em annos anterioJ'CS. Quando se discutia, verbi gratia, 
o projecto, que. por. odioso f~m intitulado o-Corta-c~beças 
-para a pumcão dos esp1õcs encontrados no exerCito om 
guerm, eu deciarei votat· pr,la medida legislativa, súmente 
jlam acalmnr os escrupulos do r;overno; pol'tjtJC eu, general 
commandante do exercito, a dispensava. Itccordo-mc que 
alguns se. arripia1·ão de minha proposiçii.o, taxando-a de im
propria de um jurista (' magistrado ; porém fui fran.co, e 
respondi que não quer~ euganar o paiz, para que ev:tasse 
éonfiar-mc posição que putlesse tm~er taes rigores .. 

No conflicto pendente com os tnglczcs na llahia, de que 
fallei jú, os. intitulados li~eraes, q~~ pro~uravão po_r todos 
os meios firtr-m<'; e a mmha adnnmstracao, esquec1dos de 
(tue eu defendia a honra da bandeira nacional, escrevião nos 
seus jornaes toda especie de dilfamação, declarando que ~inba 
situa cão critica não era devida ao brio de nossa nacionalidade, 
mas áo vil' interisso do trafico, à proteccão escandalosa dos 
pot'tuguews que o fazião 1 o- da qual tirava eu proveito 1 Não 
cluvidúriio ameacur-mc de me hustilisarem, e a ordem publica, 
nssassinnndo os "lilbos de Portugal, logo quo o fogo rompesse 
com os inglezes. Perguntando-se-mo o que eu leria praticado 
nesses apertos , respondi que fuzilaria no acto os primeiros 
aggressores, p11ra salvnr a segurança publica., so o enten
desse uecessario ; e nccrE'scentoi : devo-se-me conhecer, e 
não me conllar posição :m·igcada. pnra bual'llnr a qual soja 

O mesmo Iord Pitlmerston, que se lembrou de accusàr-me 
ante o meu g-overno, teve depois de elogiar-me; sendo uma 
e outra. cousa devidamente avaliada pelo nosso digno minis
tro) que sabia que os subditos braaileiros são punidos oure
compensados com o reconhecimento de seu paiz c do seu go
vemo, c não pelo estrangeiro. Disse isto apenas para fnzer 
vêr aos meus collegas receiosos que, se tenho opiniões fortes, 
não abüsei dcllas, nas occasiões em que me achei, .e obrei 
sempre com prudcncia. Quando fiz partir o cornmandante das 
armas com toda forç.a disponível para P.ernambuco, pratique~ 
um acto para o qual não estava autol'lsado. porém em bem 
da causa publica ; sen.iio obedecendo litrralmente a fiz,·. sa
tisfazendo ao seu vmdadeiro espirita •. Creio que o nobre Sr. 
secretario que me oscuta apreciou bem minha illegalidade 
em auxilio de sua administração. 

O Sn. FsnnEmA PEl'iNA :....:_Apoiado; prestou-me muito ef
ficaz auxilio, logo que teve no~icia dfl. revolta d~ 1lH8 em. 
Pernambuco; e isso mesmo fot por mtm reconhecido em um 
documento solemne. · 

O Sn. DARÃO TiB S. LounENÇO :-Cedão,portanto, os recei9s 
que inspirão minhas palavras ao exemplo de minha vida 
j!llblica, moderada e reflectida, ainda que Qnergica. Não 
sou muito feliz, Sr. presidente; quando me parece que tenho 
mo ti vos de esperar alguma cou~a, perco terreno. Em 1834... 

I 

O 811. PnESIDENm:--- Parecia-me tempo de pôr termo ·a 
esta discussão r~trospectiva; lembro a V.· Ex. que 'devemos 
tratar da discussão da' actualidade. 

O Sn. DAnÃo nE S. tounENCO :·-Entendc;pcis, V. Ex, que. 
não me devo justificar? Sem dÚvida a presidencia tem o ~mito 
até ue dirigir alguns sarcasmos aos senadores, como sueco
deu na penuiLima sessão ; mas de privar-me de sustentarmi
nha reputacão e a dignidade de meu nome, desembaracando
me do ridic"ulo q ii e so mo quer lançar, não cs tou disposto a 
reconhece-lo. 

O Sn. PRESirtENTil : - Eu apenas observo que a discussão' 
retrospectiva me parece já sufficiente; entrctnnto V. Ex. pó de 
continuar. · 

o Sn. DARÃO Dt' S. LOURENCO:.....: Já sei; v. Ex. tem mos-
trado muito espírito. -

O Sn. l'RESIDE!'iTE:- Já fiz o meu dever1 V. Ex. ba de· 
fuzer o seu. 

O Sn. nAnÃo DE S. LouRENÇO:- E' bom cóntentar-se 
com isso. 

O Sn. PRESIDEl'iTE: -·- Acho com cffcito que não é caso de 
recorrer ao sen':tdo ; contento-me com fazer a obscrvagli~> 
a. V. E:.:. 
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SE~l~;\n J<:H! :!li DE A(jOSTO iJE lKii·L 

.. O Su. 11.\t:;(p 111~ S ... Lnl.ll:t·:~;~:o (tl1!)J:J'is de alyum~l pa·itsa): 
-- ()ei:x":·•~i de iu~i~lir; u;iu quero e:;laboll'CI!I' cuuJIJclos com. 
••· pre;idenci;L 

O Sn. HAHÃO i!É .l\'lun;1'11l,l d;'t um ap<lrle~ 
O SR. nAnÃo n1~ S. Lounu:Nco :- O Sr. prcsid.eute não quer. 

que se fali e do passado;. pai·Üce que vê sómcutc o futuro ... 
O Sn, PHEsw;;NT~ :....,. Acho quo ;t •tuestüu da actualidade 

é o or~arnento da guerra. 
O Srt. nA nÃo o r~ S. J,oungNr.o :-:--- Tenho. i nsisticlq. neste 

por.l(l, porque na <liscussilo tpúlr-se inculcar-m.e de_perigo~~' 
por minhas opinirles. ntiêHJÇando. alguns IJ.ue ,.nte f~nao 
guerra, 'h·sde o priiljei,·o di;t de minha arl,minl~trn~:;l~. Certa
nwnte não til1·iío occasião de realiiar sua amNlÇa; p,orqne 
nem aspiro aos grandes eai·~os, n•m1 ~el'ia Pi'!'a clle ehamado; 
porém IIÜO QliCI'O a má opiiliÜO ele meus COflCidrtfifiOS .. 

Já em 1831, qua~.do t_íve a. hon,f~ de a~~l'ntpr-me .nos ~a~
eos da carnara temponma, po1s que .ou~e1 cotnbat.et o hclnl

rnento do pai em noine de seu augusto fi!ho, se me lembrou 
que cu havia perdido o lJcm que 11il me aguardava! Ai'nda 
me lembro tlos vc·rsinh'os do Sete de' Aln~U : 

Por teres vista mais r.uria. 
niinistro não te f~tr;lo ! 

A~ora repete se a mesma inffJiicitléllle ! ;;;upponho ~u~ ~ra 
fliba'ilo como cousa passivei pal'a um JJI'ODi.i·orio . . para JW?!le 
, :os partidos :.mas, como mostrei-me r! e. :~.enloinwntos a/Jon
lu;tos, sou ameacado de perde1·, ou perfil JiL <ts vanta~ens.rle 
minha situacão neutra. Msim perco por lllinha, fran~lli'Zil m
consirlcJ~arla "bellas occasiões de fortuna ! Porem pereo. ~r. 

· presidente, porque se me n;1o conl\a as e~pera.JJ~as e tles-
tas tenho noticia ao mesmo tempo true sofu·o. a pnna.: ' 

·Sr. presidente. o que disse eu para tito gran'ilc celeuma? 
defenrJi npenas <t conveniencia nos reparol' d<ts nossas 
fortnlczas. e do habilitar seu pessoal de guarniç;io pnm que · 
rJllas wlo sejilO objecto sllmcnte pn1·a a vista, e. o 11Uii 1i p'eior. 
para no~ ridicularisar! Ne~tas idéas nilo uni úrinhas vozes 
ás dos censores do governo, nem pelo pa~sarlo. nem pot· sua 
continuaciío. A isto sfl objectou com a inutilidnrle das obras. 
Mostrei ·que est;uaz~o tinha mnior 11pplica~ilff. po1'quanto 
ia até ao abandono de nossas fortificncõ~s, cous;t quu cr.rta
mente não qúerlão os censores. como "não deverião. rjucrer o 
ddiculo de as con~erv'ar no estado cin' que se ;1chavão. 

Asseverou-se r~ue não lmvía url-!'eneia r! e comprai' peçns, se 
não t.inhamns artilheiros; rc~ponrli que as peças e fortall'zas 
dcvi;io e~istir antes dós aJ'Iill!eiros qúe JH'IIas e com ell;ts se 
exercitarião. · ereio que· se disse set· nwis 11cértarlo qur, os· 
arli1beiros, se fi-zessem, exercitando -sr. com os l'elhos r-anhões, 
para depois ter Jogar a éon1pra dos modrmos. l.:onresso .fl.UC 
me occorreu logo a economia de uni wurlcnte pn1 rle fa~11ia, 
que compra um velh.o piano para nelle npprenderem ·OS filhos. 
o, depois· que _sabem, se lhe~ compra. um bom pían~! 

Creio que não ~e d;í a mesma ruz~o, porque talvez ~CJa 
eonveniente o ensino com os instrumentos de que se ha do 
ftlZCr uso no conflicto: o exerci cio não eleve SOl' o mesmo. 

'fambern se disse quo era desperdício e esb;wjarnento 
rlespcnder dinhcit·o cóm canhões ~ .. ouf:,os in)trumcnl.os 
bellicos, quo novas 1)escobertas pod1ITo mnda condemnlll', 
porquanto as invenções e melhoramentos se súcwliilo; com 
este raciociní·o, e com 1·eceio semelhante, nunca faremo~ cou~a 
algum;t, porque o mundo está em marcha, e a razão do 
homem não dá sua ultima palavra. 

o Sn. FEnnAz: Por isso mesmo é que se deve compmr 
pequena quantidade. 

O Sn. DA nÃo DE S. LounENco:-Compra-sc o' necessario ; 
digo, compramos muito menôs do que o necessarió. pois 
fjUe nem a centesima parte dos canhões de qué r.ecessitam'os 
ternos comprado. Como entáo s~ tem comprado o superHuo ? 
Deve-se esperar pelos ultimas melboramentos ? l Occorre-me 
uma ·anecdota que h ontem ouvi a um de nossos collegas, de 
um nntigo magistmdo que fora servir na provincía do Jlarfl, 
ruio sei se de juiz de fóra ou de ouvidor, o qual ali cheg-all
do sen\. um·iivro, o Dr.).ncerda, 11ue todos nós conbocemos 
pu r suas ohras,llle estranhára semelhante imprevidencia, que 

o inhahilitava de illlmini~trar jusli~<l. O prcvide11ln .loníor Ú11; 
I'ClOI'l(Uiu dizendo: !JUe, reunindo-8o as côt·lr.K consl.ituini.P.s, 
e devendo reformar as leis antig-as, dle n;io que1·ia. fJI\rtlt•r 
seu dinheiro, e so <lguat·dava IH\I'rt compra1· os novos eorligos 1 
Assim lH:oce leremos nós á espera dos. ultimos melhor1lmen
los, e 11té. lá fit]uemos innormes o bübilitados pura soll'rer 
Lodos os ilfsultos. 

Sr. presidente, censurou-se a com'pm rle um' hnrco cncora; 
ça~o', que se chamou i~C<I para urna balêa. Certamente clas
siOéaria de loucura a compm de um barco o mais 'forte (Hn·a 
g~~rreir a Inglatena, a Fmn~a, ou quatqüer naç<lo ma
ntJma. 

O Sn. FEiín.d: Para isso foi que se mandou faier. 
O Sn. nAnÃo DE S. LoUJmJ';r.o :-Nós nos prepammos pm·a 

defender nosso porto,. pam n"iio consenti.rmos que o coraçilo 
da naçao, a séde de seus poderes soberanos seja insultada, rl 
póde.muito bem ajudar as fortulezas.um barco. encouraearlo ; 
porérn.o governo póde. obrar com vi'sÚ1s pí·evenidas ,pára· 11s 

diversas necessidades dcJ paiz, a~ quaes .não se limitão ao 
conUicto inglez. Neste geral .melhorameJ\tO. nesta mudança 
(le fazer a guerra mal'itima. não devemos 11ós, encetar as .mo 
dilicações que t~remos tambem de ado1itar? Não h a Jogare,;· 
o~de nos .. é p.rec1so conservar nossa sup~riorirlarle? Ouvi j;'t 
que no Rw da Jlrata algum estado póssue embarcaçáo cnc~u
raçada, e, se assim for,,estamos em perigo de descer de nossa 
.actual posi'Ção. . . . 

O ~~ . .PAnA!'iJIOS :.:_Não ba tal. 
O Sn. DARÃO DE S. LounENt:O :-Eu isto ouvi dizer, c dei>-. 

de que naquelles lagares haja um barco.semelbanle, como 
ficaremos nós ? Ouvi fallar do Paraguay ... 

O Sn. FERRAZ :-Enc01nm.endou. ' . . 
O Sn. PARANHOS :-Não passa de ballela: 
O Sn. nA nÃo DE S. t,ounENco :-Então cncommendotl? h i~ 

pois net.essidade de que encoinmendcmos tambem. 
O Sn. FERRAZ: - Os d~ns gr~tuitos nüo farão para isso: 

O Sn. IiARAO DE S. LounENr.o: -Não é convéniente que 
se diga para quo fim e para r{ue logares se destina o arma
mento comprado; e por este motivo toda censura é fó'ra de 
tempo. Sr. pre~idente, eu mio prtltei1do isentar o g-overno do 
dever de justificilr suas rlespezas e de }Jedír o l'espectivo cre · 
dilo; 11peuas ofi'ercci razões attenuantes à justilicacào de ~eu 
proceder, porque o mesmo teria praticado cada um" de nós, e 
o govemo tinha ainda em seu favor a liberalidade patriolica, 
que não teve elll vista encher os coft·es publicas, mas armar 
a naçã'o pam se desaggravar. E como se objectasse a lei, a 
que os nobres senadores se mostrá1:ão muito adstrictos, exi
gin!lo votação prévia do Corpo legislativo para toda a de~peza; 
eu acorli com a mani.fest~çilq geral dos que se cotisár<1o para 
semelhante extraordmar1a despeza, niTo sendo t'ã.o escandn.
Joso o acto .do governo p.ara levan·tar tão grande_ poeira. Já 
tivemos occasião d.e ver um do11ativo forcado, o do banco, 
applicarlo arbitruriamente, sem a intencãÔ dos oll'erentes, <is 
caJçallas desta cidarle, e não. vi gritar-se ao escandalo! Pelo 
contmrio, o autor deste desvio da mareba regular, ainlla qne 
não tivesse as attenuantes do caso presente. conservou grandtl 
força no parla~ci1to. e ouviria apenas censuras de amizade. 
Com desagrado de.alguns collegas, disse eu que outras des
pezastinhiio sido feitas, e em grande escala, sem o voto pre
via do corpo legislativo; e, apertado para as desiguar, não 
me occorreu de prompto outro t~rmo, e empreguei a palavm 
maJ,tsoteo, munumentos, ediOcios, cáes', etc. Sem duvida ne
nhuma, mausoleo, p~opriamente dito, posso citar, mas todas 
as obr~s a que allt1d1 si!o outros tactos mausoléos levantados' 
ao cadaver do pobre thesouro. (Hilaridade.) 

O Sn. FERREmA PENNA:-E' bem achada .... 
O Sn, n.AnÃ~ DE S. !~ounE_NQO: .- Respondeu-sc-.mó que o 

corpo Teg1slatJVo havm decretado taes obrns ou despezas. 
Eu entendo q:t~ bit verdadeiro decreto para despez;ls taca 
quando o corpo' legislativo sabe o quo vottt, a obra que so 
lhe pctlo e sila importancia. Já vimos pedir-se para as dill'e-
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rentes exorbitantes obras que vemos nesta côrt~ autorisa~ITo, 
acompanhado o pedido da competente planta e do seu o~ça
mento; afim de que a nação, ou seus represent.an~es, apreCiem 
o alcance de sua· deliberação, votem o sacrJficw e repartão 
para cada· anno a indispensavel quota? Se com esta fmn
queza tivessem procedido os dífl'erentes governos de todas as 
politicas, quantas destas obras não terião esperado por tem
pos mais felizes ? Que de milhares de contos se têm gasto 
·desapercebidamente !lesta côr~e l Todas as províncias, verbi 
gratia, se têm querido abasteCimento de aguas em suas ·pra
ças, ruas e nas casas particulares, têm entregado este impor
tante servico a emprezas, que se indemnisão dos consumi
dores directãmente. Assim o têm praticado Bahia, Pernam
buco, Rio-Grande do Sul e outras. 

Nesta côrte, melhor do que em qualquer outro Jogar, pela 
ahímdancia de aguas e conçentraçã9 de população· e fle .ri
queza, se teria· podido realizar por em preza este serviço 
publico;· fez-se isto? expoz-se ao corpo legislativo franca
mente tal negocio? se lhe fez ver que o thesouro teria de 
despender oito, dez e mais milhões de 'contos? · 

Quando se pretendeu realizar. a dispendiosa e opulenta 
obra do Aterrado, essas successivas pontes modelos, de todas 
as fantasias e gostos, se disse ao corpo legislativo o 'que se 
ia despender.? Ensaiou-se o melhoramento dessa localidade 
por em preza, á qual se déssem os: terrenos esgotados? 

O Sn. SILVEIRA DA ~IOTTA :- llluito apoiado. 
O Sn. B1RÃO DE S. LounENCÓ : -Se a Inglaterra tem do

cas por me10 de .companhias,· como todos sabemos, que em 
viagem ou recebendo en.aommendas, vemos nas contas-di.:. 
reitos de docas,-e se podíamos imitar aque!la nação tão rica, 
sendo nós pobres, porque, em vez de entregarmos essas con
strucções a companhias, despendemos com ellas milhares de 
contos, com preterição de melhoramentos essenciaes? 

O SR. FERRAz: -As companhias vinhão depois pedir in-
demnisações. . 

O SR. BARÃO DE S. LouRENCO: - Não os déssem; e dis
cuta"se semelhante objecto nâ 311 discussão da lei relativa á 
União e Industria. Não creio que a tal respeito os homens 
conscienciosos têm cumprido seu dever, quando se limitão 
ao simples voto, e mesmo á consignacão deli e especial; 
porque sua palavra prestigiosa talvez pÜdesse evitar o dam
no, contra o qual se revoltão . 
. o Sn. FERRAZ.: -Isso é com o Sr. Silveira da niotta? 

O Sn. SILVEIRA DA MoTTA:- Oh I 
. O SR. BARÃO DE S. ~OU?ENÇO :-Não é com pessoa alguma; 
e para responder ás mdtrectas sobre reclamacões de campa~ 
nhias. Portanto, se quizerfazer um1r avaliaêão ·do que se tem 
feito, poderei r.estahelecer a minha proposicão-de muito se 
haver despendido sem autorisação do corpo legislativo, embir
l'ando-sc sómente com os melhoramentos das fortalezas. Nestas 
circumstancias, para que abusar da ignorancia do um pobre 
provinciano, e perguntar-lhe: Quaes são essas despezas não 
autorisadas? Eu tenho assento nas camaras depois do 30 an
nos ; e fui muita. assíduo até poucos annos proximos, e sei 
alguma cousa de nossa historia .• 

O Sn. FERRAz :-Não tinha morrido? 
O Sn. SILVEIRA DA MoTTA: -Elle tem telegrapho para o 

outro mundo. 
· O SR. BARÃo DE S. LounENr.o :-Não deixo· de o ter. 

Quando vi fazer-se ~o c.áes da Gloria, admirei a obra, e cuidei 
que ~cava no que. VI; porém quando voltei admirei mais a 
duplicata l Gostet de ver um segundo caes pelo mar dentro l 
e não vi semelhante obra em planta, orcamento e pedido de 
autorisacão. Agora vejo mencionadas despezas feitas de cen
tenas de· contos para Tijuca, para l)etropolis e para muitos 
outros Jogares, e não descubro as respectivas autorisações. 

O SR. PARANrros: --Petropolis é. da província do Rio de 
Janeiro. 
· O ~R. BARÃo DE S. LouRENÇO :_;,Quantos centos de con

tos al1 despent!Grão os cofres geraes ? Onde vi eu discutida a • 

grande quantia, superior de 1,000:000$, talvez, com a nova 
casa da moeda, que .!Jem podia esperar melhores tempos ? 

O Sn. SIL vEmA DÀ MoTTA : -Sem havei· que cunhar. 
O Sn. BARÃO DE S. LouRENr.o :-Trouxe tudo isto para con

frontar com n estranheza que observo do. attentado de con~ 
certos e melhoramentos, autorisado pelo enthusiasmo e liber
dade do povo, para o habilitar a repellir uma injuria imme · 
diata e de _qualquer cruzeiro l Avancei, Sr. presidente, (e 
foi quando V. Ex. se dignou maltratar-me) que debaixo da. 
impt·essão de uma injuria, nenhum homem, nacão alguma 
po,dia.ou devia mesmo ter o sangue frio de caic'ular, como 
ppece ser a opinião prudente do nobre senador pelo }lato
Grosso, que entende. que o aggravado deve pesar bem se o 
desaggravo não o aggravará rnais t· Felizes os que podem 
assim calcular l O homem pobre póde ser honrado, e' o fraco 
p.óde ter dignidade: quando as duas virtUdes succumbem aos 
do.us infortunios ou defeitos, é porque não tinhão o devido 
ahcerce. · 

o que é verdade. é que não se- ameaca tão facilmente, 
ainda ao fraco, quando se conhece que elle· não cedera, e qt:e 
o ameaçador terá de recorrer á execução. Creio, portanto, 
que, se as nações da Europa se convencerem de que nós ~ão 
cedemos ao medo ou á ameaca, recorreráõ a esta medida 
quando 'dispostas á violencia ·e á guerra; os casos ou os 
con.flic!os serão menos numerosos, mais. estudados, talvez 
mms JUStos e sempre mais dignos de nós. Uma g11erra 
c.om paiz tão. distante é sempre dispendiosa, e,s~ fará na ul
tima extremtdade, com a discussão. não só do pa1z que a quer 
emprehendcr, mas de toda Europa. Vü~á uma· grande esquadra 
emfiJl1 castigar-nos; teremos do ceder á forca, como· tantas 
nações briosas têm cedido 1 o que nos não deshonrará ; porém 
não so[reremos o insul'to de qualquer vilão ruim. 

Sr. presidente, eu disse já que era um orador tímido, e que 
as .provocações ·me fazem. desviar do m.eu· prop~sito·. Eu não 
qmz fazer de valentão; obrtgarão-me a ·d1zer algumas palavras . 
que não teria dito, e. nem mesmo desejava que fossem tn
madas. pelos tachygraphos; quiz mostrar apenas que sabia ·af. 
frontar os perigos, que meu dever o exigia, e dCpois tambem o 
[}!'Ovar quando não era perigoso á sociedade por minhas dou
trinas fortes e decididas. Recorri, pois, á minha vida· pu
blica, afim de apartar de mim a id,éa de precipitado e i~-
prudente... . · · . 

o SR. SILVEIRA DA nroTTA :-Ninguem.inculcouísso. 
O SR. BARÃo DE S. LouRENço :-No meu passado não se 

acha fundamento para este juizo. · · · · 
O Sn. FEnnEmA PENNA :-:Apoiado. · 
O Sn. DAnÃo DE S. LounENflO :-:-Com estas explicações 

me dou por satisfeito. • 
o 111.1·. Fei·I·eira Penna: -- Agradecendo ao nobre mi

nistro a benevolencia com que tem attondido ás minhas obser
vacões sobre diversas verbas do areamento da marinha G da. 
guêrra,ainda aproveito a opportunidade para fazer otitrâ c~m 
o fi~!~ de obter de S. Ex. alguns esclarecimentos de que 
preCISO. 

Antes disso devo declarar que, apezar das razõ~s allegadas 
pelo nobre minis~r.o,não posso conformar-me com a· disposição 
do art. 28 addittvo, pela qual se permitte que os mestres 
e ~ontramestres das officinas dos·. arsenaes, que contarem . 
mats de 30 annos de serviço, e, por sua idade ou enfermidado 
não puderel!l trabalb~r, sejão dispensados do comparecimento 
nas ~·es~ectiyas. offi~mas, continuando a perceber o o1·denado . 
ou dwrw estabelec~da para os lagares que occupavão. · · 
Em~ora se dig~ quo esses operarias continuaráõ a prestar 

o scrviÇ,O comp~tiVelcom o seu estado de saude,o que mo pa
r~cemms c.o~t~ e que desde o momento em que obtiverem a 
dis.penaa so mw aos arsonacs no principio de cada me:<, ou 
qum~cna,pa~a receberem o salario; e, importando isto uma·vcr-· 
dadeirapensao ou ~posentad?r!a,não pódà a faculdade de con
cede-la ser con[er~d~ aos .mm1stros por mantlira tão ampla 
qua~do a constttmçao exige que as mercôs pecuniarias con 
cedidas pelo poder executivo)iquem dependentes do exame~ 

~5 e 
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approvação da assembléageral, se já não estiverem designadas .o Sn. FERREIRA .PENNA : -Sendo, pois, tão limitado o 
e taxadas por lei, como não estão estas de que se trata. serviço que c[ectivamente prestão os capellães dos corpos, 

Reconheço, como,ji't declarei,que não só aos mestres e con- quando não estão em campanha; cabendo-lhes vencimentos 
tramestres, mas tambem a quaesquer outros operarias, que superiores aos dos officiaes combatentes de Igua[ graduacão, 
depois de longos e bons servicos nos arsenaes se acharem e devendo ellcs ser dotados da instrucão e mais requisitos 
impossibilitados de tontinuar a· preeta-los, devcr-sc-ha mi- neccssarios para o desempenho dns obrigações que os regu
nistrar, se não por direito ri~oroso, ao menos por equidade, lamentos lhes impoem,parcce maniCesto que ninguem se acha 
os recursos indispensaveis ymra resguarda-los da miseria; em melhores circumstancias para dirigir as escolas regi
mas nunca a totalidade dos salario's que percebem cm activo. mentacs, como os de alguns arscnaes, e outros estabeleci· 
servico. mentos militares já dirigem as que ahi existem. 

No. regulamento dos arscnaes de marinha de 30 de abril o Sn. l>oMrEu: _Apoiado. 
de 1860 ja se achão estabelecidas algumas disposições, que 
convirá rever, para que esta importante materia seja defini- O Sn. lrEnRmnA PENNA :. - Desejo outro-sim saber 
tivamente regulada por lei, 0 de maneira que, prevenindo os quaes as vistas do nobre ministro qnanto ao modo de fa
muitos abusos a que póde dar Jogar 0 arbítrio, garanta ao zer-se o serviço a cargo dos coneios da secretaria de estado 
operario invalido um vencimento correspondente ú natureza dos negocias eh guerra, desde que os Jogares forem suppri
do seu officio, á sua posição social, e ao tempo e importan- midos, como determinà o art. 27 additivo. Se o nobre mi
cia do serviço que houver prestado. · nistro entender que sem inconveniente álgum podem· elles 

ser suhslituidos por praças de cavallaria do exercito, ca-
Estando comprehendidas na verba instruccão militar as b~r-me-ha a satisfação· de ver já adoptada em parle u.ma me

escolas regimcntaes de instruccão primaria, ten~o-se com e!las dtda, que por vezes tenho lembrado para todas as secretarias 
despendido no exercício de· 1861 -1862 a quantia de de estado, e que poderá ser posta em pratica, poupando-se 
9:138.:f}078, c pedindo· se na propo~ta do governo para 0 de talvel 30:000;f) do que actualmente se despende, como ainda 
1864-1861) a de 12:360~, desejo saber se o nobre ministro ha poucos dias mostrei por maneira que me parece incon-
da guerra julga ou não possível melhorar o ensino que se testavel. · 
deve dar ás praças, e ao mesmo tempo fazer alguma reduc-
çiio na despeza, incumbindo a direcção de taes escolas, não a Jlara a verba- Gratificações diversas e pfudas de custo, 
officiaes subalternos ou inferiores, como até agora, mas aos § 11,pede-se na proposta. do governo a quantlil de 163:200$; 
capellães. dos corpos. mas uma emenda da outra camara a reduz a 109:2.00$, sup-

primindo as gr:1 tificações dos 1M recrutadores. 
O Sn. PoMPEU : - Apoiado. Pelo regulamento de 1 de maio de 18ã8, os encarregados 
O SR. FERREIRA PENNA :-Para que bem se conheca quanto do recrutamento, quer fossem officiaes do exercito ou da 

é praticave.J. e conveniente esta medidil, chamo a atienção do guarda nacional, quer autoridades civis ou judiciarias, ti
senado e do nobre ministro sobre o arf. 9° do regulamento de nhão direito de perceber 10$ por cada recrutado e 20$ por 
24 de dezembro de 1850, que designa as attribuicões e deve- cada voluntario que apresentassem ; mas o decreto de 21 de . 
res dos capellães militares, e sobre o modo cQÍUo tem sido agosto de 1861 fixou-lhes o vencimento em 60$. mensaes, e 
executado. . para essa despeza pede a proposta do governo 54:000$, cal-

Diz esse artigo : (lendo) cc Os capellães militares são con- culando-a sómente para seis mezes do anno financeiro. 
siderados como verdadeiros parochos dos corpos em que ser- Além de entender que, sendo supprimidas por 'um artigo 
vcm,eseus deveres principaes são: dizer missa ás tropas, con- de lei commissões creadas pelo governo em virtude de facul-

0 !essa-las,dirigi-las em todos os actos religiosos, bem como nos dades que lhe competem, poderá elle ficar embaracado, e 
princípios da boa moral, convencendo-as sobretudo com o seu prejudicado o servi9o quando a experiencia mostre a· necas
exemplo ; accudir com os soccorros da religião aos en[ermos e sidade de restabelecer taes commissões, julg-o muito diflicil; 
mpribundos ; encommendar e acompanhar os mortos a seus se não impossível, encontrar em cada um dos districtos do 
jazigos, sem que por taes actos rccebã.o estipendio algum. )) imperio quem desempenhe gratuitamente o penoso encargo 

Tenho 'em lembrança que um dos mais illustrados uos nos- do recrutamento por maneira conforme á lei, e corresponden
sos prelados observou-me, em conversa particular, que este e ás necessidades do exercito; mas, para pronunciar. o meu 
artigo, declarando que os capellães militares devem ser con- voto sobre esta emenda, esperarei ainda os esclarecimentos 

·siderados como ve1·dadeiros parochos elos corpos, excede os que houver de dar-me o nobre ministro. 
limites do poder temporal, c ofi'ende os direitos e attribui9õcs Não posso, nesta occasião, Sr. presidente,. deixar de re
dos vigarios das freguezias onde se acharem os mesmos cordar com grande sentimento meu um caso, que. me parece 
corpos. , · realmente digno de especial menção, e proprio para . motivar 

O Sn. POMPEU:- Apoiado. mui justas queixas, não tanto contra o nobre ministro da 
0 Sn. FERREIRA PENNA : _ :Mas 0 que se vê na pratica é guerr.a, embora pertença á , sua repartição, como contra os 

que as funccões do capellão de um corpo estacionado em seus 1llustres collegas, os Srs. presidente do conselho e mi
qualquer cidade ou villa limitão-se quasi unicamente a en nistro do imperio, visto que a questão tem mais de politica 

. do que de administrativa. . 
commendar os mortos, e a dizer missa aos domingos e dias- 0 6 h d b · 
santos ; que muitas vezes a tropa deixa de ouvi-la por achar- caso que, aven ° 0 no re mimstro do imperio em 
50 toda occupada no serviço da guarniHãO ; e que nunca fal- sessão de 28 de julho declarado solemnemente perante o se
tão outros padres que a digão, havendo até empenhos de nado, como se vé do seu discurso publicado no Correio lJler
certas irmandades para que seJ'ão preferidas ns suas igrcJ'as, cantil de 12. de agosto, que o governo .expediria as ordens 

b necessarias para suspender-se o recrutamento durante as 
porque as andas de musica dos corpos, attrnhindo maior eleições municipaes, e estando 'j<i mui proximo 0 dia 7 
concurso de povo,tornão o acto mais festivo c solemne. ~e setembro, taes ordens não forão ex.pedtdas, e 0 recruta-

A disposição do artigo que impõe aos capellães o dever de mento continúa a ser feito, até com violcncia, em diversas 
dirigir as tropas cm todos os actos religiosos, e nos princípios províncias, segundo as noticias publicadas pela imprensa 
da boa moral, convencendo-as sobretudo com o seu exemplo, talvez com a unica excepção· da do Espírito-Santo, onde~ 
tem sido de tal sorte postergada ou esquecida:, segundo me digno vico-pre.9idcnte expediu com cfl'eito uma circular na~ 
consta, que nem ao menos para tomarem parte nas ornr.ões quelle sentido. · · · · 
diarias se jtt!gão elles obrigados a comparecer nos quartcis ; Eu não acreditava, mesmo. presumia, que fa.cto de 8 emo. 
c, quanto á administração dos sacramentos aos enfermos c 
moribundos, é igualmente certo que nos lob"'ares onde lla lhantc natureza, que. tão flagrante contradição entre as pro· 

· · · t b mossas c o procedimento do governo pudesse dar~se cm 
guarmção mais numerosa exts em tam em hospitaes com tempo algum, c ainda menos estando ú. testa da publica ad-· 
seus capellilcs, a quem cabe esse dever· mimstraçã.o um ministerio que se. ufana. de ser nã.o .só libe~ 

O Sn. PoniPEU : - Ou ao parocho da freguezia. ral, mas hberalissimo. 
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o Sr: ministro da ~~~·lnhlt, (i~terino da guerra): 
Sr. pr,esidente, tendo em toda a consideração as obscr
vacões que acaba de fazer o honrado senador pelo Amazonas 
peairei alguns·momentos de· attenção ao'senado para ros" 

essa emenda, persuadido que do sua realizacão, em vez de 
males, resultará beneficio ao paiz. · • . . . 

ponder lho. · · · 
Entende o. honrado senador a quem me refiro, que a· ins

trucção militar lucraria muito com o emprego dos capellães 
no magisterio. Este pensamento do honrado senador é digno 
de toda a attenção, tanto mais porque com effeito em al
guns corpos do exercito já os capellaes são, os encarrega
dos das escolas. A minha pouca experiencia sobre estas 
materias, todavia, me tem feito comprellender que, com 
qu~nto por esse meio possamos colher melhores resultados, 
elle não deixará de ser na pratica muito mais oneroso aos 
coft·es do estado. Um ou outro capellão, que tenho conhe
cido empregado nesse serviço. exigem, e com alguma ra
zão, uma retribuiç.ão proporcionada ao accresci:mo de tra
balho, e nuo pequeno: que sobre clles pesa. 

Deseja tambem saber o honrado senador por quem será 
feito o servico de correios na repartlcão da guerra, uma vez 
que sejão esses logares supprimidos 'da maneira JlOr que um 
artigo addiLivo pres.creve neste orçamet:~to. E' meu pensa· 
ment~, senhores, c_onfiar o serviço de correios a praças do3 
corpos de cavallarta. 

Q Sn. FERRE mA PENNA:- Estimo muito ouvir isto. 
O Sn .. MINISTRO DA nrARINIIA:- Acredito que este serviço 

será, não só mais bem feito, visto que essas. praças tem dis
ciplina, estão sujeitas á. subordinação' milttar, como com 
grande economia para os cofres publicas. 

O Sn. FERIIEIRA PENNA:- Apo}ado. 
O Sn. MINISTRO DA !IIARINnA: - Finalmente, observou o 

honrado senador, a quem tenho a honra. de responder, que 
lamentava profundament~ que o governo .I~ão tivess~ exp~·· 
dido, como fóra promettido pelo Sr. mtmstro do Imperto 
neste recinto, ordens tendentes a fazer cessar o recrutamento 
durante a quadra eleitoral que atravessamos. Sr. presidente, 
não tenho recebido ultimamente nenhum recruta. Como de
legado do governo imperial, por mais de uma vez, em qua
dras desta ordem, nunca entendi necessario que o governo 
me prescrevesse a suspensão. do recrutamento ; assim se tem 
praticado por muitas vezes no paiz, e agora mesmo se está 
praticando. Parece-me, pois, que o reparo do honrado se-

O Sn. FEnnEinA PENNA: - Os vencimentos actuaes não 
são inferiores ao serviço que elles prestüo. 

O Sn. 1\IINISTno DA niARINITA: -Em todo o caso é uma 
obrigação nov~, que não podia ser imposta, sem que uma 
compensação viesse a par de novo encargo. A idéa, pois, em 
si não é mít, mas, para ser realizada, exigiria sacrificios 
que augmentarião consideravelmente as despezas deste ramo 
de servico. 
- Entenae tambem o honrado senador, a quem respondo, 

que a suppressão da verba correspondente a gratificanão, 
. quo percebem os recrutadores no imperio, importará' em 
prejuizo do recrutamento. Eu não dissimularei ao senado o 
que penso ácerca desta innovacão. !\linha experiencia de 
admil!istração em álgumas proviricias me fornece dados 
suflicrentes para comparar perfeitamente os dous svstemas. 
J>or mim observei, senhores, que no tempo, em que o re
crumento estava confiado ás auti>ridades policiaes, el.le se 
~azia. co~n me_nor vexame. e. maior provcit? para o serviço ; 
Isto e, nao havia tantas queiXas, como depois houve, e obtive 
sempre maior numero de recrutas. Inclino-me, portanto, a 
crêr que, se voltarmos ao antigo systema, lucrar-se-ha quer 
por um, quer por outro lado. 

Nesse tempo percebião as autoridades policiaes um tanto 
por cada recruta que apura vão, mas não occultarei ao senado 
que niTo achava proprio nem digno da posição da autoridade 
civil, perceber uma gratificação. por cada individuo quere
crutasse para o serviç9 do exercito ; mórmente quando na 
espbera das attri~ui9õ~s das autoridades policiaes cabe per
feitamente a attrtbmçao de apurar recrutas nos seus distl'ic· 
tos. Este encargo por ellas exercido não augmentava sobre 
modo a tarefa de sua posicão. Conseguintemente penso que 
supprimindo se a verba desÍinada ao pagamento dos recruta
dores que existem no impel'io, e não consignando-se mesmo 
quantia para•gratificação ás autoridades policiaes incumbi
das desse serviço, ha do o exercito lucrar, porque teremos 
maior numero do recutas, c hão de haver seguramente me
nes queixas do que tem havido depois da creacão dessas en-
tidades. • · 

nador não tem fundamento. · 
O Sn. FERREmA PENNA: -Depois da eleição ficaremos sa

bendo disso. 
O Sn. MINISTRO DA GUEnRA.: -0 facto é real: nas partes 

semanaes que recebo já não vem a apuração de um só rc~ 
Cl'ula. 

O Sn. FERREIRA PENNA: -Na côrte. 
O Sn. IIIINISTR o DA GUERnA :-Nas províncias mesmo. Ao 

tempo em que se julgava neste recinto necessa.ria a recom
mendação do governo a esse respeito, as suas ordens não 
chegarião a todas as províncias, e lá onde chegassem as 
palavras do discurso do nobre ministro do imperio 1 desappa
receria a duvida se existisse. Accredito, pois, que os delega
dos do govcrpo, comprehendendo a lei cqmo devem entender, 
terão suspendido o recrutamento. ' · 

O senado me permittirá ainda que continue em algumas 
observações que julgo serem devidas aos honrados senadores 
que hontem tomárão parte na discussão. 

O senado ouviu como mereceu reparo a remonta ·da 
cavallaria do exercito no Rio Grande do Sul. Com e[eito, · 
senhores, a compra de cavalhada para·o serviço no Rio 
Grande do Sul é ma teria. que merece muito séria atterição e 
profundo estudo. Desde longo tempo, que observo, que cen
tenares de ·contos de réis se despendem consecutivamento, e 
quando chega a vez de precisarem n6ssos corpos arregi
mentados de cavallaria para obi·arem, não temos cavalhada. 

Sr. presidente, a idéa em si era boa; mas levada á prr.tica 
tive occasião de observar, que produzia ~érios inconvenientes. 
Não se diga que essas entidades incumbidas especialmente do 
recrutamento nfio tinhão a diligencia necessaria para bem 
preencherem seus deveres; algumas reconheci que cumpriiio 
bem sua missão, ·que fazião esforços pura dar no tempo mar
cado pelo governo o numero de recrutas que lhe fôm desig
nado ; mas o senado sabe que, recabindo de ordinario essas 
nomêaçõcs om 0fliciaes do exercito, ou já reformados, ou da 
forca actjva, clles não tinhão a se11 alcance os meios necessn
rios para se transportarem de um ponto para outro, nem forca 
á su~-disposigã?· Na ac9uiesccncia destes recursos, que de~ 
pendrao de ou!ros, · perdw-setempo e despeza, de sorte que 
não se prcnclua no prazo marcado o numero de recrutados 
exigido, e aquellcs que se obtinbiio ficavão muito mais 

O mal. Sr. presidente, deste estado de cousas não depende 
tanto dos homens, yem do systema, que se tem seguido até 
agora. Entende-se; que o governo deve tor depositas de ca
valhadas na província do Rio Grande do Sul, que deve con
servar campos, que deve fazer despezas com pessoal extraor
dinmJo, incumbido de ~uidar dessa cavalhada; e por isso 
conservão-so os campos, fazem-se despezas e comprão-se 
cavalhadas. Quem tiver a experiencia pratica, não deepo
cas passageiras, mas constantes, á vista dos factos que alí 
se succedem repetidas vezes, vit·á no conhecimento de que este 
systema ó máo c quo convem tratar dos meios de r~me-
dia-lo. · 

caros. . 
Por essas considcracões declaro ao honrado senador a quem 

respondo, que aceitei' do muito bom grado na outra camara 

fl,~:A existcncia ou deposito de g-randes ·cavalhadas trouxe 
sêmpre em resulta(lo grandes perdas para o thesouro. ·O que 
disse hontem nesta casa o nobre senador pela pro:vincia da 
llahia a este respeito é ver~ade ; esse deposito a cargo do 
governo importava grande despeza c prejuizo. A conservação 
d:t cavalhada nesses depositas é diillcil, embora tenhamos 
tido mais de uma vez zelosos ofliciaes encarregados delle ; 
não é possivel evitar os extravios dos campos para fóra ; ó 
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grande o prejuízo que disso provém e a mortalidade é exces- viveiro do praças que em um futuro mais ou menos longo 
si.va. Eu entendia, pois, desde longo tempo que a realiza- poderão tambem alimentar as fileiras do exercito. . 
cão de uma outra idéa que neste momento aventuro. ao sena- . Medite o senado. em uma organis~ção feita do modo que 
do, pedindo sobre ella a meditacão dos homens praticas, evi- t1vesse o estabelecifnento, não os pewres soldados de nossos 
taria esse mal e traria ao thesoúro grandes economias. corpos arregimentados, mas aquclles que fossem casados, que 

Eu fundaria pequenosestabelecimeutos a cargo de cada um pelo seu comportamento mostrassem mais amor á fainilia, 
regimento, em vez tios grandes depositas por conta do esta- mais dedica cão ao trabalho, e que estivessem debaixo: de 
do. São hoje conhecidos na nossa linha divisaria todos os uma disciplina compatival com uma desta ordem; ahi os filhos 
}Jontos cstrategicos onde convém, que permanccão os corpos desses soldados, recebendo a educacão que podemos dar'-lhe 
de cavallaria de linha. Pois bem, senhores, nas"immediaçiles a par do.uma ins~rucç~o. apropriada,· ~dquirindo os costumes 
de cada um devia o estado procurar fazer a acquisiçãe de e os hab1tos da VIda militar, pelo reg1men em que nascêrão; 
lima certa e determinada área de campo, onde esses corpos se dedicarião mais ~'lrde, seguramente ; ás fileiras do execito 
podessem conservar a cavalhada que 'lhes é distribuída. · onde seriãiJ bons soldados. 

Quem conhece a P.specialidade do serviço nas front~iras Expresso assim em resumo o meu pensamento a respeito 
do Rio-Grande, verá que o grande consumo o extravio do dtlSta instituição, acreditem os nobres senadores, a quem 
cavalhada que todos os annos se observa, não pl'ovém tanto respondo que os acompanho no desejo que têm do ver esta 
tio servico ordinario desses corpos; el'les achão-se.acampa- instituicão melhorada. . 
4os nas 1mmediações de certas povoações, e comquanto nem Obsei·vou-se tambem que continúa o máo estado do reci:u
todas as prar.a:s permanecão constantemente montadas, toda- tamento no nosso paiz. Esta questão, como sabe o senado, ó 
via é certo que um detet~minado numero dellas eífectivamente uma questão antiga; não serei eu quem venha contradizer o 
está. Não ha nas immediações dessas povoações, pr!la sub- pensamento daquelles quo desejão ver este imposto de san- · 
divisão dos campos, e grande concurrcncia de cavalhaciM gue mais equitativamente distribuído na nossa sociedade. 
pastagens abundantes e necessai·ias para alimentaçãb da 1· .. · . Existem ha muito tempo diversos projectos que têm sido cm 
valhada dos corpos em effectivo serviço. e no fim de Hi diu~, diversas épocas apresentados ; é materia que dependo de os
ou pouco mais essa porção de cavai! os destinados para o ser- tudo, porque e !la é em si mesma, senhores, grave e delicada, 
viço ordinario é recolhida ao deposito da nação em estado e tem sido, por circumstancias que não me é dado agora dis-
que, ou pela maior, parte .. morre, ou largo tempo leva para cutir, adiada de um anno para outro. . 
robustecer-se. Se, pois, senhores, dispozesse cada um desses . T?~os sab_em a difficuldade com que as administrações pro
regimentos nos contornos das povoacões onde estão acanto- vmc1aes lutao para preencher as quotas de recrutas que lhes 
nados de uma arca bastante de campo, onde pudesse facil- são distribuiaas. Em algumas 'províncias não ha tanta re
monte haver snbstituicão de uns por outros, onde o proprio pugnancia como em outras pelo serviço das armas ; nestas 
regimento sem despéza nenhuma para o estado se encarro- o recrutamento é mais facil ; em outras a repugnancia é 
gasse de sua conservação e costeio, e até mesmo da criação tão decidida que, por mais vehemente que seja o desejo da 
necessaria para a remonta futura, acredito que o thesouro autoridade para preencher o numero daquellas praças que 
lucraria pela . diminuição de grandes som mas que despende lhe são destinadas, não pódo deixar de esbarrar diante do 
todos os annos na acquisição de cavallos para a remonta da embaraços que surgem de todos os lados. 
cavallaria do exercito. O Sn. vrscONDE DA BoA-VIsTA: -Então elles vêm por sua 

O estado das colonias militares, Sr. presidente, merecem vontade ou forçados? 
tambem a attencão dos nobi'es senadores; com effeito, senho- O Sn. nnNrSTRO D:l. MARINIIA:- Se, portanto, senhores, de 
res, o que entre nós chamamos colonia militar é uma insti- longa data se pensa sobre esta materia:; se todos, mais ou 
tuição que não merece esse nomo. Vejo que os regulamentos menos procur~o empenhar-se em uma solução razoavel para 
que as instituirão são .previdentes, contém disposicõcs bem ella, eu acred1to que os nobres senadores farão a justica do 
meditadas, mas tenho observado que estas instituições assim crer que, á semelhança de meus antecessores, faço votos 
chamadas l'lão preenchem o fim da sua creação. As colonias para que cheguemos a um resultado vantajoso. 
militares que tenho visitado no nosso paiz, e que de perto Encerrada a discussão, c retirando-se o Sr. ministro com 
C?nheço, não são mais do que a séde de destacamentos orga-
msados com praças dos corpos arregimentados; poucos são as mesmas formalidades com que foi recebido, procedeu-se á 
os ~.:olonos paisanos,que se encontrão aggregados a esses pe votação do art. Go, do cada um dos·§§ e das respectivas 
qMnos nucleos. Quanto ás praças é facil de conceber quo, emendas. 
com certeza de que serão substituídas dentro em pouco tem- Ar~provado o artigo, salvo o alg~rismo, foriio approva
po, que não lhes é dado prever, nenhum interesse as liga ao dos wdos os paragraphos que não tlverão emendas, e Corão 
solo. Por outro lado, quando se trata de tirar dos corpos rejeitados os demais, quanto aos algarismos, sendo a ppro
iU'regimentados algumas praças para essas colonias, como vadas as emendas da referida camara aos me~mos para- · 
ó nat1tral, cada comm•andante trata de desviar das suas filei- gyaphos, inclusive a additiva ao§ 11, que supprime as gra
l'as o que tem de peior na classe de soldados; é em geral tificações dos recrutados. 
com praças desta ordem com que têm sido formados estes 
estabelecimentos, o por isso não medrão, não se desenvol
vem. 

Eu penso, porém, senhores, que, longe de tirarmos esta 
instituição da reparticão da guerru para qualquer outro mi 
nisterio, valia bem a i1ena procurm· ainda um meio de molho
ra-la. (Apoiaclos). 

O S1t. PAnANrros: -Diminuindo o numero. 
O Sn. MINISTno DA ntAmNrrA : - Se nos limitarmos a con · 

servar aquellas que, por sua localidade sobre as fronteiras, 
oíferecem um ponto de apoio e de observavacão diminuintlo 
assim o numero e a despeza que fazemos com· as actualmente 
existentes: e se pudermos fazer com que os soldados qne as 
compõe sejão desligados dos corpos de que fazem parto, para 
pertencer exclusivamente a colonia, o soldado acharia no 
solo e no trabalho a prosperidade da família. Eu encontro 
nesta idéa assim concebida, não só a possibilidade do, desen
volvimento desta instituição, como atô o germen para um 

o Sl•. 1'9ilvchon diA J.Uotta pronunciou um discurso que 
publicaremos no appendice a este volume. 

Passou-se ú discussão do artigo 7° da dita proposta es-
tando presente o Sr. ministro da fazenda. ' 

l?oi lido, apoiado c posto em discussão, o seguinte 
llEQUEniMENTO. 

cc ncqueii·o que a discussão do areamento da fazenda se 
adio para depois da discussão do areamento de agricultura. 
-Silveira da llfolía. >> • 

Scn!l~ approvado. o requerimento, .o estando presente o 
Sr. mwistro da ag-I'!Cultum, commerc10 e obras publicas 
~ntr·ou ~m discussão o. artigo 8° da mesma proposta, com a~ 
respechvas emendas da camam dos deputados. · 

o !!la•. Silvch•a tla IOfottn pronunciou um discurso 
qu~yublicar.emos no appendice.a este volume. 

l<tcou a thscussão adiada pela hora; e o Sr. presidente 
deu para ordem do dia s~guinte : . 

1a parte.- (Ate a chegada do Sr. ministro). 
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3a discussão da proposição da ca~ara dos Srs. deputados: 
approvandc a pensão annual concedida por decreto de G de 
agosto proximo ·passado á D. Constan~<'l de P.aiva Lopes 
Gama, filha: legitima do finado visconde de Maranguape. 

1a dita, approvimdo o decreto n. 3210, que proroga por 
cinco annos o prazo concedido a José .Tacomo Tasso, por de
creto n. 2~M de 27 de julho de 18a9, para explorar os lo
gares do interior d ts províncias da Parabyba e Pernambuco. 

2a dita, autorisando o governo a reformar a secretaria da 
agricultura, commercio e obras publicas. '·,_. 

As mais materias já. designadas, e bem assim: . 
1a discussão da proposicão da mesma camara, automando 

o governo a mandar abonár a D. nlathildes Emilia deVas
c.oncellos Pinto Leal, a importancia do meio soldo de seu !i
n.a·do mai:ido o brigadeiro ~lanoel Peixoto de Azevedo. 

Idem, approvando o decreto n. 3091, de 7 de maio de 1863 
que alterou o contrato celebrado em 17 de dezembro de 
18ã9, com a companhia Brasileira de Paquetes a Vapor; 

Idem, declarando que os filhos menores dos officiaes da ar· 
mada, tom direito, repmtidamente com suas irmãs sQlteiras. 
ao monte-pio da marinha ; · 

Idem, autorisando o governo a promover ao posto de 
2° t~nentes os 1os pilotos Alfonso Henriques de Albuquerque 
e nlello e João .José Lopes Ferraz e Castro; · 

2n parte. - Continuacão da 2a discussão da proposta do 
poder executivo, fixando· a despeza o orcando a receita geral 
do imperio. • 

Levantou-se a sessão ás 3 horas da tarde. 

tados approvando a pensão animal concedida por decreto de 
G de agosto proximo passado a D. Constanca de Paiva Lopes 
Gama, filha legitima do finado visconde de )Iaranguape. · 

Entrou depois em 1a discussão, passou para a 2~ e desta 
para a 3a, tamb01n sem debate, a pzoposicão da mesma cama· 
ra que approva o decreto n. 3.210, que prOt·oga por ã annos 
o prazo concedido a José Jaconio Tasso llOr decreto n. 2,4U 
de 27 de julho de 18ã9 para explorar os Jogares do interior 
das províncias da Parabyba e.Pernambuco. 

REFORnfA. DA SECRETARIA DA AGniCULTURA. 
Seguiu· se a 211 discussão da proposicão da mesma camara 

que autorisa o governo para reformar ã. secretaria de estado' 
dos negocias da agricultura e a repartição do correio. 

o §1•. §Uvcil·u da Motta (pela ordem) :- Sr. prest 
dente, o que está em discussão é o projecto relativo á reforma 
da secretaria da agricultura; mas creio q11e V. Ex. deu para 
ordem .do dia, subordinando-o á presença do nobre rr~in!stro 
da agncultura, para então entrar o orçamento. Desde que o 
Sr. ministro está pr§sente, creio que V. Ex; deve preferir o 
orcamento. Faco esta observacão sómente por esta raziio,e é 
quê ba dias quitndo tratei destâ proposicão jú. opinei que isto 
se devia discutir conjunctamente com o' areamento da agri
cultura, e assim, pefa ordem do dia que V: Ex. deu, conse· 
gue-se o que eu tinha em vista, qtie era propôr a discussão 
deste negocio á discussão do orçamento. 

Estando o Sr. ministro presente, creifl que se póde dis:.. 
cutir a ordem do dia tal qual V. Ex. deu, que é entrar já 
o orç.amento' da agricultura, e deixar-se esta proposição para. 
depOIS. 

O Sn. PRESIDENTE : - V. Ex. dá licenca? Em primeiro 
·EM 27 DE AGOSTO DE 1864. Jogar tenho duvida sobre a maneira por que'bei de executar u 

PRESIDENCIA DO sn. VISCONDE DE ABAETÉ. rlelíberagiio do senado. O s·enado votou um requerimento de 
adiamento, que diz mais_ou menos o seguinte: cc Fique adiada 

Su~niAmo.-Declaracã·o do Sr. pres!dente.-Ordem do dia.- a discussão do projecto para quando se· discutir o orçamento 
111 parte.-PensãÔ a D. Constança de Paiva Lopes Gamma. da agricultura.}) As minhas duvidas referem·· Se ao tempo e' 
-l'rorogação de prazo a José Jacomo Tasso.-Reforma da ao modo de executar esta rcsolucão .do senado ; mas isto 
secretaria da agricultura e rerartição do correio. Discurso vêr-se-ha depois. • 
do Sr. Silveira da .Motta. Rcjeicão ílo'artigo 1° e adiamento Quanto á observacão que fez o nobre senador, tenho de· 
do 2°.-211 partc.-Orçamento ·da agricultum. Discursos dizer q.ue eu jà tinhâ declarado que estava em discussão·. o· 
ílos Srs. visconde de Jequitinbonha, Jobim e Paranhos. art. 1° da resolução quando entrou o Sr. ministro, e por con
Ás 11. horas da manhã, achando-se presentes os Srs. vis- sequencia não posso interromper a discussão do artigo. 

conde d~ Abaeté, n!afra, Teixeira de Souza, visconde de O Sn SILVEIRA DA MoTTA:- Elle já estava ahi,·mns não 
Sapucahy, l7erreira Penna, Dias de Carvalho, Jobim, niendcs estava na sala. · · . · , 
dos Santos, barão do S. Lourenço, Souza Queiroz, .Pompeu, O Sn. PnESIDEN'rE:- Portanto está cm discussão o art. 
Cu~?a Vasconcellos, Pimenta Buen~, Arauj~ Ribeiro,:-Car- 1o. lia uma emenda que veiu agora ú. mesa, mas é ao art. 2° 
nea? .de Campos, Fonseca, marqu.ez .de Olmda, ha.;<Lo de do projecto, e portanto lêr-se-ha depois. . · 
nt.untt.ba, marquez de Itanbaem, Silvmra. da nlotta, Fw~?:· 1 17inda a discu>siTo do artigo to foi rejeitado, ficando adiada 
FJguea·a ?e Mtllo, D. nianoel, ~antas, VISconde do Jeqlll~I- a discussllo do art. 2.o ' . 
nho~?a, VISconde de !taborahy, VISCOnde de Su~ssuna~. banto Estando presente o Sr ministro da arrricultura passou-se .. 
de lirap.ama, Zac~anas, S~uza Franco c Rodngues Silva, o á 2a parte da ordem do ci· b ' 

Sr. presidente abriu a sessao. p "' · d' :- · Ia ·d. l ' · d d 
· Comparecêr:-o lo"'o depois os Srs visconde da Doa-Vista rosehum a lscuss,w, a I ar a na sessão ante c~ ente, o 
Ca_ ndido Captitta ~sconde do Unl"'~ay Pamnhos marque~ art. So da proposta do orçamento com as respectivas ~men-

' '. ~:> ' .' .' ' • • da::; da camara dos deputados do Abrantes, Candido Dor"'es, marqucz de Caxias, Dias VJCira, . . · 
Nahuco, Souza Ramos e Jlurtado. · e t.ill', visc~mdc de Jcrnuitiu!aon!m :- Sr. prcsiden-

Faltárão com cau·sa participada os Srs barão de Antonina, ~e, ?evo começar dando un2a satisfa9ã? ao n~bro ministro ~a· 
harão de Cotegipe, barão de Thiaroim: barão de Quarabim, mariEba e da guerm por nao ter ass1st1do assiduam.enLe á dis
Eusebio, I) aula Almeida, Paula Pessoa, Almeiga e Alburruer- c~ssao destes do~s orçamentos,e menos ter co~corndo com as 
que, Sinimbú, Fernandes Torres, Souza e ~Icllo e Ottoni. ~mhas observaçoes a fazer com quç S. E:c. amda melhor sa-

Foi lida c approvada a acta da sessão antecedente. tJsfizeEse ao parlumento com as mformações concernentes 
Não houve expediente. a estes dous orçamentos. Eu, Sr. presidente, não pude com-
O Sn. PRESIDENTE declarou que ia ofliciar ao Sr. ministro pm:ecer pam te~· esta honra, em consequencia de me ter aron-

do imperio, pedindo dia, hora e Jogar em que Sua lUagcstade tecido U~l accidonto, dando uma quéda de um animal na. 
o Imperador dignar-se-ba receber a depu tacão do senado que quarta-feira. S. Ex. me desculpe; para o anno que vem cu 
tem de pedir respeitosamente ao mesmo· aun-usto senhor a pretendo estudar sufficientemente estes dous relatorios, e 
designação do dia, hora e Jogar da sessão imperial do enccr- ent~o oiTerecerei à c,onsidcraç~o do nobre ministro, quo.ó 
ramento da asscmbléa geral. mm to provavel que mnrla cont1nue a se-lo das duas reparti· 

~:ões, tudo quanto entender sobre a matéria. 
ORDE~I DO DIA.-ta PARTE. 

PENSÃO A D. CONSTANtlA DE PAIVA LOPES GAniA. 

Entrou em 3n diseusEITo, e foi sem debate approvada para 
subir á sancç~o imporia!, a proposiçiTo da camara dos depu· 

O Sn. D. ]'iANCEL :-Quem chegará ató J{t'f 

O Sn. ''JS CONDE Dil JEQUITINIIONIIA: - Eu, Sr. presidente, 
tenho quasi qu~ convicção de ainda ser vivo nesse tempo, 
bem que utn dos meus nobres collegns quo se senta ao pé de 
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mim duvide ; mas eu posso affirmar ao nobre senador que 
tenho, se não uma certeza ·plena, toda fé fundada na maior 
de todas as probabilidades. 

nha acabado a obra, não ha dia nenhum cm que não se tra-. 
balhe no melhoramento dessa estrada. 

E' preciso pôr u~ termo a isso, Sr. presidente, é preciso 
que realmente nós não cheguemos ao ponto de não ter cousa 
alguma apezar de querermos, é preciso que a capital do im
perio tenha recursos para t?dos os seus ~ahitantcs. A p~pu
lacão agumenta todos os dras, Sr. presidente, ella sera de 
io·o,ooo almas; quem vem ao Brasil procura. a capital do 
impcrio, e, de mais a mais, note o senado, julga da civi
lisacào do llraBil pela capital do imperio. Até certo ponto (!;;
sim "deve ser, mas a outros respeitos eu quizera que se .nM 

. o Sn. D. niANOEL : - Certeza não tenho ; desejo, sim. 
O Sn. VISCONDE DE JEQUITIN)JONnA: -Começarei, portanto, 

Sr. presidente, com ma teria ligada á minha quéda. 
{lia um aparte.) 
V. Ex. disse a verdade; se ·houvera bom caminho, se a 

estrada da Tijuca estivesse em· estado de poder subir-se em 
diligenci<t, estou intimamente convencido que nU:o me aconte
ceria o sinistro que me aconteceu. · · fizesse tal. . 

Oi'a, como é possível que se chame a população estran
geira para·um paiz sujeito á febre amarclla, não tendo uma 
estmda para um logat· (JUO é isento ~ess-a peste? V. Ex. 
sabe que hoje, pelas demonstrações medtcas, se tem reconhe
cido que a febre amarclla não sobe GOO toezas além do nível 
do mar: silo observações feitas, e que não ha muito tempo 
me fez a honra de declar<11· o illustrado Sr. Dr. Valladão. 
Se, pois, a clevaç.ão. de GOO toezas basta para preveni!· o 
individuo de ser vJctirna da febre amarella, se no alto da 
Tijuca tem mais de GOO toezas, porque motivo não se ha de 
fazer uma estrada rJue leve para este logat· ou o doente, ou 
o convalescente, ou arJuelle que se quer prevenir contra a 

O Sn. Sn.VEIRA DA nioTTA : - O cahir-sc de cavallos está 
agora contagioso. 

O Sn. VISCONDE DE JEQUITINHONIIA:-Scnhóres, é uma ne
cessidade palpitante da capital do imperio ter uma estrada 
de rodagem para o alto da Tijuca. Nesta occasiilo., Sr. pre
sidente, eu niio posso esquecer-me da delicada attencão com 
que o fallecirlo e nobre _marquez de Paraná recebêu uma 
pl:OJ!osição igu~l áquella que cu hoje faço perante o nobre 
Immstro da agncultura, commercio e ·obras publicas. Nessa 
occasião promovcu-S\' na Tijuca um abaixo assignado para 
}Jrovar ao governo a necessidade de fazer uma "estrada de 
rodagem para a Tíjuca; eu niTo qurz assignar a representaçfio, 
e d~clar~i, áquelles que ~e convidàrão para assignar, que 
ass1gruma no senado. VIm para o senado, pedi ao nobre 
marquez, que ~ra então ministro da fazenda. e presidente do 
conselh.o, qu.e tlVCssc e~1 consi~emção aquella representação, 
e contei a mmha historia; S. Ex. promettcu-mo e não faltou. 

Gastarão-se, Sr. presidente, mais dinheiros do que se dcvê
rão gastai", é verdade, mas não foi isso devido de fôrma al
guma nem ás intenções, nem ao pouco zelo dessa administra
ção. V. Ex. sabe como os ministros são obrigados até certo 
Jtonto a reconhecerem verídicas e exactas as ínformacões de 
seus subalternos; nilo é possível dizer-lhes: <r Não.>> A maior 
parte das vezes é indispensavel resistir á consciencia pro
pria para s~ s~jeitar inteiramente áquillo .que o sub tltcrno 
pretende, prmc1palmente quar.do o subalterno é homem pro
fissional. 

Isto acontece, Sr. presidente, á reparti cão da agricultura, 
e perm~tta-.me o .no)H'e ministr·o que eu tenho agora a honra 
Je ter a mmha d1rerta que eu lhe declare que é este o maior 
barranco, ~ esta a m~íor difficuldade da mpartiçiT,o a que 
S. Ex. presrde; para mrm é de todas os ministcrios o mais 
difficil. Na rcp~rtição da fazenda o nobre ministro f<tz o que 
~ntende e aq~rllo que a sua illustrada consciencia suppi.íe 
.usto e propr1o para promover a prosperidade do paiz; a 
~nesm~ cousa acontece relativamente á repartiçfio da justiça., 
lmpeno e outras repartrcõcs; mas não acontece o mesmo rela
fivamente ús obras puhiicas. O nobre ministro quer que se 
taça este melhoramento, mas os seus subaltemos dcclarão 
que se não fnça, e m1o dcclariio directamente, lliio, é indi
J?ctamente que. o fazem, e o nobre ministro não póde, de 
orma alguma, 1r contra aquil!o que pretrJndem os seus su

ballcrnos. 

Assim, como cu ia dizend0, o nobre marrrucz ~iu com 
ma~on. e dôt· de sua consciencia politica dcspendcr·-se mais 
de 800:000$ na entrada da Tijuca para se fazer uma pes
sima estrada. 

o.srr. StLVEmA DA ntoTTA: - 800:000$ I 

peste? . 
Portanto, Sr. presidente, eu tomo a liberdade de o~crecer 

ao senado pela 11L vez uma emenda, c estou persuadtdo de 
que o se~a1lo, re.conheccndo-a justa, ha de app1:ova-la. A 
emenda, Sr. prcsrdente, necessrta de desenvolnmento. ou 
explicacão, e por esta razilo peco a V. Ex. que me permttta 
lê-la pãra que explique a raiao por que ella é um pouco 
extensa. 

Antes de dar ao conhecimento do senado a emenda, direi, 
Sr. presidente, que tudo quanto se acha aq·~i exarado J~ó~e 
ser objecto de um contrato, que ha emprezar10s que. acertao 
as condicues exaradas nesta emenda, e que por me10 della 
nós chegamos a conseguir· o fim que pretendemos, isto é, o 
senado não pretende, nem pótle pretender, mandar fazer uma 
estráda de rodagem que ainda tenh.a os mesmos defeitos que 
tem a actual, porque esta não satrsfaz. 

Aqui no senado estão mu!to res~citaveis senado!es que as
sig;núrão o ullimo nós-abarxo assrgnadoa que vem ao conhe 
ciri1ento do senado, e estes não hão de, de fôrma alguma, 
xar de merecer do senado o credito proprio de suas posidei
cões socíacs. Queremos, portanto, o senado deve ~~e.rer, 
üma estrada de rodagem que oíl'ereça todas as f~~Ihda~es 
nccessarias p_ara se .estabelecer ~!n systcma ~e dthgencws 
cliarias da crdade ate o alto da 1rJuca, e o mms barato que 
for possi vcl. 

A emenda, portanto, é concebida nestes termos. Na emenda 
da camara ao § 12 do art. 8° se diz o seguinte : (lendo.J_ 

<r Accresccntc-se -sendo 100:000~ para a construc~a? do 
um edificio pam o correio; e, em vez de 823:898~4-GO, drga- • 
se 729:G23$80(J. >> · 

!lu hei de votar contra a 2a parte da emenda, e peço ao se
nado que vote tamhem contra, porque o' município neutro, 
que conet;t rlc ·t1 legun~, ryue é, por exemplo, u_m pequeno 
reino da Europa, tem d1rerlo pela grande populaçilO que en
cerra pelos impostos que paga , a gastar JlOlo menos 
800:000;:3 cm beneficio proprio. 

O Sn. SrLYE!llA DA MorTA :-Elle gasta talvez tanto quanto 
todas as províncias. · 

o Sn. V!SCONEE DE JEQU!TINITONT!A :-mais de 800:000,$. 
O Sn. SrLvEmA DA MoTTA:- Já se despendeu? 
O Sn. vrscoNDE _DE JEQUtTINnoNrrA: - Despendeu-se para 

fazer atruillo quo v. Ex. vê, aquillo, Sr·. presidente, ropil.o, 
rrue cada um do nós vê e oi.Jser·va~ que não ditlogar, sonão 
com grande risco, a subir uma segc, que os proprios animaes 
de cavallaria sobem mal. Só uma parle da estrada se achn 
calçada, as voltas s;io bonív~is, não ha um pontilhão, não 
ha uma ponte, não ha um boerro, não ha cousa nenhuma que 
sit·va para tornar a estrada melhor, sccca, •e por conscquen
cía dignamente conservada. Depois que se dtsse lJUe se ti-

O Sn. vrscoNDE DE JEQUJTINnoNnA:- Ora, na emenda quo 
dá os 700:000;~ se consignã.o 100:000$ para a construcção ~e 
um odificio para o correio; c eu digo então: (lenrlo) cc InclUI
dos 10:000,~ 11or mcz para a construcç~o desde já ~e uma 
nova estrada de ro1lng-em, o as necessanas dcsapropmções, 
desde o holel do Commcrcio, junto das Aguas l{errcas, em 
Andarahy, até o alto da Uon.-Vista da T_ijuca, não devendo 
t.cr de comprimento toda a estmda mats de 2, 1'93 braças, 
ou trcs mii!Jas inglezas, e ~O palmos de largura\ nem de
clive mai~ forte do quo 1 cm 16 em toda a referrd~ e}ftcn
~ão; sendo o maximo do seu custo 300:000~, CUJO paga
mento intogral serú clfectuado, a mais tardar, em tres annos, 
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sem vencimento de-juros, e devendo estar a estrarja aca- forão os capitaes ganhos nestas duas grandes fontes que fo
bada em 18 mezcs ou dons annos, no maximo. » Sr. pre· riio ao depois dar desenvolvimento á agricultura franccza. 
sidente, para que nós tenhamos certeza .de que em toda a Nós devemos procurar o mesmo, não abandonemos de fórma 
extensão da estmda não haverá declive maiot· do que um alguma o commercio, nem a industria, devemos promove-los 
certo e determinado, ·é indispensavel marcar os dons pontos, · com todo o esniero; e é por isso que muito responsavel julga
o ponto do começo e o ponto do fim da estrada, e, de mais a rei o nobre ministro da agricult.ura, commercio e obras· pu
mais, marcar a sua extensiío, porque, diminuída a extensão, blicas perante a nagão: se porventura S. Ex. não se esme
au~menta-se o declive, é consequencia neces6aria. rar cm não perder occasião dP. dar o maior desenvolvimento 

Se o· emprezario diminuir a extensão da estrada, quero a estas duas fontes de riqueza publica, ainda infelizmente no 
dizer, não der tantas voltas quantas são precisas para subir berço. 
a serra sem grande declive, necessariamente augmenta esse Estas considerações- gera.cs, Sr. presidente, deverião talvez 
declive; logo,- é indispensavel marcar-se ao emprezario o fazer pensar ao senado que eu tenho· um projecto qu~ apre
num~ro de braças de que ha de constar a estrada toda, é o sentar a s. Ex.; não, senhores, a tanto não chega a minha 
que eu faço : primeiro, porqua é preciso evitar o que se fez acanhada intelligencia. Eu, senhor presidente, no parlamento 

"' na estrada da Tijuca; gastou-se muito dinheiro e boje não te- sirvo apenas de despertador, e felizmente, se eu sirvir de bom 
mos estrada de rodagem para seges; em segundo Jogar, despertador, já posso dizer que fiz um importantíssimo ser
porque não desejo que o emprezario tenha maior lucro do vico ao meu paiz. E' como tal que eu chamo a attenção de 
que aquelle que o corpo legislativo· lhe pretende dar, e elle s:Ex. para esta repartição, e por isso n~o me levará a mal 
podia ter maiores lucros, se acaso diminuísse a extensão da s. Ex. que pergunte, nem 0 nobre presidente do conse1)10, 
estrada, ponrue diminuía mais um pontilhão, uma ponte, e acredito eu, não me levará a mal que tambem 0 interr'Jgue, 
assim por diante, o que não desejo que faça, e portanto áccrca da razão por que esta pasta está na interinagem, pel
marco-lhe a extensão, e dentro da extensão da estrada elle mitta-se-me 0 termo, ha tanto tempo, senhores. . . 
não póde augmentar o maximo do declive ali estabelecido. 

Sr. presidente, marco tambem 18 mezes ·ou dous annos no Porque não se completa o ministerio,. e porque não se 
maximo, porque ha emprezariog que tomão estradas para completa durante as camaras ? Que máo systema é este ? 
far,e-las nesse tempo sómente com a despeza do th~souro de Porque motivo h a de se esperar que nos vamos todos em-
10:000$ mensaes, ficando os 100:000$ ou 120:000$ para se hora, e que se fechem estas portas, como se foramos estran
lhe pagar no 3o a'lno, e por consequencia por prestaÇões de geiros, e estrangeiros de quem se devesse desconfiar, como 
10:000$ e sem juro. Se ba e&ta facilidade, por que motivo se o ministerio devesse estar em luta constante comnosco, 
não havemos nós de aproveitar isto? receiando que descubramos alguma cousa, e que por ella va-
. Ora agora, quem é o emprezario, ou. quem é que declara mos saber outras, e por fim de contas se m\lnifeste um se-

que está prompto a fazer a estt·ada nesse sentido ? gredo que o governo tinha muito acautelado? 
E' justamente aquelle mais interessado cm que a estrada Pot· esta fórma, Sr. presidente, o ministerio não promove 

se faça, isto é, a compauhia da estrada de ferro da maxam- essa harmonia indispensavel entro o parlamento e o governo, 
bomba ; e talv~z hajão, ou appareção outros cmpre~arios. entre o poder legislativo e o poder executivo ; parece que o 

0 Sn. SILVEmA DA ~lOTTA : _ Sacrificio doce. ministerio ainda se deixa dominar por essa doutrina d'J se
cuJo passado, que sustentava o principio de serem inimigos 

O Sn. VIsCONDE DE JEQUITINIIONIIA : Para si ; entretanto natos o poder legislativo e o poder executivo, e por conse-
outros não querem faze-lo. quencia que se deverão tomar todas as cautelas para que um não 

Eu tenho, Sr. presidente, creio que demonstrado conve- usurpasse as faculdades do outro e vice-v~rsa. Pois,não ·seria. 
nientemente a necessidade da estrada e offerecido o modo melhor que o ministerio se tivesse já completado, que nós 
pratico de a realizar. tivessemos,por exemplo,o nobre ministro,actualmente interino 

Agora permitta-me .o nobre ministro que eu chame a sua da agricultura, commercio e obras publicas, como proprietario 
attcnção sobre um objecto que m~ parece digno da reparti- dessa secretaria? E digo bem proprietario, porque a pala
cão da agricultura, commercio e obras publicas. vra satisfaz-me, explica completamente o meu pensamento; 
• Nilo é preciso que eu declare ao senado, porque o senado proprietario, sim, para sempre, (rindo-sé) que não fosse de 
sabe, este foi o pensamento com que separou esta secretaria forma alguma interino. Niio era isto melhor, ou que S. Ex. 
da secretaria do imperio, quero dizer, o senado sabe que um cm vez de dirigir os negocias da agricultura, commercio e 
dos primeiros deveres desta repartição é promover tanto obras publicas, continuasse a dirigir o5 destinos do paiz pelo 
commercio e tanto quanto for possivel as obras publicas, po- que diz respeito ás ·nossas relações in~crnacionaes? Mas as 
rém muito especialmente o commercio e a agricultura. Pa- duas pastas reunidas? O senado não VIU como S. Ex. o Sr. 
rece em geral que uma nàção que promove muito a sua miuistro da guerra, que é tambem ministro da marinha, se viu 
agricultura, ou pretende que a sua agricultura tome grandes como que constrangido, tendo de informar sobre duas re
dimensões e desenvolvimento, não cuida do commercio, mas partições ... 

· ba necc~sidado absoluta de nós seguirmos uma marcha di- o Sn. D. lUANOEL :-N.ão vi esse constrangimento. 
versa. 

:Eu já em outra occnsião disse, Sr. presidente, que pare- O Sn. VISCONDE nE JEQUITINIIONIIA :-••• pelas quaes se 
cia-me que o commercio e industt·ia havião de ser, para despende nada menos que metade da renda publica ? 
assim dizer, as arvores onde nos iríamos abrigar no dies ir(]) o Sn. D. MANOEI.. :-V. Ex. não viu. 
da nossa agricultura. Que a agricultura tem de passar por 
uma crise, e uma crise sobre modo grave, não é preciso ser O Sn. VISCONDFJ DE JEQUITINIIONIIA :-Tem razão, não vi e 
grande estadista, nemater o dom da prophecia, para dize-lo, V. Ex. vê com olhos com os quaes eu não vejo ; além disso, 
e dize-lo com um determinado gráo de segurança. Bem, V. Ex. tem ainda razão, porque nunca vi um ministeriO" que 
Sr. presidente; nós. havemos de passar por uma crise, c uma fosso mais prodigo de informações, posto que ellas fossem ... · 
crise não pequena; e do que ha do viver o estado, quaes hão V. Ex. acabe a phrase. 
de ser os l'ecursos do Brasil nessa grande crise pela qual O Sn. D. mANOEL :_:_Não sei o que V. Ex. quer dizer. 
temos necessariamente de passar ? Sem braços; não ha agri- 0 Sn. VISCONDE DE JEQUITINIIONIIA :-~las 0 que eu queria 
cultur01, e estes faltão; não se chamão outros e nem se enche dizer é que me parecia melhor que 0 mini,sterio se comp!e-
0 paiz do braços quando so pretende, nom na occasião em que tasse durante as camaras, e que não esperasse para se com
elles são absolutamente necessarios; não é um capital que pletar depois. Todo 0 mundo sabe; Sr. presidente, que .o 
vamos procurar, de emprest.imo a este ou aquelle banqueiro, nobre ministro da guerra não póde mais continuar a ser mi-
para com clle virmos ajudar e promover a nossa industria. nistro pelo seu estado de saude. 
ver a nossa industria, promover o nosso commercio, ·para 
que.nos aconte9.a a nós.aquill~ que aconteceu á Fra.~ça, onde O Sn. D. MANO~L :-Dize~ que está melhor com os ares 
foi o commercw e. a mdustna quem ~alvo.u a agncultura; de Santa Thereza. · 
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0 Sn. VISCONDE DE JEQUITINnONllA :-Esta é a opinião geral 
e, quando fique bom, póde tornar a entrar ; o que b11. nisto? 

do Brasil, e menos põe-se as armas do· Brasil no exterior do 
saquinho. 

O Sn. D. ~IANOEL :-Depois é nomeado outro ? 

Ú Sn. VISCONDE DE JEQU!TINllONITA:-Porque não ? 
O Sn. D. niANOEL :-Por alguns dias. 

lia, porém, na Franca um homem que tom lutado violenta
mente, o mais que é possível, com esta nova industria; o 
governo tem premiado aquelle que fez ~a batata tambem ta
pioca, c ultimarhente deu-lhe uma medalha de ouro na expo-

O Sn. VISCONDE DE lEQUITINHONJJA :-Porque não? E' uma 
folha de pa.pel que se gasta. ( Wsacl·as.) 

siçiTO. Isto augmentou muito o cons.umo daquell.o genero de 
tapioca e a ponto tal que a quantrdade de tapiOca que se 
costum~va vende por 160 fr., está ~u~ta~do da verc~ade!ra 
do Brasil apenas GO fr. ; portanto, dnnmum extraordmarm
mente o consumo e dahi resultou quebra para alguns nego-

O Sn. D. MANOEL :-:Mas então ha quem queira ser minis-
tro quafro dias ? 

0 Sn. VISCONDE DE JEQUITINIIONIIA :-Por que não? 
O Sn. D. DIANOEL :-lUas V. Ex. não quer. 

ciantes. 
nras um que era mais poderoso, que se achava em !Uelhores 

condições, cuja industria hoje é sustentada por. mali~ de 100 
O Sn. VISCONDE DE JEQUrrrNnoNrrA :-lUeu caro senhor, crei? 

que, se não estou errado completamente, ser ministro não 0 

ganha-pão ... 

operados, que é o Sr. Groult, este tem se mantido. • 
O senado tambem vai admirar-se de eu dizer que este ne

gociante occ~pa-se em preparar ~ nossa tapioca. E' yerdade 
porque a taproca que vai do Brasil, q~ando passa a lmba, re
c~be um gosto que inteiramente a perde c desag!ada, é .Pre-O Sn. D. MANOEL :-V. Ex. quer. 

O Sn. VISCONDE DE JeQUITINIIONnA :-... ser ministt·o é 
objP.cto de bom·a, (apoiados) é cargo que se occupa tanto 
tempo quanto a· honra pernutte ; pó de a bonm permittir só
mente que seja um, quatro dias, um mez ; dahi nao resulta 
mal nenhum. Mas o meu nobre colleg-a pela província do 'Rio 
Grande do Norte perguntou-me : rr E o .senhor quer ser mi
nistro por voucos dias? J> Sim senhor, serei; V. Ex. quer 
nomear· me? (Ililariclade.) 

O Sn. D. MANOEL :-Não sou eu que nomeo. 
O Sn. VISCONDE DE JEQUITI~rroNrrA :-Então para que quer 

metter-me essa herva de passarinho no coração? Incommo
rla-me com ella e não poderá satisfazer-me. Não ha nisto, 
Sr. presidente, permitta-me o nobre senador, alguma malig
nidade? 

o Sn. D. niANOEL :-Era para provar que não é tão facil, 
como V. Ex. diz, achar· quem queira ser ministro por poucos 
dias. · 

O Sn. VISCONDE DE JEQUl'ÓNnONIIA : -Todo o mundo quer 
servir ao seu paiz ; ,Pois digiTo os nobres ministros que têm 
procurado e não tem achado (hilar'idacle prolongada), por
que por essa fórma justificão-se. V. Ex. assenta que elles 
têm procurado c não têm achado ? 

O Sn. D. MANOEL: -A hypothese é se V. Ex. aceita. 
0 Sn. VISCONDE DE JEQlJITitlllONIIA:-Sr. presidente, t>U sahi 

do objecto que tinha por fim. Eu já disse ao nobre ministro, 
que o desenvolvimento do commercio é muito importante ; as 
consirJerações gcraes que eu fiz merecêr·ão ou deixarão de 
merecer á S. Ex. com grande attenção; mas, entretanto, 
peço a S. Ex. que repasse no seu espírito o objecto. Lembra-

. rei agora, Sr. presidente, o objecto que me cbamou á atten
ção para as observações que acabei de offerecer á conside
ração do senado. 

Os nobres senadores sabem que a tapióca é um dos gene· 
ros de industria do Brasil ; é uma produccão de que se gasta 
muito na Europa, e que todos os dias augmenta em seu con~ 
sumo. na 20 ou 2lJ annos, por exemplo, no H,avre não en
travão mais do que 10 ou 20 baTricas de tapioca; hoje ex 
cede de fiOOO. Já se vê, portanto, que em tão curto cspaco de 
t~mpo a tapioca tem augmentado de consumo extraorCJina
l'Iamentc. 

Erá natural que excitasse inveja, ou que estimulasse o 
desejo de substituir este gcnero brasileiro por outro genero 
feito na Em·opa ; e com effeito conseguirão-o em Francá e 
na Inglaterra; mas cm Fr·ança dilferentemente do que nà In
glaterra; .a fccula ó a mesma da batata; faz-se, pois, da 
batata taproca, tanto em França como na Inglaterm ; · na 
França, porém, chamão tapioca do Br8sil aquolla que é da 
fecula da batata, o, para melhor illudir o publico, põe-se no 
exterior dos saquinhos de libra ns armas do Brasil. Com 
etfeito é levar muito além a Iib01·dadc do commercio; V. Ex. 
não acha, Sr. presidente? Na Inglaterra f~tz-se a tapioca 
da fccula da batata, porém não se declara que ó do Drasil. 
E' uma tapioca propria da Inglaterra, mas não dizem que é 

crso sofft·er certas elaboracões para tornar-se entao perferta e 
estimada. O Sr. Groult fâz isto. .. . 

.Não estará nas mãos, Sr. presidente, do governo anrmar 
esse e outros neg-ociantes que se occupão de gcneros. do Bra
sil ? Não será util que pela repartição dos estrangmros, em 
co nsequencia de informaçõe3 devidamente tomadas, venha o 
governo no conheéimenLo de todos estes e outros factos pa~a os 
animar, para os acoroçoar, para dar considerações que estimu
lem cada vez mais o consumo dos nossos generos, .e, por con
seguinte . que dê incremento ao nosso commerc1o ? Não ha 
duvida alguma. . . . 

Esse [acto, portanto, que não é de uma extraor~marra In:
portancra, todavia serve 11ara chamar a attençao do noh1.e 
ministro para outros de maior vantagem. Eu, se o nobre. mi
nistro quizer, lhtl fornecerei as ~rovas do que acabo ~e drzer, 
po1·que, quando estive em PariS c na Inglaterra, nao te.ndo 
que fazer, e não sendo isto politica, porqu~ o que me ~~~se 
na Allemanba o Dr. Chelius, foi que não cUidasse .de pohtw~ 
de fórma alguma ; por. isso cbegan?o ao Bra~rl ~roeu rei 
separar-me de tudo quanto podia politicamente mflurr sobre 
mim .... 

O Sn. D. lllANOEL: -- Não mostrou. 
O Sn. VISCONDE DE JEQUITINIIONRA: -Levou o Dr. Cheli· 

uss os seus conselhos ao ponto de dizer. me que não lesse nem 
os jornaes, o que faz que eu tambem ácerca dos nossos pouco 
conhecimentos tenha.... lendo algumas vezes um que so 
cbama Constitucional, e de que gasto. 

o Sn. D. nfANOET. : -Agora tambem? 
O Sn. VISCONDE DE JEQUITINITONIIA: -Todavia, de alguma 

fórma havia de occupar·o meu ~spirito; occupava"me c~:n 
isto ; examinava quaes erão os nossos generos que merecrao 
mais attenção dos parisienses, e vim a .saber desse'~acto do 
Sr. Groult que tem um grande estabeleCimento em Vltry-Sur-
Seine. . , . . 

Sr. presidente, tocando eu sobre obras publicas de~eJa':a 
que o nobre ministro informasse ao parlamento, q~al ser a ~h
nhaque deve se'guir a estrada deferro que temde Ir dacap1tal 
até a LagOa de Rodrigo de Freitas, P.orque me consta qu~ o 
privilegio dado para esta estrada var pO~-?e em .execuçao ; 
assim como eu desejara que o nobre mrmstr? dé~se, sendo 
possível, algumas informações ao sen.ado . mms . Circumstan· 
ciadas, do que as que deu quando se drscutJll. o mçamento dos 
estrangeiros, sobre os paquetes entre o Rio de Janeiro e New
York Na camara temperaria apresentou-se u~a rosolução 
s9bre este assumpto, ]lóde não passar este anno, e eu ouço 
dizer que se não passar este anuo alguma cousa no parla
mento brasileiro, decididamente a lei que passou no congresso 
dos Estado~-Unidos, será annu,lada. Eu creio que S. Ex. tam. 
bem sabe disto, pó de por conseguinte dar uma solução, a mais 
prompta que parecer a S. Ex. 

~r .. Presideute, eu já otrereci á consideracão do senado, os 
objectos mais importantes que me tinbn:o· trazido á tribu
na. Emquanto ao peculiar da reparticão ~o commorcio o 
obras publicas, estou convencido que é preciso fazer-se uma 
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refórma na secretaria. O senado· l10je nu o. quiz que se fizesse apet·feicoamento das machinas é um grande meio, o uso deli as 
a rofórma por meio daquella reseluçilo, mas cu tcnh•1 como é também uni grande meio de auxilmt· a agdcultura ~ o go
que certeza da absoluta necessidade cm que Qstá aquclla se- vcrno deve tomar_ -a si um pouco de trabalho, isto é, deve 
et·etaria do ser reformada. Nada · digo, .relattvamente- aos empregar os meios necessarius para fazer com ,que se adop. 
actuaes empregados dclla, nada digo a ·respeito do seu zê lo, tem essas. machinas_, ess~s instrumentos agrícolas mais adian
porque estou convencido que todos se osmcrilo, quanto é tac}os, etc. nlas, o que é que o governo tem foi to a este res
possivel, para sati~fazer.em suas obrigáçoes; esta não é a 1J · petto? Qual é o seu sy.stema? O que é (LUP. nos diz ? Tudo 
vez que oiftreco á consi.deracão do senado uma opinião intei-, isto cumpre que s~ a'íplique. 
ramento favorãvel aos empregados a que me refiro. ~las. creio ~u já OJ!l outm occasi<lo disse à'í> ~on~do qne me poderião 
cu qu~ tendo sido aquella repartição montada muito dt~ cbo- obJe~tar dizendo :._ cc E porque não ~Izets nós?!' Eu já res
fro, não está inteiramente de accordo com os objectos que ponrJr nessa oceasmo que o goverl)o e o fóco. da tllustracii.o do 
llle diz.em respeito, ·com os assumptos de quo. se deve occu- paiz, para alli correm todas as informacões, e por éonso
pa.r o mmtsto~io de a~riçn!tura, commercio e. obras publicas. guinte é elle o mui? habil~do para info~mar ao parlamento 

O senado, poróm, UeCidm em sua sahedona, que senão lb sobre essas necessidades e o modo do as removet·. Disto 
zesso a refórma por. aquelles meios, mas não sei se .acaso na Sr. presidente, eu estou convencido·, ainda lloje não nutro d 
discussão ([Ue nos occupa. poderíamos. pó r alguma cousa que me-nor duvida a cst~ I:espcito, o é o motivo porque importuno 
tivesse relação com isso; por exemplo, que senn:o declare tanto. aos nolires-muustros. · · 
nada ne orçamento, mas que ao menos. se declare, como o pi- . Os aoLres ministros· devem saber. que o.serv1ço agricola 
-nião do senado, que espera que o nobre ministro pam o an- feito por cscrayos, pódc dar·-se. com a grande pi'Opr_iedade, 
no exponha miudamente o que cumpro que se faça, relativa- mas o que é feito pelos homens livres não póde dar-se com a 
mente á refór~1a daqLlella repartição, por que creio que é g:and_e ·propriedade .. Nós temos ainda escravos

2 
mas ellos 

preciso fazer-se alguma cousa naquclla repartição.· vao dimtnumdo e cm pouco tempo desappareceráõ ; quaes 
Não sei tambem, Sr. presidente, se devo chamar á atten- são as medidas que o goveruo suppõe que devemos adoptar 

cão do nobre ministro para cxpôt· ao senado o estado da.nossa para conseguirmos que a grande propriedade se divida e por 
ágricultura; como tem clla vivido depois do ultimo relataria essa fórma se auxHie o traballlo livro ? Emquanto ella f.or 
até boje. O relataria que temos perante nós não foi escripto como 6 lloje~ o trabalho livre não se póde dar, nfto é possi
pelo. nobre ministro, assim não sabemos se S. Ex. adopta as vcl, Sr. prestdent13,. e nós não temos em nossas mãos, nem o. 
idéas o os. principias lembrados o sustentados naquelle rela- governo, nem o corpo legislativo têm meios em si directos 
to rio, ou-so tem povos principias a esse respeito. Por isso, para obrigar o grando proprietario a vender sua ·propriedade: 
Sr. presiuente, é que eu disse já que era indispeilsavel que. o ou parto della. · · · 
ministerro· se completasse, porque não sabemos a quem nos ~las,perguntar-se-me-ha: cc Não ha meios indirectos Jegis
llavemos de dirígirJ nem como havemos de pedir as informa-. Iattvos que podem concorrer para que esse resultado se 
ções. Talvez não pedíssemos informação alguma senão esli- obtenha? >> Sem duvida alguma. ·· · 

· vesseinos em duvida ácerca dos principias que dirigem a re- Adopt;t, porventura, o nobre ministi'O ou o governo actual 
particão de agricultura, e não temos certeza, por isso mesmo o meio da administração da sisa ? Uojc pagão-se G 0Ío sendo 
que. não . sabem~s se o nobre ministro aceita ou não as pro- a venda das terras á .vista, o não e pagando á vista, pagão
posições de sou antec~ssor. . se JO 0 [o~ A experienci~ tem mostrado que esta sisa é ainda 

Que a agricultura, Sr .. presidente, ha dO- soífrer nós m- mUltO grande para esttmul.ar, P.ara fazer com que a propric
hcmos que é inevita vel. ~las, primeiro, n~o soífrerá tanto da de se divida. Além disto muitos outros meios indirectos ·se 
quanto póde soflrer se os supremos podet·es do estado se cni- pórlem adoptar. Qual é o meio que julga o governo qu.!l é o 
penharem a reinover as difficuldades, isto é; os motivos e as mais proprfo para induzir a ·divisão da 'grande propriedade? 
causa::; que tem do produzir os sofi'rimentos que pesão sobre A lei das terras, Sr. president_e, foi organisàda com ·a 
nós; em segundo Jogar, temos obrigação do espacar esse pensamento de ~uxiliae· a emigracão e a colonisacão ; tem 
dies irr.e pa~·a uma época mais remota que for passivei, e p_or ella produsido este fim? E se nãÕ tem produsido, diga-nos o 
isso devemos cuidat·. com todo o .zelo, 'devemos axaminar gov~rno : cc .Não tem ; >> e se mio tem, não merece ser Tefor
acuradamente o que cumpre que so faca para constituir nossa mada? não hayemos de reformai-a? E em que sentido esta
agricultura em um estado mais prospéro do que olla se acha. reforma eleve ser feita? Estas questões não são questões iro-

V. Ex., Sr. presidente, se mandar examinar o preço hoje portantes! A emigração e a .~olonis.ação têni sido e s~o cons
das torras c comparar e5sepreço ·com aquclle que, era b~ tantemente o que o nosso pmz mars .reclama ?. ·Entretanto 
10 annos, ou aindaba cinco, V. Ex. verá a grande diífcrença mui pouco a este respeito tomos- obtido. Quaes as' êàusa~ 

Hoje, Sr. presidente;- pód_e-sC" diz.et·· que nfio b~ quem com- cumpro conhecei-as para que as removamos, e ·possa a emi-
pre. terras ; porque? E' po~: rsso:mesmo que a agriCultum está gração c a c,alonisâcão se effectuarem. '. · 
proximà da sua màiot· decadencia. Os nossos grandes produé- Todas estas questÕes, Sr. presidente, dc"vei'iãoser annuai
tos, (JUoro dizer, o eafé, o assucar, o tabaco-o hoje o algo· monte tratadas e discutidas no relatorio rio ministerio dil: agri
dão, não podem de fórma alguma já chegar p<Pra equilibrar 0 cttltura commercio e obras pubhcas. ·No reiatorio · actuar· 
valor'do nosso consumo;·é preciso qui!' este diminua, mas como toca-se em alguns destes objectos, mas como? Que infór-
ha de ollé diminuir se as nossas circumstancias por· outro lado macões se deduzem? · . . 
tambem diminuem, so a agricultura, unic.o manancial de ri- V· Ex. quer que lhe diga o remedia qi'üi eu julg·ó, que er:.t 
queza que temos, não dá o suffiCiente. para que cada 'um de Lom ad~1 pta~--se? Era_constituir u~ ministerio. dos negocias 
nós tenha renda·? Eu estou certo que o senado não acha. il·- . estrangeiros perpetuo ; não quero dtzer gue SeJa eterno; per
regular eSta -expressão..:.. cada um de nós-:-; sim, cada um pstuo quer dizer para 20 ou 30 annos. O ministerio de agri
de nós .é lavrador; tal é um ·encadeamento das rondas ideiaes cultura, commercw e obms publicas tambem deve ser perpe
que a lavoura. dá para todos riós, · porque nósso commercio tu o por 20 ou 30 annos. Que as nomeações fossem feitas de 
della ainda intêiramente depende, visto como nossa industria forma que agradassem ao parlamento; ou, a não se queret· 
é nenhuma; fallo de nossa industria fabril e mnnufactureira; Isto,· então releva. lalm ·que o parlamento adopte um meio 
a renda agricoln.. ó quo equilibra o consumo do paiz. Por- extre~o e sover~. . . . . . · 
tanto, cumpre cuidar,o mais que for possivcl,de remedia~Ia.e V. ,~x. não s.~r se se recorda de um dlto do ce!ebre _Dia
de dar-lhe braços. E' uma gmndo necessidade; mas, como noel l•ernandes lhomnz ·nas· c(Jr_tes d.e ~ortugal. Este d1gn,o 
dar-lbe braços? Ou quaes. são as ·medidas que o minislerio parlamentar, e~teyortuguez m~1to .d!stmcto pel~s suas luzes 
tem já achado que são necessarias para promover a agricul ·e pel? seu pati'JOti.smo, _teye a wfeltwlade, depOis da revolu-
tura sem augmento de bracos? ção liberal daquelle pm de 1820, de se achar sempi'e em-

o S C B . . .:__ 0 b. · .. t. d: 1 . op.posigão à. todos ós ministerioa, Então seus amigos, que des" 
·;· n. ANnmo. oneE:s · . . no I e mmis IO LZ no reato- seJaViio muito provavelmente que elle, homem já velho. des 
uo, que o remedro ó aproveitai as terras cansadas, cançasse, e não se incommodasse, e menos ainda.os ministro-

O Sn. VISCONDE ·DE· JEQUITINllO.Nll4 :-Sr. presidente,· o da corOa, diziuo-lhe: cc. S1·. -~lanoell?ernandes Thomaz: pot' 
. ~6 . 
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que motivo V. Ex. faz opposição a todos os gabinetes ? Pa
rece uma ?'ixa velha. » Respondia ellé. cr Senhores, desejo 
til'nr o meu paiz do lamaÇal em,que existe, e por isso heide 
fazer opposição a todos os ministerios·, até que tenhamos um 
em quem ~~posite ?onfiança, e que verdadeiramente se es
force por tirar o pa1z do estado miseravel em que se acha. 
~~ão hcide fazer opposição de rpannos quentes; mas opposição 
séria até conseguir um bom ininisterio. >> • 

Estava cu quasi, Sr. pPcsidente, propondo ao senado e a 
camal'a temporaria que adoptassem esse systerna e qué, log0 
que chegnssemos a ter uin ministerjo. de nossa confiança, 
fosse este perpetuo ... 

Ora, uma· das condições indispe.saveis para ser esse mi
Jlisterio aquillo que ~u acabo de dcbuxar, era que elle não 
fosse ministerio de partido, isto 6, que fosse elle o propr_io 
partir! o ; uma das boas condicões desse ministcrio ·é de regei
ta r tudo quanto fosse panno"s quentes, e· medidas como se 
costuma dizei', femeas ; · por.que na realidade estou vend'o 
que não é possível sahir desta confusão de cousas ; desta 
ti'Ístissima moxinifada politica. . 

Trata-se .de impostos ? Os. mesmos ; o que se quer é 
augmenta1· a cifra. Tt·ata-se .de .obms publicas ? A mes
míssima cousa. Da agricu.Jtura ? Todos lastimão · a nossa 
agricult.ura, todos dizem : cc A nossa agricultura não pros
pera: como é de desejar >> e nisto ficamos, niio ha um es-
forco, não ba um estudo serio I · · 

r ó parlllmento não póde fazer isso, Sr. presidente, .. porqua 
isoladamente n~o se póde ter tudo quanto 6 necessario pam 
cheg-ar a um resultado com exactidão; falhão os dados, pl'in· 
cipalmente em um paiz como o nosso, onde nem se quer co
nhecemos o que seja · yerdadeiramente estatística. 

Se o nobre ministro da fazenda estivessa presente, eu lhe 
l1avia de perguntar por uma commissão de estatística que cos
tumava publicar torlos os annos bem importantes dados esta
tiscos, rnórmente sobre nossa importacão e exportacão. Não· a 
tenho mais recebido; parece que <Jcahou até isto'! era um 
trabatho .que se podia consultar a respeito do nossa importa
erro e exporta9ão'. C11mQ é possível que o commercio seja 
favorecido e anima~o pelo ,govemo sem dados estatísticos. 

V. Ex .. sabe o que aconteceu 'com a AssociaÇão ,,Central de 
Colonisaciio. Estava no melbo.r pé do mundo, dava um divi
dendo de' 9 °[o, tinha em caixa O, dinheiro que O govel'nO em
prestou, para llr~o entregar, como entrego!! ; entregou ao 
governo os juros das aéções que elle possuía ; e animava a 

_emigração e a colonisação, pelo seu intermedio não peqt~&no 
uumero de colonos entravão no Urasil.· Embora não promo
vesse a colonisação na escala em que nos desejamos, mas 
avancandoJ como avancava todos os dia.~, chegaria lá. O que 
é Vei.'dade; é que seus empregados erão muitos zelOSOS, prin
Cipiando pelQ digno presidente, que não necessita que nesta 
oc.casião eu diga cousa alguma em vantag·em do seu credito, 
porque é extremamente conhecido no paíz esse nosso co)lega 
muito illustrado, como todos conCessão, amigos e inimigos. 
·· o Sn. FFnnEmA PENNA: - Apoiado. · 

O Sn. VISCONDE DE JEQUITINIIONn; :-Pois bem;-um bom 
dia mandou-se pedir não sei que informacão ... :senhores, eu 
clesejára qu!l_ estivesse pl'esente ·o· nobre" senagor, ex-presi· 
clente da Associação Central do Colonisação, pprque se eu 
lhe pedir informações sobre .este objecto elle não é capaz de 
responder : cc Nesta não caio eu >> ; estou certo que ha de 
er muito prazer em dizer-nos o estado daquella Associacão , 
o que fazia e o que fez. lUas, um bom dia (se o nobre minis
tro se dignasse informar. o senado a este respeito, princi pai
mente para meu governo, eu estimaria muito), um hom am. a 
nobre ministi·o ~a agricultura dirigiu-lhe um aviso, elle res
pondeu ao aviso, encolheu-se o governo e dahi a dias ordena: 
(( Liquide-se. » Nos termos do art. ·tal do Codigo Commer
cial, isto é, essa Associaçüo está quebrada. Assim acabou 
esta Ass~ciação, Sr. presi_dente: o unico centro de coloriisa .. 
cão, creiO que em todu o Impeno, porque não me consta que 
liaja na !labia, nem em Pernambuco, ou em out1;a provincia, 
nem ha outra no Rio de Janeiro. . 

Em outro qualquer paiz seria um acto .tal devidamente 
pstig~ati8ado no parlamento, c niTQ- sei se punido. Senhores, 

um abuso conduziu a outro : o governo illegalmerite creou 
um empreg_o, mandou· dar 4:000i!) do thesouro JfOb!ico ·sem 
h:lYer consignação alguma no orçamento para se pagar a 
ordenado de t~l empregado, a ql!e chamou agente da coloni
sação ; e i!qul'tcm V. Ex. o estado em que nos achamos a 
respeito de colonisação: e de emigraçã? I · ' 

A sociedade, .note bem o senado, e quem pagava ao .pre
sidente, não era o governo; ella pagava a seus empregados. 
Pará se organisar appellou-se pam o patriotismo de todos os 
cidadãos, para quo tomassem acções; eu fui tambem um 
dclles, e entrei com 10 acções; então entende~rse que era 
mui util n~ tal associação, e <[Ue della dependia a-realizacão 
de um .grande desideratum, senão o primeiro nas circumstân
cias em que se acha o paiz .. Mas entre nós tudo n1uda· ... ~ 

Q11C se nos diga tambem, Sr. presidente, o estado · das 
nossas relações com O' governo portuguez relativamente á 
colonisação c emigração. desejamos saber· tudo ; e por,que 
ão ? V. Ex. e o senado não se.rt>cordão de que boJive· a este 

respeito uma quei'lllhrmuito extensa e renhida e'ntre o .go
vemo do Brasil e o governo. de Portugnl? Está ella tm·mi
nada? . Já podem vit· pura: cá os colonos, quero diz.er, já 
podem vi1; os portuguezes buscar dinheiro aqui para o levar 
para lá? (!/:indo-se). De mo dó. que nos. fazião um favor em 
virem .aqui ao llrasil, ajoeirat· em pouco tempo uns contos 
de ré is, voltarem. para o ·seu paiz. bem providos e no fim das 
contas (lada deixanrlg senão o consumo que fizerão ; nada 
mais lErão raros os que se destina:vii~ á agricultura, todos 
elles fica.vão nas capitaes, e dabi pa.ssavão para o seu paiz 
com 3:000il') ~ 4:000$; e, se não ê assim. se.esto~ enganado, 
diga o nobre ministro os dados que tem para provar que· 
estou enganado. · · • . 

Senhores, muitas vezes tocô em alguns assumptos para 
serem esclarecidos; suspeito que IJS dados em que me fundo 
não são talvez exactos, e· é por- isso que os trago· ao conhe
cimento do senado, como eni família, para serem elucidados. 
O nobre ministro que os corrija, que nos diga: ·(c Todas essás 
duvidas estão arranjadas, e o Sr. sen[,dot· está engadreado, 
porque esses colonos rios pres_tavão grandes serviços agrícolas; 
a prova é este e este outro facto, etc. '' Mas emfim1 Sr. pre
sidente, nada se diz no relatorio· a este respeito, o parlamento 
está inteiramente na ignorancia, e em Portugal está se acre
ditando que havemos de mo.J:U~r todos aqui de fome e de 
miseria se niio vierem os portuguezes para a nossa agricul
tura. Eu sei a razão por que ha de diminuir a nossa i'enda; 
elles que não venltão, porque outras são. as causas que influem 
sobre nós · · 

TambCI~, Sr. presidente, ligado com este assumpto está 
outro, o da emigração allemii.. Pelas terras da Allemanba 
por onde passei o anuo passado declaro ao senado quenão vi 
grande disposição de emigrar para o Brasil. 

O Sn. JoniM :-=-Apoiado. Peço à palavra, Sr. presidente, 
O Sn. vrscoNDE DE JEQUITINBONn,~ .:- Havia como que 

vontade, isto é, éu descobri desejo, mas este· desejo era e vi- · 
dentem ente co1~trariado pelas informacõcs que se tinhão aqui 
do paiz, o que me mortificava extraordinariamente. Eu ainda 
não disse .isto a ninguem depois que cheguei, é a primeira 
vez que toco neste assumpto. · 

O Sn. DANTAS :-Sabe-se disso .. 
O Sn. viscoNDE DE JEQUITtNnoNnA :-Isto não er;1 só, por 

exemplo, em Francfort, em Nassau, cm Wutemberg, e nos 
domínios da Prossia e outros estado.s ; nüo~ era ~orno qP.e 
geralmente. Por que motivo um ~c.ir. 'rico como ó o Brasll, 
isto é, rico de pl'oductos, rico de elementos commerciaes e 
industriaes, contendo em si, por assim uizer, as. zonas mais 
.proprias para se viver, ha de ser encarado d,e um modo des-
favoravel ? · . . 

Aqui quem tiver industria ou desejo de trabalhar ha de ne
cessariamente enriquecer, aqui. só o preguiçoso é que pode 
morrer de fomo, e ainda assim ha de vivei' muitos dias, por
que come a banana que nada lhe custa, .vive sem vidraças na 
janella, sem roupa de lã, em uma palavra, a natureza faz 
3/4 partes dit despeza ne.cessaria para a vida no .Brasil; mas 
por fim de contas, não trabalhando nunca, ha de morrer. 

.. 

...... 

... , 

I 



, SESSÃO EM 29 DE AGOSTO DE :t8Gi. 203 

Agora pelo que diz respeito ao termo. medi o da vida com-' li hontem de Um Consmador. V. Ex. sabe que eu não Mio 
mum, a nossa vida ~ommum é muito mais extensa. do que na muito os jornaes, rorque o meu estàdo de saudo me . ohriga 
EurOJJa; não se vive. tão robusto durante esses annos., é a ter em grande attenção os conselhos do Dr. Chelius : leio. 
preciso fazer esta disLinccão. Eu, por exemplo, tenllo 70 por exemplo, o Constitucional, po:·que gosto delle, mórment~ 
annos, isto ó, pelo ·que diz o nobre senador •pela província des seus artigos de fundo; leio tambem outros jornacs, mas 
do Rio.·Grande. do Norte, e eu c1·eio que clle sabe. · perfunctoriamente. Lendo, porém, parece-me que foi o Jornal 

O Sn. mENDEs nos SAl'ITos:..:..Entiío elle sabe mais disso do do Commcrcio, dei com uma correspondeocia assignada por 
que V. Ex.·? · Uu~ Conserpador; ora, eu tenho qued1.t para os cqnservadores, 
· · 0 Sn. VISCONDE DE JEQUITJNHONnA :-Elle que diz ó porque não ha duv1da nenhuma, e,. vendo ass1gnado Um Conservadm·, 
0 sabe, e eu SOJ.l incapaz de dar um desmentido á pe~60a disse: cc Vamos ler, porque ha de ser conselho bom. )) Àhi 
nenhuma·, e CfUanto m:us ao nobre senador, a quem respeitO- aconselhava-nos elle .. : isto é ..• a estes que são chamados 
ntas, dizia eu, .tenho 70 annos, vivirci mais alquebrado, sem aqui da oppos;ção: cc a lflio contipuarem a .discut~r o orca
as forç1is de ~meur~peu, porém .he! de viver 71í annos,, qui}. é mento,. e a deixarem passar o orçamento quanto antes, pór.· 
o termo medw da v1da ·no llrash; 1sto ó, .que é preciso n.lfe que, dizia o tal Sr. conservador, isto· é negar pão e agua, o 
se distingua, o termo da vida e a robustez, a fortidão, etc.; que· ó muito feio, e-desacredita o partido da opposlçiio e 
o europeu parece mais Corte, mais vigóroso, mas. não vive dos conservad~res. )) . · · · 
tanto tempo !)Orno nós. Ora, na verdade, 81'. presidente, tal foi a impressão que 

Agora· note V. Ex. esta circumstancia, que ó digna da p1·oduziu em mim a corNspondencia que... tenho acabado . 
cons1dera~ão do. senado, porque .. della podem-se tirar rcsul-. (Risadas.) 
t1~dos,mu1to v~hosos: na: Europa tudo EO faz. para alongar a , o s1·, Joblm pronunciou um discurso que publicaremos 
VIda, no Bra~tl tudo se. fa~ para encurtar a ~1da l ~a Europa no appendice á este volume. , 
o homem ma1s pobre aJoeJra GO, 200 francos, e va1 tomar as ~ . . • . 
aguas. no verão vindom:o; aqui o homem rico nunca ~orna o l!iit'. Pau·n.~h~s pronunmou um d1scurso que pubhca-· 
essas agu11s, quanto ma1s o pobl'e J Na Europa todos os d1vcr- re~os no appencltce a. este. volu~e, _ . 
timentos, .de qualquer genero que seja, e 0 alimento, é tudo . I~ndo dado a hora, ficou a d1.scussao ad1ada, o o ·Sr .. p!·o-
proporcionado para alongar á vida; no Drasil é o inverso. s1dente deu para.a ord~m ?o d1a ~9: _ . ·. 
Os nossos passeios c fol"'ucdos devem ser cm proporção com ·1n parte.-[ate o mew-dm) 3a d1scu~sao da proposição da.· 
0 clima debaixo do qua1 vivemos; entre nós é 0 contrario, ca!llara d~s _Srs. deputad~s, ~~e-.automa.o governo a cum · 
dansamos a walsa no mez de janeiro. pm a dec1sa? do poder JUdlcmrio, pagando o que deve a. 

- . • . · · · fazenda publica aos herdeiros do conde da Barca; 
O Sn. MENDES DOS SANTOS da um aparta. . . 3a dita, da proposiçito da mesma camara, que autorisa o 
O Sn. VISCONDE DE JEQUITINIIONIIA:-V. Ex. agomou -se que governo para innovar os contratos da companhia União a 

cu dissesse nós; V. Ex. quer só para"si? Assim, se se exa- Industria· , - · · · 
minar a. proposi~~o que. avancei ha' de acbat·-se qu~ clla é ,.Contin~ação da 3o discussão da proposição da mesma ca-
vOt·d~delra ;·na Europa._ tudo se f~~ pat:a alonga!· a vttla, no mara, relativa ás· companhias Bahiana e Pernambucan~; 
.Bt·astl tudo se faz para encurtar a VIda. Apezar d1sto, a n.ossa E as mate rias jft designadas. · . . . 
vida commum é de 7? aonos, e se não ó de. 75 a~nos, é de 70 2n parte.-Continuação da 2a discussão da proposição da 

-am10? ; nenhum ~edtCo, nenhu_ma pessoa 10stru1da em d~tdos referida camara, que-autorisa· o góverno para reformar a se-
estatrscos ha de d1zer _o contrariO. · c1·etaria de estado dos negocias da agricultura ·e a reparti~ 

O Sn SrLVEIRA DA DloTTA·- São poucos os que lá chcgão. cão do correio; · . . · 
• • • . ~ _ • h • Continuação da 2a discussão da proposta do governo 

. O Sn: }>oMPEU : "':'"' O termo med1o nao pode chegar a i O sobre a fixação' da despeza. e orgamento da receita geral d~ 
annos. ímperio. 

O Sn. VISCONDE DE JEQUITINHONnA:- V. Ex. não póde che- Levantou-se a sessão ás 3 1ti horas da tarde. 
gar a 40 annos ? Ah I mas está aqui; ent[o entrou com menos · . . · 
de 40 annos ? · · 

O Sn. SILVEIRA DA MorrA:- Certidão falsa.... . 
O Sn. VISCONDE DE JEQUÍTINITONUA: - A vida commum "no 

.Brasil, Sr. presidente, embora não se viva com a mcsmarJ· 
bustez que na Europa, é de 70 annos, o que não acontece na 
Europa. Além de ser a nossa vida commum muito mais ex
tensa p::ra chamar a corrente de emigracão. e de colonisaçào, 
ba outras causas: a facilidade de vivêr, o•nosso caracter 
ex-tremamente pacifico, somo-s ·extremamente ama veis, em 
ge1·al nunca o ~r~silcir·o põe -outra pessoa cm situi].Ç11o falsa, 
salvo quando m:1tado quer ter com clla uma questão de 
honra; mas, a não haver isso, diillcilmente um brasileiro põe 
outra pessoa cm situa'ção falsa,, e para com os cstmngciros 
somos extremamente amavei1l. Na Eurotla não se falta aos 
deveres da humanidade para com o estrangeiro, não, princi-

. pai mente em certos paizes; mas a maximll dos Estados
Unidos lá tem to..da a aceitacão - go an anrl talw caze of 
yourcelf-; << <TSr. é estt·ângeiro aqui? Vá. por diante c 

• tome cuidado de si, porque ningucm se julga obrigado n to
mar cuidado do Sr. )) Af(ui não, aqui toma-se cuidado o. 
muito·cuidado do estrangeiro; desejamos que nada lhe falte, 
que viva bem, que tenha conft>1·tos, etc., etc. Portanto por 
que razão_ não se e,ncaminha a colonisacão e a omigr·acão 
para o .B1;asil? Alguma cousa ha, ba algum erro da nossa 
parte, alguma circumstancht que obsta... . 

Sr. presidente, mio quero mais cansar o senado, talvez te
nha dito demais ..• paro aqui, e vou dizer a vérdadcim causa 
que me obriga ·a não continuar; lião é tanto o cansaco, mQs 
fez em mim uma grllnde impressão uma correspondancia que 

•na sessão. 
E~I 29 DE AGOSTO. DE 1861. 

PRESIOENGIA DO SR. VISCONDE DE !iÍAETÉ. ' 
Su!IIU4RIO.-- Expediente.-:- Offiqio da camal'a ci9s deputados 

acompanhando uma resoluçiWda assembléa ~era!.- Ordem 
do dia--1n parte.- Pagamento aos herdmos ·do conde 
ela llarca.- Companhia União e Inl!u.strta.- Compa
nhias de ·navegação Bahia:na e Permu11bucana.- Dis
cursos dos Srs .. baJ'àO de S: Lourenco o Dan tas.- 2~ J).ar
te.- Secretaria da agricultura.- 'Rê parti cão do .correio.
I~menrla do Sr. visconde de Jequitinhonhii.-'- Discurso do 
Sr. Jrerraz.- Re.luerimcnto do mesmo senhor.- Discurso 
do Sr. visconde ele Jcquitinhonha.- Requerimento do 
me~ mo senhor.- Discurso do Sr. Ferraz,- Sub-emenda 
do mesmo senhor.- Discurso do Sr. Silveira da ~1otta.
Sub-emenda .do mesmo senhor.:- Discurso do Sr. ministro 
da agricultura.- Orcamento da agricultura.- Emenda do 
Sr. visconde do Jequítinhonha:- Discui·sos dos Srs. Pom-
peu e ministro da agricultura. . '\ 
A's H horas da mànhã, llclmndo-sé presentes os Srs. vis-, 

con~c de Abaeté, Dlafra, TQ.ixeira de Souza, Jobim, visconde 
do Sapucahy, mondes dos Santos, Pimenta Bueno, Sicjueira e 
ntello, Irerreira Penna, barão ·de ~luritiba. Paranhos, mar
qucz de lt.anhaem , Fonseca, Araujo Ribeiro, b.arilo de 
§. Lourenço; Farraz. Souza Queiroz, s·ouza ~!tmos, Cunha. 
Vasconcellos, Pompeu, Nabuco, marqucz de Ohnda, Fu~tado, 
D. ntanoel, visconde do Urug~ay1 visconde de Suassuna, 
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Dantas; Dias do Carvalho, Candido Baptista,. Rodt·igues·Sil- CONPANIIIA DE NA'VEGAÇÃO DAIIIANA. E. PERNAMBUCANA. 
va, barão de Antonina c visconde do Itaborahy, o Sr. presi- Continuou depois a 311 ·discussão; adiada a 24 ~o corren· 
dente abriu a sessão. · to, da proposição da mesma 'camara relativa ás companhias 

Comp.a:ecêrão log.~ depois os St·s. So'aza e Ucllo, yi~co~de de navegação .Jlahiana e Pe~·na~bu~ana. . . . , 
de Jeqmtmhonha! S1lvm~ da Mot.ta,_ mn;,qu.ez ri? Cax.tas, 0 1'!1~·. baa•uo de §. 1Louu•en41o: -Sr. presidente, dir.ei 
marque~ do AbHtnt.~s, vtscondo· da l>oa-\ 1~t.t, Z,1char1 ~s," poucas 'lia .. s sob .0 a ma teria em. discussão porque. vejo o 
~?u.z~ l'ranco, Caudtdo llorges, barão de Pn·ap::una e lhas senado ~isp~~to a a:lressar os trabalhos. '· · 
'!C li'" . . 

l?altárfí.o com causa participada 05 Srs. barão de Cotegipe, O Sn. VISCONDE DE JEQUITINnoNnA:-Não está, não senhor. 
barão. do ~!aroim, bat·ão. do Quarauim, Carneiro de Campos, . O Sn. StLVEmA DA .lUoTTA.-A apressar, nu o. 
Eusebio, Paula Almeida, I>aula J>essoa, Almeida c Albuquer- o Sn. DARÃO n:~;s .. Loum~Nço:-Assim mo pareceu ha pouco, 
tJuo, Sinimbú, l1ernt~nt.les Torres o Ottoni. passando sem discussão uma rcsolucão que se .qualific~va da 

Foi lida e approvada a acta da sessão antecedente: iitcl.ior importancia, e-, segundo alguils, pn!j udici(ll ao paiz. O 
O Sn. to :SECUETAmo_dcu conta ,do seguinte • nobre senador pela 'Jlrovincia · dàs Alagôas enctJtou .\\. discus

são presente com observacõcs que indieão tel' informaéões 
EXPEDIEN1'E. iilrxactas da ma tcriél. Eu de alguma sorte so.u obrigado a i;es-

. Officio de 27 do corrente, do 1° secretario da caiNll'lt dos ponuer ao nobre senador, porque fui causa indirecta da oxis-
deputados, acom11anhando .a seguinte tencia dacompanbiaPornambucana,e muito directa da Bahiana 

PROPOSIÇÃo. e talvez á minha iniciativa.'sesta cspecie de.melhoramento se 
,.. . . . . possa attribuir a existencia tambem de quasi tod~s <iS' com-

<< A assemJJiéa bmal IOsolvc · panhias a ~apor do litoral, exceptuada a dos paquetes. Tam-
<< Art. 1. o O governo fica autorisado a mandar passar cart1 : bem sou forcado a destruir Cfualqucr idéa de interesse pes-

cidadão b1·asileit·o aos estrangeiros seguintes: Bernardino Ju~u ~oal que· se ~1e possa atLribuir,· como accipnista, ou como 
llerrcíra Hodrigues, port~guez, residente na Babia; Francisco cmprezario ; porquanto, ouvi ha. pouco, á um de meus ;col
Domingues da Cmz,portuguez, residente nu. Parahyba do Norte; legas, e me pareceu refercnciü à mim, que seria bom que os 
.Adolpho Curio, resiúente em Pernambuco ; Joaquim Iúaría senaaores não se constituíssem emprezarios de COI)Jparibias 
de B1ello, residente na côrte; Antonio Moreira da Costa, por- derendentes do thesouro. ·. 
tuguez, residente cm Minas; Zacllmias Alves de Araujo, c Quando presidi a província da Babia procurei estreitar as 
11rancisco Pedro de Almeida, portuguezcs, residente" na rclacões commerciaes daquclle importante porto com as das 
côrte; Agostinho Candido Cordeiro, morador na côrte; c Bla- com áreas da mesma. província, com o interior norte de Minas, 
noel Caetano da Silva, na cidruJe do Rio-Grande do Sul; Jo~é e com Sergipe c.Alngóas, relações que existirão outr'ora, 
de Souza c Silva, natural de Lisboa, maritimo de proJlssii.o ; hoje se a chavão muito diminuídas, ,e tendião a desapparecer 
Antonio· de Sá Vianna, .Jorf'e José Rodrigues, Joaquim Pinto complet.amente. Visitei todos os portos o as futuras .escalas 
de Faria e Silva,, Sebastião José pia.s, e Jo,ão nlaxímo Pinto do uma projectad;t ~mp!'cza, e vindo ao senado promovi 
da Fonseca, rcstdcntcs na provweia do S. l1edro do Sul; um11 resolu~:iio. autol'ISanilo o governo a contratar.uma com-
11rancisco Antonio de Lima Castro o ~Iauocl Moreira de Aze-· panhia, morliantc a subvmcão do 60:000$,quantia.minima 
vedo, portuguezes, ~stabelecidos, o prim~iro n~t côrte e o que caleulei indispcnsavel, feserv~~do as províncias. intcr~s
scgundo em Petropol1ô; ntanoel Sarmento,culadão Hespanbol, sarlas completar o neccssarw auxtho .• .O Sr. Car;nwo Leao, 
estabelecido na.. côrte; nlunocl José Duarte Guimurães, pot·- depoi§ marquez de Para1iá, addic.ionou á resolução .uma 
tugut•z, Francisco de Salles Souza Tá vares Caria, portugucz, emenda que cstendcó. a pedida autorisação ao gove: no a di[e
residente na cidade da Bahia; Antoi}ÍO José Duarte da Silva rentes outras cornjmnbias, marcando-lhes a oxtm1~ão do H
Braga, pol'tugucz, residente na cirhtde r]Q nlaceió, provineía torai, de m:tncira a que todo elle possuísse igual beneficio,· 
uns Alagôas ; Manocl CotJ'êa de Carvalho, residente em Ni- com as subvencões proporcionadas. Eis, pois, a origeQl da 
theroy; Joaquim l'into de Souza, Ignacio José Martíns,Th'eo- existencia. de tltntas conwanhias subvencionadas para a na
do_ro José Lopes, An~onio C?rrêa ue.l\Icsríuita, Jacintho P~- ve-gação a vnpo.r cost.eiraintorJncdia, .servinr~o de ~a.se o~m~u 
reu·a da Costa .e ~oao Per~u·a da S!lva, portu~uczes, rcsi· trabalho pnm a proJe~tada co1.npanh1ª ll~hi~IH1. ftve, pots, 
dentes na provwc1a do Hw de JaneJro; Joaquun Machado razão, quando assevcre1 que fm a causa tndtrecta deste be-
Cayres, José Joaquim da Costa Pinto, Narciso Corrêa Ma· neficio ús·provincias. · · · 
cllado, Rlanoel Joaquim Fernandes Pina, Joaquim Victorino Fui eu quém teve de ·cxect~tar semelhantes autol'isaçõos 
da Itocha, Francisco de Souza.Santos Itloreiru, Antonio de quando occupei a pasta do impcrio, contrat·ando differeutes -; 
Souza Santos Moreira, Domingos Gomes FetTeira, José de emprezas de uavegacão da Bahia, do·Pernambi.tco, duas. ou-
Oiiveüa Guimarães, Sebastião J~sé do, Couto, nian?el 1\er- tra~ para o sul,· e não sei se aindá· a de ~1aranMo'; outras 
nandes dos Santos, ntanoel Antomo da Cunha.. FranCISCO uo- seriiTO p01' meu SUCCCSSOI". . . . . 
me~ do,~.Sant?s, João Pi~Jto rlc O!.iveil'a.e~ouz,a,.Joa~uin} An~ Concedi ús. duas companhias, de Ct!ja so~te se ~ra_ta, a su~
Lonto Jqusa Lun~, AntoniO FranciSco H1hmo Gmmarues, Jo~e vencão autortsada ; sendo a da llabm, CUJO serviÇO eu ·podta 
Atitonio Lopes d3 Sa~J]HIÍO e Jos? Ilernard~ d~ Moura ~uerra, m~lhot: apre~iur, pois .que o estudei?. não muito auxiliada, 
portuguczes e ncgocmntes dil. c1dade da l>ahm, o Jose Joa- pots propendt sempre a não sonrecarregar o thesouro; e por 
tJUÍm llerna.ndes ele Sampaio, ncgo..ciilnto do Sergipe. isso influi para quo a ernpreza recebesse o restante das'tres 

cc Art. 2. 0 São revogadas as disposicões cm contt·a1·io. províncias, a saber: 10:000t) da llahia, 12:000;)) de Sergipe, 
'<c l;<~ço dit ca.mara dos ~eputados, ?tÚ~7 de agos~o de. '181i4. e 8:000.!$ das 4tagôas. Pos~eriormente, e na minl~a ausencia, • 

-Barao de Prados, presldbute.-T·t.to l<ranco de .,lmculu 1° a subvencão de . ambas fo1 elevada a 84:000$, prova certa
secretario.- Pedro Lgiz Pmira. de Souza, '2" secretarió.- mente de "que não tinha si !lo muito libera lo O nobre senador 
A' imprimir. >> • · asseverou, que a elevação fóra arbitt·aria, o sem a compe· 

OUDEni DO DIA.-1 a PARTE. tente auto_risaçrro; cu creio quo se engana 8':' E :'I:; porque pus· 
sou em lei do orcamonto. · 

Entr:írão, uma apoz outra, em 311 discussão, o forrro o Sn. ÜANT.\S.:- Não foi., .·foi uma lei pa .. rtícul •. ·u· .. 
sem debate approvarlos, para subirem á sanccfio imp~rial, as · 
seguintes proposições dtt camara. dos- deputauos, que aulori- . O Sí1. DARÃO nB S. Loummr.o :-Em .todo caso, pois, houve 
são o governo: . lei, e não mero arbítrio. O em''preznrio da companh1a. da ll·ahia 

t <~, pam cumprir a. decis~o do '[lOder judiciaria, pagando denominada Santa Cruz, ó bem conhecido, cidadão respeitavel 
o que deve a fazenda publtca aos herdeiros do conde da e cnp!tali.sla ppulcnt{) :·o qualc?nheccu imm~diatamcntea in
IIarca. ~uffiCienmada proteccfio; o,aprt:Jc1ando sua: post9ao,comprehen

f;!il, pará innovar os contratos da companhia União e !n· deu a dificuldade de· coutinum· a solicitar novos favores, como 
du~lria. 1 obteve a companhia Pernambucano., por o!J~_L11r a reputação 
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de ricó ; decidindo-ser, portanto, a; ceder o serviço a uma com
panhia verdadeira· ·porque a qué contratára passava por tal, 
mas à custa de se~ capital unicame~te, Era ·couRa. ~ifficil cm 
nossas provindas, ondo nem h a· cap1tacs, nem cspii'!!O ·de as
sociacão ·e ficaria nesta má situncào, se não npparece um 
emprézarlo estrangeiro. Foi o emrli·ezm:io da estrada de for· 
ro do Joazciro, que na posso. de· um pmgue c~ntrato, e de
sejoso de fazer outras especulações, se appresentou para 
comprar a empreza Santa Cruz, com ~istas, s~m duvid~, 
de lucrar na venda em detalhe das respect1vas acçoes. o pn
m'eiro emprezaJ·io, quA havia gasto cerca de õOO:OOO,f), e 
perdido no custeio-de quasi tres annos não sei quanto., ,vendeu_ 
a empreza ao segundo por õOO:OO.O$. 
· Assisti á · es!it venda, e calculei <[ue o comprador difficil: 

mento eolheria vantagem da especulação, que nã~ tinha sido 
util {t um brasileiro com recursos, e regradq nas dospezas do 
custeio; porém fiquei duvit.!oso"pelo prestigio dos inglezcs da 
entenderem muito de taes ncgocios. · _ 

Eu . possuía g privilegio para n navegação intema, que, 
realizada por outra companhia- Bomfim -tinha de perten
cer-me, por occurrencias que jà expliquei pelá imprensa. O 
omprezario estt·angeiro-desejou reuni!· os dous serviços, e ~ra 
isto de grande .conveniencia á elle e ao publico ;. accrcscendo 
que a companhia interna era lucrativa o desejada. 

Os inglezes não·gostão ue p~quonas emprezas, e as. duas 
reunidas,~ com o emp.rego de m~Ms varMes, e com v~nau~s 

. subvencõcs,porque a Interna devia perceber 36:000,~, .Já exct
tavão á cobiça dos capitalistas) cousa que o emprezario espe-
culador ambicionava para rea!tzar seus- lucros.. . . 

Tive insinuação para entrar em ajuste com o Íl!glez e po
deria ter retirado Vilntagem não pequena; e depo1s tambem 
o[erta d~ praça d~ algumas. dezenas d.e co_ntos pel.o privilegio ; 
m~s,na uJtenção ae be!wficu:tr a cempallll!a cos~mra, quo fO~a 
mwha crcação, preferi conc~der o [av~r gratuitamente! Na 
falta da diret:torcs,porque alguma rJvalHiade se apresentou na 
praça, c~nsenti cm ber um delle~: C'i'ui ~ preside.ute d~ nova 
companhm fundada, que.se denonunou~Comp~n~Jallahi~Ra
e para que o puuessef<lzer.legalniente, antec1pe1 o pet!Hio de 
minha aposentadoria rle desembargador da relação da flallia, 
cujo presidente era. Posteriormente rejeitei 50:000;$ de acções. 
da fu1~dida empreza, e fui accioni8ta della com o IJlCU di
nheiro, 9:000~. Ató aqui,pois, .o scnndo tem visto que não fi~ 
vantagens, e ne!U do pl:ivilegio.relirei. al_gu!lllucro,. ~essantlo 
tlo ser emprezano da companhia prpymcml, que ccdt 

Dis?e o nobre senador que crfio •capilaes fig~rados P?ra obte; 
as subvencões, e achou exageratla a quantm de GüO:OOO,p 
da companhia Pernambucana. Declaro ao nobre senador que 
a Bahiana despendeu majs de 1,000:000$ no primeiro mez, 
o.u em dinheiro, ·ou tomados ,á premio para serem pagos com 

· as entra·das das ac.ções. . · 
O Sn~ DANTAS : ..:.::. Em que·? 
O Sn .. n~nÃo DE s. LOum;:Nco :-Eu digo ao nobre se

nadÓr: BOO:OOO,P da compra "da companhia Santa Cruz, 
!Hi0:000 1~ por dous vapores novos, Gonçalves 1lfarl'ins e Si· 
nlmbú; cerea do 1tl0:000$ ou 170:000,% pelo material da 
companhia ·Ilomfim. Aqui estão já mais de 1,100:000$! 
Culcule agóra o qno se teria de despender rNa reparos, de
positas e ·O.(licinas de uma nqva em preza montada cm grande? 
{.:alculo ai.nda·a compra subsequente de cinco vapores uovos: 

que o. ajudasse a transferir a directoria para Londre~; por
truo, segundo elle dizia, os capitalistas inglezes com esta 
mudança mellíor se dccidirião á compra de acções, 

P1u·a estas t1·ansforencias se necessitava da approvação do 
governo, nlém do votp da asscmblé1t geral dos accionistas na_ 
praça. da f.lahia, séde até então da companhia;· tambem com 
a mudanca . pcrtlia eu a posição social e um r.entlimento do 
4:00fl$ ·approximadamente em cada anno. Nilo hesitei no 
partido q~'.<l devia adoptar; solicitei a rcfórma dos estatutos, 
e esforcei-me .para o conseguir :do governo imperial, o dos 
accionistas. brasileiros que se oppunbão c eriTo pessoas im~ 
portantes .. Tudo se conseguiu, pCI·dendo eu sómente·, meu 
unico PillSamento foi .tle salvar a em preza, cert~ de que outra 
não so formaria para a navegação da costa, com o que as 
p1·ovinciitS soll'reriiTo muito ; e tilmh·em de salvar o primeiro 
estrangeiro particular que arriscára na província tão gmnde 
somma I Jú .. se viu que tinha deixado de ser emprezario sem 
vantagem em troca; agora fiz ver tambem ·que cessei de ser 
director, com damno de meus interesses. Saiba-se ainda que 
igualmente deixei de ser accionista, tendo mandado vender 
minhas aceões com todo prejuí7;o., · · 

De confÓrmidadef ~ois, com as idéas de rigorismo e·de ho
nestidade do n Jbre senador posso advogar a causa da em
preza de Nayegação Bàhiana. 1\ccrescentarci uma circum
&"'.ancia mais: o interessado principal·, cuja causa advogo, 
está separado de mim desde longo tempo, e ó até considerado 
meu inimigo, segundo as ordenaçue~; por~1~e ~or~e ~ntre nOs 
uma importante demanda, . ou questao JUd!Cul1'1a, nao proce~ 
dente do negociLS da comtianhia, porém. por prejuízos extra
ordinarios que me causou na execução das obras da estrada 
do fmTo, de que obti~e já sentença excedente de 80:00º$, 
da qual ainda appelle1. · · 

Apezar da transferenci.a da companhia paraJ.ondres o ingl~z 
e11prezario não consegum desornbaracm· a mesma companhia 
e dobrou talvez seus saci·ificios para ii ent:eitnr a vontade dos 
novos accionistas, mas inutilmente l Embora-fizesse rela~ori~s 
Jisongeiros, as informações dos inglezQ.s d~ praça os :muti
Jiznvão; e a estes cxforcos attribuo eu os dlVldendos de dous 
unicos· semestres; dcpÕis da oxistencia da companhia

2 
na 

razão de 7 "[o, quo se deno!\1inava por escarneo-pro~penda
de da empreza I Mãs 9:000$ apmlas cobrarão, eD:I se1~ nn~os 
ou sete, esses miseraYeis 7 °[o ! E nom rasoavelmento podia-
se rcalizm· uma reorgan'isaçüo da companhia, apezar da 
· transforencin da sua sé do para Londre::, quando se sabe, que o 
prazo tio privilegio e das subvencões estava decorrido em.me
tade (10 annos so!Jre 20) sendo ti metade decorrida,do duplo 
da subvenção, passa~ o de 81:000~ á per·cebei' ap_enas 40:000$! 
Eis o motivo do. pedido desta .nqva prorogaçao. Tambem·o 
nobre ministro exagerou o sacrificio <.I esta. r~soluçfi~, ~azon
do-osubir não sei a ouanto. As companhias têm dm1to de 
receber nos 10 annos · seguintes-40:000$, o CJ'IO eleva a;eifra · .. 
'total do periodo restante do. contrato á 100:0U03); segundo a 
lei eú1 discussão o prazo da elevação de 40:000$ a 8~:0.00íl), 
quo se poi·cebia, é de oito anuo~; o quo eleva o sacrJfiCIO do 
400:000$ a G72:000&l, isto é 272:000.$ em oito anno~. 

O Sn. D,\NT1\s:-São 10 minos. • 
O Sn. DARÃO og S':' LounENM:-.Dissc já o nobre senador 

que são oito, po1· que os doÜs da existencia da companhia. 
reorganisada estão passados, e do novo contrato é que co
meça o Povo pyazo, 

O Su. D.ui·~·As:~E os outros 10 annos? 
e de mais, dot•s usados, o mais a acquisição do muitos outros 
olJje.ctos, e realiza~iio do muitas obms? I Deste excesso de 
despeza antecipada se pagou premio por alguns unnos ; e as 
cções, que po.r cinco U)IIIOS succossivo3' não obtiverão uma 
só, uividendo, descerão abaixo ue r;o 0[o I Tudo quanto avanço 

. consta do~ relatorios annuacs da companhia, o dos livros 
de suils actas quo cu rubriquei. 1 ... . 

NQiltas circumstancias o emprczario estrangeiro acbou-so 
illudido, porque não · C?nsegt;iu vender as acções, como 
suppoz sempre (le sua )ntençiío; chegando seu dc.scmbulso 
a cerca. de 1,300:000;;l 1 ! Eu conhecia perfoitamento seus 
embaraces;, o,não obstante não ter motivos do ser seu amigo, 
estava disposto a fazer o possível para uiminuir.suas perdas, 
cm bem da província, pum não dosaniHuu· outi·os. Jlcdiu-Ii}(l 

O Sn. nAnlo DN S. LounENco:-l~icaao arbitJ·io·e prudencia 
do governo ~itzet· .novos favõres,. se as C,O!lP~~hi~s o m cre
cerem. O favor que p·c1lem nesta occasmo e uuhspensavel 
para que continúo a compa11hia Ba.hiana. llosso assev(\r~r 
<tOS meus co11egas que a atlmiuistracão da cmpreza na Dah1a 
marcha com muita regularidade é muita economia, no que 
do[JCndo .do superintendente, brnsiloiro muito uign~, que me 
l1son o·eio do ter escolhido) entfio .contra o voto dos wglezes o 
hoje flOr clles n:mito apreciado. · · · . 

NilO ó, pois, exacto quo haja da pa1·to da empreza VIStas 
do ,g·anho illcgitimo, ou ahuso; e isto !ligo sem tJuerer def
fcntier a 'capacidade-. dos indivíduos, mas porque conheço as. 
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eircumstancias em ,que eUes se têm achado, e sei que tra- elle; se a companhia Dahiana vai receber e tem recebido do 
balhão agora para diminuir o ·damno,. quo me parece inevi- coft•e geral 81.:000!), recebe da província 76:000~.· . 
tavcl; e me presto a ,-isto em bem das províncias. A nave- Pecamos a Deus, que chegu_e o tempo do que nossas em
gaçuo a vapor c muito dispendiosa entre nós. Accusou-se a prezas· possão dispensar, taes auxilias ; mas até lá convem 
companhia de não ter realizado a factura de pontes nas diver- que os não retiremos, porque a civilisação marcha· o com 
sas localidades .que visita;· tudo isto ó inexacto. A em preza elln. a riqueza publita. Nno. é tudo sa:crificio porque os go
costeira, qu0 é a geral,.não tinha de fazertaes pontes, e r~s vernos colhem 'tambem em compensação, serviços impor· 
ponl~s.currega com a despeza da carga e da descarga. A tantcs .• 

.Interna,. que é provincial; construiu já- uma ponte.na cidad~ CÕncluo, votando-e~ dando um votõ consciencioso. pela lei 
da llab~a, hOJe o logar mais frequentado do porto, a qual e em discussão, não desejando desperdiçar o pre~ioso tempo 
de madeira e se está fazendo de ferro, que ficará em g-rande que resta. · -
custo. l?ez ~ma extensissima ponte no llomfim, ou_tm na llan:a, o !!11··. uautas:-Sr. presidente, entro nesta questão com 

' em Cacboetra, em Nazareth. e cm Valença, nao .tlildo feito muito acanhamento, porqrnl tenho de contrariar o nobre se
uma em Santo Amaro pela diffic~ldado, mtermcdt:lndo entre nado r que me precedeu, e nesta contrariedade receio tfUe clle 
Q vapor e a terra cerca de uma milha de mangai. - se o !fenda, tuas cu tenho. obrigação de defender . o tbes?uro . 

Assevero ao senado quo me espanto de ver as despezas e publico. Sou s~nador, a nação sentou-me nestas cadetras, 
acquisições novas que se têm realizadõ nestes rhms annos ; i:l rodeou-me de todos os privilegias para defender os seus in-
o explico só.mente por algum .augmento avultado de capital, teresscs. 
o que destróe a accusação opposta. · o Sn. nAnlo nE s.·.LounENço:-Mande voto em separado, 

Foi por observar a marcha do servico da enipreza do Nave· como fez com a União e Industria. 
gação llabiana, e de seu dispendio êxttaordinario, que me o Sn. DANTAS:-Não posso consentir, Sr: presidente, quo 
resolvi a ceder-lhe, tambem gratuitamente, a nova emprcza dous alabamas, taes considero estas duas companhiãs, estejão 
do Rio de S. Francisco, do· Penedo para cima, que contratei todos os annos a dar uma banda de· artilharia· no thesouro 
P.or occasião da viagem imperial; certo de que teria e[oító, publico, já tão sobrecarregado de compromisswe. a.níeaçado· 
como eu muito desejava, e pende da approvaçiio do corpo le- de uma ruína.. Hei de consentir que progrida o'systema de 
gislativo. Ainda, pois, ~urei. de emprczario, e deixei de o pirataria, como se está dando no paiz? Hei. do calar~me por~ 
ser sem interesse. . · · que receio oifender ao nobre senador'? e porque essas com-· 

A companhia aceitou a cessão, provavelmente para ~ug. panhias prestão algum serviço (I minpa província, bci de pos·· 
menta r a. sua importancia com novos contratos e novas sub- suir-me de um províncialismo mal· entendido,· a ponto de 
vencões, circumstancias que agradiiO ao capitalista inglez. ·pactuar com essas escmidalosas rapacidades que abrem de dia 

Não é fundada a accusaçiiO dei possuir a emprcza na~iana émdia novos. exemplos, e vão de~moralisando o pa:iz? Se
:máos vapores; ella os tem muito llons; e os dous daJinba do -nhores, po1• falta de se 'dizer a verdade, por causa dessas 
norte, de que se qucixão, são superiores á necessidade e im- defesas olllciosas é que essas comp~nhias; assim~col!lô todas 
]Jortancia no servico, ·bastando dizer ~que custârão, como as emprczas entre nós, t01·não se extgentes e não cumprem os 
disse, 450:000~; a finha não os podia ter tão ]Jons. Nós que- seus deveres. · · 
remos passar do nada ao optimo, sem pasarrnos as difficul- Que é dos documentos que apresentou. o· nobre· senador 
dades e nossas circumstancias ! Apreciando pouco o que as path justificar o que acaba de diz~r ? 
cousas cus tão, porque não conhecemos, queremos muito com o Sn. DA !IÃO DE S. LounENr. •. o:..:...A "minha palavra a.u. e va.le 
o pouco que damos, sem attender que não temos ainda popu-
lacão, riqueza e costumes· para taes. melhoramentos. Somos tantg como a sua. ·. · 
bein filhos dos portuguezes, que nunca tendo tido estt·adas de O Sn. DANTAS : - llerdoe-me o nobre senádor; a. com
ferro, lá estão fazendo grande poeira, porque a linha de missão diz que não viu documento nenhum, que é impossível 
Lisboa ao Porto, que .ainda ensaia, para assim dizer, não que esta compan.hia viva á custa de subvencões do. governo, 
tem já. a celeridade das outras estradas européas ! As em- c apezar do muito credito que me merece ã. palavra do no
prezas de que se trata interessão vivamente sete provinci<is brc senador, não· menos me 1.nerece a do Sr. Sá e Al~uquer
do norte, que já se acostumárão á esta commoda e regular que que decliirou que . a companhia por motivos em parte 
communicação. Na minha província as comarcas do sul, injustillcaveis, não satisfaz ao publico, e que esta c~mpanhia 
das mais ferteis do imperió, o mais favor~cidas , pela está florescente, .c quem e..stá florescente não precisa de soc
naturcsa,cortadas de rios navegaveis e de matas.virgens prin- corras. O Sr. Sá e Albuquerque, cidadão honesto e prcsi
cipiárão seu augmento e progresso na convicção de terem dente daquella província, e que por essq- qualidade tem ri
este' meio facil de communiGaçlio com a capital, centro de 1\0rosa obrigacilO de fallar a :verdade ao governo e ã nacão. 
seu Qommerci,o, em vez de viagens perigosas, retardadas O Sr. ministrõ das obras· publicas diz em seu relatorio ."que 
pelos ventos e correntes, na ida c na volta, e de repe- a companhia Babiana pedira liccnca para ter a stia directoria 
tidos naufragios. No reconcavo .da .Bahia as terras são em Londres, e é publico na Babía ~ue esra companhia não 
-das inais cáras do imperio, e mgnopolisadas por um certo é mais nacional_; ó sem que nos prove o seu bom ou máo 
numero de p1·oprietarios ; ·para o sul, ando· e !las cus tão dez estado, assenta que deve esgotar o thcsouro publico con· 
vezes ruen.os, tem corrido alguns lavradores, depois da c1·ea- tando com a no~sa condesccndencia; e com officiosos defec
ção da navegação á vapor. Tuclo isto se ha de sacrificar, por sores nas camaras. 
uma mesqúinha economia; c só mente com aquellas localida- Senhores,· a commissão não til v e coragem-para. dizer o que 
dcs se· pertend~ ser economico ? Agora resta-me asseverar sentia; por isso limitou-soa declarar que nenhum documento 
ao senado, que são as companhias de. n1tvegação que veiu á casa e nem encontrou cousa que justificassem seme~
menos custão aos cüfres geraes ; examine-se qualquer das lhantcs favores, e concluo dizendo que o systema de subven
que existem aqui no sul; e se verá, que so dispende com cionar em prezas que não podem viver sem repetidos favores é 
cllas o dobro, o triplo c o .quadrupulo. V cjamos, v. g., a com- ruinoso a nossas liniÍngas. Disse o nobre senador que· se havia 
panbia do Mucury: regula a [a parte da companhia Bahiana, dito que elle era empt·czario, creio que fali ou ·a meu respei-

. porque a extensão navegadà é inferior ou igual a uma. de to trazendo a tribuna umà cousa que lhe-disse em particular. 
suas duas linhas, CO!l .uma viagem mensal, tendo ar1ucl- Senhores, eu nunca disse e nunca direi que o nobre senador 
las duas, c outros váporos mais consideraveis. Recebe Slljn emprczario-da companhia llahiillla, que hoje é estcangei
~:500~ por viagem; e n navcgar.ão correspondente da..lla- ra, e nem que cm tempo algum o tenha sido ; da nossa legis
biana não excede de 1:600~! 'Eis com que fundamento c lacão consta que o- contrato fôra feito com o Sr. commenda- _ 
justica se grita contm o desperdício das pobres C(.,tnpanbias dÓr l)cdt·oso. Quando cm particular eu disse· que o nobre se-
do nôrto! Já fiz ver, que as províncias do norto não trnlão nadar não podia ser emprezario referia~me a outro.negocio, 
sómcnte de desfrutar; nem defendem um melhoramento para por exem!JlO a navogacão do rio·Jequitinhonha, e creio que 
a obter dos cofres geraes .i ellas dilo valioso contingente para o do S. 11J'ancisco, e eieio que nem avancei a uma falsidade 
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(i neni offendi .ao nobre senador, porque são actos que se entro nós, as companhias incluídas a dispensa dos direitos__de 
achão 'llm a. nossa legislacão, e que não forlío feitos em se-· importação, pó de bem dizer-se que tem mais de 200:000~· de: 
gredo. Todavia tr~tzida és ta questão à tribuna pelo mesmo s~bvenção cada ·uma; por.. de01·eto de 25 de abril de 1857 
nobre senador pela Bahia, o que eu nM" desejava, {Jermitta concedeu-se mais .• 24:000~ de -subvenção, dependentes. da 
que lhe diga, que seria .. bom que um senador fugisse sempre. approvação da assembléa geral. _. . · · . 
de collocar-se em posicão talt}UO os seus interes~es partícu- Ficou; pois, a companlJia Bahiana com·.Sí:OOÓ~ do governo 
culares nunca estivessem run opposição aos interesses publi· geral, com mais 10:000$ que lhe dá a província da Bahia, . 
cos, e .seria bem conveniente firmar por lei estas incompati- com mai.s 12:000$ que lhe dá Sergipe, com mais 8:000$ que 
bilidades. · lhe dá: as Alagôas; total14i:OOO~. Ora, V. Ex. vê que uma.' 

Senhora~, o lagar do senado· é muito elevado, se a digni- tal- subvencão para uma companhia que tem quatro chavecos 
diule.' do sonado tem grandes honras e· granües immunidades, ·velhos comprados ahi por bagatella, e que tem além dessa 
aquelle que arexercc deve cal'rcgar com as necessarias in- . su~venção uin rendimento pela ~onducção de- cargas epassa
CQIP.patibilidades. O governo que contrata com um senador, getros, não está cm estado de vtr todos os annos atormentar~ 
nãO tem a independencia precisa para o chamar ao cumpri- nos com ·pedidos exagerados. . · . . · 
mento 'dQs seus deveres, trata ele potencia p. potencia ; em 

-um "'OVerno fraco como é 0 nosso ondé a tribuna.assusta mi- Estes abusos . que se tem dado na companhia ·da Dabia 
nist~os e presidentes, um senadol diillcilroenle póde sei· cha· · ácerca das subvenções e a~gmentos de fundo cap.italtem se 
mado aos compromissos dos seus contratos. . dado da m~sm;a .sorte em Pernambuco. ~companhia Pernam;. 

Eu ãss~vero, Sr. presidente, que nem a cómpanhia da · buc~na pnncir.wu com ~m fundo cap1~'ll ~e 600:000~ ~. 1oJ 
Babia, nem a de Pernambuco cump;em com os seus deveres. de JUlho de 18u4 elle fot ele.vado a 1\ .. 00.000$ em~ 18u8 e 
A companhia de Pernambuco não faz todas as escalas desig- segunda vez elev~do a 2,000:000$ i. e e ~em notavel, senha-
nadas no contrato. O ex-inspector da thesoumria provincial res, q~e ta.es _capitaes ~unca se rea!Jz~ráo · · · . 
da ,pro_vinciá das Ala~óas informou-me que viu-se obrigado a Aqm esta um relator1o da com~anlua de Perna!llbuco, ·no 
ordenar aos~u ~gente 'de Perna_mbuco, para não pagar a sub- ba~anço .do anno pas~~do ·1863 [~~o pó de ser. mats m~der~o~ 
venção provmmal á companhia sel!l que esta npr~se~lasse abt.se .~z q.ue 0 ~a~J~al ? de 600:000$, e ha em a~çoes dt~ 
um attestado de· ter tocado nos pottos daquella provmcw., tal P?lliVet~ 86.400$, e pmtantc clar? que a ~ompanh1a te~!~ VI 
é o pouco caso que ella faz dos seus compromissos. e tal é a vtdo das s~v~n~ões e do empr~stJmo, e dtz:m~~e que Já.se 
confianca .que todas ellas têm nós seus protectores. . acha em lleoocto para se~ veudtda ao estranoeao. 

:A. dã Babia é a mesma cousa; ahi está o nobre senador UM SENHOR SENADOR;- Qual? 
por .Sergipe, e digue ella faz serviço 1:egular. Portanto da o Sn. DANTAS: - A de. Pernambuco ; a da Rahia está 
Bah1a para o sul-tem e~tado dous e tres. dws sobre as a~c~ras, vendida, tem a sua di\·cctoria em Londres, já ha muito que 
por falta de combustlvel,, o~ passagmros pagsão mahsstma- é estrano-eira· apenas tem no Brasil os seus procuradores. • 
mente, e não ba n:ts provmctas quem .tenha a coragem de , · 0

• : . • 

lhe.s tomar conta disto. O que eu acabo de dizer é o que se O Sn. BARAO DE S. LouRENÇO: -:-Peço a palay~a: -
disse á dias na caroara dos deputados, fo que todos dizem, O Sn. DANTAS :-Note o senado que só unfcl memoria mais 
é o que dizem. os presidentes. . · • · prompta e uma imaginação mais fertil que a minha, póde 

Eu desejava que o nobre senador provasse que estes acompa-nhar todas as alterações e metamorphoses desta com: 
1,200:000$, que se diz que formão o fundo capital da so- panhia; chamava-se Santa Omz, quando foi contratada pélo 
ciedade, têrri sido realizados.- A companhia tem vividoCas güverno, o seu servico era fóra da barra, formou-seoutt·a 

· subvencões, e pretende yiver e morrer só com;subv.enções. -companhia, que se cT1amava Bom{tm, o ~eu ser~ico era den
. Dissé o nobre senador que eu me enganei, quando assev~- tro da barra, noSTios, era toda provinciàl, a prôvincia da

rei que o governo deu a subvencão, de 24:000$ sem ~uton- va-lho 30:000~ de subvencão. Estas dilas companhias en
sncão .de JeL Sr. presidente, eu disse que o governo tinha corporarão-sc, e· dessa incorporacão sahiu a corilpanhia·Da-
coÍJcedido mais uma subvenção sem autorisação de lei, e hiana. • 
ainda o .affirmo, porque o governo, á excepção das merces Aqui temos, pois, uma companhia rebocando outra que não 
pecuníanas; niio pódo avançar promessas de subvenções, foi contrata~a pelo governo, e chamada á communhão de sub:
ainda que fiquem dependentes da approvação do cor'po .Jegis- venções que lhe não pertence. O Sr. ministro Bellegarde diz 
lativo; é um procedimento ·que comprow.ette a cam;tra ou no seu ultimo· rolatorio:.; cc A companhia Bahiana augmeritou 
a maior.ia que o apoia e a obrigâ a approvar um acto que o o seu material fluctuante com dous vapores . de força de 40 
não far1a. . cavallos cada um, e, portanto, proprios para a. navegacão do 

A lei ·ll!an~ava que o governo désse 60:000~, e .se ~~·ão- reco~cavo i. daqui, pois, vê-se que o governo inclu~ nâ com
poucos osinteres~ados que recorres.sem ao corpo leg-tslatJ~o, panh1a Bahtana a navegação do reconcavo que ~ão pertence 
e o governo não deve fazer-se procurador da companl11a. ao governo, e que quando se trata do fundo· cap!tal das sub
Scnllores; o·systema que de cerlo tempo para cá tem adoptado venções, rendimentos; mat~rial, etc. etc., comprehende•se 
o govemo de avançar subvencões, e fazer promessas a em- sempre ambas as companluas. . . · · . · 
prezas ha de nos ·levar a maior de todas a.s calamidades a Além de tudo qnanto tenho dito é digno de notar-se que 
banca rota, abi está a estmda de ferro de Pernambuco, ahi esta companhia tem annnnciado em Londres o dividendo de 
está a União.e Industria, ahi e~tão as companhias Bahiana e 7 OrO ou de 8, como disse o nobre senador ; na Bahia não 
Pernambucana. . • · farão annunciados dividendos, não sef quem os recebeu ; a 

Eu estou convencido,· Sr. presidente, de que o· scrvico que directoria está em Londres e lá é que se pagão os dividendos .. 
as companhias da Bahia e Pernambuco prestão, póde ser Disse o nobre senador que a companhia tem feito'obras. 
prestado por· outras·_ quaesquer companhias que se encorpo- Não sei, uão contestarei a sua palavra; póde mesmo ser cet·
rem:com .a unica subvencão de 60.000$ que lhes déll a lei to que a companhia alguma cousa tenha .feito na Drihia, mas 
da. 18 de setembro do 1851, e com os auxtlios das provi.ncias, digo que ella está em opposição ás informações que se me 

.. log~ .que taes companhias estejilo certas. que não acharáõ tem dado, e ao que se asseverou na .camara dos deputados 
apoio nem no ~overno e nem nas caro aras·, em favor do todas sem que houvesse contestação alguma. , · . 
as fraudes que ma tão todas as em prezas ,da Brasil. · · . . Disse o nobt·e senador que .não é por 10 e siin · somente 

Senhora~, a incorporação d1~ comp·anhià Bahiana foi con~. por oito annos que a companhia quer que sé continue a dar-· 
tratada coro o Sr. commendador Pedroso a 30 de agosto de lhe os 84:000.$. Segundo consta os estatutos forão appróva-
1852,·· preferindo elle a subvenção de 60:000$ a garantia dos dos em 1854, nós nos achamos em 18M é claro que os. 10 
ju1·~s, do capital, nenhuma cousa tinha mais a companhia a n'nnos de subvenção de 84:000$ concedido á companbia. ces~ 
pcdrr, mas ella, sem querer garantia de juros assentou de são esre anno; o as· companhias deverião receber de hoje em · 
)ovar a sua ardileza a fazer com que a subvoncão fosse diante a subvenção de 10:000$; a passar esta lei que se dis
elevada conforme o .fosse o fundo capital, e com eft'eito com cute terá a companhia.a continuacão dasubvencão de 84:000~ 
a.quella manha. e geito com que s~ conseguem todas as co.usas por mais 10 annos; ficando o governo autorisado a conceder,-
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lhe por outros 10 annos a sullve_nção do 84:000$ ou do Alagoas não teve ititenção eh offender (Ao S1·. Dantas) Peco 
40:000$; por. tanto o favot· da lm será por 10 annos o não. ao nobre senador rJue queim ter a bondade de sentar-se. • 
por 8, como dtsse o nobre senador. ' o ~Il. BARÃO DI~. s. LounENQO :- o nobre senador tem 

~en}t~res, o n~ss? gdvorrio .é m.uito fm.co, para resistir ás fallado sem pesar o CJUO diz, sem exactiduo. · · . ·. 
extge~CI~S pecuma!'las quo ordmanamente andão sempre bem · 0 · 

. apadnnhadas. N.ão. é só 0 govc.rno que é r1.11 co, nós tambem Sú. PP.ESIDENTE:- O nobre SQIHldor, e'omo. out!·os ás 
-o somos, os braztleiros sãc; mm to. condescendentes 0. eu con- vcz~s usa dCJ palavras que .tal ver. n.ãO sej<'io inteiram~nte don
f~sso que ba cousas erri que 0 podemos ser; mas 'quando se vem~nte~~ masnão teve de certo a intenção de offender, c j:t 

· tra~a ?os rlinh~iros publicas d.o suor do povo, nós não temos 0 ·declarou. · · 
·o d!reJto de úJspot· dclle contonnc a nossa vontaúo ; portan- O Sn. BARÃo DE S. LounENCO ; -Declarei tambem que não 
to senhores pass1mdo esta resolução podemoa estar certos que C!'a cmjJrczarió, nem acêionis.ta de cm preza alguma no impe
acahados os 10 imnos, continuar-se-ha a dar a ines ma sub- rw, e que unicamente defendia uma causa quo entendo ser 

.venção de 84:000$. em)leneficio da minha· província; eis-aqui o' que .eu. disse 
Agora, ó para notar tambcm urna cousa: os uefmlsores cre1p que o expuz .por inteiro e muito detalllíl.damente: ComQ · 

uesta companhia são tão hnbcis que quando pedem uma ó que o nobr? seni~úor~vem re~otindo que são.emprczas de Ala
cousa para. a llahia, tambem pedem pal'a Pernambuco ; nilo hamas, de p~rata1'1.a ~ crue existem estrangeJros que telll pro-

. passa uma cousa para a llahia sem ü· uma isca para l)érnam- curadores nn. provinCia e no senado? O .nobre senador pesou 
buco. •. - · estas expressões? . ·. 

O Sn. SJLVEmA DA ~IoT'r!~ :-Isso é verdade. . O ~n. DANTAS :- Fallei impellido pela força da co~sc,ien~ 
O ~n. DANTAS:- No <inno de 1859, em que p.assou o cm- Cla, para defendei' o . tbesouro·publico, , . . 

prestlmo e augmento .de.subvençiio para Jlernmnbuco, passou o Sn. DARÃO DE S. LounENCO ;..,.... A consciencia do nobre 
t.ambem para a Bahta urna concessão para a navean.cão do senndot· ni,to sé contentou no u~gocio da. União e Industria) 
Jequitiohonba. · l:l • cm ·mandar á mesa uma declaraciio de voto 1 Este outro oe-

O Sn. DAHÃo DE ~·. tounENQO : -A compa~hia da Bahia goc1o é m~nos importante; por que quiz falln.rnelle? . . 
nunca teve e.mpreslimo. Sr. presiuente, os facfos referidos pe\o··nobre senador não 

são exactos. Eu já disse ao nobre senador, que o dividendo 
O Sn. DAmAs:- Os Srs. ministros aproveitárã6 o ensêjo foi de 7 °lo ao anno, · e sómente teve Jogar em dous semestres 

_ para faze! passar o emprestimo de 6
1
000:000$ para a'União em 10 annos l Eu disse isto, e nobre senador quer doeu

e lndustna; o q.u.e é certo é que lião passa. uth escandq..lo mentos ? qúaes apresentou ? porque· nã.o tenho direito, de 
sem o comprom1sso de reciprocidade. Eis aqui as nossas ser acreditado, quando informo .sonro factos quasi pessoaes. 

= cousas como marchão, tudo entre nós é assim. O nobre senador disse, que o dividendo fot annunciado e 
Aqui esta um riovo projecto de Alabama para njudar a dar pago em Londt·es, mas não na Bahia; não vê o nobre sena- • 

cabo do tl1eS0
1

?to; fallo da navegação. do 1·io Jequitinbonha ; uor que está dizendo o quo não sabe ? Na . .Bahia annunciou7se 
concedeu-se 2i):OOG$, concedeu-se mms não sei quanto e ahi isto em to.dos os jornaes, e pagou-se aos accionistas bahia
vem na lei do orçamento um augmento. do subvenção, 'e para nos os dous semestms. 
pass~l.' fez-.se causa· com a de ~ernambuco, dando-lh'e tíO:OOO$. Disse o nobre senador que sUo nominaes esses capitaes e 
r Nao sot, se~hore~, onde uemos buscar tanto dinheiro. que a empreza trabalha. com vapores ricliculos. Eu já não, 

'\o ta-se, vota-se, e d~z-se ao governo: <<•l<'aca lá as operacões di. ao nobre senador que sómente dous vapores havião 
de credito quo quizer. ~ E ao que ha de recorrer 0 governo custado 4õ0:000$, c crue no primeiro mez tinha a nova com- . 
qu~ ore.rações 'de Cl'e.dito há de fazer, acaso podemos impô!: panhía desembolsado para mais de 1,000:000$? Censurou o 
ma1s tnbutos? De certo que não ; nossa n"'ricultnm está ue- no9rc senador a rew1üto das duas companhias~ ou dos dous 
finhando todos es dias. Dizem que 0 n~sso deficit ó de serviços, geral e provincial, entendendo que tive1·a esta fusão 
30,000:00~~ .. ; onue os iremos puscar? nossas rendas dímí- lognr para enganar o governo com.a.maior importancia. do 
nuem, a dmda vai crescendo da areamento cm orcamento matcría.l da.emprcza. Estará, portanto1 inhibida uma compa
JlOrquc o orçamento vai tamb'em de aÜgmento em au"gmento; nhia de .contratar con1 dous govcrniJs scrvi~os differentes, 
fallou-se muito cm economias, entretanto não houve um anno comtanto que os satisfaça? · · · 
de mais esbanjamentos do que este. · Nega o nobt·e senador ter a compa.nhia cumvrido bem seus 

E' preciso, pois, que os nobres senadores se encoumccm deyeres. Neste caso, porque tem SidO e11íl paga do serviço 
para resistir a toda:~ estas exigencias. eontratado '? Insinuou o nobre senador a causa deste abuso, 
o Sn.SrLVEinA DA nloTTA. :-Apoiado. diz1Jndo, que os protectores e procuradores fortes de taes 

em prezas éoagião os go:vernos ! ·Saiba S. Ex. que cu na pro-
. O Sn. DAN!l'As :- Niío dire.í mais nada, Sr. presidente. vincia uma só vez não fui procurador desta cm preza depois 

Smto _hastant~ se porventura tiVOr _me escapàdo alguma ex. de algum tempo, o que poderaõ atlestar os presidentes IJUC 
pr.essao. offensiva a~ nobre senador pela Dahia: não foi esta ali cstiverão. Para que melhor comprehenda o nobre senador 
m1~ba mto~çiTo; set be~ q~e não tirarckp1:oveito destas mi- minha posicão ultima, lhe direi a causa que afinal me fez 
n,has reflex~es, estou sattsfetto do ter cumpndo o meu dever. abanuonar "os emprezarios, cuja causa comtudo advogo hoje 
I•aça o senado o que quizer: por se identificar com as das provincias. -. . ., 

. _ 0 !!lt•. bawuo tUe §. iL'llom'euaço: - 0 nobre senador Quando Jhes concedi a Lransfcrencia da directoria para 
nao ~esou ~força de'suas expressões; o nobre senador fallou Londres; tia qual na llahia eu era o presidente, prometli-lhes 
cm [Hríltnrta, cm alabama... aceitar a presidencia-da sub-directona, que, segundo os es-

Q Sn. DANTAS :·-Não ó outra cousa. . tatu tos, se dtJveria. ~ forll\ar. na. Bahia, para· ~sc~lisação 
0 s e protecção da su~ e~istoncta nos Jogare~ em. que :tmh.a de 

~ ' · n. DARÃ~ DE . S .. LounENQO :- .... c accusa, que no funccionar. Condescendt com esta posJCil.o IDferJOr. e desinte.-
sonado, essa ptmtana, esses alabamas têm defensores ! ressada, po1·quc sentia· a convenienciá de continuar a olhar 

O Sn. · DANÚs :.- Disse-o de proposilo. para semelhante em preza de minh.a excl~siva ~reação. ,P em-
. O Sn. nA nÃo DE S. LounENco : _ Disse:o para o !Tender? prezado em Londtes formou sua dtrectona1 foz a publtcação 

O S 
· • · da reorganisacão social, sou rclatorio sobre a emproza, tudo 

R. DANTAS : - Não. certamente eni vista de a acreditar; e no impresso vi eu que 
q Sn. BARÃO DE s .. LoumlNço .: -E!Itão como disse de pro- el!es, mencionando• os sub directores ntt Dahia, me apresen. 

postto ? Acaso o nob1 e senauor e o umco lJOmem honrado ? t.avão como seu presidente, talvez p:rr:t inculcar que pessoa 
·o S D (l t d ) importante do ri'aiz fi~>urava na companhia. Recebendo· eu as 

R. ~NTA~. ev~n an o-se : - So o. nohro senador " · h '11 d'd bl' quer eu explico Ja. (Dtt outras palavras que não 
01

tvimos.) competentes communicacões, vi que tm a.o 1 u 1 o o pu 1co naquella praca, porque vindo eu com effeito indicado um dos 
O Sn. PRESIDENTE: (Ao ora~or.) ....;.Q _nobre senador pelas sub-directorês, devia servil~ debaixo da presidencia de um 
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iwdez, que 111e Jlili'ct.~l! :H~r a~enlc uu eaixciro ,Jo principal rr. § 1." O governo esLtlwlccer·•i uniformidiii·ln na ta~;á, 
n!llprezario. Com nrzno n<lo com;,•nti cm tal aviltamento, que rlcWI';í SOl' far:ullativa e de 100 r~., corrcsnondcn.tc ar;· 
principahncnle n<io rn·ocHI'nndo cu inte:·c~sr., o si1i1 o bt~rn da monor, :dt.eJ'il~iio no pe::() e nova JH'Of;i'CBS<io tios porte~, tp:. 
da empr·eza, o portanto rio homem que liio mal procerlin. l~n- mand? por b_ase o systc:na. fran~c~, a admissão dos ma· 
tendi, portanto, dever dcixnr tudo do m;ro; cc:;~ei de ingerir-· llliSCI'Iptos · erntndos, rerluccão ria .taxa sobro livros <l 
me em seus negoeios, mas conservei o·saugue .. f,·io nccc>sariw irupr·n;;sos, (•levae<io rlil porte ·da CQrTespondenci<\ do extcl'ior 
contra os con~elhos que se mo dava. Jlill'll n;io rruerer· por medi.d;!s r·,:st:·ictivas ;'i fl·anquia official ou sua supprcts.1o, r; 
vingança preJudicai' uma companhia nccc::sal'ia á pr·ovidcia, pro\nl;;~;lo snh·prm:t de multa rigõru~n~ de incluir nns c;Hta~ 
e que consirleral'in sempre minha exclusiva obm. Creio rJUO mgist.rarlas ou. n;Io, dinheiro, ouro, prata, pcdr:is pi·cciosas 
tordo ;wsim procedido sem razão sou molestado pelo nobre se- ou outros valores. · . · 
11üdor. Nada mais digo. cs. ~ 8. 0 O regi::tro rlc que falia o pnrngi·aplH) antccctlenr.e 
·E~ Sa·. e~~m:tu~s ( Parà 1tm.a c:rplicilçüo) :-En nunca disse .será filcultativn c pela taxa fixa de 200 ri, tomando-se. por· 

que o nobre sénarlor cm cm preza rio da coinpanhia Hahiana. rnodr~lo o !Jy~t.enin. inglez. . · · · 
o pl'imciro cmprcznrio é cunhcciclo, c pertencendo esta com: '' § n.o fienr<ifi abolido~ os• seguro~, devendo fazer-se a 
panhia no est1·augeiro, como j;[ dis~c, nüo podia eu dizer que lmnsmissê'Io dos silques, à 1s valo1:es decl<u·ados c quotudo!> 
o nobre scuadtH' el'il cmp1·cznrio. O nobre senador foi quem ~egundo o ~ystcmrt fr:rncez, mcJiante o premio de 2 "lo ~obre 
ávcnlou a idéa. ri D1zem que sou cmprezario. ,, a_i.mportancia remcttida, alóm das taxas ordinarias e do rc-

s. · · 1 S I 0 · g1str(\. ·. , . . . . . 
. O R. l!AnÃo DE, · ,ounEN~o :- scnho1· disse-o a mim rr g ·1_0 .. o .. governo eslnh. elc.cé!'ií multas aos emp:-c!t'arlo~ <l' 

ali c J'á o ii.nha dito no seu priâiciro discur~o. 1 "' nos partlcu arn~ par;t os dilTercntes casos de infraccão do novr1 
O Sn. ÜAN'rA:J :-No meu primeiro discurso cu não fnlle" rrgularneuto dos .coi'I'Jios. Sala das sessões, cm 2'7 de agosto 

nisso, c,.só cm particular, naquclla· sala., rli~"e.que o nobre de 18G1..-:-Fisconde de Jequüinhonha. " · 
senador n<io JlOdia ser· em preza rio, o então fallava do rio 0 ~ir. tF<.·~a·:n:r.: _A emenda ine parece .riwiio impOI·-
Jequitinhonha c S. Francisco, o que é .. publico. tnnte, cont.crn alg-unws irléas luminoSilS,scgundo pude avalia1· 
. o Sn. BARÃO llll S. LoURilNI:O ;-Não sou cmprezario j& de sua l'ilplda leitura; mas eu Cllli n 'n que ~endo. uma ma-
~bandonei com perda rlc 20:00fi$. ·' · teria irnportêlntcr, nós .não dr:vtlmos approva-l:t S:en1 bem co-

O Sn. DAriTAS :-Quando fallci em piralnl'in e Alabamas .nhecê-la. Tr,lll tantas rlisposiçlies quet· :t rcsp11ito de taxas, 
niT.o podia referir-me no nobre senador que declarou que ni!o qncr a respeito rle .outros p()ntos, rrue cu creio, Sr.· presi· 
tinha nada com essa compnnhia. Se o. nobre serwdor é o pri- lientr., ~u~ devemos bcrn examina-la. . ·. , . 
meiro a dedarar que não tem nada con' essa eompanhia, se Q!Janto Íl ta:p. prinr:ipalmenlc, estou pe1·suadido que o se
cu tenho a certrsa que o nobre sen;ulor· c ucm oessoa ~ua tem .nado niio tem 1lircito de au~menta-las nem Llimirúii-las scn<io 
il emrreza da compri.nilia. como se olf,Jnrte de' eu faiiar em sob in'íci~ltiva.{Üt camara ilos dep~tados. DP"ejo ·manter a:-1 
Í.lil'illaria e. Alabamas? O que é.vcrrl:lde é. que todas as 1105 _ prei·ogntlvas do senado, m:1.s quero Lamberri manter as.pt·cro 

. r 1' " I ga!ÍVílS da .. cnmara d:~s rlefJÍllarlos. . ·' . ' . t'a!\ emprezas .são w e 1zc~, por c•:usa ~so systema de pirataria " 
e 0 l[UC cu u1go destas companh1as rJ1go de out:·as muitas. Il:it.na ci11en1la muilos outros pílnlos, Sr, presidente, quo 

dt•r,cn,rcln rle r~tudo c que, de um momento riam outro, nfir, . 
. O Srr. pr,gsl!HINTE:- O nobre ~enarlor rcriiu n. palavra- podemos vola1·; cmbo1·ii· 011 est~,i:t pers~arlido que a emenda. 
pma unm cxplieaçii.o, e creio que Jit a tem dado sullicier:le. fui T:r vr;ada SQbre as melhores bases, as bases principalmente 

floi npprovarla para subir à sanc~;io imperial. do sy . .;tema f;·nncr.z .. ' . ' .. 
2n PA!UE. Tem a emenrla, ainda uma parte que dev~mos ver c cxn-

rninar ; é. a parte rçl<ttiva a rÇmes:ia de valores. No estado 
aciunl dos .correios me parece qu,c is.,;o, com quanto sej:t 
pmvcit.oso, póde t1·a;:cr grnndcs damuos a.fazenda publicn. 

.REFOmL\ !lA SECnETA!HA llA AGR!CUf.TUnA ;1 COP.P.il:fl. 

Estando pt·csente o Sr. ri1illisl;:o da n.g1·icultura. r~ontinnou 
a 2:L discus~ilo, ~ue llc:ím adiada na sessii.o antt~cD:icnlc, nr1 
a!'t. 2", a pr·oposiefio d<l referida cam<il'il, que ;1utori~n. o g-oc 
vcr·no nal'il· reior;mar a sccmlaria de c3tarltJ dos ne.,~ocios da 
:rgricultrtra, c a repartição do eor·r·eio. ' 

Foi 0ria, apoiada c submettirla à rliscussãn corijunctariJCnlo, 
a seguwte: 

1\àlEL'IOA. 

rr Ao art. '2° necrcscentc-se:-:-sob ~s ségnintes J1aecs: 
« § 1. 0 As atll'ibuiç&cs rl:1 qndirectol'in. do ministcrio rla' 

ngTicult~r:i.. commercio c obras publicas, r:evcr·üõ passa;· 
vara a administração rlo correio da curte, lfUe d(•nominar-sc
ha âdministraçrlo geral dos corr-e·ios. · 
. · rr § 2. 0 A arlministl'ação g·oml dcvcní. ronF[:tr de uma sccrc
tnria,.cujo secretario é ajudante c snhstili!lo do administm
doí· geral, de, um arcbivo e de 1nat.,·o secções. O qurtrlt'll do 
pessoal neccssario pnra o serviço desta arlministracilO ·o das 
provincins scrú organisarlo como melhor entcnrlcr.o "g-overno.· 

- cc § 3" Para o exercic.io dos diífcrontcs cargos do correio o 
g-overno estabclcccrú condicões o provas necessarias aos can-
(Jidatos·;segundo a. cathog-oi·ia do~ empregos. . 

rr R .4°--A tcr·ça parto uos vencimentos dos empregados dos 
correios será contada 1Jro labore. -

<r § r;o As ag-encias serão divididas e classificadas segundo 
a inipoi'tan'Cia das linhas e das jocalidarles. · 

rc § 6° Ficão abolidas as listas nominaes, qunnlo ;i corres
.pondenci~ ?rrlinaria, quer particular, quer official, devendo 
se1· substll:l!lrlas por fneturns em que se menciono cm sopa
·mrlo carl~ cspecie ~lo ?bjccto, _set~ numet·o o po1·to. 

rc j~S l1stas rio rltst.neto -srr·ao 1gunlmonto suhsliluirlns por 
factul'ils, que dovcr;ii)moncionnr o numero rios ohjectos o as 
tnxas que têm de ser arrecarl:trln~. 

Emnm .. ha muitas outras cousas quº, como já disse, exige 
~r:1nrie es_tudo ~uo se niío pódc obter de um momento par:a 
orrtro. N<io se dove rc(ormar· um ~ystérna e crear um novo, 
>cm primeiramente pcnsa1·. Y.ota1·m.os a~sim po1· uma emenda, 
nmhom tenha sido. bem elaborada no gabinete, .cn!io que .não 
é conveniente. . · . . -

I)roponho,· poiil. que O que o pr:njecto nrliarlo até a impressão· 
dn. emr.nrla. n. qual prídc ser. fci la 110 jornal ria casa. Se V. Ex. 
me ilú permissüo pam mandar este auiamorrto bonrar-me-ha 
mui[l). , 

Foi cnlito, lido, apoiarlo c p9sto cm Jiscussão o seguinte 
nJlQU!lnl~mNTI> : 

rr Arliri·Se alé ú impressão da emenda no jornal da •:asa.-
Sitvrt Fcn·a:. >> -

® Sr. ,;2s~om~c e~ c ,r;re~[QU~~•!llldam~uut :-.-Sr. prcs i dente 
levanto-me nnícameuto JHII'il dizer cm resposta ao nobre se~ 
nador pela Bahia. que o seu adiamento não é exactamente 
uma conclusão das obscrvaçt;cs (citas pelo nobre senador· ; 
cu é que níc pnrcco que vou agora tirar a vet·dadoit·n con-
cluRão. · , . 

O .no~n1 · snnarlor di~so qtie a .Cmenrla continha cm si ri i
versos obj:'ctr,s :ic(}J·ca do.s quacs muito cumpria que o se
narlo e~ln•l.;:~;,;c ou examrnas~c ricurarlamentrJ para poder· 
formar um juiw perfeito úccrc;t do~ disposições prop'ostns na 
cmcnrla; o corollario, pertanto, dcsttJ principio não é que se 
comece a r!iocuss:to logo depois do impressa a emenda, o co
r·ollnrio logicn, rlo que r~uito jmliciosamentc ob~ervôu o nobre 
senador, mer1 digno collcga, ó que seja rcmcLLido o. proJecto. 
a um:t commiss<ill ou rio con~tituição ou Jcgislilç;io pam qun 
dê sc1i parecer úccrr.:t do que propile a cmcntln ; c é o q'li.\'i 
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-vou pror,ôr ao senado. Parece-mo que isto 6 melhor, ganlla- o ~··· ni'lnlst~·o dos t~:da•uar\'t•h•o,r; pronunciou urA 
mos mais cmfmi· pJrque.se ganlm tempo. : . discurso que publicaremos no appenúice á este volume. 

Na realidade u nobre senador, meu ú1gno collega, tem razão onr.A:u&NTO DA AGmCULTUnA. 
e tanto mais rc~zilo tem e tenho eu de proceder po1· (•sta fónM . 
quanto 0 nobre senador lembi'Ou uma questão inteiramente P1·cseguiu depois a discussão, adiada na sessão antecedente 
constitucional, que dtlve ser resolvida; isto é, 1o, se 0 porte do arl. s·da proposta do o1·çamento, com as respectivas emon
pago pelas càrtas ó um impostó · 2• se sendo um imposto ba .das, d.a ~amam dos depu.t.ados. . . . . 
na emenda iniciativa. de impostd· n~ emendil: Eu estou con l•o1 htla lambem, apo1adll: e po~ta cm d1:>cussão conJUnC· 
vencido que não; mas de que serve eu• dizer que não? l)e · tamenl~l. :\ ~:gam~e : " . . ·. 
flUe serve sustentai: a nPgativa em. a~basa5q.uestõe~? Nilo é rn·e- cc 1c.cl.~.~~eut~-~e ~~~ § 1:;: do .art. 8 · _ . ,. . 
lhor que 11 commtssiio de const1tmcão ou de le"JSiaciio tonw ... '' J. Hlclmdos os 1H.OOO~ P01 mez para.a construc9ão dosd.e 
conhecimento da ma teria e dê'· um pârecer úce1:m~delhi? Assim · J i~ d~:. ".'!':~nov:\ estrada ~e rod~gem~ ~.~s n.ecesm.ms ~~s~
que, acho mais razoatle que, em vez do adlilmento do nobre .!!i?.P.~ 1 :1Ç~l::;, de~,!~ 0 ~of"' .do Cu~nme~c'~:Junt.o ,d~!s .al:lu~ts 
senador ou conjuntamente com o adiamento . do nobr~ se- lellcciS, ~·~~~ Anticl:l nb~. ale o alto ~!,1 ~o:J.);.'sta da .. ~IJuca, ll•'?' 
nador, adopte o sen~ulo outro. que é ser remet!Jd_o o proJecto : d~:'~~ulo tel, de: ~omp~~n~~nt? ,to.d:t.· :t e::;t1~ld~ .mm~. de. 219~ 
ú commissão do !eg1slação para dar seu parecer acerca deli e. : b1 '1 .~··1•8 ,011 li e.s m'!''.'?s ~llblcz<~s , e 40 piilm~::; d~. Ja1 ~-

Eu estou convencido de (lU O a illustmtla commissão ba de gul,l' nem dechve m.~~~ folttl rio que um. em dezesCI::;, . em 
dar seu parecer com brevidáde, e ainda nesta sessão pod~- . ll~da a r~fCI'H~a extensao; ~~:nd~ o m<~~ml? ~le seu cus~o· 
1·emos di~cutJr o objecto, porque, senhores, não é· objeet~ de ; 3.\I~:.OGOí)'), su~o pagamento lfi'~cgml sera. c.llectuad'~ O ma~~ 
f:aM caprina. a reforma do nosso correio é importantíssima, 't.'11• d,tr , ?11~ 3, 'lll,n~s .se~n vencnneut~ ,~e Jlll os c .. d~vcudo c::;-, 
(apoiados), é reclamada por todos. t.t~ ~ e~tl,t~d:t· ,~c,tb~~·l ~m 18 mez,;s,_. ou· dou::J .:;unos, ?U 

· ~1ortant~, eu vo~, se V. Ex. f!lC dá licença, propôr um ll~ciXImo: S.d .• t .rl:•s s~~~õe::;, 27 de aoosto de 18114:. - Vzs-
;ttlmmento, ou add1tamento do adiamento proposto para ser ,emule de Jeqmtznho1zJt.a. 11 

• 

rcmellido o projecto á commissào de legislacão. , . ' · o f;r. l•ompeu:: - Sr. p1·esidente, depofs' do terem oc-
l~oi lambem lido, apoiatlo e posto em discussão o seguinte: cupapo a tribuna lào di5tinctos m·adores qú~ tão lucidamente 
c, Seja remettido á commissão de lcgisla?ão, para dar seu tomárii.o· parte· na discussiio do orçamento do ministei'Ío da'. 

i+arecer com urgencia.-Visconcle de Jeq1titinhonha. ,, agricul~um· commcrcio e obras publicas, parecerá· tt~merida· 
O Sn. FERRAZ:- Quando olfereci o requerimento de adia- i de de minha parte prclenucr acc,efjcentar alguma cou~a ou vir 

mento nos termos propostos, foi porque sinto sempre aca- t(l,mar lilmpo ao· senado;; et"pero, porém, que relevarúõ- a mi
líbamento em oU'crecer qualquer oliservação (ffi: contradicção 'nl~a. audacia, attendenJo ao Justo motivo por que venho à: 
ao nobre senador.· Não queria pedir que ~e remettesse a tnbuna. -

. emenda a uma commissão, porque·· entendo fJU·l as luzes de . Antes porém de tratar deste motivo, mo permitliráõ tam
S. Ex. neste objecto, como em outros, são por si ~u.ffiLientes 'bem que eu me occupe de alguns assumptos que fo1·fio tra
para nos JH'estar grande apoio ; eu pretendia louvar-me nel tados na sessão pa~sada por alguBS illuslres oradores que· 
las, desejava sómente ler a~uillo sobre que ti nlla de votar. :me prcccdêrão, a quem devo algumas ex.plicacões. . 
1\las, como o nobre .senador prop6z este adiamento, eu o : O no.brc senador pela pro,•iiJcia do Espirito.Santo, na ses
aceito c peco licença pnra retirar o meu, · . são ult1ma, ~e~ com: raZ:ã~ elogio ao . rel'ator!o apreseut~do· 

Com tudo, devo observat· que a palavra - urgencm- [JOio nobre ~1m1stro da agrl(;ultul'll, pela maneu"a syntbetiCil. 
eomo foi collocada pelo nobre segundo ~ecretario, niio está .: o cxacy.t, auJ~a qu~ figurada, com que apreciou· o estado M 
na intenção do nobre senador pela pt·ovincia da lhtliia. 0' no- :nossa mdustrm agrrcoln e lamenl'ou a instabilidade do solo: 
bro senador não quer que se remetta o projecto com urgencia : ag1·ícola. ·. . 
á .éommissão; quer que a commissão dê seu parecer com Com cífeito, o modo rotineiro por que os nossos agriQultores' 
urgencia. (Risadas.) d~ café da provit~cia do Rio de Janeiro, e os dó minha provin. 

O Sn VISCONDE DE JEQUfTINHONHA :- a1r1ito oLrigado a Claque s_e occupa? na p~q~en:t_lavoura de le~umes, o mesmo· 
'\7, Ex .. é isso mesnio. . . . de alg.otla?, café, e o mat~ 1rra~tonal ou o ma1s fatal aos seus 

' : proprws. t.nteresses q~e e poss1~el. Com razão, portanto, o· 
O SR. FERRAZ: ....:. Foi, portanto. um engano do nobre se- nobre munstro qa agncultuJ·a d1sse figuradamente que o solo 

gundo secretario. ;é um en_te q.ue nctSoe, vive e morre como qualquer mortal, e 
Agora petliria. ao nobre senador pela lluhia permissão para : qne r.11atas vezes nem mesmo tem a: cluracão de ttm homem; 

offerecer un.m ~ubemenda, isto é, para que tambem se oúça porque, segundo estou informado, e segundo ouvi ao nobre 
a commissão de· constituição, porque ba na sua emenda uma senador pela província do E~pil·jto Santo, os lavradores de 
questiío constitucional. no meu parecer. a das tax-as. café dembão matas e fazem i·ocados que durão apenas dez a· 

Foi igualment~ lí·la apoiada e submettida á discussão a se- vinte annos, c, findo este prazó, esses agricultores os aban-
gn:nte donfio, por4ue dizem que a terra está cansada, e lá vão, es-

cc Sub cmenrla-diga-sc'-as commissões de constituiçiio e pecie de nomades, como lhes chama o nobre ministro, rotear 
de legislação pt~ra darem· comurgeneia o seu parecer.-Silva novos m~ttos, fazer novos roçados, que terão mais logo a• 
Ferraz: mesn.l~ sorte; e vá.o deixando npós de si capoeiras ou campos 

O Sn. 2° sECRETAmo:-J'á: fiz a ·mudança das palavras- eslct·~l~sados, e legando ~ot· c~nsuguinte .ú geração fut~ra a 
{:om ttrgencia; como lembrou o .nobre senador pela Bahia ; : llster_1htlado, deserto e sohdào. Isto que. acontece no R1o do' 
mas devo obse1 v ar <JUe a decla-raci:.o de ser o projecto remet- ; Jan~u·o, acon~ece tamb~m. cm ,grande escala em Pernambuco; 
titlo á commissão com ui·gcncia: bastaria para conhecer-se llalua e n~ mmha prov!nc1a, et~. 
<1uo a mntcria é urgente, (apoiados) e até seria a meu ver 0 l,or !llmtas vezes llet COJl!ball~lo esse fatal systema de de
melo mais delicado de conseguir que a comtnissão se apres- vast~çao d?s ~o restas qu~ Infelizmente. tambem no Ceará se 
Silsse apresentar a seu: pan!cer sem· que todavia se lhe mar- ·pratica Jlai a c\S p!antacoes annuaes de legumes, algodão, c 
(·a~se prazo. ' . . c~fé. Ainda em 1860 punliqu~i o espalhei uma mem~ria, não 

S , . . . . : so aconselband_o a conservacao das matas, como ammando a-
O n\FEBnAz :-Eu qUiz somente IJ!!Itar ~ escrupulo com :silvicultura o constl'uecão dé acudes como meio do fertilisat· 

!JUC v. Ex. costuma apurar atê as Ultimas VIrgulas. . o sólo, c tllrnar maiS regulare~ as-~stacõe~. 
o §r. 8ilveir;a du ~llott.t pronunciou um discurso que · lUostrava os pcrigós do rateamento lmmodorado dos bos-

puh,li~aremos no a~pcndic'e.á ei\te·volumo.. . qu1·.s, se~ls.eJfcitos perniciosos e infalliveis, que na opinião de 
l•o1 finalmante, lida, apmada o submett1da á d1scussãG a· SilbiOs 1hstmctos, como do barão de llumboldt de viajantes 

seguinte : . modernos c do lc~temunho da historia, trazem t:·es males ter-
.((. Acrescento-se .ás ewcndas do adiamento -ouvido o rivciB: 1° a. f?lla de combustível para -os .Povoados visinhos ;. 

mmistro da rcpartl(:i!G compet(lnte.- S. H.- Silveira ela 2•\ a. cstenlitlade do solo ; 3°, a seqmdiio das fontes e da 
IllHl/a,,, :rtmosphcra. c por consr.guinte a irregularidade das estaç.ões·. 
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~:msSÃO EM 29 DE AGOSTO DE !SG{: 

~Mil mc~mo conhl'cido ~uo por causa d;~ impru!lencia dos 
'llOSSOS an-ricultores no Cüíli'Íl e do ineCil(liO conl.llllliUIO dos 
campo,s (lumnte a cstílçào Sl'CC;L, tenHo {eit.o sentir l~S efi'eitos 
<lpontados, c talvcv. tenha-se am;rilvttd? a m:cg~landadc dns 
-estações ;e embora não seja e6se o mot1vo (H'IItCJpal, cm ~otlo 
caso é auxiliar, como dcmoHslrilo exemplos t•cpcttdos, anttgos 
c modcl'llos cm todo mundo .. 

as COJ'I'Cntes secc:iln1o 1 c as seccas augmeutánlo. Na opiniiio 
de Bulfon uma Uor~Jsta de mais, ou de menos, em unl"lo~-tar 
dado~ bastante pam aHcra1' sua climutut·a. Este Rio do J<L
neiro oll'ercce uma prova dBste asserto; pm·quo dizem que 
aqui já houve mais ft·equentcs trovoadas jà foi mais abuu- · 
dante de agua ... 

VozEs : - E' uma verdade. 
Com e !feito, consultando a bisto_ria antiga, vê-se que a O Sn. PoMPEU:- .' ... boje com a destruic;lo das mata)f 

Syria foi outr~.ora uma regtii.o . ferttl, itbuntlante, eortarla de das montanhas visinhas, acredita-se que não está longe a 
ribeiros, seus mont"s nssombnt~os do bosques fro~dosos; seus. época de set· preciso ir buscar mais longe agua para abaste-

. '{)ampvs cob?1tos de sob~rbns ~tdades, ~a~;aes e rtcas sc~ras, ce1· a ciciado. (Apoiados). . '. . · 
o()llde reg01·gttava uma populaçao, q.ue muda n? tempo de ~tra- Por isso eu uno as minhas fracas vozos a do :nobre senador 
'hão ~~cedia de 10,000,000 de hab1tantos. HoJe, o t(Ue dtzem pelo Espil'ito-Santo P.!lr<t profligar esse' systema barbaro.de 
os ~laJ:Uite,s modern~s? Que aspecto <~presenta essa f!1mosa. devastação, para que mio leguemos. ás ~>eraçucs f~turas ~alvez 
~:egt<1o i J,i: um pau devastado, quast des~rto, a~ ctdades · solidei o e . de-serto, e não lancem ~fias ·ma!LhÇiio a. nosSit 
{]esalJparecêt·ão, os locaes das grandes cap1tacs sao apenas memoria. . 
t~onlwcidos, os montes desguarnecidos de arvores-, ~ão roch~s Eu tambcm chamo a attcncão do nobre ll'li.nistro ·para este 
t!Scalvadas, os c!lmpos estcrilisát·ão-se, e tornarão-se solt- objecto, porque estou convcnéitlo . .que se o governo se pozer à 
dões; u~ut ~a1:a populnção do escmvos, na frase eloquente de. testa d.e uma mellida, qualq_uer fiue tenda não só á protceç;1~ 
:um sabt,o VHIJat.tt.c, abre as entranha~ de~sa terra fecunda, e: da agricultura, mas a conserv:t~iio das matas, este m;~l.s~ra 
8Ó produz estet·thdade, só brota de SI absllltho e sarças. Sem paralysado. Em nossa tma tudo quanto não parttl da tutc:.,
tluvida, accrescenta Yolney, um tlecreto. e espantoso at!a-. tiva do governo não é bem abraçado, e nem seg·uido. NéiO f!Í. 
t·berna cahiu sobre estas reg·iões, c, em vingança dos deite-· convem tomar meu idas para a cohservac.ão das matas, como 
~os da ex ti neta raça, fulminou ·maldição sobro as presentes .. para animar a silvicultura que deve ir substituindo os bosques. 

Sem contrarim: a idiia do effeito providencial desse estado, destruidos. . .· 
viajantes naturalistas têm attribuido a esterilidade da Syria. No .Cearà,n~o s~i se ~elos meus constantes esfo.rços, se pela. 
e da Palestina á devas-tacão de seus bosques, ao incendio proprra expencncm, vm se operando l~ntamonte uma .. sauda.:
tle se~s campos e .cidades. Eis como. a m~t~reza por u1.n.a. vcl r~ac~iio contra essa ~:ploc?vel ~·ottna .. os p.laut.at~orcs, d:~ 
:-anccao natural da mfraccão de suns Icts plusJCas, vç_m pum r serra~ vao po11pando ma1~ suas ~la•tas, e os crc,tdoJ eii do sct .. ª iniprudcncia humana, ê ao mesmo tempo servir do·castigo. tà? vão faz.endo açud~s. e. en~mando? planlt? .de ai'Vot·e~; c 
1u·ovitlenciai na ordem moral. • . ate nas cidades e vtlla~ e hoJe preceito rnuntc1pal aJbom.sut· 
· A Grecia nntiga, esse Peloponcso tão ·celebre por seus bos- ~úas praç~s, exemplo felizmente dado pela camara daeapttal · 

ques. suas fontes e ribeiros. tjue os seus pôetas povoárãQ de, ucstle 1811'2. 
nympbas e faunos, téi.o fertil que sustentava uma numerosa Senhores, se ouvi com: prazer e applaudi de todo o cori\ÇiiO; 
população, boje e ha seculos, desde sua conquista pelos v~ne- o nobre senador pelo ~spil'ito-.Santo, quando tratou profissi~
zõanos e turcos, que a barbarisárão, ap1·csenta :Um solo a rido,· nalmenJe desta materlil, sent1 profundamente quando: csph-

-resequido, desarbori8ado, quasi sem vegetação' e cultura', e· cando um conflicto havido no Rio-Grande entre· allemiies· 
insufficienle pamnutrir seus poucos habitnntes; porqu~ su~s catholicos e acatholicos emittiu certas. idêas relativas ao. 
mutas forão devastadas; e como a natureza_ não e tao espírito religioso do paiz. Nessa· occasiiio o .nobre senador: 
prompta em reparar os estragos dos homens, os seculos disse que havia espi!'ito de intuierancia no :Brasil,- e a propo
não forão ainda bastantes Jlltl'a reprorluzi·IÔs. silo do procedimento irregular de um· padre 'allemão, de quem-

A Berbor·ia, essa região africana IJUe borda o· Meditem-· fallou, rrccu~ou os padres capuchinuos e jesuitas (coita~ os t 
ne.o, sobre a cnco~ta seP.~en~l'ionat da '!'lontar.ha do At~as,. nem os ha no Bl'élsil), de avaros que só procuravão. enthc
fot tambem um pa111 ferti'ltss1mo; o celetro de Roma, rtco, sourar para mandarem esses tliesouros para suas terras. 
povoado por milhões de habitantes,· coberto de cidarles pop~-. Senh{)rcs, c nobre senador pelo Espirito~Santo, a quem. 
losas, que Santo Agostinho no seu temp~ ~levava· a mms. muito wpeito, c~tit muito enganado na npreciaÇiio que !az· 
-de cem. Os v.!.nrlalos. a devastárã.o, e depots os arabcs, que • do cspil'ito religioso que anima o nosso novo. Eu duvtdo. 
lhes succedên1o, barbarisárão e esterilisarão-na. pelo mesmo 1 que haja povo mais tolerante do que o; nosso; e se ha alguma-. 
systema que na Grecia e na Syria ; de sorte que hoje, no cousa a ctmsurar a este respeito,não é a intolerancia, e sim a· 
diz~r dos ~iajantes1 np~na_s alguns ~ra?tos de terreno na Ar- inrlilfereuga; c não só o povo·, conio tnmbem o g:o,·erno, e as-
geha, Tunts ou TI·1poh sao suscepttve1s de cult~ra. . leis do nosso paiz não podem ser accusadas de mtolerantes. 

Estes e tantos outros exemplos, nos devem enswar a evttar Quer Q nob1·e senada1· maior prova do tolérancia da parte 
um futuro desastroso. . . dos poderes do estado do que essas léis e reg-ulrunentos. 

Senhores, nãú' Se diga que o Drasil é um paiz novo, mutto sobre os c,1samentós ·civis para legitimar os elfeitos civis. 
vasto, que ainda o quadruplo da população actuai não csg-o- desses actos? Que esse empenho do nosso govemo .em procu
f.aria .suas exfeosas e ricas matas; porquo'l)m algumas part~s · rar altl·ahir colonos catholicos, ou prostestantes? Esse des
já vamo~ sen~indo alguns e[eitos de~se mà.osystema, e sc!'la velo eom q!Je paga á mi1.1istros protestantes congruas · dupl~s 
então m1ster Ir abandonando o s6lo que hoJe occupam~s.para rli1s que percebem os nossos pawcbos. cathohcos? Pots. 
aproveitarmos outro mais adiante, que amanhã tera 1gual quando as leis, governo e povo procedem. assim, .Podem ser 
sorte. . • taxados de intolerantes? (.Apoiados·.) o. nobt·c senador- não leu 

Na opinião de um distincto ongenbeiJ'{) foi a cult.ur~ tm- ·por inteiro o officio do Í{evd. bb;po do ~i o. Grande sobre o 
. prudcnle do algodão, que na se17unda zona da provmCia de conflicto de que nos fal!ou ; porém leu a mfo~mação do .. chefe 
Pernambuco esterelisou duas mil leguas quadmdas. de policia que accusa o máo comportamento de um padre 

Em minha provincia. acredito que a destl'Uição das matas ali emito; que segundo affirmou o nobre senador. pelas AlagO<IS, 
na extensa serra d~. Ibiap&ba, e em outras, igualmente foi Jogo suspenso ftClo bispo. Este facto que devia de S(lr 
fer.teis, tem concorrido poder.osa~cnte para augmeutar a. se~ tt·.1zido em elogi,o de z~lo daquolle digno prelado, foi invoca
CiULdii_o ~e.seu sólo, e a rrrregulartdade ~as estações. Awda do para accusár a· cob1ça dealgu.ns padres. 
no prmCJpt? deste seculo a s.erra d~ Ibtapabal que sep~ra o 0 Sn Fo~sEGA:-Apoiado honra 0 procedimento do bispo. 
Ceará do l'Iauby, desde a prata da T1monha ate o Carm por · : . . · 
130 Icguas, oncfe .toma o no~e de Araripe, era mais fres~a, q .Sn. Po~JPEU::-Não. duv1do das mformuçõcs do çbr e e,. 
abundante de agua, que tlescuu~ corregos até o sertão adJa- pohct~; porem o facto trregul.ar de ~~ ou outro sacerdote 
conte · outras serras erão tamb.;m abundantes do fontes: de catholtco allemão não autortSa o 1UJZO dosfavornvel que 
certos' annos para cá, depois da derribada das matas que cmittiu o nobre senador contra os capuchinhos, do que ~ó 
guarncciíio as cnco~tas, p<tra a cultura do al6odão c legumes, procurâo cnthcsoumr para mandar para suas terras nost(} 

,•) 



~linheiro ; quarulo clles !tim Jll'Ct'latlu rolevantc~ ser~i~os no nla~ antes tlcvo rectilit:ar um engano. do llo~re· senad~!' 
~·~t·tuo c ii. ·relio-i;tó c nilo mo cou:;ta que proeurem !nnceões quandu suppüo qtw o ealculo por mun ~presentado ue 
" I ' b l I. • { ) • 'lO ·<til) ttOq h·d:ili•lii'·S at:tualmellte do nra~rl, fundou llll •1 );1 rochiac~, ao 1-nenos os que cu con 1eçu 11tJ!U::fU os,. , •u1 ,,,v, 1 • '" , •• . • , 

1 
. 

. regra tfil th;ulic;tCilu de :J\1 ft!IIIOS. Jm llilO l11C SCl'VI UCSS~ lli 
Se ahms padres capuchinhos tôHHC portado m::l <tqui f~ilnt na's dcrlucõcs, t,•Üc cmpr·eguei para chcg:u: a _estin!<1ltva; 

4>. sul o~ crfl alguma. outra pmvincia, o .ttue cu w}o iluvulo, que aprr)~entei, liz. al!us;iL! a ell':t, fjue. altas c acetta por 
)JOI'ltt~c silo ]Jomcns, e JlOI' conseguinte niio ~~:::tilo ISentos de rnuílos eslati::.ticos pam pnJZes novos, como um argum~nlo 
J'raq'ueza, poss& ns~egura~· <lO senado que. ilO menos. o,:, do dll mais cm prova dB meu chtculo ; por quanto se partl5sc 
11orte têm pre~tado os ma1s relevantes se:·v1~o~ · (i\pu·J.aaos.) des~a base. d!lvia adm:tlinluus redollramentos de nosBa !JO" 
. o Sn. FONSECA :-Apoiado; lamo\.'':n os tiUO cu conheço pub:iio de 18W (L 1HG1 ; JlOf'iJUe dando p~t· cxaeto (} ~alc~lo 
na minha j)rovincia. do aÍTo!::mentn de í81V da ~,400.000 habitantes, dah.t a~~ 

" ,·,ntHJ~ er:' ·'181!1 te.ri:\mos S,SOO.<.WO, c 1G ann .. os depois mars O SR. !)oMPEU: -i1osso assc..,cr·ar ao sena11o lJUe cm vez ~ • 
0 

l 
11 · Jndade dc$10 ,·mmc1·o, i~.to é .. í3 20!UH.l0. ra o lllCU ca · desse~ t!JCSOUI'OS de <JUC fillluu o nolire sena.lur, 11ue c. es Jllll-

Lfio c m:~nd<1o para suas terras, sei que L(•m levantado tem- cu!~ é dtr íO, HlO,OOO cm. conl<t_~·cdond~~· • ·' .. 
1 
... · .-,_ 

~~~~,1~\~[:'i~: I c::~,;~i,' s~:~~j~'';' ,:~,,:~ ~"" ~·:~.;;,~/;:) """' ;:~~~~!:~:.~;~::r~: :;~;~~:~~~:~ :~~~:/~lti~;;)l{i;~,~~~:iJ: 
u~L\ Vll7; :-Fr. Caeta~o e um re:l!glü~O mUltO utgno, tem I que lião inteiramente seguros,) em. at'r~lamenLos .. parClileô, 

prestado rclcv;wtcs scmços. · on cumplelus das proviii'c!as J'1:i~o~ e1n rl!ycrsus· annos, .que 
· 0 Sn. Po~m;u :-... a Uuem o BrasiL e especialmente Pet·· eu na verdade accrcscuntet adtlH.:Ionant~o o Incremeuto de 3 ol". 
n:~mlwco muito dcvetil. (Âpoilulú.) Cimco1:do eom o iltJse,io I ú popula~;lo li1;r~l .. c de ·1 !(2 ú populaçao cscr<~va [iara o cor-
•lo •1ohrc scrt<tuOI' de aue o governo e os k:pos empreguem rente anno de l dii. . · 
cor~ ·,·cferencía nas l'unccües parodliaes, sacenlotcs naciõ- Cumllrc ainda notar que os ma.ppas do. desembargador 
itaes~ \JUI'ém iss'o não cxduc· que na ful.la de l!ad!·cs brasí- Vellos~, que·S·. Ex_. a~re~cn~?u: c. teve .;t}lllllU<u~c d_e con· 
!oiros possfío ser empreG"ados os cstr:lllgca·os. pnnctpalm_cr~t<l fiar-me, portple nau o~ 11101" ,~qu~-'., e ,cJ,-Cl ~ q2c son~e~te 
sendo da IJtesnm naeiio que os colonos a qrwrn tom tl~ rmnts· dulles me l't!Cordav;r, na~ s;tO p1oprr .. n:e1l~o de 1ul~: e s:(l~ 
Lnr · comtantó cé:-tarncntc, qt1e fHi.ú tcnll:to o::> ddcitos do ui versos annos antorwt·~s, como ~e pode ver d.l~ nota~ 
dt;~~~s de r1· ucm' nos fallou o noLrc sen:tdor. margiu<tcs, (ru r;o vers.o,dos mesmos rnappus, e refer(l.m·se a 

" .. ·• l 18'1" ,. "g'll 
· Agora, Sr. picsidente, tenho tlc pngar. u~t salr!~ n.o nobre annos,ce ui.l <hC L '"·,. • • • ; c 
senador pelo n!ato-Gro8so, que se ~crrta a mnth:t drr·ctt:t. O t,n. PAnl\r.:uo~ :- Srm, ll11b o a.uto1 ~onclu.u cm 181.\ 

S. Ex.· ante-hontem cllamou"me a· aju,;te de contas, e se a publicaç:lo da s~ ;molnmenlo. 
mo'strou tilo genero5o. p~ru comigo, que me dl•ixou em gnw.. 0 Sr.. PoJII'lW.: _Em segundo logar, devo ainda observar 
~~~l ~iviúa .. E' ~us~o, J~OJ.~, 4ue_ eau J?roc:Jr~ l.o_.~o s~ltlilr essa que 0 mesm.o t~c~em!Jal·gador V~Hoso ft::~ a esse ~er:2po lt 
(/!VIda, e quq .tg! clllcça ~l bonJ,ulv úO num e ~~ nad.o~: obserl'acito no 1m1 de sua me mona d(J que a. populclÇcW do 
· S. Ex. Jaz votos.'para que tenham~; Utnét c~talJstJca, pnEa Brasil nÍTo podia ser infei·ior a íi,OOO,OOO, reputando o <UTO:

<JUe ao .ncnos o govemu faça levantar o censo rja popula~ac lamento infol'ior po 1• metade ao vcr·dudeiro algarismo da pop~· 
. tio imperio, sem -e que !ambem não concebo como s•J possa laciio c que jú 0 coudc de Unhares, minist;o de estado, baYJa 
.bcw arlrniní~trar u~u paiz, corno se possa conhece!' as [orças 110" prlncioio (lo scculo calculado em J,úOO,OOO. ... . ·, 
e recursos de que drspomos, cor:10 ~e po~sa h;nç::r c~m Igu:ll- Eis 0 fjuc diz na memotia o desembargado!· Yellqso: (lendo) 
1iade 0 imposto, -sem oq'ensa dos [ll'llll:lpJo:; d:i 5CIIlllCHl econo- · cc Este ca!cplo de 1 3~G 23! hnbitanl.ns comp:lrado com o 
mica,fazet·lci•as,ou u distribuição do re~ru.vuncuto,, etc: etc., outro do conlle .. de tinltarc~ de 4,!JOO,OOO é muito diminuto, 
·~cm preju2icar a ig~.alii:HI~ que a const;tut~ào e a JUStiça re-_ porque entre mt:t e out1·o e;dstc o largo espaç~ de vinte annos, 
con:tmeuJa.o nesses ~ucr1Ufl?S· . . . . . . . ;10 qual a povoag;1o devia ter dobra.do,. sendo como. tem 

).lu o acompan~lfl neste smemo deseJo, Ll.Jto nw~ que. ha sido auxiliada pela ''rande e cx.traordmana concon·encm de 
muitos <~nnos n.le te~ho dado por gosto a esse:; 9slurlos, Sinta povoacão exterior; .~ supponclo, porém, q ~e clla tem avan· 
verdadeu·a Silti~ÜlQilO quando. O.llÇO homens CffilllC~tes, CO!l)O cada unicamente por metade, heJÍl póde dtzer-sc que. a pO· 
() IlOilrc sm:ador, pensarem comigo, G daremo deVIdo apreço voacão actual é de G 000 000 ; com tudo eu nilo qutz afas
á ~cie~cia cstafistica. : • - _ . tar~lne do8 mnppas c~i~tc;tles tão iltcgae~ e diminutos: ?o:no 

E. Ex., trat~uto do calculo d~l po pnlaç.;:o que ~u npr~- cJfect'ivamente siio, pam não sct· notado de alguma <t!lCfÇ<W, 
sentei em um rhsc~rso q_ue fll'.ofcl'l po~ o:_c_:\sJ:t_o da d1s~ussao quando se trata: de calculo.s senão exa-ctos, ao menos apro-
do orçamcn.to do 1~1prrro, rlJsso que e~~c Cé~lculo nilo lhe xímados à vcrrlarle. >> · . · • · • • 

parecia mutto ac~mtavel, porque cu ~ne h~vi~1 b~seado no E quant~ à lei da . Juplicaçã? da. população, e cer~o 
recenseumcnto feitO .cm 18:19 pelo dc,en~baJg-aúOJ Vclloso, que com cl!'e1to ella vana por mtittas causas cm tempos c 
a·lmiltindo o pCI·i~do de ~O annos pam_ o rcdobranJent~ ~a paizes diversos. Sabe bem 0 senado que tem duplicado a 
populaçüo no Brasr_l,; mas que esta base uao r~óde se; arlmJttl- populac:io 1105 I~stados UniJos em ~i> annos. ~Ialth~s c~lculou 
da, p~nJueellay;~na scg-.undo os ~empos e r:n~es, CiLand_o-r.JOs 0 esl.al)clcceu a regra de que toJa. a população ortlwarm,nií~ 
par.t 1sso a op1m:1o mu1to autonsaúa do drstmcto esta~JSLJCO sendo contrariada em sel\ desenvolvimento, dobra em 2~ 
Moreau d~ Jonllés, que npresenta um:~ ~tbdla de penod~s, annos. Eu n~.o tenho ft mãoo tratado rle ~Iorea.u d~ Jonnés, 
c11 ~ue dtvcrsos povos da Euro~a rlup1teao su.aB popul~çoes mas tenho aqui fclizml)nte o de ]lr. J)afau, que diz a c.s~e 
em long·os :umos, scntlo. pára lor~ug-ill o perro~lo do 9J an- rnspoi!o 0 seguinte: (tendo.) - · 
nos ; que este é que podm ser appliC<I.do. ao Bras1l por sermos •c No fim de 1234 um extracto notavel de s{a{isque oencrale 
descendentes de [iOl'tug-uezes; c admrllllldo ('S~a.rcgnt a !JO· et raisonne'e de. lá ci·vil{sat-ion européenne, do sabia professor 
-pulaçao. actual do ir.njierio devia. apenas .ter crcs~1do de 18.19 Schoen da universidade de B1:es~au; ·p~blicado n~ Jornal úa 
pal'a ca H 

0
lo mais ou meno~, .c por ca.nbegu.tn~e cheg-m a. Sociedade Franceza de Estahshca Umversal, d1:::1a que a· 

'1,110~,000; .9ne tamhcrn o m1nt~tro da 1mpe1'Jo em scnre- populacilo deve qobl'ílr: · 
htono de 18u7 caleulava aprox1madnmcnte em 8,000,0(10 • cc N· 1>.. ·, 

0 
espaco de 0G annos ou !l,GOO,OOO; Jlclo IJUC seu c,drulo de 8,000,000, sendo u 1 ~s.sm, .. n • §

2
' 

;:; 000,000 livres e :!,000,000 escravos lhe parecia razoavcl ; >> In,,Jt~.~Ira » . ;; GO )) 
e' quanto ú purulação csen~va ainda reduzia o calculo apre- >l ~~stiiU ;; )) 

100 
;; 

ser~tado em um relator i o do governo inglcz (JUC a clevr.va cm >l .wnga . . . 
:Wii2 a 3.000,000 e nwi~. · · •r Em mono.s de quatro annos uepo~s o mesmo JOrnal I.Juluo 

. Senhores, cu mio dei por exacto o men enlculo, como· bem de 18:3~) pu~lt~a.va un~r, nota ~xtr~luda das ol!ms do um dos 
niJ!~ervou o nobr·c senador, porr.m sim como fundado em hilSC3 no5sos cstalJstJcos ma.1s conscienciosos l~lr. JHorcau de ./on
"t11is otl menos prova veio, !JUe o aeredititll. E apezar tio fJllO né~), c, segund? a qual,_ a pnpul<.lÇào tlevw tlo!Jriir no~ lll'J}" 
ili~~e S EY., pn~:o líec!l~íl Jlill'il :ti11rla iu::U.ir ndic. , nJeSIIiOS pnizeH r1a ~1\gtunte 11lane1ra: 

, .. ~ 
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" l~a Pr·u:;sia cm :l!l aunns ~· n1ns uma populacrro média de U{O,O~JO !Jauil.antcs, que. é su-
" Au~tria " H " jHJI'ior a do meu Í!alculo, porertl ~-ervó par·a conllrrna-lo. 
" ingblcrra ·" ~7 " Ainda pudia adduzir· outra dcmon~traecio Jielo ulgarismo 
'' França '' 12ü '' dos casamentos que dá un1 resultado quirsi igual; mas isto 

\'r\ por·t:mto,-·o"cnad_o que a lei da rluplir.fiÇi'io ria popu!n- b~~~~a l"~'}.'.:ov.ar, 1o q~e? ~ompu~o de .:30~:,000 ~a~itau~~~ 
r:ilo dr:pr:nue nüo só de cpoeas: como das serws de annos que I pc~r,t ~ C~ttr::.un_ 18~0,c:rl~ul,'rdo. pe)os at~ol;rme~to.~ cra.n~a.rs 
:-;e tonlilo paru deduzir as medras. ou. merw~ exacto, t,tlvcz ap~nns um pou.co wfcrror ~o veHl~-

. · ~ . deu·u; 2° rrue a rlemonstmçan p{llo movrmenlo da populaçao 
E para mostrm.· :_10 nobre senarlor .qu~,_ ou o ~rrolnmento confinna o calculo pelo arrolamento ; 3<> qtie entllo a lei da 

qun tl'az_ o. nwp.rra crtad_~ rlc .1H i!) foi murto rlefir.Ie~tte~ ou a duplicaçllo foi de 33 annos_ mais ou menos; &o l{UC esta regr·a 
. :•opu~açau verrh~uda ull.rma~renle cm al~urnas pi·ovllH:Ia~ tem póJrl ~er uceita, salva alguma exceiiçi1o, em todo Jkasil,· como 

•:r(•swlo ym ma roi' propurçao qn~ supyoe a regm rle 31} au- i em totlos os paizes novos, onde as commodidades d;t vidit scji1iJ 
aos, e ate me~mo a rle ~lalth~s. crtaret .pot· exemplo a popu- faceis a mortalidade se1·a ren-u]ar · (io que ucio obstante esta 
J • l o· G' · I 1 ' <.:! I · . l ' ' ' 0 ' aç.11? r o nro-. ·ranr ~ao vu , ~~e, segun1 o o mappa, er:a cm regra se1· aceitave!, não me servi della inletr'amente no cal-
!Hl!l do 70,173 halut:1_ntes (seJa de 80,000 ·p:tra c~uta r.e- culo que ;1pr·e~eutei outro dia dá popula~:iiO do império, e 
donda), e em WG2 ve~·,ficou-se pelo censo. officlill, nao cor~- sim dos arrolamentos ·pelo modo <rue já disse; c po1·. clles 
pleto, que _chegava a JfiO.ü~O, c.om_o se p~rle l'er 1l,o rcl~1t~no tambem calculei que a papulaçi10 e;;crava não excedia de 
do ex-presidente daquelia provrncm, o ~~r·. lk h~pcrrrhlw, 1 71HL 000 sendo a livre ue 8 4tH! 000. 
pr·llsunJinrlo·s~ que chegaria ~mesrno a 400,000. Um tal i~- 'Ncio pos~o, pois, aceitar o c~lculo dos inglezcs, ·o qual nos 
cremento, acetl.ando como exacto. o Citleulo de 181!1, suppue dii 3 000 OfJO de cscl'avos, tanto· mais qu.anr.o {sabido que se 
nma r!ilpiicHçilo r!e ·:G annos mais ou rlJenos, o que ni1o,sc lihertiioa'nnualmente muitasccntenasoumilharesr!e'escl'ilvo:3, 
tem arn:Ja observado em pmte algumit; donde concluo que ·c a Sllil mortalidade em-diversos servicos é' muito mais m-

. eom, cll'eilo_ cm IS 19 a po·vuaçi1o da prnyincia do Rio-Grande pi da, e sua reprodueçiio muito lenta; pÓrque: a sua rnaiima 
do Sul dev!ll ser superior. a KO,úOO hah~l<trlt~s · pnrte é d1i varões. l)ortauto vê o nobre seuarlorque sim esti-

O 11ue se deu com o llro Grande do Sul, da-se tambem com I mativa ri-e 8 OUO 000 tle habitantes para: o Bnrsil. sendo du 
~1U1!a Cath~Jri_na .. };m 181~, di~ este mnj~pa, que a popula~ii1r1! ~livres c·3 dscn1~os. lliiO é razoavel, e nem o do 'docummito 
de ~i.tnla C.at.uar·rm~ era oe 4~.082 habrtar1tos : segrmtlu ur;1

1 

inglcz ú.qne se referiu póde J>revalecer; porrrue como disse 
ari'Olamnnto concluHlo cru H-l~2. que traz o r·evm·enrlo arc1- d~ outra vez não tem os in,rler.es razão de saber mais do 
p•·oste J,laiJU!I~. Gom~s d~ Oliveira ~rn u~a .n:cmor .. ia sobre 

1 

que so passa -~m rio. sso paiz, de sua população do que riós. 
;'IIJilella P!'OVIIIClil, ofierecJ(la outro rha._ no rustltuto, 1_t P.opu· 0 S, n;, . , .~RI-, 11 · 1·- d 1 · o-
liiC<io venficada em de 133,738 hahtf.ant.es, sendo. llVl'eS r .. • ~t.Al'i1IOS ·. li .t~ e cs Jw M? ar os mm to securas 
1!'7,118, e esc1·avos 16,~2íJ, c 0 uut0r calcula que conlan- pam cuui,ICcercm a rmportação de· afrrcanos. 
du-se.cum alguns districtos niTo arrolados devia chegm· a po· O Sn. PonrPEU: -Embora_, 6 possível que houvesso exa
puiação total a 140,000 habitantes. f~st<l po_rtanto ·duplicou gel'ilç:1o n~sse.~ dados, é [J~Bst~e~ qu~ uma parte -d~sses afri
em meno~ de 30 annos; porque em 1818 tl.evra te1· 88,000, e canos ~al11dos !hl co_~ta d Afrrc~;. nao çbegassen:r cu, ou <Jue 
s.i cm 181H, 1U annos depoi!'l, devia 1iltingir a 1112,000, se o tenhclo J1Iesmo. pcrecrdo, tanto r~illS quauto quasr todos et·fto 
arrolamento de 1818 é exacl.o. Poderia cslo:!nder· esta de- GWa;·õcs, e· n:1o deixár;io reproducção, , 
ilronstração por to_d,as as províncias, cujas populações esteio . Vur.Es: ~ Co,111 c~ciLo ba pouco~ escravos nn ~orte, prin· 
mais ou menos ver·riicadas por arrolamentos mouernos, mas ctpalmcnte no Ceara. · . · 
seda abusar da bondade do senado. Citarei sómente o Ceará. O Sr1. Po~IPEU:- As províncias cm quQ bit mai:t escrava· 
Pelo mappa do de6embarg-ndor V clloso era eu tão ( l819 J a fiO· , tu r a oão Rio de Janeiro Minas .Babia e Llernambuco 
pulac:lo daquel~a provincia de 201,170 ou rle 200,000 h:thi- · • , · · ' · . ' · :' , . : 
tantés, em numero redondo. Ora, admittinrlo a lei da dupli- UMA voz:- fambem S. Paulo c Rto Grande do SuL, 
r:ação em 30 annos, devia ter 400.000 habitantes em 1849, e O Sn. PuMPEU:- S. Pau lu terá de 80 a 100,000, 
'1~ annos depois, hoje, 600,000. · Ag-or:a direi duas palavras em confirmaçiio _do que élisse 

Esta estimativa que leva a mais de que o calculo que apr~- hontem quando or·ava o nobre senador pela Uah1a. · . 
sentei; aproxima-se todavia rla cxact,idiio ; por qua:nto em Quando fallava hoiltem ó nobre senador pela pt·ovinciil da 
·JSGO era a população de 1i04.000 habitantes; sómerrte aqut a Bahiu, o Sr. visconde de Jequitinhonha qisse S. !~x. que ·o 
reg·r·a em vez de ser do· 30 <mnos, teria sido .de 3.3 ou 3í. lermo medi o da vida humana entr·e 'nús era· de 70 ou 75 an-
~~ cumpre d~zer que o. calculo da !>opulaçào do Ceará de uos; parece-me quc.lbe 'ouyi dizer isso.· . 
504,000 habitantes,· mars ou menos em 1860, nito só resulta i~u- dei um aparte rlizerrdo que ·nem era de 40: Com elfeito 
dos arrolamentos paroeuiaes, como funda-se, ou confirma·s·e peço licença ao nobre senador para dizcr-lhe:que.está eng-a
cm outra regra quasi in(a.Jiivel na scicncia ria obset·vação dos nado nesta' apreci.Lçcio, ou não torna o media da vida como 
factos naturaes e sociaes ; e é a tjue se tira da rclaçilo dos calcul:lo os cstati~ticos, que conlllü deseJe o que morre. de 
nascimentos, e casamentos com a populaci1o absolut.a. um dia até o centeni!rfO. E' o medio dns diversas .s'erics de 
·· O senado sabe que em todos os paizeÚegulai·es conhecida idades. ' 
a população absoluta, sabe-se o seu movimento intemo pelos O termo medi o -da vida de 71:i annos nunca hou~e cm tem-

. nascimentos, obitos o casamentos; e v ice-versa, conhecido o po, c em p:tiz algum, salvo entre os patriarchas .anLi-'diluvia
movimento, deduz-se o computo da população absoluta, pelas nos ; mas depois disso nunca o· termo mediu da vida desta 

, )(lís que a experiencia tem vel'iucauo ; e nisso está p1·incipal~ pobre bum:widade chegou a 70 annos, c nom, na verdade se 
mente a importancia desta sciencia que ensina a deduzi!· dos assim fosse, a tcrrtt seria súfficiçnte para. tamanha po
termos nurnericos analogos ás leis da successllo dos factos so- V O ii cão. 
éiaes, como deOnc Dafau. Om, como sabe o nobre senadot·, o Si)gundo n!orcau dr Jonnés e segundo Dafau, no seu tratado 
termo médio da natividade humana regula n.1 Europa, desde do estatística que tenho aqui, é da 33,~34, Hti, aú} ·40 annos 
,f nascimento por 22 habitantes na baixa Italia até 1 por 4i o maximu do termo da vida cm diversos depar~amentos da 
uns regiões frias do Norte ; e seg-undo observacões feitas nos l~ranca c em toda a Europa, c este maximo tem crescido de 
puizcs tropicaes, nallatavia, Antilhas, Goyanas, etc .. regula certo. tempo para cá, na !?rança; porque no principio deste 
·t, te,rmo médio, por 2ti ou 26 habitantes, diz Moreau de seculo era de. 33 annos, e h~je é de 36. . . 
Jonncs. · . . , · Eu não crm·o que as cond1cóes de salubrrdado no Braz1l 

Ora, o tcrnio médio nos bapl.isados no Cearü, nos annos dej sP-jilo mais vantajosas ÚCJ que ·na Ft·ança e !fue aqui se viva 
. 1RU7 a ~8GO f~i !_lo ~:3, i7G, e acreseontando !i ozO, como cos- mais do que naquelle pai~; portanto não creio m~smo q.ue 
· !união os cstatr~ttcos~ paril: o,; qtfe ou ni1o chegarão a naccr teulramos um termo med10 de 36 annos, talvez esteJa abarxa 

vivos, ou morrcrüo antes do ba(Jtismo solcmne. temos 24',728 disso c devemos contcntill'·nos. · · 
ria~cimcntos para o tel'lilO médio; u admittindo. mesmo uma Senhores, fall:1o-nos os registras civis dos fac~os naturaes o 
Jt:r.:undidadc igunl :i maior da Europa, 1 por 22 pess.oas, to- soeiacs do h<1p1cm para p~dcr _co~hecer-se o movimento dil p.ü· 
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1J.ulaçào!c.sua \ei tlc .crc8c~mento .. os mapas ~nnexos ao_relat~- tir·e o registro ecclcsiastico, 'tJUO tem outro IIm, que não r •. 
i,'IO do m!mster1~ do 1mpeno, relattvos a baplJsad.o~ e. obLtos nao conhecimento da lei do de8envolvimento humano. 
só são msuffiCientes) por serem ancnas do muniCiplO da côrte' 'fambcm applaurlo a irléa. que foi na sr.ssão ultima rlesen
çomo muito defeituosos. O nobre' ministi'O presidente do con- volvida pelo nobre senador pela província de n!ato-Gros:;o. 
sclho disse aqui outro ria, parece que per censura, qu.e se ti- relativamente ás colonias nacionaos.; S. E~. dis~e quo esta. 
nha fallado do governo juntar esses mappas ao relatorw. Eu 1déa era do general Ilellegarde. . · 
pela 1ninba parte não cenfurci, o que d.isse foi que. não ser- S 
vião de nada, porque erão completamente inexactos, e para , O . n. Dms VmmA (ministro da agricultura): -A idéil: 
prova disto basta cotejar o mappa 'de obitos com o mappa de 0 antJga. 
pascimen~os. ~ão é passivei que haja terra alguma no m11n- O Sn. P,ARAJSnos:- O Sr. Sinimbú~ na .Bahia .i à tini1a fal
de em que nascão 4 .e morrão 8; entretanto os mappas de lado nellas, e o gen,cral .Bellegarde a desenvolveu em seu. 
11asçimentos do !tio do Janeiro dão 4, 71.i0 baptisados e o de relatorio. · · 
{llortalidade 8, 726 obitos em um anno regular, em 1862 ; ao O Sn. Po~!Pim : - .... Seja lá de quem qQer que fô1·, paro
passo que nasce 1, morrem 2. Isto é impossível, e por con· cc-me de grande utilidade o· estabelecimento ,dessas colonins, 
s.equencia estes mappas são evidentemente innexactos. e que o governo aproveitasse cn. todas as PI'OYincías essa 

O S.n. l?EiiREIRA PENNA: -A maior parte da mortalidade P?Pulação que, ou pur misoria; ou por desanimo, ou por 
9á-se na. população ado~nticia estrangeira. vtcio não s~ dá a alguma oc~upação util.... · 

O Sn. PoMPEU:-Ainda assim não· se arlmitte mortalidade O Sn. PARANHOS:-:-: Es~a que 'tom Jn·opens.ão pa~il crni~ 
dupla do nascimento e!Jl tempos regulares e condições nor- grar, Cllmo dizem que lia. n~ fiauby e uo Ceará. · 
maes da sociedade.· Semelhantes documentos do nada ser- . o Sn. PoMPEU:- e com a vantâgllm que res~lta do um 
vem e nem a<;rcditao. !J. que~ os apresenta. emprego honesto na agricultu•·a, fosso CJ"eando esses nuclcos_ 

()nobre s~n.~dQt' pela 'província da Uahia, a qu.en1: ultima- de povoação agrícola em. div.er~os pontos. · 
~ente me referi, calculou bontem a população da cidade do Acredito que tacs colonias sct·ião.de muito maior proveito 
ll,io de Janeiro em 400,000 habitantes; não estimo em tanto, do que as estrangeiras, e em todo caso mais economicas. .E 
mas, entre~tnto, lle S. ~x. quiz.er ~eryir-se da base que o~e- se o gov.erno quizesse para· isso aproveita•· o -prestigio d<t 
rece o m,app.a do~ na~CHJ:!entos pa(a ca,l~ular a. populaçao, religião, ~ondo á testa dessas col~n_i.as missionarias capucbi
~omquanto m,esm,o os nascimen.t.os aqui devão ser raros, como. nhos, podia contar ~om um, effe1to segmo, porq~e lodos 
são nas grandes cidades isto é, uma por 2Q pessoas a popu- temos visto qt~anto a voz podm·osa desses missionanos falia, 
l.acão do Rio de Janeir~ seria de 187,1i00 habitantes, o. que {t consciencia do povo, o· conduz onde quer e tira deli e o 
é. êertameri'te inexacto; mas, é dcducção necessari!t que r~- lmbalho util que lhe ordena. As colonias terillo dupla van
sulta do mappa dos baptisado~ appenso ao i'elatono do, IDI• t;:gcm economiCa por um trabalho regular e constante, e .. 
nistcrio do impefio. · !ll~l?l pelo e,nsino e pra~ica da religiclo. · . . 

Creio que a cidade do Rio de Janeiro não tem menos de .r:.m toda~ as provlnC,HlS ha ~err~nos mmt.o propnos pam, 
~00,000 habitantes, e o município talvez 400,000; e fundo- en~as cu.lon.Ias que ~o~~I.nha. npr~ve!t~r ncll?s .os d~~~eudtln
me para esta estimati.va. nos pi'Oprios mappas. de morta lidai!~ ~e~ dos lllUI~~ ~?- Áf{Utiaz, da !IHa]MD;,t ~·a ta~.a nu~t•ça que· 
que reputo exactos, s,egundo ~!los, morrem no Rio de Janeiro ab1nda ~!l ?ar~u.. . . . , . . b' 
(cidade) 8,726 pes~oas, Ottl~rmo médio 8,600; contando que_ Em mlll.!M _ptovrncra, por ex~~~~lo, ~~rste ~~~ se.rra. 1 ~~ 
a mortalidade a~ ui é como nos paizes soi!ri.velmcnte saiu:::-. é1paba, P.IlllCipal~cnte n?s, antr~,~~ al~e.~s de S. ~edr? .-o· 
bres, de 1 por 35 pessoas, deve haver uma população, de S. Be.ned•ct~_, te1 :enos_ excellentcs rios rndws. que . ho}e e~t,1,o 
tresentas e poucas mil almas. E' uma estim11tiva muito fallivcl, 0,C~~~~ados. n,t?. s.ei. p~r qMm,' ~ q;ue o govcr~o po~~~ a~r~vel
~as que não deixa de concordar com o arrolamento do Sr. ta1 para c~lon:as a~ncolas.na~IOI._~es Ottme.mo e_l!anee•:as, 
'Dr. Baddok Lobo feito em 1849 au(tmentado com 0 incre- e a este rcbpe1to ate lemb~a_ret,quc,_ como se pedemuo o,IÇ,a-
mento de nieia geracão ' b · mento 100:000$ para aux1ho a agnc~ltura, o nobre nnms-

. · · · · • · • . tiO mande uns 20:000~ pa~.a o. Ceara afim de. tentar~se na. 
O nobre senad9r pela provmCia de }lato-Grosso fallou da serra dn Jbiapaba uma colonia agrícola nacional nesse ter-

. falta dQ êl;rrolamento ~a popul~çiio.; n?tou que o regulamento rcno de que fali(), que é proprio para a cultura do café, de. 
dQ. ce~sQ de 1851 ttvesse Sido Inteiramente abn.nd~nado e algodão; de canoa, legumes e etc., e tem a vantagem de ape
~squecJdo. Eu acompanl10 o nobre senador neste scn.t•mento, nas distar do porto da Granja 12-leguas. 
e digo que emq~anto se n~o. fiz~r o reg}stro dos nasc•ment?s, O Sn DrAs VIEIRA [minisiro da agricultura) dá um aparte. 
dos casamentos e dos obttos da maneira por que se pratica · ·· · · · . , . ~ 
nos paizes civilisados da Europa, nunca teremos bases para O Sn. PoMPEU:- Tambem applauuo as rdeas do nobre se- " 
apreciar os factos naturae.s e,-sociaes .d~ homeJ?, c dedu.zir nador por ntato-Grosso, sobre as escolas intermediarias do 
delles a:; regras que a sciencia estat•stiCa enswa. Eu_ t1ve que me occupei outro dia, e sobre o qú.e não me respondeu . .' 
occasião de experimentar isso.;, por 10_ a~nos, _occupm-~e o Sr. ministro do imperio. . 
deste trabalho enfadonho em mwha provmcm; set o que suo Em um paiz.de industria niiscente, onde a natureza offerece, 
esses mappas e como elles são incompletos. tantos recursos á actividade iritelligente do h01nem, convém. 

Eu não quero que se tire o registro ecclesiastico; não, por- facilitará todas as classes os meios de aproveitarem-se de taes 
que tem o se:t fim ;. mas como o senado sabe o registro eccle- recursos, (apoiados) e para isso l11nister a educacão professio
siastico, n~o apresenta todos. os factos n~tm:aes e sociaes do nal ; não digo já aquella que faz um ~r.tista Íl!'O~p~o. para · 
homem:Amda quando o registro ecclcsmstiCo fosse exacto, essa ou aqnella. profissão, mas que habJIIta ao Individuo de 

·só provaria o estado catholico, e não o natural. e civil .do conhecimentos que pódc facil c vantajosa!}lente applicar-se a. 
~omenr; porquanto os P!lrochos só estão obrigados a regts- qualquer industria· e tirar deli a o provhito que a ign~r~nciaJ 
trar aquelles que bapt1são solemnemente, e não todos os nilo póde fazer. A educacão el.ementar que temos, hm1tada 
que nascem; .e é certo que muitos nascem mortos, llu~ros ao 1o gráo, é mais·que in~Úfficiente·para ministrar essas habi
morrem antes do baptisml); e nem toJos os que são bapt1sa- litacões .que o agricultor, que o artista, o negociante precisa 
rios o são ~otemnemente, e nem o são no mes~o anno. Por pará desempenhar com provei.to e intelligencia sua profissã~. 
consequencm o rnappa de um parocho rclahvamente aos Lembro-me que com effeito o nobre senador. quando presi
~a~tisados de um anno dado, não expl'ime realmente a na- dente do Rio_ de .Janeiro, publicou um reg.ulament~ P.ara a 
{lVI da de daquelle anno: . nstrucção pnmana, creando essas escolas mtermcdmnas .... 

Port~nto,, senh~r~s, JU~go, com~ o no~r~ senador da ma~or o Sn. PAnANnos: _Foi ilm 1847 quando vicc-presi-
convemenCia admmistrativa o registro ciVIl; para que seJãO dente . . · • 
tomados todos os factos naturaes e sociaes do homem, por- · 
que elles são indispcnsaveis para o calculo que se póde O Sn. PoMPEU:- E tambcm creio que o regulamento .do· 

. de.duzir do movimento da populaçiío. Sem que todavia se município da côrte de 18Gi creou essa classe de ensino supe-
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.. l'ior primario; mas ou dcsn[Jpnrcceu, ou nunca se executou 
a irléa. No Com·á houve um presidente quo fez úerrogar a lei 
nessa _parte, quando começava a ter execução. 

~enJhioo, poi8, ao governo que tome em s.éria altc~ção. esse 
ObJecto, (H'OillO\'a a crea~ão dt:ssas e8colas mtermedms, como 
~e cbamào fli.L Allemi\nha ... 

O Sn. PAnAl'illOS: -E na Ilollanda. 

q, Sn, Í10MP~U :- .Senhorc~, diz-se que ô iúlui~tterio ua: 
agrJcultura fo1 especmlmcnte· cre<nlo para curar dos mtor~sses 
matcriaes do paiz; e na verdade importantes -e variados são
os servlços IJUC correm por esta rcparticào, do& qu<tes de- · 
pende o Jirogrcsso. ma teria I. l!lils, scgun(ió ouvi aos 11obres 
senadores que úisclitiJ:ão este orçamento antes do mim, prin
~ipalmcnte segundo os nobres senadores r•ela. Bahia, q'ue fal
fáriio, parece-me que em geral a agricultura não tem rcce-

, O Sn POMPEU: - ... ou do segundo grão, com·o se cha- bido mélboramelito algum; mas não tenho habilitacões r1ara 
tnão na Franea e na Hollanda; procure facilitar ao povo, á apreciar o g1·úo de interesse que teru colhido a industria, em 
J:lasse ir1dustrial as hahif.itacõ-es neccssarias a suas prolhsõcs, geral, do impcJ'io; qué1·o dizer sómenfe que estes beneficies 
e terá feito um dos maiores bcnefieios ao paiz, ·educando a se tem sido feitos para outras partes não tom chegado ao-
gert~ção f:!tui·a.. Ccar·á. · ' 

A C1!ucaÇào classica, ou supcri'or que se dá em nossos liceus, O Sa. PmENTA lluENO :-Nem a S. Paulo. 
e f~culd<ides, .crlém. de dispendiosa, é· muita$ veies ,iilcompa- o Sn. PoMPEU:- E a estrada de ferrÓ ? 
pnt1vel coni as .classes menos abas fadas, só prepara para a 
e~l'l'eira das l~ttas,. da medicina, da magistratura, da adr)li.: O Sn. l'rMENTA Dumxo :- E' um beneficio indirecto. 
mstração, ele. ; om por certo flUO não .SilO essas profissões O Sn. Pmur~;u :- Diz-se que as provineHis quo ficão além 
nem tilO amplns, qilc êlteguern pam todos, nem aquelfas que 'do'cabo de S. Roque, esli"io muito distantes para serem alcan ... 
augmentiio a rirtueza, c prosperidade de um paiz. - çadas pelos teleseopios dos nossos estadistas (não apoiados) ; 

'l'i~mbem appluudi, porqU'e gosto muito de ver minhas idéas· eu pam ser justo devo dizer que esta regra ou que este ·(ire
apadrinhadas por illustracõ-es conro o nobre seuadm· por conceito Ililo é tão absoluto, porque noto que as províncias 
lliato-Grosso... • que ficão al:m da lbipiaba não têm sido esq·uecidas. Ama-

O Sn. PARANHOs :-Obrigado a v. Ex. zonos e Pará tê'm sua companhia do navegacão fluvial a"'apor, 
altarnenlo subvencionada. • 

. O Sn. PoMPEU :--••• Applaudi o qtie clle dissú cÕm re-
l'.tção á pase da eleição, .de que o preceito constilucional não UMA voz:- O MaranhãO' tambem ~em. 
é attend1do, se não se toma para base da representação a po- O Sn. Po~IPEU:- ü Maranhão tambem tem uma r~ompa-
pulação absoluta; porquanto havendo na dise'ussào do or- nbia Iluvial e costeira; o Piauby tambem tem tt.11a'lluvial ;: 
~amento do imperio eillittido essa opinião, o nohre minisEro Irias as provindas do Ceará, Rio-Grande· do N1H'tu o rarahyba 
de alguma maneira contmriou~me, pondo cm duvida se a po- nada têm. . . · 
pulação de que falia a constituição é a a~oluta,. ou activa e k·zona que s~ estende do Parahyba até o Debe!'ibe, ape
V?taute. Nào penso assim, 'lntendo que. quando a constituição· znr de compreh·ender um terrilorio maior que o imperio fra.n-

, fhz q~e o nume.ro de deputados. sef'ií relativo á popu.laçitO do cez,. fica quasi imperccplivel á lente dos nossos estadistas, 
llnpeno, falia-da população geral: 1°, po1·que s·ení·pre que· se ao nienos quanto à distribuição· dos beneficies (não apoiado.)' 
falia em população sem restricção, en~e~de-se a popu·lação o Sn. FERREIRA~; PENNA :-Têm navegação costeira, têm 
absoluta; 2°, porque o· governo, o p1·opno redactor da con- tido commisão scientifrca, etc. 
Stituiçuo, expedindo o decreto de 26 de, março de 182:1: para 
a~ .eleições, distribuiu o numero dos deputados pelas provin:- O Sn. PoiiiPEÚ:-A commissão scientifica não foi um· bene."' 
ems, tendo em' vista sómente a populacão absoluta; pois que fi'cio matenal da ordem dos de que fallo, que se prestão as· 
até então não ~m conhecida a populaÇão votante, nao havia mais províncias; foi fazer e:x:ploracões em objectos das scien
qualificação.; 3o, porque a constituição da · Betgica marca eias naturaes, de cuja publicidadê póde· ainda vir alguma uti-· 
40,000 babJtantes· para eleger um deputado. dade ao Cean'i' c ao imperro. Eu falto desses milhões que se· 

o Sn. FEnRAz :_;Por ·causa disso tem '~avi'do ulti'mmnente votão no orçamento em favor da indnstria. de outras provin~ 
u cias, de llU6 tenho aqui uma: no~a que tirei do balanç_o d(}· 

questão. orcamenro das. obras publicas·, e que müstra ánubvenções· 
O Sn. PoMPEU :-A do Chile exige vinte mil para um de- concediflas a em·prezas de esirada: de ferro, de rodagem, à 

putado ; e os Estado.,. Unidos, depois do censo decennal, se navegação. etc., de varias províncias, ~ não leio, para .nà(} 
marca o nume1·o de habitantes que têm direito a eleger um tomar mais ~empo ao senado, mas peço llcenç~ paFa. publicar' 
representante. l1ortanto entendo, e creio bem que a popu- com o meu d1scu1·so. 
laçilo, do que fal,la. a .c.onstituiç~o pa_ra base da eleição, é a Subvencão ás companhias de navegacão a vapor. 
a})soluta das pro~1ncms c do Imp~rlo; e que,. se des~re- : · . , . . . 8 • SO·OOO'~~·• ..~.:.... 
zando essa base, nao se tem attcnilido ao precello ~onstJtu.: cc .~ d~ côite par.~ Espmto anto por anuo .•.. íP• a u" 
cional. (Apoiados.) côrte ú. Caravellas n~:~::OOO;i!; a da .Ba.hm a lUaceió? Cara..vellas 

Senhores, tenho estendido-me demasiado, e talvez jii abu- 81:000~; ~ . de. P~rnambueo ao s.uJ e .norte .13t000~, a de 
~ado da attenção d? se41ado (niio apoiddõs) sob~e assumptos p~q?ete~ ~,tcJOnaes.~o s~l o no~te 1,008.900~. ~de Amazon~s . 
de que não pretendia occupar-me, e que só acc!~entalmente· 7 ... o.~qO$, o do ~~~1anh~o fluvwl ~coste1ra 1~0.00p~ a~o r1o 
entrárão no plano de um discurso sem talvez ut1hdade... Jeqmtmhonha 2a.OOO~, a do po ~arnabiba em Pmu~y 

_' . · . 24:000$; a da côrte a Santa Cathanna 8~:000~; a .do riO q Sn. FERREmA: PENNA :-Na~ ap01~do; ouvimos com Páraguassú 200:000~; e de Alagoas para navega~ão interna 
mu1to gosto sobre mater1as mUito ute1s. . · 30:000~. . 

O Sn. Po~rrEu :.;_ ..... ent-retanto o ·meu fim principai é cc Garantia de juros- ás estradas de {erro. 
aquello de gue vou agora tratar e pára o qual chamo a atten- cc A de Pedro H (provincia do Rio e Minas ) sobre um 
ç~o do nobre ministro da agricultura qu·e se ~c~a a. ~1eu lado. capital de 20:466,666J)666 o juro de 5 o(~ 825:7H~28S; o 
Amda q~~ tenho a f?rtuna de .qu~ o nobre m1ms~ro· o filho do mais 2 o10 pela provincia 253,333$333·. 
n,orte, VIsmbo da .mmha provmcm, ~or conseg-~mte conbe~e- cc A de Pernambuco 5 o(o sO'bre um capital de ·1,~00,00~
dor de suas nece.ss.Jdadcs, e talvez queira aproveitar a occasi~o libras, 533:333,$300; e mais os 2 o(o pela· provmcia 
de pagar ur~a divida que o Maranhão tem para c~m o Çea:a. 213:333~300. 
S. Ex. não Ignora que são .0~ ?earenses 9ue .tem eontnb.m~o cc A da .Bahia 5 o! o sobro um capital de 1,800,000 libras 
em ~rande parte para a C~VJiJSa~ão do mter10r da proymc1a 800:000$, e mais OS 2 oro peJa província 320:000~. . 
uo Maranhã?; por co~aegumte ó JUS~o que e~ _retnbu1çit~ a cc A de S. Paulo 5 oro sobro um capital úe 2,000,000 libras. 
e~te beneficio proporcwne alguns me1os de auxiliar a provm- cc A de rodagem de União e Industria, além de 6,000,000~ 
era do Coará. de emprestimo, a garantia de juros de 2 °lo etc., etc. 

Vozss :-E' bom aproveitar a oceasião de exigir o ·paga- Eu não que~o que se rcslrinjão.os favores que se concedem 
mcnto dessa divida. ás outras provJncJas, polo contrariO tenho prestado sempre o· 



meU voto a tutlo llUturto é tle herwfido o interesse da~ provin
!!ia~; mas tln~cjo iJUe se attcrul;r !.(nnbenr aos lnter·csses da 
minha provinda, poi::~ n;tO_(\ justo tJUC Ht1uo cxc!uitl;r. do ban-
quete do orçamento .... , · . . . 

O Cear·á tambcm 6 fillw, ·c não h a razão alguma pam não 
ser dotiltla, ·ou excluitlit da herança pa tenia_,; 

VozEs:-Nào é ·exclui da. 

só o nm:rii!Í!lio da llortalczú, eomo os rico~ munit:i[Jios do 
~laranguapo e Bnturil.é, outle cFt;itJ í1s SIH'r'lls mais :JLunrlnn
tes que é posmel imaginar·, o mais bem planlatlas. de cafó. 
Srg-unrlo um intjucrilo qnll o digno ex-pres'itlento tla provineia 
o Sr. ·Dr .. Nunes Gonçalves manrlou procerlcr em 18(i0 p;ir<L 
conhecer o movimento do commereio quo passa por· e.ssu. · 
c~trada aclwu-se o seguinte : (Lendo) : . · 

ntOVI~IllN'l'O co•nmnCIAL PELA ESTHAOA IIE nATOn11'1L 
Ímportaçüo pata arrobas valm; f(ctes O Sn. PolrrEU: - Por ~ons~quen~ia riii~ ó de estmnha~ 

~uc cu procure para a minha pr.ovincia alguma me.lida ten
dente ao desenvolvimento de sua ri']ue~a na tum!. (Apoiados.) · 1Morité ..... ; ..... 

U1a voz::- Faz muito bem; Ó' um devez·, Paeatullii(povoadono 
33,920 360:000$000 20:198;l!l!i00 

o Sn. Poà[I•EU : - ntas pernuntarúõ o que é l}llí! !JÜ~i· o caminho) ........ . 
Ce<1rá ? · - 11 ~h~ranguape (povoa-

2ij,9G8 7ij:Oaú,Pooo 4:9G2$ü00 

o J 
· '· 1 - 1. do) ............ . 

. ;r A voz : .~ a o ~oure scnar OI' pot IU um porto que é Acarapc (povoado) .. 
3().(}0() 210:1101l,001l0 4:ROO$MO 
·1,200 20:GHO)i)OOO ll81~0ll,Cí 

JUSto, e lhe fo1 prometlitlo. , 
.. O Sn. Po~;PJ;u: - E' verdade; o nob1·e r;1inistro rla ~mi- Total da, imporlnç;lo 
pha. teve a bondade de prometter mell~or·;wo porto da capital E:rportação de: 

--.. -. - -----·-- -----
9!,088 695:71 6,~000 30: 4n8,~noo· 

do Cear <i; mas então o senado estará lembrado que eu_ disse 
qU:o á. p'rovincia do Ceará sente duas gr·andes nccessiflades 
materi.1es, que poi· si. só não pórlc remover·, a falia.de um 
jJOI'to, o do viação, ou de. comri1Unicaç;io para o intorior. 

!ln to ri lé .......... . 100 000 ~76:1\00;iJOOO 60:000$000 
Pacatuba.: ...... :: 177.21'2 :l:!0:'210;SOOO 31:8S0$160 
Maranguape ...... . 
Acara~e ......... . 

1'10.3lHi 4U2:H10;SOOO 30:328;1)000 
~2.775 164:ü29;;S1i00 37: 170)7}000 

-------
Total dacxportaçiio. Ui0,262 1,412:819,~ii00 i~9:3!8;)3tGO 

TOT,\L DO Th!OVIJ1lE-i'ITO POH !Mr;OIITAQÃÓ E .EXPORTAQA.O EM 1860. 

Mas dil·i10: o que é <iue qum· rúais. o Céarú? . , 
Senhores, o Ceará. i} muito modesto, ó muito tímido, e o 

pobre o;raúor quo occupit a atte11cão <lo senado, representa 
perfeitamente esse ultimo scntiménto. (Não apóiatlos). O 
Cear·ú quer muito pouca.çousa. Nirrguem contribue com mais 
intellig~tcrs, braçGs; .e .ll'\ais ~alentes peitos para a defesa d<L .. _ 
patria, c;.nem proporcwnalmento com mais sacrilici.os de outra Importaç~o .~ ..... . 

Arro,lws valor. {re.tes 
!JG,OR8 (i91):716$<l00 31!:<l00$1ir.O 

ordem. · · Exportaçao ....... . ti10,21l2 1,H2:8~.9r$500 1!ifi:318~1GO 

-O que 6 que pede ú mili-patria .em compcnsaçii<Í de ta.nta 
t!cdicac;1o? .Sómento um. pouco de er1uirlade na di~tribuicão 
destes -~acriftcios, pr·incipalmenle, do recrutamento, e um áu
xilio dos cofr.es publicos pum ajuda-lo a desenvolver sua ri-

. quez;tr~á~ura.!, pam <~ugrncntar sua iml~stria, que apesar de 
sua actividade luttt com embaraços ~upcr.:rores i\ seus esforcos, 
embaraços que só a mão podero~a do estado Jbc pà'de ajddar 
a remover. 

Eu disse o outro diii que o commcrcio o a inrlustria 
do Ceará !U:lão com du'a~ ,gnrve,; dífficnfthdes : uma é o 
porto, sobre o qutJ o nobre ministro. da marinha teve a 
bondade de dizer-nos que mandava cxan)inar, afim de ordenar 
as obras necessarias, c a este reg)Jcilo e~tou tranquil!o e~sa
tisfeito po1' .ter obtido um;t proüwssa rle grande vator ; c a 
outra é afalta do viação. Os recu·rsos da província aiulht são 
insignificantes para. que ellu. poi· si só tente obras éomo as de 
estrilclas. Eu não peço que se abra uma cstrarlil da capitiil do 
Ceará at.ó o Crato, esse oasis do sertão que algum dia ha. r!c 
ainda rivalisar com esse famoso valle de Cochemim, orgulho 
e paraiso terria.l dos Uindous; m;ts quero ao menos (!m:t es
tra~;t da ~apitai a ,um dos seus ponLO§ mais importantes c 
mms prox~rnos. e de que depende um !llHncnso futuro par-a 
aquclla provincia, ao ~crrlro da pi:oducç;io agt·ico:a na di~ttm
cia de 14 leguas da capital, á serm de Batm·ité. !~' isso <Jllll 
peço ao llOOI'C nlinistro que me QUVC altcllto il tllCll litrlo. As 
nwis TH'ovincihs têm, como jú fiz ver, cstr·:~tlao de ferro, de. 
rodagcrn á custa dos cofres publico~; o Ce;u'il não tjtier tanto, 
nfio pcrle ainda, como j;'t dí~~c, uma estrada pÍmr. o Crato de 
80 a 1 CO lcguas. 

O SR. D. ThiANOEL:- Isso não 6 pimt agGra. 
O 811. Po~IPEU:- Sim, não 'será paht os nossos tempos, 

te"la-hão as gcraçõe~ futuras. · · -
O Sn. D. MANOllr.:-hsosim. 

O Sn. l1o;IPEU: -I>or ora bast:1 ao Cearit sómentc o aca
bamento <la ~str·aila uo Baturilé., de H a 1U leguas, boje 
cen,tr? da maror P!·oducçiio de calo, algodão, ct.c. 

Ex1~to m.esmo Jil uma .cslmtlit aber'la em linha recta que 
n;io podo amda tl;u· transrto n carros, por falt!l de ;tlgun1as 
obras, como pontes, e pcqncn~s aterros que o c11gerrheiro 
calculou.em 80:000..;3 a 1t10:000;);l. · 

Do acah;lmen.to, pois, dcs!~t ~~trada dependo em grantle 
parttl il prospenrlurlc da. provinew, pr,r·quo clla apanha não. 

- -·-·---· 
634,31.0 '2,108:5Gô.,S1WO 180:818;~CGO 

Nos tms ultimas annos dc.18H1 a 13G3, R protlu.cçií.o tle 
café e alg-odclo duplicúnlo, c por conseguiute o movimento 
commercial. . 

Julgo pori.~nto nií.o exagei'aJ~, cnlcttlando em 186:3 o movi
mento commnrcial pela e~trarh de Bntorité entro a c:Jpital., 
e, og pontos ·intcrmedios cm 800,Gü0 arrobns de diverso& ge
neros, representando aproximadamente o valot· de 3 .000:000;)) 
pag-ando de frete, ou dcspeza r!c cnnducçilo .em animae~ e cm 
carros pesados para. mai" tle 2W:OOO;~OOO. 

Cumpre ainda :rlleg-ar outl'a condiciio [avontvel à esla es . 
tt·ada,_ além da plauura do terreno. ·uberdade do solo, etc., 
~ ó a crcscitln população tlos municípios por onrlc passa, . 
Município da Fortaleza (cnpilal)... . . . . s;;,:nll habitarrtcs. 

>> de Maran~uapc............ 1!1.832 >> 

>> do Uotirilé . :. . . . • . . . . . . . 25. 3lii 

80,tiG9 
Trng? esses r~lementos para prOVi~!; ir. .import!tnCia do ohjc_C· 

to; po1s quando se trata de uma om·a 1ndustrral, cump1e co
ilhccer as contlir.ões que podem jnstific<n· a despeza, c ~o valo 
<L pena que stl faca. · ~ -
. Nesse calculo 1ião entra ainda o transito c com.mcrcio que 

SC faz por aquel!n O~lraua para O in4CI'Í0l' da )li'OYincia, JHll'il 
as cGmat·.ens de Qticixcramohim, Inhamuns, Sabociro, lcú, 
Crato, etc.; e se tivesse de lcvm· em conta -nesse calculo o 
transporte do pessoas, poderi<t elevar a rlespcza nctual a 
~00:000$ annuaes. qnanrlo a viaferrea da Bahia só tirou d\l 
freto bruto 1ti3:000;)) cm 1862-:-1863, e a de Pernambuco 
pouco m'ais. . . .: . · . 

Om, uma estrarla·em que hoJe se tr~nsporLão SOO.OOO ar
robas no· valor· de 3 000:000$, apcznr do suas Il)ás condições 
de.viar.ií.o, parece digna de totla co11sider·a~ao. C1·eio que niiil 
ha uma localidade 110 imperio que estc~a em mclhoi'CS condi
CÕ<lS p<Lra o estabelecimento, mio tle uma estr·ada do l'Odagcm·. 
como mesmo de uma via fenea. Entretanto n'ão pcrlimos nCill 
mesmo uma cstrau<L ~e rudagem, oú tle g-randes obms; po
dimos, repilo, só mente que o governo m;uHle concluir cs~<t 
estrilda que já está aberta, fazendo as pequenas obras quo 
são indispcnsaveis pa1-à facilitar o transito de carros o carro
ças leves, e do outros vohi'Culos de ~ilig-cncia. 

O Sn. D!As Vmm,\ di't um aparte .. 
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O. Sn. PoMPEU (dirig.~.~~ .. ,ç:lf.í'e. ~n;_.v.qg; ..• :fb.aitc~ ao. Sr: minis
tro):- V. Ex. promett.~~~:-rJ~A~~:·:lQ,~:OOO~ parai8so? 

o Sn DIAs VmmA dc\:!'rur;,r:a~r~e .. ~r~:! 
, ,,,·'I~._~, , . ·• .-'• . :· ., •"r ~ I 

O Sn. PI~IENTA BuEN~./,~ l?,ai~}~~-Q, ~!que é bom especifi
car nas tabellas do orn~e~~~·· ~,.,, :>/ .: 

o Sn. PoMPEU:- Etf:l.nãÓ·. mandl)~·:emenda especificando 
quantia corta para esse s,e'nico~'::por-::dtias razões: primeira
mente pela razão que jlt dissêds.~o'é·;,c9nfio muito no nobre 
ministro ; S. Ex. conhece o Ceará, ha·de:querer ser comno::;co 
um pouco mais equitat.ivo do''queJêm:/sido outros , senhores 
ministros dessa repartição -que ·não :conhecem bastante 
Ceará. Em segundo Jogar, não quero àpresentar emendas que 
obriguem o orçamento a voltar para a outra camara. 

o s~. D. 1\IANOEL:-:- Faz muito bem, não é preciso. 
. O Sn. PIMENTA BuENo:-Já tem sido approvadas outras 
emendas. 

O Sn. PoMPEU:-lUas eu não quero contribuir para isso; 
desejo sómente que o nobre ministro prometta que mandará 
consignar alguma quota para conclusão dessa obra ; sua pro
messa me satisfaz, porque creio muito em sua palavra. 

O SR. FERREIRA J>ENNA : - E' muito razoavel o pedido ; 
ainda quando fosso o. duplo, devia conceder-se. 

O SR. PoMPEu:- Consignão-se no orçamento 1,000:000$ 
para obras provinciaes : que muito era que o nobre ministro 
mandasse dar 100:000$ ·para essa estrada do Ceará? 

A' vista destas considerações que prefunctoria e desalinha
dllmente tenho exposto, .confio que o nobre ministro não porá 
duvida em acceàer a tão justa reclamação, que o meu nobre 
amigo, senador pelo Amazonas, diz que ainda o dobro se devi'(!. 
conceder. Lá está na província um excellente, illustrado e 
zeloso administrador; é occasião muito azada de aproveitar 
seu zelo esclarecido. 

Sr. presidente, eu ainda tinha que fazer algumas observa~ 
çoes, mas não far~i, _porque não quero mais prolongar a d!s
cussão; sómente due1 de passagem duas palavras a respeito 
de outro servico. 

Ainda ha pouco discutiu-se aqui um projecto, que foi re
metti~o a uma commissão. aotsrisando o govtlrno a reformar 
a reparticão do correio. ~enhores, se ha uma necessidade 
clamorosa em nosso paiz, é certamente a reforma dessa re
particão. Não sei porque fatalidade, tendo estado á testa do 
governo tantos estadistas distinctos, ainda não se tratou de 
effectuar essa reforma. Ouvi que se mmidou uma ou mais 
pessoas á Europa estudar o systema de correios; tenho li.do 
publicacões excellentes. t este respeito; entretanto, o mal 
continúâ, e o mal principia pelo correio da côrte, pela pro
pria casa da repartição. Nãg póde haver uma casa mais im
propria e, direi mesmo, mais indecente do que essa para se
melhante repartição, Quem tiver ido ao correio nos dias de 
sabida ou de cliegada de paquetes, terá observado a maior 
confusão e balburdia que é possível; causa aborrecimento ter 
de receber ou de sellar um papel qualquer naquella repar
ticão. 
~Ora, o que acontece no Rio de Janeiro, dá-se em maior 

escala nas províncias. Na minha província, onde alias se 
acha á testa da administracão um moco cheio de mereci
mentos pela sua intelligen·cia, probidâde e zelo, luta com 
difficuldades immensas, não está nas suas mãos remover, 
principalmente a respeito da regularidade dos estafetas ; e a 
este respeito consta-me que já tem dirigido ao ministro da 
,agricultura recl~mações que devem ser attendidas. 

Uma das medidas que reclama o servico publico, é que os 
estafetas partão para as linhas do interiór da provineia não 
de 1o em 1o dias, porém em prazo mais curto, ao menos tres 
ve~es 'por me~. A segunda necessidade é que as malas não 
SeJàO conduzidas por homens. a p~, porque. não é possível 
que um homem carregue na distanCia de 30, 40 GO 80 e 100 
leguas uma mala com 5 ou G arrobas. A tercei;a n~cossidade 
é relativa ao pagamento. dessa pobre gente, porque querem 
saber quanto se paga ah a um estafeta? Dá-se um tustão 
por legua; de sorte que por uma viagem da capital do 
Ceará á cidade do ·sobrai, na distancia de 60 Ieguas, tem 

um estafeta 6$, entretanto que um· particular não póde 
achar quem faça essa via.g~m por ~enos de .1'2$ a 16~ para 
!ovar uma carta. Não o JUSto, pois, que o estado pague 
dilsta maneira a aquelles que o servem. O. que se segue é 
que os que fazem esse serviço vão obrigados, vão por medo, 
e, como trabalhão á força, procedem pessimamente, quasi 
nunca chegào a tempo, de maneira que difficilmente se pó~e 
contar com a regularidade de suas chegadas nos dias deter
minados. 

Chamo, portanto, a attenção do nobre ministro para esse 
servico, afim de habilitar aquella repartição a pagar melhot· 
os seús estafetas, e a fazer com que as malas sejão conduzi
das por animaes, para não continuar a acontecer o que acon
tece actualmente, e é que, quasi nunca.vão jornaes grandes . 
da côrte e províncias, da capital para o interior; porque, 
o peso da correspondencia official e das cartas, já por si só 
é superior ás forças de um homem. 

O Sn; FERREIRA PENNA :- O mesmo acontece na Bahia, 
em ~lato-Grosso e em outras províncias. . · 

O Sn. Po)IPEU :-Sr.· presidente, . vou concluir, . apenas 
mais duas palavras sobre um objecto, que eu desejava dis
cutir com mais espaço; porém, não quero mais abusar. 
, Leio entre outms verbas do orçamento uma de 80:000$ 

para cathechese. Não sei o que isto quer dizer, porque de 
facto, tenho procut'ildo informar-me do que acontece a res
peito da cathechese no Brasil, e não acbo nada. 

O SR. FERREIRA PENN,( :- Existem algumas aldêas. 
O SR, PoMPEU:- Onde? No ;Amazonas? 
O SR. FERREIRA PENNA :·- Em Mato~Grosso ha duas. 
O SR. PoliPEU :- E' com estas mesmas aldêas que se 

despende esta quantia ? . 
O Sn. FrnnREmA PEl.'lNA : - Ha nellas missionarias e di-

rectores. · 
o SR. PO!IPEU:- Eu lembro ao nobre ministro uma cousa 

que nos aconselha a historia do nosso paiz; e é que nelle os
índios forão cathechisados sem grande ou nenhuma despeza 
por jesuítas, por esses padres que nada querem senão cum
prir a missão do cruxificado, o amor do proximo; porque 
rasão não se volta a este systema? . 

O Sn. PmENTA BUENO:- O unico efficaz. 
O Sn. PoMPEU:- Porque não se chama esses capuchinhos 

tão dedicados ao serviço de .Deus? · 
O Sn. D. ~IANOEL:- Vem declamar-se aqui contra elles. · 

O Sn. PoMPEU: -O governo mande-os buscar na Eurqpa, 
nã:o consinta que só Inglaterra os mande procurar para as 
suas colonias ; elles são mdispensaveis nesses centros de 
Mato Grosso, Goyaz e Amazonas; são os unicos que podem 
alctear e civilisar esses índios porque s'ó a palavra de Deus é 
fecunda. (Apoiados). · 

O Sn. PARANIIO~:- ~Iuito hem. 
O Sn. l?oNSECA:- Têm sido ·cobertos do ridículo em uma 

e outra camara, e nenhuma voz do governo se apresenta . 
para os defender. . · 

O SR. D .. MANOEL :-Nã:o é preciso defende-los; a melhor 
resposta a essas declamações é o silencio. 

O SR. PoMPEU:- Tendo elles vindo para. o Brasil em vir
tude de uma convencão do nosso governo· com a Santa Sé, 
noto que o governo (não quero com isso nem de leve censu
rar o nobre ministro que se acha a meu lado, a quem consagro 
amizade, sympathia e respeito) não tenho· dito uma palavra 
em favor desses padres. . 

O Sn. FoNSECA :- Elles não se impoem ao Brasil, são 
chamados. . 

o Sn. D. ~IANOEL :-Não se impoem em parte alguma. 
O SR. PoMPEU: -Quando tantas vozes se levantão contra 

ellcs: porque ó que o governo não diz uma palavra, ou para 
refutar esses juizos erroneos que se fazem, e rehabilita-los 
peran.te o publico, ou para justificar as acc~~;sações, se disso· 
siío d1gnos, expondo o que sabe a este respeito ? 

28 
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Sr presidente, não quero abusar mais da paciencia do se
nado, vou agora concluir. Não se estr·anhe que cu advogue os 
interesses rle minha província, com algum calor; ella tem sido 
tão pouco lembrada .... 

Eu sinto um amor estremecido por ella, c sinto tambem que 
por mais que faca, não pagarei jàmais essa divida de honra 
que contrahi pei'a confiança que em mim depositou elegen
do-me para, como seu representante, occupar um Jogar nesta 
casa. Jlortanto concluo ainda uma vez, invocando o patrio
tismo do nobre ministro da agricultura, para que na distri
buição destes 1,000:000$ qu,e o orçamento consigna para 
obras publicas provinciues, não esqueça a pobre província do 
Ceará. · 

O Sn. D. blANOEr.: - Pol,re. Não merece este epitheto ; 
V. Ex. é que lh'o dá sem razão. . 

O Sn. Po~rmu: -Asseguro que S. Ex., além de um grande· 
serviço ao paiz, terá, não digo só: o reconhecimento do fraco 
orador, que de nada vale (não apoiados), porém a gratidão o 
bençãos dos cearenses. (1Jfuito úern.) 

o l>fA'. mi>Distn·o de estNa.ugciu•ns pronunciou um dis
curso que publiciircmos no appendicc a este volume. 

Tendo dado a hora, ficou a discussão adiada, c o Sr. pre-
sidente deu para R ordem do dia seguinte : · 
. 1 a parte.-3a discussão da proposir.ão da cama r a dos Srs. 

deputados, autorisando o govet·no a Inundar passar carta de 
cidadão brasileiro, a Albino José martins Guerra e outros. 

1 a discussão dos seguintes pareceres da commissão de 
constituicão: . 

Declarãndo valida a eleiçiTo primaria, novamente feita em 
1l':i de maio ultimo, na parochia de Morrinhas, ·do 7° districto 
eleitoral da província de niinas. 

<< Acerca da eleição primaria a que novamente se procedeu 
na parochi::t da Villa do Patrocínio da província referida, 
por ter-se annullado a que se fez em setembro do anno pru
ximo passado. 

« Declarando. nulla a eleição primaria da parocbia de S. 
Caetano, do collegio·de ltajubá da mesma província, e que 
seja responsabilisado o subdelegado pela intervencão indebita 
na dita eleicão. • 

111 discussão do parecer da mesa n. 27 sobre a publicacão 
dos debates do senado. · • 

2a dita do parecer da mesa n. 26 sobre os concertos da 
secretaria do senado. 

As materias já designadas. 
2a parte.-Continuação d~ discussão adiada da proposta 

do orçamento com as respectivas emendas. 
Levantou-se a sessão ús 3 horas e 1t4 da tarde. 

':~a sessão 

lm 30 DE AGOSTO DE 1864. 
l'RESIDENCIA DO SR. VlSCOI'iDE DE ADAETÉ. 

Su~mAmo. -ExpeJiente. -Officio da camara dos deputados. 
~l)arecer da com missão de constituicão.- Ordem do dia. 
1a parte.-Naturalisações.-Parecerés da commissüo do 
constituicão sobre eleicões.-Parecel,' da mesa n. 27.-

. Emenda ·do Sr. viscondé de Jequitinhonha. Discursos do 
.mesmo senhor e dos St·s. l?erraz e Silveira da ~iotta.
Concertos da secretaria do senado.- Compensar.ã.o ao 
J>r. José Anton!o de Magalhaes Castt·o.-nleio ·soltlo a 
D. Mathilde Emília de Vasconcellos Pinto Leal.- Compa
nhia Brasileira de Paquetes a Vapor. Emenda do Sr. ller
raz. Discu1'sos do mesmo senhor e do Sr. visconde de 
Jequitinbonha. 
A's 11 horas da manhã, achando-se presentes os Srs. vis

conde de Abneté, ntafra, Teixeira de Souza, visconde de 
t'apucal1y, visconde de Suassuna, .Mendes dos Santos, llenaz, 
Jmrão de S. Lourenço, barã? de.l\luritiba, Ferreira Penna, 
marquez de ltanhaem, ArauJO Rtbeiro, Paranhos, Nabuco, 
.Cunha Vasconccllos, Souza Quoit·oz, Jobim, visconde de .le
quitinhonha, visconde· da .Boa-Vista, Dan tas, JJarão de Anto· 

. ,· '. 

nina, llurtarlo,'. inarqhezJ:de:>QJi~~,\j.ni.arquez de Abrantes, 
Si queira e BréHgL$o.uz~iE~~!f~~J;gf:~inoel, Pimenta Bueno, · 
martluez de Caxm~·;·Fonse.Cªlilli~JlQpnde de Itaborahy, o Sr. 
presidente abriu a sessão ... -·~~: . 

Comparecêrão logo depois· os . Srs. Pompeu, Rodngues 
Silva, Souza Ramos, visconde 'do 'Ur'ugnay, barão de.Prra-
pama e Silveira da ~lotta. . · · - . 
· Faltárão com causa participada· os Srs. barão de Coteg1pe, 

barão de JHaroim, barão de Quarahim, Cnndido Baptista, ~an
el ido Borges, Carneiro de Campos, Euze~io, ~<~ula A!n~etd~, 
Paulct Pessoa, Almeida e Albuquerque, Dtas Vtetra, Sm1m~u, 
Fernandes Torres, Dias de Carvalho, Souza e Mello, Ottom e 
Zacharias. · · 

Foi lida c approvada a acta da sessão antecedente. 
O ~n. 1° SECIIE'rAmo deu conta do seguinte: 

EXPEDIENTE. 
Officio de 29 do corrente, do 1 o secretario da c amara dos 

deputados, communicando haver Sua magestade o Imp~rador 
consentido nas resolucões rla assembléa geral· « autol'lsando 
o govemo a concedei.· ás corporações de mão morta licença 
para adquirir OU possuir por qualquer titulo terrenos ?U rro
priedades para edificação .de igrejas, capcllas, cemtte!'los, 
extr·a-muros, hospi laes, casas de cducaçiio e de asylo, .e 
quaesquer outros estabelecimentos))' e, marcando os venci
mentos dos empregados da caixa da amortisação. e da secção 
,de substituição e resgate de papel-moeda.-IntCJrado. 

Pelo Sr. 2° secretario foi lido o seguinte 
PARECER. 

« Na eleicão a que se procedeu para o preenchimen.to da vaga 
acontecida no senado pelo fallecimento do conselhetr.o Manoel 
dos Santos :Martins Vallasques, farão apresentadas acamara 
municipal da capital da província da Dahia duas ac~as do 
collegio eleitoral da v iii a de Jacobina, onde houvera duplicata; 
e a camara, tendo de preferir a que mais legitima lhe pare
cesse, em conrormidade do art. 87 da lei n. 387 de 19 rle 
agosto de 1846, escolheu a da eleição presidida por Salu~
tiano José Peixoto Soares, desprezando a outra a que presi
dira o Dr. Joaquim Rodrigues Seixas, porcruo docume~tos 
que, segundo resa a acta da apur.ação geral, ell~ exammou 
a convencêrão de que esta fóra fmta em casa partrcular, .e a 
primeira na casa da camara municipal, designada para 1sso 
pelo presidente da província. . 

cr A commissão de constituicão no parecer approvado em m 
de fevereiro ultimo, tratando deste ponto, deixou de contar os 
votos do collegio, que não altcrárão a lista triplice, 0 não se 
?ronunciou sobre a sua legalidad~ ,IJOrque, car~cendo .dos 
documentos em que a camara se fun"!!'àra, era-lhe tmposs1vel 
ajuizar da preferencia baseada em uma razão que as acta~_ da 
duplicata ~ão abonárão, declaran(io que ~~IJas as r~unwes 
forão realtzadas na casa da camara mumctpal. Ass1m que 
aguardôu informacões ulteriores para estabelecer a legitimi
dade dos eleitores "daquelle collegio. 

«Hoje, na posSJl de numet·osos documéntos queacompanb~
rão diversas representacões do bacharel formado Manoel Tei
xeira Soares, dirigidos· ao senado, a commissão de constit~i
çiio tem a honra de enuncim· sua opinião ácerca da materm, 
nao comparecendo todos os eleitores que, em numero de 71, 
devi~o forma.r o collegio, mas restringindo-se aos 27 .da fre
guezm da vtlla, porque só della lhe forão remettJdas as 
actas da eleição primaria, faltando as das parochias do llia-
chiio Saúde e nlorro do Chapéo. . . 

« Os documentos exhibidos mostrão com a prqbahdade q~e , 
se póde obter em negocias eleitoraes: 1°, que não so reumu 
na. casa da camara o colleg-io presidido por Scixas ; 2°, que, 
al~m ~a duplicata . r~ o · collegio, duplicata houve na eletçã.o 
prtmarta da freg!leZta da villa j :Jo, ,que desta é verdadet
ra a eleicão feita na matriz, presidida pelo 2° juiz do paz An
tonio de l,laula Montenegro, não constando onde fosse feita a 
outra, cuja acta é desacreditada por documentos não contes-
tados. , 

cr Por onde, se a commissão houvesse de incorporar na lista 
triplice os votos do collegio de Jacobina, procederia como a 
ciunara apuradora, levando em conta os da l'euniUo p1·esidid<~. 
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por Salustinno, por . ser .cua. composta dos eleitores da fre
guezia da villa, procedentes da eleição presidida por ll'lônte
negro, feita na matriz, se~undo as act:ts corroboradas pelos 
docum~Mtos aqui juntos . .M~s, tratando~sc; agora sómente de 
determtnar qHaes são os elettores especmes que devem ter 
exerci~io na presente lc~íslattira, a co1~missã~ é de pa~e~er 
que seJil a.rprovada a eleição da freguezm da villa, pre~I.dida 
por Antonw de Paula .Montenegro, e se declarem legitimos 
os eleitores procedentes della. 

cc E, não podendo ainda enunciar sua opinião a respeito das 
fmguezias do Riachão, Saude e Morro do Chapéo, por fal
tarem as actas' da respectiva eleição pl'imaria, requer que se 
exija a remessa dellas. 

cc Paço do senado,· 29 ele agosto do 1861. - Vis~onde de 
Sapucahy.-Visconde do Ur·uguay-Souza Ramos. >> 

Jleservado para entrm· na ordem dos trabalhos. 

ORDEDI DO DIA.-1a PARTE. 
CAHTAS DE NATURALlSAÇÃO. 

Entrou cm 3a discussão, e foi approvada sem debato para 
subir á sancção imperial, a proposição da eamam dos depu
tados, que autorisa o governo a mandar passar carta do 
cidadão brasileiro a 4,lbino José 1\'lartins Guerra o outros. 

PARECERES SOilJIE ELEIÇÕES, 
Entrárão depois em 1a discussão, e passárão para 211, um 

a noz outi'O e sem debate, os seguintes pareceres da commissão 
de constituicão :' 

1. o DeclaÍ·ando valida a eleicão primaria. novamente feita 
cm 15 de maio ultimo . na pnrôchia de filoáinbos, do 7° dis-
tricto eleitoral da pi·o~incia de fi~inas. . . 

2. 0 Declarando valida a elmcão prtmal'la, a.que nova.: 
mente se procedeu na parocbia da· vjla do Patrocínio da dita 
província, por ter-se annullado a que se fez em setembro do 
anno proximo passado. 

8. o Declmndo nu lia a ele i cão primaria da paroclJia de 
S. C<1ctano da Vargem Grande, pertencente ao collegio de 
Itajuhit da mesma província; o que seja responsabilisado o 
subdelegado da dita parochia pela intc:rvenção indebita na 
eleição. · 

I'UilLICAÇÃO DOS DEBATES DO SENADO. 

Seguiu-se em 111 discussão o parecer da mesa n. 27 sobre 
a publicagiiO elos debates do senado. 

·o SR .. viscoNDE DE JEQUITINIIONITA :-V. Ex. perdoe-me, 
Sr. presidente, ou d~vo responder ao aparte do nobre senador 
para salvar o meu caracteJ· orthodoxo. 

O Sn. VISCONDE. DE SAPUCAIIY:- O aparte é ironico. 
E Sn. VISCONDE DE JEQUITINIIONIT.t : -Mas ello disse que é 

uma heresia, e eu não quero por cousa nenhuma deste mundo 
passar por herege, tenho em grande apreço o ser orthodox(l ; 
portanto, se ó heresia, não sou eu o herege. { llindo-se.) 

O SR. Jomi\1 : - Serei eu. 
O Sn. ·viscoNDE DE JEQUITINTIONITA :- Continuando, pois, 

Sr. presidente., direi que o senado tomou em consideracão a 
minha indicação, e deliberou não ter debates publicados, isto 
é, pagos pelo thesouro, e assim passámos uma sessão. Este 
facto não vem no relatorio da mesa; eu desejava que se fi
.zcsso delle menção, e não creio, Sr. presidente, que graves 
inconvenientes apparecessem de se não pagar a publicação 
dos debates. 

O Sn. Jonm:- Apoiado. Eu tambem creio assim. 
O Sn. vrscoNDE DE JEQUITINHONTIA:- Verdade é que cu 

fui nessa occasião victima de uma má intelligencia dada ás 
palavras que pronunciei aqui no senado; mas, Sr. presidente, 
se eu fui victima, póde se dizer que foi por minha culpa, o 
tambem por culpa da pessoa que interpretou, sem examinar 
bem, o facto que na: realidade tinha occorrido .. Se esse 
digno empregado publico tivesse examinado bem o que oe
correu no senado, se se dirigisse a mim e se eu respondesse 
fazendo ver o que tinha dito no senado, estou convencido de 
que nenhum mal resultava dahi. O que é certo é que um 
beneficio resultou, que foi deixarem-se em santa pai rio the-
souro publico uns poucos de contos de réis.... · 

O Sn. Jonm: -Apoiado. 
O Sn. VISCONDE DE JEQUITJNTIONnA :-... assim, pouco 

mais ou menos, uns 30:000~. 
O Sr.. FEnnAz: -Foi uma sessão só. 
O Sn. VISCONDE DE JEQVITINilO:NIIl:- Uns 30:000,f). 
O Sn. FEnnAz: -Não. 
0 Sn. VISCONDE DE JEQUITINTIONIIA : -Uns 20:000F%, · O 

q~er que seja, mas ficárão esses contos dormindo no thesouro, 
mnguem tocou nelles ..• 

O Sr.. BARÃO DE PmAr>AMA:- Tiverão outro destino. 
o §a•. l'i~comlc de ,J1t'(!Ui~ã~ilw:a~u&: _Sr. ]1resi- O Sn. VISCONDE DE JgQUITINIIONIIA:- Tiverão outro des-

dente, eu não tenho ainda urna opiuião feita a respeito do tino, c é muilo provavel que fosse muito mais proveitoso a() 
modo como boi de votai·, . 0 é por isso que desejo provocar publico do que na realidade o conhecimento post (actum do 
discussão acerca deste objecto, que mo parece importante. nossos debates. Ora, o senado percebe bem o que quer dizer 

No relatorio Jeito pela illusl!'ada commissão da mesa !l~a- este 2lost factum. 
nifesta-so tudo quanto se tem adoptado no senado relativa- SI'. presidente, com estas minhas palavra~ nada tenho que 
mente ÍL publicação dos nossos debates ; mas creio que esque- referir ao senado relativamente ao modo como os nossos de
ceu á illustre commissão um facto, 0 qual se deu não me bates têm sido publicados; estou perfeitamente satisfeito com 
recordo se no primeiro ou no segundo anno depois que en- a publicacão. O jornal oliícial tem cumprido intejramante o 

d seu devet~, e melbm: não o pode!'ia cumprir ; por consequen- ' t1·ei para o sena o. • li 
Lembrado de que em paizes tambcm constitucionaes- cia a este r~speito nada ten o a dizer ; e a questão não ó 

onde a publicidarle do~ debates ó uma nec~ssirlade publica, e sobre o modo pratico de fazer a publicação, não, porque o 
sabendo que nesses palzes 0 parlamento nao despende quan- contrato tem sido feito com muito tino, expondo-se nelle as 

l condições que devem existir em contratos de tal ordem. tia a guma ... 
o SR. Jonm: _Apoiado. A minha questão é outra, a minha questão é a respeito da 

despeza publica; se vale a pena isto é que eu peço ao senado 
O Sn. VISCONDE DE JEQUITINrrONUA: - ... com a publica- que examine, se vale a pena nas· cil'cumstancias em que esta

ÇiÍ? ~o& deb~tes, fica este objecto entregue inteiramente 'á mos despender, permitta-me o senado quo diga, seis vezes 
opimào publica.... quatro, 24, e mais alguma cousa, que se approxima a 

O SR. Jonm:- Apoiado. 30:000$. . 
O Sn. FERRAZ:- Peço a palavra. O Sn. JomM :-ü:800~ por mez. 
O Sn. VISCONDE DE JEQUITINIIONUA :'- ... e desejoso demais O Sn. VISCONDE DE JEourTlNITONIIA :-Por mez, não. 

do tornar os nossos debates conhecidos pelo publico taos qu11cs O Sn. FllllliEIRA PENNA :-Sim, senhor. 
elles na realidade são, sem correcções nem emendas, proque 
ao senado ctue houvesse do tomar em consideracão que era r·. O Sn. v~sc~r,~ DE JEQUITINJIONnA:-Pois bem: quatro vozes 
j à tempo de adoptar-se no senado bmsileiro aquillo que cm •1·800$, S<LO ....... OOíl). 
outros parlamentos se praticava. O Sn. Jonm :-Anda por perto de 24:000~. 

O Sn .. Tonm (com ironia) : - Isso ó uma hcJtesin, ó pre-j O Sn. VISCONDE DE JEQUJTINuoNrrA :-Pois não vale a pena 
ciso gastar dinheiro, muito dinheiro. . . . que esses 2i:OOO~ fiquem no thesouro 2 . . 
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O Sn. DANTAS :-E ficarem os representantes calumniados 
·e injuriados sem se pode1·em defender I 

Ü Sn. VISCONDE DE JEQUITINII9fliiA :-Vou responder ao 
aparte do ·honrado membro,e elle ja estárespondido em parte. 
O honrado membro diz : rr E entretanto fiquem calumniados 
c injuriados os representantes da nação ... 

o Sn. DANTAS :-Os discúrsos invertidos, etc. 
O Sn. VISCONDE DE JEQUITINITONHA :-... os discursos inver

tidos, etc. >> Sr. presidente, não ha tal, perdóe o honrado 
membro ; isto não aconteceu no anno em que nós não tive-
mos aqui publicação de debates. · 
OS~. FERRAZ :-Tenho a infelicidade de contestar estilas-

serção .. 
O Sn. VISCONDE DE JEQUITINITONIIA: -V. Ex. contesta? 
O SR. FERRAZ: -:-Eu estava na opposição, e soffri muito. 
O SR. VISCONDE DE JEQUITINTIONnA : - Mas, V. Ex. dá 

licenca que eu exponha com franqueza aquillo que sinto? 
Pelo 'menos que fique consignado este meu voto; c, Sr. pre
'sidente, note bem o senado que eu sou um daquelles que tal
vez mais ganhasse; primeiro, porque falia muito no senado · 
e, em segundo lagar, porque fallo mal e necessito de corri: 
os maus discursos, {lrranja-los, clcbuxa-los e depois piníu,
.los, dar-lhes um colorido, etc. Ora, eu que com i5to ganha
ria, apezar disto, dóe'-me a consciencia ver sahir do thesouro 
.os 24:000$. 

O SR. DANTAS : - Então sejão secretas as sessões. 
• O SR. vrscoNDE DE JEQUITINTIONIIA: - Sr. presidente, do 
·que a nação necessita não é de sa~e~· o modo como discuti
mos, mas é de conhecer nossas optmões. 

O Sn. Jomnr:- Apoiado. 
O. SR. VISCONDE DE JEQUITINTIONIIA: -A naÇão não tem 

interesse algum em saber se empregamos aqui trapos retho
ricos, se nossos discursos sao magnificamente bem redigidos' 
se o exordio foi tirado das circumstancias do caso ou ua be
nevolencia do auditoria, c assim por diante ; mas· ella o que 
quer saber é como votou o visconde de Jequitinhonha para 
responsabilisa-lo por este seu voto ... 

o SR. SILVEIRA DA nloTTA: -E tambem as razões por que 
votou. · 

0 SP.. VISCONDE DE JEQUITINHONJIA:- •.. e as razões, mas 
·as razões principaes ... 
· O SR. SILVEinA. DA I\1oTTA:- Sim, senhor. 

O Sn. viscoNDE DE JEQUITINUONnA:- ... e não as razões 
com as complicações que o orador traz á tribuna. 

O SR. DANTAS:- Fica a arbítrio dos redactores. 

Sn.Ü VISCONDE DE JEQUITINIIONIIA.:- Não fica ao arbítrio 
dos redactores, V. Ex. perdôe-me, e, se fica, é em um ou 
outro caso ; sabe V. Ex. o que lm de acontecer? E' V. Ex. 
pegar na penna e fazer uma correspondencia. 

O SR. DANTAS :-Pois não, muito obrigado ! 
0 Sn. VISCONDE DE JEQUITINIIONIIA:-Acho até muito bom. 
ó Sn. SILVEIRA DA MoTTA:-A' .custa de quem ? 
0 SR. VISCO!'I'DE DE JEQUITINIIONIIA:-Perdoe-me, não gasta 

dinheiro. · 
o SR. FERRAz: .:...oh lá 1 

0 Sn. VISCONDE DE JEQUITINIIONTIA :-Perdôe-mo, já temos 
o C01-reio Official ; o Co1-reio 0/ficial recebe todas as decla
gões que servirem para I'ectificar ... 

O Sn. FERRAZ :-:-Em consequencia do contrato. 
O Sn; VISCONDE DE JEQUITINIIONIIA :-Não, o Correio Official 

'não terri contrato comnosco, mas aceita todas as declaracões 
que servirem para rectificar as proposicões dos outros jol'Jiaes 
em relação áquillo que foi proferido nas camaras, e, se 
tal cousa não faz, está nas nossas mãos estabelecer esta 
regra, comtanto que não despendamos 24:000$. 

O. SR. DANTAs·:- Fica o governo· em campo livre para 
·mandai; fazer o que quizer. · · · , . · 

O SR. viscoNDE DE JEQUITINirONIIA :-Agora 'perguntarei 
eti ao nobre senador: pela publicação dos 110ssos debàtes 
officialmente ficamos nós livres de ser calumniados ·? N<io 
ficamos, Sr. senador ; c~da um . pó de dar a intelligencia 
que entender ús nossas palavras, toma-las como allusão, 
quando ellas aliás não forrro, e assim por diante ; isto está 
acontecendo diariamente. · 

Agora sabe V. Ex. o que é necessario para nós ? E' que 
a nossa opinião seja conhecida realmente, ou, por outros 
termos, tal qual aqui foi proferida. 

O Sn. SILVEIRA DA ntoTTA.:- Isso é verdade, ta~ qua~. 

O Sn. VISCONDE DE JEQUITINTIONnÀ : .;._ Isso é que nosé 
util, isso é que é util á nação, que a nossa pl1isionomia po
litica seja inteiramente desenhada perante o publico, isto é, 
o que eu desejo. 

O Sn. SILVEIRA DA ~IOTTA : - O extracto nem sempre é 
fiel. · 

O Sn. VISCONDE DE JEQUITINIIONIIA: -Eu não proponho os 
'lxtractos, V .. Ex. está .enganado. V. Ex. persuade-se que 
eu venho aqm para a tribuna combater o parecer para pro
pôr que; em vez de diecursos por extensos, se contrate o fazer 
extractos? Não, senhores, deixe:se liberdade, quem iruizer 
que tmblique. Estou convencido de que em pouco tempo ha 
de vêr o senado apparecer uma companhia de bons tachy
graphos que fação a publicação o melhor que e possível fa
zer-se, e hão de ir consultar os senadores ás suas casas para 
saberem em um ou outro caso como é quo elles se exprimi
rão,· como aconteco na Inglaterra. V. Ex. veja os discursos 
de Mr.Canning publica'is e reduzidos a seis vulumes; lá vêm 
emendas delle. 

Por isso, Si-. presidente, eu tomo a liberdade de mandar á 
mesa uma ·emenda propondo que não haja mais publicacão 
oJilcial dos nosso.s debates. . • • · • 

O Sn. Jonm :-Apoiado. 
O Sn. VISCONDE EE JEQUITINIIONrrA:-... que não se co.n

ttll.te com pessoa alguma, que fique isso livre ao publico. 
E não me sentarei. Sr. presidente, sem lembrar ao senado 

um facto que está actualmente occorrendo a respeito da pu
blicacão dos no3sos debates. Este facto é a-quillo que está 
publicando o Jornal elo Commercio diariamente: todo o 
mundo boje I ê os extractos e não lê os nossos discursos, con
tenta-se com os extractos do Jornal do Commc?·cio e aban
dona completamente os discursos publicados no Correio Mer
cantil, já porque são extremamente longos, já porque não 
friziio a questão como frizão os extractos· do Jornal do Com
mercio ; ali encontra-se o summo da questão ; na publicacão 
por extenso é preciso tomar os discursos, mette-los em um 
almofariz, socar, e tirar então o summo ... oh isto é muito 
trabalhoso, Sr. presidente! (Rindo-sa.) 

Foi lida, apoiada e submettida tambem á discussão a se~ 
guinte emenda : . 

rc Proponho que não haja publicação official dos nossos 
debates. Sala das sessões, 30 de agosto de 1864.-Visconde 
ele .Tequitinhonha. )) 

o St•. Fera•az:·- Sr. presidente, eu não sou amigo das 
novidades, e sinto muito ter de me oppór á emenda do nobre· 
senador. Não duvido que tenha havido abuso da palavra no 
nosso parlamento, é um mal de que tambcm se queixão ·algu
mas outras nacõcs em relacão ao mesmo objecto: Lembro~ 
me de que um dist~cto estadista dos Estados· Unidos, . Ca
thoun, dizia que o senador Denton tinha gasto quatro dias 
consecutivos na discussão de um objecto, simples, tempo 
superior aquelleem que o povo france7:fez e concluiu a suare
volucão .. Entre nós tein-se dado, niio este abuso de quatro 
dias," porque lembro-me bem de que na camara dos deputa
dos, havendo a pratica do fallar-se mais de um dia o conti
nuar~so o discurso no dia seguiuto, seiHlo assim interrom~ 
pido, V. Ex. como presidente della foi o primeiro que prohi· 
biu essa pratica, o eu fui infelizmente a victima desse novo 
dictamo, .mas sim o de longas horas. 
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, · Mas, pergunto on, nós que aqui sempre temos propu~nado que as discussões dos codigos, as discussões das grandes leis 
pela brevidade db. nossa discussão, que para obviar abusos têm. achado nessas collecões, nesse deposito das opiniões dos 
·desta natureza temos estabelecido certas normas no nosso differentes membros d~ camn:ras, mais ou monos um guia, 
.regimento, não ·fornos pt·ofligados pela iniciativa ou adopção um pharol para direccã.o de suas opiniões, mesmo para auto-
do•taos medidas? Não tivemos de passar horas amargas em risa-las; esta vantagem é incontestavel. . 
consequencia: das censuras que se nos tinhão feito? E por ~Ias o que se quer propOr? A publicação por extracto?. A 
qu'em? Por aquelles mesmos que hoje nos. apresentão o cargo de quem· fica este extracto? Se do governo, .maldita 
exemplo da Inglaterra e condemnão a eloquencta parlamentar, medida que nos porá á mercê daquelles que se s&'ntão na
não obstanf. as restricções do regimento, a que se oppuzerão quellas cadeiras ! · 
com grande vigor, e reputão.... , A cargo mais de quem, Sr. presidente? A cargo dos or-

M A l · 11 s gãos da opposicão? Eu não podem soffrer jámais, como 
O Sn. nAnÃo DE umrm.~: - cac emrca' como e e membro de uma· maioria, como ministerial, que as minhas 

cham ão · , opiniões fossem interpretadas, que as minhas proposições, 
O Sn. F.ÊnnAz: - ... como cousa nociva a eloquencía aca- fossem descoradas á discricão dos meus arlversarios. 

demica, conforme a phrase hoje em uso. A cargo mais de quem? À cargo de ~m homem que tomar 
Senhore~, infelizmente isto se dá. No volver das paixões, a si mercantilmente a tarefa da publtcaçào dos nossos tra

. na mudança de politica, na mudança de posições, nós ou balhos? A palavra mercantilmente de que usei. encerra os 
·desacreditamos os homens que quando fóra do poder eleva- perigos que eu antevcj~; não é negocio merca~til, não é n~
mos ás nuvens, ou vice versa; assim tambem as medidas : gocio que deva ficar a aventura do ganbo, e uma necessr
quandq na opposi~ão, adoptamos um principio opposto áquelle da de palpítante no systema que nós seguimos; o syst~ma ro
que quando na maioria, lJUando ministerialista, nós comba presentativo, que é o systema: eminentemente da publicidade, 
ternos. • não, Sr. presidente, por causa da responsab!lidade; porque a 

O Sn. VISCONDE DE JEQUITINrroNrrA:- V. Ex. não se refere responsabilidade entro nós não sei se val mm to para aquelles 
a mim , . que têm um assento perpetuo cm um dos ramos do poder 

· _ . legislativo, mas pant que se não nos calumnic, como bem 
O_ Sn. FEnn-:.z:-Eu nao mo estou refermdo absoluta~e~te disse 0 nobre senador pela. provincia das Alagôas, para que 

a nmguem, sao. reflexões g~raes qu~ estou fazend9 .. !eltz- não se descore ao alvitre daquelle que faz os extractos, da
mc~te, Sr. presidente, eu ve~o _que boJe tod~s as opmwes ~e quelle que publica as nossas discussões, as . opiniões que 
tocao e!ll um ponto, o d~ prectsa.o, o da restr:cta o~serva~cra aqui emittimos, as proposições que aqui proferimos. 
do regrmcnto; as me~r~as, pois, que passarão tem hoJ.e .o A experiencia foi aqui chamada como mestra P.ara no~ 
sello de todas as optmõ~s, mesm? d~quella que na camara guiar na adopcüo ou não adopcão deste parecer ; e a esaa. 
dos S~s .. deputados esta. em maroru1: c que as censurou. mesma experieÍJCia que eu reco'rro para mostrar que não é 
Eu, pors, dou graças a Deus por ter sido testemunha desta possivel que.isso admittamos. V. Ex. sa~e que es~a?Jedida 
emende honorabl~. . a que alludm o-nobre senador pela mmha provmcm tevo 

Mas, não se diga, 81·. presidente, que o exemplo da ln- Joo-ar no ministcrio Paraná· ficámos póde-se-dizerassim sem 
glate~'l'a deve nos servir de guia. . . p:blicacão das nossas opiniÕes. ' ' 

A Inglaterra tem porventura galeria para os assrstentes, • . . .• 
para o auditoria ? Têm uma tão pequena, que pouca gente o_ Sn. VISCONDE DE ~EQUITINIIONHA:- Peço perdão j pubh 
póde ser admittida, e depende de licença, depende de bilhe- cavail-se em todos os JOrnaes. 
te, ha escolha dos· auditores. Será o exemplo da Iugla- · O·Sn. FERJ\AZ :_:_Peço perdão ao nobre senador que ness.e 
terra, Sr. presidente, a-quelle que devemos sempre seguir nesta tempo gosava da benevolencia desses jornaes. Os meus. dis
ordem ? . cursos não erão publica.dos, ou se o erão, erão mal publicá-

O exemplo da Inglaterra nos mostra que a verdadeira dos. Si eu queria que fossem publicados conforme os profe
tribuna parlamentar ~ a imprensa, e que nas questões impor- ria, tinha necessidade de recorrer ou aos esforços dos ·meus 
tantos não ·se poupa tempo. amigos ou á minha custa propria, fazendo com que os tacby- · 

Perdoe-me, pois, ·O senado, se cu lhe faco algumas obser- graphos os- tomassem. Lembrarei a este respeito um facto 
vaç?es retrospectivas ; eu descjúra sómente mostrar que que deve estàr presente a todos os nobres senadores. 
aqmllo que condemnamos em uma epoca, em outra, con- O governo fez publicar um pequeno folheto á sua custa 
forme os nossos interesses, não desejamos e as sellamos com sobre a necessidade de certas imposicões, opusculo laborado 
os nosos votos e com a uossa opinião. por um homem eminentemente circümspecto, digno de todo 
. Entrando na materia .do par·ecer, cu não me opponbo ao respeito pelos seus talentos. Eu tive de combater as opiniões 

parecer em todas as suas partes, opponho-me todavia em enunciadas nesse folheto; os meus discursos por ventura forão 
uma, a, que diz respeito ao espaço de tempo. Não desejo que publicados? as minhas opiniões. forão porventura conhecidas 
ligue-se o senado, a mesa por dous annos ; votarei por um no pa.iz como as cmitti nesta camara. ? Não; mas o folheto em 
.anno. Mas não posso por modo algum con0ordar com o a obre que se demonstrava a necessidade de impostos COll}-O que eu 
senador que combateu o parecer na parte que estabelece o não estava do accordo, este correu por toda parte sem con
contrato. tradicção alguma. E qual foi o resultado ? Um desses impQs
, . Senhores, a publicação dos nossos debates tem um alcance tos subBistiu sem necessidade, o futuro o demonstrou; os outrôs 
muito politico. se deixárão de subsistir foi porque não se quiz absolutamente. 

O Sn. DANTA.S :_Apoiado. . Disse-se que .en~e nós havia o co.stume da c_orrecção .dos 
. discursos ; onde nao o ha? Na Bolgrca e em todos os patzes 

O Sn. FERRAZ : - O partir! o que se acl1aem opposicão não represen'tativos assim se pratica. O nobre senador mesmo offe
tcm muitos orgiTos, não ospóde ter ; a imprensa entre nós é receu o exemplo de Canning que corrigia os seus discursos. 
caríssima, .tudo se faz a .Peso de muito dinheiro. A opposição H a pouco tempo na Belgica um deputado foi accusado de 

· tem necessidade de mostrar os erros do governo, de mostrar tê-lo ferto de um modo que offendia a maioria ou a um:1 
·que~ as suas censuras são bem cabidas, são verdadeiras, c de das partes de que se compunha a camara, e viu-se na no
esclarecer a opinião publica ; a maioria tambem do seu lado cessidade de dar uma solemne satisfaeiTo retirando as pala· 
sente esta .necessidade, ainda que d~ sua par.te não lhe falle- vras que tinha inserto em seu discm·so·. · 
cão os meios. · Na França ha ~m cuidado immenso, ha um rigor, talvez 
• A discussão publicada, como tem sido entre nós tem excessivo na publicação dos debates das camaras, o os ho
ainda uma gran.de vantagem, que tem sido sempre apr~cia.da mens das opimõcs mais exti·cmas entendem que s~ deve velar 
em todos os paizes, se não a respeito das discussões mera- muito para que os extractos sejão feitos imparcialmente, 
m~nte polit!cas, ~o menos,. ou antes principalmente, a rcs- para que não fique . ao arbitrio do cada um, porque 
pmto das discu~soes de ,legislação, que ao futuro servem de ficando a arbitrio de cada um conforme as paixões, 
base aos que JUlgiTo, aquelles que têm do tomar conheci- conforme as circumstanciàs, as opiniões podem ser adül
mento dos factos_ e applícar a lei. E' assim, Sr. prcsidentc

1 
toradas cm prejuizo daquélle que as profere, de um mem-
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bro das camaras, que se pronuncia de um modo ou de outro, 
senão nos jornaes do ponto central onde reside o parlamento, 

um eiogio á mesa pelo empenho com· que ella tom procedido, 
ap1·eser.tando-nos os seus trabalhos minuciosos e sobremodo 
estatisticos, mesmo nas materias as mais simples. E' uma _ 
obra louva.vel que eu desejarei não seja nunca esquecida, 
sentindo somente que alguns dos pareceres da mesa estejão 
adiados e nã.o sejão dados para a· ordem do dia, porque abi 
nós poderiamos convencer-nos ainda. mais do louvavel propo
sito em que tem estado a mesa de esclarecer o senado em· 
trab1llhos tanto mais uteis quanto importão, Sr. presidente, 
monographias, memorias historicas que ao futuro hão de ser-

ao menos nos das provincias. • 
Um dos homens que gozão da estima do tarlo liberal, ou 

que gozou até certo tempo, mas que reune em seu favor o 
reconhecimento de todos os lados .pelos seus talentos, pelas 
suas opiniões, o Sr. Emile Olivier foi um dos que prolligá
rão a Idéa de que pudessem ser os extractos feitos a arbi
trio e que a mesa não pudesse ter :acção sobre semelhante 
materia. No regimen da publicidade ó preciso qüe se não 
desvirtue o pensamento do orador, que se não o colloque a 
mercê das paixões politicas, á mercê das calumn.ias, ú mercô 
dos homens maos que procurüo sempre desacreditar aquelles 
que estão acima de si, que procurão passar a rasoura pam 
nivela-los à sua posição humilde. . . 

vir muito para os nossos historiadores. · 
Voto contra a emenda do nobre senador e voto contra o 

parecer na parte em que fixa o limite de dons annos, uão o 
podendo exceder; mas espero que a mesa em seu t1·abalho 
h a do attender que é mais preferivel um contrato por um do 
.que por dous annos. Eu pois, Sr. presidente, não me aventurarei a vot~r ~o_r 

uma medida que nos lancará nas mãos ávidas desses llldlVI
duos que pelo preço de séu trabalho e:xigiráõ muito, o que 
dará infallivelmente em resultado esse processo que entre 
nós se vai fundando e a que os françezes denominão muito 
bem chantage. Não, não vou para. ahi. Quaesquer que sejilo 
as intencões as vistas luminosas do nobre senador, ellas nilo 
me podem agradar. Eu quero seguir nesta materia o pre
sente, não quero andar neste progresso que, perdôe-me o 
nobre senador é propriamente um regresso, um regresso 
infeliz. • · 

Eu não posso queixar-me da publicação dos nossos deba
tes; desejára, porém, que essa publicação acompanhasse de 
mais perto o orador, ou, pelo menos, que houvesse um es
paço muito curto entre o discurso proferido e a sua publi
cacão. 

Louvo-me no nobre senador :t respeito do que disse dos 
extractos do Jarnat do Commercio ; mas se estes extractos 
ficarem ao alvitre deste jornal, elles se farão por favor ou por 
interesse proprio, jamais por interesse d:t publicação dos de
bates, tanto mais quanto a publicação dos debates da camara 
é feita por contrato. 

E o que ganhamos nós com isto tudo? Sommamos em ma
teria de publicidade nós, que somos amantes do systema 
representativo, quando o vemos como quo falseado; somma
mos a cifra de 24:000$ e apresentamo-Ia aqui como uma 
diminuicã.o dos nossos haveres, dos recursos do estado. En
tretanto~ Sr. presidente, por outro lado não fazemos o cal
culo do que se despende com outras cousas em que se podia 
economisar, por outro lado não nos acanhamos em votm· 
por grandes sacrificios a que está sujeita essa c.arniça (JUC 
chamilo thesomo, e para a qual tudo quanto e banda de 
urubús corre com presteza, denodo e voracidade. 

Eu pedcria á mesa sóm~nte um esclarecimento, e vem :t 
ser qual a razão por que quer contratar por dous e não por 
um unico anno. · 

O SR. FERREIRA. PENNA.: - Não quer positivamente con-
tratar, é o limite. . 

O SR. FERRAz:- Quer ter a faculdade sómcnte ? 
O Sr. FERREIRA PENNA : - Conforme as condições que se 

olferccerem talvez seja vantajoso para a fazenda publica. 
· O Sn. FERRAZ:- Eu não desejo que · d() maneira alguma 
nos prendamos as mãos, entendo que para o futuro devemos 
ter ampla liberdade para obrar do modo que nos aprouver. 

Se por exemplo o jornal que bojo publica os nossos. deba
tes, estiver collocado em uma posicão que seja olfensiva ao 
parlamento, se se desmandar1 c"reio que ha o direito da 
rescisão. 

O SR. FERREIRA PENNA: - J~stá prevenido no cont1·nto. 
O SR. FERRAz: - lHas se porventura, durante o primeiro 

anno, um outro contrata1lor ou empreiteiro se propuzcr n 
fazer por menos, cu não desejo qne estejamos ligados e não 
possamos obter esta vantagem. Parece-me mesmo que em 
muitos dos casos constantes da tabella que acompanha o pa
recer da mesa, digo, a maioria dcllcs ó em favor da mesma 
idéa, e se jú se deu o contrario uma ou uuas vezes, nfio me 
lembro bem, creio que. o numero d~ tres não f?i preenc~1i.d?. 

l'inalisando o meu discurso, cu nao posso de1xur de dmgu· 

o ~r. Sãh'eil•a tna :r&Eotta:- Sr. presidente, eu, ape
zar das palavras sempre autorisadas do nobre senador pela 
provincia da Rahia, que encetou este debate, ou, que estava 
fallando quando eu entrei na easa (não sei se outro orador o 
tinha precedido) contra a.rublicação official dos debates do 
senado, não posso, Sr. presidente, nem dar o meu voto de 
annuencia ás idéas do nobre senador ptlla provincia da Rabia, 
e, portanto, voto contra a sua emenda, nem opprovar a pare
cer da mesa tal qual está, mas cm substancia, ou com àlgu
mas modificar.ões. 
· Sr. prcside"nte, tenho verdadeiro enthusiasmo pelo governo 

representativo, e creio que não é possível a sua realid:ule 
sem parlamento e parlamento com debates publicas, e quo 
possão constar por meio da imprensa. Arremedos de governo 
representativo para mim são mais detestaveis do que o 
governo absoluto : nflo quero systemas falseados ; camaras 
napoleonicas nilo diTo para mim os resultados do governo re
presentativo. l>ara que o governo representativo seja uma 
realidade em qualquer paiz, é essencial o debate. publico e 
livre, e <lebate que conste; a responsabilidade do parlamen
to, dos oradores, perante o paiz é a primeira condicão da 
realidade do systema repl'esentativo. • 

Ü SR. VISCONDE DE JEQUITINHONIIA :- ftlas as publicações 
devam ser livres. 

O SR. SILVErnA DA. n!oTTA :-Sim senhor. Nem a publica
ção importa probibição de publicação por ou!ra qualquer . 
cm preza: a prora disto é o Jornal elo Commercw-

Porlanto eu não posso dar a minha annuencia, não posso 
acorÍlpanbar qualc1uer limitacão deste principio do debate · 
publico. • 

Todos nós sabemos que o debate publico dos parlamentos 
EÓ fiúde constar da publicidade dos discursos, porque os re
cintos das camaras por mais amplos que sejão não podem 
illustrar a consciencia do paiz. Este é o meu principio geral: 
não posso acompanhar Iimitacão alguma aos debates do par
lamento, porque estou conven"cido de que é a primeira ga
rantia da liberdade, a primeira condição do governo repre
sentativo a trtbuna, a. tribuna livre, a tribuna publica. Já se 
vê, pois, que eu nilo posso nesta parte acompanhar o pensa
mento da emenda tlo nobre senador pela llahia que, com 
quanto não ponha limita(JITO á publicação dos debates, os 
entrega à alternativa do serem publicados unicamente por 
emprezas particulares que não tenhão obrigação de publi
ca-los. 
~Da maneira por que pretende o nobre sc.nador eu compre
llcndo que se pudésse adoptar cm um paiz onde houvesse 
muitos t:tchygrapbos, dilfercnf.es series de tachygraphos que 
formassem companhias, que tivessem con currencia, pudes
sem uns se antepô1· aos outros pm:a publicarem os debates, 
e que aquclla se ri e que p~blicasse melhor ti v esse vantagens 
de lucro, c por isso otrereccsso a garantia ~a publicaçao 
como conv6m; n.ssim eu concebo. Mas, no Rras1l onde a arte 
stenographica 11ITo tem tido o desenvolvimento que em de 
esperar, iL vista de tantos annos de governo representativo .. 

0 SR. VISCONDE DE JEQUITINIIONIIA: -J>orque hoje é a·inda 
monopolio. 

O Sn. Jonm: :- Ap~iado.: 



I 

:I 

SESSÃO EM 30 DE AGOSTO DE 18M. 223 

· O Sn. S1LVEtnA DA DloTTA :-..• porque, como o senado 
sabe, os tachigraphos que ba mais habilitados estão contra
tados para a publicação dos trabalhos d~ camara dos depu
tados e· do senado, e, afóra estes, creto que poucos ou 
nenhum ha. Já vê o senado que 1icarà á mercê destas duas 
turmas de tachigraphos que ba no imporio, a pu.blicação dos 
debates, as quaes podem achar emprezas particulares que 
_lhes dê mais vantageus do que nesta publicação podem 
achar. 

O nobre sênador sabe: que os tachigraphos alem do trabalho 
grande que têm no exerci cio do que é propriamente arte stono
graphica, precisarião fazer contratos com os jornaes, e os 
j ornaes com elles para a publicação, e então nós ficarmos in
teiramente á. mercê da especulação dessas emprezas particu-
lares. . 

O Sn. FEnnAz :-Apoiado. Esqueci-me ~e dizer que a pu
blicação official dos debates é uma escola para tachigraphos. 

O Sn .. SILVEIRA DA MorTA.:- E, digo mais, quando hou
vesse um governo que quizesse obstar á publicação dos deba
tes legislativos, não teria elle na verba dos fundos secretos 
um meio de fazer calar a voz de qualquei' das camaras de
liberantes ? não teria este govemo um mrio de inutilisar in
teiramente uma opposiç<io e fazer assim um grande desservi
ço porque contribuiria dest'arte para falsear a opinião do 
paiz, para fazer parecer como opinião do paiz aquillo que 
não era, occultando a verdadeira- opinião do paiz represen
tada nas camaras ? Senhores não vá o nobre senador pela 
Jlahia mais longe. . . • 

O Sn. v.1sàoNDE DB JEQUITINIIONIIA :-Receie-se V. Ex. de 
recrutamento, isso sim. 

o SR. SILVEIRA DA nloTTA:- Do recrutamento? 
O Sn. VISCONDE· DE JEQUITINHONHA:- Sim, senhor, como 

se esfá fazendo no Maranhão com os escriptores da' opposição. 
0 Sn FERRAZ: - Já. tem havido exemplos até de ba

chareis. 
O Sn. FEnREIRA PENNA:- Exemplos que· não devem ser 

seguidos. · 
O Sn. SILVEIGA. DA MorrA: -Pois quando o nobre senador 

tem medo do recrutamento .... 

tem o governo quando não quizer qu!l haja publicação de de- • 
bates : O senado sabe que muitos tacbygrapbos são empre
gados publicos. Na hora cm que o governo se incommodar 
com uma discussão no senado ou na camara electiva diz aos 
tacbygraphos empregados· publicas: cc Não lhes .dou licença 
para irem tomar discussões: uma de duas: ou tachygraplto, 
que é um homem que tem uma arte, <1ue exerce uma indus
tria particular, ou empregado publico; >> e então .jií vê o no
bre senador que tem o governo á sua disposicõo o meio de 
inulilisar inteiramente a publicação dos debates, e eu não 
quero, Sr. presidente~ deixar. ao governo recurso, alvitre al
gum para que elle possa inutilisar ·os debates publicos do 
parlamento que eu julgo que são condição essencial do go
;verno representativo. Tudo quanto nós pudermos fazer, todos 
os sacrificios que possamos fazer, por grandes que pareção, 
para que a opinião dos representantes da nacão seja conhe" 
cida pelo povo .. que nos constituiu, toda a despeza para este 
fim é pouca. 

Ora, senhores, como disse, não posso, portanto, acompa
nhar a idéa de se dcixár sem providencia alguma a publica 
cão. dos nrssos debates. 
• Se acaso o· nobre seJador concebesse a sua emenda de 
outto modo, talvez eu désse o meu voto. Verbi gmUa, se 
acaso ficasse a mesa autorisada, no caso de não haver em
preza particular que queira fazer o serviço por sua conta. e 
risco, não tluvidal'ia até neste ponto acompanhar o nobre 
senador porque parece que o contrato é um privilegio que 
se dá a uma folha que publica e as outràs folhas não pódení 
concorrer com o privilegiado. · · 

Por outro lado não acompanho tambetn o parecer da mesa 
na parte em que exige que o contrato seja por dous a1mos. 

O Sn. FEnnmnA PENNA : - Não exige. · 
O Sn. SILVEIRA DA ~IorTA:- Ou propõe. 
O SR. FEnnEIRA PENNA:- E' o maximo, fica á mesa a 

liberdade de providen~iar em vista das propostas. 

O Sn. SILVEIRA DA llorTA:- Eu confio muito na mesa,· 
mas é principio meu a respeito de autorisacões que devem 
ser definidas. I\Iesmo para não pôr a mesa eni embaraços de 
solicitações eu diria que a mesit ficasse au'torisada a fazer o 
contrato por um anuo. 

O Sn. 'VISCONDE DE JEQUITINHONIIA:- Eu, não, o receio O Sn. VISCONDE DE JEQUITINIIONIU:- Apoiado, como tem 
é de V. Ex. siuo até boje. . . . . 
·O Sn. SILVEIRA DA ~loTTx: - Então V. Ex. quer: que seja O SR. SIL VEIR~ DA. nioTTA : - Sim, senhor. 

eu só que tenha medo e não V Ex. ? O SR. FERREIRA PENNA ·: -0 ultimo contrato foí feito para 
0 Sn. VISCONDE DE JEQUITINIIONIIA: -Eu não, porque julgo duas sessões. . 

isto phosphorico e ephemero. 
Q .sn. SILVEIRA. n,l. MoTTA.: _o que é que julga phos- O SR. SILVEIRA DA MorTA:-Mas acho que deve ser por um 

phor1co.? . anno só. · 
Agora direi a V. Ex .. a razão por que entendo que alguma 

O Sn. VISCONDE DE JEQUITINITONIIA: -Estes actos deve- inn.ovação se deve fazer neste serviço. Qual é a i.nnovação? 
xame e perseguição. · D91xar de contratar ? Absolutamente não adopto Isto porque 

O .Sn. SILVEIRA DA ~foTTA: ~ V. Ex. pqde julga-los phos- nos arriscamo&- a f~car sem pu~lipação de debates. Contratar 
phonco~ e epbeme.ros, mas não quer,n os sente, para estes a por ~ous annos ? Na~, acho mu!to, só p_~r um anno. 
persegui!jão é mm to real... , P~rem2 Sr. pres1dente, o _~nconvemente que. se nota na 

0 Sn. FERRAZ:_ Naturalmente :publw.açao d~ nossos debates e out1·o. E eu vou dizer qual é. 
· · Seria prec1so que a. mesa. quando elaborou o seu parece1~ . 

O SR. SILVEIRA DA morTA: - ... e, assim como o go- pedindo autorisação para fazer o contrato, apresentasse para 
verno se desmanda fazenclo por perseguinão recrutamen.to e a empreza da publicacão alguns encargos que ella não tem. 
outros. actos que o nobre senador apontou e que se praticão Entendo, verbi g1·atia: que se devia impôr á emprcza que 
não só -no Maranhão como em toda parte do imperio actual- publica os debates do senado a obrigação de ter redactores 
mente. dos discursos tomados stenogrn:phicarnente ; então nós teriam os 

O Sn. FuRTADO: - Estes factos não esÚio provados a vantagem da publicação dos debates mais rapida, teríamos . 
O Sn. VISCONDE DE JEQUJTINiiONIIA : _ llrovadissimos. evitado muitas imperfeições que tem havido este anno ·na 
O SR. PRESIDENTE : - Peco attencão publicação dos debates. · ·· 

• • · O Sn. FERIIAZ ; -Eu creio que estes defeitos são apenas 
O Sn. SILVEIRA DA ~IOTTA: -Se o nobre senador acha da composiçito typographica. . . · 

que um governo póde fazer perseguicões por este meio, por 
que razão não ba de conceder igualmente que elle ·n·o. caso 
de não haver . uma pu~licação ordenada, pelo sen~do para 
seus debates possa ter 1ntoresse em escurecer o debate do se
nado, interpOr os seus meios para obstar a esta publicacão ? 

Ora, eu digo ao.nobre senador um meio muito obvio· que 

O Sn. SILVEIRA DA .MorrA:- O defeito é outro, é il irre· 
gulal'idade com que se publicqo os discursos, e disto não é cul- . 
pada só a empreza; nem são culp~dos os tachygraphos, som~s : 
culpados nós mesmos, e é prccrso que cstabelecamos provi· · 
dcncias contra Jlós mesmos. . • .. 



SESSÃO EM 30 DE AGOSTO DE 1864. 

• 0 Sn. VISCONDE DE. JEQUlflNIIONITA: -Não temos culpa 
nenhuma\ não é pasSIVo!, /o trabalho é muito grande. Aca
ba-se aqUI ás 3 horas, e não ha tempo de ir rever os dis
cursos em casa. 

O Sn. FEnnAz:-Fiquern para os supplementos, 
. o Sn. SI~VEI.nA DA lUOTTA:-Eu. vojo que se publicão os 

dzsc~rsos tao I.nterrom\Jidos quasi sempre; publica-se uma 
~essao e no mm o. deli a ú vem : cc J>ublicaremos depois o dis
curso deste I! obre $en~dor; )) Jmque? Os tachygraphos derão 
as notas d~Eifrad~s, v1erão para o poder do orador e este não 
teve occasmo, nao pôde fazer a correccão. Para isso é que 
quero . redactores. O redactor serve para satisfazer esta 
n~c~ssidade. O nobre senador pela Bahia e outros· que tem o 
tltr~1to ~e occupar .att.enção da casa por muito tempo e 
fazer dis~ursos rna1s extensos, dos quaes. se tem queixado o 
nobre prestdente do conselho ... 

O Sn. VISCONDE DE JEQUITINDONIIA :-Scni razão nenhuma. 
O Sn. SIL vEmA n.~ MorrA :--:- Sim senhor. Estes oradores 

quando acabão de fazer um discu:r~o · não podem ir para a 
casa rever outros discursos. 

O S1t. VISCONOE DE JEQUIT!Nl!ONIÚ :-Sem duvida. 
q Sn. SIL:VEIIlA DA lUoTTA : - Eu j{t tive necessidade em 

val'las oc?asJõeii rle em. urna sessão falia r quatro vezes, fazer 
q_u~tro discursos,, occupar uma sessão inteira; desde o prin
C!P!O até o fin:; e um facto; porém como depoi3 disso ir cor
rigir quatro discursos .. ? Não é possivel. 

nrazo em um anno, e isto é em favor da mesa; em 2o togar 
Impondo, embora custe mais, não regateio a respeito do ser~ 
viço. da publi?ação dos. debates! porque entendo que é a ne
cessidade maior, a mazs csscncml do governo representativo 
impondo, digo, a necessidade de redactores que tenhão ~ 
obrigação de receber dos tnchigrapho.s ·as notas decifmdas e 
compOr os discursos, ficando ·aos oradores o direito de fazer ' 
sua~ rectificações c recla~aç~es para serem attendidas quando . 
se t1ver de fazer a pubhcaçao nos annaes, afim de que saião 
seus discursos sem inexactidões. Parece-me que é ·a idéa mais 
pratica, mais constitucional e mais garantidora, por isso hei 
de votar neste sentido. · . · . 
. e· SI', _vi§eond.e tle ~C~.(Uitin~~nlla :- Sr .. pre

Sidente, nao posso amda desistir da op1mão que 'lrofert rela
tivamente á publicação oflicial dos nossos debates. 

Os argumentos. que se têlll offerecido á consideração do 
senado contra amm?a ~n~enda, não.forão ~aes, que me con
vencessem da. sua mutilidade ou, msuffimencm; antes pelo 
contrario, estou convencido, continúo a estar, que nada ser4 
mais util do que deixar a publicacão dos debates do senado 
entregue á industria publica. • . 

De todos os argumentos trazidos á casa, o unico que me
pareceu dever produzir algum effeito, foi o do nobre sena
dor por Goyaz, rela ti vamen te ao petrueno numero de tachi
graphos actualmente existentes. 

Eu, em um aparte dei logo a saber ao nobre senador 
que não era procedente a sua argu11:1entação ; que se havia 
actualment~ pequ~no 'hume!o de tach1graphos, é por que este 
genero de mdustria, não tmha futuro nenhum, e não póde 
ter, desde que se não tornar livre a publicacão dos debates 
das camaras. • · 

. O que se segue dahi é que a publicacão que se faz oflicial
rnente não póde acompanhar o intereS'se das discussões do 
senado e dá Iog~r .a esse in.conveniente que notou o nobre 
Rcnador pela provmCJa da Bah1a- de sahirem no Jo?'nal do 
Com!ner~io os d!scurs.os do senado no dia seguinte, quando a 
pu~hcaç~o offic1.al so os apresenta ás vezes oito, doze e 
qumze d1as dcpo1s. 
o Sn. FERRAZ:- Antia-arnente não era assim e se !aliava • v ) 

mais. 

As camaras, Sr. presidente, tratão com os jornaes de maior 
circulacão para publicarem os seus debates ; estes jornaes 
contão "já com esse privilegio, tratão com dons ou tres .ta· 
chigraphos, são estes os unicos que tem proveito. Ora, 
diga-me V. Ex., qual é o meio que tem um tachigrapho para 
viver de sua industria? A não ser este, não ha nenhum. 

O S~. SILVEIRA DA MoTT~: --:-Por isso me parece que 0 que Irem para a assembléa provincial? São os mesmos que ser-
é prec1so adoptar de novo e a Idéa dos redactores. vel)l.aS camaras que compõe a assembléa geral. Qual o outro 

Eu não vou mui-to para a idéa dos extractos, porque os meio ? NilO ba nenhum. Eis aqui a razão por que actualmente 
extractos servem quando ba um bom extractador como tems ha poucos tachigraphos ; eis o motivo porque os tachigra
Yerbi.gratia,o _Jo!'!1·a~ ~o Commercio; porcrn,nós ~ão podemo, phos ordinariamente são empregados publicas, isto é, vivem 
orgamsar uma mstltlllçao em relação ao prestimo individual do tambem de ser empregados publicos, estão na· dependencia 
uma pessoa; esta pessoa é de carne e osso, póde adoecer... do governo. ~ias desde que a industria da publica~ão dos 

debates se tornar absolutamente livre, desde que se acabar 
O Sn. VISCONDE n& JEQUITINIIONIIA.- E' exacto. com o privilegío,'póde. contar ~nobre senador por Goyaz que 
O S~~ SILVEIRA. DA. MoT!A:.~ ... e os discur5os não podem hão de apparecer muitos tach1graphos e estes hão de esmo-

ficar a mercê de um prinCipiante que venha extracta-los rar-se em satisfazer bem seus deveres. . . 
po~d~ em nossa bocca quanta.asneira lhe suggerir 0 seu ti~ Depois de feito ordin'ariarnente o contrato, Sr. ·presidente, 
roc1mo. .Portanto, o extracto c uma cousa arriscada; eu não qual é o resultado ? E' razerern~se as publica~ões como se 
posso descancar nelle. podem fazer. Nós, os senadores, somos os mesmos que obsta-

Demais, sênhores, a publicacão dos debates das camaras mos á publicação re~ular dos nossos debates ; mas fazemo-lo 
nã'l tem sómente o prestirno rnômcntaneo de satisfazer a cu- por vontade? Não. Já declarei ao nobre senador por Goyaz 
r~osidade publica; são .cle.mentos. h!storicos. Q9ando daqui a que eu tenho sido (se se quizer chamar, chame-se) o primei
cmcoenta annos se qUJzer falar 1dea da marcha da adminis- ro culpado, porque não tenho dado a tempo os discursos 
tração pubhca do imperio, nossos filhos hão de recorrer aos corrigiilos. Um outro nobre senador fará o mesmo ou tem 
annaes do parlamento. feito; eis aqui a razão por que a imprensa não se esmera em 

Portanto, Sr. P!'C~idente, eu não posso acompanhar 0 nobre ser pontual. Se nós fossernos pontuaes tcriarnos direito para 
senador nas suas Ideas porque nos põe á mercê do <>overno exigir da imprensa ser tambern pontual ; mas não somos, por 
c eu não quero andar á mercê do governo. A prov: de qu~ consequencia nada dizemos, não nos queixamos. · 
não devemos querer andar ú mercê do governo é que quando Ora, pergunto eu, é posSIVel ser pontual? Acabando nossos 
tratamos de uma questão destas da publicacão dos debates debates ás 3 horas da tarde, como é que podemos ir para 
do ~e~a~o, qual é o. i~tcre.sse de momento a· respeito de op- casa trabalhar cm corrigir discursos? E' isto possível? Não 
]lOSICiomstas ou mm1~ttmaes ? Não pó de 0 senado saber ; se tem mais nada a fazer? Não ha nada a estudar? A o r~ 
olh~-se. para as cade1ras dos Srs. ministros estão todas dern do dia não se revê, não se combina, não se procurá, em 
v~sms; parece que estamos. acephalos, que não ha governo. uma palavra, um ou outro expositor? 
D1scute-se o orçamento, hoJe nesta casa não ha um ministro ·O Sn. I?EnnAz: - A posicão não é de rosas, isto é ver· 
presente ; parece que não ha rninisterio mais, senhores. dade. . • · 

o Sn. VISCONDE DE JEQUITINUONIIA :-E' uma prova da o·sn. VISCONDE DE JEQUITINIIONIIA: -Demitis, não vejo 
confiança que o governo tem no senado. . aqui um Sr. senador que só seja senador; todos elles têm 

O Sn. SILVEmA DA l'!loTTA:- Portanto Sr. presidente se alguma cousa que fazer: são advogados, são conselheiros de 
acaso não houver mais discussiTo que ~e illustre. votarei estado, são juizes, em urna palavra, têm outra profissão. 
contra. a emenda do nobre senador.pela Bahia, e me reservo O Sn. D. MANOEL:- Sempre ha alguns que não têm 
para mandar uma emenda na 211 discussão: to1 reduzindo o 1 nada que fazer. 
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.O Su. vi;;Ct\:~tlll lJII :IEQt:lTINIIUNII:I :- Quem'( · · 1 folha otricial; não é o Monitor, uiio é o uosô(t ()oJ'rcioU{f;cúÚ, 
O Sn: !l P.!.INogr. : --Por exern•Jlo, o uobre senador pelas I JH:r~, 01~1 Ulll<~ palavm, uenh.H~l:l. or,rtra· fol.h~ rpw tem ilJl(l•l 

,úanuas quo c~tá ii'Joscutauo. 1 rcculo como .t.~l ~~o m~nrl~ polrtrco. Cu !la lllllll::tr:o tem alr ~u:~ 
n , ' . ,' , , . . . ,•, , " ', f~~!Ja ontlo ~xpo1mo ~eu~ pet,JSillll!•ntos, suas rdeas, sua:; I.: pi· 

O Sn. VJ~r.oNntl o~ .it>QUITH'moNnA. - E, tos .rruc n •• o têm nrocs, e <lss;m por· d1anlc. J;ntão entendi sempre que o Cor·-· 
muito que fazer tem que estudar. a onlem do c!m. · • l?'eio Officiat; era dcsnccessar·io; quando a1'parcr:cu e:' li! LJé;t, 

O Sn. D. iilANUEL:- Isso sim.... 'e~.tu graurlc despeza de. !iO:.OOO;~, cu julguei de miru pilra 
, - 1. lillnt que era. uma vcruCll'a s1necura e ·ie 0"1,. o'.,,.· .. r• lr1 o SR. VJSr.ONDi' ll8 JIIQUI'iYlilOI\IIA:- ... c na o po( em tru- isto mesmo. . . ' o o tl i.). cf,l .r ,( 

hallw.r sómeute em l'CVet• rhS!!UJ'80S. . . On se quCI·em ainrla Cor'i•e'o orr: . l t- ';' ,.,, ' 
. '''0l"l rlir-~c-ha (( PorrjUO rev(l os discursos? )) Porque .', . ' r ' ' 2 JI!CW en an 5Cjn. () (l que ' 
/'~ r .,· .. 1·· . ·. 1• t. f'. . , ·1, 1:: . . .• 1 1 . publrque os nossos d~hatcs ; adopte as medidas i:1.Ji::pQn-

JJ,wc.t•os~tl~. ~crreoura úlma.catt.c,tro_,to senrHO e saveiSl)ilrli.so [H'omptilicar p·: 'R t·b·JI .. ('· f·. 
nhu SHil) llH:IlO b~m tntwlo devo meu Cúl"'C'lO aos Sr·s tJ. ll' - r ra es.e .ra r! .JO I cm fhl ,l 

.' ·• . ' · , . ',r .. ·. '. ca-se a: jlU 1 1cacao pelo Co·treio OF~c·1'a! corllf'Jnto a • :-o eh•""t'nphos e nccttem clles atpJr cm puhlwo e cm famt!ia • . ~ ,. ti' , . ' •. ,ue 11.1 
... 

1
" , ., ~ .. 1 · ,. , L d·- di. . ,.. 't b, t 1 d aconteça o tJUe esta actnalmente n.cou teeerlrlo : n ~cu::d" t;d. 

L:>te !11CU "er'u.eci.n.Bn o, rtO .• ~cur~os l,nui o em tma os, vez não tenba reparado (jUC o Cotr''o 07'' .l IT tr ,. 
quas.I quo. porl!a d~~pensar 1110 rle rc1'e los; mas, em geral us actas dos nossos tt'llbaluos .. .- Gil~ • /. tc1:

1!, 1.1', '!.r:,~~~ r~:~ 
·mveJO por unia rar-ao: pt;ri{Utl cada pos;oa no mundo tem >Oi' . 0 JoYnat do mnl •. scn,w. uu., te~ senht., .... t.c 
ma diceilo prOJJ!'ia. e eu qucr·o lllt' a minba errada em fim 1 ~ , . · . : C o.. e/ cto pnbllca no dr a se~u:nte, n 

.. ;. • • <> • • ,·. • • • , ' Corrcw frlercant2l pubuca da mesma sorto. o D·1ariu do 
de OleiO portunuez, s_e,1a Cfl~IO for,enteud,1 c,:da um. como fl'i.o de .Janeiro Í<'lta)mcnte e o n: .. : Qff! · [!·•!'. ·J" !'·, 
lhe p<lí'GCer·, o rue c corto e que cmero ter a1nrla mais esto . . , , · ' . tal to 111cw 1 •· Jl ct ,) tr.t:> 
. . t. d. • .· • • . • 1 (fl'l. a mc:.m,t cousa nconteco rclatmwwnte as ach · t1·1 ~· 1 n1 ·tr"• tnco canelcnstrco !JUe i'Sl"ne u rnrJJU'I autonomw . t a ' . r- . I ' • ' o . '. ,, .. ( •• r..'' 'o' I . tem·OI"H'l'lNaohzcndocllerstoc-,.,lnsrloo·Jlf riduda.) Entllo hei de rever o discurso, niio !unho confianca )llbÜca'nrl~ os em ctia ti 'u lt' ' 

0". jJ . ss ~ ( q,l!j:C~ 
cm que vá o discurso .tal qual descjó que elle vá; .o, pai-a I ~.õo se' !h(; concedess~ c uld~oava conven:onle que a r,oh;!ea-
revcr o discurso é neccssario um trabalho insan~. . . é'ão ' a hypolhcoo de bnver pu!JJlc,,. 

Senhores, não duvit!li (1:.re seja uma quest1lo Importante a ~ r;:. • • ·. • . . • . · . , • 
questão da publicaç<1o dos t!ebatcs; ella não deve se1· en-j . ur. pr~stdent~, e,u explico melbor meu pensnnwutt) 110 sn
tmgue no gr.verno nem de vil ser ahunuonada. concordo nisto; nado•: sm p~r~mi~mente qne os. nobres seuadorc8 n;1o ine lr1i:J 
mns lambem essa idóa, St~. presidente, de se ri:o entregar ao! de fa~er a lilJUsltça de .. crilt· que não ~r~~ejo os. ineonvenien
<>overno,' não me parece mais da época, if:1o foi propri:o do te~ {J~e porlr;m tet·.Jogar cm .conseo,ucncw de,niío .. h.avcr pu
~rctllo passado; hoje já núo ha es~e antagonismo entre o L!rcaç.ao <Jffic~al !los noss~.s debate,s;. eu os· conheço ~ Eei 
poder legislativo e o poder ·executivo : a bar.mouia desses aprecrí.t-los i porem o meu pensamento, SJ· .. pre'ili<:Iite, o 
dous pocl.eres está boje na consciencia de todos ; todo o solfror um ~n_no, sulf~er dous annos, tres ou quairu annos 
mundo reconl:wce que sem esta harmonia niio é ilOssivél rrue tot!os c~ses IOC()nvementes, flilra ao depois temios a Siitisl'a
(l esl<tdo pr~ospero; eu tão já esse ;wtagonismo niio apparece, çiio de v,e! os _debate~ do. se.nad~ bra$ilciro livrern.cnte pub!i
licando a proposígiio que combato inteir;:mente gratuita. c;ulos. Nao so1 se me exphquc1 com claresa, se o senado 

Eu lembrava ao senado um meio, niio se querendo adoptar agora perl'~be. bem ~ q?o ~u J!retenrJ~.. . . : . 
a minha emenda; pergunto ao senndo por que motivf\ m1o l v • Ex. ·IHma. rl~ o~rm o que eu drssc em ararí.e ao nohr(l 
h a rle ser o Correio Oflicial que publique as discussões das , semrdor~ r:el~~ fll'OVrncra de,_Goyaz ; eu s~i o ·qtic e~l.á ÍH:!lllte-
camar·as. I CC!l!Jo aCl~!r.lm~Hte .~o . ~lar~nil.ão j s,CI . o qu~' ·aeoutecou 

SI D .. , . p 1 ~. , ., ,. e's!a I··'e~a , multas v~zes nn mmha pr·.ovuJcta, a l>ahra; &11l 0 que acnn-
0 .1. ANU~ .- onua em d1~cussao · u que eu teceu 'HJUI no tem[JO critico 118 1031 1S3~ ''''!'> I t. 

Vf [O . ' '· . . , . ' . "'' , • ... C: ll::i"> l'C a !VIl· 
J , • . . . . . . . . • . . • .· • m~nte. ás rmprensas que niío erão inteiramente do ~ovcrno; 
O Sn .. vrscor;vE. DE .lEQUITrNnONilA :-Fal-o.-llli~ sem duvida. sei ate onde póue_ o governo levar. essa sua rilania de oppl'imi1• 

~om mawres meros do. qr~e o f:~zcm. rle or~~nano ou podem todos iliJU~!les lJll,e nilo se sujeitãQ,á sua opinião; :.ci perfei 
lazer as .outras folhas dwrras. O Jrfomtor Umversal de ,l'?"ai~Ça lamente di5SO. No Th'iaranlulo adutth11ente est.a ~e recnrlnnr!o 
il n publicador do todos os debates lilntu do corpo lcglslatrvo il. IJllitnto compositor c dono de impreusa ali existe scnrlo d•t 
cdino do senado : porque o nosso Correio 0/Jicial oiTo ha de epposiç<io; eú vinha có:n desejo de fazer vet' a S. Ex. 0 nobre 
sei· tan1bcm o puiJiícarlor dos- debates do senado? lsto dc.ria ministro de agricultura, commercio e obras puhlicas o qur' 
muita importancia ao Co!"teio 0/!icial que me parece estar. está ali acontecendo, afim de obter delle al<>um rcmedio a 
ll~~;tant~men~e enj'ermo . . V . .Ex. uüo é\Cha gu~ .o Correio O/fi- eé. mal; eu trazia o' . Constitupionà'l nquÍ~ia côrte, onrlr1 
cwt .esta enfermo, quas1 a morre~ I .Esta tao cnfmno qu~ vem uma co~·re~ponde~~Ja.a esse respeito. O senado s:t!.w 
noter. uma cousa que me pnrc_ceu srngular: sua de~peza vat que este mero tem sido sernpt·e adoptado e que nas milo~ 
até .íO:OOOS e. não ha consignação alguma na let do orça- enli10 do governo, c.omo muito bem di.sse o uobnl senador· 
mento para ~st~ des.pez~ ; logo o governo entendeu .. acabar pela provinda ~à Goyaz, ficaria. a puhlicaç;ln· dos nossos 
com elle ; nao e logrco ISto ? debates. M~s veJa V. Ex. que IHIUIIIO que eu dis;c é exacto 

O Sn. FEnnAz :-Como eslú deve-se acabar, n<1o prceucho· e b<~ de venficar-~e. . .. .. . • . . 
seu fim. · Drsse . eu .. « ~ plrosphonco .esse mew, c cphomcro~ n 

Sustento o que dtsse; ha do se empt·egar um 1lnnn .. ,ofl'n)l'c:nos 
o· Sn. 'I'ISCONOJil l)E JllQUITINI!ON!l.l:- Pottanto, CI'eio cu dous annos, no terceiro haverá algum lenit:vol no qu:il'lo 

que o Correio O!ficial estú a ncnbnr·; mas é horn, é util que t•:il'cz desappareça ; e que vantagem não ó, Sr. presidente. 
não haja Correio Official? Ellll tem· grandes o poderosos drga-me c~da um dos ,nobres .senadores, que vaulagcm ttão ó 
infmigos...... termos nos os debates pubhcados no dra se~•uintc c.onco1•• 

·O Sn. FEnnAz: -E~ utiÍissir.rio qt.ie h·ajn. rendo pará esta: industria todos os facbigTí!p~os c 'tvpo<>ra-
0 Sn'. viscoNDE nH JEQUJTINrroNrrA: - Sctnpru tive a este. phins do paiz. ' I'> 

respeito idéas um pouco diver;sad; sempre ente!ldi que não ·. Tambem. pão erei.a 0 sen~do que para mim a qucstfilÍ 
!Javia· necessidade alguma de Corre·iu Olfida!; porque dirijo· ri~ ~i:OOO~ .0 de.talr~lpOl'tancJa que ~c deva sacrificar prin-

1 d - d t crpws poii~Icos,, a utrluladc. vet·dadernnnrnte prtr.lamonl.ilr rJ mQ pc o .qt~e acontece ~m. uma gran e, naçao on e o sys 11r~1a t t , 
J•epresentatryo tem exrstrdo !!a .s~curos, .c onde por .asstm l'l\presen a IV~ a essa ccon~mm ;-~~o. Eu .desejo a econondil, 
dizer se va.t beber l.uzos Oll)ll'lllCipros pmlicos a respml:o. do p,orrpie a mw!Ja regra, 8t·. fli'CStdente, e economi~ill' ai é os 

1 v nterr&,.·.para poder ter o haLi'to de economisnr as Wlf.<'nas 
g-overno rcpresenfatlvo, que é a Ing aterra i la nilo exJstc de contDs de réis, JlOt'tJUO <]Uem não se habitua a ccaHornistll' 
folha official. 

o pouco diffici.lmentll· chega a hahituar-se :l M:ononrisar .<'S 
O Sn. FmmEtnA. P!lNNA: -E' a Gazeta de Lond?'c~.? gmndes quantms; portanto para mim :H:OOO,) snn qr~anlüt 
O Sn. YI!CONDE fiE .h~QUJTINIIONru: -E' só para publicar que uevo se~· eco.norrusarla; mas n;io lauto ~rw ~e sacrifit;'umu 

os despachos. rc Hoje foi agraciado esta ou aqucll!1 pessoa n, por C~lUSI~ dtsso lllteresses vcrdadoiramento polilicr•~, vitacs o 
!J nada mais;. nno é verdadeiramente nquillo que chamamos, con~f.ttuc10nuo.s. . 

~9 
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~las ·é de gr.1n~e vantagem prt!'a nós, livrarmo-nos, corno 
eu di,se, de rcvis;1o, .de correcção de discursos. E' muito 
importante termos os nossos discursos tacs quarà' publicados 
no dia s~guinte. Eis·<iqui o IJUe eu deseJava. A miuha inten
ção é sofft·er·. por tros ou quatro annos e no fim termos uma 
puhlica~ão correspondente ao estado de nossa civilisacão 
~~: . 

Agora direi 110 senado que, emquanto nc1o éomccarmos. 
nunca Já chegaremos, C trag-o· para O ~Cn<HJO Ulll exemplo. 
1'1a camara tel)lporaria ele França· não era pos~ivcl past'ar 
m•~'l emenda de 1\'Ir. BoUJ·don, que todos os annos pedia ã 
t:;:~nitra que acabasse com os discursos lidos; esta emenda 
em proposta todos os annos e sempre rejcitarta; os discursos 
lidos nuuca deixav<lo de exi~tir, os impt·llvisos nunca puderão 
apparecer, porque se acreditava que i~so era impossível: jul
g~va-se que os pm·Jarnent:Jres de França tornar ~e-hião ridí
culos se improvi~HRsem. Veiu a revolucão de julho, adopta
rào-se certas reformas e prohibirão·se os" discursiJs lidos. · 

O Sn. F};nnAz: -Actualmente ainda existem. 

O Sn. -v;scoNn'E DE JE:QUITIN!ro;;llA : -Qual foi o resul
tado? Entráhlo a appareccr oradcn;s qué improvisavão e 
muito bem, porrr~e a necessidade é que faz tudo, a necessi
daôe é uma especie de motor a que üada resi·ste. 
. Comeccn\os, Sr. presid.ente, acabemos com a publicáção 

official, tenhamos·· resigtmção para soffre~ os inconvenientés 
que podem apparecer ; durante doús ou tres annos soffrere
lnos.alguns vexames, mesmo algumas injusticas ; mas tenbac 
mos ce1·teza de que no fim de Ires ou quatrô annos a· nação, 
Sr. presidente, ba de saber com exactidão aquillo qúe nós 
aqui discutimos e o modo como votamos. 

O Sn. JoiuM : -Seria unl· verdadeiro progress·o. 
' o Sn. FERRAZ: - maldito progresso! vivermos nas 
trevas .... 

0 Sn. VISCONDE DE JEQUi1'1NllONIÜ:- Demais. Sr. presi· 
dente, V. Ex. 'acredtta que póde dalii da sua cadeira obri
gar-me a .s·er att'ico e não asiatico? Se V. Ex. pensa isto 
éstá enganado; hei de ser o que eu quízer: V: EX:. ha de 
chamar-me á ordem, e ,eu hei de voltat• ao est!lo asiatico ; 
não hei de adoptar o estylo attico. Mas. sabe '. Ex·. queni' 
~ódo fazer-me attico e não asialico? E' acaba1·-se com a 
publicação official dos debates; acabe V. Ex. com a putli
cacão official dos debates e verâ como principio _a ser attiéo e 
nàÓ asiatico. -

O' Sn. D. n-IANOEL: -Duvido. 
6 Sn. vist1oNDE DE JEQUJT!NrroNnA.:- V.erá V. Ex. cnmo 

liei de dizer só e tão somente aquillo que for necessario para 
sust'enfa~ a' minha opiniiio ... 

O Sn. FEnÚz:- O habito pórle muito. 

bato~, mandai-os a todos os pontos do imperio, a todas a~ 
f1·cguezias o aldêns, porque é do elemento darruolla camar.a 
trabalhar por fazer bem conhecidos todos os seus membros, 
suas opiniões seus caracteres, o assim por diante. 

O senado, não; porque ? l)orque o senado é vital i cio. 
O S::. FmmAz: - En·trro facari10s as nossns sessões secro-

ias, por esta razão. • ' 
O Sn. vrscoNDE nE JEQUJTINBONnA: - N;io é mister tantn .. 

O senado é um corpo absolutamente conservador, póde até 
ter as suas se~~õeR pouco fJ'C(fUentadas; e V. Ex. veja que o 
nosso edilimo é feito para éonseguir este fim. (Hilar-idáde.) 

O Sn. D. MANOEL: -I~to sim ... 
O Sn. FEuHAz: -·Principalmente com a medida de não se 

deixar entrar ninguem senão depois de aberta a ~e~sao. 
O Sn. SrLvEmA DA Mo·rTA: ~Para supprir o edificio ê 

que são precisas as publicações. 
O Sn. ''ISCONOE o E JEQtn'rrNDONGÃ: - Sabe V. Ex. quo 

fizeriio as galeria~ de maneira que pouca grnte pórle vir as
sit~tir aos debates do senado; a casa não é euphonica, não ó· 
barmonica, quem falia aqui não é ouvido do outro lado, .e 
muito menos nas galerias. Mas no riwmento em que se n~o 
tletcrmine que os debates serão. publicados officialmente, 
V. Ex. verá como as nossas galerias se encberáõ .... 

O Sn. FÉnnAz : ~ E as ti'ibunas tornão-se mais largas .. : 
. O Sn. VISCONDE DE JEQmTrN.IiÍ>N1JA:- .... como as nossas· 
tl'ibunas hão de tornar-se cheias. 

O Sn. SJLVEmA DA MorTA : -nlas se nellns: não cabe muita. 
gente .• · .. 

O Sn: vrscol'ÍEE vil JEQUITINnoNn~ :-Não cabe .por ora 7 
porque não rem bancos ; V. Ex. vê ali bancos ? Vê dous ou 
tres e muito inconimodos, porque a faUar a verdade, quem 
vcri1 para ali fica' doente se se demora duas !i.oras. . 
. Em uina· palavra, 81;. president~, eu· creio que tenho mos~ 
fra·do que é preCiso fazer o sacrificio de ácl.!bar coni a. publi~ 
cação oilicial dos débatM, adoptar esta medida que ha dê ser 
de summa.vantagem. Se, ROrém; não passar ammha emenda:, 
então desde. jâ declaro a V. Ex. também que niio posso votut" 
pelos· dous aunos,;não é possível: Pois, se~-~ q~ero.~er se para: 
o anno torno outra vez a apres-entar a mesma .emenda e se 
passa, como é passivei que eu vote por douif otinos ? 

E demais. a mai~;· eu tambe~; então des:ejár!l,j~ que se tem: 
falia do aqui eni algumas· ~e~idas;q~e no· c~ntrat? se. cuidasse 
de. e~tabelecer a reg-ra de.serem os JOrnaes da casa entregues 
nà's noss~s moradas, e obt'er da· cam~ra dos" dep,utttdos a mes~ 
ma coudrção no contrato com o seu JOrnal officmL 

O SR. FERRAz:~Isto deve ser livrá a Càda urrí de nos. 
O Sn. DANTAS:- Ellcs costumão a perguntar isso. 

0 Sn, VISCONDE DidEQUITINllONllA: ,...:_ ... expi;essa-Ja e O Sil. VISCONDE DE JEQUI'flNH(>NnA:......: 0 nosso jornal offi~ 
uada mais. . . · 1 · · f d d d · ·. d ·. Cia assun az', mas o a camara os eputa os, não, se-

O Sn. D. 1\tANOEi;;- Isto é bom· de dizer. rihores. . 
o Sn. SILVEIRA DA; Mor:TA:- Eu: tambem. digo isso j o o S!i: FERRAZ:...::. E' verilade. 

medo que tenho é que se acabe com o senado desta maneira. : o Sil. vrscoNDE DE JEQUITINIÍoNnA.:- Eu tenho instado o: 
O Sn. VIsCOl'illE DE JEQUITINIIONRA:- Quando ... se riie de-' mais que é possivel e ainda não o pune conseguir. Eu me 

rem apartes eu uil'o responderei. dirigi mesmo a. V. Ex. ped_indo-lbe q~e houvesse de. obter' 
0 Sn D M NOE •• _oh se re~ponde ! ·est~ graça·re!atrvamente ao JOrnal of!i~ral da. ca!llara tempo-
o S · s· ·. 11 ~;.,11.1· . E·, · d b· ramt, e nil'o se pOde obter; o Sr. officral-maror mteressou-se 
n·l~ ILVEIIIA DA "'OTTA.- um mero e aea ar com ·O mais possiV'el par!t-que isto se conseguisse e não se obteve. 

0 se ai · . . .. · . ; Se algum nobre senador tem· obtido •.. 
. O Sn. DAN'; AS:- A outra camara ba de publrcar os seus 0. 8 . F RliAz·. _Não 

rtJscursos e IIOS niio ? n. E . • • . 
0 Sn. PRESIDENTE:- Peco a attencão. O Sn. vrscor;DE DE JEQUI'riNnoNnA: ~ ... é por excepção. 

• . . • · . . . O Sn. FERRAZ :-Não ha nenhum. o- Sn. VISCONDE DE JEQUITINHONIIA:- Sr. presrdente, o se- . . . ' .. . . . 
nado do Brazil está constituido de forma que não tem ponto O Sn. VISCONDE DE J~QUITINnONnA :-Por~;:nto eu deseJam 
de comparaç<Io ~lguma com o? outros seriados de outras na- :que, entc.ndendo-se V. J~x. c~m. o .Sr. pres1~ente da cam?~~. 
clíes representativas Verdadetramente os senados em geral temporana, se puzesse lá esta cond1çlio e cà Igualmente Jl<lra. 
Íiãó são corpos politicos, onde a pub~ic~dade seJa. levada ao oil Srs. deputados. 
ponto a que ó levada no· senado firas1leuo ; arJUI· Jâ se dev~ra 0 Sn. SILVI!l!IA DA. MoTTA : _E os redactores?' 
ter cm attençilo esta regra de outros senados. A camara tcm-
~lOrar.ia tem necessidade absoluta rle publicar ?S seus de O SR. v1~coNnE nn JEQUlTINIIONUA : -Agora lcmbra-meo.' 
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SE~SÁO ElU ·ao DE l\(iOSTO DE 1~6!. 

~twhre scna<lot· pela província de úoya:t, uma idéa por e1\à tivo tinha como quo ilpprova<lo o contt·ato anlcriot', não 'cor. 
apresentada á casa relativamente á ncecssidada de redacto- · cedendo autorisaçao fHlt'a tanto; e~te ponto ti t•elativiJOJent<\ 
rcs. Eu adopto inteiramen~e o que o nobr·o senador offereceu ao fundo de reset·va.dessa companhia. llu contrato actualt·e
á consideracilo ((a casa, mas 'desejava não pet·der a minha· sultn que a companltia em pouco temJlO torá um fundo do 
autonomia,.: .. (nn~o-se), sim, eu quero que os meus.discur- reserva talvez igual ao seu capital, o o resultadú scr·á lfU!' 0 
~os terihão a autonomia do orador. serviço será mal feito,por·<rue ella immediatamento, preenchi. 

0 Sn. SILVEIRA DA nJorTÁ : - Pó de ficar livre 0 rever ; ' do esse fur!do. com preteriçilo elo s,crviço, se .Jiquitlará, dando 
mas' uma cousa é rever um discurso já redigido, e outra é a seus accwmstas a parte respectrva. 
rever uma nota stenographica decifrada. O Sn. S1t.VEIRA DA AtonA :-Coino já fez . 
. O Sn. vJscoNDE DE JEQUITJNHONn,A : -.- O que é mais, ás. O S11. 17tm.nAz :-De mai~, o primefro contrato se baseõv.t 

"Vezes me fazem saber que aquillo que eu quero 'é um erro, ' em uma ·razão, que me pareceu plausível: a companhia não 
· e eu digo: cc Pois bem; quero mesmo este erro >>; por exem- se contentou com as dilferentes subvencões quose lhe derlío, 

.pio, eu quero dizer uma ptoposiçrio verdadeira a olhos vista, exigiu mais um à, não pequena; o exan1e feito pela secretaria 
e. n<io quero dizer uma proposiçâo verdadeira a olhos vistos; do estado .tlava em resultado q-ue ella. podia ter, ·11as cil•cum
f,ieixe-me errar·, mas não tem sido possível obter isto. Mas stancias em que se acbava,,um lucro oJ·dinado par.t'o:s seu~ 
~oncordo iHf.eímmente com o nob1·e senado1·. accionistas; o estado da companhia até celebrar-se es;;e ·con-

Emqualito 110 mais, Sr. presidente, o senado deliberará trato a que me refel'i parecia não bom; mas,immediatamerrt"6 
çomo entonder em sua sahedori~. Eu acho que tenho razão, que o contrato foi feito, ella repartiu um dividendo superior: 
-I)S nobres senadores que impugn110 a minha. opiniao tambem a tqda a expectativa, pagaurlo além disso uma <JUan tia avul · 
11 terão, e a sabedoria do senado é quem 11óde decrdir na tada, creio mesmo que de perto de 200:000~, se mio mais, 
~~olltenda. que devia em consequencia dos atrazos em que cahiu. 

Encenada a díscussão, passou para ~~~ o parecer com a Tambem fui dt>monstrado por esse exame que os negocios 
emenda. a seu cargo não icio bem ; e, para o~viar que ella viesse au . 
· REFORMA DO SENADO corpo-- legi$lativo fazer novos pedidos, estabeleceu-se nesse. 

contrato uma especie de registro, q~te obrigaria a companhia· 
Entrou em 2a c:iscussão e foi, Sl'm debate approvado o a ter um bem material ou a não repartil· um grande lucro 

parecer 'da mesa n. 26 sobre concertos da secretaria do pelos seus accionis~as. Este regtslro era o seguinte : ne
s.enado. . pois de separada a quantia necessaria para 'O capital de re-. 

Seg-uiri1o-se -em 1 a discussão, pnssúrão pura 2a ·e -desta -ser11a, na fórma de seus estatutos, que foi nesta pa1·te am
para Sa., successivamente e sem drbate, as seguintes pro- pliada, se declarou que tudo quanto excedesse dessa quota 
posições ria camara.dos deput<~dos: · - para .fundo de reserva, e 12 ~[o de dividendo, reverteria para 
· 1a conceilenrlo ao Or. José Antonio de Magalhães Castro os coJres do estado: Pareceu me isto necessario para evitar 
l!ma compensacão pelas despezas e trabalho na confecgilo de que ella,.negligente como tinha ~ido, tivesse um bom mate
.prQjectos do corligos militares. . ·. · -ria], porque o receio de~sa conversão para os cofres do estado 

2n autorisando o governo a mand:lr abonar a D. ~111thildes a obng11 ria a gastar par·te da sua receita com o melhor·a
Emilia de Vasconcellos Pinto Ll'al a importancia do meio mente do material a seu cargo. Es~a disposição, depoi~ de 
s_oldo do seu finado marido ·o :brigadeiro Rianoel ':Pinto de ar provado o ·contrato e publicado, sdfi'reu grande opposiç<i(}. 
Azevedo. O governo ultimnmente fez a innovaç11o a que me refiri a 

sabor da ·companhia. 
COMPA!\IIt~ RIÍASJJ.EIRA DE PAQIJETES' A VAPOR. 

.Entrou, finalmente, em fa discussão a proposiç;io da 
111esma camara que approva o decreto n. 309 de 7 de maio 
de 1863, que alterou o contrato celebrado em 17 de dezembro 
de 1859 com a companhia brasileira de. paquetes a vapor . 

o Sr. Ferraz:-· Sr. presidente, este projecto depende 
de in[ormacão do governo. Parece-me 11ue elle em uma parte 
ê incompleto e em outra excede aquitlo que devemos de
s~jar. 

O Sn. SrLVEIIIA DA MorrA: -É melhor pedir o adiamento. 
O Sn. FEnnAz:- Ped,irei o adiamento, mas direi a.Jguma 

cousa . 
· No primeiro coritra·to ba alga,mas condições que preci~ão 

ue approvação; este segundo con!r1~to foi além da autorisa
ção havida, e este excesso de autonsaçilo me pm·ecc rrue não 
p,óde ser justificado. principalmente na ·ultima par'te, por 
alguma razüo plausível. A companhia de paquetes tinha um 
contrato quo devia findar-se em certa época ; o primeiro cou-, 
trato prorogou esta época, e este novo contrato sem auto
risacão prorogou tambcrn ainda mais. Eu desejava sabet· do 
nob1~e 'ministro de agricultura se havia inconvenicncia nesta 
.pro rogação._ 

O Sn. S1L VEIRA DA. MorrA : - Não ha. 
O SR. FERRAZ :-Porque me parece que devemos parar 

~om taes prorogacii,es. Eu destljára, Sr~ prosidente, que o go 
verno tornasse sobre "Si o exame desta questão ; não podem 
progredir por modo algum os difl'erentcs servicos a cargo des
ta navegação do norte, do sul e da navegação interrnedia da 
maneir·a por que se acltão; é mister àlguma-cousa fazer para 
que obtenhamos a:quillo que for mais conveniente ao servico 
publico. , • 

O governo nesse cont1·ato foi além do tudo; reformou o 
contrato antigo em um ponto para o que não tinha autorisa
~ão do cor.po legislativo, porque neste ·p?n~o o corpo legisla-

Devo notar que, quando se fez o primeiro contrato, dizia
se qt1e elle e1·a coutmrio aos 'interesses da faz~nda, rE'petiu
sc isto muitas vezes; ao depois entendeu-se que elle . Pra 
lesivo á companhia. Nesse contrat<1 se concodêrão as isencões. · 
de direitos sobre materias primas que a companhia pudésse.. 
importar; esta parte ainda não foi app1·ovada, assim .. "Como 
algumas outras. No meio de tudo isso, dando-.:;e ainda um. 
~rantle favor, qual foi o do emprestimo de ·500:000~, accres
centa-se que o mesmo contrato subsistirá. por wu e?pa~o de. 
tempo maior ao primeiro contrato, oa pro~:oga-se ainda mais· 
·esta me~ma prorogação I 

Pergunto ·eu : não podemos 'ter daqui a pouco tempo, por. 
meio de concurTcncia, riina companhia que. nos f9rneça .um, 
melhor servico? Ainda quando, Sr. pr{lsidl'nte, nós.receiemos ·· 
que não hajit esta concurrencia, não é.·.melbor examinar se, 
potlenilo e lia ter Jogar ou não, att.ender para o tempo? De . 
certo que sim. lUas o interesse principal que descu)lro na 
não prorogac<io ó o ·Seg-uin to : -convem unir as lioltas inter
mediadas à Íinha principal j daqui I'CSítltal'iÍ. economia para. 
os cofr·es do estado, resultar~ maior· lucro para os accionis
tas, niio ~ó em relacão âs linhas intermediarias, mas princi-
palmente r.m rlllaçãÔ á linha geral. . . • . 

Qual ó o melhoramento quo podemos obter.com a existen
cia desses tO ttra tos parciaes? l'or m~io da fusão das .con -
panhias podemos obter uma vingr.m .redonda até o Pará em 
menos de 24 dias, fazendo a linha intermediaria o ser•vico 
corn~eteute; agora não.ptJdemos tçr senão UnJq viagem quasi 
da China. 

Vê-se, portanto, que ha muita vantagem em .attender que a 
experiencw demonstra a desnecessidade de conservar as linhas 
intermediarias separadas da linha gçral, e attender á con
currencia tle quaesquer ,outr;as companhias que possão fazer 
melhor esse servico. 

Ainda' ha mais, ·sr. presidente, o servico desta companhia, 
relativo á navegaçi'io entre a cidade .elo Jtio·G:ramle do Sul e. 
a cidade dc.l'orto-Alogre, n<io se aehí! conforme o coutrat~. 
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F~~~~ :.crvil,'l! ti feito por cruLiircaeõcs ![UO se tirárão do 
(1•hn•pw. :;tw rr:1o s:io proprias pal'il p·aBsa;.;eiros · ,ó muito 
rnal f~!ito, ui•o e como ol'~t antigamente. feito po;. um vapor 
es[!(•c·r:il conr as comrnod1dades sullicienles. Se se cxumina
rrm 1.1em os J'aetos, se se exanlinar·em os contratos ver-se-ha 
que racia vapo1· da con1panhia não tem os sobre~alentes ne· 
I'C~>; rin~, que a vida dos cidad;ios que nelles embarcão está 
:'t máeê dos c:qu icbos da mesma companhia relativamente 
i·s ecouo!11ias qup ICJ? de formar:- Se so der qual!JUer suc
rcs~n, nao Ira o matenal nccessarro pam salvnciio daqucllce 
quo "o cm!Jarcfio ; cm todos os paizcs isso é úma condic<1o 
es"enc:!nl. • · · · · • 

No ~lo contrato que agora se reforma ha condicõcs nesto 
~~·nl ido; .n;:~s e lias nfío t~m sido postas cm exccúçiio; nfío 
wm llavr,,o llJe?mo fiscalrsação nlguma, de sorte que tudo 
anda ~::m10 nnl.rr-nmcnle se achava, e n<io ú materia de pe 
~t~Jnn<~ 1111portancia: qualcfuer· de~ eu ido, qualquc1' imsencia de 
li~r.alt'a~ào, como actualmente existe,. rioden't' ser fatal ás 
vid.a~ daquclles que são passageiros ·desses vapores. Ainda 
ui!.rmamcnle, 11iiO obstante todos os cuidados das autoridades 
im1 t!ill p;riz que neste ronto é muito fiscal, ü l'1'anca, deu-se 
:1 pr•rda de nw is de UO vidas, na passagem· de Lyon pam 
nutro Jogar pelo rio Saône. Nós nao lemos tidQ: essa infeli
cidad<\ mas já <t tivemos a respeito elas· barcas que naveg:lo 
entre esta capital e Nillwohy. Nós sabemos o eJfeito~dessa 
ncgli;:encia i mas entre nós tuclo se faz por meio de ernolu
menl"~' de t.xas, e, quantia não, as autoridades·não se prcs
tiio. ao serviço que muitas· vezes a humanidade rer1ucr mais 
do qutl ú :'ropl'io' scrvico put\ic.o exige. ' · 

Nestes termos eu estou, Sr. presidente; perplexo sobre o 
veto <\ue d;;vo dar. Eu desejava. sab'~r. a opinião do ministerio 
<lctua ; mas nesta casa não veJO muustrp algum.· · · 

. . ' . ~ . . ' . . 

0 .Sn. 5lLVEI!lA DA ntoTTA: -Estamos accphalos. 

O Sn. FnnnAz:- Se algum dos nobres ministres neste 
momento _nos honrusse com su~ presença, cu poderia pechr
lhc es:;as wfo;·maçõcs. ·nias nó~.1gnoramos Ludo, uao sabemos 
'!u_al o .n~Jrie ,POr onde devemos ir; pn~ece que ha alguma 
arsc n)llll~tcnal, e; dada esta occurrencm, entendo que nós 
devcmus ser· bnstanto prudentes pam nfio approvar um con
li'ato que !1[0 S;\bCmOS SC é aceito pelo mínisterio visto que 
ellc foi feito por um míuisterio anterior. ' 
· Scnhor·es, eu depl~ro ~ situaç~o (Jm que nos acbamosi mas 
me parece que o mtmstcr1o dever1a pnver as consequenc1as de 

' ~~~~i~os ;~ctos q_ue se áccumulA!·ão de .d1a em dia (apoiaclos) i o 
mrnrstt•r·ro r~cvm prever que. a op~os1çào p:trhmentar ·da ca
mnra dos Srs. dcputad'Js e é. t1b10za da maioria que o sus
tc~t:~v:t nJo lhe .dava pro~abilidade. ncrri segurança, de bem 
aem:!l!il!'al: ~ pn1~ por mats tempo do que lerh tido. Infeliz~ 
mente ~ mlln~tci;IO se enganou, e eu fa~o votos para que,me
!ilor onentndo nos deveres dos encargos que pesfio sobre suas 
co~tas, e!! I! ·tJOssa tomar uma delibemcão eonscnLanea aos in
tere~scs do {Wiz ; e, se acaso. ellc SC reti:·ar; comtudo lhe 
;1 r,rlil'!'llw, eu desejava bem que se consti tu isso uni ministerio 
-vcr: 1adciramente parlamentar, qualquer que fosse o lado, 
qualquer que fosse o partido' a qtie pertencesse,· porque nem 
a situnçiio pó1lc continuar da maneira por que se acbâ, nem 
4'U dw.jo qnc no meu paiz os piirti!los não se fo1'talccão não 
1omem n. pos;çiio que lhes compete i e sobl'ctudo desejo' que 
tl'i.llJ}ilhcm de c~ommum accordj 9ucr os da opposição,quer os 
mJrrr~LrT aos, : a~a que se c·omwlrtle sobre as vertladciras basQs 
este systcma representativo, que vai sendo falseado por todos 
ols moJos, para o que muito contribuem as camara.s, porque 
~ITfl mtHlas espectadoras de tudo quanto se fnz,c muitas vezes 
porque nutGri~ilo ou approvão esses desmandos que vamos 
?. ·c~cr:ccando, os quaes sempre são fataes ao systema constitu-
1;ronal. · 

Peço, portanto,; n V. Ex. que se di,g·no dll attendcr ao rc
qne:r:u:wnto. de <od~amento que v o~ propôr,afim de que se sobre
,Jsl.c·pt na rllseussao desta matcrra. 
· Foi lido, apoiado e pu~to em discussão r. seguinte rerJueri
mr·iltc,: 

" \}nt~ ::c· ;1rlic a disc:us~:'to ate IJUC ,.,t,·.ia 11 ministro rrJs
":'ríi\'1. Si!n't! /<'f(l'(!'!. '' 

I 

qp :.~,. vil>iCOwa<St• c~~~·!l'Nnaa~u:hlDI~mb;a:-·N<lo c~tou t1erh 

Jli'!'Sl'~l.e no rrgilllenlo; presumo !jUC jú uào ha casa; perguutj 
qual e o resultado? · 

O Sn. vrm~IIIRNTE: -Julgar-se pr<·judical!u o requerimento 
c continuar a discüssiio da materia principal. ·. 

O Sn. llE!lllAZ: -Amanhã ? 
o Sn l'llESIDEN'l'E:- nr.je mcsmp. 
O Su. vrscoNIJ!l DE .IEQU11'1N!IOI\IL~:- Segundo os uso~ par

l~men~ures .do nosso paiz. Sr. pre~ide11Lc, hojn niio se dcvêra: 
<llscut!r objeeto nenhum {tcercu. do qual prulPssc h a ver· in
fluenct~ do pen~amento do gove~rno. (Apoiados). Eu sempre 
esp.ere1. l]!JO houvesse na casa algum minisLr·o di!. eorôa ntó ao 
meto-drai mas niio appareceu ainda nenhum· ó Puo·natural· 
mente estiTo na camara temporada... ' ' · 

O Sn. llEH!I.\Z:- Nilo houve casa. 
O Sn. ·viscoNDE nÉ Jl\QUITtr>iiiONnA :- Então ficâtão lú 

cm consequcncia do expedi eu te ... 
O Sn. FEnnAz :- N;i.o houve expediente. 
O Sn. SJLVEIBA DA morTA:~ Nem mesmo nas secretarias 

houve. · · 
O Sn. YISCOtxDE n~ .TEqmrrl'IHONnA:- Os discursos tfUC os 

nobres senadores tem ferlo com os seus apartes rcalmenté 
cof.undc.m-me a ponto tal, que nfi.o posso continuat· ... acho .. me 
co:teto wteii'ilmente. (B'ilari(Jade.) · 

Finda n:discus~;i.o: e não se P?dcnrlo volal' por falta de. 
q~wnrn, ficou [H'CJU~Irc<rdo .o retluer·rmcnto; c, continuando a 
d~~cussiTo da propostçiío, mnguem mais pedindo a palavra, e 
nuo se Jlodenuo votar pelo mesmo motivo fieou encerrada a 
1" di~cussão. · ' 

O Sn. P~ESIDENTE declarou haver participado o Sr. minis: 
t1:o da ~gncultum que não lhe em possível assistir hoje á 
d1sc~ssao da proposta do or,çamento ; e deu a ordem do di;r 
segumte : · 

1 a pa1't~ .- 3a diSCUSSãO das seguintes pro,posicões da Cil-
mara dos Srs. d3putados : " 

j_n Approv,~ndo o decreto que prol'ogou por cinco annos o 
prazo cm~ccdi.do a José J~CO!fiO Tasso para cxplorat· os lo;.' 
gares do mterwrcs das p1·ovtncms da Parabyba c Pernambuco .. 

.2.a Aut~r!sando o governo a mandar pagar a D. JoanÍl<l· 
Rte~rda Vw1ra do Freitas o meio soldo de seu finado pai o 
capitão José da cr·uz l<reitas. ... ·.. . 

1.'• discussão das seguintes : 
1.a Creando uma ft·eguczia com a invocaciío do Dmnc 

Espirita-Santo, e outm com a invocacão de N'ossa Senhora 
du, Conceição, no município da cOrte. • · 

2. a Crcando máis dous lugares de tabellião do judicial e 
notas no mesmo municipio. · 
·O resto das ma terias já designadas. 
~·a P.ade, (ao meio dia, estando presente o Sr. mini~tro). 

--;-~O!.Jtrnuaçüo 1la 2. a discus~ão da propo:ila do poder cxccu
trvo Dxando a dcspcza c orçamento a receita geral do impcrio. 

tevantou-sc a sessão a 1 1r2 hora da tarde. 

ACTA DE ::JI DE AGOSTO DE 1864. 
!'llllSIDENCIA DO Sll. VISCONDE DE All,\ETÉ. 

A's 11 horas da manhã foz-se a chamada, c :acharão se 
l'l'esentes os Sr·s. visconde de Abaelé, Mafra, Teixeira do 

1Jza, visconde de Sapucaby, Mendes dos Santos, Ferreira 
bar~o de llil'ilpama, Fonseca., Si queira e Mello barão 

de S. Lourenço, l?ermz, Pimenta Hueno, barão de ~l~rilihn 
vi~condc dtl Jequitinhonha, visconde de Suassuna marque~ 
do Jtanbaem, D. Manocl. Araujo Ribeiro, Souza H;1mos l1a
~~:nbos, . Cunha Vasconccllos, ·Silveira d.a Motta, Rodrigues 
Srlva, v1sconde do !laborahy, Souza Quc1roz, Souza Franco 
bariio de Autonirm, murquoz de Caxias e Dantas. ' 

l~Lllúriio co~1 causa participada ~s Sr~. ll~J·fio rle Cotcgipc, 
barao de ftlaroun, h;orão de Quaralnm, CnndHlo Borges Euzc
bio, 'Furtado, J~aula Almeida, Paula Pessoa, Almeida~ Alhu
!fllCrque, Sinim!Jú, D1as Vieira, Fernandes TorrPs, J)ias dr 
Cln':dho. Souw e ]tl(lllo. Pomp~n, Otloni e Zaehari~5; EJ .. 

p· 
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SESSAO EM J.o. DJ~ SET.E~lll!W DE 1Hilt 

... -
~nm parlicipa·:;io os Srs. Caudido llaplisla, Carneiro de Cam-
i~o~, .Jubim, Nuhuco; llHll'(jUCZ de Abrantes, marqucz tle Olin
,Ja, visconde da lloa- Vi~La o visconde do Uruguay 
· N;1o havendo numero sufficicnto tlo Srs. scna·dorcs, o Sr. 

. prc~itlente declarou ljUC n:J.o podia haver sessão 

1\XPIWIE~Til. 

, Of\lcio, datado !fe boje,. do Sr. conselheiro Fl'ilncisco Jo~~ 
l·u~·tadu, commun1cando quo, por decreto de 31 de 1tgo5to 
ul.tn.no, hou~~ JlOI' L~m Sua .1\la;:estadc o hnpcr·nrlor nomea-lo 
lllllll.stro e secreta no do· e~ L<~ do das nego cios da jusliç:t r; 
(ll'ilSidcnte do conselho de mlmstJ·os. -Inteirado. 

Outro, de ig-ual. data, do 1° secretario da camara dos 
deputados, acompanhando a seguinte . 

O Sn. 1° SllC!IETAillO rlccJarou acharem-se sobre a mesa a 
folha do subsidio dos Srs. senadores o a dos vencimentos 
dos empreg·ados da sec1·etal'ia e paço do senado, correspon
duules ao 1" rncz da presente sessão. 
· .Em ser;uitla o Sr. presidente, depois de convidar os Srs .. 
liC!Jaó!OrCS presentes pal;íl OCCUparem Sti em trabalhos de CO!ll- r 

mi~sões, deu para a onlcm do dia 1 o de setembro. 

1'11 OPOSigÃo, 

<< A asscmbléa geral legislativa resolvo: 
« Art. 1. o Fica o governo autorisado a mandar admillit: 

a matricula cm qualquer tlas faculdádes de medicina do im · 
pcrio o estudante Bernm·do Teixeira de Carvalho Junior, Slln
do-lhe aceitos os exames de prepa1·atorios feitos na escola 

. 1n parte.- 3n rliscus~ão das seguintes proposições da 
camara dos Srs. rlcpul.arlos: 

1.n Approvanuo o dec1·eto que pro1·ogou nor cinco 1tnnos o 
prazo concedido a José Jacomo Tasso para explorar os loga
j'es do interior das provincias de Parabyba e Pernambuco. 
' 2." Autorisando o governo a mnnda1· pagar a D. Joanna 
Ricarda Viei1;a de Freitas o mejo soldo de seu pai o finado 
capilã.o José da Cruz Freitas. 

'la discussiio da proposição' da mes!na camara creando mais 
rlous logares de tabeiliào do judicial c notas no município da 
côrte. . 
· O resto das ma terias já de~ignadas. 

~a parte (ao meio dia, estando pi·esentc o Sr. ministro). -
Contiuuação da '2n discussão da proposta do oiçamento. 
: ' . . . . . . 

El\1 1° DE SETEMBRO DE 1864. 

PnllSIDENCIA DO SR. VISCONDE llE ABAETÉ. 

~u~mAIIID.-Expediente.- Officõo do Sr. conselb.oiro llur
. t;.do.- Outro d<1 camara dos Srs. deputados, acompa

nhando uma proposição.-Requerimento do Sr. Ferreira 
~cnna. Approvação.- Requerimento do Sr .. Cnnrlido llor
gcs.-Officio do Sr. marquez de Caxias.-Parecer da 
commissão de fazenda. - Ot{lem do dia. - 1a parte. 
.:..._ Prorogação d~ prazo a José Jaco mo Tasso. Discurso 
e requerimento rio Sr. Ferrcir;t Penna. Discurso do Sr. 
'Souza Franco.-Pagamelito a O. Joanna Hicarda Vieira de 
Freitas.- Creaç.ões de tabelliães no município da côrte. 
J)iscurso do Sr. Candido Borges. Requerimento do mesmo 
senhor. Discursos dos Srs. presidente do conselho, Sil
veira da M9tta e Fel'rnz. Requerimento do ultimo senhor. 
- Officio do Sr. conselheiro. Carneiro de Campos. Dis
curso do Sr. Zacbarias._;Intcrpellacão (discurso) do Sr. 
Silnira da l\1otta .. Discursos doa Srs. presidenta do con
selho, barão de S. Lourenço, Dias de Carvalho, Pimenta 
llueno, Souza Franco e D. Manoel.-Adiamento da votacão 
da companhia de paquetes a vapor por falta do numero~ · 
A's 11 horas da manhã, estando presentes os Srs. visconde 

de Abaeté, ~fnfra, Teixeira de Souza, Mondes dos Santos, 
visconde do Sapucahy, I?onscca, barão de ~luritiba, llweim 
11enna, Paranhos, visconde de Suassuna, D. Manoel, Pimenta 
Jlueno, Pompeu, Souza Queiroz, Sir1ueira e Mello, visconde 
de Itaboraby, Dantas, Souza Ramos. Souza Fmhco, Araujo 
llibeiro, Dias Vieira, marl{uez de ALi'antes, llerraz, visconde 
do Uruguay, barão de S. Lourcnco, Johim, marquez de Olin
da, Zacharias, Candido ilaptis'ta c barão de Antonimt, o 
Sr. presidente abl'iu a sessão. 

Comparecêrão logo depois os Srs. visconde da lloa- Vista, 
Candido Borges, Silveira. da nlotta, Dias de Carvalho, llurta-
Ca-~;nciro de Campos e Rodrigues Silva. 
. F.~1Há1·ão. eo~ causn participada os Srs. barão de Cotcgipe, 
narao de ~laro1m, harüo de Pi1·apama. b:mi.o de Ouarabim 
Eusebio, Paula Almeida, Paula Pess~a Almeid~ c· Alhu~ 
IJUMIJ.ue: Sinimhú, Fel'llélnr!es To~-res, Nah'uco, Souza c Mcllo, 
OLto111, marquez de C:mas, VJSCOJHle de Jequil.inllonLa e 
m:n·qucz de ltanhaom. · · 

F~J'iTO lidas c approvadas as aetas do ao.() 31 de agosto 
proxano passado. ' 

0 S11. tn. ~EC!!l\TAI\10 tlcu couta d•) ~rgnintc: 

central da côrte~ · 
« Ar. 2." Fic;io revogadas as disposições em contl'ilrio. 

· « Paço do senado, em 3 de ~etembro de 1864 ....:. Barão de 
Prados, Pl'ebidente.-Tito Fta1lCU de'A(meida, 1° seci·etario .. 
- Henrique Limpo de Abreu, 2° ~ecretario interi.no. 

E~ ;;;.1•. [l'erm•ciil•m ~mm a :-Sendo muito simples a mate
ria clesle projeeto, vi~to como só tem por ·fim permittir que 
pam a matricula de um estudante em qualquer das nossas fa
cultlades tJc, medicina valhão os exames de prcparatorios (}m 
que foi a~provado na l'Scola central, favoc estl) que ~e t&p1, 
(dto a outros em iguaes circumstancias. e tlovendo t:~ta 
concessão ficar essencialmente prejudicada, se o mesmo. pro
ect'tl não subir a sancção no corrente anno, peco ao seliado 
que se digne dispensar a impressão, afim de "que possa ser 
dado para a ordem do dia do amanhã. 
· Foi dispensada a impressão. 

® §1•. {):ua_;Eâlno J:il:ot•gcs: -Pedi a palaVI'a para'rogar a 
V. J~x. se sirv<t de declarar-me se aqucllas relações de grati
~caçõcs forão a imprimir ou niio, porque aiuda ·não as vi 
1mpressas. 

O Sn. PRE~IDENTE: - Deu·se ordem para se imprimirem ; 
eu e~aminarei. . 

Officio da mesma data, do S1·. senadormarquez de.Caxias,· 
participando não poder comparecer por ora ás sessões, por 
achar·se n,wlesto.-Inteirado. . 

Pelo Sr. 2° sc~rctario foi lido ? seguinte 
- PAllllCER. 

« A commissão de fazenda, tendo ex:.aminado os documentos 
com que D. Serafina de Arruda Camara, viuva do fallecido 
juiz de direito Josó llranci$co do Arruda Camara, requereu 
c obteve da camara dos St·s. deputados resolucão mandando 
pagar o ordenadú vencido pelo mesmo juiz de díreito, desde o 
1° de janeiro de 18~9 até 3.1 de maio de 1854, acha provado, 
co.m os documentos constan\cs, do parecer da respectiva com-
mJssão daquella camara : · . 

« Quo ··o fal,lccido José Francisco de Al'ruda Camara f,Ji'. 
juiz de direito da comaí·ea do Pit.o tl'~Hlo, da ·provincia de 
Pernambuco, de que tomou posse no dia 13 de ~etemb1·o de 1848. 

« Que,tendo obtido licença,, por aviso imperial ~e 26 de so-. 
tcmbro do mesmo anno de 1848, mandado cumpm por des
pacho de 2.7 de outubro,estava no gozo desta licença quando, . 
por decreto de 25 de novembro proxiruo seguinte, foi removido , 
para a comarca da Estancia, em Sergipe, e pouco depois 
para a de Cavalcanli, em Goyaz; · ·, · 

« Que, sobrevindo os movimentos que ti verão lagar no fim 
do mesmo anno do 1818 na província de Pernambuco, foi , 
aquelle magist1·ado pronunciado no JH'ocesso instaurado con
tm os revoltosos, ficando intcrdiclo de exercer o cargo, .to. , 
mando posse do seu novo logar ;· . · . 

« Que por 'decreto de 1:1 de dezembro de 1853 fôra amnis
tiado, mandando-se pôr em perfeito silencio sobre todo.s os 
factos de que pudesse ser arguido por aquelles. aconteci
mentos; 

<• Que, considerado juiz rle direito, so lhe mandou abonar, por 
aviso de 18 do maio do 181H, o ·ordenado que lbc competia 
como juiz rle direito, a contar da data rlo·av1so aló a cm !JUC 
lbc fosso designada nova eommarca, <'01110 foi por decreto 
de 27 de ouluhro de 18ti6 i 



SESSÃO EM t. o DE $E"l'E~UHW DE 18iJ,1, 

cc Que, no entretanto,dcixou-se de lhe pagar o ordenado. de qualquer outro documento, nem no mmws de uma c~pía aiA
todo o tempo em que estivera pronunciado, até que, ~enrltl thentica do rlecreto que Stl il,pprova. Nno me con~lando que 
amnistiado, se cumpriu o aviso supra de 18 de maio de 18tii, tivesse s,.do officialmento communi~atlo á8 camnms, proct:-: 
·{lrazo,· · aquello em que, não podendo exercer seu cargo por rei-o no Diario Official, para .inteimr-mo do seu teor, 11ue é 
motivos que o inhibião e forão depois declarados esqutJcides, o ~eguinte : (l~nclo) cc Attendendo ao que me repres~ntou 
ficou equiparado ae subsequente á amnistia até seu novo .José Jacomo Tasso, por· si, e na qua.lidarlo de cessi~nario. de: 
exercício de cargo; João Edewin Uoberts. c de confornmtade com a mmha 1111-

cc Nenhum acto' do governo dentro da esphera legal, e ne- mediata r()solucilo de '28 de setembro do anno fiodo, tomada 
buina senten,Ça; tinpa jri,vàdo. o . supradito magis~rado do sobre o parecer dn. secção dos nt~gocios do impcrio do conse
eargo em que era v1tahcio ; e, po1s conservou durante esses lho de estado, exarado em co~suHa de 27 de agosto do mee
annos o mesín_o di~eito a ser pago de seu ~r4cnado,que se-lh~ mo anno; .hei por bem prorogar por cinco annos o pr:.!Zl> tle. 
reconheceu ~er no prazo de tempo postenor d~sde q!J.e fo1 ·ig-ual tempo' do privilegio ·~oncedfdo ao referido José Jacomo 
.amnistiado até séil exetcicio, na comarca do Macapá,da pro- Tasso c seu socio. João Edewin 'Uoberts, por decreto n. 2.4U 
Vincia do Pará;· ;. · ... · · · · ·· de 27 de julho de 181.i9., para explorarem os Jogares dos ser-

cé Es~a doutr~na, além de conform.e com os principios do tões limitrophes das provinci&s de Pernambuco e da Parahy
systema qqe 'riosrege,ést4 confirmada pelitresol,ução de consul- ba, onde lhe ser·<10 concedidas as datas mineraes de que 
·~a de 26 d~ ma~o d~ 1860, que tem .força de decreto, e se:- trata o mencionado decreto, pa1~a lavrar as minas que des · 
:viu de bas(l ao pagamento dos ordenados dos Drs. Antom9 cobrir. >> . 

Àffonso Ferreira;'Felix Peixoto de .Brito e Mello e Jeronymo Vejamos agora as ·condições com que foi feita a concessão. 
Villela de Castro Tavares, que, estando nas mesmas circum- pelo decreto de 27 de julho· do ·t859 : . (lenclo) 
stancias, obtivei'ão ·pagamento de seus ordenad_os. . cc 1. a Ficã concedida a José ~acomo Tasso Junior e João Erle-. 

cc A commissão e, poi~, de parecer que a resolução seja . win-Ro.berts au'torisáçno para :por si, ·ou por meio de uma com-
npprovada. p~nhia,, ex.~l?rarem .por tempo de cin.co annos, a CO!ltar dest~. 
· « Sala das sessões do senado aos 31 de agosto de 1864.- . data, as mi~,~~ ~e _ouro q11e dcscobn_re~. em ,todos os terre 
Bernardo da Souza Fr(mco.:.:-. v. de Itaboráhy.- 'J. lU . . nos dos ser toes hmrtr?pbes d_a~ provufcras de Pernamb~,co o 
dti Silva Paranhos:.,, · ·· r Paraby?a; ·~bem a~s1m a~ mlna.s d~ qualtJuer_ outro.mw~ra~; 

l,l.eservado para ser t.omadG em co.nsideração quando $e ~.ue d~.~co~rrr~m .nos mesmos seilões,, e no. mesm9 pi azo e 
discutir a proposicão a .que se re[ei:e. , s1gnar.ao .os fota1 es em 9ue lhes cQnvier mmerar. 
• · - . , cc 2.a Escolh1dos e desrg-nados os lagares para seua tr~ba!h~s., 

OR.DE~l DO DIA.- 1a PA1UE_. de mineracào ser-lhes-hão nelles concedidas. salvos os dlrei-
~Xl'LORAçlo DO INTERIOR DAS PROVINCIAS D~. lrls de terceir~, até 150 datas niíneraes, 'as qunes serao mé~ 

/!\das e defllarçndas na f~rma dàs leis que regem a mi11eração, 
correndo por conta doS' cónc_essi~naríos ou da companh,ía as~ PARAHYBA E PERNAMBUCO. 

de::pezns respectivas. · · · 
Entro\1 em 3a discussão a p~oposição da camara dos depu- · (( a.a Se a mina for de ouro, prat11 , cobre, ou chumbo, c(tdrL 

~ados approvando o decreto que prorogou por cinco annos o uma duta será de 141,750 nracas qua·dr;1dils, segurido a lHrse 
prazo concedido a Jo~é Jacomo Tasso para explorar os Ioga- de 221> braças quadradas por· traball!ador, estabelecida no: 
~es do interior das.provincias da ParahybJ e Pernambuco. § 3o do art. Go"dl> alvará de 13 de mmo de 1803. tomando-

o .,.r. Ferreil•a Peama: - Sr. presidente, a ex.pe- se o termo medi o ile trabalhadores na fórrna do § 20 do .. , 
riencia de muito tempo tem-me cada ve~ mais convencido da art. 7o dt1 mesmo alvará Se, prir?m, for de outro qualquer. 
necessidade de unia disposicão regimental,· pela qual se pres- mine1·a!, ou producto chimico 1111tm:al, a data terá o dobro 
~reva o exame a que devem ser sujeitos ~os projectos vmdos deste numero de bracas. - Na concassão das datas de terras 
da outra camara antes de entrarem em discussão no senado. diamantinas se obse1~vará a legisl;JÇiiO geral. -

O actual regimento só declara que,-se aos projectos e reso- . cc 4. a. Exp~rado o ~razo de q~e tr~ta ~ condição 1~, ~e o( 
luÇôes vieremanne~?s documentos,que a qualquer senadorpa- concessJOnanos ou a companhia nao tivertlm preench1do o. 
~:eca devão serexammado~1requerendo que vão a alguma com- numero dé. 1ti0 datas dentro do mesmo prazo, não poderão . 
l.llÍssão ,pa~a na oc~asião da discussã,o poder verbalmente in- mais ob.ter a concessão das que faltarem para o prehencher, 
forma·f -o s_enado, este resolverá po~ ~imples votação-; mas ·salv:o se dentro rio dito ·prazo as tiverem requerido, indicando, 
eu entendo que deve-se fazer extcnstva esta regra a todos os os lagares que-houverem explora~o, fi,candoobrigados a de
pfojectos, tomândO:se ao inesmo tempo a proyirlencia que marca-Ias dentro de um anno, contado· do dia em .que lhes 
pó~y(mtura pri·i:eça cónvenientc, afim de que a sua discussão forem eflectivamente concedidas. . 
senão re·~ardc por mais 'tempo do que o razoavelmente neces- cc ã. a Nas datas assim concedidas terão os concessionarios ou. 
sario pará o exame preliminar. Por mais simples que pareça a comp.anbia a faculílade rlé exclusivamente_ lavrarem as mi·' 
a materia, póde facilm.ente haver erro ou engano na citação nas que se descobrir. Esta faculdade durará por espaço de_ 
de nomes, datas, etc., ou falta de qualquer declaração_es- 30 annos, os quaes princípiaráõ a correr da concessão de 
sencial, e não poucas vezes temos observado que, confiantlo cada uma das datas. · 
cada uma das camaras no exame que foi, ou deve ser feito (( 6.•1 A ning-uem será licito aproveiti.lr-sedostrabalhos feitog. 
pela outra, passão os projectoi' sem a discussão que r.rova- pelos conces~i9narios, ou pela companhia, antes ou ~epois .. 
Telmente haveria se alguma com missão fosse especia mente desta concessão, nem tão pouco perturba-los, ou mtn~r<l,r,. 
encarregada de estuda-los. dentro ria area das datas concedidas. ·- ' · · · 

Disto mesmo offerece-me mais um exemplo o de que agora cc 7. a Os em preza rios ou companhià. poderão ~pr9vei~H-se de. 
tratamos, e que chegou á 3a discussão sem que soffresse a todas as madeiras ex,istcntes nos terrenos dev..olutos, compre
menor contrariedade ; vejamos, pois, se está realmente no henrlidos nas datas, de que precisarem para a construcção de 
caso. de ser n.doptado sem alteração alguma. edificios pontes, estradas que· forem necessarias para seus. 

Diz. o prOJecto: (lendo) cc Al't. 1. o Fica approvado o de- trabalho~ de minorar:ão; assim como poderão desapropriar os_ 
creto n. 3,210 de 28 de abril deste anno, que prorogou por terrenos de domínio· particular em que existirem minas d~ .. 
cinco annos o prazo concedido a Jo~é Jacomo Tasso pelo de- ouro. 
creto n. 2,4U de 27 de julho de 1859, para explorar os lo- cc8.:~. As mina: de ouro, prata, cobre e chumbo ficaráõ su· 
gares do interior das províncias da Parahyba e Pernambuco, jeitas aos impostos actuaes, e aos que por lei forem doere-
onde lhe Corão concedidas datas mineraes, ficando isentos tados. . 
do~ direitos de Jmportação os objectos destinados· para are- cc 9.n Quanto a outros mineraes, oupr11ductos chimicos na
fenda exploracao, bem como elos fle exportação os procluctos turaes, ficar<lõ sujeitos os concessionarios ou a companhia 

. minéracs; que ·lm·em erctrahidos. )) aos o nus que forem impostos por lei, excepto nos primeiros 
Em primeiro togar observo que esta vroposicão não vem cinco annos, durante os quacs não pagaráõ imposto nenhum, 

acompanhada do requerimento da parlo mtor11ssada, nem de ou para explorar; ou para lavrar, ficando porém entendido. 

I 
J 

J 
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IJITC serão sujeitos, a~sim nestes mesmos cinco annos, como1 lu~~o poder·ão cllas ser exploradas. Em 18G9 linha-se conc',
~·m todo o tempo, 1\s di~posiçõcs de lei ou rcgulan~entos do dido a Tasso c a outro estrangeiro, cujo nome niiO me lenr
gover·nt~ uo que for concernente a regular essa mr.n~ração, br·o, nws o nobre senitdor acaba de ler·, o privilegio pa1'a· 
ou. esta seja nos terrenos devolutos, ou nos de. dommw par- Qxplor1w essas terras por cinco armos ; mon-endo· este, Tasso\ 
ticular; • veiu pedir a prorogação do prazo em seu favor sómente. -
' cclO.a Aos emprezarios ou companhia fica concedida- isen- O conselho de estado foi de parecer que; subsistindo os: 
f.ilo dos direitos de imporlacã·o para os materiaes e instru direitos da viuva e herdeiros do outr·o seu socio, era preeist} 
fijentos que mandarem vit· do ·estrangei1·o para os trabalhós ou que o prazo da concl'ssão findasse, ou que os herdeiro& 
i!e r.xplomçilo ou minE>raç:io. . do seu socio cetle~sem nelle os seus direitos. Entenderão-se, 

"1 L~ Esta couce~s<io ficará !lepentlente da approvaç<io na fizerão a cessão, e Tasso veiu pedir então a pro rogação d<r 
a~~emhléa geral lr:gi~lativa. ll prazo (Jara miuet·ar esses trnenos. Neste segundo requeri-· 

Na collecção das leis uão encontro acto algum que désse a m:en Lo Tasso apresenta-se senhor dos proprios ter~enos, só
esta conce~.siio a approvação de que ficou dependendo; mas mente com· excepção de uma pequena parte encravada, de
parece que, .não obstante, passarüõ os eniprezarios a faz~r pessoa que com elle entendP.r·-se ha ou DilO. 
:.uas explorações, e,e~tando a fiurlar os ei'uco a unos ilo pr·iví~. A regra entr·e nó's é que nem mesmo~ pro~rietario do solo
legio, rcquerêriio a Jiroroga11ão que lhes foi concedida por tem o dit;eito de mine,rm· os seus· ten·enos seni permissão dO> 
gual pr·azo. Qual seja, porem· o estado do:; trab.dhos, e gove·rno ; mas que ra?.ão poderia tllr o governo para negar ao 
quaes ll.S razões t]UO justificiio a prúrogaçiln, é o que ignora- Tasso., . propdetal'io de terrenos nos sertões da Parahyba, 
JlluS absolutamente. vor n<iO term'OS presente O i'Cf!UCI'imento permissão para OS minerar, quando a COncede ainda ilOS quEl' 
dos emprezarios, nem a consuJ:ta da seL'l.:iio do consel'ho de rHlo são proprietarios de terrenos, c dabi. póde vir a admissão. 

/estado a que. se refere o de certo de 2'8· dé abr;il · . de braços, e a éntrada,de capiúuis nest~ part'e da província· 
Tambem noto que o projepto da ou ira ~amura, refel'indo"se da Parabyba, quando dithi podem _vir lucros não só ao em

ao decreto de 1859--, sem alterar de maneira alg.urna as. eoQ.- prezarro, como a muitos des•a parte da província? Não bave
dições que sujei tão os ,emprexarios á legislação geraf que ria razão nenhuma para negar ao proprietario dos t'errenos-
êstá ou houver de estar em vig-or ácerca da mincracão, fana o nireito de os minerar. . 
de datas-que íhes (o•rão concedidai'-, quando do u1ti'mo de-.. No interior da província da Parabyba, os terrenos auri
creto se vê que es:sa concessão ainda não se fez elfecliva por feros não são tidos como ricos; e· é de recear que. a mine ... 
depender do resultado das exploracões, é que, appt·ovando- a ra~ão em grande, qual ella hojé s·e faz cm outros paizes·r 
concessão de despacho livre de direito6 de importação aos não possa ali adoptar-se.· _ . 
objectos destinados aos trabalhos da empr~za, accrescentaos E' sabido que a minera são do ouro hoj~ tem tomado aper;.. 
que ficarãO igualmente isentos dos direitos de exportação. - • !éigoamento tal, que: sómente nesses paizes em que ella é
productosmineraes que forem extrahidos. feita em; grande, por meio d~ lavagens . extensas (reprezão-s~ 

Este ultimo favor não tem si~o concedido, se bem me <)S aguas nas montanhas, preparão o terreno, soltáo aque!.
recordo, a outras emprezàs semelhantes, havend.o-se pelo las sobre a parte preparada, e lavão assim grandes quanti
contrat·ió o'bdgarlo' algumas dellas: a pagar ao e.;tado um dudes d~. ouro), .só abi é que a mineração póde dar lucros
imposto sobre o producto das minas, como se vê, por exem~lo, consideraveis. NO: nosso paii, se comecarmos a pôr difficul
da 13n das eo~dições .com que' o .decr·eto .de 6 de fevereiro de dades á mineração, não a viremos a tet~ em grande, impedi,. · 
1863 concedeu perm1ssão a Lmz B'aultech para lavrar as remos nfie só· o aproveitamento dessas riquezas sub solo~.· 
~\ünas de carvão de pedra das margens do Jaguarào. , mas ainda -a entrada de bracos e capitaes IÍesses, districtos;. 

Por essa cond:icão ficou o· concessionado obrigado a pagar O govet~no, portant.o, usando de um direito que tem, fez lll 
<\o governo imperial ã 0 fo do: proJucto liquido da lavra, em concessão; mas, representando o emprezario qu~ nos seus pri
tlinheiro, ou s'éu proprio mineral extrafiido, servindo de base meiros ensaios. emquauto tiver de razer entrar no interior da 
o preço· por que este f{)r vendido no mercado da cidade do lH'ovincia machinas, de fazer grandes despezas, precisa da: 
Rio-GI'ande; e, tendo eu cm outra océasião notado como uma despen.~a dos direitos de exportação, a camara temporaria 
desigualdade ou injustiça a eX:igencia de~fse imposto, a que concedeu-lhe. 
lião estão sujeitas outr·ns empre1:as de igual natureza, Se se tratasse de prorluctos já extrahidos de minas ricas-, 
ai'nda menos poderei conforma1·-me com a . tlisposiç~1o que parece lfUC o paiz não pódc dispensar os impostos sobre estes 
concede áquella d'e Cfue agora tt·atamos um f-av<,r eSf}ecial, productos; mas trata-se de exploracão e ensaios,e, querendo-
de que nilo gozão outms companhias, isto é, a iseu~<io dos se anima-los, e sendo conveniente atlmittir-se que na província 
direitos de expor~taçilo dos mineraes que extrahir, inclueive da Paruhyba se facão estes ensaios, o governo e.ntendeu qua · . 
o' ouro e diamante. . poderia faz~r está concessão da dispensa dos direitosr t{Ue'r 

Se, pois, QiiO obtiver esclarecimentos satbfactorios sobre indifinitiva nos primeiros· cinco annos, ha de se redumr a 
às pontos de que tenho fallado, serei obrigado a requerer muito pouco. A camara dos deputados annuiu a isto; o se
a 1~emessa do projecto a uma commissão,. afim de q\le nado que julgQe se ha ou não razilo para ánnuir tambcm, a 
olfereca . emendas que o pcnh<lo cm harmoma com outras esta concessão. -
concessões anteriorménte feitas. ! . O nobre senador, porém, disse: cc Não ha exemplo disto.·),. 
. o §r. Souza !Franco : - Tenho obrigação de dar in- Ha í o ultimo dec1·et<l para a exploracão das minas dll chuoilio

fürmacões ao nobre senador, porque sou' membro da seccão na provínCia de S. Paulo e outras tein esta concessão. 
do coriselbo de estado que viu estes papeis. • O sena~~, portanto,exarninando e re.conhecendo que. não ha 

E' preciso observar ao nobre senador primeiramente que a grande perda para o thesouro nesta dispensa, e que póde dar 
questão sujeita ao co1 po legislativo é simplesmente se se deve em resultado vir a ter impostos futuros em .alguma quantí
conceder o favor da dispensa dos direitos de importacão e dade, ha de decidir-se a animar a mineracão da província 
exportacão, porque têm se entendido estarem em· vigor as , cm Parabyba, contribuindo para que entrem bracos e capi
disposições que dão ao governo o direito de permittir a ex- taes para esta província. Eis ahi o que decidiu a· seccão d~ 
pi oração de terre~os minor~es e ,a sua mineração. ·conselho de estado a cqncordar ne~ta idéa. • 

O decreto, portanto, d:.t concessão a J. J. Tasso está com- Eu por mim voto nesta conformidade, e de accordo com a 
Jllelo quanto a este ponto1 e o senado não tem de conhecer decisão da camara dos deputados, porque parto principal
delle, mas traz a clausula de sujei cão á appro-vacão do corpo -mente do principio que é preciso favorecer a mineracilo no 
legislativo quanto á dispensa dos· direitos de importação e nosso paiz, e aproveitar em beneficio delle os capitaês, o& 
de exportação. . . . braços, os. machinismos ; t\ ainda por uma outra razão, e. é-
. Tasso era ou ó propr1etar1o de alguns terrenos nos sertões que esta mmeraciio é acompanhada sempre de processos q!le· • 

da província da ParabylJa, onde pretendeu explorar óuro. O aprovei tão á agr.icultura e a todas as outras industriai .. Nos 
senado sabe que nestas pro1incias do norte, Parabyba e ·ou .. Jogares em que n!lo der resultados como mineração, dilrá: 
tras, as veias mineraes ou são frncas ou ainda desconheci- alguns como colonisacão, e animar oUtros tr·abathos. Eis 
das, f:l pensa-soque com muita difficuldade e com muito pouco porquo voto a favo1· do· projecto. 
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"' ~r. Fet·~·cÍt'll ;emon~ -0 honrarlo sen:.Hior pelo Par{L 
J·cspondcndo ás minhas ohsl'rvaçõcs, disse que a principal 
tjucstiio. sujeita ao conhecimento e. approvação do senado 
versa sobro a isenç1o dos dircitos.de importaçêlo, concedida 
pelo governo a este cmprezario, c niio tanto sobt·e a pro roga-. 

. O Sn. SouzA FnANCO :- N;io lica, nem póde fic'ar, d~ 
fónna nenhuma se póde entender i~t.o. 

Portanto, como estou infomwlo de toda a questão, porq11~ 
passou pelas minhas mãos, voto con\ra o requerimento , m 
que se· pedem informações. 

QJI ~ • .: vàscomUe de Sa:i;rmcanR;y pronunciou um dis
curso. que pui>licaremos no appendicc a este volume. 

ção elo prazo .. ; . · 
O Sn. SouzA FnÚÚ1o: ..:_ Áb5olutnrncnlc n:ld<Í. 
o Sr. FEH!1EIR~ PENNA: ~· •• pO!' SOl' esta ultima COii'ce~são 

da competencia do governo; nws eu devo o~sm·var que amrla 
a este respeito alguma dtivid;t: so pód~ suscit<ir, n;1o sendo 
clama int.elligencia que S(l r!eve dar. ;í. 11a condição que b11 
pouco li, isto é, se a. concessão rrue clla. ~ez úcpcptlcn~c de 
approvação ela ass~mbléa ger~~l étudo .. aqudlo qu~ con~cm ~ 
decreto de '27 de JUlho de 13a!l._ ou somen!,C a JSorçao doo 
rlircitos de importação de nue trata a ç~ndiç~o 1011

., . 

Findit a discussão, foi approvado o requerimento. 
MEIO SOI.DO A D. JOANNA niCAnllA VIElllA DE F!IEfTAS. 

Entrou depois cm !l~ di"cussiT.o, e foi, sem· rlebate, appro~ 
vada, para subir á sancciTo imperial, a proposicilo da mesma 
camara que autorisn. o governo a m;nrdal' p11gar a i). Juannn 
lticnrda Vieim de Freitas o moi o sohlo de seu pai, o finado 
c~pit<Io José da Cunha lireitas. 

E' ce~·to que o decreto de 28 de ahnl· l,!ltuno., tendo p~r 
unico objecto a prorognção do pmzo.. n:io fez esta conc.ess:~o 
rlependento de approvagão do poder l~gislatJvo; mas dit PI opt ta 
Ietm do projecto da outm camara vê-se qne· elle ;. app~ovava 
expressamente essa prorogaçiio, assim como a 1sençao. dos 
dir·eitos .de importagiio, concedendo r~emais.ados de expor
aç<1o, quo comproheuàerá o ouro e dmmantes, actualm,entet· 
sujeitos ao imposto de 1 °[o e 1[2 °[o, como bem sabe o nobre 
senador. 

. C!1l~AÇÃO D!l LO GAnES DH TADELLI7,o., 
Scguiu·se em 1" discussão a proposic::to da dita camara, 

autorisando o governo a crea.r mais dous·loga:·és de tubcllião 
do jurHcial e notas no mllnicipio da côrte. 

e Sr. ('RlH!Üo liliot•gcs:- Sr. presidente, tenho do 
votar contra o .projecto emquanto não uouver algumas razões 
quê justifittuem esta creação. . .· , 

l)arece que é neg-ocio sério, que não pódc ser decidido sem 
algumas razões que o justifi4uem conveuientemente. Sel'i·a, 
mesmo, pare.ce, conveniente que fosse ouvida tima commissiio· 
da casa, e eU: vou mandar á mesa um requerimento para que 
o projecto '{à á comrilissão de législação. Se entretanto al
gum dos. Srs. T)'iiui8tros quizer dcll)onstrar a convimiencia 
desta ct·eação, pótie.ser .que eu desista !lo meu requerimento; 
mas emquanto nilo ouvir illguma cousa quo satisfacn a minha 
conscicncia, tenho de pro pôr o adiamento. • · 

O Sn. SouzÃ FnANco:-Nãõ, po1lem os .. dia.manle~ estar corú
preherididos na concessão ; tê!li sitio senipl'C exccl1tuados. 

Foi Hdo, apoiado e posto cm discussão o seguinte 

HEQUEUn!ENTO. 

O Sn, FERRE !liA PENN,\. :-Da parte final da condição 3a, 
que ~i\ li, vê-se q~e Qste empreznrio poderá_ obter. tamhem 
llCrmJssã.o para explorar os terrenos dmrnantmos que de~co
brir, com iL,differença de que est:t concessão e a m~dição 
nas datas ~eriio feitas segundo a legislação especial que re
~ula a materia; é, porta'nto.parcce-me fóm de duvida que, se 
foi· adoptarJ.a !l disposiç~o Jo projecto ria outra c~mara q~te 
isenta c!os d,ireitos de exportaçiío os p"'ochtclos .mtneraes qtte 
{orern ex,trahidos . .. ficnráõ ~omprehendidos neste _fa;vor n;Io só cc R'cc:ueiro que o proj~cto seja remetLido á comm'issi'io do 
o ouro, como os dtamantes,estabelc cmdo-se asnm uma des- legislação para interpô'r seu parecer. . 
igualdarlc CU} relação a outras emprezaB, c creando-?e assim . cc Pa:ço do senad·o, 1 o de setembro de' 18G·i. - Canclido 
uma diffir;uldarle p<~ra a arrecadação sempre que fnr neces-
sario rlisti?guir os productos desta ou do qualijuer outra . Borges·. Ji . • 
procedcncm. . . . . . . . o §r. Fm:.ta:do (p·rcsidcnte do conselho)_: - Antes .de 

E_m tor~o o c~so, Sr. pres.ulente, parece-mç que as ohser- ·dizer algumas palavras sobre o adiamento, devo eommunicai' 
vaçoes fettas na o só por m1lll,. mas ta~bem pelo honrado ao senado que fui encarregado por Sua Magestade o Impera
senado.r a quem tenho. r~"pondulo,. basta o para .most:~~~ ~ · do1· da honrosa tarefa de organisar um gabinete que substi. 
necess1da~e .ele ser o proJecto cxammad~ po: uma comm1~s.w, tuisse o do 15 do jane.it·o, que havia pedido á sua demissão, 
e nes.te .se~ttd? passo a fazer um ~cq.ucr:mento~ . . . c é do meu dever expô r ao senado qual o proO'ramma do no1 o· 

Fot huo, apo1ado e posto em dJscuss.ao o segumto gabinete. . · · 0 

nllQUEIII~IENTO. · Convencido de que a constitui!:ão não carece de reformas, 
cc Rcqu'ciro que ó projecto seja. rcrncttido á commis:;:io cle ·porém si~1 de boas leis organicas (apoiados), o gabinete não . 

azcnda para interpô r seu parecer. 1 de setembro de 18UL propará reforma alguma na constituição, nem aceitará (apoia
-Ferrei't'a Pe'nna. » dos) ; porém promoverá a reforma de todas as leis organicas 

que (orem defeituosas ou deficientes. (Apoiados.) 
e §1•. §.amm. Fs·nuco : _: Em rogm todos os rcqucri

muntos para ir a uma commissã:> c pcdi1' in(ormaç·ões são 
dignos do approvnçiio; quando, por'ém, 111~ fim úc urna sessão 
como est:1 não' podem. e·sscs t;·;,bnlhos ter tempo de ser de
cididos,corrc-se o ri~co de matar as:;ini emprcza~muit~> ~!Leis, 
quo, se ficai'em atü a SC$São seguinte, poderão não 1r por 
diante. · 

O nobre senarfor não põe em duvida que o governo esteja 
no direito de conccdú permissão para a mineração, nem 
mesmo o nobre senador ilisse cousa al~uma contra a dispensa 
do? direitos de exportação, salvo no caso Jos diamantes. 

O Sn. FBrtHEIItA PENNA :-E do ouro, não vejo razão. 
O Sn. SouzA l•'nA!iCO :- Eu já disso !tO nobre senador que 

ha exemplos desta concessão e a respeito úo rliilma.ntes ; 
asseguro ao nobre senador que as concessões a respmto de 
diamantes são -sempre especiacs, separadas das outras, c não 
se comrrehcndcm nessas; não pódo entender-se nunca o cun
tmrio. 'fora ellc o direito de explora!' até diamantes; mas, 
descobrindo- os, h a de vir pedir a permissão o sujei tar-so ús 
regl'ils sobre a mineração de diamantes. · 

O Sn. FEn11Efl1A Pr~NNA :- Fica isc:1to pelo projecto. 

Entre ellas farei mençãO' das seguintes : a lei de 3 de de
.z~mbi·o, a lei da guarda nacional, a lei que regula o provi
mento das praças para o eX:e1·cito, as leis elcit_oraes c as con

. cerncntcs à municipaliditde, á administração provincial e in
stru~cilo publica. 

Se1:á um dos prinieit:os &veres do gabinete, um dos seus· 
maiores empenhos, tratar de restabelecer o equilíbrio entre 
a receita e a ~espe.za; c para consegui-lo está displlsito a pro
mover, quanto osttver ao seu alcance, por aquelles moias 
que cabem na competencia do estado, o au~mento da riqueza 
publica; a cortar pelas despezas dispensaveis som prejuízo do 

. serviço publico, .c além disso ·~ modifica}' os regulame!'ltos e 
promover a mochficaç<lo das le1s que entendem com a fisca
lisação e arrecétdação .das re~das publicas, em ordem a tornar 
. os processos menos d1spend1osos para o estado e monos ve· 
xatorios para ns partes·. (Apoiados). . 

Quanto aos individuas, o gabinete respeitará todos os in-
teresses legítimos. (Appiados). . 

No tocante ás questões externas, a politica do novo gabi
nete rcsuine-se cm uma palavra- paz -, porém, não paz a 
todo transe, pnz honrosa. (Apoiados). l)orá o màior esmCI'o 
em cultivar as melhores relações coni todas as naçuos, mas 

'_ ,........_._ 
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sem ~ac:ificill. dos interesses brasilei1·os, sem a menor ·quebra · O ~n. PnESIDENTÉ .: •• ::Maª agora não se trata 'da ma teria 
da d1gmdade nacional. tlluitos apoiados)._ . . · · . ·· .. ·_·.. do· r,rojecto, e· sim se dev~ ·~endiado 'oú não, adiamento a 
. Eis, senhores, .o pr,Qgramma:. do gabinete:. ,Eeli~ ~;seJUder que não se oppoe· o Sr; m1mstro. · 

obter.o apoio da sabedoria -do scnádo:··sé' tive(e_s's_iJ>r_.ortii_na, o' s'' s . . . .. .. . 1tl. : . . . . 
.e mediante.a proteccrro divinã; espero.quo·a··'sua.'·.'p,.às'shg'eíll': · n. ILVEIRA riA J.l orrA :-Eu me opponho, por·que 
pelo podernãoserá.~esterit · _· -• : : · · · > ·' ~ . ':.', ··.:. ?cho a informação do Sr. ministro deficiente, e para.tnostmt' -

.Quanto· a.o 'adiamento' 'PrQ'post_o:_peJ~ ·nobr,e·'scri'adbr 'peJo IStO preciso adduzir OS factos que estou indicàndQ. . .. 
RIO de Jane1ro, não me opponho a que 0 proJeçto v~·a mpa Thlus,. Sr. presrdento, conforme. o- meu costume, logo que 
com missão; devo, porém, dize1; ·ao senado, embora: não me ti-· .V.· ~x. me faz qualquer a1vcrtencia, ·entro. _em milll. e procuro 
:v.esse preparado já para esta discussão' não tivesso visto as cm~~!~·me ·á su~- advcrten.cia. Entretanto,. á vista desta. ~inha. 
informações,· 9ue a nec~ssidade do a~gmento (fe !abelliães d?c~!tdade, eu perguntarta a V,. Ex.. ~e, t~n~~ o Sr. ~Imst~_o, 
me, pare~~ evidente á v1sta. ~a população que cx1ste nesta pre.Ident~ do~-~~se~ho, aprovmta~oa occas1ao. da_dtscussao 
côrte (apo~ados}; c. basta notar quã as capitacs da Bahia ,deste .pro~ecto, _.I~c•?~Jtte~ente, para apresentar ao senado o 
e P_ernambuc?, eo1:11 população muito inferior, tom cada um11.. seu piOgiamma..... . . , ·.· . . . _··. . , 
q~atr~· tabel!Iães. ~~~$, col!lo já .disse; não me epp~nho a ~~uc · O Sn,t PRESIDENTE·.:. ';~Tenho de dar em 1o logar a palavra 
o projecto va a -~~a ~OI!Imissão. . . . . . ao Sr. seiiadot~- Zacharias:; depois da-la-hei . ao' nobre 
~ Sn; ZAcnAnrAs DE GóEs.:-Peço a palavra. senador. . · · . · . - . 
O Sn. PRESIDEJ:1TE :-J<i dou a palavra ao nobre'.senador. Ó .Sn. ·SILVEIRA nA. ~lorTA: --:-·De'm: e~Üio não proseguirei 

. o S1•. !'Hveira da m!otta: _ Sr. presidente .nll:O na d1scussãtl da·matel'ia do projecto,dou-me por satisfeito com 
convenho rio ·adin.m~nto p~·opos.to pelo meu .honrado coltcga, o que tenho dito. Não quero tarubcm preveni!· o honrado .. se
]lOrque a. este respe1to a ·Iuformaçilo qu~ 0 . senado precisaria nadar pela província da .Bahia que )lediu. a palavra paraAazer 
orado govemo; 0 não, de mna commissão da casa. 0 adia- ns suas declarações a resp'eito da S).la retirada do gabinete ; 

. monto; creio que tende a que 0 projecto seja remettido a uma mas desde já pedirei a\. Ex. a' palavra para.pe!lir unica
coml_llJSSão da c~~a. Eu e!llendo. ~~·. presidente, que não é mente uma pequena explicação áo nobre presidente· do cou
preciso·.que o .proJecto seJa rcmett1do a uma-.commissão da- selho do novo gabinete. .. . . ·: , · .... ·. · . 
_casa,·pr.ecisa_sómente, do juiz? do governo,. e o jui~o do go.· . o St•. Fe~ráz ;":'-;EU voto pelo adiam~~to.:; · ]ii.1go-o indis
verno::acaba. do ser pt·onunctado pelo nobre pres1dente do pensavel. . . · . . .. ·.. _ ·. · .. · . ·· · · . 
conselho -ri ovo .. · . . · · . . ·. , " As infoi:macões que temos no : relatoi:io ~do ininistro da: 
'..:0.'~~.:~ ~IIEsinENTE no coNSELH~ : ....;.I•erdÔ~, eu disse-que justiça são' as "seguintes: (lendo) . . ,, · . . · ~· • 

·na?'~mha'IIlf~rmações a -rçspeito, e que era conveniente o ·; << 0/ficios ~ejustiç~~~~ão ·actualmente estes· ~fficios pro
adtamento:-.·· ,. ··· '" · · . ' : -~~~~s,_pqr ~ew. d~ c~n,cu~so.O goyernoescolhe·:o.,quej'ulga 
: . o s~.: SILVEIRÁ. 'n,( ~lOTTA:~ Y. ~Ex. é: propenso á adopção mars Idoneo a satisfazer as ne'cessidades 'dO publico, mas a 
do proJec~o?: , . ··. · . ·.· . . .. . expectativa do governo·tem não raras vezes sido ilfudida; .se 

; O_ Sn. Pn_· Ésm-~"'.TE. no· .co~SEL.· no .. ·.-.·.'s· I·m· ,· sen.hor. . . . .o ~offici_o· .é pingue;. o d_espacbado- entende que .tem ahi um .pa-" " tnmomo que póde_frUir. sem .O!JUS algum, Declara~se doente, 
.O Sn: ·Su:VEm! DF ftlonÁ : -'- ftias; Sr. presidente, -eu la- arre_nda .o o.fficio. e fica.nullificado -todo<o esforco da autori

men~o que; pela prime,ira· _vez· que tenho ue· falia!' n_e,sta casa d~de .em d~r ao. pübl_icó um· ser_ventuario habilttádo para ser7 
, depois _úa asce~.s~o·. do meu _honrado collega á presidencia _do VI-lo com mtclhgenCla e honestidade .. ' ":: I· , · .• : - . : •• ;. 

consellio de m1mstros, eu tenha ·logo de· discordar da o pi mão . <c ~~tou convencido _que. é 'precis~ augmentar. o "!luméro dos 
· de s:. Ex. : · · · · · · · · . · · . tabelhaes da côrte, elevando-o. a oito. >> - · ·. , • '· • ·.· 

_· A 'razão_ qu~_deuS. Ex .. pnràa crcáção de.dous novos lo- ·naqui se vê,. Sr.,presidente, que para· a, creacão destes 
sares de tabell!aes na côrte não me parece proMdente; a su·a empreg~s é prec!so alguma outra -~ed_~~a.- Por eon"seq'uencia, · 
wformacão ne~taparte está omissa. se· o no ore ministl'O atten' tendo nos de legtslar sobre esta matena, entendo· que à .com
desse.' a·. qU:e. os officios dB tabelliães desta côrte actualmente missão respecti-va, ·examinando o projecto, deve accrescentar 
. s_iXo mais que. sull\~icrites· pela· diminuição de encargo~ que aquillo que for conveniente no. sentido em ,-que :vou .. dizer al-
. correm pejos cartorws · dos· notados da córte, não daria por _gumas palavr~s; as · quaes"· serão aCOIJlpanhadàs ·de :uina 

certo' esta iuformacão.· , · · . emenda de adiamento. ·. . .< .. : · :, -•:: · · , . 
, ·,: ·.o nobre ministro. deve saber, , e por isso é que cu admiro Eu enten?o. que. estam~s ~ctualme~te cm_ uma posiÇã{J :que 

· . que ri~o.·nos déssc nenhu~a ihfor~ação neste sentido, o no- d~~emos .exigir mms quahdaaes e ma1s cpndtções para o ~xer-
. · bre ,mm1stro deve sab~r que depois das convenções consula- cicao·do emprego de n_otario.. . . . . . , ~ . ... . . · ·., 
.. res uma:· grrnlde. parte da tarefa dos tabelliãesdest!J, côrte ~m ~odos os paizes .o emprego,·de 'not~rió;,é; üJ,ii em,pfegõ. 
desappareceu. '' ·. · . · · : _ll}U.It() Imp?rtante (apo __ wdos); entr_e .nos. ~' emprego ~_e .. n_ ota:-.. 
:_. Os consulcs tornarão-se notarios em todos os casos. e:n rio está a .. m.e.rcê de um exame mm to : perfurictor10, ... de=- ,. 
que intervem um subdi to de sua nacão corao parte contra- pendente, qu,asi · ex~lu?ivamente, ~o patro.nato, , e dabL re
tante'/0 nobre ministro sabe quepriiÍcipalm~nte nesta·côrte, sulta que nos· prinCipaes cartor10s mats. ou.menos. se 

· · ~on~e ·a:bundão os negociantes estrangeiros, ·a maior parte dos achão homens que não· · tê'm as qualidades eO:~as ··condi
·contr.atos apresenta a ·hypothese da interferencia do estran- ções necessarias para bem desempeuha:•los. No-:;riHiiru3rito 
:ge_ii·o·; ·principalmente em contratos mercantis. Até mesmo em que nós·.temos uma .grande quàntidàde :.de',>bâclia'
~o~;: cpn~ratos ~obr~ bens de ~aiz, rins. 4ypothccas,' quando rcisformados que _nãO têm emprego, .·ou .que ·procurão 'a:té 
In!erveem · estrangeiros, o tabelhão 11ubhco está reduzido ao empregos de porteiro de secretarias· .~d.e: ~stado, me p·arece 
.-~npeL :.·.:· ·, < · · • _ · que devemos volver os olhos para ~sse pontóCDe!llàiti' o em:. 
- · . · .. · ·> · - . . . pr~go _de notaric~o,lno alguns out~os,,_tem:s~~ó.-o';.pre~io':t~Qs 
,: :Osn:; PRESIDENTE:...: C~eio que. se trata sómente de saber esfQrços ou da deiliCação nas lutas sl~Itoí:aes, ·.~Eu desejo que 
se o proJecto: deve ou não Ir a uma commissão ao que o Sr. ~ c~l'po l~gislativo:se compeil~tre da n~Çe9siílá4_(d#.separar 
ministro• não se oppõe~ · . ' ~~teiramente o provimento dos. empregos deite:·viClo de .nosso 

j, 'o slt: Sjtt~ili!'DA 1\Ior·J!À :-:-Não se oppõe ?. systema, desta corrupção que :nos):nina 'a existencjasóéial. 
o Sn. PRESID~NTE DO.CONS~~no :'~Que vá ii.iuna commis- o Sn. FERREIRA .PiruiA.;~ApõÍado: · .. "< ·,;,· .. ~: . , ' ' . ' 

sao, nilo, senhor.···':·----·... ,, ·· · · · · · ·' ; ·os ·. · ·. · '· · .. ·,' · .:· · · ,.,. ·. · 
·. _R. FERRAz: ;....;,Em conseqú.eriéia disto,·· Sr. prêsidente, 

· O Sn. PRÉSIDENTE : -·Não se oppÕé,· e á este respeito· peço hc~nça ao. n_obre min)stro;d,a ·justiça para lhe ponderar 
emittiu uma. opinião mu~t~ ligeiramente. . . '. ·_ · a necesstdad~ de 1r a_uma. co~mtssão ,este projecto ...... ;., . -o· 

0 Sn. 8ILVE1n.\ DA l\IOTTA: - Elle não se oppõe, mas op-, 0 S~. PRESIDENTE ·DO. CONSELUO: -Nilo me opponho, jâ 
ponho-me eu. : declarei. . . .. _ ·:.. . , · :. ..• . . . · .... , .. · ' . 
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o Sn. FEnnAz :-... para que ella elabore, no sentido a 
que me refiro,· um outro projecto, estabelec.endo ou.tras con
dicões de provimento além daquellas que ~OJe se exigem. 

:Se V. Ex. pcrmitte, mandarei o re1uenrnento. 
I1oi tarnbl}m lido o seguinte · 

llEQUER!lllENTO. 

o Sn. PIIESIDENTE:- Tem a palavra o Sr. Silveira da 
nlotta. . 

o sr: ~íilveira ·do lllotta =-Sr. presid~nte, na~ c!r
cumstancias graves cm que nos acha~os, o pa1z t~m d1Fe~to 
de exigir dos ministros que ent_rão, c daqu~lles que.~e retlrao, 
explicaões completas a respeito da post~ão de cada um 
delles. · . 'd d v: Ex., Sr. presidente, é n melhor .autor1 1\ e ~.quem me 

cc Que vá o projecto á cornrnissão de legislação para dar· o posso dirigir neste momento para ped11· o _seu apoio em favor 
seu parecer sobre sua utilidade, ·e ao mesmo tempo para pro- âa idéa que tenho sustentado sempre. 
pôr o que julgar conveniente. para regular os exames e o Quando no governo represen!ativo. ha urna- mudança de 
concurso dos Jogares de ta~clhães, ~stahelecen~o nova~ c~n- ministerio e as rnudaricas de rnm1sterto devem por força ter 
dições de idoneidade para o seu provJmento.-S~l.va Fc·1 ra.,,,, alguma signifi~ação, nifo devem ser meras passagens de ho-

, mens pela scena publica conio se fossem comparsas nos tabla
O sn: PRESIDENTE: -O requerimento do nobr~ senador c dos dos theatros, ·quando no governo representativo ~a uma 

o seguinte : (ltmilo) cc Que vá o projecto ~í .commJssão de_ le~ mudanca de ministerio, não se póde conceber que· clla se d8 
,.... gislação 11ara dar se? parecer sobr~ sua utJIIdade,e ao me~rno sem alguma modificação de idéas. · 

tompo propôr o que Julgar convenwnte para regular os exa-
. mes e 0 concurso dos !ogares de tabelliães,. estabelecendo -O Sn. PiMENTA .BUENO:- Muito apoiado. 

novas condicões de itlonetdade para o seu prov1mento. >> 0 Sn. SJL VEIRA DA ~10TTA ·:-A' V. Ex. 'mesrn~, Sr. pra-
Eu entendo que não posso submett~r e~te reguer!mento .ao sidente, a cujo ministerio dei o mais comp!etoagoi~, a que~ 

apoiarnento do senado ; • este requet'Irnento .nu o o de adi~~ . votei sempre a maior consideração e cst1rn~, eu mterpellm 
mento, é uma questão, um!l emenda de mater!a, e de ~aterm deste rnesino lon-a r quando se retirou do gabmcte a que pre-
1nuito important~, c do. que ~e trata ~g~ra e do ~m s~mples sidia, Jlara que0dé~se as caus~s de_ sua retirada, e entã~ e.u 
adiamento par~ a· o Jli'OJecto a comm!ssao de leg1s~uçao.. A disse: cc Quero antes saber as razoes daquelles .que ?e 1 etJ
commissão fara o que Julgar convemeote, propora o que o rão do que as ·daquelles que ºntrão. » A razão é Simples, 
nobre semtdor lembra, ou não proporá; mas, como nao se Sr. presidente; aquelles quo entrão .fa~ef!l um prograrnrna 
discute nesta óccasião a ma teria do projecto, o senado não quasi sempre vago,· nós estamos no dornm1o de uma qnadra 
se póde pronunciar s_obre ernentl~s de m~teria, mas un~ca- de idéas indefinidas. (Apoiados.) . 
mente sobre o requcnmcnto, que e de admmento, pa1:a .Ir o . Qua€i vago (oi 0 programma do nobre_ presidente ~o canse
projecto"· a uma com missão. Portanto não me é perm1t~Ido, lho, foi uma 1·epetição da falia do throno, nã9 ~che~ no tra~
como já· disse, propôr o requerimento do nobre senador ao sur_npto das suas declarações de program.ma. mtm:te!·wl, senao 
apoiarnehto, entendendo que o <~:diamento. hão está nos ter- uma expressão que póde ter alguma sigmficaçaQ, e. é .que 
mos do regimento. s. Ex. disse, quo, quanto aos homens, o governo respeitarta o 

O Sr. zacharias de Góes :-Sr; presidente,.obedecen- direito de todos e os interesses legítimos. ~sto I_llC dá logar a 
d que lhe faça urna p~r~unt!l : o qu.e guer dizer }S~o ? Não· ha . do aos estylos parla;'llentares, eu venho expo_r ao sena .o os mais reaccão ?O mimsterto actual para ou contmua n_a mesma 

motivos porque rettrou-se do poder o gabmete de 15 de marcha dê seu antecessor ? Pát·a, contitiúa ou exagera? fsto 
janeiro. · · · . · é qullnto ao prograrnma, Sr. presidente; . . 

Na sessão de 29 do rnez passado, precisamente no morne?to Agora, permita v. Ex. que eu me dir1ja tambem ~o nobre 
em que ia entrar em dis~ussão a proposta do pod~r executivo presidenta do conselho para lhe faz~r uma P?n~er'a~ao a res 
sobre 0 credito necessano para as despezas relallvas ao .co~- peito do estado incompleto da orgamsagão rntms~epal. O no 
sorcio das sereníssimas princezas, um membro da ma10na bre ministro sabe que os horisontes de nossa polttwa externa 
pediu urgencia para se tratar de um projecto de s~~venção a estão nebulosos;· os negoçios estrangeil·os são os que ofT~recem 
uma. linha de vapores entre um dos. "Portos d~ Umao Ang!o- hoJ·e comt'llicacões sérias, entretanto a pasta dos .negociO~ es· 
Americana e o porto do R10 de Janmro. VenCida a urgen~1a, • d'd ã b da 
ó Sr. José .Boilifacio de Andrada e Silva, meu collega e mmgo, tmngeiros é a que está escon 1 a nas trevas, n' o ~e sa e am · 

d · d · a quem pertencerá ; o nosso .colle_ga e meu am1go, o n,obre entendeu .. por diversa~ razões que pro uztu, . se~ a mawr ministro da fazenda, acha-se mtermamente COil}· a past~ dos 
convenienCia que o proJecto fosse a urna cornmtssao da casa, nen-ocios estram•eii'Os. Poder-se-ha saber, sem mconvemente, 
<1firn de o estudar: . se ~caso a pessga indicada para a pasta de es.t!:_an~eiros . está 

Embora levasse o requerirnen'to a clausula "de u'rge~cia e para chcgm·, se se acha ausente, ou está aqUI e ,nao aceitou, 
sem prejuízo, nos termos de uma sub-emenda, otrerec1da na ou se ainda não se deliberou sobre quem preencherá essa 
111 discussão, ó requerimento de adiamento foi rejeitado, e1 . pasta ? · . , . . . 
não só isto, como, havendo passado em 1a discussão o pro- Quanto ao programrna, St·. pres1dente, eu só faço esta ob · 
jecto a que me refiro, pediu-se dispensa de interstício para servação, pergunto ao minist~riO e sua resposta ha.d~-rne ser· 
entrar imrnediatamente em 2a discussão. No debate troca- vir para as perguntas ~ne hei de fazer ao nobre mm1~tro que 
rão-s·e, entre o deputado que pediu urgencia e o ministro, al- deixou 0 poder; -a politica do governo actua~, .enu~etada em 
gumas palávras asperas. Em resultado o meu colloga reti- palavras semelhantes ás do prograrnrna do rntmste~JO transa
rou-se da camara, persuadido de que esse voto da maioria. c to é a mesma politica? O mmisterio actual é continuad~r da · 
era de hostilidade, supposto que, dizia ello, mais a si do politica do ministerio passado.? De duas urna: se ~. c~n~mu~· 
que ao ministerio; e, assim, dirigiu-se á minha casa para pe~ dor não explica sua assencão, nem a derrota do. mm1steno 
dir-me que. tratasse de solicitar a sua exoneraciTo. do 'Sr. conselheiro Zacharías foi parlamentar ; e se acaso: h a 

Na mesma noite reunimo-nos todos os ministros em confe- alteração, então é conveniente que o nobre presidente do é~n
rericia e assentámos que a nossa causa nã~ se podia separàr · selho diga qual é o ponto em que ha essa· alteração., O pa!Z, 
dà. causa do nosso amigo, e, pois, fui dali para S. Christovão sel!,hores, quer salier disto, ha ~~ita ~uriosi~ada publica 
expOr a corOa as razões pelas quaes entendia que o gabinete· .para saber se a razão porque um rnmisterio apoiado em urna 
se devia retirar, isto é, á vista de umà votacão da camara grande· maioria da carnara, que a~nda ha poucos dias lhe deu 
que se prestava á illa.cão tle que não queria que continuasse novas provas de adhesão... · 
o gabinete. Sua niageo"tade declarou-me que queria reflectir; o Sn. VISCONDE DE ITADORAHY: (__ N. octurnas. 
e eu, pura melhor avaliar as circumstancias do debate e ·da · 
votação, pedi 2i h~ras, e, com ~ffeito, na noite de 30 fui • O Sn. ~ILVEmA !IA ~loTT~: - ... ; nocturnas, é verdade; 
ao paco de· S. Chmtovão e rcpett a Sua ~lagestade a decla- · houve novas oJfertas do apmo

1 
quando pareceu que o governo 

<> racão "de que o. sabinete estava disposto a retirar-se. Em oscillava ou hesitava !10 meio dos primeiros signaes de des~ 
coi1sequencia fui encarregado de cha.rnar o 81·. conse~heiro r confi~nça da cam~ra temporaria; u~ 'minister}o. com todas as 
franc!sco Josó Furtado, o qual orgamsou um novo gabmete .. ' cond1çõcs de apo10 na carnara electiva; presidido pelo nob11e 
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sena~r pela Babia, que: tinha sido. o P!im~iro r~pr~senta~te . o Sn.· ZACDARIAS:- Se sabe de outra dê. 
da Situação nova no gahm9tC d.e 2-i d~ Il}ato,, :quetmba tido o S'n. $ILVEIRA DA ntoTTA: - Eu niTo quero, Sr: presiden
todas as demonstracões ·de· apoto quast unantme na camara te, parecer impertinente ; contento-me em ter pedido ao no
temporaria, em uni momento perder esse apoio e levar uma bre senador pela Babia;ex-presidente do conselho,.mais fran
ePtrondosa derrota,· como a' que levou a poli to de ter 1 O vot~s queza politica ; S. Ex. tem difficuldade em satisfazer-nos. 
a favor e 70 ou 80 contra SI? SenhoreS', deste facto 0 paiz O Sn. ZAcnAnrAs :- Eu só tenho difficuldade de inventar 
quer saber a significaciTo; não é possível explica-lo no governo factos .. 
constitucional sem que os nov:os ministro's nos digão : · cc A . . 
maioria qu~ derrotou o ministerio passado niTo me derrotará O Sn. SILVEIRA DA MoTTA:- Não quero que invente, mas 
a mim. . . . quel'ia que V .. Ex. fosse mais franco ; appcllei para sua. 

o Srt PRESIDENTE DO coNsEr.no: -·Não posso saber disso -~rariqu~za. Mas.S. Ex. entend~ qu~ ~ão a deve ter, o paiz o 
não fui lá ainda. · · · 1 JUlgara, e eu nã~ quero. ser Impertmente; co~te~to-me com 
' . as perguntas·· que fiz ao nobre senador pela .!labia ·e que não 
·O Sn:.SILVEIRA.DA nloTu:- .... porque nós ()orresponde- Corão satisfeita$, limitando-~e a da~ no parlamento como ra-

mos melhor ás idéas da maioria. )) . zões os factos que constão. Já na .Imprensa ; ·~ contento-me 
Se os nobres ministros suppoem que são mais legítimos com fazer as perguntas que fiz ao . nobre presidente do.con

representantcs das idéas da maioria aa camara temporaria do selho, de quem eu espero i ao menos por ser novo n~ po~er, 
que o ministerio passado, então. devem-nos dizer qual é o mas franqueza do (jue tem o nobr~ ~enaqor pela B~h1a, diga
ponto cm que são ..... melhores representantes do que aquelll)s nos alguma cousa de nov,o: o mim.sterw · ó contmuador ou 
Sr. presidente, quanto ,ao programma, eu reduzo-me a es~a ·i~no.vador? Em que sentido quer mno!ar "'! Fallou-nos em 
pergunta: ba innovaçiTo· na politica, ~s senhores são conti- direitos ; quer fazer reacção, quer conti?.U~-la, que1· cxage
nuadorcs? Eu. não sei. mesmo, Sr .. pres1dente, se entre os no- ra-la para poder. obter mel~or sua maiOria ? Contento-me 
brcs ministros ha algum que concorre6se para a derrota. do com estas perguntas, Sr. presidente.. . 
ministerto p~s~ado,. v~tand~ contra. o adia~cnto propo~to o Sn. PRESm:&NTE: ...:. Daria a.palayra· ao nobre. ministro, 
pelo n?bre numstro do Impen~. (Apo_wdos) llaJa ~u nào haJa, mas devo dizer antes disso que a ma-teria,de que se trata não 
é ~rcciso sa~e.r. se. acaso o mimste_no, tendo s.u~Ido sobre .as esta bem regulada, e convem que 0 seja . 
rumas do mmistcno passado, tem as mesmas It.leas da mato- . . . . .. 
ria que derrotou o nobre ministro do imperio ; e entãô preci· · · O Sn. PRESIDENTE no CONSELHO :-Esto~ prompto a o~ede-
samos saber s~SS. Exs. f~zem tenção de. votar pela ~espe~a cer a V. Ex. . · 
com a subvencão para a hnba de navega cão entre o 1mper10 O Sr. !'RESIDENTE:- Considera-Ia-hei, e.ntretanto,nas con
e os Estádos-Únidos? Ou se acha que cssá divergencia entre dicões de uma questão de ordem. Darei a .palavra a.o nobre 
o Sr. ex:minist.ro doimperio .e acamara, embora accidental mínistro pela segunda vez, porque foi quem; como presidente 
foi procurada.para demonstrar o abandono cm que estava ha do conselho, fez a exposição dó programma ministerial!' 
muito o gabinete pela maiotia da camara? · · . o .'!ilr. Fut•tado (Presidente do conselho):....:.. Sr, presk 

.Agora, permitta-me 'V. Ex .. , Sr. presidente, que eu dirija dente, não me Iisongeio de satisfazer· às pei·guutas do nobre 
du'as palavras dti despedida ao nobre .senador pela Bnhia que senador por Goyaz. · . · · 
acaba. de sér presidente do conselho de ministros. Eu espe- s. Ex. achou o programma vage. E' _uma aecusaçlío que 
rava que o nobre ex presidente do conselho,. homení illustra- se faz a todos os:programmas ; nem ser que se possa fazer 
do como ó, e amigo do systema representativo, no desempenho algum programma que não possa ser acoimado deste defeito. 
da tarefa honrosa que lhe coube hoje de explicar as causas (AEoiados.) . · . ·. ·. · 
da sua retirada, comprebendesse melhor .que o,seu dever era o nobre senador disse que 0 programma não tem novi
ser mais franco do que foi. ~s declarações do nobre ex-presi- dada. Não sei que cm ma teria de. governo .e administração 
dente do .conselho limitarão-se áquillo r1ue consta das, folhas... a novidade por si só tenha merecimento.· Ent9ndo ·que um 

O Sn. ZAcnARIAs:- Pois são os factos. programrila deve conter os princípios applicaveis á uma si~ 
tuacão dat.la. Não sendo contestados, a discussão sómente 

'Ü Sn. SJLVEIRA DA MorTA :-!)ara os factos não era preciso pót.lê térlogar quando forem llpresentadas as medidas. Aiites· 
que o nobre ex-pre·sit.lente do consel!J:o viesse ao senado dar disso que posso dizer? Apresentar projectos dele i em um 
as razões por que se tinha retirado, porque isso está no do programma fôra mal cabido .. Portanto, já se vê que. estou na 

· minio publico ; cm preciso que S. Ex. fosse mais exp.licito e impossibilidade de satisfazer ao nobre senador a este res
nos r.lissesse se acaso julga que sua politica é ÍjuC foi dcrro· peito: . . . . • . · . . .· ... 
ta da, se acaso julga que o ministerio -não tinha mais apoio Permitta 0 nobre senador ·que não o acompanhe· na ordem 
na camara c JlOrque razão? Se o nobre ex-presidente do con. cm que fez suas l?_erguntas, mas pi·ocurarei attender a to.das. 
selho nos dissesse francamente no pailamento, como deve di- Perguntou~ s ~x., se a maioria da outra camara não me 
.zer para o paiz: cc A razão da derrota do mi.nisterio a que derrotará, Estou· na impossibilidade de responder ao nobre 
presidi foi a falta de confi<lnça da maioria da.camara por di- semidor, porque não tive aind~ a honra <!e appar'ecer na c~
vcrsidaJe de taes o tacs idéns )) ; nós. poderiamos cnt<lo ter -a mara dos Srs. deputados, depois da orgamsação do; gabinete; 
explicacã.o das idéa~ com que sóbe ao poder o gabinete novo; 0 Sn. SILVEIRA DA ·MorrA.: -Quando se aceita 0 ·.p_o_ der ·

3
.á 

mas o nobre ex-ministro retira-se, vem ao parlamento satis-
f<\_ZCr a curiosidade publica, e diz sómente aquillo que vem se devo saber qisso. · · 
nos jornaes I . o S.R. p~~SlDENTE DO ~O~SEL~O : _;o nobre sen,~dor; pel~ . 

-que dtsse acerca dos mmisterios que cntrão e daquelles que · ·o Sn. ZAcnAmAs: ..;_A curiosidade publica está satisfeita I sabem,· parece que me q'ulz •. obrigar a dar os motivos que 
cumpri.~ma formalidade. Quer que iiÍvente algum facto? pro.duzirão a r_etirada do ministerio passado. 9:meu nobre 

.O Sn. Sn:.vEinA nA niorTA :·-Quando tallo em curiosidade amigo, ex-presidente do conselho, fot tão explicito nas ra
publica, úeio que o nobre senador comprehende bem que me zões que houve para essa retirada que nada poderia accres:
refiro ao direito que a opinião do paiz tem do saber os mo ti- contar, quando devesse ~a~ taes explicaç~es .. Devo, porém, .·, 
vos por que seus homens publicos obrão. . . acc1csccntar que não sei ti e _outros motivos além dos alie-· 

· 0 · gados, e alguns dos membros da camara, dos mais proemi:. • 
O Sn. ZACIIARIAS.:- ~ motivos são esses. '" · nentes,;declarárão ao meu nobre amigo qurb não havia intenção 
O ·Sn. SILVEtnA DA ntoTTA :-... e muito mais quando ~!l alguma de feril· o gabinete na vota cão que motivou sua' re-

- t1·ata de saber a razão por que um ministerio se retira do tirada. (Apoiados) • . . • 
poder. O Sn. SILVEIRA DA MorTA=~ Então era só ao ministro ? . 

O Sn. ZAcuAmAs: -A raz1to já dei. . O Sn. PRESIDENTE'Iio coNSELno :-Não me·cabe respon-
0 Sn. SILVEIRA DA ~IOTTA:- Não ó essa a razão. der a isso. . 
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Perguntou tambem o ·nobre senador se o ministerio actual 
e ou não continuador do ministcrio passado. Será· continua
dor ou não, conforme se entender esta palavra. Senhores, 
todo o mini~terio ó,cm certo sentido,continuador do anterior.;. 

O Sn. SILVEIRA DA MorTA:- Na ordem do .tempo. 
O Sn. PRESIDENTE DO GONSE~no :-Não é sómcnto nisto. 

A não se suppOr que tudo quanto está fc.ito séja uma se~i'e de 
erros e de i.njustiças, necessariamente: o gabinete actual ha 
de ser contmuador .das boas praticas do· passado. Não se 
póde, porém; entender que por isto deva approvar cm tudo, 
e por tudo, o que está feito. ·I>or _consegui!lte, não .s~i be!lJ 
qual é o alcance ela pergunta do nobre s~nªdor. O mnnstcrw 
a~tual pretenie. ser continuador do ministerio. · pa~sado cm 
tudo quanto lho parecer bom; mas naquillo cm que estiver 
cm des:tccorrlo, de certo que não será continuador. 

'Devo, porém; dize,r ao nobre senador que cu e os meus 
amigos mais particulares, demos ao nobr·e presidente do con
selho e a seus dignos collegas o apoio mais franco ·e sincero. 

O Sn. ZAcrrAnas :-Apoiado. 
0 Sn. PEESÍÓENTE DO CONSELUO: - CreiÓ que ningucm 

põe em duvida que nunca ·concorri, já não digo pnri dúJ·i·
har, mas nem se-quer para ilbalar sua ilxistcncia. ( AJJoiadr: 

1 
Quanto rios direit.os c interesses legitimas; creio que i: .. 

bem claro. Pois, porq'tlo digo que ten~o de' respeitar os di· 
reitos c interesses legítimos, segue-se ,que não se respeita vão 
antes? O nobre senadl)r, perdóe que lhe cu diga, sua con
clusão é forcada e inadmissível. 
· Agora, sé tenho de continuar ou e~ngerar a reacção, direi 

·ao nQbro senador quo não me persuado que houvesse I"eac
ção da parte do' gabinete a que temos a .honra de succcder. 

. Os SRs. SILVEIRA DA nloTTA E OUTROS : - Basta ! basia!. 
O SR. PRESIDENTE Do coNsEwo: -Se, porém, acharmos 

qualquer acto que nos pareça de reacção, havemos de re
para-lo. · . · · . 

Quanto á pergunta que fez. o nobre senador ácerca do mi
nisterio não e"tar completo, não posso sn.tisfaz.er n curiosi
d.nde do S •. Ex., c )la da permittir que me limite a dizer, que 
o gabinete procura completar se. - . 

0 Sn. VISCONDE DE ITABORAIIY: -.Corrtinúa nebuloso. 
O Sn. SILVEIRA DA MorTA. : -Bem, contiu~a nebuloso. 

o Sr. lu!riio de ~. J,om•enço pronuncióu um dis· 
curso que publicaremos no appendice a este .volume. 

<11· ~~·. DEns dê G:larva!ho : - Ueconl1eco no senado 
o diJ;eitn de examinar a6· causas porque o gpbinetc t~a.nsncto 
}Jediu sua demissão c do avaliar se essas causas ':'ào ou não 
altendiveis ; se devifiif produzir· o resul t;~do que liverão ; seu 
juizo, po~ém, não póde mais inlluir sobre o acto desse gabi
net.e, porque a missão delle está concluida. 

Formamos, senhores, em 11i de janeiro deste nono um mi .. 
nisterio solidario ; cada um de seus membros resJlondia pelos 
actos dos outros ; nunca declaramos a rcsponsabilirlatle dos 
actos praticados por um, querendo altribui-lil só ao seu autor 
Jmra nôs conservarmos isentos da censura. Cada um respon
dia pelos actos de todo~; c todos pelo de cndn. um. O nuhre 
ex ministro. do imperio entendeu que, sendo chegada a occa-

. sifi.o de lliscutir-so na camara quatrienal uma proposta do 
governo sobr~ assumpto que não podia mais suscitar <lcbnte 
porque s~ trata.va tão sómente de preencher uma formula 

· .. logll!; ·que era incluir na lei do orcamento. a som ma vo
tada pam as despezns 'do' casamento· das augustas prin
cezas brasileil'ils, não devia a camara preterir a pro· 

• JlOSta do govemo para tr·atar de um assumpto que, embora 
fosso importante, era ·sujeito á discussão, c a respeito do 

• qual o governo, com quanto não fosse opposto, julgava toda-
• via que a occasião não era a mais opportuna pal'i1 ser doei-· 

dida. PropOz, portanto, o meu nobre collega que esta mate
ria fosso adiada e remellid,L a uma commissão ; mas a camara 
dos Srs. deputados cm sua sabedoria rejcituu este adiamento, 
approvou o projecto em 1a discussão, e fez mais, votou adis
pensa do intersticio para tratar seguidamente da 2n discussão 
dellc, continuando a preterir assim a proposta do governo. 

(Apoiados.) O meu nobre collega entendeu que uma tal vota,. 
ção pa1:ecm. !ll~strar- pouca ... confiança·; menos consid!taç!Io 
para com o m1mstro que havm apresentaao. a proposta •. ~ . 
o sn. SILVEIRA DA lloTTA: _:_E' Jóra de dú~idà~ · 
0 Sn. DIAS DE CARVALIIO:: -<. _O COJlOCOU) portánto,· a 

questão neste ponto.. • · 
O Sn. · ''iSCONDE DE ITAnonAIIY: ~Fez muito bem. . 
O Sn. D1As DE CAnVALIIO:- .. '.. c depois de ter ellc enten- · 

dido que a rejeição... . . . . 
'O Sn. S1!.VElllA DA 1\IOTTA =~Este ·acto faz-lhe. muita 

honra. 
O Sn. DrAs DE CAnVALJIÕ :-.... do seu requerimento im;.. 

portava a sua retira:da do gabinete. O. que cumpria -a seus 
col!cgas escolherem.? Sem rluvi~a dous erão os modos por 
que· podiri resolver-se a cruestrro... ' 

O Sn. SILVEIRA D·.~ Morn :-Nem tinha. escolha mesmo. 
:.>..:. ' . . .. 

O Sn .. DJAS DE CAnVALrro:-... e erão; ou acompanhar, como 
um neto de lealdade, o seu colleg.a pedindo_ com ello sua 
demissão á corOa a quem pertencia resolver a q11estão. cm 
ultima a.nalyse , ou resignarem-se a )ermanccer ncf pode1·, 
deixando sahir o seu coltcgn. e procurarem preencher o mi
rtisterio .. O gabinete a que tive~ honra .dep~rtencer, ·enten
deu que era um ponto de honra acompanhar o seu collega. 
(Apoiados, muito beín.) . . · 

Não posso .avaliLLr,, senhores, a intencão cóm que os 
Srs. dcputados.votárão contra o requerimento do meu nobre 
collcga nem entr·o ·nesta questão; desde quê .se:rleu o facto 
de sof!'J·er clle uma derrota na·camara, o ministerio enten.deu 
quo devia a.companha-lo neste terreno (apoiados, 1nuUo bem), 
c submcLter ú consideri1ção da corOa a solução do negocio, 
pedindo-lhe a sua demissão. A cor~a julgou que devia conce-
der ao ministerio a sua exonera cão. · . 

Creio, pois, senhores, que ·a sabida do ministerio foi a 
mais parlamentar quo podia ser. (Apolado.) Nós • fomos nesta 
casa muitas vezes · accusados de que. não, tinham os Jnttioria 
na outra crmara... . · · 

O Sn. SILVE~RA. DA Moru :-E o facto provou.: , 
O Sn. DIAs' DE CAllvALrro:- ... repeti II-se a,qui muitas. vezes 

que a linguagem e o juizo da camara erão o éontr.ario do que 
se ri1anifestava na tribúna; rcpellimos sempre coino injusta c 
desair·osa esta insinuação quc,,·offendia a caracteres por nós 
respeitados; o rcp!itimo.s constanteme,nte. cc !lanifes~e-se a. 
cnrnai·iL n11. tribuna, no lõgãr onde po.demos ouvir as suas 
vozes .c conhecer a repr·ovacão rle missa conducta, e nós sere
mos promptos cm tomnr o c"aminho que nos cumpre. '' Deu-se 
o caso n<t sessão de ante-hontem ; o ministel'io procedeu 
corno dcvia,cqmo tinha annunciado i'l.s camaras, retirou·sc do 
poder,· e csto'u persuadi tio de que retirou-se muito parln.men
tarmente. (Apõiados, muito bem.). 
. O Sn. Su.vEmA oA MoTTA:- Fizeriio o seu'devcr. 

o ~~·. i~hnerda Bueno :- Dit·ei poucas palavl'as 
para manifestar minha opinião ácerca 'da,t·etirada do g~binetc 
prosidido pelo illustrc consellleiro o Sr·. Zacharias,. e lambem 
sobre uma idéa que o nobre presidente do novo conscl~o cm 
seu progmmma suscitou cm meu espirito~ 

Quanto a rctirn;da do gabinete, entt'ndo que sem du,vida 
ella fui parlameut~r. (Apoia!!on· . , . ' ~ 

Esse nobre paulrsta, cx-mtnrstro dos negoCJos do unpe1·ro,· 
a meu vê r:, portou-se muito beín, prestou mesmo .um· valioso 
scrvico ao pai:r., porque soube zelar da dignidade. e do pres
tigio 'do podet· quo l~c foi confiildO. (Apoiadps.)' . . , 

Sr. pr·csirlento, não era só um- pensamento de veneração, 
c alto respeito, quo me lcva1·ia, se fosse nlinistro do impcrio, 
a querer que prirnciramente se .votassem os fundos destinados 
ab dote das Aug-ustas·I>dncezas, seri.ll'.ãté uin ponsanwnLo 
de eortczia ... (apoi~dos). como é; pois .• que o. nobro ex-mi
nistro do imperio, vendo· tal assumpto pretel'ido por uma 
outra resolução, que ~ep'ois quaJIOcarci, deixarin. de zelar· do 
irléas !(U!l se lig~vao,._como · já_diss!l, á dignidade e prêstigio_ 
do poder ? Devlil som. duv1da. op·pór-so a urgencra . dessa 
resolução, devia addi!f.la~ .E desattcndido pela maneira llOl'- · 

• 
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que foi; e devia tambem·. zelar. da sua ltonra e 'punduno1·, Senhores, o requeri!Uento de adiamento proposto na cama.: 
pedihdo, como pediu,_, sua .demissão. (Apoia!lo~.) ·.·. · ra dos Srs. deputados pelo nobre ex-ministro do imperio era, 

Eu, portanto;; senho"í·es,: •. não .tenho senão que render elogios no meu conceito, um dever de ministro da corOa·. Um minis
a esse· illustre pau~is.ta ~;,lambem ao ministerio que o acom- tt·o da corOa vendo que tinha .. siJo preterida a discussão de 
p~nhou; _não lhe restav-a por certo outra verôua de ·l~onra, uma. _proposta ~o pode1· execut1vo· sobre um objecto de tam~
mnda quando nilo. houvesse outras causas senão a que tnlhou. nha tmporlancta, sobre um .asmmpto tão delicado. não pod1a 
(Ap_oiados.) Agr~rleço~lhe-.pela mi~ha parto: o. ser~iço que- deixanlc.apresen~al' esse requerimento de adia~ento, para 
ass1m prestou. ·E um servtco morahsar o es~ado. pohllco em. que o proJecto de que. se tratava fosso remettido a uma.com
qu~ nos achan:os; e~ lhe, oll'ereç_o meus rcspettos. · - · missão.; -Benl~ores, do· que se. tratava.na ~p.ropos.ta. do poder 

E cst11s constd~raçoes, Sr. pres1dcnte, sobem, porventura, de oxeeut1vo ? E.ra de algum ,ObJecto .rJue exCitasse d1scussão ?. 
vulL~, quando se olh!l::~,ara a resolução,· a quem se dava. u~- Não, e a camara _ d.os Srs. deputados o provou na. sessão de 
genc1a, ou prefere.ncta.-umra o assumpto a que se deu pr10n- h ontem votando sem discussão ~s~a proposta. Pois o que era . 
da~ e sobt'lf ~ cons1gnaçao de fundos pa!'~ o dote ~as A~gustas a. p1·oposta, senhores ? . ~ra O· ped1do: de llm c~edito · p~ra. sa
Prmcez:ls I Eu, no Jogar do nobre<>ex-mmtstro do 1mper1o,- não- ttsfazer. as rlespezas q.uc poucos dms antes tmbão s1do de
só ·teria pt·oposto o ·adiamento, corno declarado que um tal crctadas em uma lei ; era o pedirlQ. de um .. credito para do
p~oject~ nãcr~ h!lvia de passar, porque eu me ~ppunll_a, o.u cu tação. c mais rlespez~S'l'elativas ao _conso.rcio de Suas A.l.teias 
nao serm m1mtro. Na verdade até agora atnlia ?ao VI um ·as prmcezas brasil01ras. . . . . . . · .. --~ : 
f~ndam,ento. pt·ocedonte para ·uma tal r~solução, e. st.m contra. :· · B.em, senhores,. ~ssa proposta. passava immedlatamento, 

Não prostg-o; ~ontento-ll_le. co~ man~fcstar a op~nüío de que pod;a se tratar. depois do proj~cto relativo a naye_gação. er!lre 
por todos os tttulos o:numsterJO reLirou-so mmLo honrosa- os lMados-Umdos e o Bt·astl. O nobre ex~m1mstro do Jm
me.nte. (Apoiados.) .. ·· .. · . : . . . , . · perio estava ali. para as5istir a dis~ussão ·uo sua. .proposta, e 
.. Quanto a.o-novo gabm~tc; .d1re1 apenas q_ue espero ver como m~ parece· que d9,via, .com toda a razão; pedirá camara que 

eflc pre~en.de proceder· accrc~. dess.e proJecto. ele subvenç_IT_o, a?msse .o. projecto· a resncito do qu~l-so tinha _pedido urgen~ 
tun.to mats notavel, porque· 'Ja mo~1vou a rcürada do nums- eta, ·tanto ma.is que era .o .propl'io minis-tro cl9 imperio quem 
~~~r o. seu antec~ssor. Elle. nos arna~lÇ~t no seu progr~mma ... d~c~irit'vá em ;seu rcquerimcnlo, ql!o· fosse _esse projecto á 
weas de cconom1a i quero ver se ~s Hleas de cc_onomta CE-: _cqn:tmissüo para clla dar com lll'gcncia. ;seu parecer. Na~a · 

_meçã_o fazendo sacr1fic10s tacs como dessa subvcnçao, que nao -mms ·sensato, nn.da mais. razoavel, naua majs digno do ·nobre 
é só moportuna:. . . , . · ex~minislro do imperio. · • . .. 
· . ® 1'9r. ~o_uza )Fl'IUleo : - Eú.creio qu·e não ha duas P01:tanto, esse. illustrc brasileiro, que ·me. mer.ece o m~is 
opiniões ácercado ministerio que se retirou ; todos cçncordão vantaJoso con~mto pelos seus talentos, pela sua·tllustraçao, 
em ~ue ell~ pro.ccde~ como devêri. (.tipoiados.)}J.as. n~o pu_dé· pela .sua moraltdad~, _pela sua _probi~ade c por outras bell~s 
ouvrr em sJlencJO a mcrepação que· s~; acaba de fazer 14 ma lO- q~a.!I.dades que o drstl!1gucm, nao p_otha ve1· sem grande pezar 
ria da camara dos Srs. deputados .. · - · : . . . rcJet~ado o scurequ~nmento de .auram~l~to, e votada,,a~nda, 

A ques.tão não era entre a proposta de .votação ·de deppts votada. a d1spe~sa do. mterst~cro pm·a entr·ar. ess.e 
fundos para o consorcio das serrinissi,mas prin?ezas, e a do· prOJecto em seguntla d1scussão co!tttnuando~se a .rre.tem 
navega cão por vapor .entre o llr·us11' e. os Estado_s Norte· aswn a proposta do poder. o~ccuttvo. sobre .um·-Objecto do 
Americãnos. A maioria· da c'amam dos Srs .. deputadós, que tamanho nlcance; ~ Sr. presidente,. ·a discussão dll :honte~ 
~stava assignada em numero .. t!.li 10 ~o. projeçto p~ra essa mostrou que. o pr~Jecto de. IHII'~gação entr~·.os Esta.dos~Um· 
subvenção, vendo~o combattdo, · ach9u que tmha razão de dos e o .Brasrl bavra de softrer ats_cussão,. · ·· . . · . :· 
sustenta~ lo, não em comparaQão, porrJ_'ue_ não h a compu ração 01;a, se~horcs, qu.ando nós sabemos que o. C!:edttt> pedi(!O 
nenbum~ éntreesse p1·ojccto e a P!'oposta.davotação rl.é fundos, era aa maro.r urgeucw., 'quando· nós temos npt1e1a dada. pelas 
mas, porque- tinha compromettruo com s~as ass1gna~uras folhas,_e ate pareço-me que pela folba .o~cml, de que talvez 
os seu vo'tos e os sustentava. A qucst.ito for, portanto, mal amanha ou dcpo!s ebcgarào dous pnnc1pes;. e quando se 
collocada ql.Jando não houve nem podià haver da parto· da póue presumir, embora não Lenhamos noticia ollicial, por que 
maioria, ncnhup.1a disposição pal'a embáraçar, nem mefmo não podemos Ler, que tud_o isso teqt relação co.m o _objecto ~a 
para demorara votação dos ci·euitos. Os deputados, que Linhão proposta do governo, creiO, senho~ns, que bavra~tod<t a razao 
assignado o projecto de navegacfio, votàrão-a favor deli c, e o rma se:ppt·cssar, quanto fosse pusstvel, a passagem dessa-pro· 
mini~tro que· o combalia foi ve1Ícido ; . eis o qu~ houve, scín posta: c dat· o credito pedido com. t.anta .urgencia. . . 
rchtCi10 nenhuma com a outra tjuesliTo. . Po1s, ~cubares-, qualquer ll11Uistro não. reputana unta 

l'Ór consequencia, niTo posso admiltir ô pensamento do ~cr·rota a ·approva~ào da urgcncia, para discutir-se :a .pro
nobre senador que disse qu~ o projecto de, ~avcgação ~~ve JC_~Lo de ~avegaçilo, c a J:cgci~fi~'do. n~iamcnto .d~lle,,_para 
ser ccndemnado como tcnrlo suJo causa da reltrada do m1ms- nao continuar a ser prctcr,1da a drscussao dtt pt·opo.st(1: ?;, ... 
tcrio, quando não foi. E'_ esta a minha opiuhio, e entendo ' Eu dcc!aro.GOm toda a fraqueza; não tive aiJld~;,,a· ~onra 
que não é.merecida a.incrcpaçito feita á maioria da camara de ser mrmstro da corôa; mas, sem~ achass.o~no:.Jog~r em: 

dos Srs. depulitdos. . · que s~ achou. col!oca~o o Sr. conselheiro Jose .Bontfac}_O .. de . 
· O Sn. -SILVEIDADA MoTTA:- Ningucm accusou ; V. Ex. Andt:ada e ~tlva, fm:!a a ~~claraçito :de 9ue a.l)rgcn?1~;9u. 

é' que e·t1t defendendo os que derrotút•ão o ministcrio. depors 0 adwr~cnto lmpottuva, para _mun ao,. ~eno~, uma . 
• , l)' . . • • . • • questão de gobmcte. Não compr~mettcrm ·a;onln_t,ao de,111e_u~ .. 

o l'!r. l!t. lilanoet:- Sr. presidente, ~~~to VIVO pl'r:7:cr con1panhciros, parqué com ellcs não tinha .cohyersado; mas).: · 
em obsen:ar que no senado mlo ha, du.a~ op1!uões a 1:espc!to pára mim decididamente era. qucslüo · de:i.g~bi!t~'té; ~e, }e · 
do -procedimento nobre que teve o numsteno de Hi de Jil- a urgcnciã fosse approva.da, corno foi, ouq.uanilo-.. n:!ldla· 

.. nciro em rctirar~se (apoiado?), niTo aba.ndonando se~ collcg~1, monto foi rcgeitado·: cómo tamhem acontece~,".eiC'i~m~dia
mas acompanhando-o na ret1rada,· a~sm1 como cst? se havm tamcnte faría o que fez o Sr. José llonifacio. - .. :.~> ... 

. _, lll:estado a fazer parte do ~nesmo gabmeto e a. coadJuvar seus 0 Sn. FoNSECA: ;_..Obrou conio. devia obrar' :nicdisonjeio 
. c o !legas cm beneficiO do e!:ltado. . • · t d ·.. . . ' ·; ~ <: ·. 

'Digo, s~. presidente,, que' sinto vivo prazer cm observar rnlll o l~SO. . . ' . :·' . . ..• ·.:~.:.·: ~·: 
_ebta unamm.1dauc no,sc~ado, porque epa é umc. prova ~a .. O Sn. D. RI.NORL:- Crew., senlto.re~, -q~e todo~:~s, lJli' ·.; ~ ,~:·:F': .. 
nob~er:a ·d~ carnct~r dos. tll~.strcs ca~alhcrros que compuze.rao mslros q~e se ach~ss.em na~. ~lrC~?l~taocms l'm que.~?,}l~hOil' . 
o mrm~ter1o de .~à . de Jane.li'O (apowdos) ; . é uma pr~v~ da aqucllo drg-no hrasJlOJro Jlfatrc~nao o ;~lCSll}? .~cto. f::··,;; , .,;~ 
<lbnegaçiTo com que esses tllu.str~s. brastlerros renunctarao o o Sn. Sour.,\ FnANco: _Mas não se póde 'dizer que· havia., 
podor; é uma prova do que eu d1sso. uesta casa,, quando 0~1 da parte- da maioria inléncão do se opp<lr 'iÍ proposta ~do .... 
uma das sessões passadas assevcrct IJUC o gahrnctc ·baVli:l governo • . .- · 

. subido pelo voto c apóio do seus 1\!nigos, o havia de retirar-se . · . _ 
1

• • . · . · 

qunn~o cstivc~se cor1v~ncido de que lhe faltava esssc voto O ~n. n. MANOEL :- N<LO posso entra~· nas mlen~õe~: ..... 
e a.po10. · O Sn. VISCONDE DA lloA-VIsn: -lUUito b.em I 
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O Sn. D. !fANOilL: - •• , não sei quaes erão as inte'nc!ies consideração, se Jhe dei sempre o meu fraquissimo apoio, 
da camara dos Srs. d~putados ; o. facto patente, publico, é c.omo posso cu recusa-lo ·a um dos n~ssos amigos mais pres
que mo serve de.regra nesta occasião, · timosos; a um dos home~s que· mais se esforçárão pa~a a. 

Senhores,. dado ess~. passo, é evidente que o' illustre An- conservação do actual gabmcte? São factos passados comigo, 
eirada n~.o. :recuava mms ; . dado esse passo, declarando elle a sã.o factos averiguados que-eu vi nas I'euniões a que assisti, 
seu~ a~1goa n,o saliio da. camara, que não era mais ministto e em .que comparP.CCil. o illusti'C senador que hoje tlio digna
porque Ia ped1r sua demisaão, naturalmente os. scu6 illustres mente occupa. o lagar de presidente do conselho c ministro 
co!legaa b~!ião de ~ornar. o . negocio. como dcllcs , pro- . da ju~tiça. Como eu p Jsso deixar desde já de hypotbecar o 
prloe, hav_1ao de _praticar o acto que p1·aticárão, reunindo- meu apoio ao ministerio actual, cujo .chefe é no meu modo 
se, com~ d1sse o Sr. ex-presidente do conselho, e deliberando de pensar um dos brasileiros distinetos que conheço? 
quo d<lvJão aco.!llpanhar o seu collega e solicitar a demissão o Sn. DIAS DE ·C.umLno :-Apoiado. 
do ministerio. · · · 

A corem vendo a consideração com que a cnmara.dos Srs. O Sn. D. 1\IANOEL: -Como posso eu deixar de concorrer 
deputados tratava a um de seus membros, além do conheci- com o meu contingeitte pnra que elle_desempenhe o pro
monto que tem. dos talentos, da instruccão, da probidade e gramma que se diz vago, mas que no meu modo de pensar 
indcpendencia do illustrado Sr. ex-presidente do conselho, é um verdadeiro programrna. que elle apresenta? 
honrou o Sr. conselheiro Zachal'ias, chamando-o para orga- Vago, scnbo.res?! Pois programma é uma dissertação ou 
nisar o ministerio que devia substituir ao de 30 de maio; c, é um complexo de princípios e de regras que se desenvolvem 
com effeito, senhores, 0 illustre Sr. conselheiro Zacharias depois com o tempo, c que sorvem de norma á- conducta do 
tinha obtido unanimidade de votos na camara dos Srs. depu- governo? Onde é que os nobres senadores observárão esses 
tados para occupar o lagar de honra que· ella dá a um de progra~mas-disscrta~ões? Pois porventura os programmàs 
seus membros. O Sr. conselheiro Zacharias tinha figurado dqs transactos ministerios não são pouco mais ou men·os 
na politica do paiz, mórmcnte nestes . ultimas tempos, como como este? Porventura os programmas dos governos dos 
se sabe! -sem,pre em primeiro l?gar. ~u, senhores, ·.Po~s~ outros paizes. -qu9· v-êm são como .este? Como, portanto, 
!aliar disto, porque fm companben~o do Illustre ex-presidente achar-se vago ·um piiOgramma que contém, que encerra 
do c.onielho. Entrou_para o ministerio, prestou ao· seu paiz 0 p1·incipios süós. e luminosos? Não me pare.co !fU'l. nesta partà 
serVIÇO que póde; V. Ex. ·c o senado são tcstemunlias da tenhà razão o nobre. senador pela provincia. de Goyaz. · 
dignidade com que ~este illustro brasileiro se portou nestc1 Senhores, eu não sei se o ministerio a'Ctll.al. é continuador 
casa, constantemente na tribuna respondendo sempre com da politica do mil,isterio passado; o que·amrmo, porém, é 
attenção, com respeito aos senadores que lhes uirigião as que os homens do ministerio ·actual commungavão nas idcas 
suas obseryações, mostrando conhecimento· das mntel'ias da politicas do ministerio passado, commungavão .nas idéas po-
sun. repartição,, e dando provas do zelo~ que o distinguia líticas .do partido progressista. ·. . . 
pelo .bem do paiZ. . . · Portanto já os nobres senadores 'vêm que, uma vez que 

Pois. senhores, então ostava o illusl~c ex-presidente âo são Od homens do mesmo rartido progressista, que são os 
conselho no apogêo, eu lhe dil'igia aqui a expressão do·meu homens que 11pprováriio, susteníá1·ão e defendêJ•ão as mesmas 
agradecimento pela maneim· por que elle iC comportava, ·cu 0 idéus, a marcha politica cm geral do ministerio actual deve 
defendi, pou~as vezes, é verdaào,. porque não ~ude s~mpre ser a mesma •la. do. transacto; na administracão é possível 
fazê lo enn1sta do meu estado de saude; defend1;.;0 algumas que em um ou outro ponto divirjtlo, é possível mesmo que o 
vezes de accusações que se lbe fazião ; hoje que já nüo se ministerio passado commett<·a;e erros, Isto é parti! bit da bu
pód~ atrribuir á lisonja, e cr~io que cm tempo nenhum sc me .manitlatlc, c tamben. é certo que o. ministerio actual ha de 
po<ha fazer esta censura ; boJe, senhores, eu venho render a procurar corregi r ·estes erros. lUas eu, senhores , não 
homenag-em ao Sr. ex-presidente do conselho e a seus cx-col- tenho duvida da. sinceridade do programma, não tenho o 
legas da minha gratidão. pelamaneir·t com que se houverão menor receio do quo o actual gatiinete presidido pelo meu 
nestes sete mezes e meio· em gue estiverão no poder. Ca!Jiu, nobre amigo, o Sr. conselheiro Furtado, envidará todos os 
não cahiu, senhores, retirou-se o mimsterio com a maiot· esforços par~ cumprir as solemn.es pr:>mcssas que fez pcran(o 
l10nra, e retirou-se por tal maneira quo está hab1Jitado para o senado. A1nda temos alguns dws de sessiio, St·. prcs.idente, 
i'uais dia menos dia voltar ao poder, quando lsso for do c entào abi se verá a sinceridade d:~s promessas do hobre 
agrado d~ ·corOa; rct!rou-s~, fazendo todos os. esforços para presidente do conselho. ~ 
bem serVIr ao seu píuz, rctn·ou-se com a cons1deracão c rcs- Peço .. ao senado sem excepção de pessoa que, pelo· 
Jloito de seus próprios adver~arios. Emfif!l, senhores, o paiz h a menos; por ora., não ponha obsta·culo á marcha da adminis
do um dia tomar em con'sideracão os servicos prestados pelo tràçiTo; peço ao senado por honra _de nós todos,· por honra' 
ministcrfo de Hi do janeiro. • , . • · . do sy~t~ma que nos. rege, que, discutindo o orcamcntocom 

E. aqui seja-mo licito fazer uma obsorvaçilo) que me ia cs- aquclla sabedoria com q'ue o tem feito,permiüa qué elle se possa 
capando. Quando eu disso que observava com verdadeiro votar nestit sessão, quero dizer, contando com alguma pro. · 
prazer a approvação plena do senado ao comportamento do rogaciTo, porqur. hoje P!lrcce ·que e.lla é indispensavel; peço, ao 
ministcrio, esqueci-me do tocar em uma circumstancia de senado que, tr,nrlo em VIsta a cstrCJtoza do tempo, não prive o 
que agora vou fazer menção. A' primma vista, S1·. pz·esi- paiz d.e uma lei de orçamento, quando o nosso dever era fazer 
dente, a retirada de um ga~inete nas circumstancias difficeis duas nas duas sessões. • · 
em.que se acha o paiz, e principalmente em relacão ao 1\xle- · Ô Sn. SJLVEJR.\ nA MoTTA: -O nosso dever está se 
rior, poderia parecer um acto do menos coragém; porque, fazendo. 
quando as cousns chegão a este ponto, o ministcrio. cm ·re· 0 Sn. o. ~IANOEL : _E' um pedido que P.stou fazendo ao!! 
gra, parece que- deve conservar-se no seu posto. Thlas per- 1 1 A 1 t d · 
gunta-se: o ministcrio poderia, apeza1· destas sérins obser· no Jres scnar ores. gora, se a gum empo c mazs se gastou 

. d . d na outra. camara co!n !1 discuss~o do ~~·çamento, procuren:tos 
vagões, conservar-se no seu posto epois 0 acto praticado reparai' esta falta, hmttando ma1s as discussões, restringindo~ 
~om o Sr· ex-ministro do impcrio? Nu o era possível. nos mais aos objcetos da maior importancia, em fim fazendo 

O Sil. FoNsEcA:- Nüo em. · e lm que, np~zar do temp.o que o orçamento gastou na outra 
o Sn. D. n!ANOEL :'-Por consequcncia retii'OU-SO bem; e camara, aqm pos5a tCJ'Jl1IníU' durante a prorogacão que o 

tanto isso não ~ra passivei, que os proprios adversarias desse poder morlcrarlor houver (IOt' bem fazer da presente sessão da 
gahinelo lli10 mencionúriio esta circumstancia, po1·quo vir11o as5em'blóa geral legislativa. · . . · 
bem, com a pcrspicacia que têm c com imparcialidade do ~O. Sn; 1° SllCnBTAn.IO dou conta, nest~ discussão, de dous 
que dão provas. que esta razão não podia nesta occasiiio offic10s datados do lioJo, do Sr. coMelhetro· Carlos Carneiro 
prevalecer á vi~ta do que se tinha passado na camara dos !lo Campos, comrnunicando que por decreto de 31 de agosto'. 
Srs. deputados. · ul.lil_llo houve por ~em Sua Thlage8tade o inwerador nomea-lo · 

Agora, senhores, .passando ao ministerio actual, so o illus- !ntm~tro e secretano de estado dos negocios da fazenda e . 
tro ex-presidente do ·conselho .. mereceu-me sem pro a maior mtermo .. dos de estrangeiros. 
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SE$SÃO EM 2 DE SETEMBRO . DE 1864 

Inteirado. 
Pass~ndo-se li votar sobre a proposição da camara, dos de

putados que approva o decreto q,ue alterou o contr~to cei~M 
brado em:17 de dezembro de 18o9 com a companb1a .Brasr

. loira de Paquetes a Vapor, cuja 1a discussão ficám encerra-
da a 30 de agosto, e não se podendo proceder á votaQilO por 
falta de quorum, ficou ainda encerrada a discussão. 

O Sn. PRESIDENTE deu pára ordem do dia segu.inte : 
.1' pal'le (até o meio dià).-ta discussão das seguintes pro~ 

posicões da camara dos Srs. deputados: 
ti, autorisando o govern·o a mandar admittir á matricula 

em qualqüer das faculdades de medicina do imperio o estu
darte Bernardo Teixeira de Carvalho Junior ; 

~a, a mandar pagar a D. Serafina de Arruda Camara, 
viuva do Dr. José Frarcisco de Arru.da Camara, os ordena.
dos que. a este éompetião como juiz de direito, com o pa
recer da commissã9 de fazenda ; . 

2a discussão, dos seguintes pareceres da commissão de 
constituicão : 

1°, déclarando valida a eleição primaria, novamente feita 
em 15 de maio ultimo na parochia do ~lorriubos, do 7° dis-
t~icto eleitoral da província de .Minas; . 
. 2°, declaraitdo valida a elei·ção primaria a que novamente 
so procedeu na parochia da Villa do Patrocinio, da dita pro
'Vincia, por ter-se annullado a quo se fez em ·setembro do 
anno proximo passado ; . · · 

3°, declárando· nulla . à eleicão primaria da parochia de 
S. Caetano da Vargem Grande,· pet'tencente ao collegio de 
ltajtibá, da mesma província, e que seja responsabilisado o 
. subdelegado da di ta paro chia pe1a intervencão índebita na 
mesma eleição; · • . · 

2a. discuss~o do parecer da mesa n. 27 sobre a publica
cão dos debates do senado; 
• O r~sto das matarias já. design~das. .. 
~apqf;te (estando presento o Sr. ministro].- Continuação 

da 2a discussão da proposta do orçamento. 
Levantou7se a sessão á 1 hora. e 20 minutos da tarde. 

E~12 DE SETEMBRO DE 186t 

Comparecêrão logo depois os Srs. Dias Vieira, Zacbarias, 
Candido Borges, Souza Ramos, .· Si.veira da Motta, Carneiro 
de Campos e Furtado. ·· · · · · 

J?aJtárão ·côm cau!a participada os Srs. barão de Airtonina, 
barão de Cotegip-e, barão de Maroim, .barão de Quarahil'h, 
Candido Baptista, ·Eus!lbio, Paula Almeida, Paula Pessoa, 
Almeida e Albuquerque. Sinimbú; ·Souza e Mello, Piincnta 
Bueno, Fernandes Torres, marquez de Caxias, Ottoni· e v'ii-
conde do Uruguay · 

F9i lida e approvada a acta da sessão antecedente. 
O Sr. 1 o secretario deu conta do seguinte , 

EXPEDIENTE. 

Officio' de 31 ·de ag-osto proximo findo, do Sr. deputado • 
Jesuino Marcondes de Oliveira e Sá;. communicando que, por 
decreto da mesma data,. houve por bem .Sua Magestade o 
Imperador nomea-lo ministro e . secretario de estado des ne
goci_os da agricultura commercio e obras publicas .. -
Intmrado. . . 

Outro do .1 do conente, do Sr. deputado José Liber~to 
Barroso, co'llmunicando qMe, por decreto de igual data, houve 
pol'bem Sua Magcstade o Imperador nomêa-lo ministro e se~ 
cretario de estado dos negocias do imperio.'-lnteirado. 

Outro·_ de 1 do corrente, do ministedo do imperio, acom-
panhando por cópia o seguinte : · . 

cc Decreto'n. 3,305, do 1° de setembro de 1864. Proroga a 
presente sessão .da assembléa geral legislativa até o ,dia 12 
do corrente mez. 

« Hei por bem pro rogar a presente e,essão da assembléa ge
ral legislativa, até o dia 12 ·do corrente mez.- José Liberafo 
Barroso, do meu conselho, ministro e secretari() de estado 
'fios negocias do imperio, assim o ténha entendido e faça · 
.executar. 

"cr Palacio do Rio de Janeiro, em o 1° de.setemhro de 1864, 
43o da independencia e do imperio.-(Com. a rubrica de Sua · 
Magestade o Imperador.)-Jos6 Liberato Barroso. ir ' : · 

Na fórma rios precedentes dos primeires te_mpos d9 senado, 
declarou o Sr. presidente que era recebido o decreto com 
muito especial agrado. . · . · . 

Outro officio do ·J o do corrente, do Sr. conselheiro Henri •. 
que de Beaurepaire Roban,. con.lmunicando támbem que, por 
decreto de 3l de agosto proximo findo, houve por. bem Stia. 
~Iagestade o Imperadot· nomea-lo ministro e secretario de· es-

l'RESIDENCIA DO SR. VISCONDE DE ÀDAETÉ. tado dos.negocios da guerra;-'Jnteirado. . .. 
· Officio de 1 do corrente, do. 1 o secretario Ô1!- camara dôs 
S UM~unto . ..:...Expediente . ..::.. Officio do Sr. dep,utado Jesuino deputados acompàn~ando as seguintes ·propostas do poder 

~larcondes de Oliveira e Sá.-Outro do Sr~ deputado José exocutivD com as emendas da referida camara: : .· . . 
Libr.rato Barroso>-Oútro do ministerio do imperio, acom-
panhando O decreto de prorogação da assemDiéa geral.- EMENDA FEITA PELA CAMARA DOS DEPUTADOS A' PROPÓSTA DO GO-
Üutro do St:. general Henrique de .Beaurepaire Roban .. -:- VERNO, QUE FYXA AS FORÇAS llE TÉRRA PARA O ANNO FiiiAN· ' 

--t, utro da camara dos Srs. deputados, acompanhando pro- cEm o DE 1865-1866; · . . · • . ":· 
postas. do' poder executivo r . com as emendas da referida cc A asscmblé11.géral decreta : · . . 
c~m~ra.-Outro acompa~hando uma proposição.-Ordem cr Sejão substituídos ot: artigos da p1·oposta..pelQ seguinte: 
do tlta.-1a parte.-.lUatrJCula de estudante.-Dispensa de cr Art unico. As disp.osições da lel, que fixa as forcas de 
intersticio.- Pagamento a D. Seraphina de Arruda Ca- terra para o. anno financeiro de 186.4-1865, cóntinuniáõ'em 
mara.-Parecerc~ da .commissão do constituicão ácerca de vigor no anno financeiro do 1865-1866. • . . . . 

· eleicões.-Parecer da mesa n. 27.-Discurso ·e emenda do ~r· Paço da camara _dos d~putado~, .jo de setembro .de 1864. 
Sr. 'Ferraz.-Discursos dos Srs. visconde de Jequitinhonha -Barão de Prados, prestdente.::- T. Franco de ~lmeida, 
e Ferreira Penna.-Emenda do Sr. Silveira da ~lotta.- 1o secretario.- Pedro LúizPereira de Souza, 2o ,secreta
Discursos dos Srs. visconde de Jiquetinhonha e Silveira da rio. » 
1\Iotta.- Companhia brasileira ·de Paquetes a Vapot·.- EMENDA APPROV_ADA PELA GAMARA llOS. DEPU.TADOS A' PROPOST' 
Emenda do Sr .. barão de Antonina.-Discursos dos Srs. A 

. F~rraz e Paranhos.- Requerimento do ultimo senhor.- DO GOVERNO QUE FIXA AS FORÇAS DE. MAR PARA O ANNO FI· 
Discursos dos Srs. Ferreira'Penna e visconde de Jequiti- NANCEIRO DE 1685-1866. 

· nhonba. 
cc A assembléa geral decreta.: . · · . I" 

A's 11 hora·s da manbã,. ac~a~~o-s.e presentes os Srs. vis- ct Sej~o sub.stituidos .os artigos da P.roposta pelo seguinte: 
conde de Abaeté, marra, Te1xen·a de Souza visconde de cc Artigo qmco. A._s dtsposições da le~ que fi~a a força naval .. 
Sapucaby, Jobim, Ferreira Pcnna, ]fendes dos S~ntos Aràojo par~ o anno finnnce1ro de 1864-1865,. continuaráõ em vigor 
Ril>eiro, Souza Franco, Ferraz, D. DJanoel barão de' S. Lou- no anno financeiro de 186ô-1866. · 
renço, .. maroucz de Itnnhaem, visconde de Suassuna barão de cc !)aço da cnmara dos deputados, em o to de setembro do 
1\furitiba, víscondo de ltaborahy, Siqueim e Mello ~Fonseca 1864 . ....:.. Barão de Prados, presidente. - T; Fra·nco de Al
Dimtas, Paranhos, Rodrigues Silva, Souza Queiroz' Pompeu' meida, 1o secretario.-. Pedro Luiz Pereira de Souza, 2o 
M.arqucz de Abra~~es, Dias de Carvalho, Cunha Va'sconcellos secretario . ..:.. A' imprimir. 
v1~conde de Jcqmt1~honba, Nab1.1c~ 1 barão de Firapama, e Outro de igual data. acom~anharido a seguinte proposição: 
"VISconde da Doa-V1sta, o Sr. preswcnte abriu a.sessão; cc A assembléa g~ral resolve: 

/ 
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. << Art.1. 0 Fica o governo·autorisado a conceder uma etapa o Sr .. vlseomle clle Jequitlnhonha:-Sr. presidente, 
aos officiaes, q11e servirl!:o. no. exercito · durante a luta da . cu ainda continuo a votar pela minha emenda para que· não -
independencia, e que a re'quererem. · · haja publicacão official dos debates do .senado. As razões que 

'< Art: 2.° Ficão revogadas as disposições ê"m contrario ~s nobt·cs sena~ores .ofi'erecerã~ á consideraçãO do senado, 
<tPaço da camam dos deputados, em o ·to de setembro de Inpugnando a mmba emenda, creto eu que nem convencerão · 

1864.-Bariio . ele ·lJraclos,· presidente. - T. Franco .de Al- ao scnadp, nom a mim proprio ; de modo quo ainda penso 
meid.a, 1° secretario. - Pedro Luiz Pereira de Souza, 2° que. é muito util que o senado· ilão. tenha publica~ão ollicial, 
secretafio.~O mesmo destino.· o que se ensaie, ainda um anno ou dous, a vm· se podemos 

· ORDEM ·no DIA -1~~ p A'RTE. . iivr~r o· thcsou~o .desta cxtraordinaria desp~za. E' extraord}
narm, Sr. prestdentc, porque estou convenctdo de. que um. dm 
ha de so reconhecer ctulí não é util, nem de íórma.algumá 
decente que o senado brasileiro tenha publicação olllcial, 
quero dizer, que tenha uui jornal para publicar aquillo que se 
llle mandar pliblicar. · · . • · · 

. ·JIIATll!CULA DE ESTUDANTES. 

Entrou cm 1n discussão, pmou 'para 2.11 e desta para 311 , 

sem debn.te, a proposiçao da camara. dos deputados que au
torisa ô governo a mandar"admittir a matric.!lla,cm qualquer 
das faculdades· de medicina do imperio,o estudante llcrnardo 
Teixeira. de Carvalho Junior. 

A'· requerimento verbal do Sr .. Mafra foi dispensado o in-
terstício para a 3·\ discus·são da dita proposição. . 

PAGAniENTO A D. SEUAPlllNA DE ARRUDA C,\MAnA. 

Se nós ncro Livessemos, Sr. presidente·, publicação official, 
alguns confiictos que têm aqui apparecido entre senadores e. 
o nobre presidente do senado não terião occorrido : o nobre, 
prcsider.te do senado de um lado querendo que as nossas dis
cussões vão puras 13 limpas de tudo quanto póde ainda po
sombra enxovalha-las, e o senador desejando :ser visto pelt 
povo inteimmenle como-clle é. Oi'a, se não houver publicào 
ção official. estamos livr~s disto, porque o publico lla de pu· 
blicar aquillo que na realidade fór. 

Seguiu-se em .1 u discussão que ficára· adiad~ a 26 de 
agosto: passou pam 2'L c desta para 3a, 'lambem sem debate, 
a Jlroposicão da mesma camaru autorisantlo o governo a 
mandar p<Ígar aD. Seraphina do Arruda Camara os ordenados 0 Sn. FmmAz :-Se não houver presidente tambem não 
que compctião .a seu iliHido mnrido o Dr. José l1rancisco de. haverá conflictos. · · . • 
Arruda Camaf·a, como juiz de direito, sendo tomado em con-
sideracão o parecer da commissão de fazenda. , O Sn. VISCONDE DE JEQUITINITONITA :-Por forca ha de ha~ 

EntJ:ártio depois cm 2r. ·e ultima· discussã?, succcssiva- ver presidente. · . · • · · 
merlte, e forão sem debate approvados, os segumtcs pareceres 0 Sn. FERRAZ :-Não. · 
da commissão de constituicão: . 

to ácerca da eleição primari'a. da paro chia de Moninhos, O Sn. VIsàoNDE DE J!lQUITINHON!IA ~ - Perdôe-me V: Ex. ; 
·da província de :Minas ; . · . . o nobre presidente do senado tem pretendido c pretende de 

2° ácerca da eleição primaria da paro chia da villa do Pa- boa fé, isto é, cooscienciosamente, que tal ou tal expr.ess~o 
trocinio, da dità provincia ; . . . . . não deve ser publicada nos Annaes do s~nado ; o ~~nador 

3° úcerca da, eleição primaria da .Parocbia de S. Càetano entcnd~ que dev~ apparec~r perante o Im~lJCo ~al qu.~ é; se 
da Vargem Grantlo, da mesma provrnc1a. , . se trata de allusoes, quer que a sua al usao seJa pu~hc.ada •. e. 

·· ~~nÚcAc.Ão nos DEBA;ES. DO SENADo.' · · · se se trata de apologo, quer que o seu apologo .J!Oja publr-
, . . . . . cad?; se se ~mta, r:,eja do .qu~ for, d~ am~qi~u.ri,· que e!le 
feve logar a 2.t e ultrma dtscussuo do pat·e~er da mesa quP.tra fazer, Julga-se com du·mto d ver puhltqa~o no seu d1s· 

n. 27 ·sobre a ~ubli_ca_são dos deb~t.es do senad~, com curso este seu a~phiguri, esta sua. allusão, ~~te seu a~rilo~o; 
a emenda do Sr. VISconde .de JeqULtmbonba offerecrda na nias o-nobre pres1dent0 do' senado JUlga que tacs amphrgurts, 
ta discussão.. tal allusão, tal apólogo não devem ser p)lhlicados no j~1:~al 

o §t•. J•'el'l'az: - Sr. prcsident~, eu tenbo do offerecer da casa, nem appa~ecer nos nos~os ~n~des .. Se nós n~o trver.· 
a seguinte emenda (lenclo) : cc Que o contrato não possa ser mos ann.aes, não t1verm?s pubhcaçao. of~i'cml, qual e a con
por mais. tempo. do que um a,nno; que ·as ·actas ·.sejão Im- sequencm? ,Que tal conllte~o não ·se da1:a, ~arque q~em h ou· 
Jlressas nos Annaes do senado c não em separado.>> ver de pubhcar O$ nossos d1scursos pubhcara como vm, o que 

_ . • ,.. . . ,. na realidade se passou; é mais uma razão que tenho para 
O Sn .. BA.nAo DE PwAPA!ftl. • - r~so nao, e mutto m.to. pedir ao senado que abandone semelhante systema.. · 

· O Sn. ~En~AZ: -A primeira em~nda,· Sr. P~!side~te, é . Demais, ~r. presidente, V. Ex. bit pouco l~u nojorrial. .. · 
uma. conc~us,t? daqmllo que eu dt~se na sess~o pa,sad~, em um do~ JOl:naes ... eu agora não me recordo bem .•. tenho 
qua~do ~e.cnd1 o parece1·, a scgund~ Importa um:l enonom1a a memoria j~ um pouco estragada ... não me recordo bem em· . 
d~ Impressão. Nós podemos, p~ssmr as actas do senado no que jornal foi ... mas creio que foi em um jornal aqui ·da 
vo_lume dos Ann~es, acho que e excusado haver duas p;u- capital. .. que no parlamento inglez em uma sessão votá-
bhc~ções, um.a das actas c outra dos Annaes do. senado. Não rão-se tantos centos de leis... · ' 
duvtd.o, porem. , que a parte que falta ale o presente . · . . . · . 
seja· impressa como propõe a mesa; mas em separado O Sn. D. niANoEr.: - Fot no It!ercanttl. 
acho múo, (le ordinario não possuímos mais do que os tinnaes O Sn. vrscONDE nE JEQUJTtNfiONIIA: -:.. •.• que ·se fizerão 
do sena ~9, é lima obra• que fica alri. no arc)).ivo para um ou tantos centos de intcrpellações... . · 
outro curioso, e nem mesmo ba necessidade; • -~ . · · - · 

Os An11aes não fa?:cm mais do que descrever o que so ·O "Sn. FERRAZ: - 116.. 
· passa na sessão, o liistorico della acompanhado das di seus- o Sii. D. ~IANOEL: - Centos não vi. , 
. sões ; mas; se n~o SC quer que isto valha sómente, acrescen- O Sn. VISCONDE DE JEQUlTINllONIIA: _ .. , em unia palavra., 
te-se no fim da sessão a acta conforme for approvada; teremos 
assim não só a colleccão das actas, mas tambem a colleccão cousa extraordinnria ... Eu conhecia ó párlainento inglez, 
úos discursos, 0 que· me parece mais conv~nfe~te do quê s.e mas não fazia idéa ..• trabalbárão grandemente II Naquella 
estar gastándo c~ uma outra obra que de ordmarro pareç_e-me noite l I! , · 

·que demanda mator despe4a. - O Sn. D. ~lANOEL :,-A vapor 1 ... 
. · Foi lida, apoiada c po~ta em discussão conjuntame~te a 
· ieguinte: 

EMENDA. 
« Que o contrato não possa ser por mais iempo que um 

anno; . 
<< Que as actas sejão impressas nos Annaes do senado e não 

cm sepaardQ. -_Silva Fcrrat. >> 

0 Sn. VISCONDE DR JE'QUITINIIONIIA : ..:_Ora, porque razão 
não se faz o mesmo aqui, Sr. 'presidente. E' sem duvida por
que nós temos publicacücs officiaes ; se as ·não tivessemos, 
talvez se fizesse ainda mais ... V. Ex. não viu ba pouco ,que 
Yotamos duas ou trcs leis em ... como se costuma a dizer em 
um abrir o fechar de . olhos; emquanto o diabo esfrega um 
olho? V. Ex. bem o VIU... · 
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l1orlanto, ou cada vez estõu mais corívenéi!lo da necessi
dade .do acabar com a publica~:ão official de nossos debates. 

O Sn. D. ~f . .u>OIIL : -.Libera nos Doniine. · 

Eujulg~ ~uo a difl'orcnça ha de ser pequena, por que Mo de 
n~s -obrJgEU' tambem a pagar alguma cousa: por este accres
Cimo nos annaes; c, se não se fir.er ~is Lo, então ser<í. muito cus
toso o acha1· de repente a-acta de y.ma sessão. Entretanto,. se. / 

O Sn. vlscor;o& ·oE JEQUITINUONHA:..,-E não s·omos Sómerite o sen'ldo julgar que é·conveuiente ·adoptar esta emenda do 
nós que nos queixamos disto, nem as folhas, silo. lambem os· nobre senador, eu não farei disto objecto· de conscioncia. 
governos. Eu recordo~me,Sr. presidente, do ouvii· nesta casa Qua~to á primeh:a parte; adopto inteiramente, ·isto é, por_ 
dizet·-se gL\C enÜJuant~ s_o:fall~sso tanro com.o .·se .costuma um annosó, por que v~u.·de a:cc~rdo c.om o ·que· tenho JH'O" 
raHar no senado·. nã'l era .posstvel haver m1n1st_er1o. dura- posto; e deseJo consegmr; sen4o~es, se f!i'io· passar a mmha. 
douro ou que 'fizesse cousa ·alguma. Acabemos com este emenda, pretenda novamente. offerece-la á coosideracão do 
cavallo de batá.lha, senhores; lião haja mais incentivo para senado, e a reproduzirei, _até que .seja adoptada. Póde o -
se fallar m!lito. Um dos inconvenientes que me recordo, qua. senado ficar c~rto de que todo~ o~ annos heide insistir até ·ver 
então se allegava, era o regimentb: reformou-se o regimento; o senado dar este .vasso de pro_gresso i e adm!ra, Sr. presi", 
muito bem, o mal, poréll}, não fi~:ou curado, continuou: re- dente, que.os senhores progressistas nao a ap01em... · 
forme-se a publicação dos .debates~..... ' O Sn:1>.~M~~OEL: -·Eu ·não apoio P.iir ser,progressista". 

O Sn. SoúzA FnANco:.-:..,Fique Eó 0 Jomal do Commeí'cio O Sn. DANTAS :--.. É o 'silencio e o silencio d. a morte. · · 
_pa'ra dar o·quo· quizer.... · . · 
. o Sn. VISCONill~ DE JEQUlTINllONUA :-o. nobre ~ena dor pelo . 9 s~ ... D. DIANOEL : -. Q!-1~'0 a publlcidàde~ quero qÜc o 
Pilrá, a qu~m ténJlO o habito ·de muito ;lttmuler, parece-me pmz saiba o que nós aqm dtzemos. · 
que· não tem muita razão, o que ttliás S. Ex. tem semr1·e (le- O Sn. sü·.vEIRA DA MorrA:--- Apoiado. 
màsiado:. S. Ex: c.rê que, 'se nós n~o tivermos publicação · 

~official, será o Jornal do Commercio que ha de dar o. que qui-· O Sn. vrsc~NDE ·DE JEQUITINIIO.NIIA:- Eu. já respondi ás 
zer dos nossos debates; não ha dese1· assim, fique tran~uillo razõe~ ~~erecidas no aparte do nobr~ }enado,t• pela pi·ovjncia 
o nobre senador; não lm de ser o Jornal do Commercio, ha ~o R1o-Grmtde do Norte, e não basta.. S. ]i:x. drz~r ·que isto é , 
de ser o Jornal do Commercio, · ha de sei· o Comia JIJercan- progresso ou que não é, é preciso demonstra lo ou domon..;. 
til, ha de ser o J)iario do Rio; .em .uma ·palavra, t9tlos. se. strar .que .nós. e~t~D?._OS em mai?r·gráó· de civilj~ag&o .:do que 
hão de esCorem· para publicar os nossos debates, o mais que os paizes mats cmhsados .... (rtn~o~se) e.. qu~ tem adoptado 
for possível;. porqu.!J _todo o mundo sabe q interésse que o o sy?tema representativo, porque pelles não lia puhl!cá~o 
povo dá.a. esta publicação, ·e por con:;equen'cia o lucro que offictal em nenhum delles li · ·· · · . · · · · 
têm as folhas. em publicar os debates das C<H)laras, tanto . o Sa .. D. MA~OEI. : - Enfretanio hoje em Franca o Moni
a~sim que õ Jornàl do Commcrcio, apezar de não ser o jor- ·teur pulilica por extenso o trabalho das c~maras. • · · ' 
flUI pJficial do 'senado, ·todavia esforça-se para dar excellen-' _o ~R. VlS~ONDE DE Ji::QUil'INHONHA: ~ P.ubliqll~- tambl'm o 
tes ex~raetos. como eu já disse na outra sessão, .po1-que? Correw 0/ficwL.. , . - _ , .. ~ . 
Porque tira· di'sto. interesse, e satisfaz assim aos seus assig- , 0 sa·. D .. DúNOEL :-.I~to. é o. utra: _que_stão ..... '.· · 
nantcs. · · • · · · 7 

O Sn. SouzA FÚNce :_,..Dá eii.ractos quando quer; d,a. · :o Sn. vrsco.NDE DE JEQUITrNHONIIA :-... faca G que quizer 
r· h ' th ' · ~ d · d o ·Correio O(fiêial; publique embora .o;Monit6r: o ·que asse• , 

CI YP0 ecana nao · ou. na a. vero ..é quenão h a em paiz algum represcntativo"publicacão 
O sn-. ·DANTAs·: -Havemos do estar á mcrcô d~·bondiule ·official contratada, e paga pelas proprias camaras lcgislativãs. 

do Jornal do Conlmercio. . · - 1 
· • • ...- O Sn. JonJr.t :-Apoiado. 

O Sn. ~rscoNo.É DE JEQUITINI!ONIU.: ..;_Não depender1Jos da· 0 S J . · . . ::.O,. '·. · . ~ . 
bondade .de neilhuma folha: ellcs o farão por· sua utilidade, .é . - R. vrsco~DE DE. EQUlTlNttONnA ·-:- ra, nóo~~ que temo~ 
cslabelecàmos a liberdade c ós nobres .senadores verão como pu~hcacão officml1 '!lOS de.vemos ~olloear atraz de todüs O::; 
a livre côncun:encia h.a de' produzir, os. seus devido·s effeilos. P~tzes do .mundo; . P0~ . consequencta não é prog~esso, CO!UO 
. Em todo .ó!.ca.so, Sr. presidente., cu. desejo rrue a miu~a.. ~tz 0 homado membro, éregre~so. . . , . ,:· _. 
omenda. passe; varuos agora vêr· se, no caso de não passar a O Sn: JoniM:-Custa·no6 ruats de 200:000$ com as assem~ ' 
minha emonda, e1úcnho de fuzor·algi.tmas reflexões sobre as bléas provinciaes: . __... . , · 
conclusões do parece1·. Nüo. sei ·se porventura o senado,llp- · 0 .SR. viSCONDE DE. JEQUITI.NnONiiA: ~ .Lem.brou-bem o hon
r~~ova que nós ten~amos a hberd3-de de receber o Jornal 0/fi-. rado 'membro; .~esde qu~na !\SSembléa geral:não. fôr adoptado 
c~al cm nossas.cas~s para-sahc.rmps. com tempo a ordem· ~o . 0 svstema das publicações _officiaes, nas assembléas proviu- · 
dia e o qu~ sc.dehbcro!lno ,dia iilltc~edente, !10 caso de nao ciaestambem deixará de sê~lo .. V,; Ex. já sab.e·;QS eft'eitos 
termo~ pod1do comparecer. deste. pess!m~' systema de .. publicações .. otliciaes. :nas. :~e,u-

0 S. · F ·· p· · ·J · b..: · · 'bléas pro'.lmctaes... , .. ·.. . . _ ...... •: .. . 
' R... ímmm:.,~ . S:NNA :- á roce cm os. . . 

O Sn .. VISCONDE DidEQUITrNUONHA :-Ora, recebermos nós O·Si. Jonm:- Systema da: vaidade •• :·.·.·. . . . ~ 
o nosso .jornal· olllciaL em nossas casas .n~o é sufficiente, é O Sn. viscoNDE. DE ,JE.QUIT~tNnó_~aA: ·~-;-· Tenlio, portànt9,, 
p1·eciso. que esta mesma ~eliboração se estenda aos Srs. de- sustentado aniinha emi'mda,.desca1·regado a 111inha eonscien..: 
Jmtados, porque t<!uhão clles o dire,ito de ·J·oceber .o jornal cia; entrego-a ao bom senso.· do sénado~ .iséqado de'citlirá.· 
official. Ora, se eltos rcccherém o jornal official, se for isto· . Quanto 4 emenda do meu nobre coltega.-,pela· p·roviucia .da 
uma condição do no:§so contrato, julgo que ·a c_1unara tempo- C'ahía, éu voto pela primeira parte, i) 'péla so!!'undli" estou 
raria. nos retribuirá' da mesma fórma e·coll.ocar:l a mesma cou- inclinado a votar pontra, porque não se ganha'niufu .. · · 
dição no contrato. com a sua folha oflicial, pa1·a que, prefe1·indo O §r. Ferroira P~n~a: ~A consideração e re&peÜo 
IJós, tenhámos o jornal entregue em nossas casas. Senhores, que mereceu-me o nobre senador' rela Bahia, autor da pri
osta ?Ondição não .é onerosa para a folha oillcial da camara ;· me ira emenda, impõe-me o dever ile deCI.ãrar'os motivos que 
mas e de grande :vantagem para os rcpresent1tnles da nacão. tenho para não ·:da~~lh~ o meu vote, contllluanrlo a sustent.ar. 
Por isso julguei que dcvêra dispertar a atteocão de V • ."Ex. 0 par~cer que àsstgnet com q,s m.eus honr'adiJs .collcgas da 
a este respeito ; porque quando. houver de fazer o novo con- mesa. 
tmto, s2não passar·a 'minda emenda, se leinbre desta conili· 0 SR:- VISCONDE DE Jii:QUITINHONHA.: _Muito obri.zado. 
ção. Não faco emendas porque não é necessario.; V. Ex. v 

tomará ·Olll consideracão ou deixará de toinar. conforme OSn. FERREIRA PENNA: -·A conveniencia da publieaciio 
V. Ex. entender. • · official dos debates do senado tem sido por muitas v.fizes dis-

Sr. presidente, eu não acho que seja ·de grande ccÓnomin cutida nesta casa, e se então, como hoje, pronu~ciarão-se· 
a segunda parto d<t emenda do nob1·e senado!', meu rli»no col- om sentido contrario alg-uns-dos seus mars illu~trados mem
loga, isto ó, <tuo se acabe a·puiJiic_açiTo se.pat·a~lu. da~ actas. bros. allt>r,an~o como· principal ·raz~o a grande deApeia qu . . ' . . . ' . 31. .. 
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·se faz cQm tal serviço, é tan1bem certo que a maioria som- · rnmento CJ)l!l só traz péqueno accrcscim·o do despesa, 'flOr 
pro considerou es~a publicação como uma nec~ssidade, oomo apro'Vei~ar-se a mesma composição typographica que se fug 
uma condição do·systema reprosent~tivo .. ;. · · para a folha di.aria·: . 

·o Sr. PoMPEu:·-:- Apoiado. · .-o Sn. 'VJSCúl'iDE DE JEQUITI~noNn.l dá um aparte. 
·O Sn. FEnnilmA, PEN.NA: - .•.•• como o unico 'ineio n~o.só o Sn. FEnnEmA PENNA: -Todos ·reconhecem quanto a 

f)e fazer. cb~gar. ao conhecimento de toda a nacão as ra- existencra dos Ai!nai!s do ·Parlãmento facilita. o exame e 
zões que justiftCão os diversos aétos le~isla'tivos,. e o modo estudo dll 'Qllnlquer materià sujeita ao conhecimento e deli-
. como ·os seus representantes. desemP.~nh_ão o manda.to que· beração lia~ camanl's. · 
lhes é cor.tfiado; mas tambem de fa.~rlrtar o exame e estudo · · 
tlas materias; que ficào pendentes de um para ,O Litro anrro, de O Sn. v1sr:oNoE DE JEQUITI:'lliONÍL\ :....:... A fallar a )rerdad~, · 
uma para outra Ieg~s!atura (apoiados). : · ha'Vendo nublicaciío o'fficial deve haver. Annaes; não ha'vcnào 
.. Se, pois, a pub.lrcação do!f debates tem todos estes fins, publicagãÓ officiál não UtiVC haver Annaes. 
bem se vê ~ue n~o poderá. have~ : certez3: de ~onsegui-lo~ · O Sn. F&nn'EIRA PENNA:- Emquanto· não ·exJotião o·s An· 
desde que cha dependa sómente do uiteresse, da boa ou ma naes, era um verdadeiro m11rt'yrio estudar com grande perda 
vontade, do .tapritbo, ·ou do espirito de p'àrtiqo das eiliprez~s · de .tempo a origem, marcha, discussão, incidentes e final ·re
particulares, não· cabendo á mesa do SfWado e aos oradores 8Ultado de-qualquer quest~o parlamentar pela leitura do Jor" 
ne~ ao mer.os o ~ireit11 do fazer corrigir qualqueri.nexactidãol n~l do rommercio, do Cm·reio Mercantil e do Dial'ip do Ilio, 
qlle appareça. : quà,.alem de conterem mil outras materias, são i.mJJressos 'em 

O Sn. VISCONDE DE JEQum:Nuor;nA: - Poryue-nã(}? forlnato que torna cxtrenwmcntc incommorlo e dillicil ó tJ~an~-
, . porte ·das co1·Jecç~es para 'fó:·a da Côrte. Hoje, depois de h a-

O Sn. FEnnEmA P.cN'NA:- Porque a· emprcza particular ,·ermos COI1seguido nesta parle liio apreci<!-vel mclh~ramet'lto, 
que fizer .a publicacão á sua custa, islto é, ,sem subvencão entendo q·uo em vez de t·ett·ogr·adar, deve-mos lra't~r d·e. apct·" · 
algumad(} estado, não poderá serobl·igada a admittir reéti- fcicoar tfuanto scj;~ possível cssé trabalho, por pareter-me 
fica~ões ..• · · tan1bem ma'!}ifc~to a ·utilidade da dê5peza que com ello se 

faz. O SR SILVEIRA DA ~loTTA:- Sem duvida.· 
· QÚanto á 'ta p~rte dá emenda.dtl·o~LI~ nobre senacl(}r pel~ 

. O Sn .. FEIIRlliRA -PENN;\ :- e assim fieàrão os oradores nallia, devo declarar que subscrevi a condição proposta_ pelíl' 
irremediavelmente expostos ao desgosto de ver a cada mo- mesa, do poder 0 ·contràto abranger duas sessões legislativas, 
mento adulterados os seus pensamentos e opióiões, 'podendo são. porque esteja disposto a dar desde já o meu voto ne~se 
até ser calumniados .e 'f.eridos no seu· credito por.uma .Jiu- sentido, mas por parecer-nos que assim, pod~r-se-ha . .tal
hlicação infiel o~ apaixonada. · · 'VCzobtcr algmni! 'Vantagem para a fazenda publi-ea: no preco 

"UM Sn~ 'SENADOR': . .::.;,. Sejão . obrigados os editores a não da publicação. J\ mesa _deverá provocar por mei6 d~ anouir-
nlterar a substancias dos discursos. · · cios a concUJTencm. do. torlas. as em prezas typogràph1eas que 

O SR. FEnnt'lnA PBNNA.: ....: Para fazer-se efl'cctiva essa porventura· estej;io habilitadas para fazer contrato, e á vista 
obr.igação será.:necess?rio ~ma legi!laçào especial, éomo. ha das divers~s propostas usará desta faculdade come parecer 
em out~os_ pa_1zc.s D!aiS .ad1antados do que 0 no~so q~e re- mais conTeniente. ~e, por~n, o custo da publicaçfio .houver de_ 
guie. li'l<t clara e mllluewsamente como a mater1a ex1ge; a ser·o m~smo, quer se contrate por uma ~essão, quer por dua~, 
publicllg<iq dos,trabalbos- parlamentares, e a responsabilidade entendo que deyera ser preferido o prazo menor. · 
de quem. por qualquer modo os falsificar (apoiados). Em- Sobre a impressão das actas devó. observar' que eu mesmo 
quanto porém, não supprimlls esta falt-a, emqqanto subsistir já propuz em outra occasião que foss~ dispensada, por pare· 
a n.ossa actu~f legislação .sobre a. liberdade da imprensa, cor-me desnecessaria dft!de que comecou a: ·publicacão dos 
crCJ~ que IUil.rto ·POUCO ou nada poderemos -conseguir neste Annaes que devem CÕI)ter sem .a menor ·discrepaneiá todo o 
senturo. . . . .. . . teor das mesmas actas · além, da integra dos discursos, rilas 1 

Outra questão que tem sido suscitada por vezes é-:-se con- cedi neste· ponto á opinião de algwus cóltegas quando me ob
vcm mais fazer-s.e a· publicação dos debates por extensa, como scrvft.rão que além de determinar expressamente o regimento· 
act~alrnentt~, um _por extractQ. Eu preferiria este segundo ·que alias sejão im(!ressas, poderáõ servir para fazenda o 
me1o, por .ser mms. corumlldo aos oradores, c talvez mais exame de uma ou 01rtra ma!eria, mais facilmente do que pela 
ag'l'adavêl a~ leitor, se·fosse facft encontrar pessoas capazes leitura t!05 .Amwes. Agorá Ptppõe o ~nobre senador que ,as 
de,fazerel1tractos tão bons como os qae costuma dar 0 :Jornal actas s,eJiiO 1m pressas, não sejltlradamente, mas fü'LCI)do parte 
elo' Coinme1~do, e·se·nisso 'houvesse-alguma economia da fa- de cada volume doSAmiaes, isto é comoappendice, e nenhuma 
zBnda _ll'aeronál. ·Paréce~m·e ;)IOrém,· que se coutratassemos objecçiio faça·~ esta medida P?rque além de ser· muito sim
por este modo a publillação de. todos os debates, ·e não só- pies, ,e convemeute, nlio podera trazer !augmento de despeza. 
mente a daquelles que ao emprezario parecesse mais inte- · Quanto 1\. entrega da folha a cada um dos senadores na 
ressantcs, a despeza seria 11 mesma, se não maior porque casa de sua residencia, cúmpre-meobseryar que a isso estão 
além d?s .tachygraphos que actualme!lte se empregllo por já obrigados os emr1rezarios pela terceira condicão do actual 
serem md1spensave1s para tomarem as notas por .extenso, contrato, assim concebido. (Lendo): « Farão ou.tJ·osim distri- . 
deveria llaver um ou mais redactoras dotados da instruccão, buir todas as manhãs a· cada senador, na casa de sún resi-
e habilida;J~ precj,sas para _rosumi-1as c_om toda a exactidão derreia, um exemplar da. folha do ilia, e entregar na se·creta-
e cliii eza., e em· prazo mmtQ breve, não podendo portanto ria os que faltarem para preencher o. numero do cem. Ao se
todo ~ss~ trábalh? deixar de exigir ·avultada. retribuiç!io nador que morar em logar para onde não llaja. distribuidor da 
pecumarra. folha será o seu exemplar entregue no paço do senado, oh-
o S · · · servando-se o mesmo para. aquelle quo declarar que profere 

~~~ VISCONDE DE JEQUJ~IN'IIONHA:.;_A despeta seria a recebe-lo aqui. Além destes cem exemplares deveráõ os cnl-
mesma; l~go-nenhuma pubhcação· officxal. · prezarios rem(llter diariamente 140 á secretaria da. camará 

O Sn. FEnnr>mA P~NN.l·.:- Logo ... a, continnacão da. pu- dos Srs. deputados. 
blicação por extenso, como se tem Coito ató o presente. o Sn. v1scoNDE. DI!: JEQUJTINDONttA:- Mas eu desejo que a 

o SR. "\'ISCO NOE llE JEQUITINHONDA: -A. logica está'.ensi- eu traga seja feita a todos os m_ embros da a~sembléa gCJ ai 
nando o que se de'Ve fall!lr. nas casas de sua residencia. • 

O Sn .. FE.Rl!EIIIA PENNA : - Outra razlio. que tenho, . o a O SR. P'ERnEmA PENNA : .;..: Concordo inteiramente com o 
meu ver mu1to ~ondcrosa, para não votar pela emenda, é que ·que agor~ ,Propõe o nobre senador, por parecer-me que nllo 
cessando ,u publicação offic1al do$ debates, ficaremos tambem haverá' illllJCuldade alguma em accrescentar-se esta condi cão 
privatios dos 4nrwes do ~enaclo cuja ~reação parece-me um ao contrato do senado e ao da outra ·camara. · • 
grand,ljJ lllClhorumento obt1do neste~ ullmws 'cmpos, e me lho- !'elas ra:~~cs que acabo do expOr não ~osso como ja de-
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ctaroi, ter a satisfaç1to de dar o meu voto a favor da emendas ganha talvez. quem ó· encarregado de fazer extractos 'dos 
d~ honrado senador. . · nossos debat6s. · 

Foi igualmente lida, apoiada e posta em discussão a se- OS~. SILVEIRA: DA Mo'l''l'A:- Upa; 
guinte, emend.á,: . · . · : ,.. . · · . O Sn<VISCONDB DR JEQUITtNnoNnA.: ~Por. consequê~cia o 

, cc .As conthções do co.ntrato p~ra a pubh~aç.to do~. debates redactor ·que. tem um trabalho mator; ,.que· tem a ohrtgac5:o 
acrescente-se: onde convter =. cc ys emprerar~os. se obriE!'~r~o a de rever todos os discursos de os preparar para oll'erecer· ên~· 
ter ~ous redacto~es que .asststao á~ dt~cussoes para ~ed1g1rem .tão aos oradores, o que·n!io é cousa facH, ha de ganhar-muito 
os 1hscu~sos., â V}sta das notas dec1frada,s pelos tachtgraphos,. mais ; 08 em preza rios n,rio llão de que1·er .de fó1·ma algUina· 
-S. R.---:-:S~lve~~a da.llfotta. » . . fazer o controto . pelos 5:800$, e assim nos vamos pôr uma 
, o 81-. vl~eonde Cle Jequltlnhont.n.:- Sr. presi-: difficultlade á publicaçiio dos debates. · ~ · . 
dente· o nobre senador pela provinGia de Goy.a~. ha ,de me Verdade·é que eu devo agrade<alr ao. honrado inembro·pe,la 
permiÍth·. q1:1e eu, nesta occasião me separe de sua opiniiiO província de Goyaz·a sua emenda, porque ella vai de. 'accordo 
e 1eclare qU:e niio posso votar pela sua emenda. E' uma grave com o meu pensamento. . • : · ·· · 
illf~licida?e para mim, _mas ~ .. Ex. que ó extremamente be- . 0 Sn. SILVEIRA DA 'Mot;,t:.-.Ando sempre advinhando, 
ne' o lo, ba. de descul~ar me.: . . seus pensamentos. 

O nobre 11enador, ~r: prcsiden,t-&, piopee ao senaclo · como. . _ · · 
. C'ndição do contrato, que seja ~brigado 0 emprez~ri? .a ter · O Sn. _v,~coNDE ?E JEQUI'l'INHONnA,: - Tomára en .que ou-. 
d?us redattor~s que ass1st<io ás ~tscussões par. a rerl1g,rem. os tros nob1es sc~ad~lcS'.se le~brem d~ pôr outras condrgões no •. 
d1scursos á vtsta das notas decifradas pelos tacbygraphos. contrato que O torne Impossivel. .. . , 

-Sr. presidente, nós já temos um redactor, não sei se o· nobre - O Síl SILVEIIIA DA n~oT.TA ::..... Eis ahi: cahimos entlto n;l 
sen~~or a quem eu lenho ~gera a honra de referit·-m.e, tem con.correncia, se ni'ío houver quem ·queira;· não: ó isto?.· . 
notr~ta de ~ue na cas~ exts~e . um redactor do Correw JJ/el'- .• 0 Sn, VISCONDE DE JEQÚITINIIONIIH- Ex~~taníe~~:to: De· 
canltl enca1regad_o da Iedacça~ dos debates. . modo Sr. presidente, que, no caso de se reJeitar a· mmb:t 
, O Sn. SILVEJRA DA ~loru : -Da acta. ou. noticia que se· emenda uma vei que se approvar ó parecet· da mesa, eu v.o~. 
publica nó dia. seguinte. · . · . . tarei tu~bem pela emenda do nobre: senador, para que haja 

O Sn. vtsc.oNoE.DE JEQÚITINnONIIA: - E!le se acha na tri- dons redactor.es, · · .. . .• · : · ... · 
huna e não tem outw officio. Sr. presidente, cu recordo-me que, quando falle1 na pn-

O s s M . _ w · t ? meira discussão, o nobre senador deu-me. :um :aparte ~esto 
: R. ILVEIRUA oru · <1~ temes 0 sentido, e eu não julguei que devesse oppor*me â sua 1dóas 

O' Sn. viscoNDE DE JEQUITINIIONRA :-Eu digo que não tem porque f.acilit?va me a pub~icação ~os meus ~iscursos; ~a, 
outro.cfRcio porque elle vem&,ssi~tir nos nossos debates, toma depois, reflectmdo melhor, v1m quast.a chegar. no. sçgumt(} 

. conta de todos os nossos anartes, segundo cu ouvi tlizer .... proposito :-não fal1ar ma!s no senado sénão.uma. ou d~as. 
O Sn. Sn,VEmA DA ~JorrA :-V. Ex. 3uviu dizer, mas não vezes; e, então, ,gue me 1mporta que ·os.. dtscursos seJ1Io, 

tem visto fazer. • . longos· e que me. dém muito traballw pal'il·· -_I?S rever, se eu-
O Sn; VISCONDE DE JEQUITINnONJIA : - So eu niTo sou ta- estou quasi chegantlo ~ ess;l. cQnclu.s.ão-: . . . . . . 

chigrapho, . se eu nlio sou membro da typogl'aphia, I como é O Sn. · Su. VEJRA. Di ]JoTTA:-- Mas é. q.U<Lsi •• , . . . 
qúe hei de ver? Tenho ouvid{) dizer. . o Sn. v1scÓ~DE ·DE JEQ~ÚTI~~ONIIA- : E ó. que ·me tem ·le~ 

O Sn . .SILVEIIIA DA !l'otTA: ~Mas não tem visto nos jor- vado quasi a esta .conclusão é-o nobre l!enador peJa· provi!).~. 
naes isto? . · cia do.Rio-Grando do Norte. 

O· Sn. VISCONDE DE JEQUI~tl'inoNnA :·-Nos jol'~aes não· vem O Sn. D. MANOEL : ...:... ~luito obrigado.!· 
. o modo pratico de fazer .a publica~ão official dos nossos de- o Sa. 'VISCO riDE DE JEQUITINHONHA.: __,..E' elle .que .me tem; 
bates. , induzido a este sys~~ma novo de proceder no senado. · 
. O· Sn. StúVEmA. DA.lUotrA: -V Ex. quando conige os seus. o Sa. StLVEIRA DA MotTA: . .....:·v.;Ex; cahe nessa? 

discursos ·nfio vê os apartes tomados pelos tacbygraphos? . - ' . ' . .· s"' •, •; 
Estes ó que tomão não é· o. redactor.. i O Sn. VISCONDE DE JEQUI~I~HI>NIIA:- DemalS,. r .. pres1 ... 

· . '· dente, as nossas cousas pohttcas est~_o. se tor~ando de taL _ 
O Sn .. VISCONDE DE JEQUITtNnONnA:-Peço .perdão .'bo hon- fórma que não terei remedio senão de .cahir nessa~ (Bilari~ 

rado '!lembro; os tachygrapbos tambem tomão, porem o rc- dade.). · . · , · - , 
dactor que se acb~ oo tr1buna, é o encarregado não só.de os · · -
tomar, como de os rectificar, no caso de não serem tomados o sr. ~llvelra da Hotta :--Desejo dizer .·duas pala- . 
com. ex.actidão, ou »ão serem tomados do fórma alguma; esta vras em sustentaclío da minha emenda. . .. 
é que é a marcha, ouço dizer. . · Sr. presidente,~ um dos inconvenientes .que têm os .ot·ádores 
• O Sn. SttVEtnA !J..~ !IorTA:- Não está no contrato isto, e que occupão a tribuna do senado é a revtsão dos discursos. 
nem .~ 0 que.se faz. • é a redaccão da. nota stenographica, porque nlio é devér dos. 

--1 stenographos redigir discursos; clles tém 'obrigaçãó simples" 
O Sn. VISCONDE DE JEQUtll'JNnoNG.A:-'-Eu o .que receio, po- mente de to!llar aquillo qJie ouvem,~ na ord~(ll..eln-.que ~uve~, 

rém, é que, pondo ·se no contrato esta COiidicão, nós vamos e· ás vezes creio até ~ue niio ó .de~e1to do ta,chygrapho ~epetu: · 
pagar alguns 10':000$ por mez. • uma ou outra propcs1cão. que o d1scurso fallado traz., .Para 

O Sn. StLVEIRA DA .MorTA :-.-Não, senhor. evitar este inconveniente, foi que me l_embrei dos redactores. 
·o Sn. v1scoNDE DE JEQUITtNnoNnA. :-E' do,que tenho medo. dos discursos, por isso . que têm esta vantagem;· quando 

· · mesmo os. oradores queiriill' fiscalisar ~.exactidão da. redacção 
O Sn. PRESJDENTE:-v. Ex. dá licença? ' dos· discursos, podem fazê-lo; mas d1v.ersg ó ter de rever. 
O Sn. vtscoNDE DE JEQUtTtNnoNnA. :-'Pois não. uma nota steMgtapbica ou ter de rever um digcurso redi-
0 Sn. rnEsmENTE: -Uma das conclusões que cstiio n·o gido sobro a nota stenog~aehic~. . . . . . . · , 

parecer 6 q~e não se possa exceder a quantra do .,.ultimo Alguns nobres senadores poderião mamfestar alguma du: 
contrato. , vida cm adoptarem este 1\lvitre, recoiando o arbítrio das 

O· s J · · · ·1 redaccões ·, mas me parece que este . receio não é razQavel, .· R. VISCONDE DB EQUITINRONIIA :-EntãO ainda é maior • h' D d 
· a minha duvrda,'porque, aug-mentando-se esta condicão, ella porque· ieínos uma garantia na nota stemogra~ ;ca. es e 
vai ser onerosa aos emp1·ezn.rios, c muito provavcl que elles que so estabeleça que os tl3dactores.redijão á VIsta da nota, 
não queirilo fazer por 5:800$ quando se cxi"'ir dellos dous quando elles forem infieis,. teremos o recurso da nota steou· 
redactores, quo n.ão podem ganhar m~no~ ;!'0 seus SOO,~ a graphica que attestarà a infitlclid~de. · · . 
400$'por mez; e e pr~~o que não ó mu1to exorbitante. 3011$ O Sn. D!i:iTAS: - E so fOr mal apanhado?· 

\. 
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o Sn. SILVlmlA IlA Mono: - Se ftlr mal apanbado, qual 
é o recurso que ba'1 . / 

~ O .sR. "l'ISCONDE IlI, JEQUITI!!nONHA: - E' não. baver pu
blicllç~o official de debates. 

O 811. SILvEmA DA lIfoTTA: - E' a mcmoría; lOntra iftO 
n~o ba. roéío. 

Eu estimo muito que o .bonrado senador pela província da 
D~hia udvinhasse o meu pensamento quando olfereceu esta 
emenda. S. Ex., que quer entregar-se á mereê da coneure 
renda a,bsoluta para a publica~ão dos debates .• ", 

O SR. "l'ISCONOE fllt JEQUITINHONHA: - Sim, sénhoT". 

O SR. Su: VEIRA DA MOTTA: - .... enxergou, como costu
ma fn~er sempre, muito longe, enxergou que a minha emenda 
potlill ter o. resultado d~ cahirmos na concurtencia, por im
po~sibilitar 11 public3!,l1l0 official, visto 'ser mais despendioso 
este expediente. Mas, ~e o nobre senarlor tinba princilliario 
por combater a minba idéa por despendiosa, facilmente elle 

_.se respondeu a si mesmo vendo que ella não trazia mais 
dC~!leza.s, segundo a informa!,lão dada pelo nobre presidente. 

O SR.' VISCONDE DJil JEQUITINHONHA: - O nobre presidente 
disse o contrario. . 

O 85. SILVEIlI,\. IlA MOTTA : ~ N~o ba tal, (I que S. Ex. 
disse foi qlle 1l1i0 se podia exceder a quota que estava deter
minada, a íle 5:800Jl; portanto a minba emenda vem trazer 
um encargo mais ao. emllrezario8. 

O SR. "l'ISGOl'lllJi: DE JEQUITINHOIIHA: -E um embaraco á 
publicac~o oOicia!. • 

O SI;. SILVEIRA DA MOTTA: - Mas, augmentando a minha 
emenda 11 despeza, se acaso n1l.0 houver uma empr{!za que 
queira aceitar o encargo novo, cahiremos nu systema dó nobre 
~enador, do qual Deus nos preserve, pcrdõe-rne o nobre sena
dor. Os amigos rlo systema representativo ... 

O SO. "l'ISCONDE DE JEQUITINIlONHA ; - No Brasil. " 
O So. SIL!~IRA DA ~IOTTA.; :- ...• os homens que querem 

11' responsalJlhtlade das oplll16es parlamentares, nfio podem 
quel'er enfregar-se á mel:cê da concurrencia 1\ respeito de uma 
illdustl'Ía desta natureza. . 

O SR. DANTAS: - Apoiado. 
O SR. SILV~IAA DÁ MOTTA: - O principio, senhores, do 

laissez [aire não pótle ser adoptado nem eXI~te nos livros do~ 
economistas senão 11 respeito 'das indus!rias chamadas li vres. 
Ha certas industrias que por-sua natureza são privilegiadas, 
" a respeito dell/la o Ilrincipio do laisstt [aire, laissez passer 
nii'l pódtl ser applica.:o. 

O SR •. VISCONDE DE JEQUlTI:NIIONnA: - Mas quem íallou 
nelle? Eu, Il~O. 

O SII. SILVEIRA DA MOTTA ;-Eu é que estou contestando ... 
O SR. VISCONDE DE JEQUITIl'\HONlIA: ~ Ab I 
O Sn. SU.''ElüA DA MOTTA:- V. Ex. não proferiu estas 

Jl~lavras, mas invocou a doutrina da concurrencia para este 
serví~o .. 

O SII, VISC~NDE DE JEQUlTI;\,HONIlA: - Peco perdão, não. 
O que eu dis,;e está e.cripto jà. • 

O SR. SILVEIRA DA 1\10TT,\: - Mas eu nllo vi o que está 
escripto. 

O SR. VISCO~DE DE JEQUlTI:\'BONHA: - A.severo 1\ V. Ex. 
que eu nilO disse isso, 

O SR. SH..VEIRA DA MOTTA: -Eu peço então a V. Ex ... 
O S~_ VISCONDE DE JEQUlT'lNBONBA . - V. Ex. póde dizer o 

que qUlzer. 
O SR. EILVEInA DA MOTT.\;- Isto tambem é verdade. 
O Sn_ VISCONDE DE JEOUlTINBONllA :- Não rallei em laissez 

(aire, nem em índustria'Jivre. -
(') SR. SII,"EmA DA IIf'lTTA Estou tradUZindo o seu 

prí"cll,it>. O nubre sellatlor invocou () Ili íllCil'io.da Jivre C011-
PIl"l'tlllCJ<" "I))íhcada para () exercI CIO desta lIIduô(nli. da ]tu-

blicaçITo dos dcbàt~s, e eu estou demonstrando que, o prin
cipio da livre COllcul"Tencia não se póde applicnr ás industrias 
imilarla~, ou por privilcgios, ou pela natureza da cousa, 
como s~o, verbi !Jrafia todil$ as conrliçOes que, mesmo se. 
!(undo os princi~ios economicos. di7.em rospeito aos produc
tos immateriaes, aos qUiles não se pÓlle HIJplicar o principio 
que o nobre s~nador quer appliCill' a este caso; e, digo mais, 
que não se póde applicar a e~te ~aso invocando o principLo 
econemico de II1Ie a concune.ncia nuo póde~!ar bons resuJtados, 
qUiles os que invocou (\ nobI'e senador, senão quando se trata 
de industrias que nHo são limitada,. Ora. em' nosso paiz, a 
industria stenographica não e~lã desenvolvirla, não .!*'tã vul
garisalla lluallto con~em, para que 58 possa tirar partido ria 
concurrencia; e ellti1o".. .. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: E' i(lem fler idem. 
O SR. Su.VEmA DA MOTTA: - .... se nos entregarmos ás 

cOlIseljuencias da concurrencia nesta materia .... 
O SR. VISCONDE DE Jl':QUlTlNAONlIA: - E' idem per i(lem. 
O SR. SILVRIRA nA MOTTÁ: -.· ... u resultado ba dQ ser o 

0PI}osto daquelle que o nohre sen~dor tem em -vista. 
O SR. VISCONDE ilE JEQUlTlNIlONIlA: -E' idem per idem. 

O SR. S'ILv,aRA D<l lilnTTA:-O nobre senarlor tem om visti'l 
a melhor publicação dos debates, não pôde' 5~r . outra 
causa .... 

O SR. VI;:CONflE D~ JEQUlTli'iIl0;iIIA: - Nilo, eu tenbo pOl' 
fim oulra cOlIsa; tenbo pOI' üm aquiUo que jÁ. disse. 

O ER. SIL"F.lRA DA MOTU:-O que V. Ex. disse é isto: é 
uma melhor publicação .... 

O SR. Vlsco~rE DE JEQUlTIN901lRA:-V. Ex. pcrdCte ... 
O SR. SILVEIRA DA MOTT,\ : - V. Ex_ pôde querer lima 

peior? 

O 8n. VlSCO~DE DE JIlQUlTINn.ornI.\:-lIlas nll~ quero esta 
omeia\. 

O SR. SILVEIRA DA 1II0TTA:-Quer uma melhor, porque 
acbo que a outra que não ti oOicial, ti melbor. 

O SR. \ISCOllDE DE JllQliITINHOl'iIlA:-Não tem graves in
convenientes, e um delles é o thesouro publico. 

O SR, I'RESWENTE : - Peço.atten!)ll.o. 
O SR. SILVllIr.A DA ~'IOTTA : - O nobre se!lador o lJue tem 

em vista é uma melbor pubHeaçilo dO'que a actual; selllio 
quer melhol" entiio lIf10 deVIa olferecer a emenda; devemos 
contentar· nos com a que temos, flue ti boa.. O (Iue deveIV05 
querer é aperfeiçoar a lJue eXIste. 

O Su. VISCONDIl DE JEQUITINHONHA: - Tornar menos one
roso é ficar p~ior ? 

O Sn. SILVEIRA DÁ MOTTA: - Portanto, íazendo justiça ao 
nohre ~enadol', suppollbo que o pensamento da sua emenda 
é melllol"~r 11 IJUblieação, e por isso quer entrega-Ia á con
currenciR; lHas eu estou demonstrando quc o sy.tema do no-
bre setwdor é 'Iue conduz ao peior. . 
- O SO, VISCONDE DE JEQUITINHONHA: E' outra questão. 

O S3. 8JL''EIRA DA lIloTT!: . E' de qúe quero tratar 
para impuguar a emenda do nobre senador. 

O SR. VISCONDE DE JllQUITlNHONHA: - Mas nlio destróe o 
que eu disse." 

O S8. VRESIDIlNTE: Peço atten~. 
O Su. 8ILYr.mA !lA MOTTA: - A emellda do nobre senador 

é que estabelece o !Ieiol' expediente, por.que pôde reduzir a 
I'lidli 11 publicação dos debates do senado, e é Istu o que 
l>Ínguem pôrle querer. l'orle redUZir a nada, porque sendo 
JnUlto linulada ainua a illdu,tria s:'enogra~hica eatI'e nós, o 
accordo entre meia duzia de stCllOgl'llphos Ilóde redUZIr o se
IIHl[O a não ter pulJlica~üo .los SeUS debates. 

O SO, VISCONOE DE JEQUlTINIIO~IlI.: E" um argumento 
de íllem 1Jer idem. . 

O S(l. S!LVEIlI! DA .I\lOTTA: -.E"in segllndo lognr fica a pu 

,~. 
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Llicar:;io tios debates do SCIWUO á mercê do govcrpo, e cu CO;\lPAi\"!llÁ DO,\SILEInA os PAQut;n:s Á nrOB, 
n<1.o quero que, , , Procedendo sê finalmente á votncão sotJre a proposic1io lia 

O SO. VISCO~DB DE JEQmTI~nQl'nA: - E' gratuita n propo- carnarn 110s deputados, relativl\ ,ç Companhia Ilrasilelra ,Ie 
si~ão. Illquetes a vapor, cuja 1" dlscu~sJo ficam encerrada na ses-

O SR, SU.'·EIRA DA dlOTTÁ :_ ... essa publicação fique á ~,10 antecedonle, passou para \l' discussão, em que entrou a 
dita pr\Wo,ição: ' 

mGrcé do govrrno_ Foi 1"la, ~poi~da e submetlida conjunctamente á discussão 
O Sn. vtSGO!'(l)E DE JEQUlTlNUOllITA :-E' gratuita a propo- a seguinte ' 

SiçãO. ElIll~D_" AODltlV!. 
O 3n. SU,VF.!RA DA 1I10TTA :-N.10 sei se é {;ratuiln, mas (; " Fica i,..ualmento o governn aurorisano a modificar o con-' 

realiwvel. Se houver um governo que queira diminuir a e~- trat~ que fez com a companhia da linba intermediaria do 
tens;!o da pub!lcidade dos n05S0S debatas, tem 11 sua dlspost- vapores.-S. R.-Bardo de Antonina. " 
,çào os fundus secretos, . . O .... , Ferl'AZ:'- A prÍl1>eira vez que eu fallei, Sr. prosi-

O S~. flHnnu :-Como já houve. de,lito, V. Ex. ha de estar lembrado que cu dis~e que desejava 
- , ouvir sobre a l11ateria. o nobre mini.tro da agricultura. Não 

O SR, SltVRInA DA ,lIIOTTA :-... como já se fez... estando elle presente bctunlmente. eu prescindo disso; mas, 
O SR. VISCON1>E DE JEQOITINnONnA :-Quem foi? o.io poderei prescindir de faZer algumas reflexões. 

O contrato que se fez em 1859 marcou um certo numero 
O SR. FEROU :-0 Sr. Paraná. do ,'iagells, uma viagcm mensal, da linha do sul até 1Ilontr
O Sa. SIL VRlRA ~A IfOTT,\:-O governo, por meio dos fundos viMo; segundo esse cont!ato, o augmcnto da subvcnltãO foi 

fecretos pôde embaraçar 11 publicação dos debates do senado. oquiv ... lento ás viagens quer do nurte, quer do sul 3{;Ora, 
tendo-se diminuiúo o numero das via~ens do Sul, pergunto, 

O SR. VI"CONDE llR JRQl::1TI';!lOlllTA:-O Sr, marquez rio Pa- subsiste a me~ma ~ubveocão? Se o calculo foi feito na razão 
)'nn1Í quiz acabar cnm a publicac,;o dos debates dO.senado? de tanto por cada viagem, conforme o tinha declarado a 
Quem propoz isto fui eu, s~nhol',' e estava na oppo~içà(). companhia por seus agentes; se isto foi mai- que sufficicntll, 

O SR. DANTAS:-O senado reconheeeu a ne~essidarle da se, além disto, ~o trato de 1859 deu-sc li companhia isençiio 
publicnçào e a l'cslabelcccu. de direitos para as mat.erias primas que ella importasse para 

O SR. FElIn,\z:-V. Ex. estava nn 0ppoôição neste tempo? as ~uus officinas e pura seus barcos; se isto se' éonsiderou, aM 
certo tempo uma cousa multo vantajosa e diglla de peso, 

O SR. VISCONDE DE JEQU1TINUONRA:- Estava na Olj~osi!lão. como é que agora, diminuindo-se o numero das viagens para 
O SR, FKRRAZ:-Meu C,II'O senhor, eu padeci muito I o sul, se COllserva a mesma subvenção? Teria mudado li 

companhia de estado? Se mudou, SIl suas éil'cumstancias erito 
O SR. pnE!IDE~TB:-Peço attcoção. más, a re30lultito, em que se basêa este ultimo contrato, su-
O SR, SILVEm';' DA !loTH :-En não vejo, Sr. presitlente, jeito á. approvac,10 do corpo legislativo, deu os meios neces

na mm:eba'lue seguem as negocios pub1ico~, na ten~encia sarios p.1ra melborar. Quaes forão estes, meios? O empreS'· 
da situaçiio nova, no, systema actual de organisar ministerios, timo de 500:000~, creioell. 'Pa.ra que. poi" diminuir-se tJ 
garantia alguma para o parlamento, se entregarmos ,10 go- numerO das "iagen! do sul sem diminuir se em geral' a 
vemo 0 direitó de nos tapnr a bocea .... / subveuçiio? 

O Se. Vlscorme DE SEQUITINnONUA :'-Isso é gratuito. Ainda mais, Sr. prjlsidente, o.poder legislativo, depois das 
solicitações da çompanbia, as quaes não se reduzião sómente 

O SR. SILVEIRA DA ~loTTA: - Quero, pois, que o parla- a esse emprcstimo, entendeu que devia dar apenas o favor 
men!o fiql!e inaecessivel ÍI.S alternativas de um tcll III me des3e emprestimo e mais nenbum; para isso é quo ,o governo 
desões do governo, e é por isso que quero que a publicação teve autorisacão; mas o governo, não seI por que razão" 
de oossos debates dependa só do senado e n:io fiquo a reformou o côntrato que taCItamente tinha sidO' approvndo 
m~rrê • pelo poder legislativo (tanto que este pão deu <lutorisação 

O SR. VISCONDE DE JEQUITlt(IlONRA:-Não ha de fiear aSRím .. \Iara mais cousa alguma), e conee.deu, não só a Ce!S3?0' peto 
O SR. SII.'/ElRA OA MOTTA :-.. _ de um conluio dos tacilV- Inenos de uma vi~'gem para o sul do imperio, cemo amda 

r,raIlbos, nem doo esforços dO' ~ovcrno. nom mesmo, (digo outros fayores, inclusive, Sr. presidente, à prorogaç:lo ÔO' 
isto com ímpal'cialidadu) dos esforços da opposição, que tal \lrilzo <111 companhia. Com que necessidade? Vejamos a es
póde ser em uma camara vitalicia que possa pr~judicar até MIa que tem ba,vi?o nesta prorogaç:!o. 

. d O contr~to prunltlVO prorolleu o prazO', o s8f(undo contrato 
os lIltercsses o governo. I prorogou, o terceiro contratO' feito clll181í9 ( creio que é o 

O Sn. VISCONOE DS JEQU1TINnONll.l: - Agora: mesmo se terceiro) prorogou, este contrato, agora O' pr.oroga ainda:
pôde fazer isso, se y, Ex. for até as ultimas conse!juellcias. por que razão? Não ha necessidade de acabarmos com esLa 

O SR. SILVEIRA !IA MOTTA: - Portanto, Sr. presidente, contrato, para vermos se podemos obter a concurrencia de 
com muito ,entimento não I)OS50 votar pela emenda do nobHe outra cO'mpanhia qUe Caca melhor o ticrvico? De certo que 
seailllol'. sim. Já não eXllUt aq'Ji UlI senado que cOln'em Il)es!llo luooir 

as <Ii[erelltcs compnnbias em uma ~ó, o que aproveitaria ao 
O SR VISCONDE DE JEQUlTINno~;nA:-V. Ex. cil chegará; servico publico e aos accioQistas? Sim de certo. 

daqui a um aUDo ha de votar comigo; se não fÓr no fim De" mais, ainda o contrato aclual sem autorisaç1iO' do corpl) 
de um anno, hade ser no fim de dous ou tres. legislativo, que n:!o a deu, não obstalttc ter sido solicitada ... 

O SR. S,LVEIRA DA !IlOTTA: - Olfereci esta emenda para muito solicitada, e de maneira que de algum modo me aea, 
facilitar o trahalho aos oradores do senado e tirar mesmo brullbou, me afligiu, \Ior que auribuirão-me intenções que 
a estes certo arbitrio 'que ;\~ veze. ten1-se dado lia. revisão nunca tive, quando fiz o contrato de 1859, não obstante tudo 
'das lIot,,! stenographicas. isto, digo,o corpo legislativo nl.lo conced'll essa autorisaç,lo, 

Desculve, V. Ex" ter tomado algum tempo ao senado; o governo se acuou áutorisado para fazer este contrato novo 
temos ahi a discus,,10 do orcamento que é importantíssima dando assítp razão aos que op~rimirão o mini!tro que tinha 
e eu não llUCrO cUIllinuar â carr']gar com a accusaç.io UB procel!ido conforme sl,Ia consclencia o aos interenes do pHiz. 
demorar a díSCU.'l3ào do ol'eamento, apezar de não ter já to- Ora, é uma aousa inqualifico.vel isto. V~mos a ver, SI". 
mado parte alguma nas di,éussões dos orçamentos de negocio, presidente, quaes as ratões de serviço publico para esta mo-
c~trallgelros '6 da guerra_ dificacão do contrato . 

.Encenada a discussilo, foi apJlrova,h, Il pal'ccer com as Havia ralão de serviço publico para uma altera?o do con-
cmmulas dos Srs, ll<!l'raz C Sil,eira da 1Ilotln, licando ('reju- trato, na (larte relativa fu! via/(ens até Montevidéu que se 811ft, 

dicada 11 do Sr, visconde de Jcquílinl1ool1n. !,rimirão? Não. l>orl\ue ncolI li coDlpanbia com a grande 
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subvencão que tem sem melhorar de ~crvico? Nã.o houvo motivo 
}lublicô abi. Ha razão de utilidade publí~a Da prorogaçli.o do 
prazo? Não ba, da mesma sorte) porque a companll\~ se 
contentou com o pr~zo marcado no contrato de 1859, que 
~olicitou. Havia razão de utilidade publica para fi refol'ma 
do ultimo artigo relativo ao fundo de reserva? Tambpn não, 
tanto mais que 08 estatutos respectil'oS exíj:ião sóm~te uma 
corta quantia para fundo de reserva, fi qual não poderia ser 
ultrapassada.. 

Observai'ei ainda que neste contrato, que está sujeito ~ 
approv8gilo do senado, ba umll condi~ão 'lue nito ti condi,!,ão, 
que ê uma parte de rl'gulamento, e vem a ser estabelecer·se 
em princ1l'io uma tabella de todas as mercatlorias a quo de
via ser concedida isenllão de direitos. 

O S8. FIIRREIRA PENNA: - Não está sujeita á approYaj:Jão 
O SR. FERRU: -llIas a resolu!;lio diz: -« Ficão np[lro 

vados os contl'alos. »Eu creio que devia Bómenle dizer: 
« Ficilo approvadas as condillões tnes e tues dos decretos du 
tanto. " ' 

O 5R FEB8EIlIA PENNA : ~ Terceira e sexta_ 
O SlI. FllnnÁ~: -Ora, eu' entendo que é preciso approvar 

a condição relativa á isenção cle direitos, porque ostil con
dicão, na rórma do contrato de 1859, dependo da apj:l'oração 
da" poder legislativo, a. qual aiuda n~o fui dada; .0 admiro 
como sem esta approvacão se lem continuarIo n conceder 
isencão de direitos, porq"ue, se ellas n;lo !inhi!o sido itppl'O 
varlàs, não podiiio e$tarem vigor, nas mo parece que o 
~overno, pelo facto do corpo legislatiVO ter dado fiutorisn· 
çno para O adiamento de juros, entendeu quo se tinua dado 
approvacão ao contrato de 1859, e na verdade nssim. é; 
SUjeito "esse contrato ao exame (lo corpo legislativo, este 
não fez a menor observação, não o rcprol'ou, nM o mortifi· 
cou, apenas mandou conceder o cmprestimo na fónna da re 
~olucão 'respectiva, 

Eú pergunto, pois: o senado r'óde votar por um contrato 
qu.e. encerra I;1ma modi6c~liiio do anterior sem o cunho de 
ul1hdade publica T De certo que não, Porque bavemos nós 
de cortar por urua das viagens dos vapores do' sul, con
servando o mesmo fiubóidio que se\lava, o qual foi calculado 
por tanto na razão de tantas viagens? Creio que era de 
4:000$ por cada viagem do Rio-Grande a lIlontevideo. 

O 8a, FEnREIRA ,PIINI'íÁ: - E' isso. 

O SB. FKRRAZ - Da mesmo alguma razlill <le utili,];tde 
publica para illpprimirem~se essas viagem;? Niio, ahsoluta
-IlIente. 

Agora vejamos po:f· outro Indo. Eu fallei aqui DO ponlo em 
que vou tocar: era do primeiro ",ontrato, feito, parecc-me, . 
que no temp,o do ministerio do Callecido mar'luez de Paranú 
que houve .. ~ um vapor especial que levasse" l'nlT(,sponden 
cia e fizesse a navega-ç..'to entre a cidade do Jlif)·Gn;llde e a 
cidade dePorto-Alegre; bavia um vapor com o nome de 
l'rlaTquet: de Caa:ias, (lue era excellenle ; crei'l que o nr,)}re 
senador lembra·se bem; este vapor foi retirado pela comp" 
ubia e rubs·tiluido por um vapor de rebo'lue que não tem tIS 

commodHlades llecessarj~s para os passageiros, e que lam
bem não .tem 'li marcha necessaria para fazer esse twjccto. O 
governo, poriÍm, uão se importou com cousa alguma, só teve 
por fim favor.ecer á companhia, 

O Sn. FEIIREIRA PEN!\'A: - r,esto eontrato deduz 1>0 a sub 
venção uas quatro viagens supp:imidas, 

O SR. FERRAZ: - Cl'cio que 'não, 
O Sn, FERREIRA l'ENNA: - E' expresso ntl condição 2', 
O SR. FERRAZ (Depois de examinar o contrato) : - Bem; 

eu pensei que não se Lioba dimiouido ; ruas eu não sei qual a 
raxão porquo se supprimirão essas viagens. 

O SR. FERREIRA PErU'iA : - Por niio coincidirem com as 
viagens para 1Iatll Grosso. • 

O SR. FllnnAz: Mas podia tlmbem uma das via;l:ens 
ser consonante com as viagens de M~lo 6rosso. 

-A condição 3- 1Í 11 seguinte :(l~) . 

= A dis~o.icão do contrato ma miava que tudo que ex~cJ~.i'~ 
de 1'2. °1. pa'ra os accionistas e 4 0'. I,ara fundo de I'C8CrVa, 
reverteria para o tbtsouro, era um meio de obri~al' a com
panbia a ter bom materiul e nuo cuidar sómcnl., do;; lucros o 
vantagens para os seus nccionístas. A du,ida que SU$cllou se 
era se esses 4°,. devião ser tirallos do renrlimento liqni,lo C'll 
corresponrl,'nte ao cupital da companhia; não me- kml"o 
bem. par~ce·me que no contl'ato se diz: « ... deíluzillllo l"das 
as despez 's. " Ora eu achana bom .que o contralo lli5:c5se 
« ílim; entcnJcls bem: 4 "(u deduZlllas as tlesjJl'zas, I,to c, 
tio rendin.ento liquido tirao 4°(. para fundo de r"serva. 
12 "lo para os vo,sos -accíonistas, e o resto restitua· ~e ao 
thci'oUl'o. " 

Eu, SI'. fll'esi;!ente, nunca tive ínlenrão no sustcnlar c~ta 
medida, porque nunc .. passou nenl pe~~ IcmlJl':íllça dos ilC
cimli,;las, nem pelo meu l'CnSMnento, a IrJéa do SOl'ctn tiradll~ • 
DS to 0/. so 1);'0 do rellilimento Jj'luir:o; e por certo cu pode
ria vir a um aceOl'do, poderia !'Xaminar, con,ultando o con· 
>'olho de estado, se ~ca"o um dos agentes da companhia, o 
,eu I;crente nuo se porulsse 1.ara comi~n Ih, maneira po'r IIU€) 
sé portou. Exporei hoje ao senado o que succeneu. 

Feito o contl·uto. remeUi-o para o ngrte, afim de ser as· 
si~lla,]o: esse contrato veiu recnmbiar!o fiam nlgling esclilre 
cimenlos; e dítia o meu collci(a lJue se tinba achado, IJue o 
contrato era oneroso para á f"zenrla publica. Fi·lo ""II.;I!' 
com a demonstraciio de quo lIfio era oncl'o>o, ou sómento 
que era onrro,o nâ parte IJue P?doria facilital'.'l companhia a 
110m serv,l'. Ve:u <) conil'ato a,slgnado,e r.eS6e I\lleI'V'llo, antes 
da sua as,i~natul a,a companhia. o seu !(ercnto nfio fez oPonhu· 
mil relamilcão nltlm de uma que fui ntlenrJida: sabendo (IUO <) 

contraio ntio ti lha vinrlu a5>i~nado, talvez aodiasse . sua l'e· 
clãmação de ]ll'opu,ito. c sómente rlep?is (la as.si,:n1alut·\l- foi quo 
a 1\')l'esentou quallto aos i "lo, se deVlão ser tW)'(105 do ltquldo 
do ;endimcnto oucorresponôcnte ao capital social. Era natural 
quê se examinasse a questão, ()rn nr.tural que á pl imeka vista 
eu sustentasse a intelligencia litlerol do lUesmo contrato; 
mas, riollois de baver muit.1s cousa" de acoirr~-se-me. 
como V, Ex.. bllde ter p:e:;cnte, até aqui, no prvprio logar 
em que fallo, de ter birado palavras do cOlttl'at~, expréBsão 
':ne o prcsi(leute do senado deixou passar sem 11 mSI10r TO, 
de:tã~, talvez porque em dirigida a mim .6 não fi. ltlgufll dog 
seus predilectas; úe[lois de to(l~s essas cousas, eu eulcll:lí 
que devia sustentai' o sonhoo líltcral da contrato, que era, 
o lnais conforme ilOS iutereôses do IJaiz, aos usos geraos, e fI 
propria lcgislnçào, 

Houve ain.11I mais; no governo constituciíliml eu' entendo 
quo os requerimentos, as red'lInações devem ser dil'igi,las 
ao' governo, nos ministros: mas a r(clilm~ç5.0 nuo fói diri~ 
~ida ao ministro, nITo foi entregue na secretaria, tcf\) outra 
direcção que não d~vel'ia ter. Na occasíão da ~]ll'escntuç~o 
desta reclamacão bou,e alguma cousa que punha em <10';
,lol1ro o enrader ,lo ministro, e eu entendo que, qualquer 
que sei" a cOllducla do ministro, ou ello ~evc ser (lemittiúo 
ou delo scr susténlado; se o merece, seja delmttHlo; se o 
nJo merece, deve ser repellida qualquer ui(gress,io q::e possa 
pOr em duvida o caracler do ffi~S!110 minislJ'O. !';i\o entendo 
que possa úavcr ni,so meio termo: ou o. ministl'o s~!'vp 11em 
ou não serve;. se 1150 couvem a sua eXl>,tencla, sl'Ja demll
tido; mas não se deve toleral' qae qual'lucr Cxll'anllU, qual
(lucr homem ferido nos seus interesses, apaixonado. 1!05sa 
:!izcr em publicJ, em prc5enga de todos, e Ilrincipalmente 
om um logar que deve ser sill;rac!o pura nós, cousas desai· 
rosas contra um ministro de o5t'1Ilo. 

Força roi, portanto, ~SI', presidente, que cu manti"e~se o 
nenlido Htteral da condlçUo 3" do contrato. O corpo legIsla
tivo, (eu lhe dMO esta fineza) .reconbc~eu t~nto quc o proce
dimento rlue tlnba haVido coml!(o era locnnvelllcnte 6 o:l:Inl
nbo a todos QS princi~ios, que manteve esta illtelli~oncia. !,iiQ 
autorisou a reforma rlo contrato ;~niio para que o cJnprcstll1l0 
p ~rlido pudesse clfectuar-~e .. 

D~vo, porém, ainda ponderar que o partido político, (Iue 
hoje se acha no poder. aproveitou-se desse oil~ojo para cusJl,r 
sobre a Ulinha ("ce quanta injuria liMe-se dizer do qualquer 
homem publico,. 

ÜJ'a, nestas circumstancins, o {lovemo, que deve ECI' soli-

\. 
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,lal'lo, ao menos no~ pontos de pundonor o de honra, (\~ meus. em prezas privilegiadas, para que interponha. o seu parecer.~ 
'SUcccsBorcs ,lcviTII) S~.1l1 autol'Í,acâo sem razflO pu!itiea, Silva Pa'rG.llhos. j) 

sem rtlZ';O nu utilhl3de publica rClormal', o contrato da ma
IH·ira porquo SIl ar,ha "I 

!\laB, Ó o QUO m:ceJ~. Nós, os homens politicos somos um 
il<'queno llumero; somos do ordinaril} ahocanhados quando 
ti ~nder, e aqueltes que nos succedrm dão razão àquelles 
fi uo nos abocallh,io, animundo assim as c,1lumnias que ~e pro
pal;;o. as illjurias de que se lanca mão coatra os caracteres 
os m;,i. proeminentes. os mais circunu.pectos do nosso paiz. 
POderCllllli! nós viver .leste modo? ,1lgum se provou, se pólle 
p:'ovar 'Iue eu bHei, por exemplo, palavra ~o contrato de 18591 
1101 e$ta injuria pruferida ne;t" cadeira por um a01i:;o da 
companhia; por amor de'!a, ou al'les em odio a mim; ma., 
V. Ex. vil, este contrato deu razão a tudo porque pro,'ogou-
50 ainda o IH'azo desta mesma companhia fcz·se·llle tuclo 
quanto ella quiz; ora, i~to é viver? é administrar.? 

~, 8". FCI'rei,.1l Peuul1 faz algumas observac(}es com 
o fim dú mostrar 4ue séndo o projecto de grando lmpól·tancia, 
não convem submette-lo á votaeão com o risco de ser, talvez, 
rejeitado na 2' discussão por "falta de infOl'maciles já exigi
das na interior sessão, flue devcrá(} ser dadas pelo governo i· 
e por isso entenJe que ueve ser approvado o adiamenló pro
posto nelo nobre seuudor por 1I1ato·Grosso. 

Quanta a emenda do Sr. barão de Antonina, estimaria poder 
dc:\de já manifestar o seu voto favoravel, dando assim tam
bam uma prova da considcracão que lhe mereceu o seu iIIus
tro autor; mas julga ainda necessarios alguns esclarecimen
tos, visto ((ue a mesma emandã nilo indica as disposicões dó 
contrato da companhia intermediaria, que devem ser modifi
cadas, nem limita a facuhtado que Msim se confere· ao go
verno para alterar tambem a iiubvençilo. 

Eu hei de sempre TH'oOi::ar um proceJimcnto des!cs, embo
ra diAilo quo eu fallo pl'O domo TÍlca. Creio que cada um rle ..o SI'. "jscolI<lc de JCfinUillbemba: -Sr. presid.en
nó:; deve ter bastante cora.~em para sustentar os seus direi- te, pedi 11 1}3lavra unicamente para de<pertar a altencão do 
tos, a reputaç;,o em que ó tido, em que devQ ser conserva· senado, relativamente a refol"llla do nosso regimontô. Vai 
do, por' que felizmente, SI'. '!Ifesidente, tnmbem no nosso. acontecCl' agora com este projecto o 'rue já aconteceu na 
paíz se dá aquillo que o duquo de Morny disse no encerra- primeira discussão, isto é, ficar encerrado o debate e preju
lIlento do corpo legislativo francez, que as paixões p~liticas, <licado o adiamento por já não haver Cilsa, isto porque no 
as parcialidades de ordinal'io conspurcilo os caracteres mais nO.550 regimento introduzirão um artigo que assim o deter-
illibados. e em prova di;to Ilroduziu um exemplo. "Na in- mIna).. . . 
fanda de minha vida politica (disse elle) conheci um grande I V. Ex. e o prewlente d,1 commlssão da mesa; eu desejava 
homem rle buçrra, um mareclJal illustre, o marechal Soult. que V. Ex .. visse se é possível emendar o regimento nesta 

«Quando nno eslilva no poder t~do o mundo estava (ia ac' parte, assim como (ag))ra é entre parentbesis) que V. Ex. se 
cordo no reconhecimento de ter elIe ganho a i:>lltalha de Tou- lembrasse de rlar parecer a re.peito rlaquella minha tndi
l'\u~e, mas quando subia ao poder; era ministro, até lue ne- ca~[o sobre o morlo como se deve discutir a lei do oreamento, 
gavào seus adveróarios e:isa victoria e afil1uavão que havia porque ella já foi para a commiS;,'do !la mo.a ha umas poucas 
pflrdirlo essa batalha". E' o ,!ue succerle sempro entre nós, de semanas e ns camaras vilO cnce'rrar·se. 
e i~to é uma infelicirlade para nos:;o paiz. . Senhores, re'llmente este projeclo não pó de ser discutido 

Não se creitt que eu deíCl'ja que a cum!Janhia acabe, (l~sejo sem exame, porque tudo quanto nelle se encerra o senado lIilo 
que alia se me!llore. Não peusem que quero fazer ces,ar a póde ver seniio. no seu ga~inete. O nobre senador pela pro
navegação a vapor (lo norte do Brasil, do contrario, desejo vmCla da. Bahia, mel!- digno co!!ega, hoje estendeu-se um 
que se melhore o mais possivel. Desejry que o governo, pouco maIs; na prImeira dIscussão tambem o nobre senador 
tomanuo a si este ne.gocio, não pro rogando o prazo ~o cr.n· expõz a sua. opinião contraria a que o projecto fosse appro-
tracto, funda touas as companbias de navegarão e por meio ya.do;. mO$, como não ha cas'l, o adiamento proposto fica 
de. um systema que não é dlllieil tle conceber, nem de Rraticar lnuttlmdo, 
possa obter o seguinte clesideralum,quo daqui até o Pará se Ora, o objecto deve ser muito bem elucidado e examinado 
vá em nlio mais de 12 Jias. o ·isto se obterá pOI' meio da com· na commissão (lropria que li essa das empl'czas privilegiadas; 
binação das partidas dos vapores das companhias interme- e, ficando hOJo encerrada a discussão, arrisca-se o senado a 
dia rias. Se o vapor do norte tocar' sómenlo na ll"uia, para votar amnnhã contra sem razão, o que realmente não desejo. 
l)l·oyer.se de carvão, tocar em Pel'Oambuco poucas horas, Eu tenho votado semllre contra este projecto, Iilasdesejava 
entregar ahi suas malas que devem SOl' transportadas pelas ser elucidado para votar a favor, porque n1l0 tenho desejo 
companhias intermediarias e seguir immedialamente para os algum nem proposito finue de me opp6r a quanta subvencão 
ponto;; ntremos, euti10 talvez que pos~all1os ticar do ParA á se pede ou ás t!cspezas que se propõe fazer em beneficio"do 
meia vbgelll da E\!ropa. ,es.ta~Q ou da industria.; 0110 tenho tal propo~ito; o que de

seJo é. votar com ConheCImento de causa. A sltuac;;o em que 
o Sr. P~rllnhos o-Sr. presidente, a matBria Il impor':" 

I.,mte. (Jlpota(los) O nobre senador pela 1l1111ia que acaba de 
fallar fez reflexiles muito pond~rusas'; nesta materia a opinião 
d? governo deve influir muito na decisão Josenado c esta o~í· 
mão do g-ovcmo não nos ó conhecida. Parece·me, pOIS, 
conv~nienle quo a mateda seja melhor estudada e que !IHa 
es~e. fill! se remetla o llrojecto á commissão de em prezas 
prIVIlegiadas. 
. O nobro senador peh provincia da Babia, a quem ha pouco 

Hle I'deri, qu~ impugnou o pI'O~octo, não. mallífestou mesmo 
um v.olo d~fimtlvo a os to r3spelto, concluIU dnendo que não 
qucna a morte da compôlnuia, e sim que ella melhorasso o 
seu roguuen, que prestasse ao publico melhor s6l·vir.o do quo 
actualmelllo pl·csta. Estas ultimas rell~xô~s do lIobrê senador 
mo pel.,ua~irão, ainda mais do que eu estava, pelo curso que 
cste debato tem seguido, de que convem esludar a materia e 
dar tempo a que a opiuião do governo nos possa ser manifes· 
tada. . . 

:Assim, pois, eu mando um requerimenio Ilara que o pl'ojecto 
s~Ja remettiJo ao exame da commissão de E:mprezas pri vile
gladas. 

Foi depois litIo, apoia~o e posto em discussão o slll\uinte 
re'lllcrmlüllto : . 

« Requeiro que o projecto sej,\ rem(:tli~o â cOOlmissilo de 

nos achamos é devida ao regimento. -
Finda a discuss50 do I'e'luerimenlo nlío ie podendo votar 

por falta de quomm., ficou p . . 
Continuundo a discussiio l,r I, ainguem mais pedindo 

a palavra, e não se podendo votar, pela mesma razão, ficou 
encenada. 

O Sn. PllESlDENTE deu para ordem do dia seguinte: 
1.' parte.- Votação sobre a proposição cuja 2' discusslIO 

fieou encerrada; . 
3- discussão da proposição dajcamara dos 81'S. deputados 

autorisando o governo a mandhr admittir á matricula en: 
qualquer das rdculdades de medicina do imperio o estudante 
Bernardo Tei~dra de C'Irvalho Junior; 

1.". di.,cUSSão dos seguintes pareceres da commisoão de 
conslltUl~[O ; 
, 1.' Declar~ndo al.guns eleitor~s legitimos 'da fregueziaAa 

CIdade de Uba, em vutude da elelcão pela vaga do conselbeiro 
Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos; . 

2.' Declaron~o valida a eleição da freguezia ria VilTa da 
Jacobina, da provincia da. Bahia, por occasiiio da vaga do 
conselbeiro l\lanoel dos Santos .l\Iartins Vallasq.ues; e que se 
exijão ~s aetas da eleição das fregu~.zias do Riachão e outra:,,; 

3' dlscu,;s;l.o das sr.gulntes proposicões da camam dos Sr5. 
depi1tar!~~ autori"ando o go~~l'no: " 



SESSÃO EM 3 DE SETEMBRO DE t!iGi, 

in. A mandar alJOn:.r n O. M,lÍ.hildes Emilia de Vascen· 
'cellos Pinto Leal a importancia do Dleio soldo de seu Iluado 
ma6do o brigillleil'o ~an()el Peixoto de Azevedo; 

2°. A conceder ~o Dr José Antonio de Magalhães Castro 
uma co~pensaçl1opetas despe,zas e trabalho lia confecção dos 
seus pl'QlectOg de éQdigO$ militares; " 

O 'I'{)~lb das materias já designadas. , 
~. parte-estando preselíle o Sr. lníni~tró : 
COlltínuacão da 2- discussão da proposta do poder eXllei!

tivQ, 'no a..t. 8° com as' respectivas emendas sobre o orca
I~~ntó do mini.s'terio úa agricultura commercio e obras pu-
blicas. ' 

Levantou se a -sessãO a 1 hoI'A e 25 minutos da 'tarde. 

EM S DE SETEMBRO DE 1861. 

pnIlS1DIl~CIA DO 511. VlSCO~DE DE ADAllTlÍ. 

SUlIIIARlo.'::'Expediente. -Olllcio do ir. úeputado Frnnciico 
Xavier Pínto Llllia,~Outro da caolara do! deputauos., con
tendo úlli requerim~llto de José Jacomo TaSl'0.-Or4em do 
dia.-1 a parte.-Votacão da companhia de Paquetas a 
Vapor R~jeição da Ilróposlç.'lo e da emenrla dei' Sr. barão 
de AntoDlna.-Matncula de 6studanto.-Pareceres sobre 
~leicões da commi~sM de constituicão.-Meio soldo a D. 
Mathilde Emiliá de Vasconcellos Piôto Leal -Compensa
cão ao DI'. José Antonio de Magalhães Castro, Discurso 
dô 5r. Dantas. I~ejeição da ,proposiçiio.- Deputação 501'-, 
leilda para com[mmentar a Sua MagestaJe o Illlperad'Or no 
dIa 7 de set:embro.-:!" pãrk-Orcamento da agricultui'à. 
Discurso e emenuâ do Sr. Ferreira Penna. DÍl;curso5 dos 
Bril. barão de S. Lourenço e Ferraz. 
A's 1i horas da manbã. achando-se presentes os Srg. vis

conde de AlJaelé, IIll1rl'a, Teixeira do Souza, Ferreira Penn,., 
lobim, Mendes dos Santos, barilo de.S. Loul'enco, Fonseca, 
Ferru. marquez de lLanhaem. Araujo Ribeiro, barno de 

,lluritiba, visconde de Sapucahy, Siqueira e l\lejJo, Dias de 
Carvalh'o. visconde do UI·uguay. visconde de Suassuna, Pom
pell, D.Manoel, Souza Ramos. Souza Queiroz, marquez de 
OIinda, Candido Baptista, Cunha Vasconcellos, marquez de 
Abrantes, Dantas, visconde de Jequitinhonha. barão de Pi
fapama, Rodrigues Silva, visconde de ltaborahy, barão de 
Antonina e l'jmenta Bueno, o Sr. presidenle abriu a sessão. 

Compal'tlcérão logo depois os Srs, Paranhos, Dias Vieira, 
Silveira· da lIIolta, Carneiro de Campos, Candido Borges, 
Zacharias, visconde da Boa-VISta. e Souza Franco. 

Faltárllo com causa participada os Sr •. barão de Cotegipe, 
barão de Maroim, barão de Quarabim, Eusebio, Furtado, 
Paulo Almeida.. Paula. Pessoa, Almeida. Álbuquerque. Si
nimbli, Fernan<h!s Torres, N:iliuco, Souza e 1IIello, marquez 
de Caxias e O ltoni . 

Foi lid<i e approvildll: a aeta da sessão antecedente. 
O Sr. 1° ilECREUll10 deu conta do seguinte; 

EXPEDIENTE. 

Officio do 1° do corrente; do Sr. deputado Francisco Xayier 
Pinto Lima, communicando que por decreto de 31 de agosto 
(lroximo findo houve por hem Sua IIlagestade o Imperador 
Ilomea-Io ministro e secretario de estado dos negocio!> da ma
rinba. -Inteirado. 

Outro da mesma data, do l° secrelal'io da camara dos de
putados, contendo um requ~rimento de José Jacomo Tasso re
lativo à sua erupreza de exploracão dos logares do interior' 
das provincias da l'arahyba e Pernambuco.-Remettida à 
commissão a lluem está IIf1'ecta a preposição a que SJl refere. 

ORDEAI DO DIA.-l' PARTE. 

C01\lP!ISUllo. DE PAQUETES . .l VAPOR. 

Procedeu-se a votação da 2& discussilo, encerrada na sessão 
antecedeute, (la llroposição da camarll. dos deputados relativa 

á companhill de pllquctC$ a vapor, c foi rcjcil1!du, e hem 
assim a emenda do Sr. barão de Antoni~a. 

MATRICULA DE ESTUDANTES. 

Entrou em 3- Uiscu.,ITo, e roi sem debate approvada para 
suMr ft Eanc.çiio imperi~1. a proposi9ão da mesma Cllmara, (IUO 
aut"l'Í.a o ~()verno a mandllr admittn' á malricula em qual
qoe da~ raculdades de medicina do imperio o estudante ner
,!lar o Teixeira de Cannlho Jun,or. 

Seguirao-se em 1& discussão e passilrdo para li íl', uma 
a]loz outro e sem debate, os seguintes llilfoceres da commissão 
de constituicão : " , 
. 1°, declar'ando legitimos eleitores o tenente-coronel João An

tunes de Si'1ucit'a', e José A-.tnni'Hle Souza Lima, á vi,ta da 
adulo collegio da'tüla<le de UM, da provintí:t de Blinas. na 
eleiei'\o reita em 1853 .pela"'I'nga do conselheiro (Irancisco 
Diogo' Pereira de Yasconcellos. '.' . 

2", propondo que seja approv,Hla li 1l1eícão da freguczia da 
"mO. de Jacobiná da ''Província da nubla. flor .occasiil0 do 
preenchimento da vaga do conselheiro Manoel dos 8uRtos 
Martins Yalla,ques; e que se exijão llS aetas da eleicão das 
-lreguezias do Riacbilo e oUlr1lr. ' .' 

llElo SOLDO lo. D, MATUlLDll llMILIA DE VASCONCELLOS PINTO LEAL. 

Entrou em 3' discussão, e roi sem debate approva~a para 
,subir á sallcçiio imperial, a propo$ição da camul'a dos depu
taoos, que autori.a o governo a mandar abonar a D. Alae 
Ihilde EmUia de Vasc01lcellos Pinto. Leal a im]lortanr.ia dó 
meio soldo de seu finado marido o brigadeiro M:ulOel I'eixoto 
de Azeveuo. 

COMPllNSArÃO !' JoIo ANTO!!I? DE I!HGALHÃES ~ASTRO. 

Entrou depois em, 3- di~cussãQ a proposicão da mesma 
cami'.fll., uulorisando 'o governo a conceder a Jóiío Antonio de 
Magalllães Castro uma compensação pejas despezas e traba
lhos Da con!ecçilO dos seus projectos de codigus militares. 

o '!or. Dant .. s, - Sr. presidente, tenbo de pedir 8. 
V. Ex. duasAnrol'lnaçõe;; pnn1eiramellte se houve algum con
trato do governo com o sujeito desta re~oluçãO, 

O SR. pnIlSIDEIiTE; ~ V. Ex. pergunta li mim? 
O SR. DA~TAg: -A' mesa. Pergunto se houve algum 

contrato com o sujeito desta resolucãO; e em segundo logar, 
se ã resolucil.o vinda da Cll.mara dos Srs. deputados acba-se 
annexa alguma petição do mesmo sujeito, pedindo ao corpo 
legislativo uma remuneração. ' 

O SR. PRIlSIDIlNTIi:; Eu mando, a -V, Ex. a resolucãO 
como veiu da camara dos S1'3. deputados; a )De:!a nno pÓdo 
dai' outra informação. • 

O SR. DANTAS (dcpou de examinar a resoluçãaj: - Eu 
não vejo aqUi senão a reliOluião,e acho que Y. Ex. (ê minba. 
opinião) devia entender·se com o Sr. presidente da camara 
dos deputados para que as resoluções viessem ilColU(lullhadas 
dos respéctivos documentos. . 

O SR. PRESIDENTE: - E' como costuma ser; 0, portanto, 
não vindo acompanhada de document'~s, presu~e-se, em
quanto Dão 6e prova o contrario, que não ba documentos. 

O SR, D.lNTAS: - Tenho lido no Jorna! que na discussão 
de algumas I'esolu~ões na camll.l'a dos 81'S, deputados se fuz 
mencilo de documentos, entretanto que ellas vêm para aqui 
sem ·documentos. -

O SR. PRESIDENTE; - Por isso é que eu disse que pre-
sume-se, emquanto não se prova O-contrario. . 

.o SR. DANTAS; - SI'. presidente, cu nno sei (IUal é a base 
destÍ!. pl'etenção ; não ~avelldo um contrato cnlrtro governo e 
o sujClto da resolucão, não nos achando bem certos da utili" 
dade dessa obra, não havendô pelicão alguma do autor dos 
codigos militares pedindo indemuisacào alguma, nlIo sei como 
podemos autorisar o governo a Cazer despeza alguma por 
conta dolle, isto é. a pagar o trabalbo e despezns da im]lr~s, 
são. Estes codigos forão a ullla commíssão na c.wara' dos 

t • 

I • 

\ ... 
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Srs. deputados, e essa commissão foi de opinião que entms
sem em discussão. o (Iue só por ella poderlao ser aprecIados; 
nãu entrárão em dircussão, e o que veiu da camal'a foi essa 
resolueão mandando pagar o que se não cncommennou. Sr. pre
sidentê, eu acho que o governo .. , não vejo na casa um se-
nhor ministro... . 

O sÍI. FERREIRA PENNA:- O Sr. mini$tl·o da Cazenda está 
presente. 

O SR. DA.NTAS:-... acho que os Srs. ministros que têm 
assento nesta casa devião em todos os projectos quo traze~ 
despezas tomar a dianteira, e por uma razão tríplice; prl
meirnmente, porque .ão senadores, e, como tnes, têm trullo 
dever de defender' o thesouro como eu o teuh~; em segundo 
logar, porque silo ministros, a, portanlo, fiscaes natos d.o 
tbesouro ; em terceiro logar, porque é do pro!!ramma do ml
nislerio actual ecollomisar nas despezas pub1lcas. Por esta 
triplice razão eu entendo que o governo devia tomar li. dian, 
teira neste negocio. 

Senhores, nós somos tão esmerilhadores em certas l'esolu
COes, desemhrulhamos ás vezes COUS1\S tão pequenas, e quan
do, Ilorém, se traia de outras ",esoIuções em que se manda 
dar dinheir<l sem fundamento algulll. Jlorque não me CO lista 
nem que o indiviJuo requeresse, nem íJue Ilouvesse contrato 
com o governo, e nem que estivesfe reconhecido o merito de 
MS obras, somos muito faceis ! 

Nós, senhores, que somos inillligós de autorisações, vamo, 
autorisar o governo a um pagamento de um semço desco! 
nhecido, pagamento que ba fie ser disputado palmo a palmo e 
com desvantagem para o tliesouro. Lembremo ·nos, senhores, 
da miseria do povo, de quem somos repl'esentalltes, lembremo
nos (lesse infeliz povo que a cada momeuto está scndu exeCll' 
ta rio por quantias insignificantes, até de 2.;3, senrto condem
nado a pagar custas de 12:$ e 16jj. Qual a razão por que pas
sou este pl'ojecto em 2" discussão o conservou ·se o senado 
silencioso? 

Já Coi este projecto' a uma commissilo? Temos o parecer 
do conselho de estado? Já se abriu alguma discussão nesta 
caSól ácerca do meríto clestas obras? Senbores, nós negamos 
ao governo n Caculdade de reformar as secretarias; ali se 
coarctava ao govorno o poder de augmentar a despeza. Entre, 
tanto vamos autorisar o governo a pagar o que n!lo ellcom
mondamos, o que não sabemos, sem limite de quantias, em 
negocio de interesse pàrticular, onde quasi sempre o governo 
é vencido. 

Que infeliz incoherencia se nota em todas as nossas 
cousas I 

Eu observo uma cousa, senbores: nos estatutos das asco, 
las de medicina e de direito existe uma disjJosiciio ;-0 lente 
quo fizer um compendío d1\ materia de sua êadeim teriÍ o 
premio de 1:000~, e mandar-se,ba imprimir li oh!'.l a 
expensas do cstado;-mas note V. Ex. os tramites por que este 
corr pendio passa: primeiramente passa pelo -exame da con
gregação, depois é remetlido ao governo, o governo manda á 
seccão do conselho de estado ou a uma commissão de pessoa. 
inte1ligentes, p.ntão vem para o corpo legislativo, e marca,se 
quanto? 1 :OOO~ e as despezas da impressãO. Como é, pois, 
que vamoS votar por esta resolução? Póde ser que seja uma 
obra muito boa, mas o que é certo é (fue denota pouco inte
resse pelos dinheiros publicos o mandar-se pagar sem ver o 
que ê. E guarda-se silencio no senado a respeito desta ques· 

'tãol Estaremos tão ricos qu~ possamos dar 40:000$ ou 
líO;OOO;j! ao que, segundo ouço dizer, chegão as pertençiJes? 

O Sn. D. MANOEL:-Peço a palavra. 

O SR. DANTAS:.,...Não posso votar, Sr. presidente; nós de
vemos fiscalisar os dinheiros publicos, não devemos dar 
esta. autorisação ao governo que não tem força para resi$tir 
a exigencias exageradas. 

Senhores, eu tenho recebido nesta casa muitas obras sobre 
agricultura, sobre colonisaçao, obras importantes, e ~m que 
seus autores devem 'ter feito grande despeza, e nlllguem 
ainda pediu indenmisação. O Sr. visconde do Uru<>uay . fez 
uma obra ácerca de direito administrativo muilo utif para os 
estudantes dO$ cursos juridicos, e não pediu indemnisação, 

O Sr. c~llselbeiro Pimenta Bueno fez' tambem uma obra 
ácerca do nosso direito publico brasileiro, não pediu imlem
nisação, e nem podia pedir, porque ninguem lue incom
mendou isso. Devemos pagar sómente os serviços officiaes, 
mas serviços officiosos n!lo se pagão com dinheiro, pagiio-so 
com condecoraçÕes, com títulos, etc. Se nõs formos a pagar 
o que encommendamos e n!lo encommendumos, então, senho
res, preparemos o funeral deste cadaver que so chama nação. 

Veja o senado quaes serão as consequenclaS, se estahele
cermos este precedente; apenas passou esta resolução na 
camara dos 81'S. deputados. já lá está outro projecto para se 
pagar ao autor do Im!icadol' lias Leis Milital·es. E' necessario 
sQnbores, que com a nossa severidade aniquilemos as intl'Ígas 
dos inimigos do governo representativo, que existem no espí
rito do \lovo, que as camaras se reunem todos os annos para. 
dissilJar as rendas do estado e agravarem a nossa triste 
situaeão. Atlenda bem o senado no que vai votar. 

Eu- nem requeiro á casa que envíe esta resolução a uma 
commissão, porque o facto de ir a uma commíssi'iO já mostra. 
que ba uma obrigação de se pagar. Se o trabalho for bom, 
póde o governo remunerar o autor por meIO de condecora
cões. Não devemos abrir a porta a estas exigencias. 
• Como posso saber que este codigo criminal militar é ulil ? 
Não tive ainda tempo de o ler, nem mesmo, se houvesse lido, 
eu sou autoridade para emittír um juizo seguro. 

O SR. D. MANOEL :-E', como jurisconsulto. 
O SI'. DAl'T.\s:-Se eu tivesse lido e em minba consciencia 

tive.se achado bom, ainda assim eu não votaria por esta re
soluÇão,. porque ainda em necessario lJ?e o projecto pRssass8 
péla cadHluo de homens da profissãO. Cada um de nós devo 
desconfiar de seu juizo, a vc['d1\uC presume-se na maioria ela 
cama rã. 

Emtlm, Sr. presidente, não posso votar por este projecto, 
não posso dispôr dos dinheiros publicos, não posso fazer fa
vores. Estuu vendo o pobre logista, o pobre cidadão que tem 
um pequeno meio de vida em sua casa executado por 2jj, e 
nós aqui dando subvenções e mais subvenções, e indelllni
sando aquillo que não illcommendámosl Tenbamos coragcm, 
senhores, para fazer justiça sem olharmos para quem a 
~cde. 

E' o tenho tenho a dizer. 
O SR. PRESIDENTE :-A discussão fica adia.da. 
O SIl. D. 1IlANoEL :-Se ti para se votar, cedo da palavra. 
Finda a di.cussITo, foi rejeitada a proposiçãO.. . 
Forlló sorteados para a deputacão que tem de [r compn-

mental' a Sua lnnge"tade o Imperador no dia 7 do corrente, 
anlliversario da indejlendencia, os 81'S. Calldido Borges,. D. 
Manoel, marquez de Olinda, Dantas, Si~ueira e Mello, barão 
de S. LQUI enço, visconde de Jequitinbonha, Pompeu, ma\'
quez de Abrautes, barão de l'irapama, visconde de Sapucahy, 
Candido Baptista. bariio de lIiurutiba 6 Nabuco. 

O SR. l'n~smENTE declarou que se ia oilieiar ao Sr. ministro 
do impel'io pedindo dia, hora e IO~a!' em que Sua ~Iagcstado 
o Imperador se dignará receber a dita deputação. 

2" PARTE. 
on!iAMBNTO DA AGR1CULTUnA. 

Achando-se na sala immediata o Sr. ministro da agricul, 
tura, commercio !l obras publicas, forITo sortetldos para a 
deputaciío que o tlOba de recelior os 8,·s. Rodn$ues Silva, 
barão lÍe Antonina e Cunha Vasconcellos; e, sendo llItl'oduzido 
no salão com as formalidades do estrlo, tomou assento na 
mesa. 

Continuou a discussão, que ficlÍl'a adiada a 29 do agosto 
proximo findo, do ar!. 8° da proposta do poder executivo 
sobl'e o orcamenlo e Jixacão da despeza e receita geral 
do imperio,· com as emenàas da eamara dos deputados I) a 
olIerecida pelo Sr. visconde de Jequitinhonha ao § n. 

o Sr. Fel'retro. Penna: - Tendo-se já completado 
oito mezes de trabalhos parlamentares, é bem natural que os 
membros das camaras,' assim como os ministros, desejem 
vivamente o ellcerramento da sessão, comtanto quo não deixe 
de ser lfllada a lei do orçamento. (APOiadOS'h2 
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o SR, SIL'I'E1ÍlA !lA MOTTA :-05 ministros não podem estar 
cansados, porque começão agora, 

O SR, FEnRlllfiA PllNNA : - Comecão agora o exercicio de 
suas funações como ministros; mas, -sendo tambem membros 
das camal'as,devem sentir igualdesej.J, Nilo obstante, animei
me 11 pedir agora a palavra, e continuarei a faze-lo quando o 
julgar jndispeosavel, 110 menos para justificar o meu "ato, 
por que estou persuadido de que aó pessoas fJue verdadeim
mente se interessarem pela causa Jlublica, e tiverem obser
vado a marcha dos ilcontecimentos, Mo de reconhecer que, 
depois de uma dissoluCãO da camara temporaria, depois de 
ter estado fechada a iribuna da rerl'escnl"cão nacional por 
'luasi todo o temJlo decorrido desde 4 de sêtembl'o de 186'2 
ill,é o 10 de jaoeiro de IS6!!, depois de tantas novidades e mu
danças que têm havido na nossa poli!iw, quer interna, quer 
externa, não cUlllpfil'ião 06 senildol'es do irnperia o seu deyer 
se votassem as importantes despezas, e autori5acõcs compre
hcndidas na lei do orçamento (Jua ,lgora se dcscu'te, sem insti
tuír algum exame sobre os ~ctos c teildcncÍas das diver~as 
administrações que com tanta rapidez têm-se succcdido, 
sendo todavia cOllsiderada cada urna dcllas como legitima e 
fiel representante de uma nova tirll de regeneração c de 
pl'ogres;o. 

A alguam poderá parecer demasiauo o tempo despendido 
desde 27 de julbo nos debates sobre o orcnlllento; IDas o que 
cu vejo realmente é que ainda nHo tem sido bastaute IJClJ'a o 
e,xame que exigem certas questões de maIOr impol't,lIlcin 
{apoiados), como, Jlor exemplo, as qUll dizem respeito ús em
prezas 1:Ie navegaç"o a vallor, á:l estradas de ferro,' á execu
~1io da lei. tln,s terras, á colonisação, á importnção de C5crnvos 
das ,prOVlnClnS do Norte como supprimento de hraç~5 á la
voura do Sul, sobre a qual fez ha Jlouco~ dins o nobre minis
tl'O dos estrnngeiros observacões ql\e não podiiio' deixar de 
ser, como forão, ouvidas com 'alguma estranheza, talvez por 
não haver-lbe S, Ex. dado o necessal'io desenvolvimento. e 
finalmente a vinda de missionarios capucbinbos para se 'en
carrllgarem da catechese, assumpto este que tornou-se 
ainda mais digno de particular exame e discussão desde que 
llesta c na outra cnmara serviu delobjecto fl reflexões, que de 
nenbum modQ se conformão com as vistas manifestadas pelo 
governo imperial, quando felicitava-se por haver emúm con
seguido a crllvencilo celebrada com a Santa Sé em 28 de ou
tubro de 1862, - que boje regula a nomeação e exercício da
quelles missionarios por maneira diversa da que !lrescrcvia o 
decreto de 30 de julbo de lSU. 

Se bem que cada um destes assumptos possa dar motivo 
a muito ,IIxtcnsas e interessantes reffcxões, pretendo üg-ora, 
Jlor amor da economia do tempo, limitar· me, Sr presidente, 
li mui poucas das verhas do orcomento, e antes disto IlCÇO 
a V, Ex, que me permílta uma breve explícaCão sobre outro 
o],jec.to, que, com quanto não esteja:comprellimdiôo na mate
ria l'ropria da ordem do dia, €i com tudo digno de particular 
aUen()ão do governo. 

Tendo eu lembrado em uma das ultímas sessões a neces
sidade de crcar-se em Corricntes um vice-consulado brasi
leiro, responderão-me os nobres ex-ministro dos negodos 
estrangeiros o senauor pela provincia de l\!ato-Grosso que 
e,se vice-consulado já existe·em urna das povoaçiJes cOl'I'ien
tinas da costa do UrugUiJy, e por isso julgo conveniente 
expliC<ir que o lo(!nr de que eu fallava fÍ a IlrOpl'ia cidade 
de Corrientes, cal~ital da provincia (leste nome, porto de es
cala, dos nossos navios que naYegão para a. provincia de 
l\Iato-Grogso, e logar muito frclluentado ~or brasileil'os, que 
todavia não encontrão ali certos I'ecursos e bons olieios, que 
só poderão ser-lhe facilitados pela presença de um nosso 
agente consular, como cu mesmo tive occasião de Obi'CrVUl', 
sendo necessario, por e,xemplo, recorrer á benev.()lellcía e 
obsequios do digno vice-consul hespanbol, o Sr .. l\lanoel 
1Ilaria de Salas, para que recebessem o conveniente agasa
lho e tratamento algumas pracas do nosso exercito que SIl 
achavão enfermas. • 

Espero, pois, que o nobre millistt'o dos ne"'ocios estran
geiros, attendendo a estas illformaclles, nM tenha duvida em 
levar a. elfeito a providencia Jlor mim lembrada, 

Q~ando se discutiu.o orçar.nento da repartição do imperio, 
not~l a f.lta da. qu<~Jtla con~lgnada e!!l, anllos nnteriorC5 para 
aUXiliar a publlcacao d'l Flora Braslltcnse do Dl' Martins 
observando que o êl'cdito de 2:(l(}O~ abel'to pnra este fim n~ 
§ 3' d~ ar\. 23 ela lei de 9 de setembro de 1862 devera ficar 
annullado, em ~irtude da disposicilO do al'I. , 13 additivo ao 
mesmo pl'ojecto que agora se diú:utc, . 

Enblo detlnl'ou·rne o nohre ex-ministro do imperio que nuo 
era da intenção do .governo supprirnir esta dcôpeza ... 

O Sn, DIAS DE C_.nVALno :- Apoiado. 
O Sn, FEnDEmA PEriNA :-, .. e, vendo eu que ellu se acba 

com cITei to comprclwndida entre as do ministerio da ~gricu!tu-
1'<1, na ]ll'oposta do or~,amcnto para o exerci cio de '1865-18t;G, 
Dllre,cnlado em maio do COITcllte anno, pretendo ofrerecel' uma 
emenda addítivn ao projecto em discussão, para que não sõ 
sejn nelle incluída, mas tamuem elevada It mesma quantia 
de 3:000$ Rllnunes que se Ihára nutes da lei de 9 de se· 
tembro de 18G'2., 

Julgo escusa rio fazer o elogio do DI', ~I'l1·tius; seu nomo 
oceupa logar distincio entre os sabios da Europa; ~cus es
criptos mostrilo o j,ltcresse que elletmua pelo Brasil, c oS 
sympatblas que consagra afls bl'nzlletros; e, P'l!'a tornar ain
da mais (Iurndoura a mcmoria da sua passagelÍl pelas vastas 
regiões do Amazonns, tbealro tambem de suas exploracões 
scientificas, lú existe um precioso monumento, que elle - fez 
erigir como testemunho dos piedosos sentimentos que o ani
miJo. Quero fallar de ullla veneranda imagem do crucificado, 
de tamanho. naturnl, e de hl'onze dourado que por intermedio 
dalegaç1!o tlo Brasil em Londres fói remettida da Europa para 
O ParA, quando eu tive a honra de presidir aquella provincio, 
que Fe acba colloc"da em uma das igrejas de Salltarém, com 
li seguinte inscripcão, já registrada na relacão da viagem 
do cunde de Caslcloau. -

« Carlos Fred, Phil. de ~Iartius, membro da academia 
real das scieucias de lIIunich, tendo feito por ordeol de Ma
ximiliano José, rei ua Baviera, uma viagem seientifica ao 
llro,il dc 1S'J7 a 1820, e tendo sido a 18 de Setembro dó 
1819 salvo pelamisericordia divina do furor das ondas do 
AmazonM, perto da viJIa de Santarém, fez erigir este Cl'uei
fixo, como um monumento de sua pied~de e de seu reconhe
cimento ao Todo Podcroso, nesta igreja de Nossa Senhora da 
Conceição, no anno de 18íG, » . 

Quanto ao estado da publica~i\o da Flora, julgo conve
niente trazer á lembrança do senado as seguintes informa
ções que se ellcon!l'ào 110 relatorio do ministerio do imperio 
de 1863, npresentado pelo bonrado Sr. marquez de Olinda. 

« A quantia úe 3:000,j! por anno com que era auxiliada a 
publicilÇilo da Flol'a Brasilie)lsc do Dr, 1I1artius foi reduzida 
a 2:000$ pela lei de :I de setembro de 1862, 

« No intuito de prestar ao 'Poder legislativo esclarecimen
tos que o habilitassem a resolVe!' sODl'e a. convenien~ia do 
continuar ou não a prestar aquelle auxilio, incumbi o mi
nistro brasilen·o em Londres de os obter do mesmo doutor, 

« Este, em uma longa carta, a qual se lê no annexo G, 
depois de pond erar a Immensidade da empreza que a si to
mitra, pois que o seu plano abrange toda a Flora. do nrasil, 
que éUe exalta como tl mais rica do mundo, e de expôl' 'a 
necessidade que teve dr soccorrer -se, da cooperacão de mui
tos homens de sciencia noiaveii, cujos nomes apresenta, 
associando-se á tão vaEta empreza, miluifestamente superior 
ils forcas de umsó homem, conclue: 1°, que impossivel seria' 
detcrniinar fi época em que poderião concluir-se comJlleta
mente trabalhos de tal extensão c magnitude; 2', que, po
rém, se for obrigado a pôr-lhe's desde já um termo e a limi
tar-se a Jlublicar õómente as que estão em elalJoraclío, Jlcnsa 
que ao menos as partes mais importantes podcrião -apparecer 
fi luz até o fim do anno de IBM ou de 1865, pois que a reu
nião dos trabalhos que se acMo Il'iuda em mào de tão gran
de numero das pessoas depende de tempo, e não seria ad
missivel que ficassem abandonados, tendo custado sacrificios 
de trabalho e de din1leiro. 

«Declara finalmente que, na incerttÍza em que está sobre o 
futuro de lua emprezll, á vista da restricção feita no auxiliu 
que se lhe prestava, aguarda uma resoluçãO definitiva para 

,. 
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proscguir nos trabalhos, ou limitar-se á publicação dos que caçã? entre a capital uo impel'Ííl e a mais remota de SUM 
estão feHos, proVlOCtaS; mas, quanto ao modo do consegui-Ia e aos sa-

« Parecem-mo altendiveis as consideracões expandidas erificios pecunial'ios com que deve concol'rer o estado, po
pelo Dr, nlartius; e, á vista da transcendencía e utilldado da dem suscltal".c questões certamente dignas de particular 
obra e d!\, pC(luena importancia da subvenç,10 com que tem attenç:lo e estudo do governo e das camaras legisliltivas, como 
Sido auxllta!la, pells~ que convem continuar a pre.tar-Ih'a, P!l'so a mostl'ar, citan;]" as disposições de àlgulls dos prin
elcvando-a novamente á som ma de 3;000;;5, para (IUO 50 não clpaea artigos do contrato, 
iuterrompão tantos trabalhos já adiantados, Segundo ai' cundiç,lo, o capital da companhia dev~n\ seI' 

(I Se assim fór resolvido pelo poder legislativo, o go\'ernO pelo menos de 1,200;UOO.,p, Ulas o re~!izarlo até o fim do de
se informará constantemente do progresso flUO slles tiverem. ~clllbl'O do 1363 não excedia a 293;400$, como se vê do uHi, 

" Convem attender a que, em com!lcnsac50 da quantia IUO relatorio apresentudo nelo seu presidente em 16 de fevc-
prestada para all;:iliar a publicacão desta' obra, recebe o reiro proximo findo, • 
govcl'llo 100 exemplare.s, ú medllla' quc vão sendo impressos Pelas condições 1" e 6' obrigou-se a companhia a fazer, 
os fascículos, Destes têm sido já publicados 30,,, corno elfectivamenle lem feito, oito viagens redondas por 

CUlnore ainda observar (rUO llU carta a que se refere a anno entre os pontus extremos, IIIontwádéo e Cuiabá; senrlo ti 
relatoria diz tamhem o Dl'. Martills 11 $cguinte; linba de navegação dividida em rluas, a saber: a l' de nlon-

« Antes de entrar na resposta desta pergunta, peço li- tevj<léo até Corumbá e .;''2' de Corumbá até CuiaM, e porce' 
cen9a pam obscrvar a V, Ex, que eu ate ,agora nunca tive bendo por cada viagem 1I0S primeiros cinco anlJos a subv8n
IHltlcm offiwll de que a su])vencào, propnamento subscríp- !)UO de '2Ü;OOO,!J, marcada na coadi!l:lo v", E:;tas viagens, 
Ção. com qua o govehlO impedil auxiliava generosalllente ii poróm, estão reguladas de modo que as respostas á corres
Flora do impcria, teria dependel\te de um ~ssenso annual- i'on~ellcia levada a CuiaM por um paquete sô podem ser tra
mente repetido pela illuillre e~lllarn dos "eputJdos, V, Ex, ú·.Ias pelo seguinte. isto é, com demora de 4.5 dias, soP;rendo 
mesmo sabe 'lue até agora todas as continuacõcs da ohra, assim o commercio e o servi!,lo Jlublico muitos inconveniente> 
dcpoi3 de serem por lUim 'expeuidas ao consulâtlo gemi im- e prejuizos, ({ue Jloderia, segundo me parece, srr evitados 
perial elllllamb~lrgo, forão pagas pela le;;"ç<io imperial de se o paquete (la 1" linba tivcr maior demora em Corumbá (l 

Londres sem nlnlS observacilo ou ro"triceilo nenhuma, menor cm nlontevidéo, 
" En, acbando nisso a êerteza de quê o govel'llo imperial Pelll. condir:ã.o 7' do contrato obrigou-se a companbia a: 

honrava com sua iII~!lJ!nada approvaçITO a emprcza, COllti· empregar vapoles quc tívessem a capacidade e propOr!lÕes 
nUeI com todo o enthu~ln.smo e e~1l1 todas as forças úe 4ue neQC55arlas para o Irilllôporte de passageiros e conduecão do 
estou c,apaz, sem Ilnaglllar a dlilleuldade quo agora se pa- cargas, e hem asslIn a força precIsa para fazerem as víagens 
rece apresentar, I com a. cOllveniente rapidez, pelo modo que o governo pres-

" 80 em fim V, Ex, perguntar que mediúns cu tenho tomado crevasse nos l'CSpecll vos regulamentos, de accordo COIll a 
lInfa levar a ol:>ra a uma conclusão salÍsfilctoria, se eu mor- companhia, exercenuo a este respeito o mesmo governo a 
!'esse anles de ler cbegado a tal tertno, devo responder que o convelli~lIte ~nspecç50, 
SI', Fenzl, professor de botallica e directúr do jardim, e 1101'- i\a _condlç,lQ 13" declarolHe que, se os vapores ernprc/ía
bario f. e. n, de Vicnna, o qual ilté agora me tem prestado dos n.1O t~vc5sem a capllc!dade, proporções e força deslg
Eeus auxilius litterurios, e, igualmente n p!'ofess.or ,~~cisner I mltlos na forma llo art, ',0, lIlcorrena a companhia lIa multa 
de 1)a51Ie<l, ambos cites amIgos meus e 11e mlllua lannha e5-1 de 1:000jl a 4.;OOO~, e tambem na pena, de perda da subvell' 
tão empenhados neste negocio, e o Dl', Eieler,mcu assist~nte, ç,io, se por mais de seis mozes permanecesse a infracçITo desta 
por mim pago, tem adquel'ido a experiencia .n0cessaria para dlSpOSIÇiio, , ' , 
coopera!' convenientemente nU/Iuelle caso, I Os paquetes que a compall~la tem empregado ate o ~re' 

« Parece-me ter agora indicado todas as proporções e toda sente sãO quatro, a sabor: jli(l1'ql~ez de. Ollncla, de, madoll'a, 
a posição da <;,hm, -e anima-mo, a c5pc!,ança do qlle se, o 1)0- I de 198 toneladas e ~lrça de 80 cavallos; ConselllelTo Pa~~
,venlO (lc Sua r,lagc5tatle !mperlal se lhgnar nu seu e5c!.lreeldo 1 11110s, de ferro, de ,O toneladas, força de 30 cavallos; ,hs
fel'Vor li Iteraria IlI'OpÓl' à illustrc camam este estauo de cou- ! conde de Ipal!~ma, da fClTo, força de 40 cav~llos; e C,,~ab(l, 
5<15, os limites pa-ra eUe já cil'CUIilSCl'iptos, os meios pustosl de ferro, força de 10 cavallos, c,alando ~m p,é, 
em ar/ivi/lade para coadjuvar (! sua conr!'isão, ar,uelle sabia D~ite5 quatro VilpOl'CS só o OIHldrt satlsfan,: cabal:n~nte as 
e patl'Íotico corpo 0.10 nel!ará a continuação ua subscripçiio, I condições (lo contrato, se o seu caiado ~ nao )nhlblSse du 
ate que a emprezi\ sej,\ conduzida a seu tles~jallo termo, o j ll1\Veglu' o i'aragu:,y quund0 as, (lguas e;hO, mUito h~,xas; 
sem expôr-me a dUlllnos incalculaveis, i mas por est't razao tem elle SIdo subshtUlúo em diversas 

" Não tenuo por lá outros empellhos, a 0[0 ser fi s~brdo l viilf:ells pelo Ipallcma, qun, além de não ter a força uC,ces
ria, P'ltriotismo e bcncvolcncia de V, Ex" e dos outros il- i sarm para fazer a vIagem do RIO d,t Prata eDtl'C illontcvlllco 
lustl'il:dos homens de c5tado, cuja pahlvl'a pesa no·Are,opago 1 e Bucnos-Ai'I'es, nenbuma ,~ommoílHladc onerece para passa
do imi'erio ; ma. confio nclles com toda a segurança, que me I gelr~,s, nem ~ara' ca~'g.as, .ilcanuo paI' COIIS6f(Ulllte demorada, 
dá a pllreza das minbas intenções, e o gel,io do povo DI'J1.8i-. em ~lont~v"leo, e SUlllllfl i\ maIOr tlespe.za de armazenager,lI 
!dro, ao qual pe;'lencião e pertencem .a, minh"s mais vivas ! ~lc" g.rande ~uanLldlLd;- ,de mercauonas, que devcna seguir 
"il1loalhias e nl'dentissimo5 voto"" . i ImmeulatC1mcnte para CUlaba, se fossem suffiClOntes os mcws 

A' vista de tu,lo illto, parecc-mo quc ninguem dúixará de i ue l!'allsporle, em?regados pela companbia, e SUppol'tunuo 
reconhecer que a continunoITo do subsidio de que tenho !al- i Lambem os pas;;'lgClros os wcomlUodos das baldeações no 
1<1110 é uma dívida de gratíd,ín, cujo, pag~mento interessa a I por}o d~ Bucnos-Arre:" '," ' . ,. 
dlgntdade do govomo lJl'iISllell'o (apOladn~l, o q\tC, conbCClda I Est'lr!do a mlVegaçuo drw!lda em duas hnlhl3, co!no l'\ 
como esl'1 a inOOll\'enielll;ia, 5011,,0 inju~tiça, que houve em I observei, culto so cmprilganU? nn. segunda cmharcaçoes ea
abater-se no aono financeiro de 18G3-186i a llcquclla f{llun- !lUZeS de transportar de lima 50 \'QZ toda a carga do paquete 
tia de 1 ;000$, 1;lmbem deverá ser rlella íOllelllui'sndo o illustre da primeira, aconteco ficar grande parte del"l tambem demo
autol' da Flora Brasilicnsc, (,~)loiailos,) Neste sentido, pois,' I'arla enl COl'll:nbá, na alfandega, ou em casas particular~s, 
C3tft concehHh\ a emenlla que tcnbo a houra de Olfill'OCer a ate que lhe calIJa a vez de ser transportada em cmuarcaçoc~ 
consiúerariio do senado, da COll1llllnblU (C/latas, reboeauas por um dos vupores), se os 

Tl'iltard agora, SI', presidcnte, do olliLro assumpto, quo me Ilegociantes não preferel!l as canôas p',trticulares, sujeitando
parece de grande impor:ancia, isto é, o modo como tem sido! se ao llagarncnto de maIOr freto" aos inconvenientes .lo um:t 
f Cito desde os UIIS do 1..8!i!l o serviço da navega~,io 11 v~por I vIagem multo mais mOI'osa, e a falta de garantia pm'u os 
entre l\lontevírléo e a capital da provincia de íll,:to-Gro5so, I caS?5 do avaria ou extravIO do,s gencros, " 
contratado pelo ~o'\'nrno impel'ial com a companula do 1\Ito- hllcontrando-se em Corumba, os vapores da primeIra e se
Paraguay cm '23 de junbo de 13iiS e as providencias que gunda linha, demorando-se ahl por alguns diaS, c não sendo 
convirá adoptar para scu'melhol'tlm~nto I'ertuittida a imme.liata mudança dos passageiros de bordo 

Ninguem conteótal'á as vantagens desse meio do communí-, de um PiU'u, O de outro, como se ohserva, por exemplo, neste 
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poria entre os paquetes da Europa e os da linha do Rio da • Na subvencl'ío 'est1l:0 incluidos 20:000$ provenientes de 
PraIa, são os mesmos passageiros obrigados a procurarem uma viagem extraordinarin. que em junho do anno pas~ado 
commodos cm terra, ficando assim expostos, principalmenle fez um dos vapores por conta do go\'erno. » 
as familias, a muitas privacões em uma povoação, flore5centc Sendo eôte o estado da cmprcza, passou na outra camaTa, 
sim, mas ainda muito noy-a e desprovina de hospedarias e e foi remetlido ao senado um projecto, que autorisa o go
oulros recursos indispensaveis aos vinjantes. verno pam reformar o contrato, alterando, sem augmcnto 

Pela condicão 25' garantiu-se lambem â companhia a con- da subvcnciio, a escala dos portos em que os paquetes lnciio 
cessão gl'iltufia dos terrenos devolutos nccessurios pera seus aClualmente, e obrigando a companhIa a substituir algum 
armazcns, pontes, depositos, estaleiros, ofllcinas e outros tios seus vapores por outros do mesmo calado, com as pro
misteres, mas até o presente nada disto tem ella rei to, nem porcões nccessarias para transporte de passageiros c cargas. 
ao menos para facilitar o deposito e,guarda dos objectos que Á' llrimeira vista parece que este projecto só imllõe novos 
têm de selO embarcados. onus á com[lanbia, sem conceder-lhe vantagens correspon-

Quanto aos Ilreços das pass8'fiens e fretes, marcados com denles; mas o seu resultado real bÍlrá continuar eHa fi perce
assentimento do governo nas tabollas Il.cluaes, parece que bel' a lllesma subvenção f[Ue deveria ser reduzida, não 
ninguem negará que são exeessivas as quantias de [OOJl por contrahinrlo a respeito da capacidade dos paquetes obrigaçãO 
llfissageiro de ré, de 200;;5 por passageiro de prõa, e de ~$ alguma ahím d.queHas a que já se sujeitou pelo contrato 
\lor arroba de carga, quer na subida, quer na descida, mór pl·imilivo. 
menle tendo-se em vista as que percebem, out'as companhias Quanto á alteração das actuaes tabcHas na parte em que 
e fazendo-se a conla llroporcional das milhas navegadas. designão 05 I'0rtos de escala, tambem m~ parece que nenhum 

A Isto accresce a condic1l.o, imllosta pelo ar\. 49 do rcgu- augmento trará ás despezas da companbta. 
lamento provisorio da cOlnpanblll, de ser Jla~o á vi"l,t 110 hJ- Ora, eu des~jo sinceramente que li c~mpanhia viva sempre 
gar do embarque o freto das cargas rcmetlIdas de nlonIC'; prospera, porque conhe~() a grande utllldade da cmpreza de 
déo pari), Corumbá, ou deste para aquelle port?; condi( I que se acba enc~rrcgada; m.n.s entendo .que o servIço deve 
que, alem ile ser muí:o onerosa 11ara os neg-ocmntes, e 11 , ;or felto de manena' que conclllo os seus mlercsse com os do 
Il)ogida por outras companhias. torna mais dimci! a indem-' publico. 
!lisação a que olles têm dircLlo 1I0S casos de falta ou ararÍll Tambom não desconbeço quo all:uns dos defeilos e incon-
dos generos embarcados. . . yonientos do aclual contrato assim como a falta do fiscal!-

Este.s, e ~utros motivos de queix~ forão já exposto~ no go- sa~ão sobre cumprimenlo de' alguns de seus artigos, podem 
v~rno unper!al em uma repre~entaçao aS5lgl.ada ,por tr2 nego- serattribuidos ilincxperiencia; mas, tendo cessado essa razão, 
Cl~ntes da cldad~ de CUlaba, q,ue ou lUrorlllel, declarando deve elIo ser melhorado, e sómenle para osle fim procuro 
ate que po~lo a Julgava lmm .fum,ada. . chamar SObl'O o assumplo a particular atlençito do governo. 

Tendo SIdo so~re olla olmuos. o p~esl~ente . da companhia Por ultimo observarei que, te~rlo-5e garantido a esta com-
o cheCo d~ t" rhrectorla do Inllllstel'lO da a!;ncultunt, resol- I'anhia, em igualdade de condicões, a preferencía na conces

veu o lllllllstro, como COllsta de um av!so que aqUI tenho são de quaesquer favores para- a narogaçtlo !los confluentes 
!lreSenle, que_licasse reservada a mal~fla pa~a ser tomada do P,traguay da Oahia Negra para cima. serã da maior con
em conslderaç~o q~alldo findassem os Clllro pnmelros anllOs veniencia que so aproveile a occasião da reforma do seu 
do con!r~to, Islo e, quando se trata~se do cump1'lmenlo da aetual conlrato para c.stabclecCl·-se uma linlla do navegaçãO 
3' condlÇlw, que da ao governo o dlretto ~e fazer no fim da- no rio Taquary, em cujas margens já existe um pequeno, mas 
qncHe pI'azo Ullla rOlluççãO na subvenç.ao de 2ti:000Jj por llorescente nueleo .colonial, c que orrereco uma via de com
VIagem retl.onda, c?nforme as cll'cumslul~CII1S em que se acuar municaçfio c tl'ansporte muilo ,'antajosa para o commcrcio 
a con,lpanlJ1a, com,anto q~e essa rcducçao dell:e sempre salvo entre as provincias de Goynz o Mato-Grosso, como se vê de 
o diVIdendo de 12 °[0, e licando entcnlhdo que. qualquer que informacões omcbas receutemenlo enviadas ao ministerio da 
seja a bypotl1esc, o governo não será obrigado nem a aug- agricultura. 
mental' a(!uclla qualllla, lIem a fazer bODl aquelle dividendo. . 

O pmzo de cInco annos está a findar, a, quanto ás cir- 41) Sr. barão de §. IAaU'ClltlO: - Desejava não con-
cumstancías ua companhia, lê-se lIO ultimo relatorio do seu tinuar a fatíg-ar o senado, fazendo 'uso ua palavra obtida e 
presiuente o seguinte: DIas il sabido de lodos (lUa lIO principio da sessão prometli 

« Continúa a ser. prospero o estado da nossa. omprrza. A olferecer algum~s cODside.ra~ões que entendia de conveniell~ia 
~enda da companhla no anno Enio, .como verOlS do pxtl· .. clo 1 á lavçura de mlllba proVlnCta. MUlln de lJr~P?S!lo. me abs~lve 
Junto da conta de ganhos a perdas, fOI de. 312:1'ilG,;i\917 da UlSCUS8iio uo orçamento dos oulros 1ll1~lster!Os ; po relll , 

« E a despeza de _ 2~2:12!-lbi9G timido, tenho recuado tambem na presente dlscnssfio, lIfio mo 
----_ aproveitando da palavra (lue me coube, e quasi que o repito 

70:003.;).i21 agora! E' o desengano de que nada posso fazer em bem de 
---__ meu paiz, sendo apenas um Imporluno e até provocrrdor do 

• Ou um lucro de 23,86 o;. em relação 'ao capital realizado conlliclos desagradaveis! O que não põde mais deixar de 

" Deixou liquido o saldo de 

de 293:qOO;!l. ser verdade, em "isla dos mcus primeiros discursos, é que 
« Esle saldo foi distribuido pelas seguintes verbas: fiz completo liasco, porque me retiro sem nada ter feilo. 
«Pum divivendos do 1° e 2° semestre na - i Não apoiados.) Ando tambem desanimado, porque sinlo o 

razão de 12 o;. inclusive os das 400 necões ênjôo do senado, sua repugnancia ao prolongamento desta 
beneficiarias.. . . . . . . . :. 3!Hi28,;lOOO discussão. 

« Para deterioramenlo do material. .. H.:GGti,j)975 O Sn. SILVElnA DÁ MOTTA: - Tamhem não ó enclo. 
"l'ara amorlizacão dns accões beneficiarias 

que se derfio ao émprezario: 12:000;i3000 
« Para fundo de reserva . 3:809;JlH6 

70:003;%~1 

« A receita compõe-se das seguintes verbas: 
" Passagens e [[·ctes. . . . . .. 73:502$797 
" §ubvençõcs do governo. . . 220:000;!lOOO 
« Saldo da conta de juros e agio . .. 13:1~i~120 
« Terrenos, concedidos polo governo á com-

panhia. 5:500;1)000 

312:126~917 

O Sn. DAnio DE S. LounEl'Iço : E' tanto exaclo que, na 
ultima sessão, observei rallar o nobre ministro da repartição, 
censurado de guardar silBncio e provocado para sabir delle, 
tendo I!'flenas por ouvintes 11 senadores! O que posso eu' BS
pera r ? Sonhores, recordo-me de ter passageiramenle tocade, 
na di"cussão do minislerio da guerra, em despezas uão auto, 
risadas nesta cúrlo com obras de luxo, ou de mera. comodi
dade ; não por~uc as condemne, nem as llretenda censurar, 
porém por enlender que forão executadas sem pel'C&ito co
nhecimento do corpo legislativo, que não foi esclarecido 50S 
bre sua importancia dispendiosa, e porque obras de mai
urgente necessidade tIO Ilão sido preteridas, e sem as quaos 
teremos de experimentar sensivel diminuição de renda, e 
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lal~ez tal que achemos émbaraços para sustentar os encargos 
aO,cHles. Pro~etto, na occasião de ser c~ntestado, justiGcar 
!11mba ~sserçao com exexemplos ; mas UClXO de o fazer. por 
Julgar fora ,d~ tempo, o porque sou de opinião de flUO' ces
s~m ~s reCrllnmaçôcs,que lIada aprovcililo.Colltento-me com a 
Cltaça~ de um trecho do discurso do mais eloquoote ora~or 
da !1Iltlgulllade, DemoHllenes, que diz melhor do que cu po
dena faz~-lo, parecendo quo fÓl'a applicado ás nossas cir
rUlllótanclas,- Eóto famoso athcnienso, fazendo reparos acer
ca das despezas extraordinarias com obras de luxo e de os· 
tentação de sua patria, assim se exprimiu: Atheniensos) o 
nosso governo tlcredlta ter suíllcIentcmeute procurado os mo
Ihoramento9 publicos com monumentos c melhoramentos so
mel!Janle~,., Deus me livre de o censurM! Eu, porém, cen
suro a vos de acreditardes que tendes com t<lo pouco cum
Ilrido vosso dever. )) Contento-mo, senhores Como corl'occão 
dll pa,sado) que de boje em diante se traga Ao corpo legi,la. 
tlVO os orçalllentos das novas obras, para que sejão decretadas 
com COllh~Clmento de causa, niio continuando o que succedc 
actualmente: que as obras, sobem do quadruplu c mais de 
seus respechvos calc,ulos 1 fa\vez fosse conveniente adoptar 
a oste respe!l~ a leglslaçao de Epheso, que obrigava os ar
clllteclos publIeos a concluirem as obras por alIes arcadas ti 
sua custa, (Iuando na execução excedessem do um quÍlrto do 
calculado, 

O Sn, FERR.\Z :- Nós mandamos indemnisar, ou cncam
pamos ... 

O SR. DARÃO \l~ S. LounEN~o :-Eu pergunto a mim mesmo, 
ao sena~o : estamos bem; a renda do imporia se conservará? 
As prOVLnClaS podem VIver contentes com a solicitude que se 
I're~ta a seu bem-estar? Neohum re~eio Ou inquietação 
devemos ter pelo futuro do (lalz? Uma Importante verdade, 
senbores: ~ol1hecemos todos, e na qual pouco reflectimos 1 
a escravl~ao del'CCeSSal' entre nÓ.~, sonGO jA, em ·certo prato, 
talvez maIs curto do que pcnsamos. E o que se tem feito 
IlUrn nos prepararmos para e.ta grave modificac1'ío ~ocial? 
que CUIdados tem este proximo sucCesso dndo no éorpo legis
latIvo, e quo medidas têm sido votadas? Nrm as cafl1<1ras 
nem o governo pensilo em semelhante onjecto 1 Parece que ~ 
I)r~dencla aconselhava outra comlucta ,le nossa parte, A subslí 
tUlcil~ dos braço.s escravos por colonos é summamcnte 
dIII1CII, e para Illlm u!11a utopia; o rcmedio deveremos pro
curar_ nos no~sos propl'los rec~rsos, embora so proteja a colo
Illsaçao debaiXO de outras VIstas, ~ue não sejfio de obter 
hra~os a,salal'lados para Q trabalho de 1I0SS0S campos. llu 
cl1te!ldó ~uo a.ntcs ele tUlI.o se Ilcve estudar o pniz e suas mais 
parllculares CIl·CUlllstollcl,as. aquellas (lue alTeclilo de perto 
o estado de nossa agricultura: rúmmIssões de inquirito 
devem ser n.londa~as para as dilTcrentes localid~,le" ~ue 
e5tudom ou investIguem sobre certos quisitos dados vioto 
lJuo nenhuns conhecimentos ~>tJlisticos possui mos ' -verúi 
yral~a,.a relação da pOllulaç~o livre para a escrava ~m cada 
\IrO~lnCIII, a n?tureza da cultul'll cXlllorada, o modo por que 
e CtlIÍl\, a qualidade das terras, e se os bracos livres ahi 5<10 
c'.lll'.regados c em que proporção. Cuml'ré saher com espe
cw!Jdade qual a cultura que começa 11 empre"ar urncos 
lrvres, e 11 que os poderá ,com mais facilidade a[Ii:oveitur; a 
que por sua ntltureza eXIge o trabllbo forcado como é a 
cultura em grande do café e do assucur ; o (pie c~nvirá acoo
sel~a)' aos homeu5 do campo, etc. 

Entendo, senhores) que ó tão melindrosa 'tIossa situac50 
lJu~ não ha deslleza que nos úeva desviar de penõurmos lllüit~ 
set'l~mente ácerca dclla, e do modo de a a[rolltar com mero 
prejUlZO, 

Nada sabemos ao certo do numero de escravos de caua 
província e de cada municipio, como era de ur&cncia que o 
~oubes..:em.os. Providencias legislativas devem ~er adoptarlas 
sobre tao Importante assumpto, para que saiba a civillsacão 
que nos espreita que nós marchamos com vistas do realizar 
um futuro mais digno della, sem qno nos forcem a precipitar 
no~sa marcba, como pôde succoder no desengano de que 
nada fazemos, 

Ha muito a fazer, e depois dos indispcnsaveis inqueritos 
o governo se devo apresentar ao corpo legislativo, exigindo 

urgentemente as lei. que entender de convoniencia social 
Ucputo de vantasen! preparatoria para tod'QS os futuros tra
balbos que se h~~lde esta importante propriedade de nossa 
SOCIedade, Um rr,pstro devo eXistir em cada muuicipio de
baIXO lia guarda de uma. autoridade, dos escravos do dlstrlcto ' 
estabele.cendo-se o pr!lzo, !,cl:úi (Jl'atia de um anno, para qu~ 
todos ~. senbores abl faç<lo Inscrever os nomes, sexo, idade, 
profissao e oull'<lS qu~hdades dos escravos que possuirem. 
Para faCIlitar este registro, p01'I,IUI. ? ~Ol1lillio boje li cerca,lo 
de .frequentes dUVIdas, bastam eXl;llr-se no prínleiro pra7.o 
a hst? ~o senbor com o testemunho corrohUl'a(orio do vigarío 
e _dO JUIZ ~le paz da freguczia, fic,mdu o direIto de conte!'ta
~ao preJu~Icallo o se creando um juizo especial para a decisüo 
tinaL 

O Sn, CAliOlOO BOnGES: - Mo já consta no thesouro pu
blico, 

O ,Sn, IJARÃO DE S. LO{;fiEliÇO : - Consta a existencia im
perfeita dos escravos da córto, e nITo do imp~rio, e para um 
fim ~odo fiscal, o não para um fim político e social, quo 
depOIS das p;ovas deve .ser a ,unica prova do dominio, para 
que este sam da condição mccrta em que se acba bojo, 
quando se conhece ser t:io mehndroso e de natureza csnecial 
que fi legislação deve jlÔr a cuberto de toda 11 duvitln. e ~ 
h.omBm do toda avio encia, Passado o primeiro pl'a~o so 
siga um outro para os remissos, discuidlldos ou impedidos; 
porém que então ~e exijão as provas do domínio, e sc esta
beleça uma especlC, de llroccsso summario, designado o juiz 
para tal competenCIa. NilO combaterei mesmo a idéa de ou" 
Iros prnzos,succedendo-sc condiciies mais cucrosas e multas 
até que se piÍre nesta liquid~ç~o', para ~Iue depois dclla ne': 
nbumll ou~ra prova de, dommIO se ad:llItta, Ja 56 VÔ que as 
modlficaçoes supervelllentes, de naSCimento, ou ontras ac
~ni5içõcs, devem !'cr registradas em tempo d;l<lo, e nenbullll1 
transfercncia de dominio poderá tcr logar senão autorisarla 
com cOI'tldão ,do resp"ctivo registro, n,lbilitado o legi,la<ior 
com o conheCImcnto exacto da populacão cscravtl da relacão 
de seu numero para cada província, "de s~u 5CX~ e de suas 
profissões, poderá com vantagem adoptar medidas salutares 
e de possrl'el realização, não 5ómcntc quanto ;i ordem social, 
como P!ll'lt um n:elbol' óystema de impostos, no pensamento 
de faCilitar a extlOccão deste nosso primeiro mal sem maior 
damno do senhorio. " , 

Creio (Iue alguma cousa ha tambem 11 fazer para rcc;ular a 
família do escravo) respeitando-se um pouco mais os din,itos 
da natureza, c óobre tmnsfrrenchl de domici/o. N:io nos sen
cio possivel ctlcgar á pcrfeícilo social com prccipitilc1io, pro· 
curemos diminuir a odiosi'da,lc da in~lituici\o, e sobretudo o 
que nella fere mais 05 sentimentos hll111anitario5, sem que sej,\ 
c:;sencial a sua exiótcllcla, iltltes a preju,licando prufunda
mente, Convlr{1 talvez impedir o COlllmcrcio de escravos de 
provincia á província P as vcurtas publicas, cousas e:;tas dis
pensa,eis e (llle caraclcrisiio com odio nossa maneira de exi:!
til' soci,t\. Chego mesmo a pensar, senhorcs, que serú possi
vel marcharmos gradualmente, adoptando a pil~sngem) com 
tempo, da condição eserava, pura c simples que li boje, para 
" dos servos, com Q flue se deverá melhonlr. l'rincipicmos II 
reforma pelo que for mais raci!, ver/ti fira/ia, promovendo a 
substituição dos domesticos escravos nas grandes cidades, c 
depois nas povoações por domesticos livres, isto 6, ;[e 11111-

neHa illdil'ecta c progressiva. Uni imposto que cre:;ça cada 
anno, insensivelmente, até que valha sua prohibiçãu, trará 
esse resultado ciyilisadol', c dará "inda [lO campo bracos es
cravos onde a substituicão é mais difftcil. Desde jiL se facilite 
a \'en~a dos esel'avos pàra o servico da lavoura, e se protura 
diíllcultar por leis fiscae8 sua in·Il'oducção nas' povoações, 
como creio que se começllu já, mas de uma maneira pouco 
proficurt pelos regulamentos, Nada temos feito para obter tnes 
esclarecimentos, e mcnos para r~alizar medídllg prcparatorias 
indispenSllvci; ; o quando o dCifecho cbegar, que pôde vir 
repentina c incs?eradamentc1 andaremos ás carreiras e cho
raremos sem rCllledio ! 

.Porque nada bavemos do (,Izer lambem sobre a condi cão 
social dos libertos quo, passando da condição escrava á' de 
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cidadãos, com alguma luteUa lornão-se frequentes vezes pl'e
jUlliciaes á sociedade, c quasi sempre vadios perigosos? 

Seuhores, muitos outros pontos poderia eu lembrar, ácerca 
dos qunes cumpre que se fa~ão inqueritos c se adaptem me· 
didas, exigindo da parte do governo tio paiz itcurado estudo, 
na vespcra em que estamos de urna crise soci.l muito séria 1 
Não é só de política ,(ue nos deyemos oecupar; nem os prc
~irJelltos mandarias para as provincias podem deixar de ser 
nestas graves circumstancias cidadJos illustrarlos, experien
tes, emprchendedores, e que.inspirem coragem, ás popula· 
ções desanimadas. . 

Nfro jul~uem Iaci! a subslituiçITO dos braços e:;cm\'os, 
para que (Iurmamos trnnquillos á Bspera do ful!lro; dia é 
diUicilima para a grande lavüum principalmente, e com os": 
pccialirlalle do café, e do assucar ainda mais, 15;10 estas tam· 
Dem a~ que f.1zem avultar nossas rendas; c" IluanJo soffre· 
rem, muito ~clIsivel bn tle SC1' ao paiz sua decaJcllcia, 

Cumpre fazer alguma cousa lambem em hem da polida, 
)lol'quo o clima e os costumes o exigem, A COl)Slitlliciio 1'0-
conhece o dircito do homem lilTe de dispôI' do si e séguII' a 
induslri'a quo mais lhe com'enlJa ou ll~rade; porém a sod') 
dade soITre com a y,HliaçãO e vagabundagem, e nós dBvenlOs 
olhar llar« isto, (Jlpoiaclos.) Até hoje nosso eSla,lo c a f;\cili· 
da de de obter bl'acoô nos di5pensaviio de cuidur de tucs JUC
IlJoramentos de nôssa sociedade; mas a necessidade chefia 
de sahirmos desta culpo5a negligencia. A tempestade se a~ro
xima, e o perigo pódc já ser apreciado. lnféliwl\lnte a la
voura, ou autes a iofelicidilde da agricullurà l1ão se acha 
nqui suillcientcmente represenlada, para que taos verdades 
tenhãll legitimos e calorosos a,lvügados; a experiencia 
só, c ,nlio a simpl.es observação, pólie sentir o que 
,hgo, lodos temos hdo muilo e convcl'"ado ácerca rle 
Scillc[hnntes assumptos, mas poucos o têm elqicrimen· 
tauo, 8e cada uma dôr ou cutla um mill tivesse aqui 
seus re.pre,entaoh·s legitimos, a sociedade marcbaria melhor, 
Os que 1'ivcm do tlJcsouro, os 'Iue do,fruct;,o a relllb de suas 
upoliccs, os f(:!ízcs que eril cada SClllcstl'C ,'ito re~ebcr var.tu
osos divitlendos de seus capitncs ernprc"ados nos estabelo
cimentos de credílo, tanto nwiorcs diviilcllrlos muitas 'iezes 
(Ju~nta mais grave a criso jJ.Uil as ont,'as industl'ias, que se 
V11'lLO forcadas a recorrer a tlOS estabelecimentos todos esles 
felizes,digo, não comvreocndem C~l'talllentc a ext~ns;io do mal 
agrlcola 1 o proprio commeel'cio, que rlecahe com uma má co
lheIta da lavoun\, plll'OCe que não apreeia devidamente o mal, 
{J1Ir; lhe vem lll'tjudicar profundnmcntc, ma,; ,Ie uma maneira 
lndll'ccta, A, ostes to,los cu ap,~licarci a judiciosa reflexão do 
?rn,dor romano, quando expobl'u Vil aos ricos da rc!,ulJlíca ,seu 
Ill!hITt'rentl51110 ~eh, sorte delln, lta stltlti s;",l, u!, allllSSa 
l'cpublícn, 1Jiscillas SilOS salvas {orce vidcanlul'.>l ~"'o 1<10 lou
cos os riros do meu lmiz, que aCI'cditiio na possiiJilidadc· de 
8;dv<lr suas ri,!uezus, se a rcpublíca se perder. Assim !ligo 
ou lambem ([!lO no Ilaufragio da la\'oura, no dccroFcilllcnto 
necessal'io e immediato da rendi!. publica,' todas as clas5es e 
tod~s a~ illdusll'Ías r!evcl'rlõ 501Trer, e alguma, mor,,,lmcntc, 

Na llllnha proVlllCia o mal c geraL IlÜO sei quem a ellc 
e,~capa! Houve tempo em que se podia suspeitar o infol'tn
mo do mOfor numero, em vista da fclici,Jade de "I!;lIns, attl'i· 
hmndo:sc .iJ,ncghpcnc~al ti !adinção) e i.i prodignlid:ule flqu?l1i!, 
e esta a dIligenCIá, iÍ solll'lcdnde e ao trabalho, ljl;r\1lflo Ylnhü 
de OUtl'llS [Jl'ocedoncias, como ~e hei'ancas acumuladas; só
mente uma ou outra fortuna por exclÍpcào era devida no 
,Iono o à !'ua nCliviuade, Hoje, senhores,' o fatal de,cngnno 
di7. que o mal é universal; .e essas grandes fortunas agrí
colas o sentem já, o algumas profundamente I 0$ felizes 
~i1o- mri 1Iantes in gUl'gite vasto - e ainda estes, u~poi" 
(,e sorver gl'a!Hle porç;lo de agua na luta com o n1OlI' tem
pestuoso da !Ida, ~ão, catla um por fua W7., mergullwndo 
}Iara nilo maIs vir à sUllcrficie ,- Eu oli1'i a um dos 1005505 
maiores pl'[ll'l'Íct~!rios diZe!' é01l1 t!8pirllo: fi qucs(;io é do dia' 
(Ia semana; luorrcm un~ na scguncln-Icil'(l, outros na terça, 
e assim por diante, ali\ que no sabhado todos deoll ppareccm. 
E' ullla triste l'errlade' e mais o soni quando fUllCcíOIllll' a 
lei que ha pouco decretamos para IC1Jantai' o credito agl'icola; 
Ilal'11 enlão os c6\Uiterio'S não baslaráõ, e os c"davcres liCo1r~õ 
iusepultos, ou as propriedades ~em donos li falta de recurso~, 

Depois do assalto do terrível eholera, que nos roubou á Ba
hia dezenas de milhares de escravos, o mal tornOU-50 ainda 
mais seusível, a crise mais carregada; e peior se vai tor
nando/além da continua diminuição pela foice da morte, Jlda 
rapida emigração dos escravos, que a miseria [a~ sabir ua 
pl'ovill~ia, ' 

O 8a FERRAZ: - A prollucç~o 10m diUlínuicio ? 
O Sa, 1l,Ir.ÃO DE S. LOmtCNço: - Respondcrei ;\O nobre 

senador em tempo. Não se httellde a tão grande mal, nem ,c 
IJl'ocllm remerlia lo, ou ao menos dar-llJe algum alhviol Como 
o sinto de perto, e vivo entre os pacientes, não queria deixar 
o SOOildo sc·m 'lue algumas consitlcracões fizesse a seme· 
l!Jante respeito, Nilo peço aos potlercs iJolili~os do paiz que 
[avol'eçiio a agricultura Je tl'ablllhaJores, mandando·os bus· 
cal' onde os Jwja, e despcndenrlo grossas quantii\s inulíl
!\lente; porém l!les pedirei que e&tudem IIOSS1 situaçiIo, a 
vêr se em nós mesmos podemos achar recursOs para a tOl'lli-ll' 
mais supportavcl. Os inquerílos que lembro nos lJabilitHião 
a proce,ler ou murclJar COlll algum proveito; c por eUés so 
couheceria a cultura que no paiz carece' de mais proteeção, 
pura evitill' seu tut .. 1 anniquíllamcllto, com penlit de enormes 
capitac. fixos, que nito podem recelJer outl'll aPIJlicação,Hojo, 
verbi (Ji'iIl'ia a Ilroducção do as<ucar, '1ue lut;l eom graves 
din1culdu,Je, de UJllfl conconsncia fóra, e com n[o menores 
no illterior, pricipalmcnte de falta de braço" em algnmas 10-
caJi,I;"lcs I'a;:a \lO °10 e mais de ímposto do EeU I,,'oducto 
.·uto, paganJo 1'2°(" do li,(uiJo, isto ê, do a~sucar armazc
nado c "cl,diJo nos portos tio embarque 1 Ajunte-50 a e"ses 
12 0(0 do fisco o oncaixo, os tr;lIISportcS, diITurentes armaze
nagens nas loealidades quo atravessa, a commissão de veada, 
e aind:t muitas Yr7.CS o íncendio e a quebra do comprador, () 
se concluirá que o lavrador paga não menos de 20 '(o e .mais 
da cnll:eita brut.a 1 

Q<KWtO (lilga o clípitalista ~ue tem nos estahelecimos de 
cl'c~litl) [:rossas quantias da venda liquida de 9, 10 e 12 °lo? 
l';a:!a[ ~",rá llcila sorte (Iue se observa o preceito da COII
sl.;luic~o, que quor a conslituíc~o, igual e repartida, de todos 
p~ra ós encni-gos da sucí~,dade? Podemos tambem fazer muito 
I,a!'il ,Iiri~il' melhor o lrab,llbo de nossa jlOllUláçãO 'lgriCOIn, 
4uo sempre esteve entregue li. sua iguo,'nncia, (!uando ~odos 
05 IlOVOS recebem de seus governos Ull'eCÇi>O jlroficua e IUU s
trada em llI\goCIO de tnnta gnnitlaúo. !í'flO se !lasce sabendo, 
c nem ,fi aprcnde facilmentc sem a com"enícute in~trucçiio 0\1 
li9iiO, Eu tenho I!ito por v~zes ,'IUO na nos~a lorra ha escolas 
para tudo, IlWl1U5 paril os agl'lcullores; 1>to é, protcg~-se 
com a instrUc.ei~o todns as dus~,es, menos a uuica ·que nos 
alimenta, a qúe coaMi lue qlL!lsi exclusivamente a riqueza 
nacional! Do,emos, pr,is, conhecer a irlllolc da pOIJulaçiio, 6 
l"lI'tanto ,ilhemos 'lUÚ tod", os pai; enlre nós desojão d,lr aos 
fiiIJ05 ullla educ"c~o ôClcnlificn, habilltando·os na sociedado 
com a instrucçJo' e eom um diploma que a comprove; n;io é 
raro ver-se um arliita, 11'1111quer homem do povo, ainda de 
pou,cos meios, J'(\ubar fi si, a seus commodos, e talvez às 
maiS urgente:, jwcc:,si,Jades do resto Ga blTIlha, o com que 
dn' a um o a mais filhos uma educacão litteraria e um per
gaminho de doutor em direilo ou cni medicina I Esles fillJos 
assim h(jhilitatlo:; raras VC'lC3 auxilião seus pais; antes con
linuuo a sCJ'·!bC~.Jic$ad0i\~ porque Bem ilcll,<lo empregos) n~m 
quanJo 05 oblt'nh;lo cdllonl del!es o precHo a seu passaulll, 
de Ol'llinario exí',eotc, Um fllllO magistmdo, quc tove a for~ 
tnlla de ohter Ul'1l dC5pacho, llcl.ois de aunos de ociosidade, é 
aindà um consumo aberto das ecouomias da Iumllia c·om car
tas, \,;dgC:;S, e 11 pl'opria nlstentação, se são juize.s hon
l"ldos 1 

E, "e o Iliho ti pditico, como tem necessidade de o ser, para 
que o ~ttclldr[Q e I'fotejão 05 dominadores dos circulos e o 
prllprio [;liveI'1JfJ? Inícliz pai, \illO ha de dar-lhe mais di
nheiro, fazel' empcl>bns, meller-se em cabalas eleilol'aes, 
ü!!;fUÍl'Ü' i!Q fim de sua vida inimigos e obrigações de fav.ores 
dc,tc estuI!o rorcado da soeiedade desta ambieão quasl nc
cessaria, porque' mIo lia outro meio de coloer Yâ01agllnS em 
nosso pa iz; nascem as desordens e a perturlJaç!\o publica do 
que nos queixamos sem rernedio, E' com a intençii? de fazer 
algum desvio que eu desejo {IUO outros rumos de lIlstrueção 
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e mais proficuos se pl'omovão, pois que não porlamos comba
ter do fronte o desejo natuml e até louvnvel rio uma educa 
ç,lo supel'iol·. Um bacharol em direito para collJor vallt,lgom 
do sua lelra precisa de umlogar publico ou clientela, e 11m e 
outra 0110 so lllulLilllicITo á. vontaue e na proporcão da conour
rencia. o. ':lúJico tem necessidado tambem o'u de ompl'e~o 
ou de clllaca, e não os pôde acbar á mão, e segundo seus 
desejos, o. éngenheiro agrícola, porém, aquelle que estudou a 
sciencia de pedir á terra sua ritlueza, encontrará a cada Cltnto 
do imperio emprego á sua VOll!,l{JO de trabalhar; não falta 
tcrra onde levante um pomar, Caça uma hlirta e ucscllvol Vil 
uma pa5lagém para il Cileil crÍacão do, animaos utr,is, Se o 
paiz tÍl:.\lr occilôião de V\ll' sahir rfc suas escolas ngdcolns '200 
ou 300 cligcnbeíros, e se õómclltc destes aproveitarem uma 5' 
parle, menos ainda,20, ~JO aluamos, o paiz, digo, terá vanlajosn 
compensação, As outras sciencias pudem ser aprendidas por 
alia parte: a mathem,ltiea, a mineralogia, a philosophía, a 
astrologia n~o são sciencias co:;mopolita:;, não se localisão ; 
porém a agricultlll'a, salvos os priucipios communs e gcrucs 
que fazem sua base, é local, e varia segundo os climas, as 
terras, e até os coslumes dos homens. E'" pois, indispensavel 
que tcnll mos escolas proprias, onde avreadfio os nossos 
moços, afim de que não sejamos victimas do charhltllUii'lllO 
estrangeiro. nem da miseravcl rotina em que temo; vi vida. 
~ii? satisfazem ás nossas precisões os cursos francezes de 
9:rlgnoo, ou de GI'anile-JoUIlIl-, e ainda poucas lá poderão 
Ir; cumpre crear escolas pl'Opri,ts, e quanto for pa:isivel ali
Il~entar, ilorq'le não ba desperdício em taes ensinos, Ou vi 
dizer aquI que se despendêl·ito cerca dn 300:000,$ neste anno 
para. a formatura de 12 alumnos desta. escola central de ín
terminavel reforma I Ilepartido8 por cada doutor, custou o 
CllSlfiO do um 3U:000,;5! (;om esta quantia dada aos estudan
tes que provassem habilitações, se tuia mandado á Europa, 
e ~[1ra escolas supertores talvez, muito maipr numero. Não 
veJo que se abon~ laes despezas para tantos e illlli,pcllsaveis 
eOSIOOS, entretanto que não se tem coragem de despender com 
a lavoura I! Q~uando fui ministro quíz principiar a fazer 
alguma cousa, e, pedindo cifra, votou -se tiU:OOUií para me
lhoramentos agrícolas em todo impedo! I Isto me'desuni
mo~ e dlstrahiu ,minhas vistas. E sómonte quando se trata 
de lnSlrUlr os agncultores que nos lembramos da abundancia 
de doutores I 
E~ desejava que nos campos abundassem agricultores in

strUidos, ,não, sómente para que a cultura fosse inteUigente
mente fella, como para q,uc os espertos das cillades não 
mandassem, para elles suas ordens, e não os fizessem instru
illentos de suas ambicuos deSmeUHJaS. Anorão-;;e meia duzia 
de politicos, pretendeiltes de posi~iles sociaes, em directorios, 
e dIzem a?s cam pO!leze~: llÓS repl'esentamos tal CÔ1' política, 
e vos e~vt.arnos a hsta ('OS que (levem l'epI'BSe'ítar vossos cir
culos; Isto t, nós e os nossos amigos / é por tal motivo que a 
agncultura do Ilrasil vê sua. causa abandonada. 

Senbor~s que hoje nos governais, promovei o nosso bem, 
que o aceitamos. venha alio de quultluer côr política; não 
csc~lhomos a mão que nos deve fazer o beneficio, e sómente 
olhamos para este.; e renderemos gl'aç<ls ~o borufeitor. Seja 
(Iual for O'p~llIClplO, 11 ol';gem tle um pal'lIdo, as ncções sóo 
mente úeclull'áõ de seu merito, Para mim é inuiU'erente que 
nascesse de uloa caravana de um consorcio mais ou menos 
legitimo, de um despeito, ~u de outm pl'ucedencia, quer
vel' o procochmenlo e a vida [rUe aprosenta; a aoção tÍ que 
I~onra o ~avII~[o, Qllal1to~ fundadores de imperios e ué dynas' 
tias t~ye~":o ~rlgem 11l.esqumha e ~té reprováda ? Os s~ccessos 
pnstellole. SilO os Untcos que naclOnaltsão taos Justlficacóes. 
O estandarte d~ Per~ia durante muitos seculos, e no tempo de 
sua maIOr glOl'la, ate a conquista mahometana por Omar, foi 
o avental de u':l mostre de forjas ou de um ferreiro, em 
honra de um artLsta qUll, ferido em sua honra, na pessoa de 
seus d?us filhos, .precipitou d.o tluono o tyrano de seu paiz, 
as~assmo do sou tIO, seu bemfeltor e seu roi' fallo do ll'em'rod 
da Biblia. ' 

O SR. F&llllElRA PENNA : - A origem de todos deve ser a 
constituiçãO'. , 

O SR. BARÃO DE S. LOURENCO:- A conslituicilo mand ou 
pata esta casa. duas classes dê medlo: a virtude' e I) talento, 

e os serviços pre,t.'\dus ao paiz. Nesta 2' classe ba ainda 
di,lincçITo: lIa serviços de grnllda valia, o moraos: e os lIa 
Inrnuelll malel'lacs, que presta o cidadão activo e laborioso, 
o brasileiro sincero c dedicado. Eu posso apenas aspirar á 
subdlVl:iã.o desta '2' cll1sse. e iHíui mo acho [lor haver dese
jar! ) semllre prestar â milllla [í<lIl'Íil o fraco conlillttc1lle do 
minhas forças. Com ast:, pois, ~e <10;0 contar ainda, pOdIa que 
cada vez mal:! fraco (l!({O apo1ados j , pOl'{[uanto a idade quo 
avança degtróe a actíl'idade. 

o. SR. FgnnEInA PE~)iA :-CQntingente muito valioso. 
o. SR. J>,\ulo DE S, Lounllfl'co :-A dedica cITo solft'o com o 

egoíslUo dos unnos, e a jnt~líigencia com o· ellfl'ôflUecimento 
das faculdades, Com o pouco (rUe resta, porém, desejei sem
pro pre~tar-me ao pmz, embora não se tenha qum'itlo apro
veitar mlUila boa vontade! Eu sou senador depois de ti 
anHOS, e nito me lembra de ler pertencido a uma commissão 
tia ca.a, [ll'ovavolmenle á. Calta de meri!o, 

O SR, FERREIRA PIlNNA :-Não é ll0l' esta razão. 
o. SU. DARÃO DE S. LOURE:SCO:-Eu (ui mais assíduo nos 

nnnus antcrior~s, e de,~ois de i'nuco é que tenbo deixado de 
o scr ; creIO que os U1VCl'SOS lados da CUSil não me jul"uo 
C01l1 habilitações tio seu agrado. to 

o. Su. FERnEwA PEN:>'A:-Não póue ser assim explicado o 
facto, 

o. SR. PAnANuos:-E' por que tarde. 
.o Sn, lJ.\.nXo OB S, LOU~ENÇO:-Isto, porém, l1"Jo inllue em 

mim, porque eslou prompto a coadjuvar os tmbalhos, todas 
as ve:-Ils que se enten'!'\ quo eu posso ser util,comllrehell~en!lo 
perfelhllnente que o desfecho de nosso:!infol'tunios ba de aífectar 
a todos e á mim, Nossa sÍll:\ação deve dispen>ar-nos do 
~xfl!ne 00 passado de caua um; ate me~mo por'lue ning1\em po
del'la atiraI' a pedra, porqllJnto em nossos enSlllOS todos temos 
errado: " Naus avons tunG comnl"Ís eles erreufS; l'erre1O' 
os! le lieu CIJmmWI q1ti unit tOU$ los h~mme8. " 
, Opaiz lI,ao cstábem; não nos iIIudamos com as apparen

ClilS .. se e que ellas o apresenlJo feliz, do quo tUlllnom 
dUVido. o. nobre senador flue me deu o pdl'te no principio do 
r1ISCUI'SO, de não ter havido (liminuícão de renda com ,t 
[lerua dos .braços escravos, pelo cholei'a e pela exportação 
da l,rOVIllCLn... ' 

O sá. SILVEIRA. D,\ Mo TU : - ihs a despeza tem cresciúo. 
O SlI. unia OI-: S. LounENr.o: o nobre senador devo 

contar por certo que esta diminuição se ha de verificar, 
Algulls melhoramentos domesticas, exigidos pela necessi
dade, e ao alcance do agricultol·. têm sído realizados prin
cipalmente, qu.a~lo á economia d~ trabaLho, ~esde que os 
~raços dlmlllull'ao: cada q~al se pnvou do servIço que podia 
fl,lspensm', cor~ou pela \'adla~,ão, pela ostentação de domes
hcos, de InC~lOS, e procurou de, pejar as casas dd um nu
mero consideraval de vadios que nellas vegetavUo. Desta 
~ortc fi producç,iO 50 tem podido sustentar; mas taes re
cursos têm limites, e estes devem marcar a diminuicão da 
prouucçãO, que n~o eõlà longe. Se eu pude vc)'bi gtatia 
com 03 60 esc.ravos rest'tn les·, mediante e.fol's08 e priv3sões, 
supnr o trabalho de 80 que tive negligenciado, este suppri
mento não poderei fazer, quando tiver 4(l, 3Q tl menos; o 
nem podemos contcntar-nos taínbem com um estado estacio
naria, (IUunÚO a despllza cresce pola ordemlllesma da 
causa, 

O remedio a.dar, senhores, o mui;; prompto e realizavel é 
o da instrucção agl'icola, que' torne o trabalho intelligente ; 
com o que oITo só poderemos prolongar os supprimentos do 
que fallei, produzindo o Ulesmo e mais com os mesmos bra
ços, os e~cl'avos, como atl'ahir os braços livres que hoje 011 
produzem pouco, ou nada. (azem. Meus trabalhos, a neces
sidade de augmentar seus elreilos pura tirar-me uas difIicul
dade, em que me colloeou o desejo de progredir e de me
lborar, me tem convencido da possibilidade ou da vantagem 
dcste remedlo. Te!lho já realizado servico com dous homens, 
auxiliados por allimaes, quo não farÍa com 20, e ainda 
com maior fadiga destes. Estes ensaios, porém, são custosos, 
exigem es~eriencias e trazem despezas que todos repeliam, 

r 
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ou porque não têm os prccisos meios e convenientes prollOr
ções, ou porque não conlião 110 resultado. A descrença 11 
geral, motivada pelo mallogl'o dos primeiros que tentárão, e 
que são quasi sempre victimas das innovacões, abandonados 
1\ si e a seus recur.os como têm estado. "Hoje é motivo do 
descredito dizer-se que tal agricultor quer sabir da rotina I 
Semelhante situacão deye ser substitui da, e o govel'llo ou 
institutos publicos" devem marchar á testa da indisp ensavel 
reforma, sem o que não ba salvacão nos nossos campos, 
Escolas em certos centros agricolas, onde se apl'endão a 
theoria ou os principios da sciencia, hoje verdadeira ~ciencia, 
e onde se pl'OmovliO os ensaios e oxperiencias que deslt'uão 
a incredualidade serão de grande vantagem, e o parlamento 
tem obrigação de as fundar ou de as protegcl·. 

O SR. FERREmA PENNA:-Ha para isso os institutos agri· 
colas. 

OSa. I!AIIÃO DE S. LOURJ!!\QO:-lIIas é preciso QS proteger, 
O SII. DIAS DE CAnVALHo:-Apoiado. 

<rSR. CANDlDO BOnGEs:-E não são pl'~legidos? 

O SR. BAnXo DE S. LOURENco:-Como e quando? Ainda 
lbes não demos um real de subvenção, eu de auxilíjl. O au" 
gusto chefe da nacão os creou, e em seu faYor despendeu de 
seu bolso, porém õ parlamento nada ainda fez; antes observo 
alguma indisposição contra taes estabelecimentos, e tal vez 
tenua já ouvido refiexões que trarião sobre elles o ridículo, se 
fossem dislo susceptiveis. l\ão receiamos gastar com a a"ri· 
cullura, pois que não ha despeza esteril neste ramo de ind'us 
tria, como todas nacões têm comprebendido, ainda as mais 
ilIustradas, c onde á instrucção vulgaris3lla para todas as 
classes poderia dispensar um maior desvelo. V êde o como 
l.rocede o governo illustrado da Franca, e, sem embargo do 
progresso das sciencias ali, como se "mantêm di[erentes es 
colas ou cursos agrícolas; muitos estabelecimentos de espe
cialidades nesta scicncia e UUla e mais escolas praticas por 
cada um de seus 84 departamentos I 

Nossa ))opulaçilo repugna no trabalho pelos habitas, pelo 
clima, e I)ela ausencia do aguilhão da necessidade, e mais 
llinda pela rudeza com que é feito com pessimos instrumentos 
e sem vantagem I,rvporcionada á fadiga, Um operario cha
mado por qualquer chefe do estabelecimento agricola não 
póde obter senil\! a poga proportionada, não ao seu esforco, 
lllas ao que elleproduz; vence no campo, vcrbi gratia, 800 rs. 
Esta paga não lhe cbega, c o opera rio prefere ou cultivar por 
sua conta e mal terras quo não foltão, ou a vadiacilo mais 
provavelmente, pois é no que vem a dar o tralialho por 
conta propria não fiscalizado e não urgido pela necessidade. 
Tambem o resultado do dia do trabalbador é t,10 pequeno 
que o chefe qu.e o assalaria perde no fim da colheita, e lJOr
tanto não repete o contrato. 

O que é, pois, preciso fazer para'remediar este mal? ensi
nar o melhor melhodo de trabalho, o uso de instrumentos 
ajll"opriados o pelfeitos, auxiliar os e:dorços do homem 
com a forca dos animaes, a cultura das plantau mais uteis, 
a escolha dos lerrenos mais adaptados a cada cultura, a ma
neira de conservar e de augmelltar sua fertilidade, a applica
çfto dos estrumes. e sua melhor composiçãO em relaçãO a cada 
uma plnntac.io. Tudo isto ensinão as escolas, e não a rotina 
e a ignoraucia com a pobreza de meios de melborar. 

A cultura que melhores vantagens promette muitas vezes 
se perde pela Ignorancia de sua execução, e pelos erros do 
amanho do producto; assim, ll~ Babia tenuo vi;to pcrigar a 
grande cultura do tnbaco I! Senhores, não continuarei a fati
gar-vos; o que disser agora será sem algum erreito, pois que 
lIem o orçnmento passará este anno ... " 

O Sn. SILVEII\A DA MOTTA :-lla de passar. 
O SR, FERREIRA PENN!: - Póde passar. 
O Sn, SILVEIRA DA IIlou,,: - Deve passar. 
O SR. IIAlI10 DE S. LOURENr.O : - Nem eu tenho a forcn 

precisa para me fazer aUender 'pelo nobre ministro, que apé
nas entra em tão importante reparti~ão, Os trabalbos que 

acons~lho pedem espirito calmo e alheio das intrigas poli
ticas, e não v~jo geito de acabar com ellas. As commissões 
de inquerito erão muito vantajosas; mas pedião tambem pre
sidentes trabalhadores, habilitados. e não encarregados de 
commissões 'políticas, qne vão augmentar 11 discordia nas 
pupulações até dos campos. Eu, pois, quero uma utopia, e 
perco meu tempo. 

Não continuarei, portanto, o hei lia concluir coino principiei 
nesta sessão, com um requerimento em verso ao parlamento, 
que co~sidero .pai desta pobre nação, e em favor da lavoura 
que vCJo agonlsante: 

« Acode e corre, pai, que se nua corrés, 
.« Pôde ser que não aches quem soccorres. " 

Foi lida, apoiada e posta e~ discussão a seguinte 

EMEl\'DA ADDITIVA. 

Cf Accrescellte-se ao art. 8° o soguinte paragr~pho: 
« Auxilio ao DI'. lIIartiils para a publicação da Flol'~ .Era

sili!nse, incluindo a quantia de.1 :000>1), que.no exewclO de 
t863-186i se abateu na conslgnacão antenormellte conce
dida de 4;OOO,jl. 3 de setembro de 1SGIi.-Fcrreira Penlla." 

O !!lI'. FCI'rüz:- Sr. presidente, eu tinha pedido a P?I.a" . 
VI'1l na discussão deste orcamento, (luando o nobre ex·nUIlI." 
tro dos negocios da agricultura, commercio.e _obras pu~hcas 
fallava, para contcstnr-lbe algumas proposlçoes que nao me 
parecião bem assentes ou fuhdad':ls; mas as nossas causas 
políticas variánlo; não procurarei, pOIS, en~ral: em gl'andes 

,detalbes, elll grande discusSão i . procurarei . ~omente obter 
algumas informações do nobre mlOlsh'o qu~ estalunto. li V,Ex. 
para poder orientar me,;, voto na '!Iatena que se dlseu te, e 
pouco direi sobre o mais que fOI obJecto do debate. 

Senhores, seodo esse o meu proposito, n~o posso todayia 
deixar de fazer uma l'efiexão á vista do discurso profendo 
pelo meu honrado collega pela provincia da llahia. ~om~ate
se o systema de uma tutell<l, que, como se tem quendq dlzer, 
exisle entre nós' entretanto não ha orador algum que, com
b~tendo esta t~tella, llllo a exija além d~ todo o .l.imite, 
E' um;,. prova disto o ciscurso do nobro s~nailor, que la. uma 
vez aqui fallou contra a tutella do ~overno, que queria em 
tudo involverse. . . 

Eu entendo, Sr. pl'esid~nte, que. ba.dou.s systema oppos!os, 
de que nos devemos deSViar. O prtmen'o e aquel.le que eXiste 
desde os tempos mais antigos, desde o pa~amsmo, li que é 
especialmente adaptado pelos governos absolutos; este s1's
tem~ é que o estado ó tudo, os cidadãos .súo nada ou apenas 
instrumentos, rodas seculldal"1a~ da machlllll. soclal. 

O SR. POMPEU: - E' o systcma da Grecía antiga. 
O SR. FERRAZ: -O outro systema é aquelle que co~si,dera 

o estado ou ? !t0verno adstr:i~to,e com.missão para dirigir os 
nego cios ex~enores e a poliCia do p:m. Estô,systema apro" 
xima-se mUito da maxlma que alguns economlstas francc7.es 
scltuirao do laisse-r íaite, laissez passer,. . .. 

. O senado sabe que no lll'asi!, que é um paIZ que prJncl~la, 
que eslá ainda qua~i em infancia, nós não podemo~ s~gu!r o 
primeiro systema po.r fl!o.do alg.um, por9ue contrana mtelra
mente os nossos pnnclplos socl~es .. Na~ pode!ll0s talO bem 
seguir o segu~[lo sjstema do laMse:: (awe, la!sscz pass~r, 
porque é preclso que o e$tado ou o governo alguma causa 
faca mais do que o ordinario, e que se vá. preparllndo llal a 
reiirar sua mão protóetora, (lunndo pelo ~esenvolvlmento !Io 
espirito de associacão os trnbalh?s publlco.s puderem satls
factoria1l16ute ser (eitos por associações devldamente estabe
lecidas, conforme uma legislação I)revidente, Não deve o go
verno tudo emprehender, nem eru tudo envolvel'-se; mas 
tambem não póde dixar tudo á.mercê ~as oll~as. o. dos ventos. 

Já se vê, pois, que não posso segUir fi pnnclplO do nobre 
senador, que vai muito, além dis,so.; po~qu.e. eUe quer <Iue 
nós vamos até nos ingerir em dmglr os mdmduos para um 
ou outro ramo do trabalho; elle <juer q ue n~s vam~s fuer 
tudo quanto o individuo em particular por SI .pro.pno deve 
praticar e emprehender, e que não póde entrar no Clrculo das 
Ilttribui~õel do poder publico. 
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Nós, senhores, de necessidade precisamos que o colado 
pratique aquillo que é da illstituiç.ãO social; qus. o estado 
proteja os interesses momes e os lfiteresses matertaes; mas 
tambem que o est.do não vá além de tudo, não se ingir.~ 
em dirigir as pessoas, em applica-las a um ou outro ramo de 
trabalbos. Cada um [aç~ por si, applique-se ao traballw que 
lhe parecer mais proveitoso. 

Sendo assim, já vê o nobre senador que deploro como elle 
o estado de n0580 paiz como S. Ex. descl'eveu; mas permitta 
que lhe diga que as côres com que pintou esse estado me 
parece que silo muito sombrias e exageradas. 

Entrar, Sr. presidente, em uma discussão sobre todos os 
pontos que o nobre senador tocou demanda largas boras, 
porque cada um des.es pontos exige uma dissertaç~o sobre 
modo longa, que não. se compadece com a es!t'clteza do 
tempo de que dispomos. TodaVia direi alguma causa a res
peito dos principlOs que elle aqui estabeleceu sobl'e a escra
vatura e sobre a colonisacão; fallarei alguma causa a res
peito dos trabalhos publiéos. 

E antes de tudo jlel'mitta-me V. Ex. que eu dirija ao 
nobre ministro da agl'Ícultura uma pergunta, que ncho con
veniente pua direcção e instrucção do corpo Jegi,;lativo, e 
mesmo para direccão da opinião publica. Parece-nos que, 
para bem nos orientarmos sobre a mal'cha dos nossos traba· 
lhos de vias ferreas, de'felllos sabO!' (IUal é o pensamcnto do 
governo; este pensamento, não o acho claro. Eu vi que o 
governo em uma allocucão que fez nas margens do Parahyba 
disse no presidente dã. direcçito da estrada de ferro de 
Pe~ro II: • Ninguem melhor do que vos conhece os meus 
gentim~n.tos e desejos; e niJlguem melhor 110 I]lle eu aprecia 
os ser'Viços que ten.des prestado á grande 11'mpreza fia estrada 
de {erro. " Emquanto á segunda parte desta allocuçào, 
estou persuadido de que nós entramos em uma éra nova; 
emquanto, porém, fi., p~imeim parte, não temos meios de 
conhecer quaes sã'! os pensamentos, quaes são os dese
jos do govemo neste assumpto, o quo é sobre modo 
na cessaria. 

Entcndo, Sr. presidente, que o medto deve ser sempre 
apl'cciado, nunca deve ser Pl'eterido; que as palavras de 
anima·,ITo silo muito proveitosas pera que os diITerenta$ ser
vidore$ do estado tomem entre si alguma emulacão, 0, assim 
animados, se prestem com o fervor necessario aó serviço pu
blico, pl!rque de·tempos para cá a indiITerença e a frieza vêm 
a ser como que o característico em objecto do;serviQo pu
blico da parte daquelles que, no meio de todos os trabaluos 
que prestdo com zelo, não recebem animac[o e menos applau
sos daquelles com quem servem, e, ao contrario, sITo objecto, 
se não de desprezo, da mais inerte indilferença. 

Quanto ao 1° ponto, creio que o nobre ministro, <Iue o go
verno deve ser preciso; o corpo legislativo deve conhecer 
quaes são esses desejos. Eu nfio os conheco, nenhum dos 
meus collegas pôde tambem conuecer; mas estas palavras 
n[o são vazias de sentido, e soárão muito alto. Pergunto, 
póis, ao nobre ministro: cifrão-se os desejos do gabinete 
actual em promover o prolongamento da estrada de ferro de 
Pedro II até ás margens do rio de S. Francisco, como alguem 
pretende? Ra algum plano, ha algum desejo de estende·ln 
além disto? Está o nobre ministro, o gabillete actual, no 
mesmo pensamento que dirigiu o ministel'io passado em rela
Ç[o ás outras estradas de ferro das provincias? 

O SII. PRESIDENTE: - As observacões que V. Ex. faz 
suscitil.o naturalmente uma questão dê summa importancia. 
Creio que V, Ex. léu fi resposta que se deu a uma nllocucão, 
e sobre esta resposta está estabelecendo a discussão. • 

cões que pede derivadas da resposta que lêu, afim do se po
aer exammar melhor a quest1'l.o a que quero alludir. Eu en
tendo que a questão nrro é simples, como póde afigurar-se, 
é uma questilo de ordem constitucional. 

O SR. FERRAZ: - Não, a minba intencão ti unicamente 
habilitar-me p'ra saber quaes silo esses desejos. Eu entendo 
que tudo quanto disser respeito ás attribuições do podeI' 
executivo, e ao prolongamento da obra, ti uma questão me
ramente mmisterial. 

O Sn. PRESIDENTE: - Sem duvida, mas eu refiro-me fi 
base que V. Ex. trouxe para a diSCUSSão, e sobre a qual 
V. Ex. está pedindo as informações. Se V. Ex. prescind6 
disto, acho que a discussão póde continuar muito regular
mente; mas, a nito prescindir disto, eu talvez terei de pedir 
uma explicação ao .. enado, e não creio que o senado possa. 
ou deva da-la desde já, não convindo precipitar qualquer 
decisão, mas retrectlr muito sobre o assumpto. 

O SR. FllnRu :-Se V. Ex. entender que não posso pedir 
a informação, nào a pedirei; aqui não ba mais do que um 
pellsamento do poder executivo, e sobre este é que peco a 
illformação. Ninguem melhor do que eu comprehenrle bem o 
que é o systema repl'esentativo, e eu desejo que o 'iystema. 
repres~ntativo entre nós seja uma verdade. (Apoiados.) 

O Sn. VISCONDE DE lTlDORAIIY :-Deve ser. 
, O SR. FEGOU :-Eu pergunt~va: pois, quaes são os dese
JOs do gabulCte actual a respeito dos trabalhos das vias fer
r~as,. são as palavras que eu tinha proferido; eu tinha de 
dirigIr esta me.sma pergunta ao nobre ex-ministro, meu col
lega pela provmcta. do Maranhão, mas não tive a palavra; 
agora me cabe pedir a V. Ex. ; a porque eu creio que V. Ex. 
repl'csenta bem cates grandes interesses do paiz, iIIustradG 
como é, pOI'que o nobre ministro se acha lig,ldo tambem com 
!odali as pesso,as que mais ou m.enos propugnã'J por esses 
mte/'esses, eu Julgo que me habilitará, usando da franqueza 
necessaria, com as infl,rmações de que ílUder dispOr no pre
sente para eu fazer um juizo seguro a re~peito de tal materia. 

Nilo é, SI'. presidente, que eu me opponha ao pro,ltresso d" 
qualquer estrada, principalmente d~ estrada de Pedro rr; ell 
declaro ao se~ado que bei de votar sempre pdo prolonga
mento desta vIa (errea e de todas as outras. se os recursos 
do th~souro f~rem sufficien~es para este fi.m. (Apoiados.) Para 
mIm e um obJecto sem dUVIda; ella deve Ir nITo só ás margens 
do Rio de S. FI'ancisco, mas, se for posai vel, ás margens do 
riO' Negro, ás margens do rio Prata, por outro lado, ás mar
gens do Pm·aná. ou do Paragllny, conforme um plano que 
possa ser feIto sel\undo o methodo e as praticas da scicncia. 
ftIna eu pedirei hcenca ao senado para observar que acho 
muito assodamento em trabalhos desta ordem .... 

O So. VISCONDE DE lT.!.BORARY:-Apoiado. 
O Sn. FERRAZ: - •.. não ha trabalhos priparatorios, nós 

não podemos conhecei'. mesm~ o terreno desta. grande peça 
que se chama o -Bl'asll-; nHlguem pode conhecer os laga
res mais proprio3 por onde deve percorrer uma via ferrea. Nós 
devemos tambem' obviar os inconvenientes que os outros pai
zes sentirão em consequencia da decretação nlio refiectirla do 
vias [erreas, inclusive a propria Franca, que teve muito de 
perder, que teve muitos interesses a discutir, e que viu-se na. 
necessidade de fazer enormes sacrificios. 

Portanto eu dosejára saber se ha, dizem-me que existem, 
It'abalbos de exames, de explorações sobre uma via ferrea. 
que importa o prolongamento desta a que me refiro. E' pre
ciso quo nós esclareçamos ao publi~o, que nós ~onheçamos 
por onde ella marcha, por onde vai, se ao depOIS pó de ser 

O SR, FERRAZ: - Nuo pretendo estabelecer discussão 50- inutilisada, se pó de ser mais economicamente feita, se G 
bre este assumpto, es\ou perguntando ao nobre minislro tempo li asado para trabalhos desta ordem. O nobre ministro, 
quaes silo 08 desejos do poder executivo assim manifestados não digo boje, lllas quando lhe approuver, se dignará de dar 
11 conbecidos pela pessoa a quem a allocução, a que me re- a opiniãO do gabinete sobre este ponto que é impol·tante ; é 
firo, foi dirigida. importante na actualidade, é importanto, porque interessa a. 

O SR, ·PRESIDENTE:-Parece-me que V. Ex. estabelece, quasi todo o impario. • • 
Acho ~ questão muito melindrosa, e, se V. Ex. quizesse, at- ~assando, SI', preSidente, a outro pon~o) eu não poderei 
tenderta a uma observacito que eu. Unha de fazer, e vem a deIxar de ponderar ao senado que as opllllões do nobre ex
$ef que me parece mais prudento nlo insistir lias informa" ministro da! Qbras publicas em relação á colonisação, em 
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relacão á agricultura, não me parecem bem fundadas. O 
nobre senaúor quiz nos animar _obre o estado futuro da nossa 
agricultura, quÍz mesmo parece que inculcar que nós não 
devemos ser pressurosos em promover a col?ni~ação, e para 
liste fim nos trouxe o exemplo da sua provlPCla e o da pro
-vineia do Ceará, onde, dando-se desfalque de braços, em con
lequencia da venda de escravos li sua exportação para dilIe
rentel provinciu, a producção duplicou, ou ao luenos não 
diminuiu. 

O SR. Du.s VIEIHA:-Duplicou, não. 
O SI\. FERRAZ :-Augmentou, não diminuiu. O nobre ex

ministro me perdoará, este seu argumento na boca de um 
inglez irá além do que nós desejamos, á extincção dos braços 
escraTOI ; porque, se por este exemplo que elle trouxe, affir
mando até que nessa provincia o trabalho livre se conseguiu 
com este desfalque, uma tal producç!lo obtivemos, então, é 
consequftncia logica, acabemos com os braços escravos I 
Mas o nobre ex-ministro não ponderou bem nas causas desses 
netos, e permittir-me-ha que eu lhe faça algumas observa 
cOes. - _ 
• Em lI[aranbão os bracos escl'avos regor~itavão, erilo su
perabundantes ou não; 'u agricultura precIsava de rapitaes 
ou não, Se a agricultura precisava de capitaes e vendeu 
parte dos bracos para 05 obler, já o nobre senador acba uma 
razão dessa produccãO, para a qual concorreu a venda desses 
escravos, isto é, a âgl'icultura adquiriu .capitaes, obleve me
lhoramentos de seus instrumentos por meio delles, e por con· 
sequencia os seus produetos furão iguaes, se não augmentárão. 
Mas em todo o caso nole o nobre senador que, se esses outros 
hracos que fori!.o distrabidos tivessem ali contim:ado nos tra
baUios agricolas, a produccão selÍa mais avantajada. 

Mas o nobre senador disse que isto era proveniente da ap
plicação dos braços livres ao trabalho. 

O SR. Dus VIEIR.l: - Parte. 

O SII. FERRAZ: - Sr. presidente, eód~ ist? dar uma dimi 
nuta partella, mas não se pôde attnbulr a Isto o augmen to 
de. producc1l.0 que o nobre senador assignala. 

Mas ninos a ver se regorgitavi!.o os bracos. Ra de me 
perdoar que eu diga que não regorgitavão. Vejamos a eon
aicão da sua província. A província do IIlaranbão tinha uma 
grande cultura, a cultura do algodllo; em certa época, creio 
que foi em 18t7, influiu o governo para que fosse abando
d:ll (;ssâ cultura, e que se adoptasse a cultura da canoa de
assucar ; dabi resultou que, quasi abandonada uma, nlto po 
rlia apresentar grande produção; as embarcações que ali ao
JIílalmente procuravllo o algodão erilo apenas duas ou tres 
embarcaÇÕes hespanholas que levavão alguns vinhos. 

Para que a cultura da canna do assucar pudesse medrar e 
llesenvolver·se era mister tempo e capitaes, e nesse inter
"alo, e neslas circumstancias, era natural que os productos 
em geral da provincia do Maranhílo não attingissem a um 
grande algarismo ou augmentassem. O tempo decorrido pa 
reoo já iufficiente; mas nessa provincia ainda o assucar nuo 
se presta li exportação para paizes estrangeiros ..• 

O SII. Du.s VIEIR1: -Exporta pouco. 
O SII. FEBRAz: - ... senão em diminuta escala, serve, 

1I0rém, para o conSumo interno, e para o da província do 
Pará, o que a faz viver e ir-se desenvolvendo. 

Cumpre ainda notar que o resultado obtido da cultura da 
canna do assucar não póde ser attribuido á applicacão de 
lIraços livres, porque ninguem ignora que a seus tranalhos 
não se prestão em geral os braços livres que possuimos. Já 
se yê1 pois, Sr. presidente, que estas circumstancias que re 
feri determinárão a maior producç!lo que o nohre senador 
notou, e não aqueUas a que se referiu. 

Quanto á provincia dó Ceará, tem actuado principalmente 
dous factos, que são-introduccão recente da cultura do café, 
que va.i prosperando,. e as condicções atínosphericas, que 
têm fello parar a emlgraç~o ~e braços que se dava durante 
aS seccu para outrlls provlllclIlS, o abandono quasi geral dos 
trabalbos e á perda de haveres. 
. Appliqilêmóe 08 principios em que ~ê bás'eóli o nobre mi-

nístro a outras provincias, e veremos que as conclusões lbe 
são contrarias. 

Provincias b9uve em que o cholera ooifoú um grande nu· 
mel'o de vidas, acabou com n!lo pequeno numero de estabelec 

cimentos, privando a lavou,a de uma grande quantidade de 
escravos. 

Pelo argumento do nobre senador e~tas províncias devii10 
ter· produzIdo mais depois da matanca dos braços escravos do 
que antigamente; mas isto nfio .e Jeu, nem se podia dar. 

Vamos á historia das colonias, principalmente das fran
cezas. Durante uma administracílo celebre a colonia Bour
bon, que depois appellidá"ao Reúniflo, tem prosperado. Fallo 
da admioistrac!lo do distincto senador francez que ha 
pouco tempo apresentou ao senado um relatorio muito 
luminoso sobre os bancos de emissão, Mr. Hubert Delisle ; 
durante a administl'acão deste celebre estadista operou-se a 
transicão dos brac.os escravos para os livres; mas de que 
modo? Por meio -da substituiçãO, da importaç1io de coolis 
em grande quantidade. O que se chamava aprendizagem. dOi 
libertos nada quasi prodUZIa. Davão-se terras li esses IIber 
tos, elles poucas vezes empregavlio-se na cultura da canna; 
tornavão-se pastores, planta vão legumes; e ate certo tempo, 
necessariamente sem o SOCCOI'l'O dos cool is, a prooucção devia 
ter muito osmorecido, o que na Vel'dllde se deu. 

Depois da il1tro~ucçiiO dess~5 trabalbadol'es, transportados 
da lndia, os COOh5, a producção Ilugmentou. Na verdade. 
depois de certa época ella tomou um ponto culminante, e 
mesmo as propriedades ruraes augmentárão muito de valor 
mas porventura ne~se paiz se deu esse phenomeno que o 
nobre senador aqui refeflu ? Nem se podia dar ,porque é contra 
a natureza das cousa>, Da limitação dos bl'aç?s, da sua es 
cassez qual é o resultado? Proc:,ra-se apphcar os ~ra~os 
que reslão aos terrenos maIs fcrtels, os terrenos de pflmolra 
qualidade; a cultul'a em grande esmorecerá, a pequena cul
tura dominará; e a pequena cultura, principalmente na in
dustria do a.ssucar, tem a grande desvantagem de, dada por 
qualquer accidente uma baixa, por exemplo, o preço deste 
genero esmorecer, cada um trabalbador ab.wdonará este ramo 
que não lhe fOI'nece meios de subsistencia, 11 entregar-se-h1! 
a outro qualquer; procurara ser ludo, ,menos agricultor de 
canna; e dahi necessariamente virá o abatimento deste ramo 
de induslria que nós possuímos, o qual por sua natureza de· 
manda cultura em grande. 

Poder-se-ha, Sr. presidente, apontar o exemplo de Java
das grandes officinas cenlraes, etc. ; ma~ ainda assim mesm!> 
não sei se poderemos conseguir alguma cousa como nesse 
paíz. Todos sabem que os diferentes individuos, os difieren
tes trabalbadores plantão nesse paíz a canna e vendem-a ao 
fabricante5 por um certo preço; mas tambem é preciso notar 
que nesse paiz foi preciso bllverem medidas muito violentas, 
mesmo Iyrannicas, para com os seus habitantes, para com o 
indigenas, antes de obter-se este effeito; erão obrigados ()~ 
indigenas a plantar cerla quantidade de terreno com canna e 
assucar, com arroz e outros productos. 

Parece-me, pois, que os argumentos do nobre senarllJr 
cujus boas intenções eu louvo, .porque nos queria p~rsua~ir 
que o nosso futuro não era mUito obscuro, não seria mUIto 
in feliz em consequencia do que se observa em sua pro"Vincia., 
que estas consolacões que elle nos deu são infundadas, que 
o nosso mal talvei seja irremediavel se nãO providenciarmos 
sobre a colonisacão. 

Mas a colonisacão? (diz-se) temos feito muito por elÇa ? 
Senhores,temos feilo pouco. Temos andado em experiencias ... 

O SR. PAII!NllOS:- Apoiado. 
O Sn. FEPMZ :-.... temos sido victimas dos eSp'ecula

dores; mas temos feito POUCQ. Um dos grandes males que 
tem produzi(lo a escasse~ da emigraçã6 para o nOiSO paiz são 
os contratadores, são essses especuladores que, quando 
n1l.0 obtém com missões do governo, oppoem ·se á emigração de 
todas as maneiras, desvião-a para outros paizes, desacre
ditando-nos. 

Entre outros eu direi ao senado que um dos nossos agentes 
consulares tomou a dianteira; n/l praça de. Hamburgo 
conhece-se bem os estorvos que IIctualmente e:ustem para a; 
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I'migraello ; Illas assim mesmO podia· se obter alguma cousa 
se os subsidioi fossem maiores, cobrissem as lJespe1.!ls de 
transporte que actualmente 5e fazem; de sorte que observe
va-se, e eU.proprio obsarvei, o segumte facto: para o porto da 
Antu!J'llla camiohavão os eolOnos que POdIão, am conseq')~n 
da de ser mais barato o transporte, porque lodos sabem que 
lIo! centros donde pó de sabir a emlgracão pelo caminbo de 
ferro para Hamburgo ba despeza maior dO que para Antuer
pia, em consequencia das distancias. 
. Se. o ~overno providenciar de modo que separe deste ser

VIÇO mtemlO.ente as macbmacões dos especuladores. e que o 
homem que quizer expatriar:se obtenba algum ôoccorro pro
porcional ás suas necessidades em algum destes portos; se 
houver um homem dedicado inteirilmente ao iiervlço do go
verno em qualquer destes portos, que tome a si facilitar o 
transporte dos colonos, a emigração livre se apresentará e as 
seducçóes desappareceráõ. 

E não se diga, como aqui ia ouvi dizer, que a maior parte 
dos colonos entrados era má, Senhores, na provincia do Rio
Grande do Sul houve uma pequena. corrente de emi"'raçiio, 
promovida pelo governo provincial, muito dilTerente da cor
rente de emigração que se ~eu em certa época para aqui; 
então lembro-me bem que da Pomeranía vierão colonos com 
algum pequeno capital, que, chegando abi, se tornárão os me
IlJores colonos, que mo.mo dcspendêrão parte de seu ea!lital 
para obterem terras já aradas, trocando os lotes que lhes [orão 
entl'cgues por aquelles fjUe elles desejuv[o, por já e5tarem 
arados. Esta coloni~a~ão foi propicia. Eu tive occasião de 
comp:;:rar estes colonos com aquelles que forão remetlldos 
pelo governo e tirados da colonia illucury e de outras, e 
P9sS0 afiançar que bavia uma dilTerença entre elles tlio 
grande como o é a distancia que ha antI C o sol e a telU. 

Entre1anto devo tambem olferecer o meu testemunbo de 
que estes proprios colonos, que errio o que existia de peior 
nas outras colonias" de quem se disse tanto mal. esses colo
nos que cbegárdo na provincia do Rio-Graude do Sul cobeI,tos 
de cliagas e em um estado miseravel ..... 

03 SRS. JOBIM Il CANolJ}o BORGES: - Apoiado. 
O SR. FERRAZ: - ... que eu os empreguei na colonia de 

Santo Angelo, mandando ministrar-lhes remedios e facultati
vos, estes colonos boje se aclJão muito bem aclimados ali, 
hoje, e antos disso, quasi depois de dous anuos, pelo menos, 
e segundo todas. as informações, vivem mais ou menos feli
zes. Digo mais ou menos felizes, porque ultimamente os ce
renes do Rio-Grande do Sul tiverão grande baixa no mer
cado. 

O SR, JORlY: E' verdade. 

dor pela provincia da Bahia tocou neste ponto, de arriscar 
algumas consiúeracões. A populaclio e,crava fal parte da 
POllUl~Ção do Brasi I; é preciso por todos os meios procurar 
morahsa-la. 

O SR. FERREIRA PENNA : - Apoiado, 
O SR. FERRAZ: - Os meios que em lodos os tempos S8 

considerárão proficuos para obter este resultado são o en
sino da religião, prendê-los por meio de relações de família. 
ao solo em que nascêrão. illas entre nós isto não se obtem; 
ao contrario, quanto á primeira parte, todo mundo sabe que 
o ensino religioso não se dá, ou mal se dã; quanto á se
gunda parte, as relações de fami!ias le rompem facilmente, 
arrancando-se dos braços dos pais OI filbos que amão, en
tregando,os a um mercado longinquo, como nós observamos 
todos os dias. 

O SR. FEnnEIRA PENNA: - Com a maior crueldade, 
O SR. FEnRAZ: - Quanto á fixidez da localidade, os senti

mentos que podemos inspirar de patria tambem nlio pode
mos obter por este systema. 

Esses bracos que são transportados favorecem á agricul
tura. das outras provincias ? Para mim é isso problematico ; 
e, se devião favorecer, conforme os calculos ordinarios na 
razão de cem, favorecem na razão de vinte, Esses escravos 
desmoralisados, depois de estarem no mercado da cõrte, 
vão para as fazendas, a, se aHes não são de idade muito 
tenra, nada aprovei tão, são antes um mal de que um bem; 
isto me têm communicado muitos fazend"iros, e isto nlesmo 
a razão natural nos indica. 

Por consequencia devemos fazer alguma eousa; mas 
neste projecto, nesta altera cão todo o mundo vê que é pre
ciso grande tento, e cu o que desejava é que o governo do 
paiz tomasse a si o encargo de propõr, de estal:ielecer al
gumas medidas neste sentido, sem grande apparato, sem gran
de bulha l Ilorque nlio gosto de apparato, tanto que já cen
surei aquI o gabinete 1l3$sado pelo facto de mandar publicar 
as enlanci~ações que dava aos importados clandestinamente. 

Sr. presIdenle, eu tambem desejava dizer alguma cousa a 
respeito do asseio e limpeza desta capital. Todos os dias 
nós dizemos: " Nossa capital precisa de asseio»; nós con
signamos no orcamento uma verba para eSie servico, a qual 
é quusi igual aó producto do imposto das loterias que se ex
tralIem, creio eu; mas, senhores, ha limpeza, ha a8seio 
nesta capital? . 

O SR. PARAMOS:- Nenbuma. 
O SR. FERRAZ :- Pega-se em uma vassoura (permitta-me 

o senado a espressão que vou empregar), espaJlJa-se o lixo 
dê um para o outro lado da sargeta e nada mais. A espras-

O SR, FERRAZ: - E' minha conviccão, pois, que não po- são de que eu queria usar, 11 que retirei era- borra-se ..• 
demos prescindir da colonisacão, que tódo o sacrificio que fi-
zermos, sacrilicio debaixo de certo systema ou methodo, esta- O Sn. JOBIM :- Apoiado; borrão-se as ruu. 
rá á quem das necessidades que nós sentimos. O SR. FERRAZ :- Para isso é preciso tanto dinbeiro ? Fica 

O SR. PUANnos' _ Apoiado. o tijuco (perdoe-me a expressão) no mesmo estado; o que se 
faz unicamente é levantar o máo cheiro, principalmente em 

O SR, FERRAZ :-um paiz ti1.0 extenso, um paiz tdo despo- alguns logares. Nos outros paizes ha meios proprios para 
voado não póde deixar de sentir esta necessidade. Se nós se- esse serviço; ha registros d'agua, que, depois de vanidos os 
fluissemos os ditames do nobre ex-ministro, entno não quere- logares, 50 abrem para lavar esses regos, esses conductores. 
riamos a emigração, porque o trabalho livre que entre nós 
existe é bastante para produzir em igual quantidade os pro- O SR. PARA!iDOS: - Aqui !lão é por falta de agua. 
duetos que antigamente tinbamos. O SR. FERRAZ: - Pelo contrario, ba abundancia de agua 

Ora, quanto ao outro ponto, em que dei um aparte ao no- que 56 disperdica; os logares onde existem as bicas sito os 
bre ex-minÍstro-o commercio do escravos entre as provin- mais immundos ilue se podem dar. 
cias,-direi'a S. Ex. que na verdade este ramo de commercio 
demanda providencias policiaes. E' uma immoralidade maios O SR. P"RANDOS: - Porque estão abandonadas, às vezes 
que se póde dar e do que se imagina; os pretos são trazidor perdendo-se a agua, 
com quasi igual rigor, com tanto desabrigo como oulr'ora O SR. FERRAZ:- Admira que aconteca isto em uma capital 
vinbão da costa d'Arriea; cbsgados aqui, são lan~ados em dcsta~, cujo movimento de população, 'depois da! principaes 
um armazem, e ... Sr. presidente, permitIa o senado que nes- capitaes da Europa, nlio conlJeci em nenhuma que lhe so
te ponto eu me remetia ao silencio, porque quanta immorali- brelevasse. Digo nas principaes capilaes da Europa, referin
dade se póde imaginar e não pesso descrever abi se pmtica; do-me a Paris, Londre~ e algumas cidades marillmas, como 
e observe o senado que quem povoa es.es armazeoa são Liverpool, Hamburgo, lUarseiUe etc. etc., e isto em certas 
crianças de ambos os sexos, prmcipalmente do sexo femi- cidades sómente em certas ruas. 
muo. Como nós podemos, Sr. presidente, sem corar permanecet 

Ora, não obstante o arrepio que todos nós temos em fal- no estado em que nos acbames? E isto deve-se entranbar 
lar nesta materia, não pOISO deixar, visto que o nobre sena- . tanto 'mais quanto a inlllleneia do clima, unida á lalt& de 
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asseio, produz de ortiinario estragos grandes, póde-se dizer estabelecer. A legislaciio belga seguiu a mesma vereda; o 
mesmo borríveis, na saude da população. codigo do commercio da Hollanda, os codigos italianos e de 

O SR. PARArmos: E o Sr. barilo de S. Lourenc,o acha dilTerentes oulros paizes da Europa, quasi todos os codigos 
da America, cam excepcllo dos Estados-Unidos, e talvez de 

11uo ha muitas commodidades no Rio de Janeiro. algumas repubJicas da taça bespanl!ola, seguirlio igualmente 
O SR. FERRAZ :-Na capital de minha provinci.. póde-se o mesmo caminbo. 

obter melhor do que aqui o asseio publico, porque, como as Ora, ~ legislação melhor modernamente, quando nosso co
ruas têm grande declive, as a!(uas facilmente escorrem e as digo do commercio foi promulgado, DÓS a seguimos, e em 
alimpão. Alas na capital de Pernambuco já não é assim; eu parte era já antigamenle objecto de nossa legislacilo. À de 
tive de lastunar vê·la no listado em que a achei: em um 1860 não foi mais do que o corolario do codigo co'mmercial 
JJello cáes v um deposito de immundicla;; perlo do ponto por [lublicado em 1850 e da nossa antiga legislação; e sÓlllenlo 
onde passei. .\tIas isto é culpa da municipalidade, é culpa do lH'ocurou torna-Ia elTecttl'a por meio de cerlas medidas e pe
governo prOVincial. . nas a necessidade da procedrncia da approvnção dos estalu· 

Aqui na cõrte, IJorém, é culpa do governo geral; o seja- tos para a incorporaçã.o ,das mesmas socied!ldes. E antes disso 
me permittldo ponderar que, em quanto não houver uma em nue barulbo Ilão vmamos? Eslabeleclão se banco~, cs, 
autoridade mUUlcipal zelosa que tome li si esse serviço, elle labeieci!lo-se sociodades commerciaes por conla de qualquer 
ha de andar berupre Desse estado. individuo, fUllccÍonavào estas, liquidavão-se sem que o go-

O S C 8 o Sem du 'da DBobuma verno o soubesse, sem que o "ovcrno 3ilprovasse os seus es-
n. !!\DJl)O OE ~~: - ~l., '. • tatu los ; eslas sociedades funlwão-se como parecia aos seus 

_ O SR. FEltRu: Nao conheço .palz nenhum .cuJa legisla- autores, que não respeitavão a lei. Por oulro lado filiaes ou 
,,!,ao tenha. tido van.tag~ns projJrJame~te mUDlcllmes sem 3/.(encias de i'ociedades anonymas estrangeiras aqui se fun
mterv~ncão da ;nuDlclpahdado; e !s~o e natural: ó lI~tel'es,,' i davão do mesmo morio, e funccionavão sem approvação ou 
local e aesprezado pelo geral e 80 e bem tratado lJOI aqu. , lUtorisacão do governo, O. estatutos de umas e outras, na. 
les que o desfructão. cionaes 'ou não, não orno registrados, vivião assim á lei da 

O SII. P.\.RI.NI!OS : - Ma.s eutre nós as camaras querem scr na tureza; era prr.ciôo, portanto, uma providencia, c esta foi 
politicas sobretudo, a missão da leghbção de ~8GO.. . _ 

O Sn. FERRAZ: _ O nobre senador sabe a minba opinião _Mas se dl~se: « As prOYlde~ICws que se tomara o em 1860 
sobre as camaras municipaes, cBa é muito antiga. As cama- sao vexatona.s, prendem a ~,tda ~asso as SOCiedades. " ~Ias 
ras municlpaes entre nós só procedem por interesse indiri- em que dl~CI em e~tas prOVidenCias, t0lI!adas em 1860, das 
dual mais ou menos immedialo. e em alguma p.ute tornou-se que ~e tom,lrilo ultlmamellte por essa legl~lação que se quer 
obJ'ccto de uma "rande ganancin o ser vereador, (AJloia,!os.) conSiderar norma_l da Inglalerra, promulgaaa cn: 1856 e 1858? 

" ., A nossa leglslaçao sobre soclBdades commerclaes estaheJece 
O SR, PARANHOS:- Tudo vai mal, e mnguGm quer ser certos requisitos que os estatutos devem ter para que sejão 

l'esponsaveJ pelo mal, approvados; a legislaçào ingleza, e posteriormente a legis-
O SIl. FERnAZ: - E' csta. a razão Jlor quo ba grande lação franceza, adoptada cm consequencla do tratado de 

empenbo nas eleições, por que o bomem que conhece a missão commcl'ClO celebrado c0ll! a lug.later.ra, estabelecen. da m,!-q
que vai licar I< seu cargo deva antes fugir do que IIl'OIUOVer mil sorte, e com maIOr ngor, dlSposlçôes para que as ,80Cle, 
sua eleicão. dalles posSilo ser mcorporadas, approvada~ ou autorlSadas 

• pelo governo, De seu paral!elo se reconbecera o que acabo de 
O Sn. CANIIIDO IloRGES : - Sem duvida nenbuma. Eu lá allirmar. 

estive quatro anDOS e não tIve mais desejos de volt3r. 
O SR. 111mnAZ: - Pedirei ao nobre minsitro sua opinião 

:relativamull us SuCleílaacs COlhmerClaei Aeredita·se, e 
mesmo tenbo ouvido dizer, ~ue a nossa legislaçãO é tal que 
prende toda a acção das sociedades, que o goyerno se mis
tura. em tudo, que IlHO se póde dllr um passo sem ser aconl
p~nharlo dos olbos do governo, etc.; que é preciw adoptar a 
legislação dos oull'os povos. Sr. presi~ellte, o aSllirito de in
llOvacão bxagera sempre os defeitos daquiUo que existe; ve
jamos quaes são os exemplos que se apresentarão, vejamos o 
estado de nossa legislaciio. 

Os el.emplos que se Ítpresentárão são o da Inglaterra e o 
mais recente da Fl'ança ; mas qual era o estado da legislarão 
a respeito das sociedades na 11Iglatera antes da legislaéJo 
de 1856 e 1858? Era ulua lel(islaçito que estava áquem 'de 
todas as leis, de todos os codigo5, de toda a legislacão des
tes povos civilisados, As suas socieda~(\s anonyruas depen
dião de autorisacITo do parlamento, ou de carta patente do 
governo, Para isso obter-ia em mister, sohre grande espaço 
de tempo íjUi consumia o processo respeclivo. muitas des
pezas, que chegào ainda hoje a uma somma importanle. N80 
conhece, nem conheceu ainua boje esse povo o que seja so
ciedade em commandita. Todas as outras sociedades erilo 
fundadas sobre a base da. solidariedade de todos os socios, 
e nao podiilo pleitear em seu nome em juizo, e por uma es
pecie de !iccito o fazião por meio de terceiros. Isto 50 obser
vava na Inglaterra, alnda lia sete para oito annos, não 
obstaote o seu grande desenvolvimento commerci~1 e o I(rào 
de sua civilisaçlio, e quando no Brasil outro era o regimen, 
mais livre, mais apropriado ao commercio. 

Quando a Inglaterra estava lIesse estado, o systema fran· 
cez neste ponto até então seguido predominava em lodo o 
mundo', como ainda hoje predomina; as sociedades anonr
lUas dependíão da approvação de seus estatutvs pelo governo 
para existirem, ue autorisaçi'io do governo para se poderem 

Quanto á vida da$ sociedades, o governo, pela legislaç~o 
de 1860, não tonla parte nonl!uma nella, excepto quando Clr
cumstancías muito pondero~as e exlraordinarias exigem que 
se examine o estado das sociedades; mas a legislação fl'an
ceza Ol a legislacão ingleza sobre as companbias de fundo li
mitado t<lmbem 'estabelecem essa regra, c muitas outras. 

A nossa legislacÍlo, na v61·.Jadc, exige que o balanco seja 
publicallo ; mas nito IÓ a .França exige a publicaçiio 'doba
lanco, mas ~inda a Inglaterra exige que sejão re~istrados os 
nomes tle todos os accíonistas c muitas oulras minudencias. 

Em que dilTere, pois, a nossa legislação das desses paizes 
a que se referem meus adver.arios ? 

I~m vez de serem approvados os estatutos pelo governo, a 
legislacão ingleza exige apenas u I'egistro dos estatutos; mas 
vejamo's ainda ne,;te ponto se hll um símile ou não com a 
nossa legislacão. Entre nós o governo approva os estatutos, 
nutorisa a so'ciedade; lá o registrador vê se o contrato está 
conforme a lei; e, quando não está, não é registrado sem 
ser emendado e posto de conrormidade com a mesma lei. Lá 
l!a minucias que entro nós não existem; ba multas quando 
não se cumprem essa. minucias; e 110 meio de muitas apon
t~rei as seguintes: não póde mais uma sociednde de fundo 
limitado funccionar sem ter na frente de seu'escríptorio um 
I'olulo ou taboJeta que a dChigne, sob pena de multa i não 
póde a socieuade que n50 funcciona dentro de um prazo, o 
razer depois, porque immediatamente se procede â sua Iiqui
dacão; c, se seus trabalhos, se suas operações se suspendem 
por algum tempo, a liquidação tambem tem logar por via 
judicial'Ía. 

Para que, pois. senhores, esta exagera cão? Eu convenbo em 
uma parte, convenho em que li morosidade que ba no exa me 
tios estatutos possa ser um obslnculo ; convenho nisto, e níio 
me importo passar a respeito de certas associações a attri, 
buicão que tem o govemo, de conformidade com o nosso co
digo commercial, que mio foi aHera.do, ao contrario foi ra-
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tificado pela lei de 1860, para qualquer outra autoridade; 
mas eu ponderarei ao senado que a Hesranha no seu codigo 
cQmmercial estabeleceu que as juntas de commereio pudes
sem approvar 03 estatutos e autorisar as sociedades, mas 
creio que em 1847, tul foi o abuso cornmettido por esses tri
bunaes, a em vil'tuda delle tal era o estado das praças de 
llespanba, tão infeliz tinba sido a fcbre das empl'ezui que 
com inte,nsidade lavrava, que o governo cassou esta aulorisa 
ç;10, não a dando ao principio á pessoa 1llguma, delJois to
mando-a 11 si, e isto Coi confirmado em 18í8 por uma lei, que 
é uma das melhores que tenho vi.to sobre sociedades anony
mas, 

O abuso Coi tão grande, havia tanto p~rigo de ]'lerda de 
Cortunas que.se enlaçáriio ,nas dilfer~ntcs empreza,s que então 
se estabelecerão, que COl necessarlO pôr um dique a essa 
ton'enla de!astrosll por meio desse acto inteiramente illegal, 
qne, H) entre nós appareçesse, se Callaria muito, causaria 
grande celeuma, mas que lá foi louvado 1101' todos e mercceu 
o asscnso das cÓl'tes. Assim com o tambem quando na Inghl
terra, quando as pequenas notas estavão no mercado, corrião 
em grande quantidade e tl'anstornan o estado onanseiro do 
!JUiz, o ministro, não podendo prohibi-las, prohibiu que 
fossem sclladas, porque ellas não Jlodlão ter curso sem 
sello, e deste modo não se podia augmentar no mercado 
sua quantidade, o que se tinba como cousa infeliz e ruino~a, 

O systema francez ainda permanece em todos os paizes, não 
obstante para cert~s sociedades anoll1'mas rle certo capital ter 
a França, como disse, adaptado em 1863 a legisla~ão in
gleta. 

Entretanto eu sou réo de taes ~ccusacõeg, e todos os dias 
!8 diz que estamos debaixo de uma tutela amictiva, Mas 
qual leja essa tutela nito 56 demonstra, 

Ainda ha pouco li a exposicito que ao governo fez um dos 
nossos maill habeis commel'cia'ntes, e ao mesmo tempo ma ior 
promotor de emprezas.' que encerrava as seguintes palavras .' 

"Fuão bavendo em dilfrrentes ópocas organisado nesta 
cÓrtc algumas sociedades anonymas, destinadas 11. concorrer 
cada uma com seu contingente para os melhoramentos do 
paiz, não póde deixar de lamentar, ja como fundador dessas 
emprclas, já como brasileiro dedicado ao progresso do sua 
patria, o maraimo em que jazem essas e outras associa~ões, 
em consequencia da legislacão restrictíva de 1860 que collo
cou todo o imperio cm uma'liquidaçilo forçada. » 

Senhores, nisto· ba exageracão, senão iuteÍ!'a incxacthhio : 
Qual a I!quidação forçada que 50 operou em consequencia 
dussa legislação? Se a bouvo, não abrangeu por certo ne
nhuma das emprezas li que se refere eóto distincto cidadilo. 

O SI', SILVEIRA. DA MOTTA. : - Que silo baslantes. , 
O Sn, FERRAZ.' - Se em algumas se operou, perdoe-me 

V, Ex, e o senado que diga, ti porque alias (perdoe-mo que 
e\l fall& com toda a franqueza), c.tavão em um estado de 
apuros em consequencia dos desvios de sua administração, 
dos erros que e\l.\ tinha commettido, ou da fraqueza do suas 
bases, Depois algumas tem SUI'gido, flue hoje estão dando 
lUais ou menos bom lucro, outras, 11 verdade, esmorecêrão 
ao todo; mas por culpa de quem? Por culpa de materia para 
li seu trabalbo ; outras com o peso de subvenções as maiores 
quo se podem dar, eu uão sei como não tem mergulhado ou 
naufragado no rio Amazonas, Como, pois, se póde dizer que 
as lois de 1860 (orão caus~doras de liquidacões forcadas ? 

Senhores, a lei do ·1860 pôde ter defeitos, mas providen
ciou sobretUllo contra a pratica. irregular do dividendos fic
ticios que se davão; alia porém licou âquem de todo o do
sejo a respeito de alguns pontos, porque eu não entendo, 
!lOr exemplo, que se deva appl'ovar uma só sociedade que 
dê 11 certo individuo quo não ê industrioso, que não póde 
considerar-se nem inventor da industria, nem o seu intro
ductor, grande~ lucros, grandes haveres, illimitados mesmo, 
em prejuízo dos aecioniltas. Por consequencia, SI'. presi
donte, para que isto? 

Lembro-me de quo quando cheguei da Europa, tendo eu 
fallado aqui no senauo a respeito dos bancos inglezes que 
não importavão muitos capitaes e servião-se quasi exclusi
vamente dos nossos capitaes, se me disse; « Nós podemos 

fazer a mesma cousa, mas a lei nos probibe. " Perguntei qual 
a lei que isso probibe? A de 1860, respondeu-se-me, porque 
pile a aPI:rovaçi1o dos bancos a cargo do corpo legiflativo. :\0 
que acudindo cu com a ponderação de que isso era espeCial 
ao. bancos de emissão e que os bancos inglezes estabelecidos 
entre nós não silo de emissão, mas do deposito, que é livre a. 
todo e qualquer brasileiro fundar um banco de deposito, com 
approvação do governo, nada se me pôde re~ponder, 

Eis aqui, Sr, presidente, o quo se observa eutre nós; 
quer-se C"lIar das cousas, falia-se semrro á doutrina não S6 
reflecta, não se estuda, 

O grande defeito entre nós é não termos grandes capitaes 
que se emlJenbem em certas eOlprezas, o mal que nós senti
mos é o receio de empregar caritaes em em prezas de difficil 
ou de duvidoso exito pela experiencia que já nós tivemos, 
onde muitos de nós perdemos capitaes que talvez boje nOIl 
aproveitassem para outl"JS mi.teres, Mas, senhores, não me 
ei-panta este eótado de cousas a que se rc[erem meus adver
sarios; porque este estado tem sido aquelle em que se tem 
visto muitas praças de muitos paizes; é o producto d,l 
incxperienciJ. Em todos os paizes os grandes prospectos do 
em[Jrez<ls muitas vezes ephemeras, as promessas do grande 
lucros tem operado semelhante resultado_ 

Dir-se-ha que na Inglaterra n1l0 se Caz isso? Senhores, 
recorra-se á hi.toria da Inglaterra a re~peito de sociedades 
e cmprezas, .. , quantos capitaes não arruinou a Inglaterra 
não só no seu solo como nos de ontros pailes, nos de suas 
colonias? Quanto nao perdílrão os capitalistas inglezes ? 
Ha uma obrinha do SI', Trancis, quo neste ponto ti excel
lente, e trás provas do que digo; ainda hoje e~tão perdendo, 
e hoje na Inglaterra, principalmente na França, Já nllo so 
!luer em geral companhias estrangeiras sem que os capita~ 
listas do palZ coutnbuão com uma parte dos cUIJltacs, e 6 
natural, porque dizem elles, e eu ouvi mui:; de um dizer .' 
« Querem que nôs forneçamos 05 capitacs, e elles tcuhão as 
aoções para fazerem jogo, para ganbarem com.agIO. »Nlsto 
eu acbo (jue elles tem razão. 

Senhores, não é tão defeituo8a nossa legiólação, eomo se 
diz, mas se esta Jegislacão tem defeitos, eu estou prompto a 
dar I) meu voto do" obtêr-se sua perfeicão; nlas não fali emas 
só, Vivo com a eabeca atordoada desde 1861 de ouvir todos
e.ses senhores, que ~ão exagerados em tudo, dizer: « Isto é 
tutela, a legi.lação não presta» proponMo a reforma, dis
cutamos ella, •. 

OS,. FBnnlllRA. PEIS:lA ;-Apoiado, 

O SR ,FERRAZ :-.. , e 'ilomens eminentes que occupão po
sicoes no parlamento fallando desta arte e não pl'opond~ nar!a, 
ainda contradizem-se; e felizmente alguns já 50 tem con
tradito, já tem fcito amemle honorable, 

Eu desejára ouvir o nobre miniótro sobre um.! emenda que 
se leu hoje_ Eu desejo votar por essa emenda, a qual diz 
respei to ao caminho da Tijuca ; me parece que ba allluma 
cousa que não é materiu legi:!lativa, ê o defeito que eu acho, 
não nella, mni nos seus adminiculos, porque primeiramente 
eu fh o em Iluvida se a obrn deve-se fazer por admini.tração 
ou por contrnto, n,lio se faHa disto, massa consignão 300:000;$ 
por prestaljôes de tantos annos, sem correr juro; que deve 
ter a egtrada de largura tanto e de declive tanto, etc, Nilo 
sei 50 isto póde embaraçar a sua feitura. EUa merece a minba 
sympatbia, e portanto, cu dC5cjára que o nobl'o ministro com 
toda a franqueza mo informe qual é a sua opinião a respeito 
desta mate ria, e porque, SI', presidente, eu ando muito es
canllentado, e já de aguas (rias hei medo, com estas obrai. 

O SR, FERREIRA PSNZiA; - Os orçamentos nada valem, 

O SR, FERRAZ.' -1lí ouvi dizer que ha duas estradas na 
Tijuca que custárão muito, as quaes não dão pa!rnlgem senão 
para uma ou outra pessoa-

O SR, Ff:RRElR.~ PENNA: - Quaes são as duas estradas? 

O SR. FERRAZ.' - Aqui mesmo ouvi; uma parece que se 
dirige ao Jardim. 

O SR, PA.lIANUOS : - A' Gavea, 
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o SR. FERIUZ: - Gaslou-se 
duas estradas. 

creio que SOO:OOO~ nestas O Sn. FERRAz:-Greia V. Ex. (jue quando eu entrava no 
Palacio· da ExposiçãO pelo jardim da sociedade da Horticul
tura ficava constrangido vendo o Brasil entre a Greda e a 
Turquia e entre outros povos que um escriptor taxou de 
selvagens ou meio gel vagens, isto me entristecia sohre-

O SR, FllnRErnÁ PENNA : - O governo pede dinheiro para 
a conlínuaçllo dellas. 

O SR. FERRAZ: - Ora, se nós formos a ~aslar assim em .1 mouo ..• 
estradas que não podem servir senão para a gum particular, O Canadá foi representado magnificamenle ; principalmen
creio 'lue é melhor applicarmos o dinheiro a alguma outra te no artigo madeiras, observava-se no seu compartimento 
co usa, mas isto 11M me demove a votar contra essa emenda; até a casca do tronco de uma arvore collossal, arranjadas de 
desejo sómente ouvir do nohre ministro se admitte 11 emenda maneira que parecia a mesma arvore; tudo quanto era pro
em si só, ou com todas as suas franjas ou cauda. Tenho certo ducto de sua lavoura, tudo quanto era producto natural ali 
escrupulo em votar u favor da cauda ou da franja, porque estava representado; e C,lmo o Canadã differentes outras co
não me parece conforme aoa principio i que eu tenho seguido lonias. O quarteirão do Canadã talvez fosse maior do que o 
aqui. recinto deste salão, o nosso talvez fosse como aquclle quarto 

Senhores, eu creio que nós, quando votamos uma mediria, onde fumamos. 
devemosattender se alia póde I)er ou nllo levada a etreito. Um Entretanto, creio que fizemos hem em dar aquelle passo, 
artigo additivo, relativo 110 orçamento que se discute, manda e devemos continuar. Digo isso unicamente pelo interesse rle 
applicar as quantias votadas para a agricultura em eXllosl- que sejamos mclborrepresentados na prox~ma exposição de 
ç?es. quatriennaes na cOrte e não sei se anouaes nas pro- 1867; e tamhem {ligo que não culpo 11 nwguem, culpo ao 
"mclas. 'governo que mandou os productos em quantidade tão dimi-

Eu achei a idéa magnifica, e o é realmente; mas, vejo nu ta e da. maneira por que forão. • 
aqui no § 3· o seguinte: «Melhoramentos da agricultura Ora, que nos importava de ter ali • quadros de escamas? 
10:0001." Nós nuo queremos pl'iluar como manufactureiros j devemos 

O SIl. PUlltl'lU DUENo:-Ha uma emenda. de 100:000:$. apresentar os pl'oductos naturae. que nós temos, e creio Que 
O Sft. FRRn.u:-Mas, ainda assim, o que é a quantia de lá nem houve exposição dos nossos productos mineraes mais 

100:0001 para promover os melhoramentos da. agricultura, subidos j ao contrario, estes productos, os nossos diamantes 
que são immensos e dos quaes nós temos palpitante Ilccessi- erilo representados pelos joalheiros de dilferentes partes. Eu, 
dade, e fazer exposicões? pois, peco todo o esmero do nobre ministro. Da tempo para 

Por fallar DIstO; Sr. presidente, em' ponderarei ao nobre providenciar, estamos ainda em 1864, não só na remessa 
ministro que quando me achava na Europa li o relatorio do destes productos naturaes como na de outros que possamos 
ministro da agrÍl:llltura da França, e um decreto assignado ter. Mas eu esmoreço, Sr. presidente, ouço muita queixa em 
pelo imperador dos francezes IIrdenando que no anno, creia relacllo ás recompensa •• Qunndo se recompensa por um .er
que de 1867, devia ter lagar uma exposiçilo geral em Paris. viro' ao estado, sem declara-lo, Mo se faz injuria a ninguem ; 
Para nós concorrermos a essa exposição ,Mio precisos traba- más quando sohrl' o motivo tal se recompensa e não ba 
Ibos preparatorios executados com mUita reflexão e com igualdade e não se distribuem justamente as honras, eu creio 
tempo. Eu desejára saber do nobre ministro se elle está dis- que este passo faz Gsmorecer áqueHes que tomárão a peito 
posto a luzer com que os productos do Drasil concorr1io a m~is ou ména! concorrer c contribuir par,! uma materia de 
essa exposicilo. tanta importancia, 

Neste caso ponderarei tambem ao nobre ministro que nós ['orque os preoidentes de certos logares de exposições forlo 
não representámos bom papel na exposição de Londres. Tive- recompensados e outros nuo? Alguns homens que fizerão tra
mas a grande felicidado de trir alguns escriptores que com balhos muito primorosos, que gastárão· nisto bastante di
as suas tubas sonantes nos engrandecêrao muito, mas nem nheiro, sómente para os exporem, forão esquecidos, e outros 
tudo que luz é ouro. Ficamos encravados no meio das nacões que apresentár1io productos muito communs ou um pouco 
menos civilisadas. O arranjo da exposiclto não estavá de communs, forão muit,l bem a~uinboados na distribuição das 
parceria com o das outrns nações. nom mesmo com a das gr·ucus. Eu creio que estou na ordem porque isto é materia 
çolonias inglczas; tinbamos poucos productos e eu lamento, no poder e);.ecutivo j creio que foi culpa do nobro ex-ministro 
Sr. presidente, que não pudesse ser apresentado na exposicão oe estrangeiros e illterino da agriculturlt. O nobre ministro 
de Londres tudo o que nós vimos na exposiçao desta CÔI'tê, e nãO devia aconselbar por maneira algumlt a distribuição de 
que não era SODlenos do do algumas das !latões ou paizes que I graCds neste ponlo sem que tivesse os dados necessarios para 
se achavão ali vantajosamente representaaol. Por exemplo, lormar um verdadeiro juizo. e distrihuir com igualdade e 
em materia de madeira, mandamos daqui uns pâosinbos, justiça as merc6s que então tiverilo logar 
umas taboinhas de pequenas dimençlles e alguns ã ma- Digamos a verdade; o individUO, por exemplo, que pre
neira de livro in·quarto: ora, como é que se podia fazer side a um;! exposição póde n1l0 lazer nada, póde prestar só
experiencias sobre essas amostras 7 Haven.í um só indus· mento sua pessoa, e, como sabemos, algumai parolas ou 
trial, um só artista que pretendesse faze-las? Se houve~sem escriplos; mas outros que se esmerárão, que contribuirão, 
mais de cem não Iloderiamos satisfaze-los. que fizerão abrilhantar a exposição, estes ficál'ão esquecidos. 

Os outros paizes mandilrão tóros e grandes taboas. AI- Por exemplo, o presillcnte da exposição de minha provincia 
guns mandáruo mesmo, Sr. pre~idente, figuras que represen- nllo teve a menor recompensa; o presidente da exposição da 
tavão 03 costumes de' seus aldeães, como a Dinamarca; provincia tle Pernambuco, do Rio-Grande do Sul, etc., não 
mandArão tudo quanto era po~sivel demonstrar sua civilisa- tiverão tambem. ~Ias eu não me importo do mundo official ; 
ção e industria. Nós tinhamos lá IIS amostras de cereaes importo-me do mundo industrial: a repartição não foi igual, 
legumes dentro de umas carteiras de vidro, como e~tas em não (ligo dos .pl:emios que se derão, ~a110 das rec~mpensas. 
que se deposita entre nós nos armazens de mantímentos ara- O nobre e);.-mIDlstro fez um desservlço a seu palz, aCOnse
ruta, o feijãO, ou o milbo, etc., e tinbamos mais algumas Ibando deste modo a concessão de gracas j fez um desservico, 
causas penduradas nas paredei. porque boje ha esmoreciment~ j~ táhez não baja.1\ meEmo 

O SR. SILVSIRA. DA MOTTA. :-As redes? 7.~lo, o me5mo rervor em contnbUlr para as exposições que 
hverem logar. 

O Sn,. FER~AZ: - Uma ou duas .. e al~lIns ql!-udros de E, Sr. presidente, entre nós diz-se que não valem na ria as 
Santa Catha~lna, ?Iguns ramos d.e flores f~ltos aquI. um dos recompensas; não vnlem. como uma moeda fraca n1lo valerá, 
q~a.es altrablU, mais ou menos.. a Vista dos VISItante!, etc., et~. mas é o estimulo maior que se póde dar entre nóS, attentos 
DiZia-se que tmhamos carne secca tambem, etc., mas não VI. nos<os costumes e nOssa indole para promovbr o servico 
Entretanto creio que. fi~emos urna. grande figura ~m pap~l; publico. . • 
nOSiOS agentes pubhenrlto que lInbamos concomdo mUIto Eu pediria pois ao nobre ministro que se deSViasse dos 
bem com isto, aquillo e aqUlll'outro, e eu ficava contente. conselhos de' seu 'antecessor, nesta pa~te ell~ nlIo andou 

O SII. JOBIIII:-Usàrlío de diplomacia com o governo. muito avisado, devia Ir mais além, deVia aquilatar hem {j 
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merito, nll'o devia propor essa distribuicão tão desigual, tão 
injusta mesmo, porque nem ao menos creio que foi por clas
ses. Estou neste momento persuadido de <iue fallando deste 
modo sou consonante com a consciencia do nobre ex-minis
tro, porque elle reconhecendo 11 injustiça quo praticou, se 
estivesse hoje 110 poder, havia do emendar a mão, e o nobre 
ministro, como membro de um systema constitucional, é 
a p to e tem toda a forca para o fazer. 

Tratayei agora da iliuminação publica,[e como vivo no Rio 
de JaneIro, tenho fazAo de o fazer. 

SI'_ presidente, a iIluminacão publica vai mal j creio que 
excepto a da Babia, que nfió é boa, é li peior de todas que 
tenho visto j mas nem por ser peior custa pouco .•.. 

O SII. SILVEIR! DÁ I\IOTTA: Cu~ta muito caro. 

(Apoiados.) Acho isto mais convenienle; porque desejo que 
o corpo legislativo se preste o mais possivel a conceder fa
vores a essa instituto, que, Deus me livre, não sou capaz de 
metler a ridiculo, como hoje aqui se disse. 

O SR. FERRAZ: - .•.. 6 o mão que é caro li indigne 
possuir-se. 

O que nã? desejo que aconteça. li, por exemplo, isto. um 
membro do mslltuto acba um arado que não está coberto por 
ter-se acabado o trabalbo naquelle momento; vai para o di
rcctol'io (não sei se a palavra li bem cabida; a palavra direc
torio é hoje toda política) ; vai para o directorio e diz: " Re . 
commende-se a cobertura do aradll, porque daquelle modo se 
ba de arruinar_ " Outro membro acha outra cousa, vai para' 
o dil'eclorio e diz: "Recommende-se mais isto." Eu creio 
que nestas materias o parecer de muitos e a governanca de 
mais de um é sempre má, leva sempre a emlJaracos. "1\las 
es-tou persuadido que ganhariamos em declarar" que esta 

de verba é UOl subsidio para o Instituto Agricola, comtanto que 
eUe funde o ensino agricola entre nós. 

Sr. presidente, não $ei se poderei pedir ao nobre ministro 
de estrangeiros ulDa informacão peque1l1, mas toda politica.. 
Como falta menos de um qúarto de hora para terminar a 
seSSão, creio que V. Ex. consente .... 

O SR. SILVEIR.I. DA MOTTA: - E' insupportavel. 
O Sa. FEIlRAZ : - Ao principio, nos primeiro! dias, a luz 

era magnifica, nos preparos não se poupavão despezas. 
O Sn. SILVEIRA D.I. MOTTA: - Agora virou lamparina. 
O Sn. FERnAZ :-Agora dizem-me que houve uma inven

Ção nova, u,ma preparação em que entl"ão cel'tas m~terias em 
certa quantidade, e o resultado é que a luz é li. pelOr que S6 
pôde dar. Dahi provém a necessidade de estarem tão Juntos 
os lampeões e gastar-56 tanto _ Nos outros paizcs os Iam
peões não estão tão juntos como entre nós (apoiados), nem ti 
Isto preciso, porque a luz é mais clara; o systema de acen
der é melhor ... 

Eu recebi da Europa a noticill de que hJuve algum tropeço 
na medíacão que Portugal olIeraceu sobre nossa contenda 
com a Inglaterra. Eu não quero explicações do nobre mi
nistro, se o llegocio fôr ainda segredo; não o desejo absoluta
mente. O que desejo é que esse tropeco não seja creado por 
algum desaso de algum dos nossos llgêntes. Se o nobre mi
uistro entende que me pôde dar uma explicacão, orientar este 
paiz que está ávido de inCol'macões a esse rêspeito, estimarei 
muito, mesmo para vermos se podemos demorar alguma 
cousa essas fortificações, essas despezas innumeras que es

O SR. SILVEIlI! DÁ ~IOTTA :-Parece que temos agora gaz ta mos fazendo. 
tirado de barro. Tendo dado a bora ficou a discussão adiada; tendo-se re-

tirado o Sr. ministro eom as formalidades com qU8 fôra· 
recebido, o Sr. presidente deu para ordem do dia seguinte: 

l' parte.-1· .discussão da proposigão da camarados Srs. 
deputados, automando o governo li mandar passar carta. 
de cidadão brasileiro aos estrangeiros Bernardino José Fer

O SR. FIlRREIRA PENt'lA: -A approvacão do novo eontrato reira Rodrigues e outros. 
está dependente do senado." O resto das materias designadas. 

O SR. FEIIRAZ :-rodemos continuar assim? E' preciso 
que o governo fiscalisc, não podemos continuar com esse con
trato como estão 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: -A 27 reis. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: Ninguem podia ter reme- '2" parte, (á chegada do Sr. ministro).-Continuajlão da 
diado is~o melhor jo que o nobre ex- ministro de estraníjeiros 2' discussão da pl'Oposta do orçamento no art. 8', com as 
e interino da agricuItUl·a. respectivas emendas da camara dos Srs. deputados e as oITe-

O SR. FERRAZ: - Ouço dizer que querem passar essa .recldas no senado. 
empreza para a Inglaterra j eu apoio a idéa, mas ponderarei: 
onde iremos pa5sar'l Já se passou a navegação intermediaria 
da Bahia j quer-se passar 11 navegacão do Amazonas: daqui 
a dous dias os inglezes estarâõ possuidores de todos os nossos 
meios de transporte, e nos poderão fazer boas. (Apoiados) 
Não devemos acreditar muito na fé punica do gabinete de S. 
lames; somos fracos, e V. Ex. sabe muito bem do apologo 
do leão com o cordeiro, etc. Sc ha de sempre procurar um 
motivo para mais ou menos affigir-n05: ({ Se não fostes vós 
que me fizestes mal, Coi vosso pai, »e portanto morte certa I 

Eu, pois, peço ao nobre ministro, que é moco, deseja ser
vir sua patria, é o primeiro logar de administraMo em que 
se apresenta para exercer com os talentos que o distinguem ... 

O SR. MINISTRO DA A6RICULTtRA:- Obrigado. 

O SR. FERRAZ :-... se digne velar sobre esse senico, 
que ti muito mal feito, inteiramente lDal feito. " 

O SR. SILVEIRA DA III0TTA:- O das lamparinas ... 
O SR. FERRAZ:- Vejo aqui uma verba para o jardim ho

tanico da Lagõa de Rodrigo de Freitas '23:0001. Não sei a 
razão disto. Ouvi dizer que, ojardim botanico passou para o 
Instituto Agricola; não sei se se pagão estes 23:060ilí ao Ins
tituto, ou se li para manutencão dos escravos. 

O SR. JOIIIIII :- Não ba m~is escrayos lá. • 
O Sr. MINISTRO DA AGRICuLTURA.:- E' para a conservação 

do jardim. 
O SII. FERII!!: - Eu achava melhor que fizessemos o se

guinl~: ~ Subsidio para o Instituto Agricola 23:000~.)J 

'I." sessão 

EM a DE SETEMBRO DE 186'. 

PRESIDIINCIA DO Sll. VIS CONDI!: DE AJAI!:TÉ. 

SUMMAlllo.-Expediente.-OJficio da camara dos deputados, 
acompanhando a proposta que abre um credito especial.
Pereceres de commissllo de constituicão.-Requerimento 
da veneravel ordem terceil·lI. de S. Fráncisco da Peniten
cia.-Discurso e requerimento do Sr. visconde de Jequiti
nnonha.-Ordem do dia, -1& parte.-Naturalisações.
l\-Ionte-pio de marinha.-Discurso e requerimento do Sr. 
Ferreira Penna.- Promocões. - Discurso e requerimento 
do SI'. visconde de Jequiti'nhonba.-2' parte.-Orçamento 
da agricultura.-Discurso e emendas do Sr. Candido Bor
ges.-Discursos dos Srs. ministro da agricultura, Ferraz 
e Ferreira Penna.-Encerramento da discussão. 
A 's 11 horas da manhã, achando-se presentes os Sn. 

Tisconde de Abaetõ,Jllafra, Ferreira Penna, Tisconde de 
Sapucnhy, Siqueira e ])lel1o, Cunha Vasconcellos, Fonseca, 
D. Manoel, lIlendes dos Santos, barão de Mllritiba, Tisconde 
de !)uassuna, visconde de Jequitinhonha, Pi.nenta Bueno, 
marqll.ez de Itanhabem, Araujo Ribeiro, Rodrigues Siln, 
visconde de ftaboraby, marquez de Olinda, Souza Queiroz. 
visconde do Uruguay, Ferraz, marquez de Abrantes, barão 
de S. Lourenco, Souza Ramos, Sonza e Mello, Candido Bap
tista, Dia. dê Carvalho, Dantas, barão de Antonina e Carneiro 
de Campos, o Sr. presidente abriu.a sessão.. . 

Comparecêrã.o logo depois os· SI·S. Pompeu, Dj~ Yieirll,. 
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Candido Borges, Paranbos, barão de Pirapama, marquez de 
Caxias, Souza Franco, Jobim, visconde da Boa. Vista, Fur
tado, Silveira da 1II0tta e Zacharins. 

FaltArio com causa participada os Sr~. barão de Cotegipe, 
barilo de lIIaroim, barão de Quarabim, Eusebio, Paula Al
meida, Paula Pessoa, Almeida Albuquerque, Sinimbú, Fer
nandes Torrei, Nabuco, Dltoni e Teixeira de Souza. 

Foi lida e approvada a acta da seisão antecedente. 
O SR. 1· SECRIIURIO deu conta do seguinte: 

EXPIIDIEIITE. 

Ollieio de 3 dll corrente, do 1· secretario da camara dos 
deputados, remellendo um requerimento documentado de Mi
gU61 Henrique de Paiva e José Lourenço de Brito, que deve 
ser junto á proposição d~ mesma eamara que acompanbou 
outro oflicio da meima data - Mandou-se juntar o l'equeri
mento á proposição. 

Dous omeios, de igual data, do mesmo secretario, acom
pan~ando as ~eguintes proposições e proposta do poder exe
c.lJvo, com li. emenda da referida camara : 

" A assembléa geral resolve: 
« Art. unico. Os passaportes para paizes estrangeiros serão 

r8jtidos pela legislação que vigora ~bre os passaportes para 
o interior do paiz, revogada assim a ultima parte do ar\. 118 
do codigo do processo criminal. 

"Paço da camara dos deputados, em 3 de setembro de 
18U.-Barão de Prados, presidente.-José Atlgelo Marcio da 
Silvll. 1· secretario interino.-Dr. Alltonio da Fonseca Viatl
na, 2" 8ecretarío interino. " 

« A IIssembléa geral resol ve : 
" Ar\. 1.· Ficão relevados José Lourenco de Brito e Mi

guel Henrique de Paiva, do pagamento dos juros que devem 
á fazenda publica, e extincta a divida e a execucão contra 
os mesmos promovida, revertendo para o tbesouro publico 
como pagamento da dizima, averbamento de tabellas, e 
despezalI judiciariaa O saldo que se verifica em favol' dos re
feridos executados. 

" Art. t.- FiCHO revogadas as disposicOes em contrario. 
" Paco da camara dos deputados,3 de 'setembro de 18M.

Barão de Prados, presidente.-José Angelo Marcio da Silva, 
lo !lIlcrelario interino,-Dr. AntOl1io da Fonseca Vianlla, 2' 
secretario interino. " 

« A aSlemblóa geral resolve: 
« Ar\. 1.· Fica o governo autorisado a mandar matricular 

em qualquer das faculdades de direito do impel'io o estu
dante Ernesto Alvim da Silva, ficando o mesmo obrigado a 
fllZer antes do aeto o exame de ge.ometria que lhe falia. 

" Art. 2.· Ficão revogadas as disposições em contrario. 
" Paço da camara dos deputados, em 3 de setembro de 

1864.- Barao de Prados, presidente.-T. Franco di ÁI· 
meida, 1" secretario.-Pedro Luiz Pereira de Suuza, 2· se
cntario. " 
Emenda feita e approvada pela camara dos deputados á pro

posta do poder executivo que abre um credito especial da 
quantia "rscisa para a execução da lei n. 1,2[7 de 7 julho 
do corrente anno. 
Accrescente-se no logar competente o seguinte: 
a A IIssembléa geral decreta ; 
« Paço da camara dos deputados, em 3 de setembro de 1864. 

-Barão de Prados, presidente. - José Angelo Mal'Cio da 
Silva, l' secretario intel·ino. - Dr. Antonio da Fonseca 
Vianlla, 2' secretario interino. " 

Áugustos e dignissim08 Srs. representantes da nacão. 
Sendo de presumir que se e[ectue durante o êxercicio 

actual o C3iamento das augustas pl'incezas brasileiras, con· 
forme nos (oi annunciado no discurso com que a corÔa abriu 
a presente Ilessão da assembléa geral legislativa; e nlio tendo 
o gOT~rno. na. lei do orçamento, que ora se acba ~m em 'Vigor, 
os melOI mdlspensavels para dar execucão a lei n. 1,!17 de 
'1 de julbo do .anno corrente, no caso d'e S6 realizar aquelle 
fausto aconteCimento, 'Venbo pedir-'Vos o credito necessario 
para occorrer as despezai respetivas; li por isso, na (Órma 
da lei t tenho a honra de apreilentar â Tossa consideração a 
li lieg~llnte proposta; 

Art. 1.· O ministro e secretario de estado dos negocios do 
imperio é autqrisado a despender com os encargos determina
dQS pela lei n. 1,217 de 7 de julho do corrente anno, a 
quantia de 2,586:000$, a saber: 

§ 1.0 Com a dotação de Sua Alteza Im-
perial a Sra. D. Isabel . . . . . • 150:000iliOOO 

§ 2. 0 Com o aluguel de prodios para a ba-

18:000;i000 
bitação lle sua alteza imperial e seu augusto 
consorte . • • . . . • . . . 

§ 3." Com a acquisiçao de predios para o 
mesmo fim, cessando neste caso a despeza 
do yaragrapho antecedente . . • . • 300:000$000 

§ t.· Com o enXOTai e outros objectos do 
ficrviço dos augustos c~nsortes . . . . 200;00011000 

§ 5.· Com a dotaeuo de Sua Alteza Impe
riul a Sra. D. Leopofdina. . . • • . 

§ 6.· Com aluguel de pl'edios para a sua 
hBliitacão e do augusto consorte. • • . 

§ 7:· Com a acquisiçãO de predios, como 

llíO:OOO~OOO 

18:000~0()0 

no § 3". . . . . . • . . . . 300:000$000 
§ 8.· Com o enxoul e outros objectos de 

serviço. . . . . . . . • • . 200:000t3000 
§ 9. 0 Com o dote de Sua Alleza, no caso 

de sabir para fóra do imperio, cessando en-
tão as desrlzas dos §§ 5°, 6' e 7· . . . 1,200:000,ji000 

§ 10. Com as negociações, relativas ao 
casamento, e com o transpOlte dos augustos 
('onsortes, na forma do ai'\' 9' da lei n. 166 
de 29 de set!lmbro de 1840 . • . " líO:OOO~OOO 

Ar\. 2.· E o governo igualmente autorisado a realizar as 
operacões de eredito,que forem para este fim indispensaveis. 

Art: 3,· Ficão revogadas as disposições em contrario. 
Rio de Janeiro, em 26 de agosto de 186i.-José Boui{acio 

de Andrada e Silva.- A imprimir. 
Pelo Sr. 2' secretaI'Ío forão lidos os seguintes 

pÁReClliIlES. 

« A commissão de constituicilo é de parecer que se ar
c~ive a inclusa neta da organ!Sâ1ão do collegio eleitoral da 
Vlna-Bella, pertencente a elelcão de um senador a que se 
procedeu ultimamente na provincia de Pernambuco, para. 
preenchimento da vaga acontecida pelo fallecimento do 'Vis
conde de Albuquerque. 

« Foi esta uma das que não forão remettidas ao senado em 
devido tempo. A commissão nada encontra nella que mere~a 
observacão. 

" Pacõ do senado, em 4 de ,etemhro de 1864.- V. de Sa
pucahy:- Souza Ramos.- V. do Urugnay. " 

Lido, posto em discussão, foi approvado sem debate. 
«A commissão de conslituicilo, quando deu pareoor sobre a 

cleicão (cita na província do .ldaranbão de que resultou a no
meáeão do Sr. senador Furtado não p6de enunciar oJlinilio ácer
ca dás eleicOes primarias das parocbias de Nossa Senhora do 
Sosario, dê Nossa Senbora da Lapa e Pias, e de S. Bento dos 
Perizes ; e bem assim sobre a organisação do eollegio eleito
ral d~ villa do Rosario; porque até então não tinbilo sido 
enViadas ao !lImado as respectivas actas. E como quer que 
não bou'Vesse reclamação contra' nquellas eleições paroc.bi~es, 
nem 1.'\0 'pouco pudessem os seus ,!otos alt~r!r a lista trlphce, 
a commlssão propõe a approvaça~ da elelçao gal·a!. ~endo
lbe, porém, agora remettldas as ditas aetas com o aVIso do 
ministerio do Imperio, datado de 17 de agosto proximo findo, 
a eommissão examinou as, e nada encontrou que possa inva· 
lidar a eleicão respectiva antes acbou que a lei (oi devida
mente obsêrvada. Por isso !Í de parecer que as referidas 
aclas sejllo arcbi vadas. 

"Paco do senado, em 5 de setembro de 1864.-Viscond.e de 
Sapucáhy.- Souza Ramos.- Visconde do Uruguay. 

Lido, posto em discussão, foi approvado sem debate. 
nEQUERlMEl'ITO DÁ ORDE!! TERCEIRA DI!. S. FRANCISCO DA 

I'ElSlTRNCI.!... 

Foi apresentado pelo Sr. 'Visconde de Jequitinhonba um 
requerimento da mesa administrativa da venera'Vel ordem 
terceira de S. Francisco da Penitencia desta cOrte, em qu~ 
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recorre ao senado, pedindo baja de tomar alguma delibo 
raCão que acautele os direitos da mesma ordem, que di~ 
terem sido orrendidos por aetos úo juiz de cúpel!as, 

O "'I'. vllilconde de .Jequitinhonha:- Eu pedi a 
palana, Sr. presidente, unicamente para apresentar ao 
seaado um requerimento da mesa administrativa da venera
vel ordem terceira de S. Francisco da Penitencio., que se 
declara injustamente suspensa, victima das maiores violencias 
praticadas pelo Sr. juiz de capellas, Firmo de Albuquerque 

Diniz; e declara mais quo,tendo esgotado todos os meios e 
recursos legaes, sem ao menos conseguii' ser ouvida, tomou 
a deliberacão final de recorrer para o senado brasileii'o, 

A mesâ expoe por edenso todas as circumstandas do 
facto; declara que ha mais de quatro mezes está 5uspcnsa. ; 
que o Sr, juiz provedor de capellas não tem tomado resolu
ÇãO alguma para decidir da sorte da mesa, se~ (enciando; 
cOlldemnando, ou absolvendo; que, suspensa aSSim a mesa, 
está entregue a administração daquella ordem a uma com
missão nomeada pelo Illesmo juiz, e composta de tres mem
bros, dos quaes um é sogro e outro genro; que neste estado 
de cousas, não acuando recurso nem no tribunal da relaçao 
para onde recorreu, declarando-5e-lbe que não era caso de 
appellação, nem do aggravo, vê-se na necessidade do pedir 
ao senado que tome algum'l medida a este respeito, 

Eu, Sr. presidente, entendo que o senndo não póde tomar 
medida alguma senão a de enviar este requerimento para o 
poder executivo fazer justiça avista da lei; o poder executi
vo ~ue obre o que entender dentro da sua alçada e conforme 
a lei, As circumstancias de uma ordem tão importante, como 
é a de S. Francisco da Penitencia, devem merecer do senn
do particular attenc:ão ; o senado, assim como o paiz todo, 
sabe IlS bens possuídos por aquelta ordem e o uso que delles 
tlUa faz, sabe mais qUE! orça por 80:000;$ o que d~spende 
annualmente aquella ordem em actos de beneficencia para 
com o, seus irmãos, e que o estado em que se acha deve 
sem duvida alguma embaracar sua admioistracão, além de 
ser o resultado de grave iôjuria praticada pêlo juiz contra 
homens bonestos e prestimosos. 

Sr. presidente, eu aproveitarei esta occasii!a para dizer 
ao senado que sempre tive na idéu,ou sempre estive conven
cido, de ~ue o juiz provedor de capellas e mais um juiz de 
paz, é maIS um juiz conciliador, do que um juiz verdadeira
mente contencioso. Se estes, na fôrma da ordenação do 
Iiv. a· til. 1" § 10, devem procurar sempre conciliar as 
partes,como determina a nossa ordenação e determina e:tpres
samente, não devendo nenbuma demanda começar sem que 
primeiramente o juiz tente conciliar as partes; avista disto 
parece incrivel como este processo tenha tido logar. Se é 
verdade o que a ordem Terceira diz, não ter nunca sido 
ouvido pelo juiz provedor de capellas, é causa extra OI'
dinaria I I 

Assim eu requeiro a Y. Ex. que haja de consultar ao sena 
do pai'a vêr se alie consente em que este requerimento seja 
remettido ao poder executivo. 

Sr. presidente, eu não teria duvida alguma de pedir ao 
senado para enviar este requerimento a uma commissão da 
casa, mas vejo que se acha muito adiantada a sessão, e em 
segundo logar o senado não póde, no meu conceito, tomar 
deCisão alguma, quem póde tomar é o governo; ao governo, 
portanto, seja remettida a peticiIO. 

O mesmo Sr. senador mandõu á mllsa o seguinte requeri
mento,que (oi lido, apoiado, posto em discussão, e approvado 
sem deliate: 

«Requeiro que o requerimento da ordem terceira de S, 
Francisco da Penitencia seja remettido ao poder executivo. 
Sala das sessões, em 5 de setembro da 1864.- Visconde de 
J equitinhQnha. J) 

ORDE~1 DO DIA.-l· PARTE. 
CAlITA. DE NATURA.t.IUÇi.O. 

Entrou em 1 a discussão passou para 2' e desta para 3' 
sem debate, a proposicão da camara dos deputados, que au
t()l'isa o governo a maiidar passar carta de cidadão brasileiro 
MS estrangeiros Bernardino Jos6 Ferreira ,I' outros. 

Seguiu-se em t.a discussão, e passou para 2- a proposicil:o 
da dita camara, decl arando que o~ filhos menores dos ôffi
ciaes da armada têm direito, repartidamente com suas irmãs 
solteiras, ao monte-P!o de marmha pela mesma fôrma, esta
belecida para o monte-pio dos servidores do estado. 

O Sr, Fer"eil'll Penna : - Este projecto altera em 
ponto muita essencial o plano do monte-pio da armada, de
terminando que se faça extensivo o beneficio das pensões aos 
filhos menores dos officiaes fallecido~, repartidamente com 
suas irmãs solteiras pela mesma forma estabelecida para o 
monte-pio geral dos servidores do e~tado, Á materia é muito 
importante., . 

O Sn. CANDIDO BAPTiSTA. : - Apoiado. 
O Sn FERnEln,l PEN:!A : - E exige attento exame. c es . 

tudo para que possa ser convenientemeute regulado, tendo,se 
tambem em vista outro projecto, que se apresentou na ca
mara temporaria em lá de agosto de 1856, declarando quo 
as filhas dos oUiciaes do exercito e da armada têm, na fórma 
da lei de 6 de novembro de 18'27, direito ao meio soldo ou 
monte-pio deixado por seus pais, embora se tenhão casado 
an tes da morte destes, 

Julgando, pois, não só con':eniente, mais indispensavel o 
exame de alguma das commissões da casa, passo a fazer 
um requerimento para que ~e remetia o projecto em discussão 
ás de marinha e guerra e de fazenda. 

O Sn, VISCONDE DE JEQUlTINllONHA : - E a de legislação. 

O Sn. FEllRElRA PENt'lÁ: - Parece-mo que bastão as 
duas que tenho indicado como as mais competentes, 

Foi lido, apoiado, posto em discussão e approvado o se
gumte 

REQUElIiMENTO. 

Requeiro que o projecto seja rem~ttido ás commissões de 
marinba e guerra, e fazenda para darem seu parecer. 5 de 
setembro de 1864. - Ferreim Peuna. 

Entrou em 1", discussao a proposição da camara dos depu
tados que autonsa o governo para promover ao posto de 2. 
tenente os 10• pilotos Arronso Henrique de Albuquerque e 
outro. 

O 8r. visconde de .Jequitinhonha: - SI', presi
dente, por um dos documentos que se acha junto á resolueão 
que se discute, vejo que a questãO versa sobre intelligencia 
de lei. Não sei se acaso o senado quer tomar esta resolucão 
sem primeiramente consultar uma das commissões da cása 
para se estabelecer regra geral, de modo que não seja o se
nado todos os dias obrigado a tomar deliberacões sobre as
sumptos desta ?rdem, inteiramente da al~adâ e competencia 
do poder executiVO, Approvar-,se a resolução pura e simples
mente, della se não segue aqulllo que eu acabei de expõr ao 
senado, isto é, a igualdade de lei para todos; outros quaes
quer cidadãos que se julguem nas mesmas circumstancias, 
viráõ ao corpo legislativo pedir uma resolucão para serem 
admittidos como officiaes da armada nacional e imperial. 
Ora, isto, eu creio que é contra os preceitos estatuidos na 
constituiçãO: creio,por consequencia, que seria mais conforme 
à constituiC:ão que esta resolução fosse remettida à commíssão 
de marinha e guerra para dar seu parecer sobre a intelligen
cia da lei. 

Eu leio o que diz a petição (lendo): «_ ••• e não podendo 
obter a praca de aspirante, nem a de guarda-marinha, em 
virtude da intelligencia restrictiva dada ao art. 3" do cap, 4. 
do regulamento que baixou com o decreto n. 216a do 1" de 
maio de 1858, e ao art. 3· da lei n, 1100 de 18 de se
tembro de 1860, etc, )) Concluo destas palavras dos peticio
narias que a razão por que etles recorrem ao corpo le
~islativo, ti porque se deu á lei uma intelligencia demasia
aamente restrictiva. Ora cumpre que o senado tome uma 
deliberação sobre essa intelligencia, porque, qualquer que 
seja a que o corpo legislativo adoptar, seguir-se-ha a mesma 
disposicão, não só para os peticionarios, como para quaes
quer oútros, deixando o corpo legislativo de applicar a lei 
todos os dias, e ficando a cargo do poder executivD o appli
ca-Ia convenientemente, segundo a inlelligencia que o corpo 

34 
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legiilativo houver de dar a estes paragraphos da lei citados 
na petição que acabei de ler. 

Assim eu julgan mais canveniente que este objecto fosse 
li commissão de marinha e guerra para dar o seu parecer com 
toda a urgencia. 

Foi lido, apoiado, posto em discussão e approvado, o 
seguinte: 

IlEQUERlMENTO. 
«Quo a proposta da camara temporaria que se discute soja 

emettída a commíssão de marinha e guerra para dar sobre 
elJa seu parecer, fi:undo a intelligenCla verdad~ira da lei.
Yisconde de Jequitinhonha .• 

2- PARTE. 
onç.!JIIENTO DE AGRICULTURA. 

Achando·se na sala immediata o Sr. ministro da agricul
tura commercio e obras publicas, farão 'sorteados para a 
deputacão que o tinha de receber os Srs. Cunha Vasconcellos, 
visconde da Roa-Vista e Candído Baptista, e sendo intro
duzido no salão com as formalidades do estylo tomou assento 
na mesa. 

Continuou a discussão que ficAra adiada a S do corrente 
do art. 80 da proposta do poder executivo sobre o orçamento 
e fixação da despom e receita geral do imperio, com as 
emendas da camara dos deputados e as offcrecidas pelos 
81'S. visconde de Jequitinhouha e Ferreira Penna. 

Forão lidas, apoiadas, e postas em discussãO, as seguintes 
EMENDAS. 

« No, § 13 do art. 8° em logar de 105:200~, diga-se 
4.5:200;>. 

«No § 3° diga-se 100:000;!\ incluindo 0$ premias designados 
no § 14 do art. 28 da lei n. 939 de 26 de setembro de 1857. 

«Paco do senado, em li de setembro de 1861.- Can(lido 
Borges' Monteiro. " ' 

o "'r. Caudldo Borg~1iI pronunciou um discurso que 
publicaremos no appendice a este volume. 

O Sr. lululsíro da ogrieultUl'a:-Sr. presidente, cha
mado pelo dever .do meu. cargo a discutir o orçamento cinco 
dias apenas depOIS de mmha nomeação, bem vê o senado 
que não posso o[erecer á sua ilJustrada consideracão senão 
informações incompletas e mesmo defectivas. Comprehende 
mais o senado, que tendo sido já prorogaila a assemhléa 
geral, e faltando apenas cinco ses~ões para seu encerramento, 
sem estar ainda votado nesta casa o orcamento, é dever meu 
ser sobrio na diSCUSSãO, afim de que ô senado poaJa satis
fázer o desejo que naturalmente terA de dotar o paiz com 
esta lei essencial. Não acompanharei, pois, a discussao na 
altura em que ella foi levantada pelos oradores que me 
pl'icedérão; os assumptos geraes que forão discutidos, im
portantes como são, não podem ser para mim attendidos 
nesta occasião, sem prejuízo desse temllo que desejo zelar. 

A cril;e social que desponta no horisonte, a inlluencia que 
a lei de 22 de agosto de 1860 porventura exerceu sobre o 
espirito de associação, a necessidade de estabelecer o eosino 
profissional, a conveniencia da estatistica, base de todas as 
sciencias q).le se referem a este ministeno, a colonisacão c 
fornecimento de hraços par!! a lavoura já existente no paiz, 
silo questões que, como Jl3se, não podem ser tratadas per
functoriamente. Por isso me limitarei a dar a minha opinião 
ácerca de alguns pontos sobre os quaes foi provocado o meu 
juizo. 

O primeiro orauor que encetou este debate occupou '!iC 
prin~ipalmente .da com~anhia de navogagão do Paraguay. 
OUVI com a maIor conslderacão as observacões que S. Ex. 
fez a este respeito, e declaro a S. Ex. qué na gerencia da 
pasta.da agricultura e commercio me esforcarei para 1ue os 
dinheIros do estado que sfio' destinados a' súbvencionar as 
differentes emprezás de utilidade publica sejão despendidos 
proficuamente. 
, O SR, FERIlEIRA P.ENNA :-Estimo muito ouvir esta deela
ra~lio. 

o Sr.. MIJIiISTRO DA AGRICULTUM.:-Um no bl'e senador pela 
provincia da Bahia pediu a min ha opinião a respeito de 
colonisacão; direi duas palavl'as, Sr. presidente. Entendo 
<llIe o fornecimento de braços é uma grande necessidade da 
agl'Ícul1ura; entendo mais qu~ a grandeza das naç~es não 
50 limita. a sua extensão territorial, mas se mede pela Ím
portancia da sua população, da "ua riqueza e da sua civilisa
cão. Assim, pois, não só é indispensavel que as industrias 
àctuaes sejão suppridas de hraços, como tambem que o 
governo se deve empenbar em adiantar 0_ paiz de modo qu e 
elle não marche !lelo simples desenvolvimento natural da 
sua popnlação. (Apoiados). Nestas vistas, Sr. presidente, 
eu entendo que o governo não deve abandonar este grande 
obejeclo ao seu proprio destino, e penso mais que a emi
gração espontnnea não nos virà sem grandes exrorcos da 
parte do governo, sem muít<l cOllstancia e muito disjÍendio. 

O Sa. CAr;DlDo ROMES: - Apoiado; sem duvida ne
nhuma. 

O Sn. MI!\'ISTno D,~ AGRICULTURA: - E estou-persuadido de 
que aproveitando-nos da experiencia que jà temos, conspgui
remoS al~,u!U resultado. Nao nos deve desanimar o mallogro 
de algumas tentativas mal succedidas, e devcmos beber con
fiança nos exemplos que a este respeito nos dão a França caIU 
a sun colonin da Argclia á suas portas, que só agora come cu 
a prosperar, o os III·cprios Estaúos·Unidos que chegárão -a 
obter uma corrente tão forte de emigraçãO, que tem podido 
resistir á terrivel guerra que assola aquelle paiz, mas que 11 
principio virão diversas vezes suas em prezas de colonisacúo 
darem mão resultado. -

Tratou-se da exposicãO de Londres a que concorremos com 
os nossos productos. t:u estava porguadido, Sr. presidente, 
de que este primeiro esforço que fez o Brasil para se tornar 
conllecido na Europa tinha sitio bem succedido; por alguma 
causa que li a este respeito na imprensa eUl'open me convenci 
de que os ricos artigos de nossa producção ali forão recebidos 
com apreço, que excitárão muito interesse e curiosidade, e 
que não nos limitamos á apresentar artigos destituidos de 
merecimento commercial e industrial, apezar de muitos não 
poderem ser perfeitamente apreciados pela imperfeiç1Lo do 
seu prepilro, o que é naturalmente filho da inexperiencia que 
tinhilmos a este respeito. 

O nobre senador pela provincia da Bahia que triltou deste 
objecto, perguntou se o governo estava disposto a concorl'el' 
á exposiçRo que se deve fazer em Pal'is .cln 1867. Devo de
clarar a S. Ex. que conSIdero as exposlcões como um dos 
inventos modernos que mais felizes incentivos tem dado lIO 
desenvolvimento das industrias e do commercio, e que pela 
minha parte farei todos os esforcos para que possamos com· 
parecer naqueJla grande revista do trabalho humano de um 
mouo mais vantajoso ainda do que aquolle por que estreámos. 

O SR. FERREIRA PENN;\: - Apoiado. 
O SR. lllNISTRO DA AGRICULTURA: - Me farão muito Iisongei' 

ras as expressões do nobre senador a quem tenhó a honra de 
responder, em relação ás exposições geraes e provinciaes den
tro do paiz. Tive a honra de propor esta idéa na camara dos 
Srs. deputados, e se o senado adopta-la, espero que ella, 
bem cOnlprehendida e executada com tenacidade e uiscri
CãO, ha de produzir entre nó. os mesmos extraordinarios be
neficios que tem prouuzido em França, na Belgica, na Ingla
terra e na Allemanha. 

Dous Srs. senadores fizerilo reparo em que, estando o Jardim 
Botanico entregue ao Imperial instituto Fluminense de Agri
cultura, figure ainda no orçamento a verba de 23:000~ que até 
então era destinada á este estabelecimento. Eu devo uma expli
cacão a estes Srs. senadores. O Instituto da Agricultura fez 
uni contrato com o sovemo, pelo qual receheu o Jardim 
llotanico, obrigando-se a conserva-lo, a melhora-lo, a con
senar os predlos, estabelecendo ali um jardim de aclimaçãO, 
distri~uição de plantas e muitos outros serviços vantajosos; 
para ISto apenas recebe 12:000~, segundo esse contrato e 
em~llda a e,ss!! paragrapho do orçam~nt~: gua~do dispen
diarnos' 23:000si COm aq:uell~ estabel~Clment() que pouca 
v~~tagelli dav~, ~ a}~lll disito óceup~')'a-se ~ ~!lrvíç~ de pertQ 
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de 100 escravos nacionaes, o que vale uma economia de mais 
de '20:000&. Portanto, me persuado que este contrato será 
summamente vantajoso ao bom publico, pelo lado da econo
mia e pela utilissima aplicação que teru hoje o Jardim 
Botanico. 

A minba atlenção foi chamada para diversos outros ramos 
de s'\rviCo qne na opinião dos nobres scnadores que me pre
corlerão; não estão feitos c9nvenientomente a iIluminação a 
gaz e a limpeza da cid.ade. Eu me esforçarei para cumprir 
m~u dever a esle·1respmto. 

O nobre senador pela ~rovincia da Bahia que (aliou anle
hantem pediu ainda a minha opinião ácerca das uossas es
tradas de rerro.. Peco lícenca a S. Ex. para lhe dirigir 
sómente duas palavrãs a esté respeito. O governo entcnde 
(IUO il viacão ferrca no paiz ê uma das cOlldi~iles esscnciaes 

. para e desenvolvimento ôa sua riqueza c da sua civilisaçao, 
Confiando nos recursos rio paiz, o governo está dí"posto a 
empenbar todos os seus esforços para conseguir este desíde
Tatum, sem todavia esquecer se dos dictames da prudencia. 
(Apoiados). 

S. Ex in volveu o pedido destas informa~ões em circums
tancias nas quaes me obstenho de tocar. -

Uma dcllas se refere á minha pessoa, e eu peço licença 
para dizer sómente em resposta que hei de sahil' dn poder 
bem com a minha consciencia, assim como entrei. Humilde 
operaria do grande edificio em quo todos trabalhamos, a 
prosperidade nacional, eu me rim'ei por feliz e ]lJgo de todos 
os sacrificios que a causa publica impõe a seus servidorns 
se puuer lavrar uma só pedra e colioca-Ia no seu lo):;ar. 

Dedaro mais ao senado quo nunca me queixarei dos in
gratos, porque nas relacões publicas não tenbo outro alvo 
senão o serviço do meu paiz. 

Peço licença para ficar nestas explicações. 

c !Ir. FerI'az: ~ Sr. presirlente, as ultimas palavras 
do nolll'e mini8tro me col1oc50 na uura necessidade dc entre
ler o senado ainrla alguns momentos. 

O nobre ministro, em aliusão a uma pergunta que eu lbe 
di l'igi a respeito do jlcnsnmento do governo sobre a viaçilo 
ferrea, di:lse que eu tinba tmtado rln sua pessoa e que tinha 
envolvido a questão de uma maneira que elle 0;10 podIa 
responder. Ale parece que o nobre ll1inistro está enganado: 
as informações ql!e eu pedi mIo tinhão nada de particular 
com o nobre ministro, e cu creio que o senado todo é tes
temunha dallUillo que eu acabo de afinnar, nem Iloneria 
haver intençào minha sobre um ponto tal, Porventura poderà 
all(uem SUllflor quo unl senador. (fue pretende informaçúes 
sobre um objecto do serviço publico, um objeclo importante; 
que um senador que claramente perguntou quaes cruo os de
sejos do governo, se estes desejos se limitavão sómenlc ao 
prolongamento dlt estrada de ferro de D. Pedro 11, ou se hl0 
muito além, porque o corpo legislativo o ignorava, não oh
stante ser conhecido de outras pessoas, coiirOi'me parece das 
palavras a que alludi, poder-se-hía dnhí entender quo este 
objeeto lOCava particularmente, individualmente ao nobre 
ministro 'I? Parece q'lO não. Donde, pois, o nobre ministro 
pOde tirar esta convícgão que aqui referiu? 

Eu disse na verdade que o nohre ministro que estava em 
(ontneto com as pessoas que mais so asforci!o para levar 
avanto esta idéa, estava habilitado para dar a-s informacões 
que eu pedia sobro a dil'eccITo do ]ll'olong~mento de~tá Cí\

trada e sobre os trabalhos prê!HlTatoríos que so tiobão jA f~ito 
conforme constavn. Porventura destas ~xpressões voderíil 
deduzir o nobre ministro o que derluziu quando fez a.qUl pra~a 
de seu desinteresse, objecto desnecessario. porque o senado 
não pólle entrar na indagaçi'lo de tacs materias .... 

O SR. SILVEIRA D.\. ~iOTU: Presumo-se :lempre. 

O Sn. FERRAZ :-(SllIn duvida) .. e ao mesmo tempo affirmar 
que bavia de sahil' do gabinete como tinha entrado? Quem 
não sahc do gabínllte como tem entrado? Ordinariamente se 
salte sem o que se entrou, porque o lagar do ministro ~ um 
I~~ar meramente de sacríficíos, de desgostos, que gasta a 
vUla. 

Quanto ao outro ponto, eu nilo posso nunca considerar qne 

o nobre ministro pudesse, em referenda a mim, usar da pa 
lavra - ingratidilo. 

O Sn. NI~ISTno DA AGRICULTURA: -Não me referi a V. Ex. 
O Su. FERRAZ ;-Senhores, eu só devo gratirllto áqueJlrc 

que me collocárão nesta posiCão, n qual eu conquistei, não 
pOI' meio do patronato ou apaarinhado paI' qualquer potencia. 
política. mas pela e,;pontanea dedicn;lto dos meus ami!,os na 
provincia, que muitas vezes, ou qunsi sempre, me apresen
tÚI·,10 como candidato á camara dos deputados, e como can
didato a um logar no senado, contr3 os proprios esforços do 
governo, que só uma vez deixou de OppOI'-se á minha candi
datura. E para mim tenho a ~c~solação de que, quando, em 
certa época, na camara dos deputados, ,e procurou de todos 
08 modos ver se sobl'e mim recabiria tambem a exclusão que 
se deu com oult·os, por mais qne se procurasse, em vez de 
pelas annullacães de collegios eleitoraes que se davão, me 
collocarem alÍaixo do numero (lo votos entào necessario, ao 
contl'ilrio, me elevárão ao primeiro logar na lista dos de
putados. 

E que ingratiJão pólle dar-se a meu respeito, quando pro
movendo os interesses do meu paiz, combatendo todas as 
idóas e lidando para vêr se o systema representatIvo se con
solida, não posso ter por fim outra recompensa que os ap
plausos de minha consciencia. 

O SR. MINISTRO nA AGRICULTURA:- Eu disse que essa ex
pressão não se referia a V. Ex. 

O SR. :FERRAZ;- lHas, alia tem alcance, muito grande aL
cance, o pôde ser entendida de um modo que me seja desai-
roso. . 

A quem posso atlribuir a ingratidão '/ Fallo, e fallarei 
em geral. Em todos os paizes o merito é sempre distinguido 
e não se encontra estorvos para o fazer, como entro nós 
muitas vezes succede j em todos os paizes palavras anima
doras da parte dos superiores para com seus 8ubdilos, ser
vem tio estimulo mais que sufficiente para que estes prestem 
melhores servicns, o outros o imitem. 

Eu deploro, SI'. Ilresidente, que iguaes documentos não se 
adoptem entre nós, sinceramente o deploro; e eomquanto o 
nobre ministro falie em ingratidão. eu repetirei sempre o 
que disse nesta casa, e que n5.o é idéa por certo minha. é 
de um classico portuguez - que entro nós, os homens políti
cos. são contados como os tentos no jogo, que têm valor du
rante a operação a que sã~ applicados, ~,pass,:da elLa, este 
ralor se perde; se elle" tmhão como mIl, passa0 a um ou a. 
zero, e só prestão na occasião da necessidade. 

O Sft. SILVElllA DA MOTU: - Ficão na caixa dos tentos. 
O SR. FEIlnAz:-Ol'a, isto, Sr. presidente, que é uma. 

causa conheCIda de todos, parece que por modo algum podo
ria o nohre ministro considerar como uma queixa de ingra
tid,io. 

Senhores, ingratidãO em mim 'I queixa de)ngl'atidão em 
mim? 

Não tenho queixa. 
O SR. ~IlI'iISTnO D.i. .i.GRlCliLTURA:-Se dá Iicença,eu explico. 
O Sr.. FERRAZ;-PerdÓe-me. Senhores. se é pelo lado de 

empregos publicas, um dos maiores que eu podia ter deixei, 
abundodei no ministerio ao qual meus serviços me podião 
promover. Todo mundo sabe que naquella epoca, se eu me 
prestasse a apoiar o gabinete que então existia, não fica ria 
reduzido ao logar que tinha, subiria a mais, porque Q mi~is. 
tro de então não era daquelles que contavão os bons serVIdo
res como tentos de jogo, á seus amigos lhes dava a mITo e oS 
elevava. (Apoiados.) . 

De~ois, qual foi o favor (lue eu pude ter do gove~no? 
Quando vi, SI'. presidonte, que os meus collegas tinhão 
obtido a aposentadoria na magistratura, sendo ~llagistrad() 
avulso, fiz como em outro tempo tambem 11_<. a respeito de 
ajudas de custo, que se me tendo ne::;Í1do, eu alLe!(uei o 
exemplo dos outros: pedi a mesma ~:ÍI(]sentadoria, derão-ma 
e accrescentárão o que eu não linha pedido, as honras de 
descm b"q:(i' doI'. 

O SR. F,ERRf<IRA PJrnl'U. ;>-Muito bem mereddas, 



268 SESSÃ.O EM 1) DE SETEMBRO DE 1861, 

o SR. FERRAZ: - Muito obrigado. Um homem quo levo I Tenho um grande defeito, trabalho e trabalho muito e eu 
durante H annos de líde política no parlamento geral, que ar,rescentarei desejo ser util ao meu paiz. 
pri~cipio-" em 1842, se o quizesse, se lançasse mão ~esses o SI'. ministro da ngl'leultura: -Sr. presidente, 
meIOs tuo co~muns d.e. gue os ~.odernos lan~1to mao; se nfio me occorreu manifestar minha opinião sobre uma emenda 
q~lzesse procurar o espiritismo pOhtlCO, qu~ eXige um. me- apresentada pelo nobre senador pelo AmazoDas. A emenda a 
dtu.1~ para a cer~a dos males que acarreta0 as ambições que me refiro ~á 4,OOOji para auxiliar a publicacllo da Flora 
poht:cas, ,0 qual e um padrmbo, por certo, SI'. presldent~, Brasiliensc do Dl'. 1I1artius. O actual orcamentô não traz se
eu nao sena sóme~te. em 18lí7, e for~ado, nomeado pres!- melbante consignacão, mas alia se acha nas tabellas do orca
dente de uma proymCla e em 18:;9 nJlnl~t!'o. Quan?o eu v~Jo mento para 1860-'-:1866, e é servi~o que tem sido pago uÍti. 
os outr9s mnda Imberbes na Vida pohhca. suh!lem de 16- mamento pela verba.,.....melboramento da agricultura-. O no
pente, occuparem as melbores p~stas do mlOlsteno, de certo bre senador deseja que a quanlla seja elevadã a 3:000,j!, , •• 
que eu com 1lí ou 16 annos de VIda parlamentar tena de ha 
muito obtido esta vantag~m, porque não obstante conhecer O Sn. FERREm,\. PENNA: - Como era dantes. 
minha insignificancia, supponbo todavia que não estou abaixo O SR. MI~'ISTno DA AGOIGULTURA' - .... mas na lei anterior 
de qualquer desses que não tenbão feito carreira. entendeu-se conveniente reduzir essa quantia a 2,OOO;jS, e eu, 

O SR. FERREIRA PENNA: _ Sem duvida. não tendo presentes os fundamentos desta reducçào, limito
me a declarar ao nobre senador que, ainda quando não seja 

O SR. FllRRAZ: -Para mim, pai.;, a ingralidão não é uma approvada a su~ emenda, . ~er~ 5cl!lpre pag~ a quantia ~e 
accusacão nem uma cousa que me possa contra mim valer. 2:000$ pel~ \erh-auxllio a agncultura-, e que pela m!-

__ Eu não IlrocUl'o, não aspiro nada, mas sinto que os bom~ns nha llarte nuo posso c?neordar com este. augmento de l!lalS 
que presta0 serviços ao seu llaiz nüo sejão galardoados como. 1 :000;jl por. não. estar mformado dos ~OIlVOS que resultarão 
devem, não tenhão pelo menos a considera~ão que merecr: , , o corpo le!jlslal!vo a f~zer essa reduc~a~. . . . 
e isto se dá não poucas !ezes. I Quanto a construcllao ~e. um novo edlficlO pa~a o cOlrel.o, 

Senhores, quando esllve na capital da Austria, procurei tenbo _de declarar ao bo,.nado senad~r pelo RIO de Jan~lro 
examinar qual tinba sido a causa da infelicidade de um (jue nao estou certo se eXls.te algum tl~balho a este res~elto: 
grande homem politico que serviu ali de ministro da fazenda mas, se for .votada a quanlla, a~seguroAa S .. Ex. que não ha 
por alguns annos... de ser appllcada senão com mUito zelo e CUidado. 

O SR. FEnREIlIA PENNA : - E suicidou· se. 

O SIl. FERRAZ: - ... Bruck, que se dizia ter-se SUICI
dado em consequencia de desgostos pelas accusaçães que lbe 
fuerão. Eu convenci-me, Sr. presidente, )lor documentos que 
esse homem integro teve contra si a intriga. Em um bom dia, 
depois de receber os melbores alagos daquelle á quem servia, 
recolheu-se A casa e acbou uma carta que lhe era ofl'ensiva ; 
elle não pôde resistir a este desgosto que o nobre ministro 
chama ingratidãO, e qlle eu acho uma violencia, e mais al
guma cousa do que violencia, e teve a franqueza de suidar-se. 
Sua memoria. porém, hoje está resalvada desta pécba, por 
que hoje que relOa na Amtria o ~ystema representativo, se 
lhe fez justiça, sua família recebe uma pensão á custa do 
estado. 

Eu não desejo, Sr. presidonte, por maneira alguma qne 
em um paiz. não o meu, mas qualquer outro pelo qual eu 
tenha afleicllo, se dêm taes factos; nem. 5enbores, posso eu 
estar nestás condições; o que eu faço tambem é em beneficio 
do paiz .••• 

O SR. MINISTRO DA AGRICULTURA: - Nao contestei. 
O SR, FERP.lz: - ••.• bem ou mal, tudo quanto faço é 

com cOllsciencia, se o faço é com sacrificio, e esse sacl'ificio 
nem desejo que alguem conheça, que alguem saiba; mesmo 
os meus amigos mais particulares não estão presentes á mi
nha vida particular, donde isto se pôde inferir. Não posso, 
não quero cousa alguma, e póde estar o nobre ministro per
suadido de quo se porventura me parecer qu e no horisonte 
se me desenhe alguma escada para subir ao poder, eu 
procurarei desta tribuna quebrllt um por um todos os de
grãos pelos quaes possa obter qualquer ascenção. Estou 
contente com a minha pósiçúo, 50U advogado, semlJr8 lui, e, 
llesta pOiição particular hei de servir o meu paiz. Nesta tri
buna hei de fazer o que puder, nas commissões, nos traba
lhos de que se me encanegue hei de proceder como sempre 
tenbo procedido. 

Senbores, já na Camal'11 dos deputados, correligionarios do 
nobre ministro, e outr'ora o meu nobre amigo e parente 
lá mesmo cbegArão a dizer que eu tinha feito muito 
que, por ler feito muito, tinba-me perdido. Para mim isto é 

louvavel ; fiz muito e o que fiz está servindo bem ou mal. Um 
colebre musico um artista hoje de nomeada, Ofl'embacb, em 
uma carta que ha pouco vi IJUblicada. dirigida á pessoa que 
lue pedia algumas notas de sua biographia, traçou algumas 
palavras que podem mais ou menos Sdr applicadas á minba 
vida publica; elle disse. « Não me importo com as censuras, 
ou com quédas, não olho os applausos, vou por diante. » 

Ao honrado senador pela Bahia que acaba de sentar-se, 
tenho do dirigir duas palavras. S. Ex. pareceu ofl'ender-se 
com uma expressão mmba que não levava intento algum de 
magoa-lo. As circumstancias que acompanbárão o pedido de 
informacões que S. Ex. iez ao governo sobre a estrada de 
ferro, estarão na lemb-auça do senado; S. Ex. o Sr. presi
dente interveio na occasiüo em que o nobre senador fallava 
a esse respeito; e respeitando os motivos que determinãrão 
essa intervenção, eu deixei de tocar naquellas circum-
stancias. . 

Por outro lado, parecia-me haver alguma cousa de pes
soal na referencia que o nobre senador fez, quando pedia li 
opinião do ministro da agricultura, ás relações que elle jul
gava não sei porque, existem entre o ministro e uma pessoa 
que tem posto bombros ao desenvolvimento de nosssss estm
das de ferro. Semelhante allusfio a essas relacões deu-me 
Jogar a declarar a S Ex. que na gerancia dos nego cios pu
blicos eu bavia de olbar sempre e unicamente Ilara a satis
facão' de minha consciencia; e disse mais que, como tinha 
sóÍnente em mira o bem do meu paiz, quando deixasse o 
podei" não linba que queixar-me de ninguem, porque, de
sempenhando meus devel'es conforme minha consciencia, fi
cava tranquillo e 5umOlariamente satisfeito se alguma cousa 
pudesse fazer a bem da causa publica. 

Eis a explicacão que eu tinha a dar a S. Ex.; não tinha 
nem tenho motivo algum para dirigir-lhe qualquer insinua· 
ção desagradava!. 

o Ij,l'. Fet"'eil'à PenDa :-Agradeccndo ao nobre minis
tro a attellçfio que prestou ás observações por J?lim feitas so~ro 
a empreza da naveliação a vapor entre Montevldéo e a capital 
de l\lato-Grosso, oescanso na certeza de que, quando houver 
de rever o actnal contrato, procurará S. Ex. estabelecer as 
medidas e condicões mais proprias para conciliar os interesses 
da companhia côm as conveniencias dI) serviço publico, e mais 
adquadas ás circumstancias e necessidades peculiares daquella 
província. 

Quanto á publicação de .Flora Bras~ie!lsc peço p~~
missão para declarar que não Julgo convemente que o aux!110 
pecuniario que se lba concede seja incluido entre as outras 
despezas da verba Melhoramento da agricultura. 

Fazendo delle especial menção em um paragrapbo da lei do 
orcamento,llão só mostramos o ap~eço que nos merece a obra, 
más tambem prevenimos os inconvenientes que podel'iãO dar-se 
no caso de ficar dependente do arbitrio de um ou outro minis-
tro a efl'ectiva applicação desse auxilio. . 

Devo ainda observar que com quanto a mmha emenda 
consigne a quantia de 4:000$, virá a ser sômente de 3,000~ 
a subyenç1to annual, como era antes da lei de 9 de setembro 
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de 186'2, considerando·se o excedente como indemnisação de 
igual quantia que se abateu no exercicio de 1863-1864, no 
que me parece ter havido demasiado rigor de economia, se 
não manifesta injustiça para com o ilIustre Dr. 1Ilartins. 

O SD. JOBI~I:-Foi uma injustiça; creio que entre nós nin
guem é capaz de fazer o que elle fez. 

O SR. FERDEIR.\. PENl'lA :-Aquella rcuucção podet·ja talvez 
ser explicada pela falta de conbecimento da extcns.io e estado 
da obra, mas quando temos obtido informacões tão circum
stnnciadas como aqueIlas que já li perante' o senado, creio 
que deveremos restabelecer a quantia que anteriormente se 
concedia. 

O Sn. P!R!NIlOS:-Todos votamos pela emenda, e o Sr. 
ministro ha de aceita-Ia. 

O SR. FERDEIRA PENN.~:- Em summa, nutro a lisongeira 
cOOlicçãO de que, á vista de taes in[ormações, hJo de os 
meus honrados collegas e o nobre ministro reconhecerem 
quanto iÍ justa e conveniente a despeza que a minha emenda 
autorisa. 

O SR. JOBU!:- Basta comparar as obras do Dr. ~Iartim; 
com as de frei VeIlozo, que custâriIo centenares de contos 
e estão entregues aos vermes. 

Ninguem mais pedinrlo a palavra. fi não se podendo votar 
por falta de quorum, ficou encerrada a discussão; e, reti
rando-se o Sr. ministro com as mesmas formalidades com 
que [6m recebido, o Sr. presidcute deu para ordem do dia 
licguinte. 

1- PAI)TE : 
2- discussão dó parecer da com missão de constituição, 

sobre a eleição de um eleitor e um supplente, pertencentes 
ao collegio de Ubá, da provincia de Minas-Geraea. 

2- dita do parecer da mesma commissào, sobre a eleie<lo 
de eleitores da pa~ocbia de Jitcobina, provincia da BahÍa. 

3' discusião da proposicão da camara dos Srs_ deputados 
mandando pagar a D. SerÍlphina de Arruda Camara, viuva 
do Dr. Jose Francisco de Arruda Camara, os ordenados que 
a este competião como juiz de direito. 

Continuação da 3' discussão da proposição da cam~ra dos 
Srs. deputados, approvando os decretos que estabelecel'Uo as 
condições da concessão feita a Luiz Bouliecb pura lavl"<lr a 
mina de carvão de pedra descoberta nilS margens do Jagua
rão, com as emendas orrerecidas pela commi.são de emprezas 
privilegiadas. 

1 a discussão da proposição da camara dos Srs. deputa(los 
autorlsantlo o governo a auxiliar desde ja com a quantia de 
50:000;ll a quem se ohrigar a lancar no rio das Velhas, ou 
no de S. Francisco um vapor da fórça minlma de 20 caval
los, etc. 

2' PADTE. 
Votação sobre o ar!. 8° da proposta do orçamento e emen

das respeclivas, cuja discussão ficou encerrada. 
Continuaç1io da discussão da mesma proposla. 
Levantou-se a eessão ás 3 horas menos um quarto. 

.,.,a sessuo 

EM G DE SETEMBRO DE 1861. 

PRESIDENCIA DO SI). VISCONDE DF. ABAIlTÉ. 

SUMM!n10.-EXJ>IlDIENT1!l.-Ofllcio rio ministro do imperio.
Pareceres da com missão de marinha e guerra.-Ordem do 
dia. -1' par/a.-Pareceres da commissilo de constituiçilo 
sobre elelções.-Pagamento il D. Seraphina de Arruda 
Camara.-2a parte. - Votacão do ar!. 8° da proposta do 
orcamento.- Orcamento da' fazenda.Discursos dos Srs. 
visndede Itaborilhy, rr;inistro da fazenda (Dias de Car-
valbo.-Emendas do ultimo senhor. . . 
A's 11 horas da manba:, achando-se presentes os Srs. vis

conde de Abaeté, Ferreira Penoa, Pompeu, Cunba Vascon
cellos, barão de lIiuritiba, Jobim, Ferraz, lllal'quez de !ta 
nhaem, Araujo Riheiro, .Dantas, marquez de OIinda, vis-

conde de Jequitinhonha, Souza e Mello, visconde de Suas
suno, Nahuco, Souza Queiroz, Dias de Carvalbo, visconde 
de Itaborabv, marquez de Abrantes barão de 8. Lourenco, 
Souza Franco, D. lIlanoel, Candido Daptista, visconde de Sa
p'Jcally, Paranbos. Dias Vieira, barão de Pirapama. Zacba. 
I"ÍaS, marquez de Caxias e Furtado, o Sr. presidente nbl"Íu a 
sessão. 

Comparecôrão logo depois os Srs. Fonseca, visconde da 
Boa-Vi5ta, barão de Antonina, Silveira da !lIoHa, Candido 
Borges, Rodrigues Silva e Carneiro do Campos. 

I~all<Írilo co",! cama participada o~ Srs. ~ar[o de Cotegipo, 
barao de 1Ilarolm, barão de \,/uarahlm, EuzcblO, Paula Al
meida, Pallla Pessoa, Almeida Alhuquerque, Sinimbú Fer
nalldes Tones, Ottoni, illafra. !\lendes dos Santos, Pimenla 
Bueno, Siqueira e lIlello, Souza Ramos, Teixeira de Souza 
li visconde do Uruguay. 

Foi lida a aela da ses.ilo antecedente. 
O SR. 2° SECRETARIO, servindo de 1°, deu conta do se

guinte: 
EXPEDIGNTE. 

Um oflieio, datado de hontem, do ministerio do imperio, 
communicando que Sua lIlagestade o Imperador reccben\ no 
paço da cidade, â tbora da tarde, a deputação do senado, 
que tem de o felicitar no dia 7 do corrente, allniversario da. 
independencia do Brasil. - Inteirado. 

Outro omcio, de igual data, do 1° secretario da camara 
dos deputados, participando que pOI' oflicio do ministerio da 
agricultura, commercio e obras publicas do 29 do mez pro
ximo passado constou áquella. camara que Sua Magestade o 
Imperador consente na rcsoluçii.o da assemblea geral que 
appl'lIVOU, com alteracões, o conlrato celebmdo com o VIS
conde de Darbacena. pára lavrar a8 minas rle carvão de pedra 
nas margens do Passa Dous, dístrícto da Laguna, na provín
cia de Santa Catharina. -Inteirado. 

Oflicio, datado de hojo, do Sr. Manoel Teixeira de Souza, 
participando que deixou de comparecer hontem â scasflo 
por .achar-se incommodado, o que ainda hoje acontece. -
InteIrado. 

Pelo Sr. 2" Beqetôl'io foi lido o seguinte; 

PAREceR DA COMMISSÃO DE MARI~JlA.'E GUERRA. 

« A' com missão de marinha e guerra foi remettida a pro
posta, approvada pela outra camara, aulorisando o governo a 
promover ao posto de 'in, tenentes os 1°' pilotos AlIol1s~ 
Henrique de Albuquerque e nlello e JoãO José LOlle8 Ferraz 
e Castro. 

r< Estes individuos requerêrão áquella camara o favor que 
lhes c~ncede o Pl'oj;cto,allegando que servirão na armada na 
qualidade tle olliciaes de nautica,pol' não terem sido guardas
marinhas, em vil·tude da intelligellcia I'cstrÍctiva que;;e deu 
ao novissimo regulamenlo da escola Je mal'lOha, apozar de 
se acbarem h"bilitados com os estudos exig-idos dos mesmo:! 
guardas. e ultimamente com exame de pilolagem marcado 
no ar!. ao do dito regulamento, segundo o qual 5e luas 
passou a respectiva carta. 

" Das certidões que juutárão mostra-5e; que o 1° rôra 
rebaixado da praça de aspirant.e Ilor so[rCI' repprovação nllS 
materlas do 1° anno da academia, sendo segunda vez repro
vado uas mesmas materias dopois de as estudar como ex
terno. Apresentando em seguida documento da escola mi
litar, onde olJIÍ'lera approvaçfío do 1° anno, conseguiu 
m~trículn\'-se no '2° anno da academia de marinlla e na aula 
de apparelbo, em que foi ap~rovado, bem como nas doutrillil$ 
do 3° anno. 

({ Finalmente sujeitou-se ao examo de pilotagem na fórma 
do ar!. tiO do citado regulamenf.o, e ficou llabllitádo como 
1" piloto, com excepciio dos portos da Asia. 

(( O 2° pretendente"foi igualmente appl'ovado em pilotagem, 
e consta mais que tambem o fôra no 1" anno da escola mi
litar, em apparelbo, no 2" anno da acndemia de mm'inlta em 
mathematica, archítetur<l naval e desenho de Ilaisagem, assÍm 
como no 3' anno em mathematica, observatol'io, artilharia. 
e machinas. 
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" Pelo exposto conhece-se que os dous pretendentes nüo fi
zerão regularmento os estudos maritimos de que trat~o os es
tatutos da antiga academia de marinha, e o l'0llulamento do 
10 de maio de ) 858, e que portanto nenhum !llreito Ibes as· 
siste para a approvação que implorão. 

" Na qualidade de 10' pilotos em exercicio na armada 
tanlbem lhes falta o tempo de emharque necessario para as
cenderem ao posto de 2°' tenentes, como se ba praticado com 
outros que não têm o curso regular da esc.ala. . 

" Eutretanto, considerando a commissão que os referidos 
pretendentes t8U1 melbores estudos do que alguns pilotos da 
armaria promovidos a 2" tenentes, atteodcndo igualmente n 
que elles se conservão em iCl'vico desde janeiro de 1863; 
observando mais que ha numerosas vagas na classe dos 2°' 
tenentes, para a (Jual a escola do marinba não llóIbilita cancli 
dutos sufticientes; considerando finalmente que o jlrojeclo é 
facult,llivo, e que pois o go,erno 50 uSilrú da autorisacão 
concedida se as necessidades da armada o exigirem:' 

" E' de parecer que, continuando a discussã<1 do projecto, 
pórle este ser approyado. 

J): Paço da camara do senarlo, 6 de setembro de 186i.
Barão de Muritiba.- M. F. de Souza e Mello .-JIlarquez: ele 
Caxias. » 

A imprimir no jornal da casa. para ser tomado em conside
ração quando 50 discutir a proposi~1!o a que se refere. 

PARECER DA. MESA. N. 28 DE G DE SETEIdDIlO DE 1861.. 

Expõe as precedentes ilo senado até o allllo de 1830, lia oc
caS"ião de se lerem os decretos de pl'orogação, e a convo
eaçrIo extraol'dinal'ia da assemúléa gCl'ai" e as aUe!'ações 
ql1e depois daquelle aUnQ têm a este respeito Decorrido, e 
/lem assim o nUlllero de jJl'o)'oga,óes e convocaçiles c,draor
ilinm'Ías desde o alluo ele '1826 ati! o aclual, ,çollcluindo q'UC 
{} Telalorio seja impresso e submctlirlo á cOllsiderafilo ilo 
senado. 

certamente no caso de restaurar-se, como effectivamente res~ 
taurou-se na sessão de 2 do corrente mez. 

Pelos mappas juntos vê-se tambem que no periodo do t. 
reinado bouve tres prorogações e tres COllvocacões extraor-
di nari as da assemLléa geral. • 

As prorogações farão nos annos de 1827 e 1828, compre
bendeodo as do 1° anno ;) espaco de dous mezes e doze dias, 
e a do 2° o de dezesete dias • 

As Conyocacões extraordinarias [orão nos annos de 18'29 e 
1830, comprehcndendo a daquelle anno o espaco de um mez 
e 2 tEas e as deste o de 2 mezes e 23 dias. • 

llou\"o outra convocuçi1o extraordinaria no anno de 1831, 
em virtude do decreto imperial de :I do abril, a qual porém 
não cbegou a rcalisar-se,sendo o decreto declarado sem e[oi
to por outro da regencia provisoria com data !le 2i do mesmo 
mez. 

Hesulla, pois, que, durante o periodo do primeiro reinado, 
a assembléa gOI'al funccionou por espaço de seis mezes e 
vinte quatro dias além do temjlo das sessões ordinnrias. 

No pedodo do segundo reinado, que começa eom a pro: 
clama cão da malOl"ldade no anno de 184.0, têm bavHlo 2li 
proroi~ções, (l o ~empo !IeUas é igual li. nove mezes e vinte 
dous diaS de sessao. 

Neste período a camara dos Srs. deputados foi dissolvida 
por qnatro vezes, a saber: 

Em 18B. por !Iecreto rio 1° de maio: 
Em 18U, por decreto de \li de maio: 
Em 18~9, por decrelo de 19 de fevereiro: 
Em 1863, por decreto de 12 de maio. 
Em cada um dos annos flue se seguem immediatamente 

aos das dissolucões, a nova legislatura celebra duas sessões 
ordinarias, das -qunes uma começa no 1° de janeiro, e li. outra 
no dia designado !ln artigo 18 da constituição. . 

Na segunda sessão de cad,t um desses annos a assemblea 
geral tem sido sempre prorogada. 

Em 1843, por espaço de cincoenta e um dias j 
Consultando-se as actas dcsta augusta camara, uut'ante o Em i8~a, Ilor espaço de onze dias: 

llerlodo que decorre desde a l' sess,lo em 1826 até o anno de EUI 13ríO, por espaço de sete dias; 
1S30 inclusivamellte, reconbece-se que, sempre que 110 se- Em 1864, VaI' e:,pnço de nove dias até á data deste pa-
nado leu·se qualquer decreto do poder moderadur, prorogJn- rerer. 
do, ou convocando extraordinariamente a ilsscmbléa ger.li, . 
a regra foi declarar o pre;idente, depois da leitura, que o A mesa Emita-se a eIpôr sem commeotanos os factos de 
decreto era recebido com Tlmito eSjJecial agrado. que lem dado contu. 

Consta oulrosim que nestes dous casos uma uepllfaç:io Estes farto, dHem ser comparados com muitos cutros, o 
de 14 membros, nomeada sobre prorosta de algum senador, tndos apre.~illIlJs com summo críterlo no ~mpenho deesrlaro· 
ia como orl!ão do senado il"iudecer o ueto do Iloder llIol1e- CCI' a 0llllllilO acerca de uma grave queslao que natul~mento . ri. "" l b de\tc OCCOl'1'Ct'. 

1(1 Ol~appa junto ,ob nO. 10. mOE(ra os casos, e as scssõ S A 9ue~![iO c~nsi".te em saber, se convirá reror:ll1Ur-Se o ar-
em que se IH acedeu vor 6s(e moua. lIgo _.7 t,a COlhtltulf,:?o,na lI al te e~ quo determ .. 1a ~lue cada 

E,t:< pratica interrompeu-se no tempo d,l mcnorldaue, em sessao a':lIu[f! dllraH( quatro me_éS, ou adoptar-se algu!ll 
que, segundo o ~rt. 10 da tm dc 14 de Junbo de i831. a re- oulro l!lC,1Jl qu~ ,eJa cffi~i1z,para que. as call1al.~s n~ exerelCIO 
gencia nomeada deVIa exercer, com a referenda ';0 ffiUll5tro ,)e :U:L ele~ad,u.~_ fUllcçoes .. nunca deIxem de d~c~hr.e v~t~r, 
respectivo, lodas as allribuíções que pela con-litui~fiO (:0 GUlante a. ,r, __ ".o,ordl~nDlla do. cada ;1nno, n~o ,o dS 1-1' a 
imlJClio competiàQ ao 1)[.<1er moderador. e ao chefe do po-I que s~ re~ele.?,ll, :1 ria Co~LlltUl~,lO nos Si) lO e 11., ma
deI' executivo, feitas algumas hmllacues e excepcõcs. ,Iam_hel.l_ alpulll.s ~utla.s me[~l~aS ~e. mteresse g.clal, c,oJa sos 

N,io sc rc~tahcleccu OppOl tunamenie Wl ncnbuÍlJa das õUas ,uçao n:;o ~slr,!.: !,:lS},I~:\l~1:;tanc!as de campal tal' de~o~g.as. 
partes 10"0 QUC findou a melloridade o prccedente a ["ue O ccneUl,o ."" \I,tc,ll~cnCla .lJUbllca, que e sem UUVIU.\ ,!os 
<lenba 'de !!ludilr-ge. ' I ;:OIWll~S de fOl"Hl<l ,reprc,;cnlatll'a um dos elementos de mill;Jr 

Lendo-se em sessão de 27 de ngo"to de 18qO o decreto da. [lo~ça.~ c,:ab;l:d<lt0 .para to~?S os. p.oderes do esta~o, n~~ 
tado do ~ia antecedente que llrorogou a assell'bll,a ocral alé (.elxnJ" pOI celto de dppl~udll e le~lhDlar qualquel sroVl ° dia 10 d~ ~ctrmbro Ill:oximo futuro, o presil!~nt~, dejl~is da rlencia IJUC I'0~s", como e de urgcncJa, consegUir o III Icado 
I . I" I' . I f, • t' I um. cltura, ImItou-se 11 1 ~7.el-qll~ o ~enal ° (Icava tll etra(o.. C. '1 d t exposto e conüando inteirament 

Esta ultIma rormula, SUI!~tltutl\'JI da que pre\"1Ilecêra ale onlenCl< a o que em, , c ' d 

1830 é a que tem continuado li emprc<>ar-sc. como se vê do na prudcncm c sabcGona tio sc~ar.l?, nao meno~ que no cul~o 
l" ' . t h G)o ", que elle consagm. com a llaçaO as nossas HlstltUlçõcs pohtl-
Il,lPP.'\lun o 50 ll. ~:' a' 1 _ < • Cús. cujos benefiCiOS releva fazer senllr praticamente a mesa, 

O Ic"lmeuto do 5011[11,0, no ~.t. 11, e_tabelne_ em leI mos r "'I" hs o!l;:ervacôes [Iue precedem tem a honra 
Aemes os casos CIU que GeVCmllOUlcar-Ec ucputacocs extraor- ,01110 CO •• G U>,IO ". - • , 
,linarias para irem li presença de Sua Magestadê Imperial, e de olrerecer o S~;;UllltO: 

PARECER. Ilcllcs não so acha com cITei to cO!l1prcbendlúo o rie que se 
trata; mas !lUa se dá o mesmo motivo para obliterar o 1'1'0-
c~de.nte, na I"trto fJue diz respeito á [onnula, rcspcitoôa e "Que o preseute relatorio seja impresso, e submeltido á 
corteI, da declaracM que fazia o pre,identc até o anno de conmJcraç;to do senall0. " 
1830, depois da feiturn dos decretos de prorogacilo ou con- Paro do senado, em G de setembro de iSGl. - Visconde 
vocação extraordinaria da assembléa gel'll.· I ile AiJaetd, presirlellte. - Herculano Ferreim Pe1!ua, 2° sc-

Assim qu~, este precedente, que deixou de observar-se sem cretario.-IJanQel Teixeira de Souza, 3° sccrctano.-J. M. 
motivo plausivel, depois da deelarüçao da maioridade, estava da SUva Paranhos. 



SESSÃO EM 6 DE SETEMBRO DE 1861. íli1 

N. 1. 

~IAPP'\ EXPLICA TIFO H FOnMULA PRO~UNCIADA PELO PRESIDENTE DO SENADO IlUHNTll O PEmODo DE 1826 ATlÍ 1S30 INCLt51-
"AMENTE DEPOIS DIl LIDOS OS DECRETOS DO PODER MODERADOR, pr,OnOGAliDO, OU CONvoCA:,mo EXTnAOnDINARlAlIE:'\m A 
ASSElIIBLÉA GERAL. 

SllS5ÕllS ORDINARlAS. , SESSÕES EXTRAOllOIN!nlAS !1 

E PROROGAÇÕES. DIA DA LElTtRAj FOl\lULA D.-\. DECLAnAÇXO 
~ /-~ nATAS NO DO PRESlDEN'l'& 

w Quando I Q Convocaç~es 
DO' DECRETOS. SENADO. DEPOIS DA LEITURA. 

'" comeea- uando Prorogações. z: ~. findarão. , eXl.l'aordinarias! 
~i -----.- ------ ------------

1826 G maio 50temb. i i 

1327 li maio 3 setemb. 1 mez e 12 dias !21 agosto 13'2i i I21l agosto 1827 Ficou sobre a mesa. 
1827 I rncz 10 outub. 1821 11 outub. 1827 Recehido com muito especia 

1828' 3 maio 3 selemb. 28 agosto 18281,~!) azosto 18'j!,g 
agrado. 

17 dias ltlem. 
1829 3 maio 3setemb. 1 mez e '2 dias !) fevereiro ltf29 , ::: abril 1829 Idem. 
1830 3 maio 3 setemb. 1 mez e 23 dias 3 setemb. 183!'1 j9 setembro 1830 Ficou o senado inteirado. 
1830 I mez 21 outub. 183023 outub. 1830 Recebido com muito especial 

3 maio li 8etemb. ' 3 abril 183 [ I agrado. 
1831 

o B S E n '/ A r: Õ E S. 

O decreto de li de abril de 1 S31 ficou sem elfeito por outro da rogencia provisoria datado de 27 de auril do dito nnno. 
Em todas as pl'orogaçoes e convocações extmordinarias o senado enviou urna deputa~ào para agr,ule~cr a Sua.. ~lagez. 

lade o Imperadol·. 
Secretaria do senado, em 6 de setembro do 186í.-Confonne.-O ollicial-maior 11ngelo Thomaz do Amaral. 



SESSÃO EM 6 DE SETEMBRO DE 1864.. 

N.2, 

MAPPA. EXPl.1CUIV0 DA. FORMULA. PIlO/lU/lCIA.IlA. PELO PRESIDENTE DO SENA.DO, DUlIA.NTE O PERIODO DE 1840 A. 186~, DEPOIS DE 
LIDOS OS IlECIIIlTOS DO PODER 1II0DERA.DOR, PROROGA.NDO A. A.SSEi\I~LÉA. GERAL, E BEM ASSIM DO NUMERO DESTAS PROIIOGAÇÔES 
NO MENCIONADO PERIODO. 

SESSÕES OIlDIlÚ.nUS I Proroga-
~_____ cões e 

... Quando Q d Quando tempo de 
'" coreeç.i- fi udaán r~ forão dis- suas du-'" '" rão n f<l solvidas rações ..., 

-- ------ ---- ---
184.0 3 maio 3 set. 7 dias 
1841 3 maio 3 set. 1 mez 
18í1 28 dias 
1841 20 dias 
184.2 1 maio 

18oi3 1 jan. 1 maio 1 dia 
184,3 3 maio 3 sei, 17 dia, 
18i3 10 dias 
1843 lã. dias 
1M3 9 dias 
18U 3 maio 2{ maio 
1845 1 jan. 1 maio 1 dia 
18{5 3 maio 3 set. 11 dias 
184.6 3 maio 4. set. 
1847 3 maio 3 set. 15 dias 
184.8 3 maio 3 set. 1 mez 
1849 19 Cever. 
1850 1 jan. t maio 1 dia 
18S0 3 maio 3 seI. 7 dias 
18tH 3 maio 3 EeL 7 dias 
1851 3 dias 
1~52 S maio 40 seI. 
1803 3 maio 3 set. 2\! dias 
1854 7 maio 7 seL 5 dias 
1855 3 maio 4 set. 
1856 3 maio :I set. 9 dias 
1856 8 dias 
1857 3 maio 3 sel. 10 dias 
1858 3 maio 3 set. 9 dias 
1859 10 maio 11 selo 
1860 12 maio 13 set. 
1861 3 maio 3 seI. 12 dias 
186'2 4 maio 4 seI. 
1863 3 maio 12 maio 
1864. 1 jan. 1 maio 1 dia 
1864 3 maio 3 set. 9 dias 

Dia da leitura 
Da las dos decretos 

no senado 

128 de agosto de 18(0 29 do agosto de 1840 
; 28 de agosto de 1841 30 de agosto de 1841 
123 de setembro úe 1841 25 de setembro de 1 80i 1 
,16 de outubro de 18B 18 de outubro de 1841 

1 de maio de 1842 1 de maio de 1842 

25 de abril de 1843 27 úe abril de 184.3 
28 de agosto de 1843 1 de setembro de 1M3 
16 de setembro de 1843 19 de setembro de 1843 
27 de setembro de 1843 28 de setembro de 1843 
12 de outubro de 1843 13 de outubro de 1843 
20i de maio de 18U 24 de maio de 1844 
26 de abril do 1845 28 de abril de 1845 
29 de agosto de 18{5 1 de setembro de 1845 

30 de agosto de 18i7 2 de setembro de 1847 
30 de agosto de 1848 30 de agosto de 1848 
19 de C~vereiro de 18409 
26 de abril de 18ãO 29 de abril de 1850 
31 de agosto de 1850 2 de setembro de 1850 
30 de agosto de 18tH 1 de setembro de 1851 
9 de setembro de 18S1 O de setembro de 18tH 

17 de setembro de 1853 19 do setembro de 1803 
2 de setembro de 1854 4 de setembro de 1804. 

28 de agosto de 1856 
10 de setembro de 1856 

27 de agosto de 18S6 
11 de setembro de 1856 

29 de agosto de 1807 
30 de ~osto de 1858 

31 de agosto de 1857 
31 de agosto de 1858 

30 de agosto de 1861 2 de setembro de 1861 

ti de maio de 1863 • 12 de maio de 1863 
27 de abril de 186{ 28 de abril de 1864 

1 de setembro de 1864. 2 de setembro de 1864 

Formula da dedaracã o 
do presidente • 

depois da leitura 

-------
Ficou o senado inteirad o. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
O Sr. presidente decl a

s rou que se i:lo fazer a 
convenientes participa 
cães aos Srs. senadore 
que não se achavã 
presentes. 

s 
o 

Ficou o senado inteirad o. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

Idem. 
Idem. 

Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

Idem. 
Idem. 

Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

Idem. 

Idem. 
Idem. 
Recebido com muito ca 

pecial agrado . 

. Secretaria do senado, em 6 de setembro de 1864.-Conrorme.-O official-maior, Angelo 71lOlllaz do Amaral. 



ORDE~I DO DL.\,-I' PARTE, 

I!!LEIÇÃO DA CIO.\DE DE UM'. 

progenit~r_ Te~-ge recorrÍllo li emprestimo'!, qucr dontro, (lua 
fóra do ImpertO, pi!.ra acudir á deliciellcia da receita do 
estado. 

kntrcu em 2- díSCU5Silo, 6 Coi approva1io sem debate, o lIa· 
'recer da COffillli.são de constÍluicàõ sohre a eleicão ue um 
J'leitor e um supplellte. pertencentes ao collegio dá cida~e de 
UM, da provincia de Minas Geraes. 

Seguiu·s~ em 2' discussão, e fui lambem sem debate ap
provado, o pal'ecer da dita commissüo sobre a eleição de 
elcitores da purochia de Jacobina, provincia da Ilallia. 

PAGA~m~TO A D. SERÁPÍlI.sA DE ARRU!)'\ CUI.!.R.'. 

Entrou depois em 3- discussão, e foi sem d.bate ~pprova
do para subir á saucção illlperial, a Ilrol,osição da camílr;a ,los 
deputados, mandando paga,' a D. ~erafilla de Ar,uda Cama
m, viuva do Dr. José Fraucisco de Arrudil Camar", os vrdt· 
nados quo a est~ c',uJpelião como juiz de direito. 

'2' PARTE. 

Oll~À,1!E::'TO UA AGlílCOLTUn!. 

. Procedeu-se á vot,~ção do art 8" e pill'"gr<l()ho~ da.pro[los· 
ta do orçamento e das I'especllvas emelala., CUJa dl~cu"s,io 
licou encerrada na se-são antecedente. 

Foi apllrovado o artigo, saí.o o algarismo, 
Forão aplJrovados os 5S I", 2°, 4",7-, S·\ 10 e ti •. e re

jeila1los os ;.to, a', Go, 9·, 11, n, 13. 14, 15, 17 e 18, tOU05 

ua JJrOllosta. 
Forào alJprovadas as emendas da camara dos Mputados aos 

~§ 3', 5-, 6·, 11, 1'2, 13, 14, la, 17 e 18, bem como as dos 
S.s. visconde de Jequitinbonha, tanto na 1" como na 2" parle, 
e a do Sr. Ferreira Penna ao art. 8·, sendo rejeitadas as do 
Sr. C"ndido lloff;ei! 1Ilonleiro ao § 3°. 

oaçMoIENTO DA FAZENDA. 

Estando presente o Sr. mini.tro da fazenda, entrou em ditl
eussão o art. 7' da mesma proposla, com as trnenda<! da 
camara dos deputatl(ls. 

Forão lidas, apoiadas e postal! em discussão as seguintes 

El!~NDÂS. 

« Ao § 12 do art. 7·: - 'fypograi'bia nacional, inclusive 
&O:OOOip.n a,publica~ào do Diario Q/fitial. 190;UOO~.

.de (;arvatILO. » 
« Ao § 20:-0br"s, ficando desde já autoritiada a coostruc~ 

de uma ponte na alíandega de I'eruambuco, em logar de 
l,OOU:OUU:il diga-56 t, 1GO:OOU;í. - Dias de Garval/w. » 

o !!Ir. "lscGode de ItabOl'nily :-Sr presidente, e·ntre 
as questões que se prelldem á di,;cussão da lei de que tmlamos 
avulta tanto mais a do cstal10 fiuanceiro e ecollomico do 
paiz, quanto li impossível decretarmos os sel'viços e os lu lidos 
IIceessiLrios para dles, sem sabel'lllf.ls ou avaliarmos que re
eur~os tem ou póde ter o tllesouro. Assím, pois, fal'ei algu
mal! observa~õ9S gemes, mas breves, sohre esto importanle 
ponto, allt~~ ue chamar a allenção do nobre ministro ·da fa
zenda sobre algumas verbas do orcamcnlo da sua reparli~ão, 

A primeira COUS!\ que dá nos olhos a quem folbêa os I'e!;,,
torios e balanços d" repartiç,'io da. Cazenda é o crescimento 
progressivo das despeza8 publicas. Sei que nem ~ellljlre este 
crescimento é llliÍO indicio: muitas vezes é consequclleia ne
eess.U'ia do augmento da propriedade e civilisaçào dos 1l0VO. ; 
mas inldizmeule Ilão EÍ o que acontece entre nós. 

A deópeza publica, de alguns annos a esta parte, tem cres 
cido em ~rop"rcào lIIaior do que a receila, ou autes a dei
peza tem creSCIdo em progressão muito notavel e as relldad 
publicas têm·se conservado estacionarias, o que mostra que 
nem 11 produc~ào do paiz augmenta, nem os capitae. cre~· 
eem pela aceumulação das sobras annuaes forradas 80 con· 
sumo geral. 

Este ;;rescimento, Sr. presidente, tem-se tornado mais pro
nuncidd9, a, quasi direi, mais desregrado dos dous 00 &res 
ultimo. annos nalnCCÍr05 pat'3 cá, istll é, do COllleco da flova 
era, 011 silunçao na..,celllil-, comO) a deQumj~o\l ~ ll!wlIUa<1o 

O orçamento que e,talllOS discutindo, com os artigos a,l
ditil'oS que o acompanhárão, com os proj.ttos que se acbão 
no senado, alguns dos quaes já forão votados, e com os que 
se estão elaborando ainda na outra camara, elevilo li. des
peza do. an,no linanceiro co~rento a um ponto a que alia ainda 
não attlDglU; e, para acudir ao desfalque dos correI! publico5, 
o unico meio que nos apresentão, são aiuda a8 opel'acOijs ds 
credito, isto é, os empreslimos. • 

Coutinuando na vereda em que embicámos e na qual va~ 
mos caminhando a passos de gigante, receio que eln bre'l 
tempo' ou cbegaremos ao caso de declararmos uma bancar
rota, ou 861'Cmos obrigados a recorrer a !lUVOS e onol'oso. 
impostos. 

O SIl. DANU~: - Ou ás sub:;cri[J~'i}es 

O SR. VISCONOE DI! hABORAIlY : Os impostos nas cireUlII' 
stancias cm que nos achamos nito podem deixar de atACAr 
as fontes da produccão, e faze-la diminuir: esta diminuic,ll> 
ba de necessariamente escassear a renda publica, e a -e~~ 
cassez da renda ba de trazer como coosequencia a l1eeessi. 
dade da creação de novos impostos. Assim, nas circuÍIIstal1-
eills em que nos achamo:!, e com o systema que vamos 
seguindo, cada creação de impostos tornará necesi;aría li 

creação de outros impostos. I\larchando neste circulo vicioso, 
em logar de progresso, bavemos de promover a decadencin. 
a ruina, a miseria do paiz, bavemos de acabrunhar os pro
ductores que são os contribuintes, reduzir á prolJre~ll 
aquel!es que ainda Tivem hoje na abaslanç~, e à miseria O~ 
que Já lutão com a probreza. 

Quem considera profundamente nesle estado de cousas não 
póde d~ixar de contl'!star-se proCundamente e de receiar que, 
continuando a caminhar assim, cbegar$IDos !aIVAZ em pouco~ 
annos á borda de um abysmo, em que se poderão despenhar 
não só a ordem e a paz publica, semlo talO bem as in-titui
ções do paiz; porque o Eenado não ignora que as convul,õeK 
politieas, as revolucões, para servir·me da verdadeira eXI,rcs
lIão, produzidas ou' auxih<ldas pelos solTrimentos da pobreza 
e da miseria, pelos sritos da fome, são as mais assustll.tlüra •. 

Eu disse, Sr. presidente, que de annos a esta parte as des~ 
pezas crescem pro/(reisivamente e as rendas conservito-se 
estacionarias. Para pronr esta aS5erção basta lançar O~ 
olhos para os documentos que nos apresentou este anuo O' 
nobre ex-ministro da fazenda. 

Até o anuo de 1856-1857 a nossa de!peza não subia a mai~ 
de 40,000:000$. á excepc.í.o do anno de 1851-185'2, em que 
[lor cireumstancias extl'aõrdinarias e excepcionaes elevolI-~" 
a 4'2.2U:000~(J00, para descer logo no anno seguinte a 
30.929:000~. 

No anno de 1857-181i8 a despeza, que tinba sido até enUa 
no maximo de 40,OOO:000.~, subiu de um jacto a 51, 755:000j,; 
dabi conservou-se pouco mlis ou menos ne;le al~arislDo alô 
1860-1861, em que ella attingiu o de 52 308:000$ ; no exer
cicio de 1861-1862 elevou~se ainda a 53,298;OOO~; no de 
1862-1863 a 55,087:000"; no de 1863-186i, conl'orme 
calculou o nobre 'ex-ministro da fazenda no seu discurso pre
nunciado na camara dos dignos d6put.1dos na sessão de 16 de 
julbo deste anno, a despez" deve elevar·se a 59,400:00()~ ; 
e finalmente no anno financeiro corrente nJo baixará de 
62,000:000&1 a 63,OOO:OOO;jl. 

Vejamos agora qual tem sido o progresso da receita. Áhí 
o anno de 1856-1857 ella elevou-se progres;!ivamente de 
lU, Hi:OOO,a, que era em 1847-1848, a 49,15U:OIW;$. e n" 
anno seguinte. 1857-1858, a 49,747:0(J0~; mas b"ixou no 
de 1858-1859 a 16.919:000JS, e no de 1859-1860' a 
43,80i:OOO~. No de 1860-1861 arec61tilsubiu a 50,05 1 :000':'. 
e no de 1861-1862 a 5'2,175:000'; mai no de 186!-18ti~ 
desce a 47,650:0001. No anno de 1863-1861, segundo 11 
calculo do nobre el-illillistro da fazenda, deve eU .. chegar a 
52,000:000"'. A.saim, I) meio termo da refllla do estado d~sda 
1866-1857 a 1863-186S ti de 18:9afi:OílO~ inlerier ainda (\ 
que tillha lido em ·t8ãG-1857. E note~se qll~ !ln~tcs u'li.mo~ 
aMOS o Cfll!eimellto da !'eceita (em ,ido ravOi'crÍt!o (J~r LRU 
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cil'cum~wneiil tlH~!'Ciol\<ll, qual li 9 preoo elevado fjue têm 
ootido productQs brasileiros, i8to é, o Cilfó, o nlgodão e o 
mesmo aSSUCAr. São. pois, circumslancias e~traordinaríar que 
têm Cúncnrrido para que a nossa renda não diminua e se 
tenha conservado estacionaria. 

Vejamos 8gora quaes são os encltrgos a que é!!tâ sujrilo o 
(hesouro, provenientes de oxercícios anteriores, e aqu~lIe5 
de que se acbará onerarlo no !im dos dous c::.ercicios, cujo 
!lr~mnento estumos discutindo. 

Quanelo se tratou da resoluclio, que nuterisava o governo 
para executar no anno fillanc~iro corrente o orçamento du 
exercício anterior, procurei eu demonstrar, e creio que o 
!lemon~trei, crue 110 fim tlo exercício de 1861-1862 a divida. 
pa,s,iva e nigivel do thesouro devia. ser de 2.000:000~ a 
8,OOO:O(){)"it i'elos documentos que ultimam r,te Carão apre
untados ~s eamaras legi,lativas pelo nobre ex· ministro da 
lazencJa verifica-~c, e eu não o demenstro por se!' longo, 
fa.stidioso e t!8,neeessario, veriflea-s~, digo, cluO no fim 
de 1861 - 1862 a dividn ~ligivel do thesouro era apenas de 
i.711a:Ono~, No exercicio de 18G2-1863 fi receíta. Coi de 
'\7,1Si10:000;,!, a de.<IIp.za elevou-se a SlS.OOO,OlJll.,'í. AS$:m, 
v~ri5eou'$Il nesse CXr.l:C'c.iO um :'jfieit de 7, 500,OOO,jl.os quaes, 
8()mmadoi com os '2 '.!OO:(lOO,;l que :fkàrão de 1861-1862. 
prcfazem a quantia d41 dez mil e Wflt08 contos; mas, como 
ro fim do anno \l85sado o governo contrahiu dous empresti
mos, um dentro do paiz e outro fóra. importando em 
10,1I0Q:OOO;ll. pouco mais Ol! menos. seltuc-s6 que estes em
prestimos cb~gllrão para ,pagar a divlda exigivel existente 
até o fim do anno Jlnanceiro de 1862-1863. 

Pelo que toca ao exerci cio de 186'3-1116i, Q Sr. ex-mio 
[Iistro da ratenda orçou !l despeza em H9,400:000,'l e a re
ceita rm 1.12,OOO:OOIl!l'l; o deficit desse anno economico devo 
• ~r. pois, de 11,4.011:000$, pouco mltis ou menos. 

No anno 8nanceiro corrente ILS despez~. incluídas nas ver
'!lu do .orçamento ele.:lo-Ie a quasi ll7,000:000';;, porque, 
eillliquRlIto a camara dos deputados tenba reduzido as despe
las pllr!tque designou quantias a IH,Si2:000,J, todavill. nll.o 
inelulu abi, além de outras quantias, a de i,OOO:Ooo>6 ~ara 
pagamento do resgate do p~pel moeda ao Banco do Brasil, o 
IJI16 eleva a despeza ~ecretllda nessa lei a mais de liS,OOO:OOO;/lí. 
A I"to temo. de ajuntar n~o só tres mil e tantos contos para 
p''í:ll'me!ll.o dos dotes de. Sua Alteza a Sra, D. Leopc)ltlina (l 

Sua AItF!a. a Sra . .$). Januaria, despezas de cnxov.al, etc" 
mas ainda <~'dc 2,000:000,.& parn a companhia Ulliao 6 In-
• Iustria, confurme a lei que volálRos ba poucos dias. Dei
xando de parte outras 'despezas, e nno melemlo em conta se 
Afio as de ~ue tenho fallll,lo, -é' claro que as' do exercício de 
t8r.i-l~65 elevar-se-hão a mnis de 6i,OOO:OOO/. 

:feremos.pol'tanto,uo annofinnnceíro de 1863-1864 um de
!leit ele IUOO:OOOllie 110 corrente o de 11,OOO:OOOIi!. No de 
1865-1866, pnra o qual servirá wmbcm a lei de orcamento 
que e§tamos di.l'cutindo. o ileficit não doe ser inferior a 
1I,(){)O,OOO.$ ou 6.000:0001. Teremos, ,pois, n~cussídado para 
lIóudir aos sl~ni,:os decretados ·nesllllei, e fi defieiencia de 
receita, de 1863-: 186l, de ober ainna por 'Via de operações 
de cre,hto li {lulllllla de 22.000:0001i1 a 23,OOO.,OOO~, afôl'8 
os 10,IlUO:OOOll que pedimos emprestado em 181>11, Ora, este 
quadro me parece MfU5tarlor. (Apoiad.()s.) 

Se tIvessem 06 e~peranças de que as rendas do estado 
au{tmentassem progrcs~ívillIlellte d'ora em diante; que a 
jlrOducç;10 crescesse; e que dabí lirassemos meios para acu
dir no Ilcrescim,' continuo da. dcspezils ordinal'ias, e /lO aug
mel~to dos jures e amorl.í~ll~llo ,los emprcstimos quo temos 
conlrahino e vamós coutrabil', alguma razão, algum Cunda
mento ha\'eri~ para lan<)armo~ m~o desse recurso, e nllo 
tratarmog sermmcllte de redUZir as despezus- publicas; mas 
1I0demo; ter e.perancas clisso'/ Se recorrermos aos oito ou 
nove annos li que m; referi h1 'jlouco,observa-se que a renda 
1'.!!Il-Se Conversado cst',cinnaria, lllas. que a producC<lo tom 
uo facto díml!lll.ído; e quaet silú as ratões que podei'l!O in
spirar-nos a confi.an~a 40 que n!lS IInnos seguintes dar-t;e·ba 
um facto Inteil'UOlcllt.C oppo~tl} ? 

Ao agrieullllra, nossil unica Conte do ri'lucza, pl'(unette 
Ilr8S€er "prMperar de IOlIlIeil'lI 11\10 9 aug,mento dn renda 
publka seJa Jllíllçiente I'RI;\ liu~r lIesapparecel' 1); dea~it5 

doe futuros orçmllent05? ,fia poucos dia6 disi;'e um d~s ornÍl
mento! destll CMa quo nossa lavoura estA ameacada de uma 
crise borrivel; e, de~gracatlamente, é isto uma' verdade, de 
que nenhum de nós duviJa; e, se assim é. senbores, cO,mo 
poderemos contiuar a marchar na senda desastrosa em que 
vamos proseguindo? 

Quando se discutiu na camara dos deputados não m~ re~ 
cordo .e a lei de forç.as de mú ou de terra, ou a resolucM 
que mandou continuar no nnno COI rente a lei de orçamento 
do ;mno passado, concebi, .ao h\r nlg'uns dicursos ali prufe
ritlos. esperanças de que rccuririamos dCí'sa vereda; qúe 
~rripiariamos carr@ira; que a camara quatriellllal esCúrcar
sn-bia por diminuir as l1espezas até o ponto que Cosse possível, 
e que proporia outros meiOS de supprír o defiei!, se (Hlcit 
~udesse bll"er ainda depois. do reduzida~ as ,je13pezas. lnfe~ 
li.mentB nã.o aconlerell assim; o rem(,dlO fll:C se deI! ...ara. 
evitar o delkil foi conceder se ao governo a autorisác!o 
illimitaJa para fazer operaçlles de credito', como Ibe pa-r6-
cesse mais conveniente. 

O S~. F.nR~~: - Em dons artigos adrlitivos. 

O Sn. YISCO!'lDI: ns I!ABORABY : - E' verdade, em doua ar-
tigós aúditivo$. . 

O Sr. presidente do conselho no! disse ba poucos dial qull 
é um dos pontos do seu programma fazer todos 05 es[orC05 
para equilibrar a receita com a despeza. E~tou que S, Éx_ 
tem agora boa occasião de mostrar que seu programma '6 
uma verdade, que suas palavras n[o sllrllu desmentidns de 
obras, E' tempo ainda de reduzir este orcamento, mesmo em 
alguns dos ministeriol, cujas despe&aljá -{orlio votadas em 2" 
discussão. 

O SIl. SIL'I"lIIB,lIl,l MOTu: - Ap~indo • 

O Sn, VISCONDE DII hA.BOR!.Bi: - Ainsa podem-se reduzir 
81 de5pe~a5 com o exercíto. . 

O Sn, SILVEIRA lIÁ MOTTA: - Temos a S' discussão. 

O Sn, VISGONOG DI IUBOnAllV : - Um dos grandes inconve
nientes, além de outros, que me parece baver no systema que 
temos seguido de alguns alloos atraz, de acudir âs exageradas 
dcspezas por opcraçõeil de credito, li a Cacilidade que li re 
CUI!O dos empre.timos dá pará se augmentarem as despe.as. 

O SR. CAl>ll1DO DonG&s: -Apoiado . 
O SI\. Vl5GOflDI! DS lTuoRAHY: ~ Estou profundamente 

eonvencicJo de (Iue, se fassemos obrigados /I crear impostLB 
para nugmentar ns despezas que exige li elevação do exercito 
de UJ,OOO a 18,000 praÇlls; se tlvessemos de crea·los e ar
recada-los para o pagamento do elce~so da garantia rie juros 
á estrada de ferro de l'ernambuc6; se tivessemos de decretar 
c cobrar immeniatanlentc impost(Js para &ubvencionar com 
2üO:OOOilJ annUdes a uma companbia americana de vapores 'e 
outras despe1ll8 desta natureza, nlio !l5 teríamos decretado. 
Os clamores, ° descontentamento quebavião de excitar, em
bargar-nos-biito fazé-lo. 

Mas recorremos aos emprestimos, o povo nil.o vê, nito sente 
logo os males quo dahi rllsultão; não percebe que no futuro 
hão de appareeer em muito maior e,cIIIII; !l, portanto, soffre 
pacificamente, soffre calado, c o governo ou nós, as camaras, 
porque, qunnrlo fal10 em governo, refiro-me 'wmbem ás cama
riS, o governo vai assim creandopesadil!Simos onus para 05 
cuntribuintes, porque não acba resistencia d/l parte daquellc8 
que têm afinal do Eupporta-los, 

Mas. dizia eu, o Sr_ presidente do 'conselho pôde ainda 
r \lIlediar este mal, pôde reduzir"8. quantia que se pede para 1l 
exercito li que ror indispensavel para.termos 1(,000 ou 16,000 
homens em 10gar de 18,000. 1\ a forca que decretámos em 
1861, e que quando muito poderemos continllar a ter. 1st!)· 
nilo é uma suggestã.o, ama lembranca bostll, ella tem Si~9 
advogada nesta casa por amigos dedicados e prestimosos 110 
ministerio. 

O governo pediu t3,200:aOIl~ par)! ~ repll.r·ti~o da 
f;uerra; a camarn do~ deputados ndu~1U C5ta qnantia a 12,OOO:OOO~, conlaodo ÇOIll o qJla4ro do sX!Cr~ilo dovôl.d n . Ilt 



';dl' 000 homens. Im lS60-11l1H CSlil quadro se elevou a 
Iillli:de 17.000 homens, e de.pen~eu-tie neôsa .. eparti~ào, 
G()mo se '1"11 dos balancos, a quantia de t 1,3tlO:OOO&. 

Ora se os nobres ·ministros quizesscIII reduzil' o exercito 
11 15,0'00 homens, !(astal"iào, não ~i!!o 10,000:000J/!, mas 
muito menos: porque um dos nJals Illustrados e sinceros 
amigos doministerio disse na outra camara, na sessão de 
8 de julho ultimo, e disse o sem duvida com muita convicção 
~ conhedmento de causa, que a mesma quantia que se dava 
ute agora, para um exercito de H,OOO Q 15,000 bomens 
chega muito bem para sustentar um exercito de 20,000 
homens. 

Ora, se com menos de 11,aOO:00o,a se póde 8l1s~enlnr um 
exercito de 20,000 homens, sel(ue-seque, reduzlOdo-iw o 
l'xercito a 15,000 homens, poderia o govel'no fazpl' li de,pe~a 
do ministerio da guen'a com 8,000:OOO~ ou \I,OOO:OOU,3. Eu 
dar·lhe-hia, por~m, os to,OOO:OOO~, ainda as.im se eco no· 
mis lriào dous mil e tantos contos. 

~e, demai., os nobres ministros quizessem. tomar o cou· 
selho de outro amigo dcdicado, acabando com varios. arie
lIae! d~ provinci.as, que, cOlno elle dizia, o ~6tOU ta~bem 
cOllve,ncldo, são tnu~els sorverloros dos dinheiros publlcos; 
1!8 quize;sem de.armar alguns navio., que, na pbrase do Sr. 
conselbeiro Saraiva, silo verbas de despezll inlltil; se qui. 
ze<sem deixar de gastar diuheiro com novos armamentos, 
com fortificacoes que mesmo na opinião dos seus mais extre
IDOS dtfensorcs nào servem para uma I'esistencia sena e ef
IIcaz contra as a.zgressõe. dOIi governos estrangeiros; se 
q\lizesscm fazer, além destas, outras economia.~: estou que, 
elnbora não se rpstabelec~sse desde logo o cljUlllbl'lo eutrA a 
receita e a despeIII ordinaria, ao menos harcria pequena dif
ferenca, a qual. poderia ser suppriàa sem. recorrermos ~os 
elllprêstimos. 

Procedcndo assim, os nohl·es.. ministr{)S mostl'arião que. 
querem sineel'UDlCllLe' renli'Zal' o seu programma, ao menos 
no tocante ao equilibrio entro a receita e de!ipcza, equilibrio 
Ilue é necessario restabelecer, sob pena de expormos o paiz
ás maiores calamidades, e o meio de fazê-lo não é augmental' 
os despczas sem criterio e recorrer aos empreêlin,os para 
supprir a dcficiencia da rcceita. 

E', quanto a mim, um erro o querer-se Justificar despe
laS exageradas que nr.o offerecem vantageDl presentemente, 
nem talvez em um futuro ainda muito distante, com a con
sideracão de que somos muito rice~. E' uUla illusão; o Brasil 
lIà\) é um paiz rico. Temos immensas matas, terras fertci;, 
J';os caudaes, (} verdade; a natureza foi libcral corunosco a 
este respeito; mas não nos i.cutou da lei a que sujeitou toda 
a humanidade, isto ó, a rle ganhar o pãe e enriquecei' com o 
suor de seu 1'0;;.10. (Apoiados .. ) De que nos senem coses elc
montoi de riqueza, se niio Lemo;; braç.os para deóbravar as 
flO'J'e~tas, para rotea-Ias, (Iara arrancar de seu seio o. recur
sos que ellasencerrão '/ (/~loiad(J.s,). Esses dons que a nilturcZil 
1I0S otlerece, e.~a vastidüo de lerTeno~, essas matas SrlU hoje 
luais um elemento de enfraquecimento dQ quo d~ verdadeira 
Corça. 8e com a. populaçi1o (Iue tem o imperio todo bou
vesóemos povoado sómente dua. ou tl'es provincias, icriamos 
uma naçã.o muito mais furte, muito mais podero.a, muito 
mais civilisada do que tendo esse me.lUo numero de homens 
e_pu Ihados por uma iuperficie immensa separados uns rl.o:5 
outros por distancias quasi incommcnsuraveis, de sorte que 
~ara fazer uma eslrada que communique alguns milbares 
de habitantes entre si somos obl'igados a fazer desl'ezas 
avultarlissimas. 

Assim, senhores, declaro-me altamente contra o systema 
que estamos seguindo: cmprestimos para despezas ordi
nadas; emprestimos para pagar jUI'os de emprestimos; 
emprestilUJs para fazer trabalhos publicos, que não com
pensiío actualmente os sacrificios que fazemos com elles, 
nem podem compensa-los por muitos anno.; emprestimos 
para fazer estradas de fel'l'o afim de irmos admi I'ar as lllagni
ficencias do rio de 8. Francisco (apoiados) são illu:;ões, são 
uev"nêos que não creio que o senado possa acompanhar . 
. Feitas estas ohserva!ji'les geraes, Sr. presidente, para ma

nifestar o meu pensamento contra o systema que estamos 
5eguindo de crearmo. düspezas ordinarias Ilara que n1l0 ternos 

renda oorrelipondento, r&i:orrcndo cO~~~lIer/16 11"" empre,timoB 
4ue nos bito de lI'azcr, em 11m futurG mais ou me"os longo, 
gra,·i.simos comprometlimontos, passarei u fazel' ulguml\8 
obsenllcões tlcnrca de "arias verba~ do urc~mellto da fazecdu. 
Mas, CO[1I0 nilo posso n:ai4 estai' de pó, ro·go u \'. Ex. o favor 
do consultar o ,unatlo ~e me dA licença par/!. continuar 1\ fali ar. 
sentado. 

o SR. PRIlSWIlNl'~: ~ Convindo o senatlo, o Aobl'O seuador: 
póde sentar-se. 

O SR. YISCOM11! DI.: ITAROfiAH'Y: - A primeira observuçilo
que tenho de fuzer li respeito do art. 7· recahe sohre 3 emen
da da camara do~ upputatlos. Tinha o govel'no p~dido. n/!. 
sua PI'op"sta para as dc.pezas da rel'arlicJo de fazenda, 
19, 131:198:J55t2; a emenda da camora redui. Ci'tú qualllia a 
17,367:779Jii3:í; mas a emenda ti illusoria. Se se quizesll~ 
fazer um Jrcamento pouco sincero, niio se pralicüria do mouo 
divcl·so. A c·amara dos deputado. supprimiu (I § 27. que cou· 
sigllavu a quantia de '~,OUO:OOO~ para pagamento dI) res~al6 
do papel-moeda; e. devendo, portanto, o algari;Ulo da (11'01'0.1,(, 

ficar reduzido a 17,131:198:,;'iõt2,elevou·o li ti,3G3:,19$1Hii, 
sem aliás ,ul1primir realmcnte a verba relativa ao resgate do. 
papel. porqu~ em lNU du~ artigos additivo:! autorisa o go,'cl'lw 
a emittir apolices até li importallcia de 2,OOO:000tl pAra oe
correr a esõa de_peza. Em tlue euu"i:;t~, pois, a realidudo ? 
qual o fim da emenda? l'areco-Ille que f Ma mai,; reb'ular e 
legal ter conservado, nessa palte, a pl'oposta do gO\'ernu, 
laulo mai8 poryue a lei de 9 de setembro de 18U'2 não I'er
mitte ao ministro <:la fazcnda ordenar o pagamento rljl ~erviço ' 
algum ,em que na reópectiya lei do or~aml'llto estejào é\ln
slgnadoa os fundo:) necessan05 para e,,~~ serviço. 
. A srgunda observação é relativa ao § :2"-Juro da "h'ida 
Int~rna fUlluada.-l'ião_tcnho observacilo neuhuma a fazcr a 
respeito da yuantia que pcde o uobi'c mini.tro da fazend,l. 
Creio Q!le eit:io abL inclüidos tambem os juros das npoliceô 
permutadas, deag03lo do anno passado em diante, por ~c.~úes 
da estrada de .. lürro de D. l'edro lI. nlas o nohre mllllíll!.o 
pede, comQ deve, u. quantia nece&óal'Ía para pagar o juro. 
dessas apolices, o não contemplou no or,camento a somma 
necessaria para as chamadas das acçOes q·ue furão recebidas 
em troca daquellas apolices. 

Q,artollo da leLde:22 de agosto del8GO diz: (lendo) 
• O gonrno fica igualmente lIutorisado nlio só p~ra con

ced"r aos accioni.tas dll e!trada. de ferro que gozão de gal'ilu
tia de juro a permuta de suas acrões por apólices da divida 
publica interna de 6 'I. ao par, õu.por titulos da divida 11.·, 

,tm'ui! de i 1; 2 o;. ao par, 5e os ditos accionistas elltl'an1n 
e({cctil'amellle no tllesolllio, CODl a quantia neces.aria para 
pl:eencher o valor nominal das mesmas ac~õe.s, ma; tambell.\ 
para raalilUt a ~ita ~ermuta por qualquer outro meio quo. 
não seja'mcnos favori/.vc ao. !\lteresses do e,;tarlo. A somm>l 
da primeira das indicadas 0l'eril~ões lerá a applicaçiío qu~_ 
lhe fOI' dada na lei do orcamenlo. " 

Foi assim que se praticõu até o anno pas:!a<lo; mas enl 
agosto deSie anDO foi expedido "tio tbesouro ao prc:,iMnL~ 
da estl'ada dc fen'o de n. Pedro 11 o -seguintó avisQ.: (lclld',) 

" Millisterio rlos ne;:ocio~ da fazenda.-I\io de J;meiro. '2\1 
de agosto de 1863._l\eipnndelldo aos oflicio. da directoria 
da estrada de ferro de D. Pedro 11, datados de ao de julho 
proximo passado e 13 do COrrente, e satiôfazendo oi requisi
ção feita peta miuiôt,erio da agricuJturn. cOlllmercio e obras 
publicas, em '25 do mez filll].o, tieelaro a Y. S. qae o govel'l!~ 
mperial autorisa a chamn~a ~rollo;ta do 10J 1'0.1' al:ção, o 
bem assim, consenLe qno a directllria, para .U:5teutar o valor 
dos titulos da ':ompanhia, declare áquelles accioni;tils, a, 
quem não convenha rcali:wr a eulrada que vodem l'el:mutHI' 
as suas acções por upolices de 1:000$, computados ao par 
ambos os titulos, devendo, nos casos em que o valor das ae
ções pormutadas for de t:OOOJ/!, eutrar o accionista com'1 
quantia necessapia para. cOHlpletar um numero e.xacto de ap~
lices. » 

Claro é, portanto. que esta disposição cstá em contradic
cão com a lei. A lei lIutorisava a troca de accÕ1l, por apohces, 
ila divida publica, com tanto que o. accionista·s entra.sem par,;;· 
o thesollro com a quantia neee-:,aria para preench~r o yalq!' 
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1I0minal das mt!mali acçôes : a llrJem de 20 de agosto autorisa 
" permuta sem e,ta condiyão, Assim, quem possuisse 20 ac
COes ~ quiusse troca-Ias 1101' apolices, quando nao tivesse 
realizado ainda senão 160~ por aceão, deveria enlrar para o 
tlJesouro com a quantia de 800~, ê receber 'quatro apoliees 
da divida publio8. A ordem de 20 de al(o.to permiltiu qu~ o 
possuidor das 20 acçGes entregasse ao tbesouro sómenÜl 200~ 
c recebe,lle tres apolices, O preco que tinbão então e lêm 
aiuua estes titulos da divida publicá, e a necessidade em que 
se achava o governo de contrabir emprestimos par1\ acudir 
ás necesliidarles, 00 serviço publico, tornão evidenl~ que a 
operaç.lo autonsada pela ordem de 20 de agosto li mUito me
nos favoravel ao estado do que a pllrmitticla pela lei de 2.2 
de agosto de 1860, 

Aquella ordem é, pois, urna violação de lei. 
Mas, pondo da parte e.ta questão, pergunto eu, com qne 

aututisação pó de o nobre ministro da, fazenda pagar as pres
tações ou c~lamauas que forem feltns llela cOlIlpanbia da 
estl'1ula de ferro rle Pedro lI, sem baver para isto fundos da-
1~l'etados no orcamento? E o facto é que se têm feito, de 

_( nneiro pal'll cá; duas chamadas; que o governo tem en!. ado 
oum a imJlortaflda dellas sem autorisação do poder legisla
tivo; e, o que ti mais, no orcamento que di.scutimos não se 
vede dinheiro !Jara as pre.tncÔes que aiuda restão. 

Vejo Ilesses factos duas il(egalidades: a primeira ter o go
verno feilo as per!\lUtas ue uma maneira diversa da que foi 
Tlrc~e~iptn na I~I de ~2.. de ago,tu ; a segunda ter disposto dos 
ÔillhClIOS publtcos para um emprego não au.torisado pelo 
Ilodt'r legislativo, Quando as permutas erão feHas na fórmll 
da lei de 1860, ficava em deposito n.o lbesouro a quantia 
necessaria pafi,l. elle realizar as chamadas; agQra não, agora 
é precÍi'o que o nobre ministro da fazenda tire essas quantias 
da receita ordinada, e as de.line a um senico não autorisado 
!Jor lei, Desejo, pois, ouvir à esle respeito' alguma explica-
cão fio no.bre inilllstro da fazenua. . 
• Para o tltesouro nacional 'e tbesourarias de fazenda pede 
o orcamento 1,235:178;3. Segundo o balanco de '18~1-1!l62, 
'IM é o 1\ltimo qu~ nos Coi di.,tribuido, g~s"tou-se nesse exer
cicio a qUillltia de 1 152,(JOO~; pede-se, portanto, 82,0001> 
ma!s do que g~~t.)u· ~e naq\ldle ex,ercicio, Não se têm feito, 
CI'CIQ C\\, deJ861-1862 para cá alteraçGes no reg\\lamento 
,lo tbesouro e tbe!ourarias, que conservão o me~mo numero 
de empregados: posso estar em erro, mas nao me recoruo 
de 'lua tenba LaVldo allel'acao alguma nesse regulamento, 
Não concebo, pais, a necessiaade de gastar-se mau 82:000lO'l 
do que,;e despendeu com essa verba naquelle exerci cio. 

Para a typograpbia nacional pede o governo a quantia de 
1110:000$; e, conforme o balanço a que ba pouco me rereri, 
gastou· se em 1861-1862 a quantia de 95:990~; ba, portanto, 
uma diJferenca para mais; no p~dido deste anDO, de líi:-090$. 

Descjo quê o nobre ministro me informo se no augmento 
ue desl'eza que nesta "e rIm pede o lbesouro está comprehen-
dida a que se faz com a Colba offieia!. . . 

O SII, DIAS DE CARv,\Lno: ~ Não, ~eÍlhor, 

O SR, VISCOI'iOE DE lTAllQI\AR,\, : - o. e:x-nobre mini8tro da 
fa1.cuda tem a bonrlade de declarar que não está comprehen· 
,Iillil na verba - Typographia Nacional a despeza da folba 
cfficial ; mas como pretende o governo fazer assá despeza? 
Não vejo na prOliosta do orçamellto que discutimos nenhuma 
verba tlestina~a para esse fim ; e por isso ou Il. folba official 
!leve acabar, ou o governo pretende fazer despeza cOm este 
ramo de serviço sem estar alltorisado pelo poder legislativo, 
Não Mra melhor, mesmo para o governo, que no caso de listar 
r~solvido a contÍuuar e;sa publicaell.o, pedisse para ella os 
fundos ncce!isarios, tanto ma1s poique deve estar seguro de 
que lbe não serião recusados? . 

O SR, D!u D.E (;!HVALRO ; ~ Álloiauo. 

O ,SR. VISCOllDE DE ITABORABY : - Não se pense que, c0!ll0 
a lei do orçamento votada em 1862 autorisou em um artigo 
~dditivo !I despeza de 10:0004\ com a publicacão do Diana 
O/li,dal" cOlltinua esta. despeza a ser autorisatla. Seria isso 
,:olltl'arío nâo .ó ás dispo;;ições das leis ant.eriol'~s, mas prin-

dpalmcllte 1\ de um do! artigos do mesmo prt.ljecto que esta
mos discutindQ. 

I!ura obra~ publicas pediu-.c na propo.ta do orcamentu a 
quantia da 13!lO,OOO.~; a camara dos deputados êoncerieu li, 
de \.UOtl,OI!O,p; mas pllnL que lim s110 pedidos estes 1,OOO;OOil~,?' 

.111Im que ohrlls ? quaes s;io as flue o !t0verno tem de cQntt
tl4ar dUf'Ilute o anuo financeiro corrente? que quantia é des
tinada li cada uma ddlas ? em que e:<tauo se aebilo? quanto 
!'6 tem flespcndido com cada umó ? quanto resta a de;pen~er? 
Nada distu sabemos, de nada somM informados; 1\110 ba. 
nos documolltos uficiaes, uma palavra que nos pOi'sa esclare
cer Pilra rcturlllos COOoClenClo,;amente ne.ta materia. 

O SR, vl,cm'J)E DF. Jt:Í!UlTL~nU!\!lA, : - li essa questão da 
casa da moeda 1· 

O Sr., V15CO~DE DE lTADORAUV : - O art, 14 da lei de H 
uo setembro de 1B5U, iôto é, lei uecretaua ante.s da nova éra; 
diz o se~uiute; (lClldo) 

« Cada um do. m.íHi~fros Cará especificar nas tabdlas ex-
1,licativas da Ill,.,p,,,t'l lIIJ11ual do orç.mento as obras que por 
couta da repartiç;;o a ~eu cargo deven.l ser emprelJenrlldas ou 
continuadas; que quantias se têm despenuido com cada uma 
dellas; (luauto S61'1\ I,reciso para conclui las e a quota que 
,umpre COH~ignal'-lbe8 na lei. cuja proposta for apresen
tada. » 
. Esta disposic,jo cl,3 lei de li de setembl·o de 18~9, Sr. prc-
5idente, é sabj,i, e, se Cu>se exeqtada, evitaria I(rand~;; abuso& 
e nos Caria .0 menos ~aber quanto se te!!l gasto com cada· 
Illl;\a das obras para que o governo nos vem pedir quantias. 
tão enltlobadas na proposta da lei, ,do Orçall)(lllto, . 

Se tives,emos esses esclareCImentos, saberlumos, por. 
e:>;cmplo, 'ju"nto têm já eu,tado as obras externas da aHall
!lega; quantu ti preci.o ainda despendtr ,para conclui-Ias; 
qual foi fi prejuizo qu~ teve a fa~enda [Juh,hca .com o de"mo
ronumelltu <lU" occoÍ'reu" creIo que em Janell'o ou fevermrQ 
uo anno prvximo pils5atlo, e cuja reparaç,l.o não consta que 
tenha começado alé agora; que quantia e preCISO para con
cluir a duca 'lue se est;\ fonstruindo;. quaot,o para levar o, 
c"e;; aw o anienal de guerra. 

]\iilo sabemos quanto tem despcndiooJ'à com e;;.a8. obras, 6 
em qU'lllto ~o avalia a reconHruc~ào a parte du molle quo 
fui d~.stl'Uida., 

\;'erguntarei eu : gue embaraço) qu~ difficuldade acblIo o~ 
mÍl,i,tros em cumpri!' com essa dl~pOSIÇào de leI? 

lia poucos dias nOs uizia um illustr~uo senador "ela pro
I'iucia di! Ualua quo 00 IlIO d~ Janeiro se têm d~s"endldo 
grandes SOIl!lllaS, sem que o pocer legislativo tenLa entrado 
DO exanlC desSlis despezas, 

E' U1!m verdade, mas é uma ~erdado tambem que, para 
evitai' essas e outras censuras bem Cundl1,das, a legislatura 
de 18;;9 estabeleceu a regra Ilua acabei de mençioui!r e que, 
<o Cü:;se cumjJritla e executada como devê.ra se-lo, pelos mi
~istl'os das dílIerell~es repartições. ter-nos-hia ministrado 
inforlnllCMs e dados sufficientes para . entrarmo~ em mai~ 
acurauo' e:,:ame sobre e$Ser8mO do serviço. publico. 

Chamo, I,(lis, a attençiio do nobre mInistro ~a fazenda 1\ 
do~ seus eoHegas (l~ra que cumprão co!,! mais esmero dl\ 
ora em diatite essa tlis,posiç;io de leI. . 

Basta já de abusos; pOll bamos u'!l termO a essa obstma
cão, ao capricho que fazem os mllllôtros de postergarem as. 
j~i< !linda quando ellas não olferccem o menor embal'aco da 
e .. ~~uc:10, e nem pouem estorvar o~ seus projectos politi,cos. 

. O uÍJhl'e miniilro ria fazenda diZ me que têm de sahlr do, 
senado Il~ra objecto de se!'viço ; VO,U, portanto, terminJl.r o 
meu discub;o ; mas antes dl;;SO desejara. cbamar a attcllç<1o. 
ue S. Ex, para á organisação dos balauQos do tbesouro. 

O nobre ministro e o senado sabem que não temos out~o~ 
meios de lh,;ca\i;:ar as despezas que fai o governo, de ven6-
car !e clle cumpre ou não as disposições do or~dmenlo, SI! 
excede ou não as quantias que Ibe são mnrcadas , se adml
ni~tra como deve a fortuna publica, senão os hala.nços, e 
estes mesmos mui retaruados; mas ó precis.o que taes docu
mentos Eojão ao menos ol'ganitiados ~e maDeira que fa~ão fé. 
que n1l0 suscitem a mrnor ,usPCll.a de quc não devemo, 

I 
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;Icredltar 1I.lIes. OI!!, deixando outras irregularidades que 
!,oderia Ill,nntar, chamarei 11 attenção do nobre ministro para 
it ~e!.(uinte pôlrtida, que 50 lê no rosto do balanço de 
1S60'::"186!, o qual nos Cui distribuído ba pouco tempo: 
(lendo) 

• Receita.- Opel'a~,lIes de cre<lito.- Importnncia do em
pre.1I111O levantado ~m Londres para li COlUllílllhia ~Iucury, o 
qual Ocou a carg'o do !!,,,verno em virtuole .10 "cto ria enculnpu
cão d" contwto ua me,ma c',mp""hi'l, 1, 200;OOil~. " Es,,~s 
1. '20 (lt(HlO,ll sOll1n1<lo-se com 0$ outros' rr~cur"Il$ extr'lOr,lina
rios do (besuuro para prerdzer~m a quantia de 51i, 121 :961~ 
quo saltlilo, como se vê na pagina da direita, com a de8p~za 
ordinaria e de operacões do credito. As,im. um contrato 
p~lo qunl o i(overno s;, obrigou a pagar 1 ,'jltiO:OOO~, que a 
companbia do Mucu,.! dúvia em Londl'c~, se eócripturou como 
ulOa operação de credito que deu ao tbesouro o recurso ou 
I'eceita extraordinaria de igual quantia, ou, por outras pala· 
vras, a obri~açiio. 'IUe o governo contrabiu de .pilgar 
1.2no:ooo~ pela companhia do Mucury. se converteu Imme
diatamente em uma sumUla ,te 1,200:000~ que entrArão para 
as caixas do tbesouro I 

estamos no fim da sessão, e não quero ser causa de não 8"'· 
concluir o orçamento. Estou convencido de que n~o nos fal
tará occasiào de comparar e!se periodo com a nova éra, e a 
comparaçi1o será mais sensivel, mais palpitante, e mais decio. 
.im, quando a nova éra tiver tido maior duracão. Reser
vo·me, se Deus me der vida, para demonstra'r quanto são . 
injustos 05 censores e accusadores, e principalmente aquelles 
'lne . tendo lido parte Il\uito activa (apoiados) e muito 
~m,'"z nas a'lministl'a!lões dessa época, boje t<io aboca· 
"bada, não se pljárilo ou mTo tiverão escruloulos de serem 
os primeiros a accusar aquelles com quem tinMo ser,ido ao 
pa iz dos factos em que elles mesmos tomárão parte tão im· 
pOltante. . 

Antes de terminar rarei uma observacito ao nobre ministro 
da fazenda, ou antes dar:lbe-hei umâ. informação. O, di. 
nheiros recebi~os em conta corrente estão por lei isentos do 
imposto do sello ; mas abusa-SE! desta disposição.Eu leubo, 
mIo um recibo de um estabelecimento bancario desta cOrte, 
mas uma cópin que mandei tirar, li que diz o seguinte: (lenda) 
" N.o. Rio ,Ie Janeiro, 2 de julho de 1864. ltecebêmos do 
Sr. F. (supprimirão-se os nomes e as quantias) a quantia de 
$ que lhe creditamos em ~onta, e que não poderá ser reti-

O SH. FEBBAZ:- I"to é bello I rada sem o Prévio aviso de 90 dias .• E' um recibo como se 
O SR. VISCONIlP. bE ITABORAHY:- Assim. cOll1paranllo a re- co~tllmào passar aos que I.evllo dinbeiro aos banqu~iros em 

çcita de t>6,126:!16 1;$ com a despezfI de 5!:U~09:000,jl, resul- cont;\ corrente; este reCibo li passado em 2 de julb? de 
ta o .alrlo de 912:070<11, quando de.êra 31'I'arecer u~í dellcit, I 186', ma~. no mesm~ dia escreveu· se nelle a seguinte 
pnrque os 1.200:000$ nãO podam fi"urar como (I)C61ta extra- declaraçao. {lendo} . .. . 
ordinaria.. . . O. «R~cebêmos o constante aV1s~ deste reCibo. RIO de J.nelrO, 

Citarei ainda ° h~lanço pro.isorio apre&entado tambem e~te 2!le Julho de 1864. » De munelfi!. que o. que era um reCIbo 
anuo. (Lendo.) , I<Receita.-Quantia~ que, pelos motivos ex. ne c?"ta corrente tornou·se uma Terdadelfa letra a pra%o d6 
Jlostos na tabella n. 7, ainda onstão a que seja saldado o mo- 90 lhas, que d~v~ra pagar seHo e nito pagou. (Entregan~o. o 
vimento, de Cundos, 51:a53;l5~6.)J To!los nós sabemos o que papel.ao Sr.-IDlJIIstro ~a faunda) , .Eu s.eç~ ao nobre mlnlS
",e chama no tbesouro moviniento de fundos. São as remes~as t~o que guarde para SI o papel, nao e:;,eb~ mesmo que se 
Ceitas de umas pam outras caixas do e.tado. Estas remessas, dlvulAue o no.me da casa qll;e passou o reei . 
por mais que se multiplitluem, não podem fazer augmentar o Tenbo finah.ado. Sr. preSIdente. 
producto dos impostos, nem mesmo a receita extraordinaria o "' ... mlnls.trq da Inzenda pronunciou um dia-
do tbesouro j as~im como, se qualquer pessoa tivesse em ullla curso que publicaremos 110 appendice a este volume. 
alltibeira li quantia de l!:OoU,ji, não Caria augmeotar O valor o ..... P~a" de ~~"HlbO: _ Sr. pre.idente, levan. 
delles passando-os para a' outra. DeSIJe~ag de lOo~i- to-me nesta bora tão adiantada, porque entendo ~er do meu 
mentos de fundos são as remessas (eitas de umas the- rigoroso dever dar ulIla breve resposta ao nobre senador que 
sourarias para outras. Receitas de mo.,·im~lítos de fundos encetou este debate. 
~ão as quantias recebidas pelas tbeiourarias a (/uem ellas Senhores, estou convencido de que niIo haverá nesta. casa. 
~ào remettldag, A despeza, pai:; de movimento de fundos dous nobres senadores que não pensem do mesmo modo que 
deve scmvre balancear com a receíta, salvo se em caminho S. Ex. sobre os pontos em qu~ ellll lallou; em theoria estou 
se extravião algumas dpssas quantias, O thesouro, porém, de accordo co,m o mesmo nobre senádor; não ba nenbum de 
dú-nos lIe:,se balunco uma tabella ,le movimentos Ile fundos, Mos que não reconheca que é preciso pOr um paradeiro ás 
e lllJrque ainola 01<0 "liquidou n I]uilntia de 51:000,'5, accres- ,iespezas que não (orêm ab~olull;mente indispensave\s e que 
cellta e.ta quantia á rcceita. do estado! tudos nó~ devemos concorrer parI! este fim. Infelizmente, 

Sei 4 ue se trata du bnianço provisorio, e estou que no ba- porém, quando se desce da tbeoria á pratica, nem todos 
lun~o ucO"itivo nã',,'ppar~cerásemelhilnte 1I1l00lillia e erro t:to ostão de accorilo; então vêm as necessiJades de cada loca· 
"alnHlr, OlaS nem 1'01' isso deixQ de recear que vellhl a repro· lidade, os interesses ilI\me.diatos de cada provincia, e lazem 
duúl'-~e pcnmte I) sellado~que se praticava em outros tem- com que muitos daquelles que têm influencia com seu voto 
pus. Consultem os nobres senadores os balanços anteriores a subre o orçamento se Vi íi10 obrigados a atrastar-se um 
1848-llli9 e acuarãõ uhi ora augmenta.la ora dil!linuida a pouco dilquella tbeoria.. 
receitado estadocom salJos ou deficits de movirnenta de Cundos. pijla minha parte dedaro que penso como o nobr.e senador, 
Em um deS~eg balancus augmentao-se os recursos do tbesouro a re;;peito desta mnteria; 8. tanto. quanto em mim couber, 
com (J st\ldo do 6,0IÍO;oou~ de movimento de fundos. Ora., estou prompto. para !\l\lÍliar este pensamento. 
como des~jo que semelbante cousa se não rcprodu%a; que, O nobre senador ha de recordar-se de que este anno eu 
quando [) tbesouro tenba, como tinba nessa ~poca, um deticit procurei cingir-me o mais que e.u poss.ivel a este. pen6amen~0; 
de' quasi 9,OO():000~ não nos allre,entelU um bulanço com o se não pude acompanba·lo em tu.do fOI porque Clrcumstanelal 
8a)l!o de 2,000:000$, protesto contra essa pratica absurda e muito Imperiosas me obrigárdo em um 011 em outrO ponto a 
cbamo para esse pullto a attenção do no~re ministro. . desviar-IDe desses principios que tenho sempre sustentado. 

Foi com semelhantes documentos que a,índa ha pouco Diante do interesse nacional, diante dos comprolI\issos a CJUo 
tempo na camara dos deputarlos sUstentou-se que as admi~ o gov~rno não devia faltar, não podia eu, por motivos sim· 
ni;!rnçl!es de certa é:,oca deixarão sempre saldos no Ibes,ouro, vlesmente de economia, sus~ntar certos principioi, deixa:ndo 
e pretendeu·se, à vista desses saldos ficticios, imaginarios, elI\ abandono outros que e.ra indispensave! sustentar. 
accusar as admini.strações posteriores; quando aliá~ a época Eu ~eio, senhore~, que a ~eS!1io já terminou o se\! prazo, 
a 'lue se alludia ha.ia deixado, em logar de s/lido,' 11m que estamos em uma. prQr~gação, e que os meu.s n.obr\!5 colle
detlcit muito consideravel, como $e provou no relator[o do güs terão, como eu, desejO de que, sem presCIndIr do exame 
mínisterio da fa%enda do anno de '851. neçessario Dali verbas do orçamento, le aprei8.e .. lua 

Seria aqui, Sr. presidente, o logar de eu fazer algumas vOta.çilo. 
con5ideracões, algumas apreciações retrosl'ectivas para vin, O SR, FERREIRA PE~lU.: _ Apoiado" 
gar as administracões que servirão o paiz durante os H an-
1I0S, conta.dos de õutubro de·t8,ia a 30 de maio de 186~, das O SR, Dus llg CA.IlVALDO:-Não quererei eu, pois, tomar 
acculiar.Ges, dos improperios que i6 lbos tem lançado; mas inutil!Dente O tempo ao senado, lIem m~mo, mJhoretl, mil 



tef~ntllria hoje se nao tivesse necessidade de afl'astar de mim 
uma accusaç/lo que !Do paroceu grave, embora o nobre se
nador que a fez não tnes5e intllllc.ao· de aecusar-me por esse 
mcto_ -

O Si_ 'VISCONDE DE ÍT'ADORAfiy:-Sem du-v.ida, 

o SR •. DUS'D! CAltVALBO:-E Fe ea nao tomei logo a pa
la'!l'a qua~ldo o, nobre. senaJor vela provincia do Rio de Ja
neIro !ermmou o seu C!I~cUrso, se deixei que o nobre ministro 
eBunClasse aI; s~as OPlnIGC. <I reSlleito da matprin. creio qUl' 
era este procedimento um. dever da miu\ul parie, Desde o dia 
30 de al:0~to eu não respondo ma!s Ilela administração, é ao 
nobre mlOlstro a quem compete bOle manifestar. [I l'eQ~amento 
do governo, sustentar. e defender iíquillo que eutender que é 
C?nveaienle; mas eu nllo posso declinar de mim a responsa-

,bIIldado dos factos qUB pratiquei, daq!lelles em que tomei 
parte_ 

Senhores, exporei <10 llOoado, com toda a verdade, e;ses 
factes; e são testemunbas do que digo não Só os membros 
da commissão tle fazenda da camara dos Sr •. deputados, 

-como alguns outros qpe assistirão ás conferencias ctue eu 
tiv~ na cam~~, q~ando se tratou do orçamento na parte re
lallva ao mlnlsterlO quo estaVa a meu cargo; quando fui 
chamado para combi~ar com a commiss~o a re~peil() deste 
assumpto, eu fiz senUr que não me parecia I!rovav.el que a 
renda. do estado, no anno a que o orçame'lto se referia, fosse 
sufficlCnte para todas as despezas; que, embora eu tivesse 
alguma esperança de melhoramento na renda, como falIa 
crer o produclo tle nOi;;aS alfandegas, ia verificado nessa 
época, toda,:ia eu acreditava que o governo ficaria desar
mado, se accltasse o orçamento, ainda mesmo foitas as re
ducções q~.e e~tlio proposli.s, sem q.ue. fosse e.lle babil4tatio 
com os meios mdispensav.eis·llarU, na lulla d'e renda. occor
reI' ás despcns do esl'ldo. Fiz então sentir li illustrada 
c0ll!miSSllO daquella camara que eu não leria duvida de 
aceitar o orçamento do meu antecessor como elle o bavia 
ofl'erecido, Ee nas disposicões fillaes dg' orcamento eu fosse 
a~torisado a preencher o ([eficit ou com a enli$.ão de hilbetes 
do thesour!!, nllo sendo ella só como antecipação de receita. 
o~ por mel? de qualquer outra operação de credilo. A com
mlssao manifestou-se contra e.m opini~o !fuando discutimos 
em particular, e até a segunda discus~ão' ella sustentou o seu 
proposíto. . 

ponda ás suas·palà\'I'aS, não pOI'que &s tl1me çomo U!llll ul:~ 
I(resll.o, porque estou certo de que o não forilo mas porque 
de suas palavras põqe dedulÍr-se alguma ccnsu;'a no aeLo da. 
'camara, e por ess~ acto eu sou tão responsavel como a ca-
mm'~, porg.ue o aconselbei, [JOrque .o aceitl'Í. . 

E por I,;SO, senhores. que eu entendi do llleu ri"oroso 
dever apr~sentar 'perante o senado a~ ralões que me ~M\'Ó .. 
rão a aSf)nl praticar na ouLra camara. e creio 'lue, citando 

.HP,mplos qne n.ào Iludem. s.er contestados, lenho mo,lra,IQ 
que, ~e procurei fical'habll:t<lrlo pal'a essns de_pezas. com uni 
recurso exlraol'~inar~o, não roi s';1I1Io P' I'que não podia on
te-lo como depOIS a camara tios 81'S. deputados concedeu em. 
absoluto. 
, Se eu tivesse-obtido na 2' di.cussão o artigo que veill 
'para, o senado, au~ol'lsa!ldo. o ~ovel'110 a .fllzer opelações de, 
.credlto pilr" &Uppl'1l' a tleficlenCla da receita, declal'o ao 110-
,bre senador, que nilo plinlJa o ·menor oJj.taeulo em aceitar o 
orçrlment6, tal· qual alie tiuhq. sido ulll'eselltüflo. 

Etá· pois,s senhores, dada a explic~çito a c.te respeito. 
O n~bfe seliil<llll' fez algumas observações ;. l'cspeitú rio 

'.acc!esc.'mo do desl'eza que se nota na "crba dus jlll'OS da· 
diVida Inter·na. Devo responder ao nobre senador q\le II~O era 
posiivel que eu conservasse o mesmo al/!,HI'ismo para o lmga
mento dos juros da divida interna, quando eUa nos fills do 
anil o 1H1ssado,tinlla subido a 5.55:1:000,~ por urna' operactío de 
credito que o .. meu nohre líntecessor hnvia reit" em vIrtuda, 
de autonsaçilo do corpo legi.lativo. O nobre seulluor sab~ 
que a lei de 1802 autorisou o governo a emiLlir a~olices lIam·. 
o pagamento das prezas hespanbolas e das pretas da in de ' 
pendencia. para o pagamento ao Banco do Bra,iI e pllI'a mais. 
alguns outros objeclQs; foi em consequencia da díSI!Osiçilo da 
lei que o meu núbre antecossor fel essa emissão em outuhro .. 
do anno pas.ado. 

O'SR Vl~CONDE DE IrAIlORArIY; -Nilo censurei tomuem li 
Y. Ex. por i.so. . 

OSR, DIAS DE C;\RVALBO : - I'.ortanto, digo ql!e n~o. era 
posslvel que eu deixasse do lledl!' uma somma muito maior, 
para o pagamento da divida iuterna do que aquclla que tinba, 
sido pooiJa !l.uleriormenle, 
. O no.bre sen~dor lambem pergu~lou. se ,no juro ria divida... 
I\lterna estava Inc!uldo o das apohces que o governo tinl!!l_. 
emillído em permuta das ac~õe. da estrada de ferro, 

Q. SR. VISC01'iD&.DE hABORABl' ; - Perdôe V. Ex" eu lI,io, 
perguntei. Eu disse que côtava cel'to ~c que c=lá"ão com
prehc.ndidas; nem podia deixar,de ,er. 

O So, DIAS Illi: CARULUO: -1Ila5, outra observacão rc~" 
S. Ex., e é se não estava incluida a renda das accõu -da e,,-, 
trada Je rCI·ro. • 

Eu me achava obrigado, pela posição que occupava,a sus
tentar wn orçamento que nM sabis~ do COf(IO le~islatívo 
,~m os meios iodispensal'cis. para b"bilitar o govern; a rea
lizar todas as despezas decretadas; (Jl'opuzentào a commi.são 
qu~ ella fitesse nao uma iIIusllo ao Jlubli~o, nã<l UIlL mbt8r~ 
(uglo para mostrar uma despeza menor do que aquolla que· 
r~alment~ se bav!a de fazer, mas que imitassemos o que 
tmbll.J rCIto as leiS de orçamento anterwres. O~ nobr-<ls sena-
~ores S?bem qu~ pehllei de 9 de setemhro de 186! o governo O Sn. VISGONDE DE lTADonAHl' : - Nao, senhor. 
t~ha SIdo aU!oflSa~o a f1l1er as, desJle7.<ls do ~stado, e, tiuba O Sn, Dus DE CARVALBO : - Ent:i.o nM comprebendi bem_ 
lido tambem autoflSatlo a fazer operacões de credito para O SR. VlSGOM!! DE IunonAHY: - Se estava incluída a 
realizar,aJém de diyersos obiecto~,o pagãmento de i,OOO:OOO~ . somma necessnria para pagar este auxilio. ' 
ao Banco do 'BraSIl. Como f.U tmba achado embaraco em 
obter da commisslto o aUl:ilio de que cu julo-8va preéisar o O, SR. DIAS DE CARVALHO: - Eu Ir.tareL depois deste, 
tllesouro, recorri a este m~io, propondo qlHl~ visto não que- assulllptO. Pareceu-me que o nobre senador tiuba feito 
rerem conceder-me autoTlSacao para operacOes de credi.to algumas observações neste .senti.do, porque unt~o eu pre
mi c!lso ~e que a despeza losse ~uperior á réceita, então tendia mostrar que havendo mclUldo lia teceíh quinueutos e 
provl~enclassem desde logo .8 respeito desm verba, dispondo tantos contos com!) producto da renda da,;; aceões tia estrada 
na leI acLual, como se haVia disposto na lei de 186:2 e me de rerro, não era possível deixar-se de in.cluír na verba das. 
pa~ece que em algumas outras anteriores. !linistros muito. apo.lices a somma necessaria para, o pagamento. dos juros 
mais emlnen'es do que eu tinhão aceitado este arbítrio e correspondentes a essas apolices. 
nenhum delles de ~ert(). procur~u iIIudír Ilem o corpo legisla- Vou agora tamhem mostrar ao nobre senador, que S, Ex. 
tIVO, n~l1.l. 0. publiCO. ~u, POIS. senhores, quando aceitei e não tem razão de aecusar o governo pelo facto de ter eHe· 
m~s~o IIIIClel na commlssão este recurso, afa.modo'me da mandado pagar a jmportancia das cbamadas feitas até o flre
OplnJ~O do m,eu nobre antecessor, declaro ao senado que sente por conta das acçGes da estrada de ferro de D. Pe
Dão tIVe ~m v.15Ia~ nem· iIIudil' o publico, liam aparentar uma dro lI. Direi a S, Ex. que, pelas contas que me forãO apre
despeza m{enor nquella que realmente tinha de (azer·se. sentadas no tbesouro, eu observei que o producto dessa ope-

O Sa. VISGONDE DE ITABORABY :_ Não me referi a Y. Ex. raçãO de permuta das acçGes da estrada de ferro por apoti
ces havia deil:ado um saldo, que era alé ti oecasíào da ulti-

. O SR. DIÁS DI! CÀI\V~LI!O:_ Ninguem é mais reco.nbe- macbamadade novecentos e tantos contos,de sOI'le queas entra. 
tIdo do. que eu, á maneira por que o nobre senador me tem das até o presente têm sido feitas com toda legalIdade, tem, 
Inta<lo nesta casai mas, 5, Ex, deTe J>l'f!nitlir quero Tes-, sido tirada essa importauda da quantia quo O:go~erno rece-
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~ell uos ncciolli,tas qUê troc:,ruo sua. acçüe$ por apolices, 
S~ ti memorill. me nãQ falha, porqllc n,10 des~jám agora il' re
volver alguns documontos que eu l,odia COll5ultar para pro
~ar isto ao senado, eu direi que, segundo minha lembrança, 
~u~n(lo se determinou a ultima chamatla, ainda licárito Iluatro
eôntos c tantos co tos por conta das quantias que o governo 
havia rccebido. NITo ba, pois, senhore., até o presente, ac
cu,,\çáo que d~va sor fuit<\. a~ governQ; o\!e tem prdcodiuo 
r.l'''IC ponlo com tnda a legalidade. 

Concr.rrlo. porêm, com o nohre sena,lor em que ti conve 
r.iellto ~uc sl'jao governo babílitilrlO ... 

O SR. Y15CO~D1; DE I~BonAnY :- E· necessario. 
O SR, Dus Dll·CARY.\LBO:- ... de ora em fliante para 

cOl11[Jlel..1r as chamadas dnquell,is accões que elitão pcrmu
tacas P€:o thesouro ou de q'le o thesouro ê possuidor. 

O Sn, VISCONDe DE hABOMny :- Não é $Ó conveniente, é 
n~cess~rio. 

O SR. DIAS DE e.,nnr.l1o: - Eu disse conveniente? 
Aceito a' correeção. E' necessario que o governo ~eíahnbili
tndo cem os meios de poder fazer elfectivn a entrada das 
neMes ria estrada do ferro de que~elle é possuidor, porqlle, 
continllanuo aque11a obra, e devendo continuar. é provavel 
Ilue dentro de muito pouco tempo 1\ compnDhia tenba de cha
mar as ~Qmmôs, que ainda re,tilo os acclonistas para a conti 
nunçito da obra. Se, pois, o thesouro n,lo recebeu dos .pnrti
'eulares toda a ímportar.cin das accões fi indispenSiívél que 
elle ~eja bnbilitado com 0"5 meios de preencher o "Valor no· 
minai das ~ccões de que é possuidor. 

Eu direi âo nobre seoador que, se estivesse no pOller e 
achMse quem co~prasse apolices ao par, eu me julgava 
habilitado a emítli-Ias para preencher 3scbamadas, porquo 
tendo sido n gove,rno autorisado a permutar acções das 
estradas do ferro, recebendo o saldo que os accionis!as ti
·"Vessem a. pogar ás companhias,'e dando em troco de~te 
"Valor apolices, eu ·con~ideraria a operaçáo como $C o go 
vemo compms$e apolices ao par pela qunntia excedente no 
'que já a companhia havia recebirlo dos aecioll'$tas, e neste 
caso éu 0<10 t~ria duvirla tle fazer esta operação. l\In~ en
lendo que é muito melhor que o corpo le~íslativo habilite o 
governo n tomar n providencia quo entender conveniente. 

Não di~~imul.arei ao nohre senador que a operação sefez 
como Si·Ex. ·mostrou. Talnz eu nfio procedes~e do m~smo 
modo, talvez eu n~o entendesse a~Slm a lei, emhora ella so 
preste a outra intelliltcncin, porque fi lei. comquanto deter
mine que o govemo faca n permuta das ncções d~s estl'adn~ 
de ferro por apolices, recebendo o equivalente, diz tambem 
que o g()verno pó de fazer quaesquer outras operações .... 

O Sn. VISC01\DE DE lTAllOnAllY: ~lais vantajo,as. 

O Sn. DTAS DE CARVAlnO : -Eu ia completar o pensameoto 
da lei.. .. comtanto que sej,in maio vantajosas, A ~!1est,io, por
tanto, viria a ser se, na occlIsião (letermina,la pcl" meu nohre 
·antece!~or. tinhasido consultada a maior vantagem da fazenda. 

M~s, direi com sinceridade, qllC, entrando para a admiois
Iracão, eu me persuadi de que assim se procedia, e, tendo 
autorisado permutas de accões da estrada de ferro por apolí
ens, aCNditava que o salrló era recolbi€lo ao thesouro. Tanto 
eu estava nesta persuasão que na cnmara dos Srs. deputados, 
rll5fKlndendo n um iIlustre membro daquclla casa, que me 
bavia interpeUado sobre este assumpto, eu disse que a tal 
l'el'pllito não juIAa\'a. necessario providencia alguma porque o 
tbesouro tinba effeetivamente recebido a importancia com que 
er.! obrigado a entrar para a companhia. ~las ao depois reco
nheci 'lue havia uma falta, que a operacão 56 tinha dado 
f)~lo modo porque o nobre senador a explieoÍl, e ultimamente 
eu mesmo tinha recuado desta oper;lc~o. As ultimas op1!ra
çiles que mo furão propostas, eu despachei qu~ fossem per
mutadas na fórma da lei. 

O SR. VISCONPll DE ITABOR~IIY - Mas a ~irectoria tia. os
lralffi do rfrro est{, annullcíando. 

() Sa, OUi ~I GAfiVU1lO : -- Ilonlíllua ~ annun~i:u-; nw~ 

eu declaro ao nobre senador que nas propostas que me for!, 
feitas ultimamente, despacbei assim. 

O Sn. VISCONDE DE hABOHAIIY : - Não é preciso repetir para 
eu acreditai'. 

O SR, Dus 00: CAIIVALRO : - E' com toda 11 sinceridade 
que trMo oe explicar os meus actos ; naquíllo em que ares. 
ponsabilidade delles lfie tocar, eu bei de tesignar:me a ella 

O SR. VISCO~DE DI> hUOnAHYc: -Estou dizendo que' nãÔ 
é preciso 'repetir para eu acreditar. 

O Sn. DIAS os CARVAtDO : - Agradeco fi V . Ex. , mas isto 
é unicamente para dizer que não estou .fonge do pensa·mento 
do nobre senndor, de que é mai:! 'con"eniente que a lei se 
obsene W1 qual 'foi promulgada, 1l neste sentido já eu es
tava procedendo oltimalJ1en'e no thesouro. 

O nobre ·senador notou uma differeuÇ<l entre o pedido os 
orçamento e o vot~do pela cnmam dos Srs. deputar/os, para 
as despez<l. do tbesouro c thesuurarias, compal'ado com II 
que etrectivamente se despendêra no uI timo anno de que te
mos balanço. N,io preciso chamar a attençff.odo: nob~e se
nador para aquillo que não escapa á sua IOtelhgenc/a. O 
governo, no orçamento, 'é obrig~do a eontempl"r os quadros 
<las reparticões publicas no estfldo ·completo, a 'considerar as 
vencimentos dos empregados eomo se todos elles estivessem 
em exercício. . 

O SR. vrsCONbE DB lTABOIlAIIY :~Sim, senhor. 
O SR. 01,,5 DE CAlI"VALnO: - Mas, como sempre, em todos 

os aonos se dá o facto de ficarem alguns empregos não pro
,idos, de obterem muitos empregado$ licencas e dnrante ellaa 
nAo terem os mesmos vencimentos como se esüvessem em 
elfectividade, dáhi re~ulta o facto que apparece. Alguns 
membros me~Tílo das repartigõcs de fa7.enda pertencem .a.o 
corpo legi,lativo; dUr/lOte o tempo das sessões ·elles não "en
cem os seus ordenados. o os quo os substituem não os "Ven
cem integralmente. Ba, porlanto, no decurso do anno, sem
pre ditrerenSla entre o orllado e o despendido. Assim. o que 
nos cumpre Ó examinar se o thesouro, no seu o!'!lamento, ex
cedeu as quantias que são indíspensavei~ para o~ empregados 
como elles eslilo contemplados nos differentes quadros, e 
conforme a legislallão do paiz, Não bavendo, pois, excesso 
110 pedido do governo, a comparnjlao do que se pede com o 
que se rlc5pendeu não deve prejudicar a verba. 

O SR. ViSCONDE De IT,\Bon~nY: - Notei a differenca entre 
o que se "Votou naquelle anno e o que se pede agora: 

O Sr., OlAS IH! CAnv~Lllo: - A este respeito discordo 
algum tanto da opini,lo do nobre senador; parece-mo que ao 
governo ó que cumpre fazer a economia das quantias que se 
n:l0 dc,;pendem; mas o corpo legislativo não deve deixar do 
votar integralmente todas as verbas do serviço publico. 

O SR. V'ico~ue DE hABOn~l1Y: - Eu não entendo assim. 
O 3R Dus DE CARVALHO: -Nós sabemos muito bem quo 

nesta casa mIo se reunem tOl(09 os senadores, que os depu
tados não se reunem totlos, que n1l:0 ba reparticão alguma em 
que todos os funccionarios estej.lo tcdo o annõ em exercício, 
e, todavia, nem por isso se deve deixar de contemplar a quan
tia integral para todos alies. 

O SR. VISCONDIl DE h~DORAUY: - Muitas veZ85 tem-se 
deixado !lo contemplar, tendo-se em conta esta dilfercDj)a. 

O Sn. DIAS os C~nVALHO: - Me parece, portanto, que 
nestn parte o nobre senador n1l0 tem toda 1), razão. 

Passarei agora ao Diario OflicilÚ, e direi ao nobre senador 
o ao senado que o governo neste negocio procedeu com a 
maior franqueza. Eu peço ;lOS meus iIIu&tres collegas que 
recorrão li discussão havida na outra camar/!. Sustentei, de 
accordo com os meus eollelt:lS, a. neceEsidade de votar-se 
des'Peza precisa para o Di~rio Offieial; impugnei até 
alguns Hlustres membros daquella casa quo acbavll.o con
veniente que se aeaba5lle com o DiariQ Olficial; retordo-lIIe 
mesmo de que :i. nnbre eommlss:1o de orcllUlellto offereci lima 
el\lenda para qlle fOSSfl eontell'lplada está de9pe~a, ronlio.~ 
em'vi/1'l1' o ar-(f~o tfa lei de 1862 que tlnhaeoniignado fundOil 
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para ella. e devo 'presumir, pórq'u.e 'não H!sillti á redacç1io da 
lei, e,nâo sendo membro Uaqiietlíúása, não assisti tambem á 
votacão dos artigos additi'voÍlljue a mimara dos 8rs. depu
tados não a rejeitou, porque a, opinião ger81 era a favor 
deita medida. e que a faltá, de, cOÍlsi~naçllo não foi senllo 
~m engano qúe escapou, e que só depois se pôde verificar. 

Assegu~o, pois, ao nobr!l,sl!nlldor,,\llc o I(overn~ nao unha 
a menor 'InLencilo de contllluar fi. ra.er esta despeza, sC,ella 
não fOlse autor1sada pelo corpo legislatiyo; e tanto era i"tu 
ex.aclo que eu, antes de começaLl~' di!cU8Sa~ do orçamellt~, 
como, espera~a que, ella.tiv~~se ,ua~ logar dIas ante!, haVia 
redIgIdo a emenda qüe fOI hOJe háa lmand~da á mesa ilutO-
risando a despeza de 4O:000tl para este, s6mço. , .. 

'Portanto, p'óde 0, nobreil~uador l,ica~ cerlo ~e que? mmls
'lerio de que fiz parte nAo tinha o meno' des,ejode fazer des
pezas para que nao fosse autorisado, e se ,porventura ell~ nilo 
'tivesse"1I. alllori~a9ão, que eu a~ora soliCito nesta emelída,z e 
'que o nolire ministro darepartlçAo compelenJemente, apOla, 
'sem duvida o j/;overno ver-le-ia ?brigado a ~uspender a pú
blicação da tolba por 'falia de meIos para conlmua-l a:, . 
. A respeito da quan!la pedida para as despeza~ da typogra
pbia nacional, eu não 'pOsso dar outra! etphca~ões, alem 
daquellas que estao no orçamento. 

O SR, VISCONDE I)H !TnoRABy:-Nllo explica nada. 

o Sn. DI!S B~ CARVALBO:-Nlto serão s~fficientei!, mas ani 
estAo detalhada8 as addíccões; e se o nobre !tmador entender 
que algumas dellas silo eicesóilns, podem ser redutidas. O 
nobre ministro da reparticllo cQmpetente podlmí fornéeer 0$ 

precisos eselarecimentos, ou para convencer a S, Ex. da nc
"cesiidade d'e sustentar-se a verba ou para concordar e,m 
qualqüer moditlca':i<lo'. Eu sustentei na camara dos depulad~s 
a verba tal qual está e mostrei que, long-e de ser pesada ao 
llstado, esta repartição dava uma renda que cobria a 'de.
peta que com el1a se faz. ' 

'O SII. PARAl'U'lOI:-A typographia nacional li não a Tolba 
'official. 

'o SR. ViSCOllDE n~ [TABónAUY : - Pelas tabellas tlú oreo. 
mento vê-se que .. ão necessarío~ 1 ,800:000~. • 

O Sn. D'IAS DE C!IIVALnO : - Além das obras que esl1lo em 
anditmeuto nós temos úrgente ne.'ce.siuade de fazer uma ponte 
em l'eróainbu'có, onde as informações officiaes dcclarão qUtl 
a acti.wl p/!lle ameaça ruÜI.r e é iudi"l'ens"vel acudi't',se á 
sua coilservaçào ,em o q''je podem solfrer muiro os interesses 
fi,caes, (Iorque aqüella ,dfalldega li uma. das mais impurtantes 
do impeno. Perguntar me,bão porque f<lzão, reconllecendo 
eu ~.ta u'ec'c,s'idatie, cOllcordfl I,a ieduc~iio da verba, Ue
claro 110 ,enado qU!l C"!lcor!lei nesta rcdueção porq,ue en!clldi 
I\ue !lOS apu'ro8 'Com que lutamos, no estadu de dcuclelfclil do 
nossa relida lia'ra lazer face ás deiipezas, era. precIso que nos 
limit"ss~iuos a fazer o nccessllrlo, a adíalllar as obras tanto 
quanto nos pel'míUissem os no •• 05 recursos, e fi rCSIJcito das 
obra~ nova. que ,~.perassem~g um melbor lempo e mesmo 
que o governo estivesse babllllado com os mclOS neces~arws 
para poder vir ao corpo legislatiVO pedir qualquer augmento 
tle verba. 

O Sn. VI5CONDI! !lI!: ITAllOIlAHY: - Prouvéra a Deus qUI} 
assim tivesse 'procedido o ~x ministro da guerra, 

O SR. DIAS DE CARVALIlO:":" Peço a S, Ex., o nobrc minis
(ro da fÔlzenda,'lue ~e dign'il de mandar pata a meBa a planta, 
orcamCllw e mais trabalhos que existem a l'.se re~l'eitIJ. 
8: Ex, teve il bOlltlalie de concordar comigo em apoiiíf e$ta 
itléa.Eu não a olfereci na C8m.ra dos deputados lwrque quando 
se di:;cutiu o orçamento, não estava ainda preparado com ali 
iuform<lCÓe5 e darlos nece8S"rio~. D~pois de ter I'eeebitlo da 
pl'ovinc[a de ~erllamltuco as informações, a pl!lIlta e o IIrça
melOto enteOlIl que devtaconsultar a r~"artlçàll de "obras 
publicas a respeito de~ta materia; era um assumplo gmve e 
aquella repartição. dispolJdo de outros recUl'SOS de que não 
dispõe o tbesouro, é que me po,lía babilitar pura Que eu 
tomasse d delíberacão que fOBie m~is conveniente, RecebI 
DOI! ultimos dias informações da r~partiçilo de obras ]lublica~ 
a respeito da pl"lIta e orçamento deo~a obra e então entendi 
q'ue, uão sendo posóivel apresentar na camara dos del'utadoll 

O SR, DIAS DE C,UVALÍlo:- A folba olllcial, não senhor, Ilma proposta pediUiJo credito para essa dl'speza, com,o no 
ti typograpllia naciona1. senado se discutia o orçamento, aqui cum'lH'ia que eu Vle~Sfl 

O Sito P1BANaos:-lsto faz bonra no a:ctuallldmini~trador, apresentar ao corjJo ltt;islalivo a necessidade de SI'r o go
vtrtlO nutorisado para mandar faler aquelJa obra, Ella está 

O SR. DIAS DE CARV!l.BO: - 'Poderei eslar enganado" cal'Culad+l em 320:0001>; e,considerando que este a~ não se 
mas minba memoria me recorda. que a lypographia dá 'cento poderá fazer mais de metade da despe~!I, pedia ~6mellte a 
liescnta li tantos contoi ao mesmo tempo que o pedi,lo para Il metade do orçamento, que erão lil{):OOOii. , , 
despeza é de 1!i{):OOO,., li foi esta uma das razOes com que Quanto as obras que estão ':111 andamento as maIs Impor-
~ustentei a necessidade d3 continuar-se aquella despeza, por- Imites ~ão as da alfândega da côrte e casa da moeda; além' 
que lambem contra a typograhia naçional se levantárão vozes, destas ba ou Iras obl'as que são sempre indí~\lensavei~ em 
mostrando que nAo couvinDa que o governo tive~se aquelle todos os outros pontos do im!lelio, porque á cargo do mínis
!l5tabelecimento; acbava-~e mais conveniente que elle recor- terio da fazenda está a cons~rvDc<io do th~souro, tias alfao, 
1\!l66e ti omcinas particulares para os misteres a que se presta degas, etc.,o li reparo de tudos os 'predios que não são occupa
;8llueHa omcina ullcional, do~ por outras rel)arlições. Na alfalldega da côrle temos duas 

O Sa. PUANIIOI: - Eu desejára que ella fosse melbor ortlens de dt>spcxa, a desppza que se faz com o edilicio o ao 
,aproveitada. desl,ezaque se faz com o cães. A respeito da obra I!ydraulica, 

{J SR, Dus DE C1R'VALlIO: _ Tambem sou desta oppiniilo. que é a mui. importante, contínua-se a trabalbar na parte 
:Sustentei como netenaria a cons~rvação da typograpbla, não extrema e procufl\-se fazer jUllcção com o ciles da praia dos 
-116 porque não é onerosa, mas, amda. quando fosse, pofque Mineiros, umqu!\lIto se LnO resolve a que~tilo, que era sem 
entendo qlle o governo na publicação' das leis e aetos officiaes duvida muito important~, ácerca' do modo como deveria ~er 
deve ter não só o privilegio de os fazer imprimir, filas lambem reparada a ruína que 50tIreu a ]JMle desse cites desmoronada. 
uma t;ypograpbia ollda se faça 8ssa impressJ.o e seja por eUe cr~io que ba duus UIUIOS. O governo con~ultou as pessoas 
fiscalisada. ' profi;~ionaes, exammou este negocio e cbe('ou a convencer·se 

de que a obra deverá ser continuada debaIXO do Dle~mo sys
O SI. PARAlISOi: - Carece mais da typograpbia do que tema, salva uma "Iteração que se reduz a nito encher 0'1'110 

da (oIba ollicial. dos dous pare<lõc. que formão o cáes fazendo especie de 
O SI\, Dus IUI C.lIlVALHO:- Tenho 08 mesmos sentimentos aboboda Q semelbullça de ponte, sobre a qUfll se fará 1\ car~a 

ao re~peito da folba official; persuado-me de que nllo é uma ea descarga das mercadonas, Alas este negocio lI,io teve ainda 
despeza improficua a que se faz com a conservação quer do uma soluçl1o onida! ha apenas apreciaçilo e tinba de ser re
estabelecimento. quer do periodico. • solvido de aCcordo com outra que,tão,e é se se ter;' de renovar 

O nobre lenadorJallando a respeito de obras.fez sentir que, eu não o coutl'ato com o engenheiro encarregado desta obra, 
havendo o meu antecessor pedido 1,3011:000$ a camara dos porquanto conbece fi noure senador melbor do que eu, pois 
deputados tivesse. v~tado sómente 1,{)OO,OOO~ e eu aceitasse ti proIessionallla maleria, que não se póde .encarregar uma 
esta emenda. Aeeltel a emenda não ,porque eíitivesse com'80-1 obrll dll5ta natureza senão a um engenbelro que mereça 
tido de que 1,300:000~ seja.o 8ufficientes para ai obras que plena co.nliança ; e quando o governo 1 do acco~do coro esle 
estAo' a carg<l da repnrhç~o da fazenda, . . . ellgenhClro e com 8S PC8S0[,S profi~slOnal's, tiver ?,:'>8ntado 

.. ' 



C::!'~'!, ('!l,ri.'l a es~e dü','í' 

:-:ol;l'c u pLtit'i ddb~l:v;iln{Hli.i" 
come 

e~\teve 
Ü lil:hrr:. se:wdot' mCt'l:~O Ó I: 

com a le~.:is~~ltãü que ten1llf, :) 

qll'êscntar fi:' h;,I«n905 (i1Hi 

tle Certo liQS ha:"!liUl'ia pttra 
f;fli~lw('in!o!::~ {b C/Blsa as 

Ih!. de to::;.,j as rcpart\üC:L Tr;!V(',' 

1Il.~_ r.l ,"o {'rIr tr;'lto, (!l~l) sr ~ .s~ PO$~a. couf(,~t:Írl O 
~,~:, ,::!~,l!; a u:r~r.t d ... ~s I lrgio;ação ú da C'xtell:iftu 

L;,.,.iíl ..,;;f,P':i!IO rtJ [H .. tnu::~ porque ê negocio que 
'1;11,) -..,,1 ..,L' 'J ~"~t . .'i ;, .i'\"l n"";:t) fu:.PC 1"1\'1-.- em }H'fseu~a dos haiílnço~l li 

,n,"I., ':', J;; 1,.'"< "''':~ cu.~:~;I~~ I ~"!'::m') lJ.l!nn~ol:l)i~I;~~f~::~~~:'I~U::~!~m~:~~>tlfilO C~~~"\~I~~;:)U ~I: 
Ilj .. ,h l .. (~t ~ 1 v~'L.~!.. il.ll Jjl,t par:l a COm!lanu!a llucur~T ; e uma 5!mrles apteCi.lr ;{ t 

ú q :lÓ VOU LiZt:r ~ 

~~~{;~I'U'J as íqf.:rmi,i:';;,'::; 
;;l t,;1:",:j' HH~iW5 ik 
W:(;C:"fiirLt, 

O tbtl:>uü!·o (oi qU~Hn cO,ní.ratou em f~ondrc~ egso cnlpr(\:;~~· 
mo pOl' couLt dil c(Jl!~pan!!la; cifecti"aJnenla ree~:di"U a im~ 
pOl'lU!lC~,l dI) em~rc~tjmo; creio fjlle eutregou tres quartas 
iJí1l'te.? Desse cmpres~I,ln.o que tinha de dar á companbia, pOt' .. 
';U:1 (\ qUiirtn parte Ja c;jlava adiantada, se bem BIt; lembro 
3GO:0U().;.) já tíl>n5.o sidu emprcstados li companllilt pclo til"; 
;OU['ll" .. 

O Sr.. [1!:l'~AZ : - Tillhão sido ]leIa estrada de ferro. 
O Su, DIAs DO C.nY.,1.1l~ : - fihs o lhcsouro era r~spon· 

O n!AS n~ C::.:n'.\i.!lú : _ .:i!l,. Il\:sll~la lüt,il lem du ir a Gavd) 0, crc}o que cU[l:~iderou esse e.mpresUmo como lUoyi 
i.t;:~.~\j\~j t~\} Cu!,iú6. • mento Ui) CalX~J mas nã.o como rcnda. 

,.?2'i~i\~~~·,i.;,~:i.,i" l,g lr:,tO;',\UY, - E a I!'~.'i,eza Ui! !'cp:tra

() ~ji\. f::.\.'"l TI,; c.\t~Y.~.ULJ : -- i\;;,) l1:-r·,;,"i j,:f j:m:\r Iif':ste mo-

::~l:~I\!~;~ ;,:~~ ~,r Ó {\~\~ ';\ i~)~:~;~ ~~~~:: i~!l;, ~:~::)I~~: ~~}~; 1~.:;~!l:.;t~l(;~~ ·)h;:l'~:i~rl ;.~~ 
;,l;t'W;l;ib-.J~:;:}r:.:;~(~.a:'~~t~\I!~l. u ~ll~l:vl' t.!':.lêiICÍ.t l pc.,lt;t-

'f'\ll1,1S t;1~ [~z a'i·,;l dt:>~IJ~::;,1 de ~~};):{;·J;;S. 
C ... l:;:): ~J U~Ji':~-::' !:iL.'I'll<l::'. nllO t;l:~;:li.q~: (L';lt 

(--p;!nt.l.:n., v,,: 5·;.' fd'~:!'I;'!1) li;";!} ~~\:' I!:l 

iTCU!'!HJS pCt'U:I: !!'1,;'S d:: c:nc di . ..::/~e t.J ~:j::?~i;!i·". 
('. pf\~~;,yg\ aC:J;:til~.].!':::· ü." u;.el'~11-;05, 

niíú p6,.!o ser ri~~b 
lHi;'a C!)ia. pll:'i!Cidar. 
moeíl:!. !il.l'H si;!ú :1;)iJl'o~ir;;!d;':lnrnt(~ 

I;:n L'(;:'ta ; eu nti 'J m0 

:1,~~I;~~,~~~:~!;[;~;'(:;~::nl;:;,"~'(:E:i~~:,~) :i:!~~::;;~,l,~~~ld~~(J 
OI'!r;UUi!ntl; i~~nil"l} :ra Ip.!e o . 
(~BI ~WH;i flU:!liC;t il (;''líH:ins,lG li·i ou no 
k", cutlf,Il'm; l~fJli:;ul!e.:-~;;~ 
~·.~.tladlJ. Dcyo crér. que e.~;:;e5 .. ;'1\ i/ch~1) :lluito udi?:!l* 
l.lu05. e qUtl Ü'lH lIl";!Ve o BIJ!JrC mo litl"~ pü;!era tnm;;,J' uma 

l'l~5(Jlll~f\l) q:J.:lj·lucr ~ob:,c I:EtC iiC};Ü,.:i·,L 

(j l/~'~~ l, ~,'~ r~~;~;,}:l~ ~;l' pn :i:;'~: Jt :: ~);,i'0 c;~'~!~ ;~~,,[ll':!,:el' 
'itio:ceo.~ na:-; !iL:· .. :i i:;ten:;\~~_ e (ft!;l,;i igual quantia COUl a 
vasa U3. l!loe~b) :H{ui estio 9UG:OOüJ, 

O SrL ',T;Cf)::;I){~ DE i L'.cor.Aa'í: - E prt"J a.s outras alf;:-"fi
d/!.gas. 

O SR. VIA5 l'>f:: C,\HY.'.Ll:n; - Fica mu!to POUCQ; m~s ~e 
n~1) fUI' pns:ivt:l dos jlenuer ~OO:O!lOz~) dC~[Jend8r~:5e-kiO 
4l~O,G()a.~, porr,uo a ohra acc~]era-,e COI,I 03 recurso" de quo 
]Jade d'''pÕr o tbeoouro. Se. pois.aceitui lima somma meilUI' do 
(I.\j~ '\llneHa 1ue tinha sido PI',)posta, a 1·'u:l.o foi eEt,l ; eu G'Íü 
l!!lha em quo ~collollli$ar,as desp()z!lS da razenda 5ão dc,prz"" 
]lrCV'ttas. o mmistt'l'io mio Vóde deixar de raze·!::>; era c,;õ<l 
a untca verba em que ea podia aceitar Quahlu.er l'e·luccilD. 
Tenho, p'lrtanlo, justificadQ a emenda. que aceitei !la ca:ll;r:, 

Direi agora mui poucas palavras a respeilo cl,)s bah~ços. 
Sc~hores, os balanços s:l.o apresonlados com dCIMra, ffiil.S 

esta demora esta autol'1sada pelo. nossa Icgislaç~o. 

o ~it. YFC~;;'DE DE lrAIWH.\U1· : ~ Escriplurou eC1:-;!J 1':3' 
>;;cita do :.HHlO. 

o 

o SiI. nL-"J.i', 11:-0: CAHy),f~a~: - f3r;m, Sí.! n tLê:wuro aH!) f';~ 
t.r ... \~ou ~Ie~~c iH::!;), (;:rtreg-:Hl c;n IHllrú, dre:cí1\':ln~('il~C f'{'t; .. 

D~U LOlUJ lliil .:iJlH:ilto '~l~ fn~ld,a:; {]fl! c!:~pü:.'it{} 
ü;'ci o!..HrnB !ll':)O,-::tt)S liC i!ll;Hdt~ê-(' !Hl:~!!:r~; cal::\) 
(",~~~ !'.:('t:); cntret;,nl.:), O IH';~)I:l! GCnilrJll.l' hem \'0 que e:,lllll 
LUCíllÍU ~\;IC~U;; Ullla ajlled;lç,i.O) 1'(\1';1 explicar o attv da tlw 
Sld.lr0. 

O 8n. nSt:{Y\DE DF, frAGnp.HIY: r',1{) nlt~'ilJui L"~f) 1 

V, [:~". não era pf~h:1Y~;1 rnf!~.mo; ChtHl"!ci at';)01~S a ,'·!ll.('~·~(:i,) 
da SI'. lninÍ;,>i:·o. .• 

O Sil. Bns Dl:; C.-iHV,lL!!O: - E' um neto anterior li mi:1ha 

tl!!mini::.-tração. 
() S;1. FF:R~P~:::-, E' UI:!.l ~:l.st;10 miau::t, mai não ach.J 

('0;i,:(!nienti;\ que seja ú:58im. 
Ü S:~L D!AS DE Ni'iD p0550 t!\lr {p.~tr(l cxpLl'~' 

",,,·"!,,o,,,ln o t.hl'ZOUrI) U impOi'1{1;1c1it liu 

apreciação t,ue me 

a. h~vüu ;i ;;IW n~tr!il,1, 

í'3'~'I!"e:,,,u dos 1.~i}H:OOti!;): 
f~\:ei' súa:1o esta 

li. hora cs~á ila,J,l) uilj) qCCl'o :llms~r PO}' mais lêmpo !.la. 
;"ttcnç.ão GüS nohres senndUl'fs} flne Sd ach~!o prcseBt~g} () 
concluo dcckrand(} que voto pelo nrçam:-:nto com ~l$ emC!1-
das e aitenH"i:~~ 'j'':f1 o govet'llo iU!~:lr inJi3iH:ngayd~, Pl)~'
que estou u{:ld;er(d~O H presta!' au c.ctulI r~(lLin('to o l~lêU. 
votQ e m'\u l;t.;q iH)l::) concur:-o, 

O nohr'3 j!!~:!;~;lt·O da fu:~en.lj.1. r(z p;ll'te rcrnigo em 13G2 
l~~ !:in ~abinl~t,j t~tW :.,0 dil550ivl!u crn pouco~ rlbs, e tii~r.OU-5C 
ri;) t)r~5~al'·me ne~ta ca~n o tH~U y~tl). eml)uanllJ oct..:upd o 
lü;~~lr f11!e IJHo hojl1.tão rligl\tlm\!llt~ occ'lpa ; 'porlanto) cum
pri!l~;G pCLl mi!!ha p.nto i\ prt)mcs~,a qllC !hemos de que 
~C:H:i) o t:e;5~O fi:n m~mter n ::,iluac,lõ a 11;10 as pessoag. beide 
p~cstar ao m~rd:!teric ~(:~t.:al lodô ti âuxi!iô de qlle t'11e ca.l'f;!~ 
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reI'. e que elll mim cc'ubcr ~l'~~tar lhe, emquanto se cons~r
"ar, como estou pl'r~uildlrlo de que I,adtl COIl,;en~r-se 
õempre, lOilutellUO Oll prillcipios pelos quaos 116s lelUOS pug
liilllo. 

Tendo dado a hora, ficou a discussão adiada; e o Sr. pre
~iuellte deu pal'a a ol'tlelll do dia 9 do corrente; 
l' discussão da I,ropo.ta rio poner executivo sobre a eon 

r.es~ão de um credito de 2:U8G:OOO~ para cumprimento da 
leí n. 1.211 de 7 de julho do corrente aune; 

COl!tiJ)uaç~o da di~cussrlO da proposta .obre a fixacão da 
tlrspl'~a. d.1 or~~mtl\lll da receila geral do imllerio ílaru o 
":x~mC-lO de 1I\M-18GlS. 

t.evautou-Hl' ~ seE~ão á'S 3 hora( da tatue. 

EM 9 DE SETElIlDRO DE 186í. 
l'hElilOlll\etA DO SR. "VUCOl'mJl DE !URrB. 

l'·umlA",o.-Dpcllll'aclio do Sr. presidente.-Ordem !lo dia.
l' 1,urle.-Conceisao do credito.-'2· parte.-I)rcamento 
da falenrla.-Di5curso do SI'. Csudido ]lorges, comó orador 
I,a l',,,mmís.~o ellcarregadn de compriJllelllar a Sua IIlages
(,u!t· o Imperador 110 dia 7 de b'lltemhro. - Dí-:;cu~;os dos 
:-:rs. Fernz, miniblro da fllzenda e l'aranhos. 
I\.s 11 hora. da manhã, achando-se presente. os 8rs. vis

c('I'Je de-Abaete, ,isroude de Sapucahy, visconde de ~U:assu-
1}f1, Jobim, marquez lia ltanhaem, Ferraz, 1). Manoel, l'~ITeira 
1'ellna, Cunha Vasconcellos, Rodrigues Silva, Teixeira de 
Sou!a, FOIl~eca, Para~lhos) l'~mpeu, barão de IIluritiblt, burilo 
de S. Loul'eo\ ()~ Araujo 1~lhell'o, Dantas, Dlarquez ,16 Abrall
·tes, barroo de Plrapallla, Larão de Aulonillo, Pimenta Bueno 
lJixs de Cana lho,. e i::audido Baptista, o Sr. presidente abri~ 
i! selisào. 

ComJlarecêrllo logo depoi~ os Srs -visconde da Boa-Vista 
.. i.conde de ltaborahy, Carueiro de Camllos Souza. Franco' 
Lôndidu lIorges, e Si-Iveira da Motla. ., , 

'Faltilrllo ,com. Cliusa parCicipada os ~rs. Siqueira e Mello, 
bil)'l'O de Coteglpe, barào de JlJal'ollu. barão de Qua
'l'a1lim, Eusebio. 'l'aula A:hneida, Paula 'Pllssoa, Almeida e 
l\\l.uquerqlle, Mendes dos 5'l.ntos, Sinimbú, SOUZ,I Ramos. 
Fernamles Torres, MlI.fra, Nabuco, Ol\oni, vi~conde de Jequi~ 
IIillionba., e visconde do Urubuay. 

. foi lida e appro-vada a acta da sessão anteceueotll. 
~,\O hJUlO eJ:pedlente. 

O :in, P~E.IDENTE de.darou que se ia officiar ao Sr. mi
luHro do Impeno,pedmdo (ila, bOra e logar em que Sua 
Mólgestade o 'Imperador se (hg~a J'éceber a deputa~i!o do se-
1, • .10 l(t:e t~m de Ir pelhr re~peltosalDellte ao me;;lllo augusto 
S'IILur o dia, home l~!l-ar do ODCCl'ramclIto da [Il'cciolüe ~e.
,fio da ass~mbléa geraL 

ORDEY DO DlA-t" 'PARTE. 
~ftEDITO SlJPI'LElIENTAR. 

Adiiludo·se na sala ímmcdiala o Sr. mini.t.ro do imJll:lrio 
'flJr~o SOl teados, para a deputação que o delia rect:uer, u~ 
~rl': Dantas. D. Manoel Il Caul!irlo llaptistn, e, sendo int.,o
iJu:i;ldo 00 :;,,,Ião com as formalidades do e.t110 tomou- assento 
na mésa. ' 

Entro.u. em I' discussão e passou para a ~, telldo sabido 
o 81'. mInistro para votarcse, IJ. proposta do poder executivo 
,uhre a cOlice!'8il.o de um crerliio tia 2,lS86:000,G parI! turn. 
\mmen!O ua lei n. 1,217, de 7 de julho do corrente armo 
~()n: a emenda da cam!,-ru dos deputadus. ' 

\ olt"Jldo o Sr. mlfll6tro entrou eIÍl 2- discussão' e Onda 
~~til, retirando-se o Sr. ministl'O com as me8mas (o~malida
UPS Com qUe fOra recebido, passou para a a. discussão a 
dtla propos~ convertida em (l'I'ojecto de lei. 
~ rlll)uel'lmel!to verbal do Sr. Ferreira Penna foi dispen· 

,;,'flO o JuterstlclO para a referida discuss1l.o. 

pOHa ~o poder executivo SfJDro o orcamento. com H6 emellúut 
da camara dos deputado~ e as orrerêcidas no senlldo. 

. U l!i~. ti'errt'z .-Sill~o, Sr presidenle, que o nobre mi
n:,tro da fazenda não esteJ~ presente, porque li e"ta llwt.el·i ... .e pr~~dellJ lanlas outras Importantes que imllússivel é que 
se po,lia bem dlscut.lr sem Ilue [,eeamo. alll"'U1i esclareci
mentos á aqu~Jles 11ue n?s podem fomocer. E' ~'erj~dc '1"1) 
um dos ,membros do gahlllete actual escusou-se aqui de da..!' 
esclareCImentos, que se lhe l'elhl'~o, pela ralilo d~ eoLreite7.l1 
do temlto ; eu crolo (llHl este l'ccuri'O é por sem !Iu.ida COtn
môdo: ll'Ias em matcrws 1I~"t<1 ordem I\iio ba eJiillll1llo nlf!um 
no parlamento que p(\~sa fUlldl1menl<lr eMa escus~.' A e~t"ei. 
tezadô tempo iJ reconhecida 1101' todos, mas a IJeces8idnlÍc 

, de. discutir em miltel'ias desta ord'cm me parec.e 5üllttlllo(\o
eV1fle[jte. 

Eu não poderei, SI', presidente, deixar de dizer nlgumllS 
. p,ahlvras nesta occaslno.nào obstante esta .considel'ile,io. j'i1!'
'~lIldo desta CÓrte em fins de agosto de 186'.!,não ]lUlie assistir 
a dlscussã~ d? .orçamellto do ministerio da f",.cnda; e.til 

'unno no prlllclllIo ~Ia se~slio pouco disse, conservei· mA por 
n.JUIIQ tempo SIlenCIOSO; [orça ti, portanto, que eu, que tpllho 
SIdo por tantus mO:los, por lauta~ ;-czes, ou, antes, conLinuó1-
!Dente accusado, dIga alguma cousa sbbre as materias ~1I1l 
lIltercs~ão ao ministBrio da fazenda, e sobre r.ertas med-Ias 
qne em outro tempo se tomárão ilas quaes dizI'm que lll~is 
Ou mel!os eu sou responsaver por nlltUllS resultados dallas 
pr?vemcntes, que se tem querido aco'mar de' dalUllo50B ao 
palz. 

Se eu reporei ':0 procedimento de um membro do jtllbinete, 
allegando a estreiteza do tempo lIam não respouder sob; e 
certas que.tOes, e dar seu Jlarecer soore certas materi~H. n[,'o 
posso deixar de !ouvnr.o procedimento llo nobre mlllistro da 
fazenda quando, Immedmtâmente toman~.o li Plllavra. respoll
dtu ao nubre sanallor pelllprovlllcla do !tIO rle Janeiro. Creio, 
portanto, que o gabinete abandonará aquella via e se~uil'á 
os documeulos que 1105 deu o nobre ministro da fnzenua.

b 

Senhores, é uma m~teria de grande ponderacao a di.cu.
são do orçamento da frlzenda, pl'incipalm~nte· na presente 
situação. O nobre senador pela provincia do Rio tle Janeiro 
demonstrou que a nOSsa litua!)1io era infeliz; demon,tl'oll qua 
ella não po~ia prova"Velmente ser melbOI'ada : qae. definhando 
as nossas forças pl'oductivas em consequellci~ das causas nu
turnos qU<l actuão sobre a nossa principal índustría, neces
sariamente a renda <ievia. resentír-se; e aUllmentandll a 
despeza tão progressivamente, como tem augmentadlJ a úlbos 
"Vis~os, de um ~nHo para outro; força er~ re~onhecer que pelos 
meIOs orrlmarlos ella não podia ~er satisfeIta, e que os meios 
extraordinarios, os empr~stimo. podião acbar elllbaraco e rle 
ordinario de17orávão o fuluro em \ll'oveilo do presellte:e uilli
cultaváa a marcha da admiui.trac50. 

O nobre senador, no apanbamento que fei: das dcs~esas, não 
\-evou fim conta uma que necJllsaríamente se deve dar, uma 
que já está fdta em parte e que se augmentará talv61 de 
um modo que não podemos lllesmo avaliar: são as dcspezas 
da reunião de tropas sobre as nossas fronteiras, despezas fX

t~at'rdinarias que não se pódem bOOl calcular. Se, pois, ao de" 
licít que se av~lia em mais de 20,OOO:OOO,ll, se accroscentar 
este ad,lendo, o senado vê que a nossa posicão cada dia :;~ 
irá tornando eadu vez mais infeliz. • 

Eu ainda ponderarei que, não obstante qualquer favor que 
possamos ter da providencia pelo meHloramento da nosôa 
principal indl~lria, cumpre' advortir que para eHa marchar 
dee3ssombradn., para. ena manter-se em Ilma boa posic!!o, 
para eBa melhorar. é lnister que seja allivíada ~os lribútos 
que sobre Illla: pasão, e principalmente dos direitos addicio
naes sobre a e);.portação que 88 decrelárão por uill ou dous 
annos, em consequencia das causas qUe então actuárão. 
Ora, ,a marcharem assim a~ nossas despeza! accrescídas 
pelos juros da emissão de apolices, que necessariamp.nte déve 
dar-se para matar o deficit. como poderemos nós fa"Vorecer a 

, onr.J,MENTO DA FAZEND!. e,;sa agricultura tão desvalida corno se acha, que caminha 
( ()lltIIj.UOU, .estando pre~ente o Sr. ministro da fazenda, n em uma marcba progressiva para o seu definbamento? Do 

l ,.lli~~\l, J.Jlada na SQS~~O antecedente, do art. j. da pl'O' ,certo não podem~ lcvantar-llle o peso de '2 0'_ de ",'irciW2 



,';obre a exportw~ão,e muit'J meJlos lavanti\I:·lbe os :; °h como nada pelo~ bom~!l' compct~lItc'l;, qUQ rOl'ul,lrei !Compl'Ol o~ !p-,. 
l:ra natural. como n(J:I todos devemos rtes eJ <i r , ' m~n" (Ia thAuria, os h'llllCIlS da sdencia e~recllluti"íl. 

E não ~óm('nte pOI' c;<te la,lo: n imllOrtaçl10 de ordirwrio finalmente que o mOllopolio b:lI1cal'ill, que Ilinda ha 't!) 110-

bl\l~nç(f-~e conl a ~xpol'iaçiio, e sobre a importação tambem nos ~ra combatido a~cnas por um ou dous c{or,omistM not<l
reCil hinto 1) 0/" artdicionaes, além de que nós nll0 porlemos: veis, hoje é combatillo po,' qHas i lorlos os economistas Ira,,
lliminuir os impo,;tos ordinnrios que ~obre ella pesão o quo cezcs (A excepç:l0 rto Sr. Wolow,;1ü e p~ucos mais), e por 
varião de 2 a 1;0 %, e, como todos sabem, a IlHl1'c-ha de alguns outros da lngl,ltcrra, 
torlos os estlldi~tas ~o pre'!ell'.e 1'6culo;) sobrecarregar antes Sr. presidente, 11 litteratnr/\ da rconomia politica O di!!icil 
11 propriedlule e outros haveres, do 'Iue sobrecarregai' ele rte o'otHr, li pr~.ciso que estejamos em dia com todas 118 pu. 
'impostos 11 importaç~o; nós oD'U'IamOs qliO a primei,:,. na~:1o. blic.lções, com a hi,toria dos (larlamenlns (l dos !(ovp.rno~ 
mais cultivatlü na Sci('llCÜt fina nceira telll com fehz eXlto 011 administ,'a~ilt'l! dos jlaiv.es em f)lro 1\5 n'ortidas .e inicíi\o. 
para o povo " expt'IlS8S daqu~lles diminuído e.tes. a ex-' Se (I nolire dCllutarlo.fIUe me parece quer razrr a sua arr~n. 
pensas dos impostos internos tem diminuido os uupustos da dizilgemfinanceira angarianrlo n popularidade de certos e~[li-
1mporta~i1o, ritos, mio !ligo exagrrarlos sobre ma.terias de credit'l, mas 

Esta posiçITo parece desconhecida do nobre senador, mi-. que ao me,nos estilo de~viados da yerdadeira ~en~n, dos ve,> 
nistro da fazonda ; elle no. pintou com cl}res de rosa o qua-: dadt"iros principiog, d., scíeneia, se o nobre rtepnlatlo consul
aro 0.11 ~ue se acha a rl\"lssa induslria, nos affirmoll que n lar bem a Ipgi~laç,~o dos díITcrentes paizes da EurOIJII e d" 
l10ssa producçuo não tenrle a diminuír, mng que. ~lInlido mc- .~merica, se cOllsu!l~r' os e;;cl'iptos mais lIH,dt'I'I"le encontrara 
110S, se deve conservar estacional'Ía, Admittirla esta se~unda uma respMta perenlptoría a p.stas ~u'; propo;icúp.s. 
hypothe~e, SI', presidente, eu per~unto se, no estarlo della Na Inglulernl, 1101' e'lcmplo, o &ill de 1814, -fIne 8e de.H(l
'conservar-se estacionaria, nó" poMmos ter pl'obahilidade rte mina i'eel ainda olío recebeu o menor t'J~ue. Aitl~a hR IIOUCO 
·havel' os meios necessarios para malar o nosso <leGcit e SI!- tem~o, em 11 de fevereiro de .. tc mesmo Simo de 18/11 pOt' 
·tisrH1er as uespe;l\s que temos, nUo só ~s clespesas ordinal'ias occasiilo de h'r-50 diminuido a circulacilo das notas ,los bft~· 
como as extraorrlinarias. e a'luellas que nece~sariamente cos da Ii"co~,ia (Iligo Ila pouco (em!'", porque flli em fen'
nos podem acarretar alg.umas qU6$lões externas a ~ue os· reira úeste aono) ~() computo <le i6, i);lS~,m~o a pOllC,1I m,mo;; 
tamos presos? Eu con~idero mais yantajo8a a verdarle mia e de 60, I'P-sultalldo uma rli(fC!'e'nca de 9,noo,000 ile libr~, .lllI'
t'rua, llinda meslllo a ~x~grraç~o, qU~lIlo ás lor~as produf1 linas, eUIJre'enlaudo· se umaassociaç'io pNlinrlo a" p"rlamp'lí f • 

tlvas de um paiz, tratarlllo se dos IIllPMtoS, do que li exage- que lhe autnri,,,ssea sua existent'ia, conc~Mlldo-lhe e~s' rlirr~· 
ra<;fio em senti rio contrario, que nos fn crer que vamos bom rpnça rte 9,OOO.Q(J() de libl'~s Iln/'1I emittir bilhrteH, o crlÍn~"to 
quando não temos segurança dislO, nem da probabil,idade di financeiro, quo lo(!os re,peitifo, Gla,lstone {)P!l0Z-~6 fi i.to a 
oPle·to, erillio disse que era melhur que esses !),OOO,Oüu ljbras fossem 

E' digno d\J elogio o mini~lro da fazenda que apre~Mtou o rrparti,lo; proporcionalmente pelos bancos da Escossi .• , flUI' 
I . "imla funccionnvil0. E,ta é uma opini<io respeitavel, entre· 

~pn re atorlO na ses<ilo de 1tl:iR, poqlJe, razpndo con,idera- tanto muítos e~rrilltores de,41l IJair. sustenlãe o principill Ckr. 
ções !'obre o orçampnto, pedia ao COrJlO le"i,lativo que Il~O { 
56 iUudigsem com a marcha prospera da renrla, IJor'lue ellll dia I ria lei rle 18H, e aqnelles ~ne divergem o atem somente 

purque ° bi!l e.tabeleceu um limite á circulaçifo, o fina eOl 
",10 estava assente ,obre bases 8Pgllrbs, 6 de um momento rel'nt deve sor determina io relas ne-ces5idades rto merrado. 
para outro O~ nog.ocios podião tomar nova facs e os cakulos 
tio orcamento lalharem, Eu nllo quprel'ei agor<L fazer urna dis,:ertilcãr' scieotiticl\ 

lIlas, PUlOm, eu creio que a el'cQla nova se~ne outra vo- produzinrto autoridades o opiniOes do econom[<tas, que Silo 
:eda, pillta-nos os negocios rio paiz, 08 nossos negocio. nlais em grande numero. Jullto impossivel que" nobre deputado 
.lmpo/'tantes, que SilO os financeiros, deb~ixo de lima COr bri- deixe escupar a leituta rios escriptures antigos 6 modernos., 
.lllante, uma cór que póde ammar-nos , 8010 cuid1tnnos no e despreze as opiniões respectivas. 
futuro, Eu Ilão sigo 'lsta escola, A lngli,terra, entretanto,.e acha satisfeita, e o que lloln-se 9 

~ N\)ta-~e nus bancos da Escossia que o seu del)Osito e'n ouro, 
~ Já na camam dós Srs. depulado" um distinr,to membro da f) seu fun,lo disponivel pllra fazul' face á sua emisFão, tem 

.Jeputaçlio cro ftlaranLlio, o SI'. Fabio, ~lIe se rlii!noll de rere· aU;;/RPntado e au~mentado muito, 
'rir-se ao meu nome, pintou esta siluac~o, conformo o fez ° I'do ladu, Sr. presidente, da Allemanha além de tFcripln~ 
nobre ministro da fazenda, mostl'oU qlío tinha grandes e~pe "o profoi'smes da ulliv~r.illa~e de Vienna e de lena e de mlli
ranças que {J nosso futuro não seria desanimador; e 'lueren- tos outros, temos dous exemplo~, O governo da AU$tria 
do procurar a causa da estarlo pre,eote que ~e nos apre>onla adOlittiu o principio rtn bi/l de 11Ri e () admitliu por lei de 
ante os olllos de 11m« maneira que 110S inqnieta, attribuiu-o 27 de ·uewhbro de 186'2, dous annos depois quo pnssol1 enlre 
11 passagem da lei de 22 de agosto de 'lll60! Eu tenho aqui nós a lei iJ.ua ,li. questionada, Essa lei estl\beleceu l/ue 110 
essa parte do seu rtiscul'so que poderia ler, o Se-:1adn me per- anno de 180. de~ra o banco rle V,enna pngal' em mt ta SUfl~ 
'mittirá, porém, que eu resuma as projlosicõos contidas nos nota~ que artUillmonle tem CUI'SO forçarlo, e tomando Hi; 

diff~rentes lrechos desse discurso.' IlI"ovidencills necessariaa para. osse fim admittiu os me,mo~ 
Esse distíncto deputado, quel'enflo demonstrar que ns nos- principios da nossa lei, ou antes aquelles que forão e,tabe-' 

~os males, relativamente ao nosso commercio e illdu'fria da- Iccidos pe:a lei ingleza de 1841 e que tem sido seguidos p r 
tavão de 1860 para cá, forão o elJeito das medidas rtesastro- outros paizes. 
SJS que se tomârão relativamente aos bancos. disse que sup- Hamburgo IÍ ulna cidade commercial, ó uma cidade cujo 
punha que desta lei decorreu algum beneficio, mas que e,te movimento commercialn~o pódo serequipararto I'elo cl3 muita~ 
beneficio não compensou os grandes inconvenientes que della olltra~ praças; HamtJ.urgo mio tem um banco de p!llis"no. 
resllltàrão, que o unico resullado bene!lco que tirAmos da lei todos os negocios;e fazem com a prestem maior jlossÍlel 
de 2'2 tla agosto foi a delllonstracão de que não era impossi- {lor metO de seus banco8 de depusito. 
vel li realízaccro das notas dos nôssos bancos em melaI. Mas Voltando de, te ponto, mesmo na Inglaterra nÓs v~m08 quo 
que este beneficio que poderian.os ter colhido IlOr outro mo- Liverpool, Manchester, Lancashire e outros Jogares mallu~ 
do; este bcneficio que o tempo mesmo se teria enca/Tegado lactureíros, cfntl'os de uma ri'lueza e movimento commercíllol 
de lI'alel' sem o menor abalo, sem mesmo o menor esforco da e industrial adf;lir~veis, não têm bancos rte emissão, seus 
parte do legislador, e sómeote ]lel~ ordem das cougas; nuo bancos se servem das notas rto banco da In!(laterra, dislleu .. 
compensa a restricçuo absoluta do credito que decorreu des~a I sando a.sim os servicos rios ballCOs de clI,i~são, 
legislação, da qual tem resultado graves inconvenientes para A Rullanrlil, que nínguem pó,le contestar que em materíll-
a industria do paiz. commcrcial é um paiz que deve servir di} norma, tem um so 

Que estava prcfundamente convenCÍ<lo de que li opiniiío I bnco de emissão e ainda 11;10 ha IlIl1itü, o anno paE5ildo, 
'tue sustentou o privilegio ou unidade bancaria li opini<iO rl!lr I Sr: (lresirtcllte, rlcci'ctou 11. rcnova,;M do privilegio dess0 
,~l sind<J toJos 05 di". cOIH_Jmnatlana Enro!,iI, € rondell; b.wco, e.t"belecemlo li ipg'm'te r~gra: 'lue lI~nllum~. a,1~O-



SI::S3ÃO E.il :1 m: SETEiIlufiO llE lilG' .. 

~,a~,io poderia clllillir hil1,~!e5 50m alllorjs~!irrO lqii,lat'.,va, l!im r"rn'cer ao, bancos I,i!!;cies, ou l!',ias em ÍJI',lllCO, .ré".;;. 
~e~ra flue c~tá de ate,oruo com a que encerra a nns~:{ h'l Ih~ lld.ts de. certHs r":'m:d!di-!!1cs-, ú *:~dI;:naluri:!s var~ uso UI):-
;ig-013tO de 18GO que f~ dt':fiondcnte il hmd~H',~O dv novos nlcsmos l\fl.T~e{1'3; ... }l' um cl;rtlfie;ldí) de que ~c a,t!l;J(1 ()b~er
Jianens de emt5s;J.o de autor;~a(',fi,o do poder Icgisla1ivo. v~das tn{!as as cC:ldi~õl's exigidas P(J!' cs:;a lei I!~ra ql!l! lJl!~ 
'. A Uelgíca em ít:;;Ô, a Br:lgicíl que fias Iii'C'cedfu nr:};la bU!lcO pns~a fiPIC8!DiHlr, o qU:'ll niío, po:JenH e~,~J; cn· 
-t'í~:, t:cabotl com os sellS bancos de enli~s~o, est"helec.f:u só- mC~t!r f!Ui~S ()ilí:r;;~:üf'sJ t)s DiWf~fJ5 nas Crt}eíl~ 
f\1ct:te Ú ti{}T:,.~1j nacjaf1~d, C O grand~ C'~tndistil FJ(;i'e tlrh:J:1 que fi)~'cn! (,oíl.vCiJie:ltc.~; e curudor f);$clIl, IH)" Cr:~I) 
dj~d~iI'OU no jlal'lal!H~.'1to q:JC não pDrl!i1 CCfH~(~rr~ TH1t de sun fadDt1CIH) o d;J1' cvlIla do t'.;)L;Jdo unS 
!'ousa in:HW:";~ la, o estabelecer-se llit m~smil lúCüliJ\rdc (;OtlS lH;ncc~~. 
!;ailCOS de emij:iJo. O Ceai'; r;-:l de t~r!i1. l:nf.cO nJ:e I1f!nea 8ft!' menry\' (lo 

do !luis de I" () Sn. TI>CQ1iDE DIl infiO~All"i - Al'oi"uo. 
O Sn FI::í.üAZ: C(im~ (I,no maitoB outros. f a~íldn, Tllti~ 

lHiiü1cnte apl~:tr:!ceu Uil~j. puLli~açtli) de um lEsliI,t~u ~:1.:w
tl}ir!,~ o h.lr:1n CJge13, quo nucptou 03 mesmos (lnnc:qlit:S. 
th:fend(l.nr(o a I!:! de 13:~ü, JC!~lti\'a ao n;ulco m:c:unal} o ~t:n 
prl\~i!cgi_o) c ej:rgtnndo o proc€díme.nto ua H:J!:i!_~:hL 

/1 !!H;:n. IligteZQ, adaptando ti :--yslema de H' u~un. 
lHd' Lrdnr:) que o sur;cpi!I-U) iH';-;bt:n CO[~ 03 'tl'e5 
lJanCO$ qtHI, cn:.ão cxietiao, ennbeleceu a cmj~s[io 
",'erno; t(tdos os bancos fieúrão l'cduzidns a ll31:Cns 
~ití) ~ a ~udia íng!cIa pl'ogd{je, Iljllguem so t.;.!lej:~a 
{'~lado financeiro. 

A ~Fr;l!lCn em 1tmO concedeu:l prQfGK;1.çào do pl'i\'iirgio 
do hanco rterwl:Co (los mesmC3 prinC:l}io3, e o sena.!o!tn (:~. 
ler pl'CB\!nle \\3 publicações f\!itns pc1n .lOri'id rio Co-mr:.lcrcfJ 
";<1 di::cussão ultimamente hnvÍt!a no senado a l'e$('e~l!.l de 
;;'éJneU)~!.lLo nH!t~J'ia., e os homuns que' n;:;;;sa {:íSCil~~;10 ~e 
f'Llpcnl~,!.r;1~ :'~í) os. búIi22US lUúis acrc1lilaJu:1 nal1ueUc pai1. , 
t:tllno lWI;tl:J (.I:1anCCIl'tls. 

~ra possi·;cl que o ltobi'e {~eputa!h1 ~c C!3TJ~cc::s.c d,~ lnn!3& 
iHltU:'il!ilGe!J C procur:\i'se s6merltl); t.al\"cz,tl tIo Nii;uel C~levfv 
;;c1' c ;. do S1'. Larergno? -O SI', ;":l\'('rgnc (Hfft!l'o do..: e~!·t
di.'~,l;)ô rr;w~e!t~S em um J)onto, elie n,l(l (IUl'}' qce bi1ja um 
htu~t(l unko par:l toda a l~rança.: qu:-r qtHl lltlja hnnr-os 
ilfirs unir'os em cada retü1Q, O Sr. Mi~ucl Cbev::Ucr 
D.'" princíi)iDS jpW reguL-i;) a- nos~a le,gi3la~Jc; eIle fjUU' Dl',f:\ 
" nlullíl'licid,de de bancos ... 

() Sn. Y1SCOi"i)E DE 17AXlonA~1':-Apofadu. 

rlG_OOU (!I,Bars em J~(\l'{lL e lias 
alm~ls di) !n\;nns (ie 
cnda hanr,o deve !2:cr 
Ibos ou o{lp.rn~{H:9, e n rC'F.to ü:d;-;\Últ> ú~ : u ('(o~ q\):~:Zf) 
etibcl:uán!õ de dJUS cni díJUS mtZ'~sl jJLé sua eomjJleta n:alj~ 
zaciio. 

Dm'!~rFÍ!t:·5 si:o :1; 
Hlei;;~fi1) d!?t(~s d:i~i;J' , 
oJolle ftHH>~iOilai') Gl! Ci.f\ 
breviJaílc. -

As nütn); :.:Jo f!)j":l~\:Lh~ 
(!~ ti; ·IH) 2\\ 
pó,le e;~re{jc;' 
ca!xa~ do 
tribuiJo 
"-ares 
o E:n 
tb~,ou~o 

nt11~ ;; :trios para l:odrr um:! ; E .. 
1.10 íisc~.d, e puder ú \,j:~j'l 
pl'C$CiHlii ['ti Jlf!t· ,::ii ~,r (t,\ 

n~~i\!, cs:.1Glh' \-'nio;'rs 
c 5'~a v;!~,:t' tnta1 11;10-

h-

n Sn. FlmnAZ; ~ .•.. mns fi ,Jllcdit!ad0. O,:; ~í'US príl<C'í- C 1. ~n"o ("I"' r'··cn' r.",;,,;"";" rio 1 ;11" ~rq .1r W\) nl1,lO fiif 
l;líV- ~fín 0fltimog, ti d;ITercnça ~Óffi2!)tO ê hfn~er O Dur,cu de f~r~~t~~' O~t sC~~i~l;~~; b;'l!~:~:t~.;t\'~<-i.:;·;:~j~;;~\;':~t !ji;~~h~ido~. ':gll;;í-
Frímra, com monopo!io, ou nntc~} frJJkmú~ tt vcnln[;e i;üe- me:A,\) nenhum h:mco póJc eomJl~';j;' ,~~iHS ou (lo tHilJ'.i 
ri\;;:~tli!n por fjlllilquer maneira na sorte do Lnnco da SalH\ja, cnmíJ(!nhi;t, cu p05sui,"!a~\ ('X(;í'l,to no f!!~rCí;~jlj, 
J;,;le defelide o ban~o da Saboya) quer que este compartilbe o 00 arJiuljicílc[il) prüvc1!lclitc de (;o!Jra;l ~;! d~: ~H1:',:,- d:dd::;5, 
mnnc:;1l1io do banco da Frrinta. SITó r('!!jd~of, For dr.to cu no,;\:: djr('dl)t'í;~. <iu:;) V6\('_.n ,:;;1;1" 

A U('.~pnHha no prindpio rio ar.;1O de 1R:iG ng-u\üu il matc- cidadtlos -dos E~LiH~O~·lJílidu:, L' rcsl\Ietli.es no ln~~ar I'fSPCd.l'Víl, 
ri;1 de hanco:: segundo os prinr.ípios que 8ervif'ün de b<l~f; li lldo menos li (:ou~ aImos, e í;l'!;;-:t;1o Ldtt:S cauções. O Cí:;~O d.} 
IHJSSa legislação de lfiüO. A unidade hancflri~1 foi f\omittida. íallcncia FC tlcha regulitu',). O~ biibctes suo sujei!:;:; aO 1I~1 
lissim íiUC nüo S3 pôde fU!1dar ffia15 de um !Janco tie emis~'~O pesto de 1 l1/v P;llnuill do fCll vak!\ etc. 
em ~ruJa praca nu loc:dírlade. A lCl!blaçno a que me refil'o é ,\ lt.'i de~:.s de, fc~cl'c:ro de 

Nr: 1tnH~ "ehta.VI\. ultimamente 001 rli~cuss[o uma lei que 18G3, Ó :'1I1utiva ,ws bances que Il()varn~nlr, (;t~púlS de SH.i 

~,cak,'1a com os dif1'ercntes bnnéos de emissão, conserl:ln(o puhEcaç~o, se illHiluirCln. E~t<l lei fui l!'oi!i.lic.!l!u. en~. um <:!l 
I',;a facuitlatle a um unico banco, sob () noma !lo Danco da outro ponto que ni!o menCIOnei, ou mencIOneI com a a1bcraç"V 
Judia, Essa loi tinha sido já adaptada. . feita em dCZl.'lll;}rO do mCSlT.fJ annn. 

Vejamos agora o que se pa!sa nos E,tados Unídos,~obre Em 1'irlmle de,.!u !ti milis de cincocn(.a hancos EC crcúr;loo 
esta. mateda., nílsse pail que se nos apr(lsf:nl~va sempre como A lei de 18 de ahril dcne anno ê reliltIvtl nos hnnco3.-cxlstcn
" modelo do sj',!pma de liberdilue de ereili!o. tos nntes dc f0VCrcíl'o dIl12{)3; donde !'nsulln, Sro prcsi"~,\!~, 

1'ou05 conhecem a lef,iôlaçi1o do estado d~ Ncw-York, que quo ha um~ t;nídadc. um tYf1" ({lIico para ~ emissilo ue hilhe
regulou a emissão dos bancos. Por os~" lei os bnocus Ci:!!'C- loe. Além disso cada iJi\oe.o ilrve t!lr em cmxn, n!óm os Iltlllcs 
~ayão ao tbesouro titulo::: c!1;' divl(fn imblica ccrno sCj?ul'nnça que vara !;egunmça (!epo::itão no tb?s:1u:o, pelo J!lcnos a 
de ~Ila. cmissa-o f O reccbião notas Cln uma quanliuade o:) qU[lrta parte .de sua crrH5~(iO e_ de ~FUS rh~l)osltos em, ouro, ê!l1 
"l'alor corrcsp~ndente ao ôos mesmo!} titules. reoeo:! mctahcv. E~ses b .. U: filO rl~6nos de ser cstUlIrdos. SdO 

Esl~ cxemplo foi ~cgl1i,IQ por ói!iol'cotcs e"taGc~, c ~ervju di~;lOS de ver-5e pela sua minucioSldade ,abre mUlt,ls causas; 
.le base a. nova JcG'i~:it~~O g,cl'al da união; e ~~YO Ob~€~YíH a ~ua p~naii~<lcle nu até li ~u~penfão ..... c d[ssoltl:~o ; e aqnel1~s 
quo rt legIslação p,n·,tCuJaI' /lO carl~ esiMiO Ilao p.orrllltllil o q\l8 so b?8eav~o nos exem,l!ns das l,s!ados-Unld~5 podc~"o 
cargo d~ l10tns de ~ull'o ~m ,ou tcmtr.!'lo., ! !Jojo 5u;:tent;\r a procedenc,? 00 ;I!~S Ide,,:? De cErlo fjU~ nili). 

Pa~.salà!) temp.os" e uma .e:qJ01'1Cnem lioloroS:l ~~: ~uc o ~r. president0 j cu: ponG;?rnnno lHo, n~~o (l~e;,o ~i)l' m~p.~I~i\ 
c~!~gr{lSS~ f>m ~!J oe f~vcrcH'o no anno passadr) rloG~~} ~u- a.lguma que se conslde.re qn~ sustento a ~t'i;:si(!çao de l~Glt, 
IJllc"s~" uma :eJ, regalando a creaçJo <los ~ancos "e enms~iO. por'(l!c eHü cstalleleceu (l umdado bancana ; nJo, oUa nllo il 
{\ e~bH~dt:cEn(,O l'P-grns fiobro Fnas fU!lCçOeS ti n5c:d!s(l~ttü. estabeleceiL .. 
!~~ta I~i foi seguida (:e outra. puIJt!ta.dn em nbril deste :lm~o 
JK 18(;4, ~pplicando os mc~mog prim'ipius da primeirll rluan10 
11 emj$sio de noias ele. cO~ han~()s !'xistentc8. 

S~10 rFg'na-. de attclç:iO a~ di5r:O~i~~ni~f; desta lei. er{'ou Ul1líl 
:::-laçf:D f::;c I :3tljdta no míni~h'l'io da Ll.z~llda) (11.10 tem por 

o SR. YI;;{',o:\n~ DE lrAnoil:\üY : Apoiado. 
O Sn, fEnn,\z:- do. cUa qniz que os \lancos cxi>lefl[c;; 

í(}s~rrn at--::'3,'lllU5 sfJhr~:ls verdadeiras has~:i dos ci'!Hbeleçllnell~ 
tos dt\ c.rr!Jitr.. ;\ kt:Íd;:~:;;_H tomou por h;(~c c ~I;r;uiliit: pri!!. 
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1 

~.i;lhdc3 nue in$~;ir€'m 
;;:flil\:'lllO' q!1C qtdZCrmiJ2 ; )) 
dILo .... 

05:\, 

,\ h)~n f!lera!du, querp.n10S 
l'os,;1o ser realizados "O 

1.:. b~~2e t!o ,'crdadeiro CI'C-

Apeítido. 

,isio e<1l ~~çuc~ ,h CSlm,la de f OITO C iI[J"li'~e5 da U1vida pu
blica, ponlue eõse banco não quiz aproveitar-se do fa.vor que 
lhe foi eoneedido pela lei de 1860, 

o Sn, t:;~~!uz: ". t'3tl;' é a 

, l\:!as, enlre nós,' na verdade, o crellito ~slá iatdl'amenta 10-
.Illdu, como ~e dls~e? 1"I!lido como? os b~ncos não fU!lccio
nilo ? ná:; se tem Cf?<l'!OS !lOVOS bancos de drpo.ilo? Eu não 

da lei ~D HtW; nc&ta seI como 50 pÓílt) d~zer que o cI'eu!lo c~tá entre nós tc;lbido e 
os ÍJemccs dd. sciencia. tolbido porqUz. ? pOi'(jUC é mi~ter \rue os ba.lCú~ de emissãl l),l~e Cí)nCDrt~~.o ua:ycrsalmeüto 

AilOifldo. Hhttnht~o autorbaç;lo do corpo \eglslalivo para FC incorpÓrítl'Cm 
e fUllcclOnrorel:l ? l;;' o que "e observa em 10llos 05 ll"izes do 
i.,,'e~Cl\te. CúIi1 exccpçãll t<llvez de um ou outr~ da Amel'ica. 
eúr~üo está tdhirlo ? O, c[eito3 da lei de 1860, que hoje se 
lbe aLll'lDUC, nIa exi,tião imtes da sua l'u~licação ? 

st,tyi(tO ;l.(lt; r:üSSj)~ hünr:es 
('canomí:-l;!5 e l)cmen:-. 

par'! O~ 

05 d;'lpi)Sjt~~Sl 
di:,:cl' n~:;inL ,S"uh~r~3, fillando cu li,e a I:onra. de, em ·1860, corno llli

nH,'Q La fu,~nl\'l, ~prcsentar o meu r01atorio ao corpo Icgis' 
l::.tvo_ .. :h.~f'r' .. ei o seguillt.e: ye~ulo) c( A ex.btencta da primeira 
Uas re~endas C,{1UStlR (dE:::lillUlctIO nns transaccõcs commer-

em um o ~i~,';,,) r;[c precisa. de demom;lrilçdO, pois ó reconhecido por 
(m;:~:!o é CllllcHrla :'l!r,ü5 qu~ o Hlo.Vltnünto de n05SélS trnn$ncçõÚ'~.l qtle por di

f;f\ Ph(';'(l, mJ:.;tl V':?1'3aS C;1 1Jst1S tmhr: tomado tP'ande exlensfio 1 acatou, obser
di, ",Ol"5, e I "'"l.I?,,~ em ;;er~t, depOIS de cerla ecoeI! " e$Co1SSC~ ~e 

h;j Gua~ tJ lla paíll~l OUCIU~lf;t(!, morosHI~tIe nos pêlgnmenlos e eSD10reCl-
, mpl1to em al;;uns ramos 00 commelClO, esl,uJo este quo 

11 uj~:m;:. 1\~g~~lti::ão do 1 tr:~~ conlinUil~o att~ o pn15entc: )} . 1 

::.15 m~;nl:i, ~tl1 fO;~;(5" 1:.1a. H;to nUura., S1'. preSIdente. Em tCI]OS 05 pau;cs, au-
:L:,.Íia cmii~{,l.·~s~ UG,;r ~Ul rantc. 2S cri~c.;;) 5C obsel'va o scg'uinle: o p.rimeil'o pcriodo é 
C-{'2C';J(ia , 1 ~t) í~C ~1!Hlaç50; ,0 primei,\') ,periodo pórle consitlerar-~e como a. 
.:; :I" Fi.::t;nl'l;(ü CO i1~e'JllImel.tJnJenlo ou lllva~ão·da febre no cor~o humano; 
L:,!:L~I~úb. porque o.PU~;s;H11en:() (:q govühl'J í,}i reter na cir. ~l;~O f,C c~n5il;cr~1~ não se pó:le pe~ceber 'os damnos flue d~ 
: :l;ih.;:;O 1:0 F~ú:! {~;lia c:'rft1 rI!JaIJlii~::{h cie DUn:;Cl'J.l'IO em 1~1ctid \".)\'0 í'Ó ,e prnnr; no ~?gU:1(;O penOílo t~mbcm e5t~ conhecl
i:q:~ i;li'.::~~,:c !3~rv!l.' ue b:~3e Ú:3 O~lCrt.l"'uc.? dú eommerclO, ás mento n~~ pn;lcmos t,~r e só o csguanbl0 os b~men~ dn art~; 
(';.'{~I;~,.\jJ;~3 tL) J-;'fi"'.':..\nlO

l 
etc," s6 se Ci!:I,i~ LO 1'2mec.tO~J f!) t:ldo se lança mao. No terCe!TO 

. ~hr!l ::.1. p;':lEca.: pf=h~ rtl".~IJlt;::tos obtidns nos Estíidoc- per'it}(!o) de~f)is 5~a ccssnçuo da f~br31 da li')uidôçfio, é que se. 
[íll!(!(:f:, [I) I'e ff!D o íundn (E;:;:lni~iVl'l do,:; biHlco5 é cCllhH~e o :Ü;(ttlnle-nto d3S forças, 8C sentem os damn03 que 
,.::;;" .... h q~c G '~j\; .. 1dO r0('!éri,;o p;:!:l n'lVi·! I 5' 1I,ú[o, e sê~lpre o que st:ecedJ; ;l,epois;le passad:, a. 

n,~u e'3h\'~o ':3uj .. ,itos ú rei que e {rUe t~ por~) flvnhnr !! se e:q)CrUllcntf!o os e!1'ettos 
L,i (~e ~;jJj'iiJ C3t;:o) e ÚS V~':~(:3 () [Ulil;O rlclln. e cntao que .se dao as,quebl'as, que se da tudo 
I,tll;) t~':H ido a ílluiLD \~II,i3 da P.1ct.1rl~ da Cmi3BãQ, ltr(';?-e~ a :'moa ou a uemora no progresso do 

1': quant~} ,L; ~;0.n~agc~1s rt'ful tantss GO ~'j'btema Gt1 nossa e H:l wc,ustrHL 
L:i tio 10[;:); Cil pOllilerarci ainda {iU~ SI) r:ús combti.1~l'mos que houvo entre nós uma época de grande agi-

:~ !t\~;(:,~Ll:3 da :dça o ba!xtl dr,g jlll'(lS cltlrü:ltc n exh·;tr',nej~1. de <::1peculacão, e espeeuiacão, Sr, pr~5idente, 
~:'~5 f1nti~'os bnncos tics ·Est.adQs-Unido3 que. h~.H1YC o senaúo quê eu denomino ·de inCreno. A exis-

tomHr pOi" modelú~) com as c1aljucHc:: [iue !!f.n de emlí3sfJ:o, a grande faciHt!ade qlH~ estes 
[la Etitopa por p.incipios OppootGo, ver-s:c·lla q\l9 lá o sem rel1ex.ão para obter capitaes por cmprcs-

~ SQmprn mnis ;:dtLl; CÚ} !laQ ohstante as osciílacõcs. esta::; especnhlclJcs ; tinha-se como um princi-
~empl'e é c1uito ma13 b;i!:;:O; por com;eiytlcacia o ~yslcm3. que a. crniB~ão era eápital, que quanto maior era a 
"t\;llI:r~l ú ;aai; ii:lyorrlt'el ao prOI)rín cn:'nmereio e á. inrltistria 0$18 facto maior era o capitnl do paiz, qGe o 
da íFIe n syslnTlJ. UOS bancos nos E:!ta.Jo5-Un~dos, il'JO e:'n urna. obrigação de pagar~ ma::: im-
o meH.HJtlü ~egui!Jo alá 1:Hj~3. E, aÍn(;a maj~l qliei miíQ:;o dn porlador um debito. Estas idéas cxage~ 

.~j':::.tu~f:rr.:t ant0s do viU de 18.1.1, as rnin;~s dfls miÍ.os eiIeíto5: cíida um, ao abrigo deltas. 
::1JI'O[lCU5 nunca Corno iguaes i~qucHas qne se darão começou a c:r:jli:ahâr-sc nos bancos ,n 5,m tooos os logares 
c;l.;;;ioô ~l)O ~J:l to;ná,ão a'iui por nCI'nUl.·. onde se C05tUIll'l dar o dinlieiro a premiO, Qual foi o resul-

Rrpc:irei ainda, não ob>ôlanto o c:;poslo, qllo r.ú531l lerds- l"úo? As dos hancos ficárilo enfraquecidas, porque 
!açfiQ de 18ü() uão cSlabeleceu a unid:tde bllnc~ria, ape'nas PI11 desconlo de letras que não tinhào o 
r'l. tl')penllcnt~ de aUlori,açãa uo pode: ler-is!1ltivo 11 nulad- de segurança (Iue, não enio o, elIeito de 

p3rr.. ~o mCO"porarem. e, demais, conóerVOll 05 ba!lcos lran5aCCÕ~:l cemmerdacs, nem pOOlão ser reall1.adas de 
exi,tiilo. :&ías, disse o ilill5íre deputado, a quem me r~- IH. época do seu vencimento. Esse estldo durou 

que a:lo era essa legió\açJo nOC2ss"j'ia que ,3 podia estado ft,; lnl que ainda boje se resente o llanco 
O fa\'oravcl resultado que !'e oblo'te ct'll o re~ímen sous e!r~il0s. 

lo! o í'n"amento em ouro de um outro motio, ~ :lIas o c!'tr.rlo cm que parou a caixa filial de Pernam-
'1 O tempo o faI'ji:l, disse cUc . .» buc, .. ; o estado em quo ptll'OU (\ caixa (lliaI da Dabia; e nÓR, 

com;) fHHEa isso dar-se? Se a quantidilLle de :-:~ e;.t(:heIB~~rh1os um inqucrito na pl'opria caixa millr~z 
:lO ias em tal qU.1 !it,ba eflfraqnp,cí:!o o seu y"lor, de::!,. curhl. [J6de lliio achemos uma grande quantI-
Oin:3Z1'Y~I;)do-sG ~ mesma f,lr.aHarle. nào bavendú ('.DnlrJlccn;; u~~~e de effeitos cu de carteira I em estado de segu-

não diminuind'!J, e (':0 Clinll'arlo aU!;Illê:n- n;n;;,1. e de prúrupta r€nli~acãoj nesse estado na.tural e neces-
como lloc!ia-se chtor o c'1uilihi'iry c-nliO o ',\l'ÍJ em q\1C (:evem , 'conforme a índole desse estabeie-

LIa no1n e ü v,~lol' <io ouro q Como esta (H nota) reprc- cimen:c, :;cnhoi'c:\, so u'lmittião a Jescon!o letras que 
e:th:tl!1Hwtc o valor que rlCV6 reprcsentar? E,,:t pJ'G- :üi.o rcpi'cscnta7iio traasacçõc5 mercantis't se ([11.1:;10 operações 

1111]J. meutlla; o tempo por si só o podia fazer? De ceito contra a i~dole UO sí'slcnHI qu~ se devia seguir e rn10ter; 
não. ii1wstigue-sc tem, e ,eremos que esto c"tado não ó de pou'í. E:'c) Sr. presiJente. 'q~H}, niiü oüsli:niB todas ôs cos ttias. é t!e muito tempo. 

t,)\l03 os favpre:; \!lIC a l~d de 18"G deu "os L,;ncos, Além' dis30, quem não c~nbecia" al1t~s da lei rle 1S60, 
o Ü~;!H'o aí! "al.l1n. llilO pú,le (a~.;r 05 seus prtg-a· m(:~m(\ eln J~~j3 nnra 18l)~1, I') estarlo Hifü!lt. de n~~5as prnças 

:ll,:n[cy~ (:tU l)Urn : pnrqur. '? pOj"íple. r) ~;eu fundLl di"p(IDiv[!! t~m- fi!! C(\raal(':r(~f)'? r(tlJ h;iit'ia: ~r. pt'f'Eirlcot(,;) um inrhdo nl';;;;!il 



época de que elle era mCto nessas quebras, nessa demora O SR, f"R~U presíd'lnte, esta ,hsposicí') .0 ncl,.\ 
de pagamento que se dav,io? nno se I'ia um indicio na de accordo com li nova legislaçan dos EstôdoslJlliJos, AlJi 
fraque~a dos bilhetes emittidos na ôusencia de capital Jlu- lambem se dá a fallellci~; os titulos de FcguI'811ca 5;10 immc
ctuante. Ninguem o póde contestar. E como acttribuir-se diatamente vendidos; su"pcnrle-se o banco e o é~ere lia csta
esses elfeitos, esse mal estar de nossa indusLria e de 110550 cão fiscal é immediatamcnte considerado svndico, ou cUl'1ldor 
commercio á lei de 1860, quando ella interveiu depois de ilscal da massa respectiva, Eu quero 8ómeilte la7.0r o p;ual 
uma época em que todos estes elfeitos pvultaváo de uma leio; eu sei que o parai leio das legí:;hções é o melhor ar!!u' 
ma.neir2. enorme? . mento que se pÓlle tral!\lr, prinCipalmente ne~te ponto; o 

Argumenta-se com o bom estado da Iiquirlac50 de u;n dos parallelo da legislaç,lo dos Est~rlo5-lJnidns, (IUO serviu de hal'll 
bancos desta cOrte; e ~orq.ue isto se deu? N;10 roi porque a todo este systema que aqui [oi ~pregoado eln 101:íti, ti muit" 
f)SUI banco aproveitou-se do favor que lbe concedeu 1\ lei de proveitoso. 
18S0, convertendo os nClões depreciadas de companhias em EntreL.Tlto, Sr. presi,lcnle, na dí'Scussão de alguns parr.
que consistia exclusiv~mente o seu fundo disponível em ou- c:raphos do art, jo do pI'ojecto 110 o:'Çamento, eu redil'ei 110 

tros titulos mais susceptiveis de prompta venda, mais valio-' nobro ministro que me diga ,e elle Mtendo necessarÍo que H1 
sos e que não tinhão no mercado um grande abatimento? LJe conservem empregados atldi!los no tbesouro. E' um abuso in
certo quo sim. qualificavel; h:1 individuog que. ou forjo empregados de re-

Na provincia da Bahia, ]lor exemplo, nao est&vão todos os particões extinclas, ou que n;10 forão, esc achiJo adllído5 tlU 

pequenos banquinhos, as pequenas caixiuhas todas em um tbeso'uro e nas the,ou\'l\rias de provinr.ia. Eu entendo Ilue o 
estado miseravel? Não bavia bomens que, nlto pos,uindo Lhesouro p'óde admitti!' collnborlldores nos casos exu'ilordina
mais do que 1()O:OOO$ ou 200'000;!\ no muito, el'ão devedores. rios, porem essa marcha de admiss~o de addídos só póde ter 
á praça. de 1 ,300:000~, e pela iniuencia que tinbão ne,sses logar quando, por exemplo, um emprCI!arlo de cel".a condi
estabelecim-entos llgur;\v~o grandes haveres, grande riqueza? cão uro emprCl(al!o superiol', sendo domillido, ni10 pódc ser 

Senhores, o estado do luxo, o 8!tado das despezas que se ímn;ediatamente r~emj)l'egarlo ; ou fi re.peito dos empregado;; 
fazião ero toda parte, em to rios os logares, não era 11m indi- de r~pal'tições extinctas, mas a emrrc!l'lldos que nM jlodem 
c·ia da exageração de toll.s ~lg Ll'ansacçõos '! n,10 era um indi- ser jllmais empreitados aposentados, etc. 'ou empl'eg~(los (!l' 
cio de grande vôo que tillua tomado o espirito de (lspeculação ? orovincias que desej,io ficar na cOrto" e se os d~lxl\ ~Ó para 

satisfacões de seus desejos com excl'cicíos, e fiSFento rm 
Alguns senbores crêm-se ~om direito á nossa gratidão por all?um,is rla~ estilcões do thesou! o como ndrlirlos, me parece 

ter iniciado ess., movimento febril de emprczas ; mas cu attri- isto um abuso, 011 o numero dos em]lrega,lo~ nas eStR~ões 
buo a elles a causa de muitas de$graças individuaes. p@rque' das províncias é sufficiente ou não: se uno li sulE.eiente ~.omo 
os factos são os melbores argumentos que faJlão 1\0501h05 do todm. 0, dias o ouco di7.er, e quando estive na arlministr~ct\" 
rou9do vu}ga,r. De repente vimos subir estes senbores de uma' recebi ll'IllltRS l'eclâmações, porque se cOllservfío 110 Lrihuí,al 
PP5)Çll.0 humilde para uroa outra opulenta; todo o mundo, à do LhesIHII'» como addidos? beró. por SU,IS luzes '! os em
roaneira da rã da Tabula, quiz imitar o boi ;sordo, e Ila!li a febre pregados lli' tbe50llro não os terão? ,e n1\.o Lêm, rllci! é no 
que se den e em que economias sem contil. forllo inteiramente governo tomar uma medida a este respeito. Se os têm. para 
absorvid.as, em que muitas Torluna~ se dp,struir:tn, apezar de que isto? para que esta merliou rle addirloR em ccrtas 
outraS.8e terem elevado á custa dellas, Como, poi~, atlríbuir cíl'cumstancías e da addidos quusi pennan"ntes? 
fi lei de 1860 estes factos? Como argumentar se destl\ ma- Eu de,ejál'a tambem quo !l, Ex. se dignnsse orientar·me 
Ileira? Oul eu não o esperava cert.1mente, porque antes da se o regulamento d ... casa da moeda ~ppl'ov~d0 por disposiçãu 
tudo no homem llolitico, no bomem financeiro, a verdad~ ; a Irgislativn 50 ácha ou não ~ill execuç;lo. Consta-me que a 
'Verdade li a norma nas financas; consultarem-se os factos parte relativll ao CUfl~O das moedns n:10 está cm execuçil~, 
conforme alle;; se d,lo, [azel:p,m-se ilpreciaçõe~ profundas, que se pl'otexta a fal ta de abertura de mutr~s ou tnlOS. Se 
llão prefunctorias, Ó obj~cto inherente ft rnissao do estadista, ó assim, SI'. presidente, eu j),lO PO'50 deixar lle deplorar fi 
li rigoroso dever de estadista, priocipalmente !lo estadista estado (Ia Cllsa da moeua quP, depois de quasi tl'es R11110<, 
financeiro. ainda nllo pOde preparar os trabalbos necessarios pal'a faleI' 
, Quando eu r,\1I0 de. ta maneira, quando occupo os mo- elfectíva 11 disposição do regulamento, que se acha approvado 

mentos do senado neste lesto de sesstio, cleJo os meus colle- p~lo corpo legislatil'o. 
gas que não tenbo por fim justificar-me, ú meu fim é escla- Dizem-me tambem que existe um!! representação do rcs
recei, b repellir ainda eSSllS ideas que se querem de novo I pectivo provedor que acoima. o regulamento de hUler illtro
introduzir entre nós, n~o obstante terem sido abandonadas <luzido a hlsubordinaç,jo naqueila rCl'artiç;10, Eu o dllvldo 
pelos seus maiores mantelledores. int~irame(jte. porque em meu poder existem dous pl'ojectos 

Tbiers, em uma de suas obras, diz cem muita razllo : de regulam~nto que forilo olIel'ecldos lror esse jJrovedol' e o 
" Quando um erro economico se manifesta, se propala, é regulamento se baseou sabre suas IJlfol'ma0õ~S e sobre esses 

preciso que cCom toda [orça se combata, se destrúa, Jlorque projectos. O que ma parece, porém, é que o provedor nlio 
os ,esuJtados .delle, quando loma incremento no paiz, quando llór1e admittir outro regulamento que não seja li sua vontade, 
se uesenvolve, silo faiaes, não se podem mais remediar são o que me parece e que o rep:ulamento da casa [Ia moeda 
irremediavei5 mesmo. " ' tem um grande deleito e é nãO tel' elevado vencimentos do 

Passando deste objecto a outro (felizmente o nobre minis- 'provedor, como elle desejava, á altura do. vencimentos dos 
lro se acha ]ll'esente) eu perguntarei a S. Ex. como elle en- directorcs do tribunal do tbesouro I 
tende a l~i de agosto de 1860 no art. 1. § não sei se !j. ou Em todo o caso eu direi ao nobre min~$,t('O _que _o estado 
6·, vou diZê-lo, na parte relativa a fallencia dos bancos de da casa da moeda não esta ao par da cmhsaçao, nao se en
emissão pela falta de pagámento ã vista de suas notas. caminha para ficar mesmo atrás das casas ne moeda as mais 
(Lê) , atrasadas da Europa, inclusive 11 da plopria Roma. O que 

A minba pergunta é se esta di~posicão S, Ex, entende ponderarei li que é impossível que um in~ividuo possa RCCU
applicalelllO Banco do Brasil cu ~e S. Ex. entende como o mular dous empregos, o de lente da academia e u de prove
ministerio de 2 de marco de 11.162, e o entendeu co~o mem- dor da cosa da moeda; o que ponderarei, ao nobre ministro fi 

bro do senado o seu illustre antecessor, que o nanco do Bra- ao paiz, é que nós nos achamos em uma posigão tal qUA, se 
sil devia s~r respeitado .como UInR estalua de Jupiter, isento acaso tiver algum accidente moral ou pbysico es.se provedor.' 
d?s p~eceltos dessa le!- No meu humUde parecer, é uma não teremos quem ? possa substItUIr, e para Isto chamo it 

dispOSIÇã.o geral que a~range todos o~ bancos de eír~ulação; attençiio do nobre' ministro. Se. elle coJlocar qualq\ler m~~() 
li falta de p~gamento Importa sua fallencia depois do pro- que tenha obtido sobre a theona a prat!ca daquellfl se.rvlç'.' 
testo. ~po!ado$,) em alguma. casa da moeda boa, necessaname.Rte n1\o parara 

O SR. !l1l'I1~TnO ~A FAZEI'D!: _ Eu tambom o entendo por muito tempo. 
&s$im. O SR, MI~lnr,(! DA r,Hfr<PA : - Porque '7 



ú !:in. FKnn"z: _. {) nubre milli,tro afltl'a apenas; depois 
s~ convencerá desta verdade, A casa da moeda, como se acha, 
1i';O ',óde foruecer 1\0 estado o serviço que t11e deseja, é pre
ei,u ~'(:corrcr ao estl'angeiro, Veja o nuhre ministro: bOi tres 
41illlUti ::;H decretnu uma mulr(~ IIQva. a qual consiste mn ter 
I"~ úroIla as palanas - lmperio do lirasil-, a semelhança 
Da que se achil um outros paizes e que se demonstra como 
ruuito Ilecessal'ia, Isso mesmo fui feito com uudiellcia.do pro
H~tlor; até bojo as rnoeuas se cunh;10 pelo cunho antigo: on
de .ir, se viu isto? O que !!ie scg"ue é que a casa da llloeLla não 
e"tá prl'pllrada para fazer seu serviço; entretanto g-astariio-se 
1,3UO:000,'5, creio eu, se nào mais e v.i-se g-astanuo com 
C"ssa Cllsa idli. Creio que não poderemos obter a llIudar\ça til0 
(~edo para esse logar da casa Lia moeuil1o quo é tüo urgente, 
allel,tu o cont,'ato em Que se acha com o thesouro lJublico, 

Porque se tem dado tuuo isto? E' para mim um objecto 
digno de reparo, e que ao mesmo tempo se acba circumdado 
fie' uma nuvem que u:lo posso penetrar, Des~java, pois, obter 
do liobre ministro algun3 c.clarecin:entos sobre o que 4a ao 
presento a re.peilo desse edificio, 

Deve-se ou nao mud~I' ~ casa ua moeda? Dele-se parar ou 
dar desJino a essa cilsa? Eu uirili ao nobre ministro: « antes 
de se ter acabauo a fachaua rio edificio, e.!ando promptas as 
C"S"S para as oficinas, ordenei que se mandasse f"zer o 
planu dos arranjos inr,ernos para que estas olIicinas fossem 
montadas; achei a resistencia mais ruele da parte do provedor 
em querer quo eu contratasse a feitura Ue.sses an'anjos para 
mOlltarelll-se as machinas, etc" e sahi uo mi:1isterio scm nada 
l)oder fazer, 

Nilo direi ao nohre ministro que elle não :;eja zeloso, não 
direi que seja recalcitrante, não obstante "I{[um do seus actos 
o autorisarem, mas creio que está muito atarefado, que nM 
iem J1~ssoas que o ajudem, e por esta razão todas as co usas 
correm desta maneim ; ha uma morosidaue nessa repartição 
que não se devia attender no cumprimento UO regulamento; 
lIa C0010 que uma perturbacão que não se devia presumir, 
Eu creio que ene deve tel: algum ajudanto que contri~ua 
Jlnra os trabalhos a seu cal'go, quo o ajude, e o substitua; 
elle ~ murto pensionada, e na verda'le alli. excepto os chef['s 
ue officinas, dos 'Íuaes dous pelo menos são muito dignos de 
recommenuação, a respeito dos outros não sei se poderá 
dar-se a mesma recommenuacão, 

Eu sinto ter ae tratar de· um objecto para mim penoso, 
vem 11 ser as nlfanuei(as do imperio, mas tenho direito, e 
razão para o fazer, Antes da minba partida para Europa, e 
depois me5mo, se pretendeu enxovalbar-me, se quiz mesmo 
diz& que no tempo ja lllinha artministrac~o a alfandega da 
cÔl'te andou em máo estado, Isto [ui publicado na tribuna 
e consta-me que por outros uocumentus; - força li, jJürtanto, 
que cesse ohjecto me oecupe, ~jas o senado Ille permittirá 
que diga an.tes algumas palavras a respeito da t"bella qlle 
regula o peswal da alfandpga da córle, e uepoi3 que ellLre 
eUl rJefesa uaquillo qlle se tem dito a mel! res;leilO. Sol a 
Illinha oe[esa não interessasse ao publico, porllue impurta 
uma di:scussll0 sobre ml! teria que póde revclü.r algumas 
id6as dignas de a.J{)P\~~O, eu n~o :: faria, 

Foi opinião em 1862 que o numero uos cmpriigauos ua aI 
fandega era grande; a lei do orçamento mandou que não se 
]lrOVeSsem as vagas que se uessem em dua~ cbsses de em
pregados, conferentes e e,;criptul'1lrios. Eu não sei como se 
decretou isto, quando a alfanrJega naque!le tempo tinha em
)lregados addidos e quando se tomava uma parte ~'o pessoal 
uus capatazias para escripturar e [unccionar como emprega
dos de escl'iptul'ação, Esse estauo de cousas aiuua existe 
hoje; e tenuo-se no additamento ao relatorio do ministerio da 
fazenda declarado que, depois das alten1cõeó feitas nos regu
lmnentos, as providencias tomaçlas pelo· novo regulamento, 
diminu.indo alguns dos serviços não só da alfandega da cOrte, 
como das aHandegas das provincias, determJllúnlo mna re
uucção no pessoal respectivo, nào sei como existem ainda 
estes empr~gauos aduidos. E, na verdaue, segundo me 
consta, existem onze officiaes de descarga como conferentes 
.vermarentes; existem guardas fazendo conf~rencias de mer
eadoriu. e navios; em toda. as sec!jões exi,tem empreg<ldos 

das ca]Jata~ias em c,cl'íp!uratã9 e úutros lieni,;o3, aiém dv", 
cmpre;:ados addidos, -

U abuso que o governo tem commettiuo a respeito de no
meaçOe" de Illoio!' numero lia empregados, para o que nà" 
está "uto~isado, e lia admissiÍo de addidos, é granue; e a 
5cnsaçllo que devo produzir ao senado esta reflexão ueve ser 
tanto maior quanto lIes;a. nomeaeiles nào se seg-uiu o pre
ceito UO regulamento, Eu terei Je produúr alguns factos', 
perdoam-me o:! nubl'\ls sen<!·dures, é unicamente para previnir 
u futuro; olle, pertencem á~ adll1'inistraçõe3 de dilIerentes 
meus collegas, 

Neste rel"tol'!o se diz que n50 se deTe crear o ·logar da 
ajudante de inspeCIOI' para a côrte sqJnrauo das funcções dB 
~tlefe ue secç<il}, ·porque o regulamento não permitte, e por 
ISSO se mencionou e~sa novo 10l?ar na tabella respectiva; 
admiro tantu escrupu!o pam a côrte quando a respeito ua 
nabia e ue Pernambuco se fez o contrario; lá exiotem ajrl
uantes de inspectores ü1dependentes dll outro qualquer em
prego, separauos inteiramente, Para a nahia até· se deu o 
[acto uo nomear-se um cí:.c[e tle secção para o logar du 
chole de 8ec~áo que estava inteiramente ou em commis.tIo 
exercendo o logar de i,lspeclor, u:lndo-se a~sim ao mesmo 
tempo uou. serventuilrio:l do lUesmo emprego, 

lloje já nao existe isto em virtude do fallecimento d1l aju
dante UO inspector, lUas consta-I:la que ha um ajudante lle 
inspactor separado inteiramente de outro qualquer emprego, 
De PernalUbuco eu o sei com certeza, 1101'0111' o antigo guarda
mór boje exerce o logar de ajudante tIe. illspector sem estar 
anstricto a <Iuulquer outro emprego, a qual,!uer secção, é 
ajudante UO mópector, logar não creado, 

nIas não pára abi ; ora, se dá provimento ue reitores par 
meio de concurso, ora não. !la pouco tempo aproveitou-36 
um moço distincto, ~ue pertellceu oi nossa marinha de guerra, 
para o lagar de cou[ercnte ua llahia depois de um concurso; 
entretanto que se tem [elto outras nomeaçúes sem concurso. 
Estas nomeações até têm fcrido de frente o regula.mento e 
usos, Em uma rela~ão, que o nobre ex-ministro da fazend'a 
se dignou uar·me particularmente dos empregados interinos, 
acbei o nome I!e uma pe~sDa ~uja Ilúmeação se deu ria seguin
te maneira (lenrlo Uni jorlla!). - Porto-Alegre, i" de abril 
de 1862, - « Foi nomeado 2' escriptu~ario interino d~ al
fanJega desta cluade um ]ovell filho do Sr ........ e sohnnho 
do ExlO. SI', ministro ua, , .... Ü logar pel'tencia pelo regu
lamento (por via ue substituição) ao 3° escripturario mais 
antigo, emquauto não fosse posto á concurso; porém que 
vale o di:'eito?,.,' " 

Ora, () re)(ulamellto estabelece a orúem das substituições: 
no illlpcdimelltú ou [altas repentinas, o inspector designa um 
empregauo, mas sempre o empregado que acba mais iuoneo ; 
nunca ,e manda substituir por um moço que nao é empre
gado, <Iue 11;lu tem as h.hilitaçõcs nccessarias, que não pas
,ou pur " .. 1 cunCJ;r"O. Os proprios supl'anumerari05 o regu
lamento l'x;~e que tcnióJ 11;; Ilua!idades dalJuelle,; que devem 
preencher O~ logarc:3; mas lliH.La di::;to se fez. Ora, no meio 
de tudo isto, bIlVJIII!O lo::;ares jlrovidos e n:lo creados, admit
tindo-Ee isto, n"0 li eslabelecer-.e anarcbia? De certo que 
sim, Eu I'lllieri" ir por diante nestas considerações, podel'il1 
citar "IQUmerOS f<letos, mas quPl'o ;;<imente apresentar uma 
pequena amo~tra, 

Eu irei locar em al~uns pontos que [ortIo objccto de grande 
discussão, mas anteg, lu'mitta o nohre senador ministro da 
fazenda que eu ponuero que o este,do das capatazias da al
anllega da cOrte é digno de toda a attençiio, Consta-me
que mesmo os trabalbul:urCs não são aceitos sem pagãrem 
uma quota ou joi'} de 30i!. O facto é qhe o pessoal é supe
rabundante e anda em parte desviado do trabalbo braçal, que 
li o mais importante das alfandegas, A primeira pal'te que 
refe!'i é objecto que exige uma indagação, tem-me .ido afir
mada por pessoas em <Iuem acredito muito, O nobre ministro 
tomará as providencias necessarias e reconhecel'á que as 
capatazias nunca chegarão a um ponto mais lastima-vel do 
que ao presente, 

Fui censurado, SI', presidente, ainda nessa se~são pelo 
illuslre senador pela provincia da E.chia, o SI', barúil de 



S. Lourrnco~ pOl1uC IJO r{·gul.lHH'UlO ~d"; illf.i!l!h·~a~. (h~i.HI11·~ lidO adnltl'a, 1'01' !ue !f!{FIUO j,p:.[l [if'~;l a que lia r)o~;;!J ill:; 

de estabelecer a1> COtl it~õe$ nece~~~rln~ pr,ra 'lua;'ltHW iu(;\- :I"rcrt~ S~ ,i,,;:, e qllIJ tu\lü era filho do (.mtronftlu} que (os (:111-
,'ifluo seI' 1l011.1Clt10 cmprcbado da a.Hilnt1ag~, (!epo}s de e:s~(!.- pregados (,3taviTo ifjt('i:'~mente de2moralisado:5; qiH:l a fi~Cí\ií"· 
belccer as regras do concul·so. ao mesmo p:\::,~o estabeleCi a S(l(',~o 111l'1Ía. de forç03nmentc rcse:1Ur~sc do cmpr('go incG1\'iu; 
regra de que a. plin,eiras l:omeações seriiio feitas íuderer.- e yi~rnic~osn desses ill"ll:ument:J3 d? que se scrvi", elc: de' 
dentes de COnCUTl'iO. ' Eu nu:) in\! amUlO a di2.!~r Ul11il E-O pala.vra solH',e f>S;C 11)' 

As vozes do nobre semulor (lcuárão echo em alt;lwS i!ifS i pico1 f!f,l':~ue o lium senso p.l!bhco pôde e ft'.":\'c re!Jc!\ir l;JI:s 

hancoô desta casa; re45, senhores, porque? POl'ii~le o ~Hlhn" '(h.ser~~Js::i. Per, c:;rto; bnvi;~o mãos _cmíJrc:;.i\d{J~ .lílJ(' n;td 
senaoor com gracrt. di6ze. (IU~ hso importil"Va di::.er : I{ i Cllmpn(~u S{->.l.i.~;' Il~S(:res, fí GC a!.l~iHharl\'i.iO a rt'.p;:,rt!s:,1,J,· d.c.; 

iUCCCSS(Jros n:1o ntnuearáõ. Uescrvo para mim só ~3:..:a ~ ELl,1; ti tiucm lSiU i!l1pU~iii'? E ,.;;1:.1 u!1\"!,; l:~~iUgC:S} c G3 ÇIW $e 
dade. }) Eu niio sC'i como se pÓtle ar;:;umenla.r l·~ta lli,t;;tlr''"·t I tHr.Wo tu;!;; id. \CZl'S t1";l? a Co:i'.j~";~ ctt: tu~o.,," _. 
c em rebcão (,o r~lrrubm~nto das uifanctcgds po:.ti em C,..i:j~ I O outro pf1í"Jtü G;~ ~(~tl!sa!.'ã.f) b qtL" o;'lk~r)N ql!~ St' n,tO 
cucão" tJ ~~ec ~ns-=.e O le~:11(unJ;!'o n'l pai'tJ quI.! SdC! e"Sfl 

O c~ncurp,o n[íú se podia I(izer hgo no co!neço de 5Ufl ~~B- i l;,lf ... ÇO : .~to é üm~ r d~l:L~de CÚ~llt~:':J .. : 
cucuo, e dadas ngns, coma lmvlão, c dCVlilO );"'bl', üe\'la~ I \lU eml,I,(,~Uo de ,df.'Jl,.Cg<l o p,H!e Có", , 
~e -deixar pa8sal" lnngo tempo ~em admÍUJr pessoal e por $Un. L~mhra-I.lc r;u€ l u'~:a ou dnns vezes cu reCl'h:n;e.liitJl ;;\.~ 
fdta ficarem parados os tr .. lJd!ho,? 1"'0 se \lUZI),." 10':0 em e;':lcuç~O B rllrte 00 regula"1cl\!; 

Parece Que r.ITn, os lr,lbt.lllos ou ficarii10 irJteildJl!1,mk r~lalh'a a03 ll:'fll{.l!ys COlLjuanto n~ ,1,PJ03 tIos mc"nu.:s. fl.(~" 
ab~ndol!arl~s; ou .nilo podião r,s alr,tnticg~ls J'uJlccinnfIr bl':n.1 piches nito. ~c; jJablltt:ISS"'.~ll,} f'~Ojl~?~':ne 0: fl~:!~l\Hn'lI~:!to ,C;:"'I;':':;1, 
FOI, pOIS, ISSO mlstcr; n:as o rer:ulamentn tambcm Cl5t"b0-! ontôflilo calt'l il~ a:ltGlI5;'":'0 ,MO UH $,},ll o !l~Cl;1na" l~lJ 
leceu (Iue esses empregados assim nomeauos. ufio yoder!ão I era ~~ce~3i.lr.1O ~ ._,a~. mS~I?~qç~~s ... ,d?s )l:~guh~l~en~cs bnasert,v.~~~ 
ter accesso sem qu" entrassem om concurso olri'Jcatonu:;; s~ nt~to. er.l iJII,.;CI~? flue o~ ~j api~IH:-; qUlhlto .10 .S,-U H ... H·",
portanto, o pl'incipio do. concurso se nchava t'e~peiladiJ, c a ~ r,m) ÜVCS:?0m c~fta forma ou .(~J."'pOSIÇJ.); Bra lH·(;Cl~lr. qut.?.i 
oecessida[le do scrvico tambem se achllva satisfeita, Ora. "'lO 100:105 dos \":qn;;!:e5 se hahtlilr,s':0lJ1 pararde o mawlIrc (1<L 
era um exemplo fibm=to por mim~ ('u \,) lillha achado na legis- ~ fil::rnt!a ~ obti\'csS~nt sua carLa para fH1Y~io {unçciO!lal'l,~ ,!J:} 
lação do p~iz, priucipalmente lia relativa ás Gccretarias (le lera posslvel que oc tlln l:mmer:to jlal'~ outro IS30 50 Gesso; 
estado. I fvr~o as mmilas UIllCi\S palavra .. , 

O outro ponto de acrus:lção se acha incerto em dOCUOle~ltor; O que cu r;)cGnn~;z~lJa':a babret:.dc Cf;~!':iil rlJ umn cirCU!/lr 
fficiae.s que cort'ern}mpt'e.s$os: (/,cnda) ~ . ~ {{UO HcomTHudl'}U o l'cgd:11nE'ntJ I cril qu~ os ingpectoN.::;: ,~u 

« Em geral (esta ~ecnpto em .ur:' doeU~lCnto .oulclal q~(! J alfandti;fli de::l;~err: c~)ai;: ao g-oy;'rno .. Jos ~n~bar\)~os q!10 p(,r~ 
acompanhou o rela~ono da comml65iiO de 1l)~ueJ'lt{J) para 0,'- i \tentara {)cajret~5sem fdgUnl~5 ((:lS ~13p:;SI~;lns dil fits:::.mo rc
(lmpreRos das alfandegas poucas bn hilltí:çôcs bastavão, c, som t ~~t;lam enio; fiJi i:;tl1 (l]Jj"cto i.ie uma C!!'CUI.:!l" O que eu re(,O~i:
ni~tlo dee!'~ar, P?I~c-se dizer que a falta de habi:itílçõc~,n~g.r.a)1 t11rmd:\va. .na alrafl;lc~a da cúríc ml;~c o rc~uli:lm\?liio UclWU 
fOI causa IfnIH~(htlva para. qualquer llrúleHr:ento protegido, m:'i vont~HB {la I·t(l OU3 r:~eí.·utürcs, itO, ponto de ?llt;U(':ll Et1 

No entretanto, para a. obtenção de um qu;.lquc:· lo!:('l,.l' Jéslas ii;:réscnt.~r em p,;;H·.i!:() qiJC 11;10 ptiLiicasso o n~bii-
repartições, nrw é parco· o regu}anienlo na somma dos conho-I it~!T.!::nto (j:':C lbe tinha SiJ0 coaDJ.uo iJ~~r\.t e~amlu::11·. era mo" 
cimentos que exige. ConsuHem~se os ~cua art3. 69 e 7& c, del·il';:10 na npplicn';;:G da~ p(~IHIS ~ o 11ce tU rec0.nHn~n{~~n't 
l'ec?rlhecor-s~-ha que o pessoal das HHandlí.gaô ueve ser; era t3~b~:t att{:n~ [::) p;.\!'(l os empregadfls qU'3, dÚH1HH.:dos p;;a 
cheIO de apLJ[!ão e subcl', companHC, jlorém, com o pessoal, rülir~a n~rcss"rit.!<1e:lt~ uC\'ÍJn l~y""tal' Oblüculo5 ã bo;, 
que em virtude desse regulamento [fii Hfil',t elias nomeado, ~ e:wcuçiln do rC;::lllamellto ou ~esvinuu-lo, O m,ds é fd5~, 
concluir~se-ha, que n lei põe e o executor disp5e; a moralí- COnl~letillnenlc fuho, 
dade do prCcclto deslt'oc~se na perrer$ií.o do c3.cmplo. }J Se. di6s~ t:llnbrr:.l na C~Hnarn. dos di'pntaí!i);;~ na s<uss[io d$ 

Senhores, a reort;nnisaciTo das aHandeg-as teve por fim a i8G2. que se ~e e:tccuta~~e á risca o reguh:.:ncnto havia Ul!i 

rusão de duas granJes repartições, o consulado oa "lf,11ldeli~L !lev,wtamcl,[O do commerdo, 
I~ra preciso aproveitar (} pessoHI ue anl1H:$ eHlls rcpa.rti~õ{!s, i f,r, pn'~i~lt;nt.c, :i. :!CÇ'liJ !l:orv(}sn. !105 f4Z encarar as CQU:;[IZ 
Qucrerião, os meus accugadOrC5 que cu dcmitti~se a torto e I do um mnlto Hlheto !lu fjlH! FRJ nu nHli[l;I!~le, Ar,~jm \;'i~1:;·; 
(l direito todos os empregarias} nl~úns {iü5 quaes tinhão ser .. ! mü í'i15 \'í~Zi;:;; o!H htlinc'J:l ,i(:h:u' em t,líio revíJtLl,,;i1o; é ü med" 
vido longos nra~os, ou 05 obrigasse 11. eOnCUftio? nc certo qce'l qLW o o tilz, ::l's6f!n pr;.dit:;~l·. a rl,!,:o:uç;lo cstf .. n.} 
não. O rcS'ulmnento altendeu os direitos adquiriJos. F(J,z-sc 5:.'U i/li que i;:) ,"Ipvuer:;,. (!e1:.::. 
a [usUo, os elllpregaJos do con3ulado passárão para a alran-l r:unca t;:l nem ~e,,,p,s ttmll!'C, th" ccrn:llu',;';;lÇ"J' 
c!eg:a, e cu tire, Sr. presidente. o cuidatio do. na tllbeHa, ~sta- POl" a;;:U!H .Ü,l!5 ln!'~~;; 5ubllidi;lad0s, Muit~3 \'ei.{~S [wrg-unl.cí ~w 
IJelccer um numero eqUÍ\'alcnte ai) numero de empreZ('tdos de 1n~'iw(~lur ~b (,ir; .. :~d['ga tia f.úrll! cumo ia o reg'Jl .. u"!lentv n~ 
igual catuegoria das dua~ rcparti~ões, Como, pois, uma su" C7.CCUÇUQ, "elle me dii:i1l que ia bem, r'eu se aió llJl~:\ 
ascusação dessas? E se eu submettesse a concurso todos os cir'cu:n:;t:w::;:ia m~ f..z IlÍir dê .fubl".l H1'isG: id.~t~ns ;.:!;t!;'~(I~~ 
empregados do consulado e da aHandeg-a ficnva a úHandcga ~u~I'd~l~ que qU:2rl:1o incoqj(}n.ir-:,(~ Ú cumj)anhiF. r{'t~'~f~-
sem pessoal, e assim como podi:l. Iun~cion(tr? ü\'a! h.lViltbs, crcl;;~ i.fHr unn t.:ü;·,lj!~;::5fjíJ !;t::; os dil'li.!ht 15 

Depois) a ll1rllor plu'te do pesi-o;il era digno de toda ft por (;(ln~~~nÚ!5 dos ptili!.:cos na eíJO~f!., d:t'Íg-iri::c Ú cíJrÓl 'lima 
aUençã~l erUo homens, que tiull:lo p:-estado relevantes serv!- peti::uo, r~cIí:!m(lnd(, cO:jtr~l () re~.'JI;lmento! e CO:lstnu·me ~ílte 
ços, cruo homens que tmuilo Dotas íhgo:1S de ;)pl'e~:o ; passar cl!t~.s quenão opjJór-sc II ltle.1i'ljOrr:çi1o; eu l"ec{!mmeúr!cl M; 
a raSQura subre todos era imuos,;ivel, e eu direi "o seo:Jdo chde (:e policia, 1,0r fii"in do minislru competente, que {omilSiO 
que nunca purle mesmo fazer demissõ2s, porque me faltaviio ns nr,c{'.~"ar;H~ p;·t;:cau~·5('s; o ch{'fedep:>J:cin. Hpre~t'lltou~se ilu 
as informaílões neces;;arias, inspBcwl' ~a D1Lpde,pL e<to, lhe dL-se [Juc nuo tilllla recJ'.io, 

O cbefe da aJl'andega da côrte verbalmente me disse fine do t,ousa'nli;u~a, e l;~ ("mo dia em miilha C;tS;l 1M dis,;e 
havia dous empregados dignos ,de serem demillid(ls; estes que tudo c(;rrÍlt bem, c 'lua nà<J bavia I'cceiado ccu~n al,g'uma. 
empregados ainda hoje existem. Ponderei a esse cbde a no Com~ levanliLi:1enl;", senhores? do q'.ltl mimcÍl':t? E na, 
cessidade de fazer elle o pedido por o!licío, e nunca mais tive pro\'incins se úel'iiQ estps fac{os? O rc::ulamel1(o que foi rle
uma ropresentacito sobre esta m_teria, Nilo tive mesmo ':::5 pois rnblicalh e que ilperrel~,oou em akuma parI" o rCliu!a
relações de conducla que silo exigidas pelo regulamento, ex monto de lS6D, é umJ l,ro"a de quc nuo po,'í:\ dlll',se esse 
cepto a r.eSPcito dos guardas de primeira e sel\unda classe'jlevaatamer,\o, porque quasi nada ÍlllJOVOl:, e IlO que fG~ tio 
R? quaes erão contradiclorias umas com as outras, e não po- novo, a cI·rtcs respeitos, tomou as p~llas mais riGorosas do 
~1ll.O bem orientar-me, e por demais nã.o continhão o juizo do que. eril.o, Para qne, llOis, estí, exageração '{ " 
.mspector sobre esses empregados, Era uma uns pubhcacões que se deruo em um (;OS Jornacs 

.Já se vê, pois, que essa accusacao sómente pôde fundar~ desta cõrle, c creio mesmo 'luC no I'elatorio da commiósão do 
se no deseJo de dizer q\te tudo é"máo, que nada presta; e inquerito, ImalgumacGUs:\r;U6 me pôde tacar; se disse que Q 
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estado da aIfandega tinha sido sempre em todos os tempos 
máo relativamente aos desvios dos direitos. O Ínspector da 
alfandega, que se defendia contra os ataques que lhe dirigi. 
o Sr. deputado Christinno Ottoni, assim se expl'Ímiu, quiz 
defender-se á custa alheia, e com notoria injustiça pareceu 
accusar-me. 

No relatorío da commissão de inquerito encontro tambem 
o segUlntú trecho: (Lemlo) 

« O rel\ulamento das alfandegas decretado em 1836 quan 
do a receita geral do imperio não passava de 12,OOO:000~, 
mal plldia ser auoptado a situacão presente, quando no anno 
de 181:19 só os direitos de consuino sohre )5enel'os estrangeiros 
importados nesta praca rendêrão H.246:64'2$, EviJente
mente havia de ser intldequado li situacão o organismo regu
lamentar de 1836. Demai:; estava verÍficado que a. rispidez 
fiscal e severa honestidade do consellleiro L. A, de Sampaio 
Vianna não tinhclo conseguido deixar em estado satisrllctofio 
o credito moral da alfandega. " 

Visivelmente isto importa uma insinuaç:lO aos antecessores 
do fallecido conselbeiro Sampaio Vianna, 

Sr. presidente. eu recebi ., alfandega da cÔl'te depois de 
ter passado das mãos do fallecido senador, o SI'. Saturnino 
de hOUZa. e Oliveíl'1í, para. pessoas que interinamente a diri
giITo. Nas épocas anteriores ú minha adminiatraçào, se derão 
as maiores monstruosidades que se podem imaginar, as com
manditas se estabelecêrão, os factos mais dignos de censura, 
as maiQres malversações tiverão logar; não havia escriptu
ração alguma, não havia mesmo esses livTos-mestr~s, que 
aqui se acoimllo como dígnos do serem abandonados, e que 
entretanto nas alfandegas de .França se acha0 no mesmo pé 
!Jue entl'e nós existem. Quem viu a alfandel(a de eu tão e a 
alCandl!ga que eu deixei Sel'á juiz da vel'acidade destas pala
vras. Pode ser 'lue a alfandega não estivesse em bom pó, 
mas o SI', conselbeiro Sampaio Vianna, que não mantinha 
relações de amizade comigo, teve de CQnres~ar que alia se 
achava em hom pé de moralidade, e o facto, a verdade se de
monstra pelo seu rendimento, 

O SR, VISCONDE DE ITADoRAHy:-Apoiado, 
O SR. FEnRAz:-Os (lireitos da alfandega antes da tarifa 

erão de 18 0[. ao maximo, incluindo o que se chamava expe
diente, armazenagem, etc., em consequencia do tratado com 
a Inglaterra; os dirgitos pela tarifa forão elevados, termo 
medio, do 30 11 '50 "I •. as mercadorias forão taxadas sob ava 
liações exageradíssimas; entretnnto a aHandega, que no 
anno anterior ao da minba entrada tinha apenas rendido 
7,010,000$, eu a deixei com qnatorze mil e tantus, ou 
101 °I' mais do que tinha achado; seria. isto sómente pela 
nílu encia do calor e da humidade 7 
i Eu não quero defender-me neste ]lonto, avalie quem quizer 
e como quizer; mas, o facto é que aquelles m€SDlOS que 
prometião elevar a renda mensal da alfandega a 1,600:000:;'1, 
a 2,000:OOO~, etc., nunca o puderão oLter, e força é declarar 
que llinguem mais zeloso, ninguem mais rispido do que o meu 
successor, que avaliava o rendímenio da alrandega de.ssa ma, 
neira, Acrescentarei mais que este meu successor tinha uma 
qualidade que eu nito podia te!'; tinha a pratica de conferente, 
a qual pratica habilita muito um bom administrador, e eu 
estou persuadido de que niuguem póde ser hom inspectol' da 
alfandega sem ter sido bom conferente, 

Por essa accasifio tambem na camarll dos deputados se 
disse uma co usa lue me espantou, (LeTlclo) : 

« O SI', ex-ministro da justica foi aliás como o seu aote
cessor o Sr. conselheiro Ferrãz tão illudido naquella re
particlio, sua hoa fó, seus bons desejos- forrio tão desaca
tados' quanto se conhece dos línos competentes que muitos 
mil contos de fazendas entrárão para os armazcns, entretanto 
que taes fazendas nem existem, nem nunca forão despa
chadas. 

«O Sr. Sayão Lcbil.to: - Foi em tempo anterior á minha 
administra cão, e a do Sr. Ferraz depois que Iiquidárão-se 
as entradas antigas, reconheceu-se que cerca de 11,000 volu
Illes est~yão l'aziot. • .• " 

Tudo isto é inexacto, Confórme O relatoriG da i" com
missão de inquerito a que se referiu a 2', a escripturaç;lo 
,lo mel! tempo estava limpa, ~elll mazellas, e assim era. 
Quando eu entrei para a aHandega não se deu o facto de 
verificar-se a falta de 11,000 volumes; é uma falsiuade, foi 
ma! informado quem proferiu esta pl'oposiç<lo; não se podia 
venllcar na alfandega a entrada dos volumes e a sua sabida, 
porque hão havia escripturação, os manifestos não exis!ião, 
desencaminhárITo-se ; tambem não existião os despachos ol'i
ginaes em grande numero, donde constava a sahida, não hll.
via escripturação, tudo estava em um harultlO, como o nobre 
senador pela provincia do Rio de Janeiro, então ministro, 
pôde verificar. 

O f&cto é o seguintel no desmancho de alguns armazens 
debaixo do assoalho oncontrarlto-so volumes ou caixões 
abertos que tinMo sido ali escondidos; disto dei parte ao 
governo. 

O SR, '\1SCONDE DE lT.l.BORAUY: - Apoiado. 
O SR, FERRAZ: - Niio era obiecto do meu tempo; eu 

mandava proceder aos haloncos uuasi mensalmente fiOi 
di~er,entes armazens, e desses b'aldfiços se verificava que ou 
eXIstia tu>io, ou faltava alguma cousa, p~lo (lue (isto raras 
vezes succedeu \ se respollsabilísava o fiel. A escrlpturaçãO 
do" livros mestres só principiou no me!! tempo. 

Como pois se diz isto? Nunca se deu tal, esses 1 t ,000 vo
lumes são uma ficção; o que eu achei foi nos pateos, nos 
log'ores obscu!'oS, muitos volumes com as mercadorias já em 
estado de putrefacção ou mesmo quasi petrificarias; mandou
se dar consumo como consta dos termos respectivos, e os 
involtorios, quando se achavão em bom estado erilo postos 
em leilão. Constou-me que na occasião da execugão da tarifa 
carregamentos inteiros de embarcações sabirão sem pagar 
direitos, mas isto não constava de escripturacão alguma, nem 
ao menos existião os manifestos. Eu não âchei archivo al
gum; algum daquelles que fizerão estas e outras accusações, 
tinMo estado interinamente na direccão da alfandega e a 
tinMo deixado neste estado. • 

Se faltavão volumes entrados no meu tempo era facU I'es
ponsabilisar os culpados; mas isto nlio se verifica, e se se 
verificasse era mister verificar-se tambem qual a data do 
descaminho. 

« O regulamento é mão. » lIIas, senhores, a commissão 
de inquerito disse que elle tinba ínperfeições, mas que tinha. 
muito boas medidas e que tinha melhorado o serviço, que 
tinba melhoramentos nota veis; o regulamento posterior é 
prova de que elle nrro é tão mito assúu, Eu u[o entrarei no 
exame desse ultimo rel\ulamento, [lorque isto depende da 
discussão do artigo seguinte da receita; mas algumas medi
das que contém reputo hoas, com outras n[o concordo, Q 
entFe seus defeitos acbo que elle tenue a diminuir a receita 
proveniente dos direitos de exportação e de mercadorias de 
carta de guia, penso que o systema de entropos tos não .0 
acha collocado sob as verdadeiras has~s; entretanto acho 
que foi um servico que se fez acabar com as pequenas cou' 
sas, que se notávào, perfeicoar o regulamento passado, o 
qual com pequenos retoques pode ainda mais melborar. 
Nunca o dei como obra perfeita, assim como não creio que o 
seja o que o modificou. 

Sr, presidente, um bonrado senador pela provincia de Mato
Grosso. em occasião em que eu estava doente e em que, 
portanto, lliIo podia responder-lhe, fallou contra a medida. 
dos concursos para os lagares de conferente allegan
do que, sendo logares de conferente essencialmente de 
confianca, demandando mais provas de pl'ebidade do que 
de sabét-, não deviilo estar sujeitos ao cadinho do concurso. 
Eu sinto divergir da opinião do nohre senador, eu' entendo 
que, se logar ha que deva dopmlder de accesso ou de con
curso ê o Ioga r de conferente, A expor iencia é em meu fa
for; 'todas as veze5, em geral, que iiào nomeados individuos 
de fóm das aHandegas ou das mesas do consulado e estações 
de fazenda, para conferente ou outro qualquer emprego 
de~ta ordem ha sempre um desapontamento; todas as v~zes 
quo se tem dado, e isto principalmento 5uccedeu durante a 
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administracão do nobre senador pela provincia do Rio de Ja
neiro, a nomeação por meio de a~cesso entre os .empl'egados 
quo tinbão dado provas de capacidade e de probidade, o re
sultado tem sido satisfactorio. Os melhores empregados da 
alfandega hoje em dia silo aquelles que passárão por es~a fi
eira, ou Eahmdo do consulado, ou sabmdo dos logares mle
riores das dilTorcntes classes da alfandega; e alguns cuja 
morte eu deploro, que hoje Mo existem, são tambem prova 
desta verdade; um delles é o fallecido Camillo Valdetaro que 
por meus consel~os fez exame no tbesouro e conlinuando a 
ser fiel da aHandeg~, passou a empregos maiores até o de t· 
conferente; era um emprega.do habil e de uma pro~idade a 
toda prova. 

Isto é a nossa. experiencia, mas eu ponuerarei ao nobre 
~enó\dor, que é inimigo dos concursos, uma cousideraçflo qu.e 
creio calará na sua alma: quando não lla concurso, conSi
dera-se esses empregos como despojos dos partidos vencidos 
(J então sempre ha um movimento dedemissões, remoções, e 
de novas nomeacóes. , 

Eu desejo quê os empregados de fazenda estajão isentos 
deste movimento político ... 

O SR. P"ll"NHOS :- Apoiado. 
O Sn. FERRAZ :- ... que sojão livres de seguir a opinião 

!Juclhes parecer; que sejão púrém llaheis, que sopo zelosos, 
Ilue scjJo probos: esta é a base do systcma de todos os pni7.cs 
mais civilisaJos. Eu per(;ulltarei no nobre senador, o Sj'S
tema em conlrJrio o que tem dado? O ministro manda para 
conferentes, que são os melhores logares, cc/uivalentes ao 
logar ue abbade no ,convento de S. Bento, seus irmãos, 
seus prim~s, seus cunhados, seus amigos especiaes, 
seus cllpangas (perdoe-me a palavra, parece-me que é 
moderna), seus capangas de eleições, deputados que votárão 
li sôu favor, etc., elc. ; e o que lazem estes homens? Dahi a 
dous dias a administração ou os deita fOra como eon'ompidof', 
ou como incapazes, etc, ou desfructão seus beneücios em 
santo oeio. E eu até temo que se continuarmo> na corrupção 
em que vamos, se nos possa applicar aquillo quo Juvanal di
zia de lloma na sua satyra sobre fi miseria dos homen. de Ic
tra.s: que Pelopeia e Pbilomela a uns nomeava governadores 
de provincia e a outros fazia tribunos. Isto é que não desejo 
absolutamente que entl'o llÓS se dê. 

Mas vamos á eX[lericncía. Nós temos o coração prúpenso á 
caridade; vemos por exemplo um bomem que tem prest~do 
servicos a nós individualmente ou ao paiz morrer, nada dei
xandó á sua fumilia, e que esta precisa de arrimo; o que 
fazemos '? IDlm,edi!i~amente nos c~ndoemos desta posição e 
nomeamos um mdiViduo desta fanllha; sabemos aC.\50 se elle 
é probo? E' preciso aiuda ver, experimentar, e deste nosso 
passo quasi sempre nos arrepeudemos. Os outros que já 
c,tão na repartição s;10 conbecidos, sabe-so já se são ou não 
prohos, não é mister experiencia; mas a respeito dos oulros 
qual e o resultado? Só dão desgostos. Ha mais de um exem
plo disto j qualldo estava na alfande~a, vi-me na necessidade 
de pedir :l \!emissão .de um bomem, Irmão de uma capfic!dade 
de nosso palz, que tmha SIdo nomeado durante a admimstra
çãO de seu ir11!ào ; e, como este, ha muitos outros exemplos. 

Eu acbo, pOIS, que o eoncurso para o primeiro grâo bto é. 

r.al'U (} lagar de 2,0 conferente, é llldispensavcl, e 'que'para os 
ogal'e~ de l' conferente devem concorrer todos os cmpre 

p,ados que estiverem nas condi~ões necessarias. Por outro 
lado o logar de conlerente demanua muitos conhecimentos' o 
conferente tem necessidade de examinar as InclUi'as escriptas 
em differentes línguas, tem necessidade de saber as matile
maticas para seus calculas, tem necessidade de servir-se dos 
calcU!Oi da stel'eomelria e areometria; tudo isto necessita. 
Entretanto o que vemos pela adopção do systema 'lue o no
bre senador sustenta.? Da conlerentes que lUlo sabem redigi 
uma parte para o Inspector, ha OIInferentes que não sabem 
fazer uma red ucçiiO da medida Iraneeza para a nossa medida 
e menos da medida ingleza; servem-se de um p.equeno, como 
DÓ? chamamos, canhenbo, onde seus companheIros mais ba
beiS fazem algumas advertencias, e não obstante o canhenho 
erra tudo, lím conheci eu, e aliás tinha frequentado uma das 
nossas escolas, que queria medir Q papel nllo des~o modo, 

mas aberta a folha para dabi tirar os direitos; e como esta 
muitas outras cousas. 

Sellhore~, isto é uma verdade, veja-se hem os empregados 
quo tem passado a conferentes pelo cadinho do accesso, 
elles existem na alfandega e são dignos empregados, embora 
nesses vai-vens da política, dlt ambiçãO, etc., tenha sido um 
ou outro acoimado injustamente. 

O SR. 'VISCONDE DE lrAllOllAIIV:-Apoiado. 
O SR. FEnRAz: -E eu, Sr. presidente, talvez pudesse 

neste momeuto fazer algum remoque a alguem que consi
derou verdadeiro o boato que esse empregado ~e tinha des
viado da senda de seus deveres, por influencia de um de 
seus alllígo~. E' uma injuria que se fez a esses amigos e a 
este empregado quo tem sómente o dereito de ser sincero, 
obediente, e sobretudo bom pai de familia e llomem honrado 
e proDo. 

Ora, a condição pl'imeira para os empregos é a capaci
dade. Comn se pôde dar o lagar de conferente a um homem 
que nãa cI,tende mesmo o que diz a tarifa, IJue nM põ,le 
combinar algumas de suas partes com outras? Por exemplo 
um homem qull algum tempo teve armazem de lerros velhos 
e que é nomeado co~lerente porque deu um jantar a um ho
mem que subiu a ministro da flizenda, pó de ser probo. lllDS 
pôde deixar (lo tm' caraciuarle, pólie ser mlÍo empregado, 
pódo deix"r até de saber escrever, ser (juasi analllll1lueto. 
COnlO este ba OUti'OS muitos casos. Um homem que foi col
Jeclor e que não saLia nada, não podia fazer uma boa figura. 
Um é agricultor, é dislrahido de seus interesses agricolas 
e vem pam alfandega; poJe ser boa pessoa, ma~ nãO tem a 
capacidade nece~.aría. E onde acharemos viveiro para os 
bons inspectores ~e não for ne,sa classe de conferentes? De 
onde sahem, na França, os inspectol'es? E tem sahido ho
mens muito babeis, como Griterin, David, Hains, etc.; lá 
mesmo está isto provado. Eu tive de visitar algumas alfan
degas c eonvel'sar com alguns emjlre~ados; elles me dizião 
que, para os lugares de inspector deVia 111\1'Or concursai que 
ninguem podia serbolll im'pector sem ter sido verificaúol'; e SOl' 
bom verificador sem ter siuoajudar,to de verificador por algnm 
espaço de tempo, sem ler tido este noviciado; e é isto mesmo, 
o que um celdlre director, Duverger, em .uma obra morlerna 
intitulada - A Al{afldegaFl'aMtZa-, m~Sll'OU de uma ma
neira irrecusa\'el. 

E' prccLw ainda mais. Sr. presillentc, por uma necessi
dade política e soeial, pôr termo a essa corrente de solicita
dores que colloci'io o nlillistro na posição mais infeliz que é 
posshei. Quem sabe se esses artigos addithos que ,'ém ahi 
não têm por fim dar uma ponte para sati;fação destas solici
tacões de deputados para seu irmão, de deputados para seus 
aniigos, de deputado:! para capangas de eleições, de deputa
dos para .... Philomella tambem dá lagares de tribunos. 
(Risadas). E' preciso moralisar o pessoal da administração, 
é preciso deixar sómente á discrição do governo a nomencao 
daqnelles empregos de immediata e directa conllanga vóli
tica. Os empregos da administraçãO das finannas são isenlos 
desta immerliata confianna poliliea, excepto os primeiros, 
jlara os quacs a legislagilo admitte isso. . 

Vejamos a llistori~ de nosso tbesouro e thesoural'Ías. Nilo 
s) acMo montadas estas rep~t·tições de uma maneira conve
niente? E este modo de monlar não tem produzido bons cf· 
feitos? Póde ser que l~e venba algum transtorno na nomea
cão dos cbeles, porque um homem pôde ser bom empregado 
subalterno e múo chefe; mas parece-me que a nomeaMo de 
cheles é de arLitrio do govorno. O Iacto é que a bnsê e o 
systema é o melhor p~ssivel. 

Agora wjllmos a este re.peito quaes as opiniões dos homens 
mais celebres de alguns paizes. Em 1856, creio eu, na rn!(la
terra loi proposta na camara dos cOlllmuns 11 id6a do concurso 
para os emllregos publicas, creio que por loro Goderich ; (} 
ministro da fazenda de então, o Sr. Corncwall Luvis, oppoz-se 
a moção; cÍ\ou-se a opinião de Montalembel'l e elle contra
ri~u esta opinião; mas o celclebre G1adslone, tomando a 
pllavra, mostrou que era nccessal'Ío o ConcurilO para todos os 
empregos, excepto aquelles de maior confiança politica; mos
trou que isto necessario mesmo para il con;;erva~ão do syste-
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ma parlamentar; que o systema conll'ario acal'retaV1\ o 
servilismo e o ycnatismo; que o governo "ia-sc sempre 
perseguido por solicitadores famintos que urro podiJo obter 
COllsa alguma pcl~s suas qualidades, mas eõrncnle pelas QUll
lidades ou proteccão de outros; e dirigindo-so li camara dos 
communs de uma' maneira YebClllente, perguntou á camara: 

« Tomeis animar a vcnalidarte e o servilismo? Então 
meltei um freio; pondo um limitte á nomeacão directa, e 
arbitraria, que é systema da nomeacão sem concurso e 
scm exames, que faz nascer e desenvó!ver esses "l'icios. O 
homem qne se apresenta para dar provas de sua capaci
da de não li um solicitador faminto, n~o procura arrastar
se e humilhar-se para obter um emprego, não veode sua 
consciencia, n110 demanda á outrem quo commettit ullla 
baixeza em seu proveito. Apresenta-se com a confiança de 
que é capaz de servir á seu paiz, e corlljosamentc requer 
que sua cl1pacirtade ;;pja pOEla á prova, ou em experiencla 
sohre um tbaatro, onde lIem o temor, nem o favor, nem 
a n!feição, lbo pólio fazor esperor outro resultado que nlio 
seja o que for devido ao seu merecimento. " O resultado 
{leste diSCl!rso fui a passagem da moção por uma não pequena 
maioria. As palanas de Glad;tone são eloqucntcs, são fun
dadas na expel'Íencia e no interesse de seu ]lI\iz, e ello obteve 
em re~u,tnrlo a passagem da propo,ição, .. Já Mtes lhcon 
dizia que era preciso reconbecer-sc o principio da capacidade, 
Jlorque dado este principio não se teria de ver mini,lros fcites 
às pres;;as, por favor, que não aprescntão ao publico senão 
talentos suppostos, e que nITo conhecem seus dC'lCres porque 
commcttcm erros e depois do commelto-Ios ..• 

Na Fronça o douto Cuvier foi o primeiro que defendeu este 
princi[Jio e o propalou, Depois, em ·18Hl, houve um pro
)ccto aprpsentado por d'Haus:õonviJle, Emilio Girardin e 
outros em [[ue se estabeleceu esse principio. Ellos seguirão 
a legislação allemii 'que o Sr. Ed. Labau!la yc traz em uma 
ohrinha sobre o ensino e noviciado admini5trativos Il/\ Alie
manba. 

Na Allemanha ba o concurso. Nós estamos em uma época 
liberal, cu p05S0 pOI' consequencí,,- tarnbOIll produzir uma 
grande autoridade, é a autoridade do celebre estatistico e 
economistA, Ducpetinux, que rósidc na Belgica, que pro
pugna pOI· essa idóa na. sua obra inti tulada fi misse/o do es
tado, suas l'egras e limites, o (IUal, quer ~ue hilj!\ unl jury 
"e r,,] que allra 1\ capacidade de cadtt prctellrl~lllc aos empl"e
gos, e que estabelece isto como uma condi~ão ,le ~ida para 
o syslema adminióll'ativo do partido ltheral, e ao mesmo 
tempo como produetor da Jescentralisacão administrativa, 
tio essencial lioje aos povos que se Jcveni governar bem. 

Pódo SOl' que isto entre nós se t~nha como uma heresia, 
mns ponrlernrei tambem áqueHcs que i\niUlllclltiio com a diID 
euldatle de acbar-se pessoal, que no,sas acndemias de mari
nha e militar nos não fornecendo um pessoal esclarecido para 
occupar esses empregos; que de nossa m~rinha que não tem 
grande futuro deve detiviar-se uma parte de seu pessoal; que 
esse pessoal enCQutrnrá bom emprego nas repartições de 
f"zenJa. O mesmo se rtá a respeito d~ outras eseolas ; emllm, 
Sr. preshlente, por estas o oulras leis é que poderemos prepa
rai' a civilisação de nosso paiz o agreseut'lr-se li geracllo fu· 
tum ao menos mais instruída do que a presente. • 

E quo desgraça será a nossa se progredil' esse Sistema? 
Um ~ellador tem seu !lIM, o filbo à !lusa de seu pUI não Ee 
applica às letras, espera sempre ter um emprego para Vivel'; 
a um deputado o mesmo succede; 110 minist!'o de estado do 
mesmo mOllo, ou aos que o lorao; e as solicitações dessas 
]les;;oils que gozão no paiz uma posição de grando autoridade, 
creio que ha de muito influi!' ni!. escolha:;';'do pessoal das re
partições public~s. 11 não é só para esta classe; o cultivado!' 
quor flue seu filbo seja alguma cousa, desvín-o da sua in
dus(ria para ~rlplica·lo a um emprego publieo. E' preciso. 
portanto, pôr uma barreira á esta torrente e fazer com 
que somente os omprel'0S publicos sej&o o premio da ca
pacidado, não possão ser o pasto fins ambições mesquinhas, 
de taleutos mediocres ou de nullidades. Este 6 o meu desejo 
e creio ~ ua deve seI' o desejo de todos nós, Dasta o qua 
temos feito, 

Por exemplo, depois da commissITo de inque.rito Cez-se uma 
apuraçào nas alCandcgas da côrle, forão demittido;l emprega
dos l'l'Obos e Ca[lnzes. o n~o sei se forilo nomc~dos outros 
bons; mas o sOl'Vico ao monos não mel:lOrou. Digo que [arão 
demillídos empregiirlos probos porque conhoco alguns delles; 
na mesma clas.e de oIDciaes tle descarga -forJ.o demi ttidos 
homens que tinhllo a capacidade neceSSlIl'Ia e que erão pro
bos ; eu não sei porque !e fez isto. Creio que isso foi como 
o e!feilo de um raio que não escolhe as pessoas a quem 
dúve ferir; não podia ser o a!feito de um pensamento que 
se baseasse na justiça e nos interosses dI.) paiz. E, ngom que 
todo o mundo pôde expÔr o seu juizo a respeito desse acto, 
direi que alguns emnregad03 demittidos tem nttestados dos 
proprios me"tnbros dá commissiio de illquerito. 

O Sn. SILVEmA DA MOTTA: Apoiado; pela maior parto 
farão reintegrados. 

O Sn. FEllRAZ: - Os despachantes têm sido reintegrados, 
mas os empregados uM. Ora, mOI'alisemos est0 aeto : quan
do o acto do governo nivela o bom com o mào que etreito 
pôde produzir ao Cuturo ? Descontenta aos bons, nM lbes da 
segurança, e poupa os mãos. 

Entre nós tudo anda assim; eu o deploro e direi franca
mente; os senhores me perdôem: [anava-se muito contra a 
oligarcuia, fallava-se muito contra o systema do filhotismo, 
o systmua da cauda, a oligarc!.liil. vai -se creando; vai já es
tendendo seu vôo, já mesmo procura imperar; isto é cousa 
di!-(na de attenção. A cauda das pessoas innuantes é grande, 
todo o mundo !!OCCOITc'se a alia, é seu salvatcrio ; porque? 
Porque a justiça r~lta nos actos do geverno, todo o mundo 
procura um padrinho, o espiritismo político vai-se propa
gumlo [le uma maneira extraordinal'ia. 

Filhotismo I Nós o vemos ás escancras e nós combatemos 
o filhotismo. Oligarchia ! Nós vêmos que ella vai-!e elo' 
vanuo. Dir-se-hia que é oligurcbia de talentos dos autores 
da situação nascente; senhores, é sempre oligarchia. Quan
do no paiz se póde levantar um homem e dizet': " O pl'esi
deute tal, o illS[leetor hl, o empregado tal, não póde conti
nuar porque me tem o!fendido, é preciso ser demittido,. e 
fi uando ha negação desse Iledido resulta grandes conse
quenclas. 

O Su. SILVEIRA. DA DlOTT.!. :-Queda do ministcl'io ... 
O Sl\_ FEnnAz: - Não sei se queda do ministcrio, nem 

eu creio que haja exemplo de queda. de miOlstcrio pOI' esse 
motivo; mas, quando se dá isso, principalmento nas pro
vincias, p~\'ece-me ~ue a oligarchia vai-se estabelecendo. 
Não desejo il oligurcbia, desejo que todos nós por uossos 
talentos e virtudes occupemos um lugar llQ paiz; não desejo 
eSDirito de filhotismo. Se nó, examinarmos bem o modo 
po'r que os negocios administrativos do paiz tem corrido e 
mosmo os políticos entl'o as pessoas de granúe merito, por 
exemplo. eleitas, cscolbidas, nomeadas para este ou aquello 
emprego havemos de dizer « F. não podia obter o 
10l(ar de tal se não tivesse por pai aS. ; » e o diIDcil 
achar um homem politico proeminente da situação pre5~lltc 
que não tenha seu filho alllnlJado nas Câmaras legl:;lallvas 
ou em alguma provincia. 1:;to é uma verdade, é contm isto 
que uei de comhater, é este o grande Yicio da situação nas
cente que vai imitando todos os actos qU6 prolligava com 
tanta fOrCi\ e em que baseava todas as suas aSllira\loes. 

Sr. présidente, eu deverei agora passaI' a outro ponto, e 
ainda desta vez tenho de pedil' ao nobm ministro a sua. at
tenção. E' sobre a typographia nacional. 

A typographia naciooal foi estabelecida debaixo de certo 
plano, e creio que muito melhorou com a administração que 
cu lua d~i. A typogrrphia nacional COIU o andar dos tempos 
pode·se tornar um estahelecimento lUodelo e póda occupar-se 
dos trabalbos de todos os ministerios. Durante a mínha ad
ministração, Sr. pl'esidente, nessa. typographia so imprimirão 
quasi todos os relatorios com excep~ão do relatorio dos es
tl'angeiros c uma parte do da guerra, ou talvez todo, e uma 
parte de um outro. ElIa estava. em principio, mas o admi
nistrador me dizia que poderia imprimir todos os relatorios 
progrcisaivamente. Alguns ministeríos mandárão para ella, 
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principalmente o da guerra, alguns trabalhos que el'ito feitos 
por outras typogl'apbias; a impressão das ordens do dia, 
creio que Coi no tempo do Sr. marquez de Caxias, paôsárilo 
para lã.. Depois, Sr. presidente, não sei por que razão, ~reio 
que serã por uma razão política, os rblatorios de certos mi~ 
nisterios for1J.o Celtas em typographias particulares; não sei 
se estou bem informado, mas me dizem que um deUes custou 
perto de 35:000~. 

O SR. SILVEIRA. DÁ AlorTA: - 35:000.s dous relatorios. 
O SR. FERRAZ: Eu posso alllrmar que isto é nm presente 

muito bom, mas não se devem fazer estes presentes com pre~ 
tericão e prejuizo das rendas do e.tado. Eu desejava que o 
nobre ministro habilitasse a tl'Pographia nacional a fazer 
todos os trabalbos dos ministuios, e (Iue nenhum acto do 
ministerio possa ser impresso fóra desta officina. 

Separou-se uma parte da typogral,hia para estabelecer-se 
a typogralJbia do Diaj'io Of/ieial, de sorte' que DCarão duas 
adminü.trações; e o que faz o Díario OfliGial? Os trabalbos á 
cargo do DÚlrio Oflicial podião ser feitos pelo administrador da 
typograpbia nacional com muita economia, porque Sr. presi
dente, umas correspondencias, umas re,postas do mini ~erio 
feitas mesmo no gabinete, os trabalhos de impressão d ; ~ ne
diente isto é objecto que não admitte essa despem que 60 r:cz. 
(J mesmo esta gazeta devia estar montada de outra maneira; 
mas é que entre nós conhece~se da administração pelos erros 
flue se commettem, são experiencias quo se fazem á custa da 
barba da nação. 

O So. SIL vEmA DA MOTTA: - Melhor era a publica cão dos 
boletins olllciacs. " 

O Sn. FllflRAz:-Ajudas de custo e gratiUcacões por servi
cos temporarios e e:draordinarios. No meu tempo bavia para 
listas ajudas de custo uma regra estabelecida em umas 
instrucções, que depois forão aperfeiçoadas n9 tempo do meu 
successor; entretanto, no relatorio do minístel'io da fazenda 
do gabinete de 30 de maio se ponderou a necessidade de es
tabelecer regra sobre isto. Senbores, o md não está nas 
instrucçôes, ellas são mais ou mcnos boas, está na faHa de 
execucão. 

Por" exemplo, neguei ajuda de custo a tres empregados, os 
fluaes, tendo sido nomeados para certos empregos de pl'ovin
cia, vierão para a côrte e aqui esta vão com licenca, e alguns 
até afldídos; neguei primcira e segunda vez; entretanto, se 
lhes mandou pagaI', logo que farão admillldos na alfal1rl~ga 
da cÓl'te, fluando alies não tinbão direito á ajuda de custo. 

Mas a regra que se estabeleceu na lei de 1862, é uma regra 
em que o governo deve acbar muitos obstacul05 ; diz-se abi : 
" Nilo se dê nunca ajuda de custo aos ernl)regados· de pri~ 
meÍl'a nomeaçilo. » Por exemplo. a alfandega da Babia ou de 
Pernambuco, alfandegas grandes, ou mesmo li alfanrlcga de 
llato-Grosso se acba em máo estado, é preciso que vá uma 
pessoa como inspector examina~la, reforlDa-la. e po·la. a bom 
canolOho; esta nomeação de inspectol' póde recahil' em um 
homem que não seja do tbesouro ou mesmo de nenbuma re
partição publica; não se ba de dar njuda de custo? De oorto 
que se ba de dar, e, portanto, essa regra é um emharaco. Eu 
entendo que as ajudas de custo, segundo dispõe a lei do or
çamento, devem estar li arbitrio do governo conforme as oecul'
rencias, conforme as circumstancias; e que o governo, se qui
zer bem zelar os dinheiros do estado, deve ater-se a essas in
strurçOes, que farão depois apcrfeicoadas. Podem não ser as 
melbores, mas o governo se Imponha a si mesmo o dever de 
corrigi-las. O corpo legislativo, tomando uma medida dessas, 
como tomou, prollibindo que se dêem ajuda de custo aos em
pregados de primeira nomeacão, emilaraça o governo. 

Sr. presidente, não poderei deixar de reclamar a opiniITo 
do nobre ministro a respeito dos artigos additivos, quc vêm 
aqui, e em .que se manda reduzir o pe5soa) das alfandegas. 
rever a leglsla!i~o sobre concursos, diminuir os logares da 
alfandega e abOlIr os COllcursos I E' uma contradiccii.o mani
festa. Nã.O discutÍ.rei agora esses artigos, porque têm de en. 
trar depOIS em dlscussilo ; é uma ofiservacão que faco ao 
nobre ministro. (U Q art. ~tí § 2°, art. 26'. art. 29 § 11 e 
outros, e mostra slla j.ncohercncia e cQl!lradifão.) 

Os empregos de praticantes silo o viveiro dos empregados; 
sem a pratica, sem o noviciado nlió ie póde ter bons empre
gados; equivale á classe de supranllmerarios que se encon
tra em todos 00 paizes. Na França, especialmente nas alfan· 
degas, são os filbos dos proprios empregados dellas, dos of
nCllleS da sua forca etc., que ali vão tendo sua aprendiza
gem, e depois, cóm os principios elementares, com algumas 
outr.as noções, preparão-se, vilo subindo ~,tornão-se bons ad. 
mimstradores. 

Estou persuadido que o nobre ministro não admitte os ad
ditivos que acabei de ler. Como esta ba muitas outras dispo
sicões que o nobre ministro dignar-se-ba de estudar. Não 
désejo que a sessão do senado tenha grande prorogacão, e 
porisso, se o nobre ministro quizer, eu me olIereçõ para 
apresentar uma emenda destacando 'fIo orçamento este rabo
leva. (Apoiados.) Aqui ba certas medidas que são inteira
mente dIgnas de mUIto estudo e de granrle discussão; não 
podem discutir-se em um di'l algumas materias destas; veja
se que aqui bole-se com toda a legislaçiIo - legislacão 
sobre embarcações naci.onae., lIaturalisações de barcos, âté 
quel'~se que os estrangeIros posSão ser proprictarios de nossos 
navios, permittindo-se contra os tratados e o dir~ito geral 
sociedades em que entre estrangeiros; dcstróe-se tudo, nada 
substitue-se. 

Sei que é preciso respeitar as idéas, os principios da qua
dra ; mas isso n1l0 são principios de quadra alguma, não são 
idéas que possllo seradmitlidas por homens que tenbão algu
filas luzes do que é arJministraçllo. Ra co usas aqui inadmis
síveis absolutamente, e eu não posso imaginar que possa ha~ 
ver um ministerio que com 11 cOlIsciencia tranquilla adopte as 
regras, os preceitos que nestes artigos addi tivos se contém. 

A press~, ou pode ·se dizer o excitamento, foi tão "rande que 
atô ba mesmo contradiccões notavcis, e se nós marcbarmos 
assim, EO da camara que 'está mais em COlltacto com o povo, 
que deve ser principalmcnte a manteRedora dos principios de 
organisaclio social, dos IIl'incipios do systcma rcpre.sentativo, 
yierem éstas cousas como vêm para o senado, eu esmoreço. 
Se isto for admíllida pelo ministerio, se o ministerio prestar 
seu consentimenta a co usas que não se podem denominar ante 
o senado pelo seu verdadeiro nome, eu' esmoreço pelo futuro 
do Uleu paiz. 

Na discussão artigos additivos occupar-me-bei de 
demonstrar o que de dizer; mas, se o nobre ministro 
quer poupar tempo, eu nle oifereço para apresentar ulIIa 
emenda supprimintlo os artii;os additivos.que dcmaudào gran~ 
de discus.fio. na outros que nã.o demandão grande discussão 
e são talvez essenciaes. 

Senbores, eu, ao concluir, não posso deixar ainda de fazer 
uma. reflexão: o estado ria nossas financas é bom? O fuluro 
estado da nossa agricultUl·!I. aconselha' novas despezas? Se, 
como tu~o nos obriga a crer, o estado de nossas finaucas não 
é bom, se nós não podemos ter probabilidade de grande re· 
curso para satisfazer os empenhos que temos, como o nobre 
ministro poderá. bnnr-se com todas as despezas decretadas 
dUI'aute a sua gestão? 

Concebe o nobre ministro a possibilidade de marchar-se do 
emprestiruo,sobre emprestimfl sem pôr paradeiro ás despezas ? 
Estes emprestÍmos podem ser bem succedidos? Podem ser 
vantajosos, quando continuarem e se accumularem uns sobre 
os outros? Certo que não. Qual o remedio? Creio que·(j 
cortar por de.pezas. Se o nobre ministJ·o entende que este é 
o meio unico que temos actualmente, impressionado como se 
acha da probabilidade de nossa producçã() augmcntar eu pelo 
menos conservar· se estacionario por algum tempo, peco a. 
V. Ex. que mand~ rever este Ol'eamento. O mimsterio éstá 
habilitado para fazer as despezas 'deste anno, e no principio 
da sessil.o futura podemos votar o orçamento com as idéas 
luminosas do nobre ministro. Cerceie as despesas da gueTl"a, 
cerceie as aespesas da marinba, cCI'ceie as despesas de forti
ncação e armamento .•.• 

O SR. VISCONDE DE !uJ)ilnAny: - Apoiado. 
O SR. FERRAZ: - Cerceie as despesas das capatazias das 

alfandegas, mande· as bem fiscalisar que são enormes; pro
curo fazer tudo quanto é possivel para que ao monos os sa· 
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crifieios não sejiio tão grandes como me parece que se tem 
demonstrado. 

Eu, na auseocia do nobre senador pelo PariÍ., tomei a liber 
dado de citar sua opinião.; mas eu agora, em resposta ao 
fiIlbre ministro, o aconselharei que veja o relatario do nobre 
senador pelo Pará (Iue, não obstante se lhe desenhar no h~
risonte uma perspectrva de estado financeiro a melhor POSSi
vel, dizia: «Nós não nos devemos confiar ni!so, devemos 
deixar margem no orçame?to, porque esso .esta?o nã~ parece 
duravel e é preciso prevemr o futuro. " Sim, e precIso pre
venir o Cutllro, é preciso que nó. não vamos tão além nas 
despesas. 

Nós temos Ceito muitos sacrificios; esta sessão ba de ser 
assignalada na historia como a sessão mais custosa que tem 
havido, porque, ao passo que o orçamento se tem demorado, 
ó\S despesas por meio de resoluções ou de decretos têm 
aUl!mentado. (Apoiados.) 

lllallde examinar o nobre ministro o estado dessas com
panbias de navegação para as quaes passárã.o favor~s ne;;ta 
ses,ão; creio que ha exageração de favores: .Não fallel a re~
peito de algumas, porque .não esta,va. hablh~ado; ma~ hOje 
sei que ba exageração. Amua esta nas maos do mllll.sll'O 
remediar isto, porque as concessões f citas .dependem aInda 
de contrato. Consta-me até que uma companhlll de fi1\vegaçao, 
que é hoje inglp,la, não. ten~ seus estatut.os appro.v~do~ pelo 
gover~o d~poi~ que fOi c~dldo, .ou vendidO" o prIVIlegIO aos 
propnctarlOs wglezes; e preCISO vêr estas cousas, não 
desejo que a naveg-ação de cabotagem a vapor fiquo nas mãos 
de estrangeiros. Talvez mesmo que a companb1ll. do Para· 
guay, rara quem parece que vem aqui uma medida inteira
mente de favor, não () merece". 

O SR. FERREIRA PENN.I.: - Vem em projecto separado. 
O Su. FERnu : - .. " porque dispõe pejo menos de 23 '/0 

para dividendos anrluaes. . 
O SR. SILVEIRA OA. illoTU: - A' custa da subvenção. 
O SR. Fl!:RMZ : - Naturalmente, porque os oulros meios, 

que rlla tem à sua disposiç.'!o, não lhe podem dar .muita cou
sa. Veja-se tambem, examine-se bem a cOilipanllli1. do Ama
zonas; tenho medo que sellS navios vão ao Cundo pelo peso 
de ouro que lhe dá o estado. . 

Senhores, por Uhl nós faromos muito.. O nobre s(lnl'ldQr 
r\isga, e disse muito bem, que era precIso ° bom emprego 
!lo pl'oducto dos impostos. __ . 

'0 Su. :'IINIST~O DA F,\ZIDDA. : E decretar bem as des· 
pesas. 

O SR. FERl\.!.Z:- .•• e decretur bem as despesas: reveja 
este orcamento. Eu não posso por maneira alguma . levar 
em boi conta que o ministerio passado, que eu apoiava e 
onde tinha amigos, podasse-nos Cazer presente deste orça
mento. 

O Su. SfLVlllllA DA MOTTA:-E' monstruoso. 
O SR. FERIIA.Z:-Os nobres ex·ministros, na posição em 

(lue se acha'fão, reunindo em torno de si o no parlamento 
um circulo de numerosos ami[:os, com uma camara a meu 
ver doeil, podião fazer um grande serviço ao eetado;. se não 
o fizerão é porque deixáriIo tudo ir á matroca, sem (I!recçilo. 
A camára do que necessitava era de uma dil'ecção; $0 esla 
rlir~cciio e\la tivease, estas cousas, que nós observamos, tão 
impeaeitas que se aoMo no orçamento, não vinhão. 

O Sn. Slt VEmA DA MOTTA: - O ministerio ha muito 
tempo que não tinha maioria na camam. 

O Sn, FElln,,7. : Devia ter. 
O Sn. SILVEIRA. DA '!UOTTA : 

demonstrou. 
~Ias não tinha, o Cneto o 

O SR. FERRAZ: - NIlo sei porque; não posso suppÔr '[ue 
a albeasse. Dias, emfim, não quero mais progredir, desejo 
que se vote o artigo da despesa, creio mesmo que não to
marei oull'a vez a palavra senão no artigo da receita para 
CaEer algumas reflexões sobre alguns pontos, os quaes,talvez, 
poss[o servir ao nobre mintstro. Algumas cousas que tenho 

dito nesta sessão não são em desCavor do nobre minis!ro .... 
O SR, ~lI:'i(STnO DA FAZENDA:-Agradeço muito. 
O Sn. FERR,IZ:-.... desejo-lhe toda a Celicidade, desejo 

prestar-lhe os llleus servicos na mesma quantidade e quali
dilde que o nobre ministro' me prestou durante o meu minis. 
teria. 

Ne.ta occasião o Sr. Candido Borges deu conta de baver 
cumprido a sua missão a deputação encarregada de felicitar 
a Sua tlagestade o Imperarlol' no dia 7 do corrente, anniver
sario da indepeodencla do Brasil, proCerindo, elle senador, 
como orador da dita depulacrío, ante o mesmo augusto 
senhor o seguinte: • 

DISCURSO. 
« Senhor! - Da factos !.io notaveis na vida das nações, 

cuja simples enunciação é suficiente para Cazer-Ihes avultar 
a pompa e a excepciunal grandeza. 

« Não admiraria que uma potencia, para a qual os seculos 
tivessem accUlllulauo e desenvolvido brandes elementos da 
poder e de accuo, ostentasse soherania de vontade e prodí
gios de forca; mas !Jua ullla colonia, ainda na infanci}l da 
existencia, 'solte de improviso o grito da independ~ncia, o 
firme o estandarte de sua nacionalidade, é, sem dUVida, UI)l 
destes grandes \riumphos quo só á posteridade é dado aqUI' 
latar. 

" A apreciação, senhor, de mo grande feito desperta em 
todo.o Brasil o sentimento profundo do veneração e reco
nbeclmento que consagl'ani sempre á memoria do grande 
rei, que na magnanimidade dos seus sentimentos, e no poder 
soberano de sua vontade, achou todos os elementos de Corça 
de união e de heroismo, que erão indispensaveis á reatiznçllo 
da grande obra, cujo nnniversario saudamos hoje. 

« Na contemplação, Senhor, do feito glorioso de 7 de se
tembro de 1822, o Brasil não vê só o acto de sua indepen
dencia, porque ncHe viu tambem o codígl generoso do suas 
liberdades com a fundaciio da monarcbIa constitucional re
presentativa. E essa fundar,ão, que perpetuará a dynastia do 
Vossa nlagestade Imperial, que identificará a realeza com o 
povo e o poder com a libenlade, Coi uma promessa de pro
gressa e de gloria, que Vossa l\Iugestade Imperial tão sabia 
e dignamente tem !abido cumprir. Não admira, pois, Senuor, 
que o Brasil inteiro procule boje fazpr cbagar ao throno de 
Vossa rdagestade Imperial as deilionstracões de vivo jubilo, 
com as uomenagens de seu respeito e dê sua proCunda gra
tid,lO, e o senado, que IJo desvcladamente [Jroeurr. sempre 
corresponder ao voto da nacão, nos envia a depOr nos de
gl'áos do turono de Vossa ftlagestade Imperial as vivas de
monstracões uesta gratidão, como os ardentes votos que faz 
[leia saúde e prosperidade da fmnilía imperial, na qual vê 
penhor seguro de sua grandeza e de sua gloria, e garantia 
efficaz de sua indepcndencia e soberania. 

« Em 7 de setembro de '1861. " 
Ao que Sua ~lagestade o Imperador 50 dignára respond.er 
« Podeis manifestar li camara dos 81'S. senadores o ViVO 

juhilo com que me associo ás suas congratula!}ões pelo anni
versa rio do dia mais glorioso para a nação brasileira. » 

O Sr. presidente declarou que a resposta de Sua Dlagea
tade o imperador era recebida com mui\) especial agrado. 

O -"'.'. millbtro .In lllzelld .. pronunciou um discurso 
que IlUblicaremos no appendico a este volume. 

() M.·. lI"aranbos pronunciou um discurso que pulllica.
remos no appelldice a e:te volume. 

Proseguindo a di,cussao da proposta do ?rç~mento, ficou 
adiada a discusSiíO pela hora, e o Sr. preSidente Jieu para 
ordem do dia seguinte: 

la parte. - 3' discussão da proposta do poder executivo 
sobre i1. concessilo de um credito de '2,586:000"J para cum
primento da lei n. 1,217 de 7 de julbo do corrente afino. 

'2' parte. -3' dita da pro\lOsiçiio da. cnmara dos Srs. de
putados, autol'isando o ~overno a mandlH' passar c~rta de 
cidadão bl'asil0iro a Dernar!lino José Ferreira Rodrigues e 
outros; 
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1" dita da. proposição da mesma camara, determinando 
que os passaportes par~ paizes estrangeiros serão regluos 
]lei!, lcgu;lar;ãO que vIgora sobre 05 passaportes para o in· 
tenor do palz ; 
. Continuação da 2' discussão da proposta do poder execu

tiVO s~bre ~ fixaçuo da despesa e orçamento da receita ge· 
ral do lmperto, deveudo essa discussão comecar ao meio-dlll 
ou antes. . ' 

O SR. ~Ilnn!z:- Es~a matcria é uma materia importante, 
que demanda dlscussao; creIO mesmo que ha expectativa 
sobro o resultado d/lste projccto. Eu me vejo pois na nc
cessülade de jlcd~l' a V. E:.:. que se digne de re~omm;ndar ás 
nobres comnllssoes pressa na apresentacão do resultado de 
&:lUS tmbalh,)s; e eu dcscj~va mesmo safier quaes OIS razões 
{lue têm lIa'1I10 para que alie não tenlJa sido antes apre
sentado. 

Levantou-se 11 SC5sao ás 3 1li horas da tarde. 
, O Sn. SILVEm .• Dl MonA :-0 parecer esta dado lia muito 

WO" I!Icssão. 

EM 10 DE SETl\lnIBIlO DE 1864. 
PRESIJ)ENCIA DO SR. VISCONDE DE ADABTÉ. 

SumURIo. - Expediente. - Officio do presidente da provin
cia do Ceflrá; - Ordem ~lo dia,. i" jJarte. - Concessão de 
Cl'edlt~. - :SOl'tClO. - Naturallsaeões. - Passaportes. -
Discurso e requerimento do Sr. Silveira ~1l l\loUa.-Di$cur-
50S dos Srs. Dillltas, !'imenta llueno e Ferraz.- 2," parte. 

?rçaluooto. da fazenda .. - Leitura do autogralJho !lo 
pro)ecto de 1m sobre o credilo.- Dou$ oíIicios do ministc
!'io d? !mpcrio, a~oDlp~nhalldo autogral'bos -Outro officio 
do IDlIIIstcno ú{l lmpeno.- Pllrccer.- Discursos uos tirs. 
lisconíle de ltaboJ'illly, Ferreira Penna e Paranllos - En
cerramento da discussâo.- Declilrnç;lo do SI'. presidente. 
A's 11 boras da manhã,achando se pre6entcs os Srs. sena-

dores visconde de AIl,aeté, Fcrreira Pelma, ,'isccnue de S,pu
Cllby, ~Clxml'a. de l?ouza, "ISCO!H!e de Suassuna, Pompcu, 
bar ,10 oe Muntlba., Visconde de Itaborahy, llerraz, D. Manoel, 
CuulJa Vasconcellos, marquez de Ilanhaem, barão de S. Lou
renço, Souza e Mello, Araujo Hibeil'o, Jobim marquez de 
Olinda,Dantas, I'ar~nhos, Dias do Carvalho,'Nabuco, Fon
fieca, Dms "lell u, Rodrigues Silva. Carneiro do Campos 
mlll'quez du Abrantes, marquez. de Caxias, Souza Queil'oz: 
barão de Antollll1ll, e Zacbanas, o Sr. presidente abriu a 
sess1\o. 

~omparecõl'ão logo depois os Srs. Candido Baptista, Sil 
'VClI':J. da Motta, Furtado, i'lll1enta Bueno, visconde da 1I0a 
"ióta, barão lIe l'irapama. e Souza rl'nnco. 

F~ltárúo ~om causa pUEticipadn os Srs. Siqueira e Mello, 
burao de Coleglve, bal'uo de nlanllm, barão de Qunrablm 
Candido Borges Eusebio, Paula Almeida, Paula Pessoa AI: 
meida e Albuquerque, ~lendes dos Santos, Sinimbú. ~l~rl'a, 
Souza RanJOs, 11crnandes Torres, Oltooi, visconde de JClju( 
tin~ünll?, e visco nu e do Uruguay. 

rol lIda e approvuda a aeta da sessão antecedente. 
O SIl. 3" SECI\I.lTARlü, servindo do primeiro, deu conta do 

seguinte: 
EXPEDIENTE. 

Officio, de 12 !le agosto ultimo, do presidente da provincia 
do Ceará, acompanhando dous exemlllal'cs da estatistica da 
dita provincia, ()rgani~a(la pelo Sr. senador Thomaz Pompeu 
de Souza Brasil. - A archil'ur. 

·.ORDElIl DO Dl;L- l' PARTE. 
cnllDlTo SUPPLEJIlENTAR, 

Entrou em 3- discussão, e foi sem debate approvadu, para 
subir à sancção impcr;lll, u proposta do poder executivo 
convertida em pl'ojecto do lei, concedendo um credito de 
~,lí86:000;;; ]lara o cumprimento da lei n. 1 ,2 li de 7 de ju· 
lho do corrente allno. , 

Em seguida forilo sorteados os Sr. Candido Baptista, D. 
lIlanoel, Dantas, Nabuco, Souza Queiroz, Souza e Mello e 
"isconde da Boa-Vista, para li dcpUIJCão que tem do apre
sent.ll' Q Sun. Map,estar!c o !Olpel'<ldor o referi/io decre!o do 
crMito, e bem assim Ilnra Jledir respeitosamente ao mesmo 
augu~to s~nhor a designoç~o do. dia, hora e logar da sessão 
do encerramento da presente sessão da assemhléa geral. 

6 It!r. I<'Cl'l'az: - SI'. pl'r.sidcnte, o projccto relativo ao 
prolongamento da cstraua de Cerro de D. Pedro 11, c as oue 
tras obas de estradas de re1'l'O, foi remeltido ha algum tempo 
às nobre. eommissões de fazenda e cmprezas privílegi,ull!s. 

O SII, SIL~JlIRh. DÂ DlonA: - Apoiado. 

tempo, está com o Sr. 80uza Franco. 

O SR. SOUZA E MELLO: - Peço a paiavra. 
'.0 Sft. PlIESIDIlN11l: - As cOnlmissões ouvirão .. 

o !!:ir I<o"z" e IP1!cIJo : - Eu queria dizer alguma causa 
sobre este oujoclo, queria dizer o que é que ha sobre esto 
parecer, yonjuo me parece que !la o que quer quesfja de 
InCrepi'ç,w as commlssões, e ellas têm o direito de dizer 
alguma cousn. 

O SR. rlltsIDENTE: - Póde explicar. 
. O ~n. SOUZA E nhLLO : - Logo que o projecto foi remet

tl(lo as dUils comol!sElies convidei aos membros de ambas 
ellas 1.:ara termos uma conferencia, e reunimo-nos quntro, 
dou; nao puderão flsslsllr por motivos muito justificados. Os 
Itlwtro conco;dál'ãO nirs hases do parecer e incumbir~o-me do 
formula-lo. No (lia seguinte u(Jrc5entci-o fi um dos meus 
collegfls das duas commis,ões, e depois di,to nada mais 
soube .. Por. conseglllllte, pelo que me loca, immediatamente 
cumpn aqUlllo que eslava 11. meu alcance, que Coi convidar 
aos meus collegas para conferenCiarmos e formularmos o 
parecer. 

O Sn. I'ftESIOEr\TIl declarou que ia-se officiar ao Sr. ministro 
do lmperlO para so saber o dia, hora e logar em que Sua Ma
gestado o Imperador se oignal'ia receber a dita deputação, 

[CUlTAS DE NATUnAL1SAÇlo. 
Entrou depois em_S' discu,sl\o, e foi sem debate approvada, 

para subir á sancçao ll11penal, a proposicãO da camara dos 
d~pUI~dos, q.lw. autol'isa o g~vel'ho a man'dar pussar carta de 
cl,)auaü bramell'o a Bernardmo José Rorll'igues e outro~. 

SeguIu-se em 1- discnsfilo, e sem debate passou para li. 'lia, 
em que entrou, li propoflção da dita camlim determinando que 

.os passa portes ~uro paizcs estrangeiros serão regidos pela 
Icglslaç[lO que \'lgoro, quanto aos passaportes para o interior 
do palI. 

. o ~k. l!>i!nf!'G.';n l'.1<oUa:-Sr. \Jresi~ellte, este pro
Jceto traz unja altera~ão em urna parte importante da nossa 
leglsla.çl\o policwl, e me parece (Jue esta alleração a respeito 
da legl,le~iio subr'e plissai'0rt~s tem ainda mais importuncia 
ho{o, porque ~ucces8ivamellte a nossa,iurisdicçãO nacional 
vai solfrende ~n"asõe$ e .quebras: O direIto de dor passa
portes para (lalz estrangel! o, crClo que deve ser conservado 
cOnJo_ um resto da jurisdicção que nos fica a respeito de 
relacoes externas. 

J.~ se estendeu ao estrangeiro. o direito de "iajar no im
peno sem pa;;saportc j agora quer-se fazer uma alterarão na 
legislação re!ativa aos I,as>.aportes para paizes estrangeiros, 
Me parece que nós não del'~mos "atar este projccto sem 
algum exnme desta casa, pOl'que vamos votar sem conheci
mento da altcl'açiiO que se quer fazer, ou ao menos do 
alcance que cUa pódc ter_ 

l~' já (Juasi que um precedente da casa mandar estes pro
jectos <lO eXl,mc de umil eommissito, sempre. que se trata de 
alterar uma ICt:L,Jação cm vigor; vou manelar, pois, á mesa, 
um rctjUCl'lmcllto, pa: a que o projecto seja remettido á com· 
mistão de legislação, para dar o seu parecer. Não é mesmo 
estH a uGlca alleraçã<: (!ue devemos fazer na legisla cão sobre 
passaportes. e as filcllldadcs que estabelecermos ucvcm ser 
""ClprúCl\'j e então melbor ó que uma commissão conside
rando o {'bjeclo, !'Ilcul'nndo-o nerfcitoOlente, orrereça alguma 
emenda, incluindo nella as prôviuencias que são nccessarias 
sobre este (11)ccto, e as condicões de recipI·ocidade. 

Neste senltdo vou mandar o' requerimento. 
Foi lido, apoiado e posto em discuwlo, o baguiole: 
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REQUERIME1iTO. 
" Requeiro que o projecto seja remettido á commis,üo do 

Iegislaçào.-Silveira da JlIdla. " 

" ! .... Dalltas:-Sr. presidente, eu li boje, e bem tarde, 
em minha casa a ordem rio dia, e entilo é que sou'De que ti
nha-se dado este projecto par<l a discussão de hoje; portanto, 
nao livo occasião de consultar a nossa le.gislação antiga e 
modcrna a este respeito. Todavia, direi alguma cousa. 

Consta, e todos nós sabemos, que depois Jo exmnplo dado 
pela Inglaterra, todas as nacues civilisadas se dispõem 11 

imita·la acabando CQm os passaportes, que certan,ente ón 
maior barreira que se pódQ Cazer á industria e ao commcrclO 
e á circulação de todos os povos que se vão tornando cosmo 
politas; depois do tratado Ceito entre a Inglaterra e n França, 
para acabarem reciprocamente com os passaportes. esta ul
tima nacão Cez tratados com a Belgica e com a llespanba 
e com á Suissa a respeito de passaportes. E se a alguma 
nacão intercssa mais aCilbar com c·ssa instituicão yexhtoria 
de passaportes, que nenbum bem traz á sociedade·senão um lu· 
CI'O par::t a policia, é certamente ao Brasil, que precis<l de 
população e qu~ pur isso prccisa de Cacilitar todas as relações 
entl'e os diversos memhros da Camilia humana. 

Entretanto, ~r,presidente, achava conveniente que, em VIZ 
de passar esta lei que discutimos, se dcs,e autuI Ísação ao 
govorno para regular este negocio da maneira mais liberal 

IUeflllO se COSSQ necessario Cazer o tratado com que com 
merciamos, exigindo a mesnm reciprocidade, e porque não 
havemos de conccder ao governo que regulc esse negocio? 
HOj'l um inglez, um belga, um suisso entra em Fransa e não 
se Ibes pede passaporte e vice-versa, e não seria um gritade 
bem pai!a oS brasileiros (lue viajassem em todas essas 
naeões livremente? 

Senbores, a França está disposta <l Cazel' tratado com todas 
as nações ácerca da' abolição de paôsaporte, e estabelecer na 
m<lis larga escala a liberdade locomotiva como um pensamento 
ci vilisador. 

EII avento esta idéa, que se dê Caculdade ao governo para 
regular esse negocio da maneira a mais liberal, cuja dispo
skão é muito acanharia. Convém muito que se conceLlão 
es"tas regalius aos estrangeiros, e que elles tambem n08 COII
cedão. 

O SII. FERRAZ:- A França exige a reciprocidade. 
O SII. DANTAS:- Por meio de tratados; e porque razão 

não havemos nós de Cazel' tambem tratadus a este respeito, 
quo mal nos poderá vir dahi ? Ao cuntr:l.I'io, muitos bens, não 
é pequeno beneficio o poder um brasileiro viajar na Europa 
livre de tantos incolllmodos e despezlls ~ 

Faço estas rellexões unicamente; não voto contra o reque
rimento do nobre senador, e a comlllissão tome isto em con
sideração. 

® !!Ir. Pimenta Bueno: - SI', presidente, direi por
qllo tenho de votar pelo requerimeDto do honrado senador 
para que o projecto vá a um~ commissão. 

dividas no paiz, ou outras obrigações por satisCazer, e 
ausentar-se sem conhecimento, nem meios da accITo da 
<Iuturidade pora impedir a sahida. • 

Em todo o caso, julgo muito pl'lldente que esta resolução 
viÍ iÍ commissão, o 4ue seja ouvido a respeito o nobre minis
tro d<l justiça, porque este DCtO nüo é daquelles que se 
deeretão Bem ouvir o ministerio; importa muito á accão 
administrativa. Então e relleetidamente que sa adopte o que 
[OI' mais convenienta. Por isso e por outras razoes voto 
p~lo requerimento do nobre senador. 

«} ~' •. Il'C'·l"lll": - Eu não me opponho ao requerimento, 
ma. não desejo de maneira alguma que se adoptóm os prin
cipios que os nobres senadores acabão do estabelecer, isto é, 
que nós celebremos cOllvcncões com os dilfcrelltes paizes so-
bre esta Il'lateria. • 

o Sn. PmENU BUE~O : - Seguremos ao menos a recipro
cidade. 

O SR. FEflHz: -!!:u desejo, SI', presi,lente, que a nossa 
legislação seja Ceita conforme os nossos interesses,,, 

O Sa, PIlIE~TA BUENO: - Apoiado. 

O SR. FoRnAI :-... independente de convenções, porque 
os resultados das convencões para mim sito fJuasi sempre Ca· 
taef. Eu entendo que nós devemos estabelecer sob boa base 
a legisltl~ào a respeito dos passaportes, uttendendo mesmo 
ao que acaba de dizel' agora o nobre senador rclativam6nte 
á:luelJes que se quizerem passar para paizes estrangeiros 
senrlo devedores,. Este princi[JÍo eu admitLo, mas estabeleça
mos por lima leI Independente do convenção com qllalquer 
outro paiz ; e pó de-se dar mui to bem que, depois de passar 
esta lei, o governo per meio de reversaes li'ate com alguns 
governos; hasta isto. Creio mesmo que, independente disto, 
todos os paizes depois de estabelecida estil legislação Cran, 
queaniõ o mesmo que nós Cranqueamos aos seus subditos. 

E' ver>lade que na França, em um ou em outro logar (não 
é em todos os logareE), exigem-s~ os passaportes dos brasi
leiros, mas por uma mera formalidade; daiJi resulta muit~s 
veus que as viagens s;;o embaraçadas. A mim Sllccedeu isto 
em illarseille, e não pense o senado qlle Coi para examinar 
quem eu era, foi sómente para passar no registro o meu no
me, <l minba procedencia, a minba origem, o meu destino, etc.; 
não hOllve mais cousa algllma. Entretanto, cb~!tando eu ás 
7 bol'ils da noite e tendo de partir ás 10 para Paris, vi-mo 
muito embaraçado, e Cai-me preciso o Cavor de um distillcto 
cavalheiro empregado de policia, que cbegoll á estação res
pectiva, tendo cu sido muito maltl'atarIo pelo empregado qllo 
ali se achava,e que até me di%e qlle sabisse da casa, porque 
ell exigia que se me visse o mell passaporte para não perder 
o trem das 10 horas, 

Eu trago isto unicameute para quo o senado e o paiz so 
compenetrem de que aquillo que os estrangeiros atlribuem a 
nós se dá no territorio de suas nações. Por exemplo, todas 
essas minlldencias n<l bagagem dos passageiros, de quo se 
nos aceusilo, so dá em Londres, em diJferentes portos da 
França, na Belgica,etc" co~Corme as pessoas, e ás ve,zes, n,rro 
obstante isso, se Cazem mUitas outras cousas, vcrbt !ll'alta, 
na alfanclega de Kebl até um cbale do renda d2 lima senhora 
nOSS<l patricia, a Sra. haroneza do Quarablm, esteve em 
termos de pagar direitos, não obstanta ter sido já IIsado. 
Dabi póde-se deduzir que-c.i 6 lá más fadas ha. 

Finda a discussão, Coi approvado o reqllerimento. 

.Eu tambem desejo que se Cacilitem as formalidalles dos 
passaportes, mas não quero tirar toda a acção do governo, 
Pela resolução qual está, o governo fic<l ató sem liberdade. 
Se, como bem ponderou o nobre senador qU0 precedeu-me, o 
governo for convidado a fazer um tratado, a respeito de duas 
ullIa: ou nITo o Cará, ou violará umã- lei do paiz ; nem esse é 
o IInico dos inconvenientes da resolucão como ella está for
mulada. Em relaçãO aos paizes COlU quo o governo quizgr 
fazer tratados, a legisla~ão delles suggerirá diversos expe-
dientes, e bom é que o governo tenba a Caculdade de escolher 2' PAUTE. 
o melhor; em relação áquelles paizes com que o governo não . 
fizel' tratados, tamhem é pieierivel que elle teuba uma acção ,Estando presente o Sr. ministro da Cazenda conlinoll a 
mais ampla para que procure alguma reciprocidade fi favor dlscussào, que ~,'ára adiada na sessJo antecedenta, do 
dos brasileiros; não devemos cuidar só llos estrangeiros. ar!. 7' da proposta do orçamento ,:om as emendas da 

CUlllpre notar aind<l mais uma circumstancia, e é que nos camara dos dellltados e as oITereCHlas no senado. 
paizes (lue ~:tão bem .organisad_os, que têm ,lI!l1il polida «) ";1', 'l'iseonde de I!tabol'uhy pronlluciou um dis-
VIgilante e 1'I0o.rosa, po~e a. acçao da autondade s~bre os. bl"c emos o. apnendicc aeste volume. 
passaportes ser mullo nIals liberal do que em um palz novo I CUlSO que pu I ar n r .. 
como o nosso, frequentado por muitos aventureiros, qlle !!Ir. Fel'l'eil'a Pcnna: - Tendo o nobre mInIstro da 
podem-56 ausentar com c3Jlitacs alheios, ou deixando fazenda declarado, em resposta ao Jlluótr6 senildor pela pro. 
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"ineia do Rio de Janeiro, que o governo não pôde propOr, 
nem aceitar reducção alguma da somma consignada para as 
despezas do exercito no exercício de 1864-1865 depois de 
haver o poder legi.lativo julgado neeessal'io o numero de 
1~,OOO ~raç~s de pret, ultimamen.te fixado para cirrumstan
Clas !lrdlnanas, parece-me convemente fazer uma ohservacão, 
que poderá ser ainda attendida quando se tratar da 3- -dis. 
CUS~ão do oT!;Ilmento, e vem a ser, que lia vendo o governo 
pedido na sua proposta para a vorba - Quad'l'O do ea:er
cito - a somma de 7,36<i:G82plí50, na qual se incluia a de 
4,653:891~550 para 20,000 pracas de pret Clll circumstan
cias ordinal'ias, e tendo-se fixado sómeote 18,000 pracas, 
não se abateu daquclla primeira somma toda a quantia êor 
respondente a esta reducç!i.o, mas sómente a de 269:719;;'ílGO, 
conforme a emenda da camara dos deputados que o senado 
approvou em 2,> discussãO, devendo por conseguinte baver 
nesta verba não pequeno excesso de credito, além do que ba 
de necessariamente resultar da dilrcrellca entre a Torca e!l'ec-
tiv" e a !ixada pela lei. • , • 

Quanto ao Diario Officilll, reconhecendo não só a conve
niencia, como tambem a nece~sidade de mante-lo, pretendo 
votar a favor da emenda do meu bonrado amigo, senador 
pela provincia de Miuas, que consigna a quantia de 40:000;8 
para sua publicação, mas entendo que esta cOllsignação deve 
ser distincta e separada da verba-TypograplJia Nacional-, 
para que a todo o tempo se possa mais facilmente conhecer a 
despeza que se faz com aquella folha. .. 

O Sn, DIAS DE CAnVALRo : - A minha eménda distingue as 
duas verbas de despeza. 

O SR. FEDI\J::lDA I'ENNA: Diz a emenda: (lendo) ({ Ao 
§ 12 do art. ,o - Typographia Nacional, inclusive tO:OOO~ 
para a publicação d9 Diario Officiul-190:000Jl". » 

O Sn. DIAS DE CADVALno; - Portant?, não se poderá gas
tar mais de 40:000:$ com o Diario Onicia!. 

O SB. FEnREIRA PENNA: - Sim, sonhor, concordo; mas 
poder se-ha a pplical' á outras despezus da typographia qual
quer sohra que porventura haja da consignação para o Dia· 
rio, e, além de enxel'gar nisto algum incunveniente, entendo 
que esta doepeza está no mesmo caso da da impressão das 
leis, regulamentos, relatorios, e outros actos; para a qual é 
de costume consignar no orçamento de cada ministerio quan
tia especial e distincta da votada para custeio da Typogrupbia 
Nacional. Toda via, votarei pela emenda tal qual se acba 
conccDida, se se dcclarar quo em virtude delJa deverá a 
publicacilo o administracão da folba ollicial ficar inteiramente 
a cargo' da Typogl'upbia'Nacional, reduzindo-se assim a dos
peza, que presentemente se faz com uma nova otlicina esta
belecida, segundo me consta, no mesmo edificio, para ser 
especialmente encarregada deste serviço. 

Aproveito a opportunidade para chamar particularmente a 
attencii.o do nohre ministro da fazenda sobre os terrenos dia
mantÍnos de Mato-Grosso, cuja ~xplora!iilo poderá dar consi
deravel renda ao estado, e contnbUlr para o desenvolvimento 
da riqueza e prosperidade geral da provineia, mormente sc 
for emprebendida por companhias, nacionaes ou estrangeiras, 
que disponhão de bra90s e capitacs sullicientes. 

O Sn. M.!.RQUEZ DE ÁDRANTllS : Os estrangeiros pódem 
ser socios de companhias br~si1eiras, mas não podem formar 
companhias estrangeiras para 11 mineração de diamantes. 

O Sn. FEIIREIRA FENNA: - E para a do ouro? 
O Sn. JIlARQUEZ DE ABDANTES : - Para a do ouro sim. Note 

que eu nilo julgo conveniente esta r~stricção da lei. 
O Sn. FEnnEIRA PENN!: Parece-me que a restl"Íccilo 

nã~ ti determinada p~r lei, mas sim pelo regulamento de'17 
de agosto de 18!6, expedido para execução da resolucão de 
21 de setembro de 1845, o qual declara no art. 27 § 80 que 
nenhuma companhia poderá compOr-se de menos de seis m~m· 
bros, que sejão, pelo menos, a metade cidadãos brasileiros. 
Confesso, porém, que, em vez de julgar procedentes algumas 
razões que se allegào para justificar esta ultima dispOSiÇão, 
~Iltendo que, nas actuaes circumstancias do nosso paiI, muito 
convem permiUir. e até promover e facilitar por todos líS 

meios que estiverem ao alcance do governo a organisacão de 
companhias estrangeiras que emprehendão a exploração dos 
diamantes, como já se tem permittido para a do ouro, rei!ul
tando dahi manifesto e incontestavel proveito ao estado em 
geral, e especialmente aos districtos onde ellas fundão seus 
estabelecimentos. 

A 'conhecida riqueza dos terrenos de Mato-Grosso já indu· 
ziu o governo antigo a crear em Cuiabá, por carta regia de 
13 de novemhro de 1808, uma junta de administrncão dos 
diamantes, a qual foi extincta pela lei de 2i de outubro de 
182i, passando as suas funcções a ser exercidas pela junta 
da fazenda; mas desde que esta fui tamhem extincta e sub
stituída pela actnal tbesouraria, começou-se a sentir a falta 
de providencias sobre tão importante ramo de servi co , ficando 
os terrenos em abandono, isto é, não sujeitos á inspeccão de 
rrualquer funccionario que se achasse expressamente áutori
sado e munido dos meios precisos para vedar, ou permittir a 
sua exploração. Entretanto tem ello. continuado a ser livre
mente feita, posto que muito diminuida por falta de braços, 
nãO só no municipio da "illa do Alto Paraguay diamantino, 
onde antigarnante se abrirão as lavras mais rendosas, mas 
lambem em outros logares da provincia, como, por exemplo, 
as margens do Coxim, alliuente do Taquary, para onde têm 
ultimamente concorrido da provincia de ~linas Geraes alguns 
exploradores, ou faiscadores, sendo de esperar que, por esta 
e outras razões, se forme naquellas pamgens o emporio de 
importante commercio entre as províncias de Go!az e Mato
Grosso desde que se estabelecer no Taquary, começando de 
Corumbá, uma linba regular de nave"acão a vapor. 
Ii'.liOr3, estando o governo autorisa30' pela disposicão do 
;rt, Hi da resolucão de 'li de setembro de 1845, reprôduzido 
no arte 4t do regulameílto de 17 de agosto de 1846, para 
crear em qualquer provincia, onde baja terrenos diamantinos, 
administracões semelhantes ás que já. existem nas de I1bnas
Geraes e llabia, parece-me que para nenhuma outra llodení 
ser tão necessaria esta prOVIdencia CalDO para a de .Mato
Grosso, Quallto a de.peza á fazer·se, parece·me que deverá 
ser bem )louco con.sideri<veJ. Se na p~ovincia. existisse ain,da 
a repartLcüo especml das tcrl'as puLhcas, que se extmgulu, 
quando .cónvioha, segundo me pare,ce,. dar m~ior i~pulso e 
regulandade á seus trabalhos, sena ella mUI .propr,La par.a 
axel'cer cumulativamente as runcclJes concernentes a adml
nistl'acão dos terrenos diamantinos'; mas não existindo, e não 
podcnÍlo tamhem o inspector da thespuraria de fazenda ser 
chefe da neva respartiyão, por competir-Ib~ em certos casos 
tomar conbecimento dos aetos dclla por Vlil de recurso, se
gundo ltS disposições ?OS .actuaes. regulamentos, poderá o 
govcrno,em virtude do Já Citado artigo da resolução de 2t de 
setembro, incumbir essa cOlllmissJo á algum outro funccio
na rio publico dos já existentes, arbitrando-lhe, assim como 
aos seus delegados nos di\crsos distríctos diamantinos, um 
modico venCImento, tirado principalmente da renda que se 
arrecadar para o estado_ 

Confiando na benevolcncia do nobre ministro da fazenda, e 
estando certo de que procurará melborar quanto seja possi· 
vel o servico dos dIversos ramos da administraçáo a seu 
cargo, aindâ lembrarei a necessidade de fazer-se no actual 
regulamento das alfandegas alsuma modificação, ou excepção 
a respeito da de Corumbá, cUjas círcumstancias especiaes a 
reclamão, para que cessem os prejuízos e vexames que em 
certos casos podem sofTrer as pessoas que desta curte se di
rigem á provincia de Mato-Grosso, ou que nella já residem, 
sendo, por ,ex~mplo, sujeitos ao p~gamento '. posto que inde· 
vido de direitos de cunsume ohJectos destinados a seu uso 
pess~al, e até mesmo peças de fardamento daqui remettidas 
a otliciaes militares aUi empregados, como já tem acontecido 
por mais de uma vez. 

O Sn. PARAI'lROS dá um aparte. 
O SR. FERREIRA PENN! :- Tenho toda a certeza de que 

essas -pecas forão d'aqui remeltidas. mas a pessoa que as 
enviou ignorava qUI) devião ir acompanhadas de carta de 
guia, e os oJliciaes a quem pertencião ~irão-se obrigados a 
pagar direitos de consumo para tira-las da alfandega de Co
rumbá. 
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o Sn. ;- Não conte~tG 11 ,'cracidat!e no facto; 
o que digo qtta mo parece que nrro póde ser alll'Íbuido ,~ 
defeito do regulamento. 

O SR. FEnnElflA PE~:\A ; E' c0rto lJue o regulamento de-
sion" com clareza 03 "bjcctos que dCI'em reputados uaga· 
ae~ d05 pHs . .:agdros, e prescl'eve o mudo fazer-st) o seu 
~espacho, livre de diroitos, assim como o rIas mercadorias que, 
tendo já ,ielo despachadas para consumo, 1J0UViJrcm do ser 
remmettidas rie umas para outras ilrovincias do mas 
a cireumstullcia de acharem-se cGmpJ'ch~!ldidas na de 
navega~rro entre o Rio de Janeiro e Gorll!llhit diversos portos 
de pahes e3ll'i1rr8'eiro~, onde os navios tncITo onlin;\riamcnte) 
e dCUlorão-se algum tempo, autori~a tl alrl,íltlega daquclle 10-
!lar II proceder com maior 'rí"úl' na verílkacão e exallle tia 
baga,.,.cm, e;J. 5uj~itar ao pagamento dos dír'titos tlcconsumo 
05 objecbs ni10 usados iJue dclla fizer'em parte, ficando asSHu 
sem elTcito as disllosiçGtl3 do ilrt. G3~ do regulamento, .em 
que se declara (( que a roupa e moveu de uso dus pasmg-clI'os 
d~ u~s para ouiro:; do imperio, \"c!usivc os objf!ctos de 
ouro e prata j<l não precisão ir acompanharlos ne 
carta de guia, nem silo sujeitos ao pDgamrnto do experhcnte ; 
bastando que na s~hida e enlr'ilrl<l !los ditos porios ,e 
obsoryo o disposto nos artigos do regulam0nto do respectivo 
porto. " 

Para prcyenir semelhantes casos rlevcl'il0 tOilos os ohjectos 
remetliúos do !tio de Janeiro, ljunlqu( r outro porto do 
imperio para Mala-Grosso, ou pelos [lropriu,; pass:t-
gelfos a ([uem pertencerem, SOl' acompanhados de cartas de 
guia, e posto que esta provid.cncia pareça. mui simples e 
faci!, cumpre ohservlir que mUttas v~zes tem acontecido, e 
provavelmente lcní ainda ele aco:itcc~r, um oOleial mi-
litar, um funccionario de qualque: outra seja obrigado 
a embarcar com bre?idade tal que IIJe nfío permitla solicitar 
a expcdic<1o dcssc documenlo com as fOl'lualidades que o re
gulameníorequcr,para o fato novo e outros ohjectos quebou
ver dc leval' para seu liSO péll'liculal', ficando por conscguinte 
sujeito ao pagamento de direitos de cons:uuo na alf"n(leb~ 
de Corumbá. Sobre este ponto é quc CUUlll') particularlllente 
a atlenção r]Q nolJ.·e minislro da fazenda, por pal'cecr-me ne
cessada algunm medida que, sem prejudicar os interesses 
do fisco, previna o~ incornenientes que tenho a;lontauo. 

Tambem desej'\Va exponder alg-um~s 0!;,30n'0ciJcs sobre a 
tarifa especial, que por (lccreto de 3 de novembl'O de 1 SGO 
mandou-se observar na alfandega de Corumbá, m,lS lcndo o 
meu illusll'ado ,colle:;a e amigo, senadol' pela prm'incia de 
!\Ia to-Grosso, manifestado a intenção de (ratal' desta ma teria, 
e cabendo-lhe por todas as razões a [lI'Cferer.cia, lisongeio
me com a certen de que S, Ex. o farfl por maneira muito 
mais complet' e satisractcria, 

Abstendo me, Sr. presÍl!cnte, de discutir algumas outr~s 
verbas do orçamento, por ter em attençilo a estreiteza {lo 
tempo, não posso todavia deixar de pedir' a V. Ex, que me 
permitta aproveitar a presente opportur.idade para dar breve 
r3sposta a um nobre deputado pela pl'ovineia de JlatoGrosso, 
que julgou conveniente diriglr-se a mim por via da im
prensa, tratando ao mesmo tempo da m~tcria de uma corres· 
pondencia de CuialJá.,impressil no Jorll!!! do Commercio, como 
se tivesse razão para crer que houve entre mim e o seu autor 
alguma intelligencia, ou que eu concorri de Ilualquer moda 
para tal publicação. 

Em primeiro rogar declaro ao nobre deputado que não 
aceito nessc terreno a discussão do ass'lmrtos (Iue por sua 
natureza possão ter cabimento nos dehates das camaras de 
que fazemos parte, nem estou disposto a entreter polemicas; 
pelas quaes me envolva em questões ou intrigas pessaaes 

Se quizes~e tomar essa desu:::radavcl tarefa, se quizesse 
expôr todos os factos de que tenbo plcll'J conhecimento, creio 
que scm incorrer na accusac[o de leviandade, que tão levia
namente me faz o SI', deputado, sem fnHar ao religioso res
peito que consagro {t ycrdade, sem m,mejar arma alguma 
lmpropria. de cavalheiros, poderia obter grande vantagem, 
mostrando ao publico que a imparcialidade e eserupulo, com 
que procurei exercer as funcções do cargo que o'ccupava, foi 
a principal causa da hostilidade que llOS ultimos dias da 

minha e&tada em nlato Grosso sGITri de p.lguns d'uquelle 
mesmos individuos, r{ue até cntrro me h:LVião dildo reiteradas 
delllon,trncücs de estima, consítlerilcão e conuanca. 

Entendo; porém, quo o meu d'JVcl' para com áfluella pro
yincite consiste principalmente em communiear ao bovel'110 e 
á, camaras, as i"formaç(j~s ![ue 1'lj(le colligir a rC5peito de 
suas principacs necessidaúes, e em concorrer com o meu voto 
pal'il I(UO sejilo ontWeitas, tanto 'luanto o permiltirem as cir
cumstancías, e ns recursos de que o cstarlo póde dispor. 

Este dever tenho eu !Jrocu!'<uio cumprir com todu rt lealda
de, e d'ora em diaulo serei firmo ItO mesmo proposito, lison
;scando·me com a convicção de (lue nenhum ado meu poderá 
Sel' ju,l'lmentc altrílmitlo a dc~peito, nem a 'iualljuer outro 
sentimento estl'at.llo ao inleresse publico. 

D<l parte d,t sua ccrJ'esrDndenci~. (Iue se refere a minha pes
soa, em vez de li'dar de alguma das qaestões que tenuo 
suumctliuo á consi>Jcraçào do sellado por parecerem-me de 
manifesta ulilidade para a pro\'iucin Je l\Iato-Gl'OSSO, oceu
[l0.HC o nobre deputado sÓ!llcrllc com dous facto5 muito me
nos impol'lantc5, e cnm uma ligeira oh€crvaçrro que aqui fiz 
a respeito da influencia do buriio do A!;uapelJy, na qualidade 
de cuere do [I'1rlitlo ali dominante. 

Con5ii<te o pl'irllCil'O facto em nàl) havcr chegado ú secretaria 
da j'l5ii~a a pro[J0sla llara illlolllca~Jo de l~m major ajudante 
cle Ol\!ens da guarda nacwnr,l, que ct,lregUei efJllfidenClUlmcnte 
ao COlllmantíante superior, parecendo, portanto, q!lC fôra de 
ProlJosito retardada ou abafáda, até (lue se arrefecesse occa
sírio de (lropor, como com elTeit0 ~e prlJpoz, outro individuo, 
cuja nomcaçilo mais Conviesse ás vi~tas do lllesmo com.uan
,hnle ,ul\erior, como chefe de um partido. 

O nobrc deputado fez a estc respeito diversas considera
~iJe5, 3ub::tituindo phruses minhas por outras de significaçãO 
diversa, e chcgnndo até (l denunciar como uma leviandade, 
como um deSVIO dos meus <.levcres iÍ propria prova de boa fé, 
e conllanç.a que doi ao cGluma'Hlante superior quando depo
sitei em suas m~os ollieioo lJue dcveriilo ser expedidos pelo 
concia; mas nem uma pal:\v!'a t!ís.'C whc aquHlo que mais 
conviria saber·sc, islo é, se aquella proposta chegou com 
alreito a seu dl'stino, ou SI' cu fui in·e:.:acto, ou infiel no modo 
como referi o fltcto e suas circumst1l.!lCias. Por isso, pois, 
julgo-me dispensadu de accrescentar quaes'lucr outras refle
xões ao que já disse. 

Outro factn é a crcaç,10 e suppr~ssJo de uma aulr:. publica 
de geometria e geograpilia na ciJaue de CUIabá . 

.Em i8G2 projluz á assemb!éa proYincial.essa cl'eação pro
visoria com o moilico "cncimcnto de 600,,3 llHGuaeS, por 
parecer-me IIcccssaria par1t com~lctar o curso dos llrepara
to rios indispensuveis aos jovens (Iue houverem de matricu
lar-se nas diver,.,s ac'lllêmias do imperio, poupando-lhes 
assim os incommoJoó e dcspezas 1\ que flerro sujeilos por 
serem obrigados a vil' estudar ,H!uella5 matorias na curte, ou 
em eutras provincias. 

Logo que se promulgou a lei, quo para isso me autol'isava, 
nomcei um professorí que eu só havia conhecido pcssoalmen
te nas '{esperas de minha pê.rtirla para 1IIato-Grosso, que 
apresentava os mais satisfatorios titulos de babilitaçrro con· 
fHidos pela. inspectoría geral da instrueção primaria e se
cundaria da curte, que já regia r:;ua cadeira no seminario 
episcopal de Cuiabá, e que desde 05 primeiros dias de seu 
exercício manirestou o maior zêlo o 50licituu~ pelo aprovei
tamenlo dos alnmnos; mas a assem!J\éa provincial supprimiu 
a cadeira por lei do corrente anno, e o lIobre deputado para 
justificar este acto, sobro o (lual eu não havia proferido uma 
palavra, aillnna que tal emprego em 'uma vcrdadeim sine
cura (Teada lJGta cec'la e delenlli/wda lJessoa á pedido do 
ex·presidente ! 

Para que possão ser 1em apreciaàos os sentill:entos que 
diclál'ão esta accusacão, e os motivos em que se funda. nada 
mais julgo nüccssario senão sujeita-la ao juizo do publico, e 
especialmente das pessoas que ~onhecerem as drcumstancias 
em que se acha a provincia de ~la(o-ürosso no tocante á ins
trucefio d'! mocidarl~. 

O-que mais admirou e sentiu o nobre deputado loi ;) ter 
eu dito que a influ~ncia do ~nrão de Aguapehy provem prin: 
cipalmente das posições orncmes, e para que se conhe~a' se e 
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OU nuo infundado este llleu juizo, julgo conyonicnte entrar em 
algumas explicacões. 

Além do S0r mil dos ,'icc-pl'csi,]c'ntes da província, occup~ 
o barão de Aguapehy o posto da comman-blllte supel'ior de 
toda a sua g llimla nacional, posto, que sondo de grande im· 
JJortancia e inIluencia pulilica elll '!ualqucl' outl'<1, como gel'al
inente se observa, ainda mais o é IHl de [dato Grosso, on-Ie, 
por scr fronteira, acha·se li guarda noeioll.,l sujcita a UIlW 
lcgislac.ão especial, que, além de outl'a5 di5posições, fuz em 
gntnde !Jartc deppnder da bua ou mil vontade dos scus cbefes 
a sorte dos guardils, quando se tratn do TccrutamclltQ para o 
exercito, visto que paril ficarem. ou não, iselllos, b.lsla 
que mostrem, ou deixem de mostrar por ;'ltest.Hlos dos mes 
mos cbefes que se achiio fardados, e têm sido prom!Jlos 
para o servi co. 

r;a ou"lidâde (le éireclor t.cr"l tIos inJios da provincia 
tem o llie:mlO harão sob mitjul'Íôdicção não só os quo se ach~o 
reunitios em uld6~!s admilll::lnuJas Ecgundo o I'(:gulilmento 
em vigor, mas tamuem tOll05 i\'IUclles que, cmhom donlPs
tioaJ05, ainda niio exercem c[cclivamcll.le os dirCÍtos poli
tkos) nem estão nli~tndo.3 1111. gunl'ua nacional. 

Prcôtando seus serricos e a poiu aos administrauores da 
provincia, ser.I[ll'e que ie fazem necrs;Hrios, s(,h n condiçiio, 
que facilmente se percelle, embora nITo s'ja formalmente de· 
CLlnHla, êe ser tam:)CIll c"llsuilado C alléndi,lo ell) Ifu:;~squer 
ac.to3 que p;JS~;:;o Íillc~·t.:6Síli: ou jl1'éjudiCal' a cada um dllS par
tidos, e ~s!l"ci;l!mentc a n&peito drts nOllleil~õcs de clllprcg-u
dos r,ara.1:) uivcreus Tcp~rt:çú.:~: lnclusl\'e as que devem ser 
reiLas pe]n governo irnperüIl ~{;l)j'e íllfql'mnçfio ún prcsi,Jí~!lcia, 
IJrocura dio sobretudo org'1I,í5"r e fortificar o seu partido por 
maneira (lUZ lhe assegure o l'osull<Hlo de todas as olcicílcs, c 
a posse dos log.:u'c$ dedeplltados) ge!'i1t:'s c jH'o\"iilci ~vcl'ea~ 
dures, jni7.üs ,lo jJ;'z, c outras po"i~ões officiaês, (lue occupa 
qUlisi CXclllSivan)enl(~. 

Bem se vê que a posiç:lo do nobre r1eput'lrio, e suas rela
cões com o Lariio de Agli"pehy n~o lhe perlllittem cOllsidelar 
êssa inl1uclicia senão como a tunis natul'al, legítima e heneü· 
co.; mas, para que PUS5;' cad.t um furmar o seu juizo,. cumpre 
tambem altclldor ás ir,[onnaçõC3 de pcósoas mai$ insuspeitas, 
ás queixas do lado contrario, e sulmílldo aos factos que 
OCCOl'l'em nu provincia. 

Prezando ,ol>rctudo a jusliçn, nenhuma ,1uvi']:>, tenbo em 
rpcouDecer que ao hartIo de Agaapehy não faltiío certas ~ua
lidades proJll'ias para acarear-lhe fi sympatbia e a1J'ecto 
particular rias llessoas (Iue com eUe têm relações, nem 
capacidarle pal'u pre::lt~,r bOlls serviços ú ma pruvi:Jcía. Coa· 
sideraOllo-o, porém, como homem polilico, como chl'fe du 
um partido, não posso dei;,,:ar de repetir (lue a sua inllucncia, 
devida jll'incipahncnte ao prestigio e aos recursos que lhe d~o 
as po~ieões officiaes, occupadas por cllo proJldo ou por seus 
scctariõs, tem sino mui las vezes exorcida pOI' maneira olIen 
siya da ju,:tica e dos verd;ldeiros intercsses publicas, cupgando 
11 sua iutolerancia a ponto de pretender que não reeeL.l0 do 
govemo 11 menor demonstração de confiança e estima as pcs· 
sons pertencel\tes ao lado contrario. embora as mCl'cçilo por 
seus incolltestavcis serviços e prohi ilnde. 

Unm tal pretenção, tendo P'lI' unico ohjecto firmar o domi, 
nio absoluto de um jlnrtitlQ, não pôde cerlamente m2recer o 
apoio de quem tomar verJa~ciro interesse p~la causa publica. 

O Su, Jonll!: - E' um" calamidade puhlíca que não existe 
EÓ elll ~:lato·Grosso; existe t'lll outras )Jrovíncias. 

l'elo SI', '2' secretario roi IÍllo, entretanto, o authographo 
ào projecto de lei sobre o credito boje vot3,lo. 

Dou t~nJbenl conta o SI', 3' stcrctario tio dous omeios, 
então recebidos, com data de boje. do ministro riu imperio, 
acomprm!Jaodo os autbograpl,los das seguintes resolução,; da 
assembléa gemI: . 

1." Que al'pl'ol'l\ n pensão Rl1nual de 1:000$ concedtda a 
D. Constança de l'aiva Lopes Gama; 

'2.- Que autori8'\ o governo a conceder carta de natura
lisação de eíll".I:'o hrasilr:iro a DOlllil1f(os tazary e ontros : 
!las quacs rc}oluções Sua !\lar;cstal!e G lmpera(\or consente. 
-A arcbiyar, communicnnuo-sc ir outra cnUlara. 

Pl'oseguiu a discussuo Ja propoEta do o, çaillcnto, 

o "".'. Pm'lmho§ pronunciou um discurso {Jue publica
rOllJOS no appendice a este volume, 

O SR. 3° SEClillnr.1O deu conla ainda, rle um oIDcio no 
mesmo momenlo recebido, {liltado de boje, do ministedo do 
mperio, COll:lllUHicllndo que Sua Dlagcstarlo o Imreradol' 
rec~hel'ú no dia 12 do corren!,1 às 10 horô!s da mauhfi no 
poço da CIdade, a (:eput'lçiio do senado, que tem de apresen
tar-lbe o projectú de lei sobre o c-;'edito, e de pedir ao mesmo 
Augusto Senuo!' a designaçilo do dia, bora e logar pUl'O a 
,cssito imperial do encerramclIlo da asscmbJéa geral.
Inteirado. 

lIoi lill1.l1mtnte lido pelo Sr. 2° secretario, o seguinte: 
I'HECER, 

A resoJuc1io n. 55 de 11 de julbo !lo corrente anno, re
lllcttirla ao senado pela camara dos deputados, resume se !las 
scguillfes disposições geraes : 

1.0 O governo é ulllCrisado para manual' proceder aos 
estudos technices, c outros que fOl'em neccs,al'íos a deterllli
!la cão des descn\'ohimelltos m~i~ uteis das actuacs cstl'advs 
de' ferro para o illtcrior do imperio. 

'2." Para conlratar com as companhias actllacs, ou outras 
estrangeiras, medhil1te {ilYOl'eS, cujos limites são f.hndos, á 
exccu~iIO de cada ullla dil'luci1as linhas, logo que pelo pro
gres;;o dos côtu:Jos se houver roconhecido qu~l seja o lllais 
util prolongamento 11a3 estradas de f"rro existentes. 

3." I'aru rescln!lil' o contrato c~lebrado com a companltia 
da cstrada de f CITO <lc D. Pedl'o II, compl'ilTIuo llS ncções {rue 
uilldn são possuídas 1101' particulares, e t(Jman,lo medidns 
para a arJmilli'ótrilçflo e cOllserv:lçiio ria mesma estrada, bem 
como para "pl'oseguil' (lS {nlhnJlws da sua 3:L secção e parte 
dos ria 4-: n~o ~XC"dl'ldo" porém, o capilr,l flxado pelo de
creto n. 1(í9S de 8 tI~ maio de 1S:m, c ficando (lependente 
do exame da nav()~alJilidildc do rio pJI'abyha a extensão da 
<ia secç;io até ao Illunicípio de Rezende. 

4.' O governo é ohrigarlo a rcalimr a venda da e"trada de 
ferro de D. Pedro 11 a uma companhia estrangeira, Ilrcfe
l'i<l.lo a que conlratar o prolongamento da linha actua!. 

tio Fic/l0 a car;:o do tbesouro as garantias addiciouaes 
concedidas até hoje, fJelus assembléas pl'ovinciae3, sob cer
tas condicões. 

6,. E'; outro ,Im. o b'0verno autol:isado para despender 
Mnuhlmente 1tlO:0005, jlagos por 15 annos sómenle, como 
su b,iJio par" a na \'e:;<1çJo do rio S, Francisco. entre a ea
C'lOeira (e Pirapóra e a do Sohradinho, e nos affiuentcs desse 
rio, que desagllilo enlre aquelles p' ntos, podendo ser (I'Icar
r~gada deste ser,iço uma ,tias C0111p!lnbias das estrutlas de 
feno, sob as meSIllM condlcões. 

7.· Plll'a fazer lIS despeias que proviel'~m do cumpri
mcnlo das disposições anteriores, com a ullica clausula de 
i,lfol'mar annuulmente o corpo legislativo, do que occorrel' no 
exerci cio de tão importantes faculdades. 

Por este resumido extl'aeto fiea evidente que, convertida 
em ledslacão do impcrio a resolucITo vinda da cnmam tempo
ada, 'estal:'\ O governo autorisadó, e com os meios preciso 5 
Ilara proceder aos exames e estudos préviOS que demandar a 
construccão de lnais do 300 leguas de estradas do felTo, sem 
que ten hil a menor limilJcão na lei sobre a sommn que an
Dualmellte poderá despen.ler com estas operaçõc,: 

Quando o governo entende,r que os cetudos feitos em uma 
ou mais linuas prújcctadas, sITo suflicienles, sem prévio co
nhecimento da nsscmbléa geral, sem o juízo desta sobre a 
conveniencia das obras e 0pjlortnn,idade de ~e levur a erreito 
tão avultado e nuo fixado dlspendlO de capltacs, o governo 
terá ampla facu!dnric para contratar a constmcçiío rio proloD' 
<>amcnto para o interior {lo imperio, de qualquer ou de todas 
~s estradas de ferro existentes. 

Por moro juízo do poJer executivo, c para oecorrer em 
jlraz0 tlcsconhecido li despezas que se conlal'irõ talvez por 
eontenas de milhar~s de contos, ampla faculdade terá. O go
verno pnra fazer tOllns e quaesquar operaçues de credIto; . , 

As com missões reunidas da fazenda e de Ollllll'eZaS pl'lVlh
I';iadas, considerando que o art. 111, § 10 da constituição do 
imperio, impõe â ns,emlJ12a geral o ri"oroso dever de fi~a.r 
annuallllellte a despcza publica, !:lltelldem quo este pieCClto 
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da lei rundalllental, não seria sll'itamcnte observado com as 
autori5acõ~s in,liílnidas e considcraveis que o projeclo da 
cam~ra aos deputados conrere ao governo. 

Alem desta ponderosa razão, outras se o[erecem ao juizo 
das eomlllissõcs, no sentido do parecer já cnnanciado, O pro
jacto leva as delegações a ponto ée pôr em risco o desen
yolvimento da riqueza Jlublica, a segurança e a paz do cs
lado, se por acaso da parte do governo não houvar o mais 
feliz acerto no uso das faculdades que fical'áõ confiadas só
mente ao seu zelo, critCl'io e experiencia. 

O llrasil cnrece de braços e capitacs estrangeiros, e os 
deve at!rabit, por tOllos 05 meios compatíveis com o seu cre
dito financeiro e a sua segurança: mas esta necessidade e 
convcnicncia por si me>nHlS nos dizem (IUO se não convem 
alienar rle nós (lS emlll'ezas estrangeiras, tambem não fôra 
prudente nem v<lntajoso entregar de preferencia a compalihias 
estrangeiras todos os nossas meios mais aperfeiçoados de 
transporto e de communicacão da pensnrncnto. 

Inrelizmente a rC501urào de que se trata nITo permitte que 
no imperio pOSSil orgalliz<lr-se COlllpanhia brasileira, nem ~ue 
o gOVCI'1IO, ai! in/ar (lo que com muita vantagem tccm feito 
os de outras nações civili~adas, construa e costeie cstrad<ls 
de ferro geraes e linhas telcgraphicas. 

l'IiIo pouondo, no parecer das commissõos, ser admittido o 
acto que o senado, em se.;.ào de 22 de julllo ultimo sujeitou 
ao exame preliminar das mesmas commi,sões, julgão estas 
escusado cescel' a nnalyse dos condições com que as medidas 
acima cnumeradils devao scr postas em jlratica; e, país, os 
abaixo assignados apresenliIo o s~:;:uint" pl'ojecto substitutivo, 
cujas dísrosições se pUl'ificiiO por si mesmas ou têm seu 
fundamento nas consideraçõos acima eX!lostas: 

Ar!. 1° Em C;\lla um dos ann05 ílnanceiro. de 18()c1-18GG 
fica concedido ao governo o credito de 150:CaOi> para os 
estudos techinicos, e outros que forem neccssarios á uetcr
mÍnucão dos desenvolvimentos mais utcis das acluae. e,tradas 
de feiTO para0 interior do imperio. 

§ Unico. As destinas de que trata este artigo farão parte 
da dos exercicios em que 50 realizarem, sorão pagas pelos 
meios decrp.tatlos nos respectivos ol'cumentos, formando ru
brica especial nos balancos correspondente. aos mesmos 
exercidos. -

Art. 2° Completos os estudos de uma ou mais das refe
ridas linhas, serão presentes à assembléa geral as ínfor· 
macões e esclarecimentos precisos, para que possa ser auto
rísida a construcçiio das cstmuas quo forem mais uteis, li 
se defillão e fixem os onus que sobre o estado t8nhão de 
recabir, bem como os favores aos emprezurios e as demais 
conrlicões. 

Are. 3,0 Contirnía em vigor a disposiç50 do ar!. 5" da lei 
n. 1,D83 de 22 de agosto de 18GO, com a condição, porém, de 
ter o govcrno, assim na adnliuistrac1io da companhia da es
trada de [Ql'l'O de D. Pellro Il,como lias decisões da aS5embléa 
geral dos accíonistas e dil'cctoria respectiva, intel'ferencia e 
voto proporcional ao capital que lhe pertencer. 

Art. 4.° Sob a mesma condicilo do artigo antecedente fica 
o governo autorisado a tomar ás ncções que resW.o por dis
tribuir e prefazer a scmma do 38,OOO:O(!(),j), capital garan· 
tido da companhia, alim de continuar as obras começadas o 
prolonga-Ias nté aos pontos extremos fiXados no contrato de 
10 de maio de 1855. 

Art. ti.· Se a companhia não quizer sujeitar-se ás coueli
Çaos do artigo antecedento, e não puder outwsim concluir 
as primeiras compl'ebendidas entre os limites determinados 
no referido contrato de 10 de maio, poucr:\ o governo fazê-lo 
á custa do estado, ao qualllcará pertencendo ti parte da e5-

, (ratla que fôr assim construída. 
Ar!. 6,° Para a execução do que lica disposto nos arts, 4' 

e 5°, fica o governo autorisado a fazer as operações de cré
dito que parecerem menos onerosas ú fazenda publica. 

Sala das commissões, 10 de sotembro de 18Gi,-M. F. de 
S. e Mel/o.-.J . .lI. (Ia Silva PamnlJos.-B. d~ JlIul'itiba.
V. de Itaborahy.-Candido Borges !IIo/l/eiro. 

A impriluir para ser tomada em considerncão quando se 
di,cutir a proposta a que se refere. • 

ProsegltÍndo ainda ti discussão da proposta do orCilmCllto, 
e tendo dado a hora finou adiada. •. 

O Sn. rmlSlDE!\TE deu para a ordem do dia 1'2 : 
Continuaçilo da 2" discussITo ~diada da proposta do pOller 

executivo fixando a f1e,peza e orcundo' a receita gerill do im· 
pcrio pam o exercicio de 'l3Gf li 131;J, 110 ;lrt. 70 com as 
l'e5pcctivas emendas. 

Levantou-se a scssllo ás 3 horaG da turde. 

80' scssuo. 
En112 DE SETEi\1BllO DE HlGi. 

PRE5lDENCIA DO SR. VISCONDE DE AD.\ETÉ. 

SU)lll.\I\iO,-Dous omeias do ministerio tia agricultura acom
panhalllio autbographos.-'lfus·o doSr. Canuido llaptista, 
como orador da deputaçITo, que foi pedir a Sua lIhgcstade 
o Imperador, a desígnflgilo do dia, bom e logar do oncer
rilmc'lto da assembléa geraL-Exposição do SI'. presidente' 
- Ses~~o imperial do encerl'amollto, 
A's 11 horas da malt~il, achando-sn presentes alguns 

Srs. senadores, o Sl'. presillente declarou que nua podia 
ha ver ses sfir) . 

Nilo oi)stante, o Sr. 3' sccrclilrio, servindo de 1', deu 
conta de dous o!lleios, de 9 do corrente, do millístel'Ío de aglÍ
cultum, commercio e olml; publil':\s, acompanhando os auto
graphos das rosoluç5es da as~emhléa geral le~bllltivu, que 
autotÍsão o governo: 1", a 1'01'01' os contratos ca companuia 
U"ião e Inrlustl'ia; 2·, a rcvel' os decretos ns, 1,i78, de 2.2 
de abril de 18ü'.i, e 1,9'28 de 25 rle abril de 185í, concedendo 
ás comranhi~s Pernambucana e IlAhiana a mesma suuvenç50 
de 8'1:0,)0.;) ; Ilas quacs resoluções Sua M.agcstadc o Impera
dor consente. A. archi vai', cOlllmunieando-so à ontra ca
mara. 

O Sn, CUlDIOO D,\PTISTÁ, como orador da dcputação inculll
bida de pedir a Sua nlagc.lade o Impef"uol' a designacao do 
dia, hora e logar da se~são do encerramento da asseinhléa 
geral, e bem a,sim de apresentar i\O mesmo augusto senhor 
o projccto da lei do credito, para cumprimento du lei dos 
dotes e dotacões das Serenissimas Princczas, partici pou que 
havia cumprido a dupla miss[o, dignando-se Sua Mages
tade o lmpemdol' responder: 

Quanto ao encerr<lJl1ento, que teria logar nesse mesmo dia, 
pelas 2 horas da tardo, no paço do senado, e quanto ao refe
rido projecto da lei, quo examinaria. 

O SIl, rflESIOENTE declarou que as respostas (Ie SuanIages
tade o Imperador orão l'eccbi.rJas com muito especinl agrado; 
e, em seguida, leu a seguinto 

EXPOSI~XO. 

Meus snnhorcs.-Edando· a terminal' a segund~ sessão da 
actual lcgíslalura, corre-me o deyel' de informar·vos, com() 
nos aonos anteriores, úcerca dos aetos legislativos e outros 
assumptos quo tanto ncst,,- sessilo, como na que começou no 
1° de janelro do corrente anno, merecêrilo a vossa lllustrad1l. 
considemcrro, 

As tabêllas e)(pllcattvas que se aebão sobre a mesn,e scrão 
onportuMlllcnte impres;;:s c cli;tribuidas, contóm esclareci
menlOS completos a respeito do objectQ,[ll'OCCSSO c soluçiio de 
cada um dos trabalhos do senado a que acabo de referir-me. 

O resumo da estatistíca destes trahalhos apresenta o se
((uinte resultado: 
Pl'opo.siçúes iniciadas na c~n:a~a dos Srs. dep~tados, 

que farão npprovadas c dll'l:;ldus pelo senado a saoc-
cão imperial. . . . • . • . . . • • tiO 

Pl'óposíções iniciadas na mesma camara, e_ a ella envia-
das pelo scnado com cmenúas ou addlçoes • ..• 10 

Proposicões iniciadas na me~ma cumara e que o senad() 
torlloÜ a l'emcttel'-Ihe, por nuo ter podido dar-lhes o 
seu consentimento . ••.•...• 136 

Proposiçõo. iniciadils . na mesma cnmara E! pelo se.nado 
remettidns á eommlssões, ou sobre as quaes pediu-se 
inforJlUlçiles ao goyerno, e !icÚI'1lo Jlor con,equencla 
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adiadas, c por esse ou outros motii'os pendentes (le 
discus;~o. . • • • . • • • • • • • 

Proposicões iniciadas no senado e cn'iiadas á camara 
dos S.rs. deputados. . . • . . • . • • 

ProlJOEiçues inciadas no senado, rejeitadas, retiradas ou 
ainda pendentes de discussão. . . • . • • 

Pareceres rle commissões discutidos ou pendentes de 
discussão. 

« pelinenc!a ui igU,o' vO!Jis cOlls(~I!(ia, gravitas, pCl'scve
[9 T'anlta, rapetcnda asl velus tUa scvcnlas, siquidem auctoJ'itas 

sCllalusdews, honcs/alem, laudcllt,clifltlitalem que desil'crat:}) 
8 Tendo concluido, o SI'. presidente convidou os Srs. se~a-

d~res a reunirem-se li hora conveniente para a sessão imlle-
25 nul do encenamento. 

108 
8 Indica cães . • 

RClluúimcntos. 38 Sessüo hnA'cI'I:::.1 t!o enCCt'l'lHncuto dlt ftlílselllbféa 

Total 432 

o numero dos actos votados pelo senado [oi: 
Na sessão de 1861 de. • _ _ • . _ 110 
Na .essão de 1862 de. • • • • • • • • _ 106 
Se compararmos estes dous algarismes juntos com o dos 

actos votados nas duas sessões di> corrente anno, ver-
se-ha (Iue 1\ differença. para mais nas sessões deste 
anno é eX3ctamcnte igual á EOl1lma daCj'~clles dous 
algarismos, isto li • • _ • . _ . • . . 216 
Avultando considera,elmentc no resumo que vos ofToreco ° numero das proposições iniciadas na camara dos 81'S. de

putados, a que o senado não pôde dar o seu consentimento, 
releva explicar este facto. 

Penrlião de discuss50 no senado muitas pro~osicões, con
cedendo loterins, rcmeltidas pcla camara dos Srs. oeputados 
muito antes da lei n. 1,0!)!) rJe 18 de setembro de 1860. 

O numero destas proposições subia n ;\2i, e, de accordo 
com o parecer da mesa n. ti de 15 de janeiro, o senado não 
Ibes deu o seu consentimento. 

Alg-umas outras proposições da comara dos Srs. deputados 
existião no senado desde alguns aunOR, e estaviio ei'id~1l1e
mente prejudicadas por actos legi51ativGs posteriores. 

Foi por este motivo que o senado não pôde tambem dar
lhes o seu consentim3llto, comó expressamente se declara em 
diversos pareceres da mesa e das commissões de legisla cão e 
de Ínl'truccão publica. -

Não me' compete apreciar os vossos trabalhos. 
Pormitti, porém, senhores, que eu enuncie dous pensa

mentos. 
A lei hypothecaria que votastes nesta sessão é uma medida 

de alta importlflcia, que, dando maior segurilnça ás trans
<loções de crecito, poderá facilitar novos recursos á lavoura, 
â industria o ao com mercio , fontes estas de riqueza publica 
que, na presenca de um acontecimento deploravel, reclamão 
hoje mais do que nunca a ellieaz protecção dos poderes do 
estado. 

Direi ainda que a pala~ra que por espaço de oito mexes 
se fez ouvir na tribuna .da representaÇ<10 nacional sobre gra
ves questões que se agltárão ha de, como semente do liem, 
concorrer puderosamente para esclarecer a opinião, e para. 
firmar a pratica das sãs doutrinas constltucionaes. 

Pela parto quo me coube com a mesa na direccão dos 
vossos «;ugustOi! trabalho" mais uma vez vos rendo' graças 
pela elelciio com que me honrastes. 

Já vos'disse, porém, senllOres, e hoje repito com profundo 
pezar, mas ao mesmo tempo com inteira conviccão, CJue pouco 
auxilio podereis esperar de quem está em urna idade que 
ba muitos annos comecou a declinar, enrraquecidas, coroo as 
do corpo, as forças di illtel!igencia. 

ror maiores que sejão os meus esforcas, não poderei inre
lizmente acompanhar-vos por mais tempô, nem na constancia, 
gravidade e perseverança com que cumpris os vossos deveres, 
nem na severidade com que devemos manter as tradicões 
intelligente5 que nos legárão os nossos antecessores. • 

Fazendo justiça á sabedoria do vosso procedimento, reco
nheço com vos co que silo estes os meios de dar rorça e esplendor 
á autoridade do senado. 

Em verdade, senhores, estes meios siio os mesmos çuo da. 
tribuna da capital do mundo recolllmendava ha muitos secu
los ° grande orador romano nas seguintes pala vras, que peco 
licença para reproduzir, e com que termiMrei esta respeitosâ, 
talvez derradell'a, allocur.r,o que tenho a honra de diri
gIr-vos. 

geral 

Eli 12 DE SETE~IllRO DE 1861l.. 

PRESlDENClA DO sn. VISCO~DE DE AJ),IETE'_ 

A' 1 112 hora da tarde, reunidos no [laço do senado 
os 8rs. deputados e senadores, forão nomeados para a depu
tllí,(ão que devia rcceher li Sua I\lap;estade o Imperador os 
Srs. deputados De Lamare, barão de Porto·Ale{;re, lIrartinho 
Campos, ~'jalho, Frederico Campos, llurlamaque, Fleury, 
Andrade PInto, Lopes Netto, 1110110 Franco, Ynldctaro, Souza 
Brandão, Arag~o e BIcHo, Spirit!ião, Barros Pimentel, Carlos 
Ribeiro, Saldanha Marinho, Flóres, Pinbei,'o, ?.Iachado, 
Fonseca Vianna, Lim~ Duarte, Junqueira, Brusquc e Dantas, 
e Os Srs. sen1dorcs marque. de Olinda, Souza e I\lello, vis
conde de Suassuna, Cunha Vasconcellos, Silvcim da Motta, 
Souza Franco, Jobim, Candido Bt!plistu, Zacbarias, Nabuco, 
Pimenta Bucno e Souza Queiroz; e para a deputacão que 
devia receber a Sua ~ragestade a lmpe,'atriz os Sr •• deputados 
l'aranaguá, Petlro ~Julliz, Sá e Albuquerque e Nery, e os 
Srs. senadores marquez de Abrantcs e Pompeu. 

A's:2 horas da tarde, annullciando-se a cbegada de Suas 
Magestades lmperiaes, sahirilo os deputados a espera-los á 
porta do edifllclO; e, entrando Sua ~lagestade o Imperador no 
salãO, foi ahi recebido pelos Srs. presidente e secretarios, os 
quacs, reunidos 11 deputnçITo, acompanhárão o mesmo Augusto 
Senhor até o tbrono, no (IUal tomando OBsento, Sua r,lagcstade ° Imperador mandou assentarem-se os Srs. deputados e se·· 
nadorçs, e pronunciou a seguinte 

FALLA. 

« Augustos e dignissimos senhores representantes da na
cão.- Sinto a maior satisfacilo em communicar-vos que du
rante o periodo da presente' sessão a tranquillidade publica 
niio foi alterada. 

« Continuão intelTompidas com o governo da Grã-Bretanha 
as nossas relaçOes dipl~maticas ; e uITo obtivem:)s do governo 
11.0 Estado·Oriental a Justa reparação que e;ngImos, pelas 
oITtnsas feitas aos direitos e legitímos interesses dos nossos 
compatriotas. 

« O governo conserva o firme proposito de zelar, na 50111-
não dessas questões, o uecóro e a dignidade nacional. 
- « Muito me penhorastes com a votaçiio da lei, que estabe
lece os dotes e dotações de minhas muito amadas e queridas 
filhas. _ 

« Agradecendo-vos as medidas, entre as quaes sobresahe a 
lei da reforma. da. legislação hypothecaria, com que habili
tastes o governo par~ o. desempenho de seu encargo! confio qe 
vossas luzes e patriotismo que na sessão segumte contI
nuareis a attender ás necessidades do adiantamento moral e 
material do imperio. 

" Au"ustos e dignissimos senhores representantes da na
cão. -Estou certo de que, regressando aos vossos lares, pro
êurareis címentar a concordia de todos os brasileiros, robus
tecendo-lhes cada vez mais a. crença de ser a fiel observancia 
da constituição e das leis a condi!lão de nossa grandeza. e 
pro,peridade. 

" Está encerrada a sessão.)) 
Terminado este acto, retirarão-se Suas 1Ilagestades Impe

riaes com o mesmo coremonial com que havião sido rece
bidos, e immediatamenle os Srs. deputados e senadores. 




