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Uin officio do 1. o s~cretario d~ camara dos deputados,
acompanhando a Eegumte propost;ão:
• .
• A assembléa geral resolve:
·
PllESIDENC~A DQ
~IANO'EJ. IGl'UCIO CAVALCANTI
. DE' LACERDA.
~ Art. Lo E' o governo autorisado : . .
: .....·
« § L o . .A mandar admiltir á matricula e actos das· ma.:.
SUÁUIARIO.-Expediente.- Felicitação dirigida fl Sua 1Ja- terias do 1. o anno da faculdade de direito da cidade do·
gestaâe o Imperador pelo anniversario natalício de Sua· Recire aos estudantes Ernesto Julio Bandeira· de lfello à
Alteza Imperial, e resposta do mesmo.augusto Senhor.- Joaguim Francisco de Arruda, móstrando~se haLilitaclôs
Ordem do dià.-Discussão do requerimento do Sr. Ferraz na fórma dos estatut,os rQspectivos, dispensada em fàyor
sobre os regttlamentos que reformárão as secretarias de es- do .segundo a dispostção elo art. 30 do regulamento .. com-:
tado. AdditELmento do Sr. S uza Ramos. Approvação. plementar n. 1.38 de 28 de. abril de ~85.5..
· ... · :
....;.Dispensas a estudántes. Discussão do additamento do
" § 2.o A mandar admtllir â matrtcula e acto das mateSr. visconde de Albuquerque. Observa~ões dos Srs. Ca.n riãs do 1o anno da faculdade de direito da cidade de s._
didoBorges, Penna, Jobim e Silveira da lllotta. Adza- Paulo aos estudantes Constan•ino José Gonçalves, 1\Iamento do Sr. Candido Borges. Retirada. Approvaçâfi do noel de.Almeida de Macedo Sodré e Francisco 'Acacio
additamento do Sr. visconde. de Albuquerquee da p1·opo- Corrêa; mostrando· se habilitados na fórma dos.estatu~~s.
s;ção a que tinha s1do offerecida.-Pensão ao conego João, respectiv~s.
. ..
. . ·. .
· · · · . ·: ..
Baptista de F'igue1·edo. Approvação em ga discussão com a
~ § a. o A mandar adqntttr á matnc.ula e acto.~d~i·s·jna;.;.
emenda do Sr•. Candido Borges, apoiada na 2a discussão. terias do 1. o e 3o anno da faculdade elo meldic:inil;<l'at{c<5rtc
-Orçamento da marinha•. Discursos dos Srs. vtsconde de aos estudantes Antonio Satyro Nettó, Hercttlarl~,J~~~;ilslto
.Ab"aeté (ministro da malinha) e visconde de Albuquerque. Gomos de Souza e Antonio Simões de Faria, mctstriinJ:lo.::sê:'
habilitados na fórma dos estatutos respectivos
A'.s ~O 3/~ l1oras da manhã o Sr. presiJente abrin &.ses- em conta ao segunqo os exaro~s de prE~p:u~atctriQs~
são com 30 Srs. senadores.
na faculd:Hle de diretto de S. Paulo.
.
•· . .
Lidas as actas de 27, 2S 6 30 de julho proxiroo paFsado,
• § 4. 0 A m!lnda:r: admittir á matricula e acto dann~te~~;
forão todas approvadas.
ria13 do 1° anno da escola central da côrte ao estudant~:
JJão Estevão de Oliveira, <lcpois de approvapo em. mathe~·
matica e'ementar; e mostrando-s~ habilitado na fórma
EXPEDIENTE •.
dos estatutos respectivos.
· .
. .... · ... :· :. ··. · .
• Art. 2.o Ficão revogadas as d1spos1ções em contrapo•
O SR; 3° SECRETARIO, servindo de 1°, leu os seguintes
• Paço da camara dos deputados, em: 26 de ju:lhó;de
avisos :
1.859 •..-Conde de Baependy, presidente.-Franéisco Xa~ier
1. 0 Do ministerio dos negocios do imperio, remettendo Paes 11arreto,1.o secretario.-Antonio Pereira Pinto, 2° seum dos autograpbos da resolução, approvando as pensões cretario. •
·
Outro officiodo mesmo secretario remetlendo a 'l'guinte
annuaes de 5043 concedidas a E>. Maria Augusta rle Lima
· · ã
Pestana, de 360g a D. Del6na Luiza d:t CoHa Arêas, e de
252~ a D. Maria Francisca de Oliveira Gonçalves, na qual propos•ç· 0 : •
resolução Sua 1\lagestade o Imperador consonte.-Fícou o
• ·A assemblea geral resolve :
.
senado inteirado, e 111andou-se communicar á camara dos >- ..• Art. f.o E' approvada a pe1~são annual tle 800ft conce~
deputados; ·
.
· dida por decreto, de 26 de j~nb.o de 1.858 reparttdame·nte
2.o Do ministerio. dos negocio:s da justiça, remetlendo a 0; llernarda Çaetana da Stlv~, D. Thereza. Caetana ela
uma cópia do officio que lhe foi dirigido pelo commissario Silv~, D. Antoma ~aetana da Stlva1 D. Francrsc~ ~aetana
geral dos capuchinhos nesta côrte, pedindo que se obste da Stlya e D. Mana Cactana da S1Iva, filha~ legrtlmas ~o
á concess~o de licença que requereu o re!iogiose Fr. ~os é fa.l!eC!do con!ador geral do thesouro ,nactonal Antonto
de Caltamncta para obter a sua naturnhsaç:lo. - F1cou Caetano da Stl va. . •
t. .. :, ;, c
. ..
~obre a mes:t para ser tomado em consideração opportu• Art. 2. 0 As agracradas começara~• 'a ,perceber a dtta
namcnte.
mercê da data do decreto que lh'as copce4e1;l..·
..

Sessão em. 1 •le agosto.
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SESS10 EM i DE AGOSTO.
• Art. S.o Fici1o revogadas as disposições em contrario,
• Paço da camara dos deputados, em 27 de julho de
1839.--Conde de Baependy, presidente.-Francisco _Xavie!' Paes Barreto, i o secretario.-Candido lllendes de Almeida, 3° secretario servindo de 2o. •
Forão ambas ·a imprimir, não estando já impressas.
Um officio do conselheiro Christiano Bene .licto Oltoni,
remettendo 60 exemplares do relatorio semestral lido aos
accionistas da t'strada de ferro de Pedro II, e 60 exempla·
res de um folheto contendo a l1istor'ia administrativa da
cmpreza e os resultados do exame especial mandado instituir pelos accionistas, afim de serem distribuídos pelos
Srs. senadores.-l\landárão-se distribuir.
Uma representação da directoria da imperial comp:mhia
de navegação a vapor e estrada de forro· de Petrapolís, soli~
citando desta augusta camara a votáção·do projecto, vindo
da camara dos deputados, aulorisando o governo a auxilia-la durante 10 annos.-A' commissão de emprezas privilcgüdas. ·
'
Ficou sobre a mosa a folha dos vencimentos dos empre·
g~dos da secretaria e paçg do senado ao mez de julho pro·
:11mo passado.
·
O SR. D. 1\JANOEL participou que a deputação nomeada p~r~ ielicitar ~ ~· M. o.lmpera~or p~lo aaniversario
nat<~hcw da seremss1ma prmceza 1mportol havia desempenhado a sua missão, e que elle, como orador da dita
deputação, recitára na presença do mesmo augusto Senhor
o seguinte
DISCURSO.

I

"' Senhor. -Entre os acontecimentos mcmpraveis do
anno de 184,6, que a historia ha do registrar e~ suas pa,
ginas, occupa seguramente legar distincto O· nascimento
de Sua Alteza Imperial a Sra. princeza D. Isábel, augusta
filha de Vossa Magestade Imperial.
«Os brasileiros, possuídos do mais vivo jubilo, prostrados ante os altares, rendem graças á Divina l?rovtdencia
por tão assignalado benefici0, e lho dirigem ferventes preces pela conserva~ão da vida da excelsa princeza, que
11arece predestinada para un1 dia cingir o diadema lmperilll.
,
« O senado, Senhor, partilhando os sentimentos do
Brasil inteiro, nos encarregou de felicitar a Vossa Magestade Imperial pelo anniversario nntl!Ecio de Sua Alteza
Imperial, e de manifestar os purvs votos de respeito, amor
e adhesão que consagra a Vossa :Magestade Imperial, a
quem sincera e ardentemente deseja um reinado longo,
prospero o, glorioso. •
Ao que Su.l Magcstadc o Imperador Ee dignou dar a
seg'+f~~e

RESPOSTA.
• Podeis manifestar ao senado o quanto sou grato a este
novo testemunho de seu respeito e adhesão á minha
pessoa e família. »
O SR. !'RESIDENTE :-A resposta de Sua M~gestade o
Irope!'ador é recebida com muito especial agrado.
Comparecêrão no decurso da sessão mais 9 Srs. se
uadores.
ORDEM DO DIA.
· Entrou em discussão o requerimento do Sr. Ferraz,
apoiado e adiado na sessão de 27 .elo mez. passado, requerendo que os regulamentos que reformáráo as secretarias d.e estado fossem enviados á com missão de fazenda.
O Sn. PRESIDENTE :-'rem a palavra o Sr. Souza
1\amos.
·
O SR. SouzA RAMOS : - Sr. presidente, n1io me opponho ao. requerimento em drscussão, mesmo porque jà
dcclare1 ao nobre senad1H' pela proviocia da Bahia que
lhe dava o meu voto ; toda via peço ltcença ao mesmo nobre senador para chamar sua attenção sobre o inconve·
niente que me parece haver do accumular se sobre uma

só ~ommissã? o exame d~s 4iiT~ron tes· reformas; acl1ava
mms conve~wntequ& se dtstnbUisse este tral)alho por ou..
~ras comm1ssões da cosa, .P.Or exemplo, á commissão de
fazen~a o regulamento que ·reformou o tlwouro e. thesour:mas, á commissão de constitq.íção e diplomacia 0
exame das rt"formas das secretarias elo imperio e de·est.rangeiros, e" á C?mmi~são. de li'gisJação_p éxame da: l'e:
forma da secretana da JUSltça. Entretanto, se o.nobre se-:.,.
nador não concordar com estas obsetvações,eu não terei· '
duvida alguma em votar pelo requerimento tal qu~l se
acha; e, se concordar, farei uma emenda nesse sentido.
O ~n. FERRAZ:- Sr. presidente, ·nenhuma· obje~9ão'
faço a e.menda do _nobre s_enador, pJra que seja ouvHla
a. comm1ssão de_ dtplomacta na parte relativa ao ministeno d~s estra~g.wo~, e a,commissào de legislação na parte~
relal!va ~o numster10 dajusti~a; desejára, entretanto, que'
a comm1ssll.e de fazenda fosse ouv1da sobre todos os re~·llamentos d~s ultimas reformas das secretarias, porqué ·
1sto me parec1a conveniente.
. ·
Foi li,lo e ~poiado, entrando conjunctamente enuliscussão, o segumle
·
· ·
ADDITA!\IENTO.
• Sejão sub mettir1os ao exame da'commissão de fazenda ·
o regulaliltent? que reformou o tbesouro e thesourari.as, ·
ao da c?mrots~ão d~ constituiç~o os que reformárão as
secret~ms do 1m peno e estrangetros, e ao da commissão
de leg1slação o que reformou a set;retaría da justiça~ ~
Souza Ramos. •
O SR,J\!,lBQUEZ DE OLlNDA:- Sr. presidente, eu acho
melhcr C[Ue este negocio vá a uma só commissi!o, porqúe
entendo . que estes regularnentos devem reger-:se todos
~or um s~ pensamento·; cada secretaria tem suas especiahdades, e verdade; porém deve necessariamente haver
.~m pensament.o geral, _commum para todas c! las : por~
ta!1to, acho ma1~ convemente que uma só comm1ssão exa~
mme tudo, e de o seu parecer sobre dilferentes re"ulamentos que reformirão as secretarias de estado, confglme
se pede no requerimento.
Enc~rrada a discussão? e postt) a votos, foi approvado o
requertmento com o adlllamento.
.
DISP.ENSAS AVARJOS :ESTUDA:NTES.
Entrou em ultima discussão o add:t1mento o!Terecido á proposição da camara dos deputados que concede
dispensas a varios estudantes.
O Sn. CAN~IDO ~o~~ES: --. Sr. presidente, eÜ me op·
ponho ao arttg~ addlllvo, porque não vejo fundamento
para que.elle SeJa approvado; e leria tamuem impu"nado
a resolução se o meu estaclo de sau !e não me tivess~ prohibido de comparecer n1 ultima sessão quando delle se
tratou. E' tambem para ser consequente com aquillo que
eu disse nesta casa desde a srssao do anno passado, e
po~quanto entendo, Sr. presidente, que o senado votando
hoje esta resolução é inconsequente com decisões tomadas o anno p:Jssado, Por isso eu vou mandar â mesa
um requerimento para que o projecto volte á cornmissão
de instruc11ão publica, afim de dar sobre elle o seu
parecer.
O Sn. PRESIDENTE :-Como, se o que está em discus·
são é o additamento simplesmente !
.
0 SR. CANDIDO P.ORGES :-Então vê V. Ex. que eU"
sou ob1 i~ado a dar um. voto negativo a tudo.
·
Eu não acho inconveniente algum em que seja ouvida
a commissão de instrucção publica.
·
·
O SR. PRESIDENTE:.:.._ Sebre o additamento poderá .
ser ou vida i mas não sobre a proposição.
O SR. CANDIDO Boliàns·;.- Oaflditamimto sem a sua
base?
··
O .sn. PRESIDENTE :- Sem a proposição, sim, por já
te!' stdo oncenada.a sun dtscussi!o.
0 SR. CAN~IDO BORGES: -Bem i vou mandar ámc.sa
o meu rc~ucrtmento.
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SESSÃO EM i DE AGOS~O.
o Sa. SILVElRADh. MorTA:.....:. Peço :i palavra.
Foi lido e:~poiado e entrou logo em discussão ó se·
guinte
··
,
0 SR~ PUESIDilNTE: ·- E' sobre o adiaménto? .
· REQUEJ.HllllNTO.
O §n. SILY_I!:JUA DA 1\TOÍTA: r Não, senhor; é sobre
· .
.
··
.
• Requeiro que o artigb ridditivo. seja reme.ttido â o art1go aclúlttvo. .
commiss:ro de instrucção publica. Paço do senado, 1. de · 0 S·R. PRESIDE~TE ;-:_A discuss~o ..do n~tigo additÍVO
a"osto
de 1.859.Candido
Borges. »
está por ora SliSpe'nsa, e emquanto se n:1o decidir n
o,
. '.
'
qtwstao do adiami:n tu náo se pó de entrar na mate r la pi: ln~
o SR. PENNA : - Peço a palavra.
cipal, ·
·
·
0 SR~ PRESIDENTE: -.Tem a pa'avra.
0 Sn. SILYEIRA D.A MOITA:- Então vou fallar sobre
· o ~n. PENN,\.: -.Do que acabou de dizer o nobre se- 0 adiatJ'!ento.
na dor pelo Rip de Janeiro infiro estar rlle persuadido de
ter sido mandado ft mesa o a1tigo additivo que agora se
O.·Sn. PRESIDENTE:.....:Tem a palavra sobre o adiamento;
discute sem doc~tíiento ou razão.alguma que o justificasO Sa. SILVEIRA D"~ ~lOTTA: -Vou falia r sobre 0 ~dia~ ·
so, e por isso devo declarar que. dei )h e o meu voto favo·· mento, ? já vê o ~ena<.lo que na o posso, port~nto;· deixar
ravel na outra discussão, como pretendo d(\ lo agora, por do refertr me á matt•na que se pretende adrar, que é o
me parecerem muito attendiv.eis as razões produzi las na add1tamt'nto oliereciJ.o, que está em 3a discussão. ·. ·
ultima sessão pelo nobre senador por J.lernambuco, autor
O Sn. PR. ESI. D.EXTE: .~ O a. rlditamento, com o ·J;•.á 'disse,
do mesmo artigo. O nobre
d dsenador mandou á mesa rum não estul por ora em dtscussão. ·
.. :
requerimento documenta o o estudante a quem se retere
artigo,
e
para
maior
esclarecimento
da
matetia
lerei
O
Sn.
SILVEIRA
DA
nlOTTA:
-.Não
vou
fallar
sobre
0
agora esse requt:rimento (Lê).
.
elle i vuu mostr.tr que não se pódo fallar em um adia":As razões a\lee:·:das pe~o supplicante parecem-me muito ment~ sem tocar-se Y~ mate ria' que sq adia; seria preCiso
ll para Jsto pôr o espmto humano cm uma prensa ·de· ab:.sullidcntes para justificar o acto de equidade que e .. stracçüo que o faria estalar.
·
pede ao podet· legislativo (apoiados), a ex(lmplo de outros
Sr. presi<.:lcntr, eu hei de votar pelo adiamento do noestudantes que teem obtido semelhantes dispensas da lei, . Lre senador pelo filo de Janeiro para conservar aminha
não estando em circumstaocias mais dignas de attenção. coherencia ua vowÇão sobre as ma terias. desta lei. Tenho
Portanto; terei de votar contra o a iiamento e a favor do sempre pugnado nesta ca~a, desde o pl'imeit·o dii:t que to;.
artigo adrlitivo.
.
mei assento, contra as leis pessoaes. A canstitnição· não-'
O Sn. JoBUI:--Sr. presidente, não posso conformar-me quer que as lt·is sl"jão feitas sen<lo por utilidade publica,
coin amarcha que V. ~-x. tem adoptado na 3a discus~ão: e não por i•1tere~ses indiviJuaes. ~u hei de, 'pois, fazer
pelo facto 'de apresentar-se um addi tamento á proposição tudo quanto for pos~i vel par a contrariar e~ te al.lusivo sys·
que se discnte considera-se logo essa discussão encerrada, tema de se intlonwtter ,, corpo lt"gistativo a fazer leis em
sem que se tenha votado, e na sessno seguinte tem togar favor de'indivi luns. Ora, Sr. presidente, o senadojá te.:.
a discussão do additamento, sem que seja permittido fal- provou casos. igual's a estes que fazem parte do artigo
lar-se mais sobre a proposição a que se juntou o addita · aJditivo ...
m.ento. . .
0 SR. ViSCONDE DE ALDUQUERQUE:- Casos. {g\Úl.es
ALGU:NS SRS. SENADORES:-Não foi as&im, houve vo- .nunca se derão.
.
·. ·.·
tação.
O Sn. SILVEIRA DA MorrA:- Cr'eio que v. Ex.'·esti ·.
O SR. JoBIM:-:-Já por uma occasião destas cabiu aqui enganado; pelo menos já se rejeitou um proje~to de disuma resolução na qual fallou contra o nobre senador pela pensas concedidas por diversas eousLieraçcjes de equidade
provincia de Goyaz, e a mim não foi pe1·mittido falia r, a estudantes para obtt-rem matriculas fóra de tempo, etc~·
porque considerou-se encerrada a di<·cussão; entretanto
Casos iguacs a este de que agora se trata teem jú.se
o art. 61 du regimento não considera a discussão en.:er- dad0 em outras occasiues. Pelo que acaba de in[ermar ·o
rada neste caso, em que manda adiar o ::..dditamento para nobre senador 1. 0 se creta rio, trata -se ele attender · a
a sessão seguinte: o artigo é claro, eu passo a ler (lê):
um estudante que, deixando a al'ademia de S. Paulo. é
• As .emendas novas, feitas na ga di.·scussão, entraráõ iodo paru Pernambuco, achou ahi seu pai fallecidoj sua
mai moribunda, e teve estes embaraçàsdoi:r!e~:icos 'Clúe o
logo emdiscus5ão conjunctamente com a materia princi- obrigárão a ntl.o poder estar em tempo na academia de
pai ; devendo, porém, no caso de serem a pprovadas, ·.fica· S p
·
·
rem adiadJs ·com os. artigos a que forãq offerecidas pura · i1U10 '
.
·
·
· · '·.:
na seguinte sessão terem a ultima discussão e votação. •
Ora, já sé vê po~tanto, Sr. pr~sidente, que casos:~~~~.~~
ordem d:)o se mmto; c náo fo1 só este estudante que
E' preciso que. o senado determine se a discussão sobre teve a infelicidade de pcrdéi; seü pai, sua mãi. llecoaquelle artigo se deve .considerar encerrada; cu creio que nheço qut.' são muito attendiveis as razões; 0 estudante
nao se pódé aclmittir que uma discussão esteja encerrada não tem culpa de nào poder ~prt!tcntar~sé em tempo;
pelo simr,les facto de se apresentar uma emenda. Purece- mas 0 nosso systema de estudos por frequencia.força.da~
mo que esta marcha não se ac11a autorisada pelas dispo- por frequencia definida nos estatutos organicos dal! nos
sições do nosso reghüento; eu já tive occasiáo de sontir. sas acadein·a~, é que deve regular todos, os casos occortodo o peso de St·melhante m:trcha. Parece, rois, .qlle a rentes quanrlo o estudante por infelicidade sua se collo·
discussão do additamento deve ter Ioga r igualmente com o car no estado do não porlcr fazer a sua matricula den·
artigo. .
.
.
·
·,~i
· tro do tempo dos eslatutos. Reconheço qne é UJ:!l:i des
O SR. PRESIDENTE:- Se o additamento fosse oITere- ·graça, mas é uma desgraça a que se submeltem todos
cido a algum dos artigos do projecto, teria razão o honrauo aquellcs que não teom a feltcidaile de .ter guem se empe~nembro, porque enLáo ueveria entrar em discussão. con· nlte ao.::.eorpo le~islativo, mostt·ando qt;w elles te em tal ou
JUnetamente com o artigo a que se referisse, como o tal consideri.lção de equidade a seu lavor.
.
..
prescre.vc ness:1 hypothese sómeute o art. 64 do regimento;
Senhores, supponhamos que um estudanto tem perdimas o caso é diverso, JlOI' ser o aduitamenlo de que se trata·. do o anno por t.er mais de .:1.0 ·faltas, por doença grave,
um simples artigo additivo sem a menor referencia aos ar- 'por estar mesmo moribundo e nfto poder comparecerá
tigos do projecto, pois em nada os modifica ou altera ; e aula....
·
·
em taes circumstanc1as é f6ra de d11vida que a discussão só
SR. D. ~~A~OEL :-Isto é caso clifferente •.
0
deve versar sobré ella, como sempre se tem praticado.
0 SR. SILVEIRA DA !UOTTA : - Differente! pois ha al~
Accrescentarei agora que nunca se considerou encerrada a
Sa discassilo pelo simples facto de ser nella apresentada gum impedimento maior, mais justilicavel dó que a enuma emenda, como suppoz o honrado membro: a emen- ftrmlJadt: do proprio estudante que não vai por isto á
da disc.llte·s~ com. a mnteria principal, e ~ó por votaçào aula para completar os dias de sua frequencia exigidos
que ass1m o Julgue se dá por encerrada a •.hscussão. · . pelos est:1tutos 1 No entanto, Sr. presid~.:nte, se entrega
v

v
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SESSÃO EM 1. DE AGOSTO;

este estudante a todo o ri;; or do. lei, não pó de allegar nada
0 Srr •. CANDIDO DCRGES (pela ordem) :-Já está votado
o projecto?
•
·
em seu favor para pedir tambern utpa dispensa.
O SR. D. UANOEL :-Nós moderamos o rigor da lei.
O Sn. PRESIDENTE :-Não,· senhor i agora é que
O SR. SILVEIRA D,\. MoTTA :-1\fas nós moderamos o submettê-!o 1 approvação.
0 Sn. CANDIDO BORGES: -Eu não posso pedir a V. E:\, .
rigor da lei sómcnte para os felizes, não moderamos para
que o ponha a votos por partes?
os infeli.zc s. ·
O SR. D. l\IANOEL: -Para todos os infelizes.
O Sn. PRESIDENTE:- Estando o addilamento appr0 •
0 SILVEIRA DA Me TTA :-Não; o corpo Jegi~Jalivo já vado, vo_u pôr a votos a proposição da camara dos deputem estabelecido nos estatutos todas as condições par;, tado~ ass11n emendada, e St! n:lo fór approvada porei a
que se possa harmonfsar o rigor da lei com a equidade. voLos a proposição silnplesmen·c.
O Sn,. CANDIDO BoRGES·- Mas o projecto contém.dis~
O Sn ~ D. 1\'IANOEL : -l\rão previa estes casos.
po,içues em favor de estudantes do c~.:rso jurídico e em·
/
0 Sa. SILVEIRA DA 1\IOTTA:-Estes casos esLão defi- favor de e;.tudantes da escola de medicina; por isso pedi
nidos .nos estatutos. Por consequenciu, este é um mero a Y. Ex. que puzesse a Vfltos por partes, porque eu .tal~
Javor individual, e o corpo legislativo não deve-se im- vez queira votar a favor de um e contia outro.
portar com tol ma teria.
Sn. ~RESIDEI,"TE:- Isso não é pos~ivcl, porque a:
FD;çamos antes uma resolução, senhores, autorisemos o
governo para attenJer a todos estes cas(IS extraordinarios, ultnna dtscmsão e sempre cm gCJ ai, e não separadaentreguemos isto a.) director do ensino, autorisemos as mentt~ ou por plrtes.
congregações a tomarem em consiJeraçiio casos impre- . Procedendo-se á vo1ação final, foi approvada a propovistos e para fazer a cquiuade que for compu tive!, mas stçào com o adJito.monto, sendo remetLida :i commlssão
ao mesmo tempo manter a igualdade e o_ rigor da lei.
de redacção.
O SR. D. 1\IANOEL: -Isto não aproveita agora.
PENS"\.0 AO CONEGO JOÃO BAPTISTA DE FIGUEIRÍÚ>o_; .
O Sn. SILVEIRA n,\. 1\'IOTTA: -Eu sd; pura o favor
Seguiu-se a ga discussão da proposição da camara dós
que agora se quer fazer não aproveita; mas eu ni!o tenho
cm vista fazer favores. Tenho em vis! a fazer equidade deputados approvando a pensão annual de 600~ concedida
que deva aproveitar a todos que cstivacm em circum- ao conego Joào Baptista de Figueirtdo, com a emenda que
passou na 2a discussão.
·
stanc"as iguaes.
N<lo havendo quem pedisse a palavra sobre a materia;
O que eu quero é que se consigne na lei uma autorisa·
çáo que defina que a congregação com o governo poderáõ foi encerrada a discussão, e, ponJo se a votos, foi approattender em taes ou taes casos. V. Ex. vê que o senado vada a proposi~ão com a em~nda, sendo esta igualmente·
·
está clamand') cma!inuadumente contra estes ,ilLuso~, que remellida á commissão de redacçao.
o senndo assim esta se occup:mdo de qucstüo de estatutos,
ORÇAl\IENTO DA 1\!ARINITA.
e os estatutos não distinguem estes c· outros .c~ sos.
Tomei a palavra nesta matcria, Sr. presideute, porEstando prrsenle o Sr. seraclor ministro dos negocias
_que tenho sempre Yotado contra essa, cousas ; no en- da marinha, con:inuou a discuss:lo, ~di:tda na scssào de 27
tanto confio muito no que disse o nobre senador peia do mez passado, do art. ~o da prop,,slado poder executivo
proviocia de Pernambuco, cujas informações me mere- fixando a despeza e orçantlo a rrceita ger·al do imperio
cem todo o cred i o..... ·
pura o exercício de 1859 a H60, com as respectivas
O Sn. VISCOJ.'ID:il DE .ALnuQUERQUE: - IIa um docu- emendas da camara dos deputado~, da com missão de famento.
zend<l c :. s ào Sr. visconde de Abatté apoiad~s na rt:fe.:
O SR. S-ILVEIRA D,\. II'IOTTA: - 1\fas eu nflo o vi, rida sessão.
conLentei-me com o que V. E:->. disse; deu as informações
O SR. "VISCONDE DE AnAETE (presidente do const:lho e
e eu acreditei; mas, como a ques:ão não nilo é de dar ou ministro da marinha): - Sr. pre~identt:>, algllns nobres senão credito ás informaçCies, é qllestão de principio, ,·ata- nadores que f<Jlláráo. sobre o ort;amento da marinha exirei sempre contra essas dispensas, como tenho votado. girão do mim divcnas exp[,cações. Pasfo a dá-las:. pro-.
rortanto, hei de votar tamucrn contra o artigo addit:vo. curarei ser o mais breve que for- possível.
O nobre senador pela província do Rio-Gran;Je . do
O SR. PRESIDENTE ~-Agora trata-se só do adiamento.
Norte emittiu a opinião de que eu n:1o era .o mais idoneo
O Sn. SILVEIRA DA MorrA: -Hei de votar quando pnra dirigir a repartição da marinha. Não pretendo averLar
se tratar dclle, e agora votarei prlo aJi.tmcnto. E se o r. o- o nobre senador f!e ~uspeito nem de iHcompetcnte ;. não
bre autor do requerimento quizcr retira-lo terei então é minl1a intenção olfendcr o amor propr o deS. Ex.,.
occasião de dar o mesmo Yo!o contra® artigo additivo.
qne o leva a crer que é juiz imparcial e competente em
Aqui está a meu lado o nobre marqnez de Olinda, que tolas as materias·. Eu, Sr. presidente, direi entretanto
~té certo tempo foi meu adversclrio nesta idéa e que
que não sou nem tão laidoso que me julgue ma:s habilipois declarou tambem que era preciso acabar com cstus tado do que muttos dos. meus antecessores que dirigirão a
rli.!<pensas do estudantes. Durante certo tempo fui sou a.l- repartição da marin'ra, e aos quaes o nobre senador fez
versario, mas agora sou seu s:ttcllile. Eu continuo a vo- constantemente opposição, nem tão modesto que não caia
tar, pois, com S. Ex.
na fraquez.1 de SUJipôr· me tão habilitado como outros
O Sa. CANDil.lO BORGES: -Sr. presidente, eu rlecla- a quem o nobre senador def,·nJeu com entbusiasmo.
Procuro cumprir os meus deveres tanto quanto me
rei ao senado que niio tinha porlit!o comp:.1reeer á ultima
sess5o por incommoJo ; por isso n:'ío vi o documento é possível, e espero que o senado poderá fazer de meus·
com que o nobre senador pela província ,de Pernambuco actos o juizo que for lllais ju~to •. · ·
O n. bre seuador pela provin,cia de Pernambuco exfundamentou o seu additamcnlo. Depoi; da leittll'a desre
documento cntenJo que devo colloc~r este candi- presidente do conselho de ministros oppõe-se a que passe
dato nas mesmas condit;õcs cm que se acbão os outtos. .uma emenda olferecida pela commissão, sur>primin·lll em.
Sendo as~im, eu peço a V. Ex. petmis~;1o para retil'ar o um rlos paragrapbos .do orçamt nto uma out~ a emenda da
camara do.; Srs. deputados que autorisa o gov:erno para
meu requelitnrnto se o senado ui,to Clll1Seutit·.
cooservur na provmcia (I e l1crn:uuuuco, na l'!lfe1 maria
Consult~d.o o seoaJo, consentiu na retirada do requer i·
de marinha, cmquanto julgar couven:ente, a Joaquim
monto •.
José Alves de Albuquerque.
Continuou, portanto, a discussão do additamcn:o.
Esta emenda, segundo pndc verificar, fot·olferecida na
Não havendo mois quem pedisse a paluvra, foi a discus- camara dos Srs. deputados por um nobre representante tia
são encerradn, c, pos1o a ,·otos o a,[dilamento, foi ap- província do Pernambuco ; e JUstificou-a dizendo que o
provado cm ultima. tliscuss1lo.
in lividllO do qne se trata tinha.m:lis de 30 annos de ser~

,·ou

q

I

ue-

SE"SSJ.:O E~f :1
viço; que havia uescmpenh~d~ ~em 'os seus deveres, sido
ompre"ado
naquelle estabeleCimento desde a sua funda··
0
çào, e se achavu jàemidade avançada; e que; não po·
dcndo ser...
, .
o Sn. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: -·Peço a palavra.

I
•

O SR. 'VISCONDE DE AnABTÉ : - .... contemplado na
reforma por .que passou o corpo de saude, por não
ser doutor em medicina, a s•1a exclusão seria contraria
aos plincip:os de equidade, que os poderes do. estado
nunca deixão de respeitar quando se trata de serviços
feitos ao paiz.
.
Náo tenho conhecimento algum do Sr. Albuquerque i
rellro-me ás informações que forão dadas na sessão passnda na camara dos Srs. d(•putados quando o illuslre
mernbro que apr~sel'llou a emend.t se propoz justifica-la.
Por informações posteriores soube que este inrJividuo
nuncà foi cirur~ião da armada nem tiveYa nomeação :11guma do commtssão. Is! o não obstante, é fóra de duvida
que com elfeito ha muito tempo tem sillo empregado
naquelle est~bé!e.ci.mrnto.
.
.
· O nobre ex-mtmstro da ma1·mba, sendo mterpellado a
este respeito, 'disse tamlJem na sessão da camara dos Srs.
deputados do anuo passado, durante a discussão desta
emenda, que nem a impugnava nem a defendia, que deixava a sua deci~ão ao criterio da camara. A camara entendeu que devia approva ·la. Eu repito hoje no senado
o que o meu an:.ecessor disse na cama r a dos Srs. depu·
tados:. Já decl~rci tudo quanto sd acerca Jo Sr. Albuquerque, eaccrescent<n·ei que, á vista das informações
que dou, o senado decida se deye ou .nãe approvar a
emenda da camara dos Srs. cleputados. Se ella for approvaJa, se-lo-ha por uma inHuen<;ia legitima, qual é a inlluencia do parlamento....
O SR. SILVE IR A. DA MorrA: - Uma nomeação de empregados·pelo corpo IegislatÍ\'O I
·O Sn. VISCONDE DE AB.AETÉ.- .... e não por essa.
outra influencia·e>tigmatísarla como illegitima pelo nobre
senador ex-mini.- tro da justiça e. proclamada com certa
. ·a·e en tllU~Jasmo,
·
- como 1eg1't'tma, ao menos
especte
se nao
como respeitavel e honr.:>sa, pelo nobre ex-presidente
do conselho.
O nobre ex-presidente do conselho prornrou mostrar
a neeessidade de ser augmenrada a verba destinada :~o
melhoramento do porto dll Pernambuco. A commi~são do
senado reduziu essa coosigoaçãa a 1.50:000$ i a emenda
que oJfcreci eleva-a a 200:0005. Já expuz os motivos que
teuho para pedir o augmento desta verba.
Declaro ao senado que durante parte do exc:r.:icio de
1858 a :1859, não. se comprehendenJo os mezes que decorrem de, de o. 1o de julho até março sómente, despendeu-se com os melhoramentos do porto de Pernambuco a
quantia de 200·000$. As dcspezas que se fazem com este
serviço, que é de snmma imporlancia e vantagem, não são
só. para a província de Pernambuco, fi cão p:~ra os i oteresses geraes do 1:nporio. Não devem diminuir i pelo contrario, tem-se vériticado desde 1.837 até o exercício de
1858 a 1859 que ellas teem tido uma escala ast::endente.
Ora, sendo este serviço de iocontestavel vantagem para
o paiz, eu 'não posso deix.ar ele imistir na emenda que
eleva a respectiva verba de 150:00og a 200:000ü. Entretanto o senado póde ficar certo de que, se alguma reducção puder ter Iognr na despeza, não se ha ~e ga&tar toda
a quantia consignada. Se no exercício de :1859 a 18v0 so
J1uder fazer alguma economia com este serviço, eu assevero ao senado que se rara. Pelo facto de se coos·i~nar
~ quantia de 200:000~ não se srgue q11:e ella tem de ser
lOt('gralmente gasta; ha de ser clespend1da se acaso for'
necl•ssario r mas, se não o for, certamente o governo fará
a economia que pudt:r.
·
0 nobre senador pela provincia do Rio-Granel e do
Nerte sustentou a emenda da coromissão para as despezas
com a obra do dique. Eu acho que a quantia consignada
pela commiss1lo não é sufficiente. Lembro ao senado que,
segun,Jo o contrato que se celebrou com o emprezario,
esta obra deve ser concluida no mez de outubro deste
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ann'o; c logo que ·eEa estiver concluida Iem ocmpre-:nrio·
o direito de receber 200:000$, pagamento qué se deve
fazer impreterivelmente.
··
· ·
O nobresenado_r a~gumcnta que não está prov~do que
a obra, lla de conclUlr·s~ até outnbro deste anoo: digo
que 8e prova com a obr1gação resultante do contrato i o
contraio ob1 iga o ernprezario a concluir a obra até o fim.
de outubro do corrente anoo, e, achando-se ella concluid~,
o governo tem obrignção de pagar-lhe 200: oooa. lUas supponhamos que a obra não se conclue até outubro: poder-·
se-ha affirmar que eila não se concluirá durante o exer~
cicio corrente de 1859 a 1860.? E' dillici! aos nobres senadorcs mostrarem uma e outra cousa, isto é, que a obra
não se ba de conclui1· até outubro, nem desde outubro
até o ultimo ~lia do ex.ercicio cOtTente. Este emprezario
'tem sido muito exacto no cumprimento dos ·seus coritrai os.
Ora, tendo o governo cm qualquer destas bypothcses.
do entregar ao emp1·czario a quan1ia de 200:oooa,parcccme evi.Jcnte que 0 senado não póde deixar de approvar
a emenda que offereci. Se acaso não se consignar a quantia de 200:000~, o governo poderá ficar sem meios para.'
satisfazer aos seus compromissos. Assim, não posso dei·
xar ele insistir tambcm pela approvação qesta emenda,
que habilitará o governo a satisfazer ao emprezario .da
obra do dique lo~o que ella estiver concluida; o que só
licará dtrrante 0 oxercicio corrente, como é de csperár:
O mesmo nobre senJdoq· failou da viagem de longo curso
que em uma embarc,1ção de guerra do estado devem fa:..
zer os guardas marinhas.
· · - .·
Senhores, o regulamento de 1 de maio de '18B8 deter-·
mina que todos os aspirantes approvados façãoannuai-:·
mente uma viagem ele instrucção em um ou· mais navios ·
de guerra da esquadra imperial; que o governo· nas ins;.·
trncções que der aos .commandantes dos na·vios de gti.er.:.
ra em que em!Jarcarem os aspirantes indiqu'e· o program-·
ma de estudos pra ricos que devão fazer os mesmos as pi-·
rantes, .como meio de se mostraram aptos para a: vida do:
mar, tendo muito em vistahabilita-·losem todososfainas
d
fi d
d
d_e bor o; que no HU a viagem o. com mau ante do navio ddê ao E:overno
uma
informação
circumstanciada
acer-.
v
d
'd d
d
ca a apli,Jão de ca a aspirante para a Vl a .o ma r, e
sua conducta c do seu aproveitamento; crue, em vista
d~sta, informação e da do director da escola, o. governo
dê baixa. aos que não puderem continuar os seus estudos
com vantagem para a m.arinha de guerra e aos que se
mostrarem turbulentos e incorrigíveis. Além disto bano
quarto anno o ensino a bordo de um navio armado eiU
guerra e em viagem de longo curso,. pára o que deve~á.
0 governo providenciar de mod~ que no fimde novembro
Gle cada anno se ache convementemente preparado um
dos melhores navios da esquadra imperial.
. · · .. · ·
A despozá que se faz com a viagem desta e~barcaçã.~.
de. guerl'a, levando a se~ bordo os guardas-mannbas, est<\:
orçada em 105:000~, e e provavel que chegue a 250:000$
por anno. Persuado-me que destas viagens devem. os.
guardas-marinhas tirar grandes vantagens relativamente á
sua instrucçfio; não duvido que podcsse~ ollas ser .di~
pensadas se porventura a relorma da escola de marmba
tivesse sido feita sob outras basFs. Eu não comprehendo bem a grande utilidade da escola de marinha em terra;
entendo nesta parte que deveríamos seguir o exemplo de·
outras nações muito mais adiantadas do que nós. no gut'l
diz respeito· á marinlta; emquanto, porém, não se fizet·
esta reforma, em quanto a escola de marinha for em terra,
e não no mar, persuado-me que não se poderá sem incon-·
veoil•nte dispensar as viagens que, em virtude do regulamento do 1_o de maio J.e 185'1, devcm·os alumnos da escola de marinha fazer.
·
O mesmo nobre scn.1lnr perguntou, trazendo á men)o~
·da do senado o naul'ragio da cham!la Carioca,, se porvcn~
tura-.o com mandante dessa charrua não llav1a. represcnta do ''bo. ~overno contra a inconveniencia da VJagem que
lhe fóra detcrmi!:!ada.
0 SR. D. MA~O:EL : _Disse a imprensa.
O Sn. YISCONDE DE ABA.ETÉ : - Eu o.sscYero ao se.
naJo que ignoro que esse comman<bnte :1ssim tivcs.~e
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praticado. Quanto ás cau~as do naufragio, tenho a dize1
• O~hefe de csqu,aüra aqueU? o proc~sso foi pwente
que o governoprocurou informar·se de q11aes ellas tinhà; ~enunc1a a sua opm11ie nos segmntes termos:
. ·.
sido, mandando proceder a um inquerito a este respeito;· • E' minha opini:1o que o fallecido comm~ndante da
tenJw aqui os papeis relativos a e8se triste. acontecimento- •charrua Carioca, achrmdo-se em frente aos Alcatrazes,·no
não sei se o senado julgará ocioso Ie-los i eÍllerei alguns ·dia ·1.0 de abril, ás .6 h~ras da tt•rde, co.m vento E. Nn
depoimentos, que me parecem honrosos ao commanclante, •e tempo cl:tro, devem demandar ,a barra de .SJnque foi Victim·a do Daufragio, e que SerVil ão tun,oem para «tOS, regulando COnVenientemente O andar do seu navio
desfazer algun~ boatos gue nessa occasião se esp:•lharão. •para alli chegar ao amanhecer de H se não conhecia,bàsUma das testemunhas laz o depoimento pelo modo se- •tantea costu, sendo certo que cóm tal vento e da posição em
guinte (lê):
.
•qu~ se :l.chava, ~om. aux.ilio do pharolda Moela, que po.
K Declarou tambem que o navio tinha guarnição cnm·derra ver de no1te, ~mha u_m espaço ba~tante grande para
pleta e se achava appareJhado d1f novo, e que, além de .. navegar toda a no1te e ·ficar em posrção d~ entrar ·ao
dous ferros que tinha no fundo, havião mais dous promp- •amanhecer se não fizesse as bordadas que fez. PerJida a
tos a largar ·se tivesse havido occa~ião para fazer. E de- •occasi~o de bom tempo e vento,. tud'o o mais que áé(?nie~
clarou mais que o commandantesustcntnu o maior sangue- •Ceu fo1 talvez. o resultado. da Jncert~za em. que. a:b()rdo
frio naquelles momentos críticos, animando a guarnição, •3e ficou da pos1ç~o verdaderra do navw, determmando 0
e se conservou a bordo até o momento de se desli.lzer •temporal que sob~eveiu sua perda, já então inevitaveLno
inteiramente o navio. »
.Jogar perigoso a .que tal incerteza o Jevára a darfundo. •
Outra testeml:lnha diz o seguinte: • E finalmente de• Attendendo áquelle parecer e a esta opiniã~, vê-se.que ·
clarou que, reconhecendo o perigo em que se acha vão, se um engano, talvez descu.Ipavel por causa das correntes .e
dirigira ao commandante com a intenÇao de o animar; forte cerraç:Io, e o.clescJO de navegar com .nímia seau.::.·
·mas o encontrou possuido de muita coragP.m e ani- rança, concorrêrão infelizmente para o naufragio' da ch~r.
~~~M.
.
·
maneJo aos que. o rodeavào. E qne, vendo que o nav1o
se, desfazia, tratou de ~atvar-sc a nado. •
·
· " E' ~ste 0 resu 1ta do do processo '; mas, não podendo
O depoimento das outras testemunhas é pouco mais ou serouvJdo 0 comm~ndante da ch~rrua eos olliciaes/que
menos no m::smo sentido.
.
com .dle forão vict1mas ~la C?tastrophe, persua~o me que
O parecer do conselho que foi nomeado para averi~uar a um~a sentença que á JUstiça compete profem é o ]Jurée
as causas do naufragio é o seguinte (li!):
sepultzs.
.
•
.
.
. .. .
.
Nestas Circumstancras, tendo-me Vossa 1\fagestadé Im• « Somos u11ammel?ente de .parecer que o naufra- perial decli.lrado avontade de exercer a su:riinperialinU:-.
gw da ch~rrua Canoc·l provem de engano de toma- nificencia a .favor das famílias que deixln:ão àesampárâ~.
rem a Pont~ de Santo Am~ro pela Ponta Grossa, da barra . das os serVIdores do estado que perecêrão no Iiatiffá:de S1:. tos; eng:mo..produz1do pela~ corren'~i ~ forte cer- glo, procurei obter as mformações preciSas pará ·ter a.
l'ação, o que tem srdo ca asa de m~ut~s nau1 as:ws i, e que, honra de leva-las á augusta present•a de Vossa· Magestanão obstante este enganu, o naufr<JgiO poclena derxar de , de Imperial.
· (
·
··
·
1er logrr se não sobreviesse o temporal do quadrante de
.
. · ·
· ·
SE; porquanto, achando-se fundeada, aguentar· se-hia
« Estas Informações são as segumtes:
..
até que o vento ron<L:ssc c lhe permittisse seguir para o
• O copiteto-tenente Miguel Antonio Pestana, ex-c·om~
~eu destino. •
mandante ~a charrua, deixo~ uma viüvt~, D.. Maria Au.~
Além deste parecer ha outro, que é do chefe de csqua- g~sta de Lima Pestana, e seis filhos, dos quaes umé.as:-·
dra eccarreaado do quartel aeneral. O seu teor é o se- prrante e todos 09 • outros são menores de 9 annos.
guinte (lê)'/'. E' minha opigião que o fallecido comman-- Conta t~mpo de serVJÇO ~esde ~3 de março de 183?. . . . .
dante da ·ch:mua Cal'i oca, acllando-se em fren!e aos AI• .o 1 tenente Anto~ 10 Lom enço da Costa· ~reas, ~~-.
catrazes no dia 10 de abril, ás 6 horas da tarde, E N E, e mediato da charrua, de!xou. uma vmva, D. Delphma I,uJz~
tempo cl;lro, deveria demandar a barra de Santos, re- da Costa Arêa~, com crnco filhos, t?dos menores. Conta
guiando convenientemcmtc 0 andar do navio p:lra alli tempo de s.erviço desde 2G de fevereiro de 184-4~. . . • ·
chegar ao amanhecer de H se não conhecia bastante a
• O escnv~? T~1oma~ ~aymun~o ~onça!Yes de1xou u.ma
cesta; sendo certo que com tal vcn!o c da posição em vi uva, D. Mana Franc1sca ~e Ohvwa Gonçalves, e .urna
que se achava, com auxilio do pharcl da Moela, que po- filha. Conta tempo de sernço .desde 24 de outubro. de
deria ver 'de noite, linha um espar.o bastante grande para 1850.
. .
; .
. navegar toda a noite e ficar em"posição de entra r ao
• O com~nssano ~Jano.el. Soares. de Al~ergana consta
amanhecer se n:'io Hzesse as bordadas que fez. Perdida a que. tem amda mã1, uma umã_ e uma filha n~tural na
oecasill.o do bom tempo e vento; tudo o mais que aconte- Balua.
.
,
.
.
ce~ foi talvez o resultado da incerteza cm que a bordo se . • O Dr: .Erncstmo ~a~fre ~5>· 'alle tem na Bah1a pa~ e
ficou da posição ve, dadeira do navio, determinando o Irmãs, e lo1 nomeado 2 ctrurgl!l,o da armada em fevere1ro
temporal que sobrcveiu sua perda, já então incvitavel no do co;re~te anno. .
. ; .
logar perigoso a que tal incertéza 0 levára a dar fundo. •
• A vzst~ destas 1nforma~ões, propona a VossaMagesDepois dag indugações e inform:~çõcs a que 0 governo tade Imp~nal uma p~nsao 1gual á ~etade do so.ldo aJa~
mandou proceder e dostas que recebeu, tive a. honra de vor das VJUVas do caprt~o-tenente i\Izguel Anton!oPest.a·
lev3r á presença de Sua Ma 3csta !o o Imperador a expo~ na, do_1 0 tenente Antomo Lourenço da Costa Are.as: e. do
sição e proposta que passo a ter:
esc~lvao.Jl!Omaz Raymundo Gonçalves. O comm1ssano.e
. .
· . .·
.
.
o ctrurg1ao na o erão casados, nem consta que aquelle
• S nhor •.- Tendo mandado proced~r a. um tnquer1to sustentava sua mãi e este o pai e as irmãs,· sendo este· o
par~ se vcr~ficarem ~s causas do nau!~·agtO d~ charrua mo~ivo por que, me abstenho, ao menos por ora, de dar
Cmzoca na t.~rde do ~.~a.] 3 do mt:z prox1mo pass,ldo, pe~- maror latitude a proposta que ac~bo de fazer. "·.
.
to de Santos, a ~.omm1ssao p<mt este fim nomeada, de~o1s
o nobre senador pela ~ahia pediu-me informaçõe~ rede t~~ar o dep01~;nto de algumas testemunhas, emrtte lativamenle á despoza feita <IO!D a. cqnstrucção e concer·
0 seoumte parectr •
tos de diversos pharoes que ex.1stem na lagôa dos Patos, na
« A' vista do depoimento das. teslemunlws, somos unu- provinciu do Rio-Grande do Sul. O phnrol de Christovão
•nimente de parecer que o naufragio da charrua Carioca Pereira despendeu no exercício' de 1857 a 1.858 1.643053' e
•proYeiu do engauo dt' tomarem a Ponta Grossa pelá ])arra no de 1858 a 1859 18:1:oon920; o do Bojurú no exercício
·de Santos1 engano produzido pelas correntes e forte cer- de 1857 a 1.858 4n3016; e no ·ele 1858 a 1859 5:316~9.00; o
•ração, o que tem sido causa de muitos naufragios ; e cru e de Itapoã no exerci cio de 1857 a 1858 3:1.073~80,. e no de
•não obstante este engano o· naufragiopodcria de1x.ar'de 1858 a 1859 12:~·87~768; o de Ba1ba Negra no exerc:oio
•ter Jogar se não sobrcvie~:se o temporal do quadi·anle de de 1857 a 1858 1:1968800; c no do Estreito no mesmo
•S E; porquanto, achando~so fundeada, aguen:ar-se- exercício 4: 596n733 : todos estes r·haroes c pharoletes dcs·
•h ia até qu~ o vento rond;\3SC c lhe permittisse seguir para pendêrão, pois, no primeir~ dos dous e::terciclos 9:112~782
•O seu <lesttno.•
e no segundo 35:905H588: ao t~do, ~5:018a370. A despeza
•
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realiziJ.da no exercício de 1S58 a 181:i9 sú comprehendeu os
deus mezes decorridos até janeiro de 1.S59; Além dos
pharoletes mencionados, existe mais um na barra e a
barca pharol que se acha na entrada do ri:J S. Gonçalo.
O aoverno já encommendou para Londt·es e mandou vir
macl~inismo de luz e para-raios para os pharoes de !Lapoã,
Bojurú e Christovão Pereira,
0 SR. FERRAZ dá om nparte.

I

.I
...

do governo; mas recordo•me, c o nolJrc senador tamLcm .
se ha de rccorJar, que apparecêrão muitas reclamações
contra o .modo pôr que era desempenhado. Creio mesmo
que alguns sinistro~ se cleráo. Eu concordaria com o noure ~enador r-elaprovint~ia da Bahia se porventura e>te
serv1ço podesse ser. feito na fórma das instrucções de 1.6
de novembro de 1S36.
. ·
· .
Qunndo. ~ gov~rrlo estiver l1~bilit~do para desempenha-lo s. tts!actonamente, não dell>a"ol de convir com o
nobre senador pela província da Bahia em que deve
ficar a cargo do governo; ma~, se este toma-lo a si emquanto nao tiver todos os meios de bem desempenha lo, parece-me IM.o con'l~gui~á o que deseja, e baverá as mesmas reclamações que Já se teem dado em ou•
tras occasiões. O governo devo com tudo proseguir no
seu proposito de tomar a si o serviÇo de que se. trata ·.
quan~o estiver l>em habilitado cumpre que o faça, ·embo~
ra seJa neccssario vir a um accordo com o crnprezario,·
comtanto que o sacrificio seja aceitavel.
. .
·
. O S~. FERRAZ : - 0 emprczario é ingle~, ha de·.exi.
· ·
gtr mu 1t0 ,
o Sn. YISCONDE DE AllAETÉ. _ E' brasileiro natu~·
ralisado, e parece-mo que se chegará á razão.
.
.
Quanto aos pt·eços, comparando a tabella que vi"orava
antes do contrato com Tarrand e a que este estalielecêra,.
reconhece-se que attendeu elle muito aos interesses do
cornrnercio.
·
·
A primeira tabe!la é a seguinte. (Lê.)

. O SR. nscoNDE DE ADAETÉ: -Aqui eslãe os contratos
respectivos. ·NM fatigarei a camara com a sua leitura;
limito-mo a ler os oilicios que os acompanhárão. (Lê.)
. Por estes documentos já vê o nobr.· senador que se fizcrão as encommend.ts e que estas deveráô ser remettidas
de Londres o mais breve possível.
Fallou o nobre senador na barca rla excavação e batelõas que se ·mandou contruir para aquella província
Quanto aos batelões; o nob~e senador pela Bahia notou
que elles não fossem construidos de modo q11e se prestassem bem ao serviço a que erão destio~dos,por não s~rem
de alçajlões; houve uma razão para 1sto, e é a S"gumte :
• Os seis batelões de ferro que se mandárão fazer (diz
o inspector do at•senal da côrte em uma informação que
me deu) para a província do Rio-Grand~ do Sul não erão
de 'alçapão ou valvula, por serem dest1nados a largar a
carga cm terra, e. não no m~smo rio. Segundo me informa
o constructor, vtsto ser obJecto encommendado antes da
minha administração, elle propoz manda-los construir de
alç3pão parâ poderem servir tanto f)1ra lançar a sua carga
no rio, como para desembarcar em terra; mas foi de
" Lo Do sul ao canal da barra ou vicc-versà,
'600
opinião contraria o engenl1eiro o Sr. JardLn, que julgou por tonelada •· • · • • ·, • • • • · . • .' •
800
não ·ser necessario o augmento da despeza que acarreta- ·" 2.o Do sul do norte ou vice•versa, por tonelada
ta ria aconstrucção d_os bat.eloes. d~sta fórma. "
" a. o Do sul, canal da barca e norte á barra ou
soo
Foi, portanto, em VIrtude, das mformações que teve o go- vice-versa, por tonela·ia .' • • . : •; • •
soo
vernc de pessoa competente que. julgou os batelões
" 4.o Da b:~rra para fúra, por tonelada. • • •
como tinbão sido construidos suilicientes para o serviço
" 5.o Do sul, canal da barca e norte, para fóra'
a que erãt!l destinados.
da barra, por tonela:ia. . • • , • ~ . • . , • 1~~00
Quanto á barca de ex cavação, depeis de estar toda el!a
• 6.o. De fóra, da distancia de duas milhas p<tra
prompta reconheceu-se o perigo que haveria em manda- dentro 0da barra, por tonelada • • : • • · • 1~000
la para o Rio-Grande do Sul. O encarregado do quartel• 7• De fóra, da distancia de Quas millm,
general, 0 inspector do arsenal de marinha da .córte e 0 para o sul, canal da barra do norte, por tonelada. 1n4oo
St·. engenheiro Jardim fizerão ver esse perigo, que seria · • S.o De fúra, da distancia de quatro milhas, para
quasi certo e exporia não só a barca, mas o navio rebo- dentro0da barra, por tonelada • · · : • • • . fg2oo
c1dor e a'sua guarnição; fizerão ver que sú poderia irdes• 9. De fóra, da distnncia de quatro milhas,
montada em algum navio, 0 que originaria uma despeza para o sul, canal da barca do norte, ~or tonelada. 18500
de ce' ca de 10:000~, e que assim seria preferível applica• 1.0. De fóra, da distancia de seis milhas,
la ás excavnções que por' conta do governo. geral e P"O· para dentt o da barra, por tonelada. • • . • 1nr.oo
vincinl, e mesmo de particulares, precisão as barras dos
• 1.1. De fóra, dl distancia de seis milhas,
rios c varies legares da.bahia do Rie de Janeiro; 0 que para o sul, cnnal da barca do norte, por tonel.1da •. ·1~600
dal'ia L>o.m rendimento ao estado, mandando-se construir
A segunda tabella é esta (lê) :
outra em Inglaterra pnra substitui-la no Rio-Grande do
" Lo Do sul ao canal da barca e vice·versa •
400
60,0
SuAI. . _
. r ·
( , )
" 2.o Do sul ao norte ou vice·versa • • : •
101
qut estao as ormações. Lc:.
• 3. o Do sul, ca·nal da barca e norte á. barra,
6,00
A' vista do que acabo de cxpender, recusei-me a tomar ou vice versa . , • . . • • . • • • •.
640
a responsabiliclacle de mandnr a barca de excava~ão para
• 4•• o Da barra· para fúr:l , • . . • . • ~
aprovincia do Rio·Grandc do Sul. Dei-lhe o destino de
• 5.o Defórada batTa para dentro, de quàlquer
soo
que já fallei ·; e foi logo contratado o seu aluguel mediante distancia, n~o excedendo a duas milhas • . . ,•
condições vantajosas para a fazenda publica com o Sr.
• 6.o De fúra da barra, de qualquer distl1ncia,
Berna: do J,Jaquim de Oliveira~ emprezario das obras de não excedendo a duas milhas para o sul, canar.
desobstrucção do canal de Magé, e outra ~o encommcn- da barca do 1101 te ; : . • • • . • • •. 1H200
dou a l\liers It-mãos & Maytor para substitui-la.
• 7. o De tora da barra da distancia de duas até
Ta miJem fallou o nobre senador pela província da Da- quatro milhas , • • • • . • • • . . • . · 1nvoo
hia no contmto ccll•bt·ado com Tarrand Thomas em 1.8 de
• s.o De fóra da barra, da distancia de duas até
março deste anno para o serviço de reboques na ba~ra quatro mi:has parti. o sul, canal da barca do norte. ·1 ~1.00
da provincia de S. Pedro do Rio Gt·ande do Sul.
« 9.o De lóra d.l bana, da distancia de quatro
E' Yerdadll que rec('bi representações contra este con- até seis milhas , • , , • . • . • ~ • • 1~200
trato ; ns suas principaes allogaçõcs são:
·
• 1o. De fúra da barra, da distancia de quatro
,
.Lo Que se attenclf'u mais á economia dos dinl10 iros pu- até seis milhas pnra o sul, canal da barca do norte. 1~500 .
hltcos do que aos interesses do commorcio, entregandoOra, em. vista de. tão notarias dilferenças; não creio
se o serviço de reboques por exclusivo a um particular, que ~e po~sa taxar o contrato d~ dest~vor~vel ~o com"
em vez de licar a cargo da praticagem da barra·
mercto. Fmalmento, quanto á ulttma obJccçao, op:pon~10
.2.o Que, além do exclusivo, estabeleceu-se ~o contrato · a leitura das condições 1.a e fia do contrato. A pnme1ra
preços elevados pelo serviço de reboques .
obriga o ernpreznrio a empregar dous varoresde reboque,
a.o·Finalmento, que pelo contrato só s'e obriaa
Tar- um dos quaes estará eff~ctivamente fundeado no pont~l
0
rand a ter um va por no serviço de reboque, e não se es- da bar-ra em perfeito estado de trabalhar, conservando as
pecilicou a sua l'orc~a.
··
fornalhns nccesas de~ de a madrugada até o I'ór do .s·ol em
Este serviço foi feito durante algum tempo por vaport'~todos os dias cm que a barra for praticavel; e o outro só
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quando não haja que fazer na barra se empregará nos vero sc.bre este mesmo orçamento, afim Je que pudesse.
reboques de barra dentro até a11 cidades. de S. Pedro do mos contrabalançar a receita com a despeza. 1\las 011
Sul e S. José do Norte, podendo $egu1r até tt·es vezes não ,·ejo isto; p~ etende se que no orcamento IJÜo só se
em cada mez com as malas e despachos do governo á autolisem as despezus pedid:.~s, mas ~té se augmentem
cidade d: Porto-Alegre i a segunda condi~ão, diun lo que essas despezas sem attenção ao estado dc'S nossos meios.
o re!Jocador deve estar prompto p~ra cumprir tod:~s as
Ora, Sr. presidente, estou persuadido de que quem vota
co~dtções do contrato, e sendo a prmcipal, a gue faz o contra cs:;, s augmentos, tendo em vista semelhantes conobJecto do mesmo contrato, o reboque de todos os na- siderações, faz um grande favor e não uma hostilidade á
vios que entrarem por aquella barra, qualquer que seja administração.
·
o seu porte, está claro que de'Ve .ter a força 1aeeessaria Eu não conlwço hoje maior necessidade para a adminispara faze-lo.
tração, qualquer que ella seja, senáo estaLelcc~r o equi·
Repito, o contrato me plrcce vantajeso, e p~r isso o librio entre a rccei:a e a dtspeza. Eu presumo que aquel·
celel.irei, de,·eodo todavia observar que já o aclrei em les que se esforçassem para 1sso serião os primeiros ami·
aodamento quanjo entrei pai a o minhtcrio.
gos da admini:;tração.
O nobre senador f<tllou na necessidade da compra de
Senhores, sómeute a noticia de um deficit traz canseum terreno 1ma o estabelecimen!o. da capitania dos por- quencias funestissimas ao p1iz. Este eml.>araço que nós
tos e para armazens na cidade do Rio Grande: dare1 in· v.:mos no commercio, um certo desalento, desanimo para
formações mais completas -ao nobre senador.
empreheoder trabalhos, para promover a industria; uas~
lia a este respeito duas consultas ao conselho naval: a cem de informações que temos de que os nossos meios
:primeira é de 26 de novembro de 1858, a segunda é de n:io chegão para as nossas necessidades. Ora, o nobre mi·
18 de fevereiro de 1859. Vou ler o que se<l.iz na primeira, nistro da marinha, que não é só ministro da m:.rinha,
porque o senado tem de dar uma dtcisão a este respeito, mas que é tamLem presidente do conselho, a quem nllo .
e acho' que cumpre que seja convenientemente escla- púde ser< stranho o estado em que se achão os nossos
. recido (Lê.)
.
negocios, estou persuadido de que o seu primeiro es·
Eis ahi estâ o que se diz na primeira consulta; a segun- forço deveria ser economis:~r o mais que fosse poss:ida, que é de 18 de fevereiro deste anno, diz o mesmoque vel, reformar o órçamento que se acha aqui em discuEsão
se disse na primeira.
··
,
e não aceita-lo tal qual, quanto mais augrnentar ainda as
Ainda sobre esta questão foi ouvido um empreg<1do dJ dcspezas e acarretar maiores necessidades.
f:eeretaria de marinba, ao qual incumbi de 'fazer uma meQuanto a mim, Sr. presidente, que não juro na fé das:
mori t acerca dos terrenos cuja venda é oll'erecida ao informaçrJes do governo, quer a resp~ilo das sobras ou
governo: é do Sr. Antonio Carlos dtll\Iello e Andrade i salr!os consideraveis que se inculca vão, quer sobre 0
acho-a tão Lem dcsenvoh·ida e argumentada que peço deficit que actualmente se dil haver, presumo que noslicença para manda-la á me 3a, afim de ser consultada sos meios não cheg:lo para as nossas neces:idridt s; más hãopelos nobres s·enadores que a quizerem ler; é um tràba- de chegar quando nos attendermos ás. vcrdadti' as neceslho comvleto.
s:dadcs, e mesmo quando formos um pouco mais meNesta memoria prova-se que o terreno do Dr. nocl1a é tho.Jices, ma. s systemalicos.
.
o mais proprio J'ara estabelecer-se a capilani l do por to
Qual é o systema que tem adoptado a administraçãoc os armazens o governo, respondendo se a todas as actu~l? Em uma hypothese, a de saldos, admitto que se
objecções feitas nas consultas do conselho naval.
augmente a de~peza i mas na hypotbese de deficit não o
. Além disto eu tarnb.m procurei saber a opinião de urn posso admiltir. A administração inclue RO orçament()
nebre senador p<:la provincia do Rio Gronde do Sul, que muitas despe, as que forão votadas par a se levarem a
não só tem conhecimentos especial da• localidades da sua efieito por meio de operaçl!es de creditCl: as sobras oa
província, mas se iiJtenssa 0 mais que se p0dc desejar pelo saldos drspensavão taes operaçõe& de cvedito; mas, tendo·
seu bem estar e progresso.
cessado taes slluos, devem eff~ctuar-se essas operações
para não comprometter o balanço da de·speza do orçaA opinião do noLre senador é a seguinte (Lê.).
mento annuo. Para as despezas com 8!S obras da provm~
Julguei que devia ser tão minucioso nas informações cia de Pernambu~o eu suppon·ho que ha dou& annos jâ
que tenl~o dado, porque coRvém qui.! o senado fique bem votou-se um credtto de 2,000:000a.
csclare~Jdo, para que possa resolver a questão como julO SR. FERREIRA PENNA: -E' indefiuido.
ga1· mats acertado.
·
S ,
A
E' · ,I Q •
0
A' vista do que acabo de expor, concordando com as
~:'-· ~IS CONDE DE LnU~UERQUE:- ' 1nue rn!d? •
informações a que me tenho rderido, com a o.piniao do : Ha muitos o~tro~ que são a.s.sm~ vota.d.os; mas a ad_miDJS·
nobre senador, cuja carta acabei de ler, c com o parecer : tração quan lo 'tu sa,ldo dJsse,. • P~t? qt~e havemos .d~
cle pessoas de conceita c saber que tee.n visitada a loca- : ~ontralm um emprestano se nos temos. me tos parl satJslidade, send~ uma ddla: 0 Sr. Dr. JacoLina, entendo lazer g':adual~e~lte essas despc~as? ~ Tanha t?da a rar.zã.o;
que com elfelto o terren() que se deve comprar é 0 d0 mas hoje que nao t~m e?tcs saldo,, que extste de.tc,t,
Dr. Roclo!a.
como é que quer mclwr c~tas- d~spezas nas despezas
ann?aes do orçamento?... Eu .Julgava q11e este orçamento
São estas as informações que tenho de dar aos nobres devta novamente ser reconsiderad:> pelo governo. lia·
senadores.
·.·
depois mais outras despeza~ votadas cm lei, e para ellas
O Sa. YISCONDE DE ALBUQUERQUE:_ Se eu não ti- é necessario augmentar a despeza do orçamento.
vesse de votar contra todas as emendas que augmentão
Pois não .vê a administração que o sou balanço é desfà·
despeza, no quo pareceria que hostilisava a administra- voravel ao credito ? E' este um objecto tão indill'eren ·
. çào geral, deixaria de falia r; mas presumo que, votando te? ... Assim, eu sou obl'i:;ado a votar contra as emoncontra todas as emendas, bem longe de hostil!sar a admi- ·das de augmento de despeza, por desejar sustentar a
nistração, cu dou um grande apoio a esta ou qualquer . administração, qualquer que ella seja.
outra administração que poss-a vir a executar esta lei. : Esl!J. é a gran.Je questão do orçamento, é o babn,o, é
Senhores, a questão deste orçamento faz nascer esta ·equilibrar a recdta com a despeza; cs{es deverião ser os·
reOex:io: quando foi ello feito? Este .orçamen-to foi feito ·nossos esforços; ma.> eu vejo um al.Jandono c.:ompleto; de
cm uma época em que presumíamos que havia 20,000:000U , maneil'a qu~ faz-me ucredil~r o qu~ outl''oru s ·!dizia, c~mo
de saldos cm Cbi ~a; 0 presentemente que elle se di seu te cu mc~mo ~iSS~,- ,ql1e D.· le1 Jo OJ'9amento é u~a- mc,nttra,
o que é que nos diz o ministro em seu re!atorio? Diz que ·que nos nu o tmh~mos senão de lazer uma. bmenttrosa,.
nós temos um dcflcil de G,OOO:OOOU.
; porque o vcr~admro balanço entre a receita e a Jespcza
l)?is, senhores, se tínhamos um saldo tão vantajoso, annua ~àe extste.
podta-~e alargar u.n p~uco as àespezas i mas hoje qLte
Dema1s, senhores, o. que pre.sumo q.ue . deve prr.e~
não cxtste este saldo, hoJe que apparece um deficit, como s~nte~enle c.ham~r mat~ . a· ~o ,sa att~nç;io é essa de,t
é qu? este orçamento pódc sc.r approvadr! ?... Estou per- C!CDCJa de mews, e o equthbrw da recella com a despezu.
suadHlo de que o govct no dc.Vli\ tomar a s1 um exame se- Agora, se se quer di ler ~:~lgt1ma cousa $OLre marinh<~
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(não contestarei a convooiencia de muitas consileraçOe>), por este mo tiro muitas opiniões já se tcem manifestado per
vote-se cem o está ou vote-se .de outra qualquer maneira, escripto c por oradores no parlamento para que se acabe
0 aoverno está na posso de despender o que convém ao cmn esse exclusivo de caboto.gem. E cu digo lambem
se~víço publico. E por isso, podia mesmo dizer,, ~e hou- qut>, se com ell'eito a cabotagem não presta para te1 mos
ve~sc alaum governo que se propuzesse a equ1hbrar a mariuheia·os, então acaLemos com a cabotagem, e aca1ereceíta ~om a despeza os nossos meios havião de che- mos ao mesmo tempo com a marinha, porque não podeaar, e se não l10uvcr um ~overno que a isso .se proponha mos ser nação sem ~er marinha. Se isto.couvier, eu não
~~o ha meios que DQS cheguem. E quem sabe? .... Não sou desta op[nijo; mas se a:>sim o querem então faça' so 1
serh melhor qne não se fizesse esta lei 1 .Esta lei é porque com a mal'inba fa:~;emos 6,000:000~ ·de dcspeza
pHa um exercido que corre; para esse exercício ja ha annuaes.
uma resolução que autorisou a fazer e ta dill'erença. :Pois
Os Sns. SouzA FRANco E n. ni.ANOEL ::-7,000:000a.·
então para q~~ estamos P,erden?o tanto tempo com i~to? ...
Mas nesta dtscussão nos a,,Utzamos sobre a hablhtação
O Sn. VISCOND.E DE ALBUQUERQUE::-- O goYerno dos
do individuo que está á testa desta ou daqllel!a adminis~ Estados ·Unidos da Americu não gasta com a sua marinha
traçao, se é ou não o proprio para este lo~ar! Senhores, 3,000,000 de dol:ars I
quando quizerdcs fazer um juizo úa cousa que nos pro·
O Sn. D. MANOZL :-E' porque lá está isso dirigiJO'
pondes f.~zer é nccessario saber qu:~l é essa cousa. O que por que111 entellde do riscado~
·
· ..
é hoje a administração d:J marinha? Porventura careceSn VISCONDE DE ALBUQUERQUE : _ l'.fas como é
0
mos .presentemente pa:a o ministerio da marinha um
h .
homem habilitadoatrazerá disciplina a parte militar dessa que nús g rstamos t:mto o nosso din eJro, o nosso din1te i.·
•
a
reparttção? Será um homem versado nas grandes mano- ro, que nos custa tnnto a ganbar, e. estamos t~o longe da
bras, no progre>sl das machinas, n':ls systemas da m<Jrinha dos Estados·Unidos da America 1.E' que não rc:guerra, nas -rela;ões commerciaes? l\Ias que tem isso gulamos.a nossa cabotagem pela mesma maneira por que
com as necessidades presentes da nos::a nllrinha? que essa na~ão e outras que teem uma maJinha se xégulão
relação ba? E t..tl haveria qne fosse só capaz e muito nesta materia. é
•
yersado nestas materias, e que eu dispensaria de ser . A despcza 1á • a mesma que nos fazemos ? Não ; logo,
algum
a·dministri.tdOr presentemente.
.
J deft
I ito
d existe. entre nós que cumpre
r corrigir.
l
.
1 te o lO ito mutta~ vezes que uma 'bra de sa saparrt.Desconfio ·que h~je a ·.primeira neccs,idade da marinha
b d 1
lha ou uma sacca de algodão de Pernambuco, iodo á ln-.
seria ·de um hauillliplomata; urri ha il ip omata seria o g'aterra c voltando ao Ui o d.! Janeiro, é mais barato ,0 ·
ministro ma:s bauil para a marinha. A pr~meira necess:- transporte do que vindo de PernambUco pa~aqualquer
da de que eu repu to que .nós temos na marinha é de ter
d .
marinheiros, porque não sei como se possa ter uma mari~ outro p:>rto o unperio, o que traz ceJ'taa:entc. grande
·
·
oubla..:uJo ao commercio nos nossos portos· e nos nossos
nha stm marinheiros. Mesmo naYJos, ma c1unas, comprllo · .rio~, no> qu:tes todo 0 serviço do mar é feito por cstranse, e comp1·ão.:.se quanto basta para sati~l'azer as necess· .geiros. E como pretendemf:ls nós que a cabotagem a uxi:
dades prescntr:s; mas marinheiros?. .. Tambem se con· lie a nossa marinha de euerra? P.>rlanto, díeo eu; ·se
".
..,
tratão, tamLem se engaj:lo; mas não é a melhor fazenda
e não estão ao alcan.:e: de nossas necessidades. .
houvesse um h~bil di r1omata que porl.:ssc convencer aos
Uma nação que qu:zer ser marítima ha de ter seus ma· ·nossos ál:iados que aqud!es que uLilisAo-se de nossas
·vantJgeos na cabotagem devem tambem carregar coín os
•..
rinheiros. O ministro f.!Ue 11aut1itasse o nosso paiz a ter os .onns dos marinheiros nacionaes, esse hom.em naminha·
u.elhores marinheiros seria p1ra miin o homem mais babil
d
1
e 0 màis habilitado para a crise actual.
opini~o seria o m~is h:.sbil para ministro. a mariri 1a:. Uma
Or:r, eu digo que a primeira necessidade da marinha medid..t desta ordem traria muitas vantagens, embora ~ll.é
hoje é de um diplomata, de um homem versado na diplo- nãa entendesse da disciplina militar, não antendessé nada
macia; e se querem ver se 0 melijuizo é ou não acertado ·de navegação nem de manobras, comtanto que cnten·
vou ·dar a razão por que. .
.
. desse de crear ma1 inhciros; esse era o meu homem... .
Senhores, uma das condições essenciaes á prosperi·
O Sn. SILVEIRA DA MorrA: -Diplomata;
da de da marinha é o cxclui'iivo da·cabotagem, e esle exclu
o Sn. vrscoNDE DE ALBUQUERQUE:- .... diplomata:,.
sivo Mo foi ainda posto em duvida nas nossas relações sim. lloje de que serve um granie disciplinador se elle,;
intcrnacionaes. Nós admiltimos à livre industria pela nossa não tem a quem Jt:c:plinar? Eu não sei, Sr. presidénte~:
constitui;ão, pelos nossos tratados com todos os estran- nós fazemos despezas, e assim presumimos estar llal.diigdros; mas nes~as industli.ts sempre n:s reservamos a tados para tudo; julgamas que gastando-se dinheiro com·
caLotag.·m; e porque reservamos a cabotagem? E' por· a marin!1a temos feito tudo. Nós manJamos· moços á Euque é sem duvi la ella a g anue escola de marinheiros. ropa J 1 aLililar~se na marinha, mesmo em navios estran'l'odas ·as nações que tecm marinha r~onhecem essa ne· gciros; gasta-se com isso, não grande cousa, mas sempre
cessi Ja,Je, e mesmo nos tratados que nós temos feito com alguma cousa; e para que? Para quando vo:tão M Brasil
dill'ercotes nações foi·nos sempre reconhecido este direito dizerem logo : • N:lo quero ser mais da marinha. • B toda cauotugem exclusiva pa a os nacionaes c onde n:to se los ser;ão elles, porqn 3 uma Yez acostumados a essa
aclmitte a livre indu;tria dos estrangeiros.
s.1ciedade curopéa, a c~s·ns coJteziJS) aos convites. de
Senhores, isso e:dste escripto; mas o lacto não o pro- jantares, etc., não podem mais aprecür a vida ma1Hit?a;
I
v~. Primeiramente, nús fizemos ~qui uma lei. que e~tá ~m 0 Sn. D. l'riANOEL •• _ A vidinha é l.ioa.
.· ·
·
v1gor para promover a pescaria, e nesta lei a pr1me1ra
cousa que se diz e que os marinheiros desta pesearia
o Sa. VISCONDE DE ALBUQUERQUE;- Como havemos
I
seriilo dispensttdos do alistamento da marinha de guerra: de ter marinheirlils para o Een·iço dl armada se aquelles
portanto, abi a cabotagem não é cm bent:ficio da nossa que se utili>ão da industra marítima nas nossas praias não
mal'inh~. .
.
.
. são obrigados ao serviço nacional?
Depo1s ~os estabe.lccêmos a man~1ra de tr1po!ar os , Isto equivale a nãü pretendermos ter uma marinha de
"
?ossos oav1os; exclwmos ~s cstran~~I.ros desse commcr- guerra. Neste caso, pois, com os esforços que estamos
o de. porto em porto, conf_o~me a.let, 11~~s o facto é que •i:tzcndo, com 0 dinheiro que estamos gastando,. não fazeo~ nav10s d.e ca_botaqcm na !lldustrJa ma1 ~~~ma dos r.ortes,
. à ear todos· os dfas novos embar·aços.
·
rws e bahl)S swu tl'lpolado~ por estrangetros, s·~o lnpola· mos ~.~n cr..
: _
Tenho mostrado, Sr.'pr:esilentc, que te~ho razól.~ de V?dos por escl·avos, e dabi: não nos vem uma escola de marinlaagcm, porqu.e es:es estrangeiros Mo são obrÍ''adosao tar c·ontra essas emendas, c vot~ndo assnn não JUhabt-.
sel'viço da armada, prevalece·uúo se· sempre da s~a qualiJ liLo o govtrno, porqu:e co~l os cre.?ito~s wpple:11~ntares
da de de cstrangt."iros.
.
, que csti'iO· cm uso o dmhetro não l.tltà4 nanca. 'ejão VV.
De maneira que tal p: ivilegi.) de cabotagem só nos traz EExs. essa verba de 1,20.0;0~0~ ; nessa verh~ podem ecoum grave onus, que é a clitliculdade de communicações e no:nisar 50:000~ para aqU!, 50:~00~ para alh, etc.,, e tere~
de commercio nos uossos portos, entre as nossas provin- n1os dinheiro para outros serv1ços,. sem ~er prcc:so aug..
cias, nas nossas costas ou no interi0r do no~so paiz i e mentor. as Jespezas.
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rece que tenho dado razões sufficicntcs para jmtil!c:tr 0
0 Sn. YISCO~DE DE ABAETÉ di um aparte.
voto contra todas as emend<ts rcl~tivas a augmento
0 Sn. YISCONDE DE ALnUQUEUQUE: - Não pode? meu
de despeza.
ManJe Y. Ex. emenda nesse sentido, que eu 'i'oto por e!! a..
A discussão ficou adiada por não haver casa.
Ora nm V. Ex. com isto! Quando ba uma dcspeza vo·
O SR. PUESlDENTE deu para ordem do dia da se3uinte
tada l1a sempre um credito supplementar; c que quer
sessão:
i,to dizer?
1a e 2a discuss~o da prop)sição da camara dos deputa·
Eu estou pers'uadido que S. Ex. não àttcndcu ao orçamento, qne .nilo foi feito por c!I e; que S. Ex. csq~eceu-se dos appt·ovando a pensào aonunl de 7208 concedida a
das considerações que lhe teria feito o Sr: m~mstr~ ~a D. 1\laria Jonquina Mancebo Morei;
Continua ;ü~ da {a d1scussào da propo>i;ão da mesma
fazenda c do delicit que temos, por...JUC o pnm~u:o mnustro pa•a mitn seria aquelle que matasse os defwtts; para c<~.mara au tons:mdo o govern·l para mand tr pasS)!' carta
matar o deficit é necessariu gastnr menos, e para gastar de naturalis;~ção de cid<.dáo ])ra;ileiro a Jvão Cados de
menos é neccssario que a assembléa não vote por quanta Oliveira Soares e outros;
desp-cza quer fuzcr o ministro. Digo que neces~itamos de
E a continuação da discuss5o do orçamento.
marinheiros, que é nccessario chmm.r a attenção do Sr.
Levantou-se a sessão as 2 horas d.t tarde.
ministro p.na essa nccess:dade; que essa lei ~o.bre pescaria deve ECJ' rctocaclt e ao me~mo tempo aux.thada e~sa
industria; eu não duvido votar um credito para a pescarw;
mas quando votar a subvenção hei de ta.mbem vot~r q!-le
Se§são em 2 •le ag·osto.
os marinheiros da pescaria sejüo ulistad·JS nas capllanws
PRESIDENCIA DO SR. 1\IANOEL IGNACIO CAVALCANTI
dos portos c dt>s tacadas no serviço da marinha de g~erra.
DE LACERDA.
Quero que os pescadores tenhão vaotJgens 111 sua mdusLria, que seja promcttido 1:1m futuro áquellcs que .se d~d1 SurtUI.\.Rio.-Expedicnte.- Leitura do projecto bancal'io
c:uem a c !la; mas quero tambem que ess0s manahetros
vindo da camara dos deputados.- Redacções de duas propossão ser chamados ao _spniço d..t esquadra.
posições approvadas com as emendas offerecidas.-Rcquerimentos do Sr. Ferraz.-OrJem do dia.'-Gontinuaçao
Eu estou fullando, Sr. presidente, C'm cous1s que já ouda discussao do m·çamento na prme relativa ao mmisterio
tr'ora lll'Of'UZ Sonclo ministro cm 18.4-G, eu fiz uma pro·
da marinha. Discursos dos Srs. l'asconcellos, visconde de
posta acerca da cabotagem, acerca da maneira por que .enAbacté (mmistro da marinha) e Fermz.
tendia que nós podíamos chamar marinheiros a o servtço,
e isto em 1846, ha j{t 13 armos! No que nos cuidam?s é em
A's 10 3/'~ horas da manhã o Sr. presidente abriu a
gastar, presumiridCJ que temos riquezas ioexgotavets; mas sessão com 31 Srs. senadores.
vai-se já verHlo que e lias no~ vão faltando. Ora, em relação
Lida a acta da anterior, fd approvada.
ao estado ela nossa circulação, permitta-me V. Ex., S:··
presidente, que eu chame tambem a attenção do Sr. prestEXPEDIENTE.
dente do conselho.
O Sn. 1° SECRETARIO leu um offido do 1o secretario da
Senhores, quando nós definimos a noss1 moeda, quando estabelecêmo> que a oitava de ouro de 22 quilates va- camara dos Srs. deputados acompanhando a seguinte
leria.\ nós tomámos uma medida Lem extraordinaria ;
PROPOS!ÇÃO.
c cmquanto assim o e;taLclecêmos autorisámos o governo para todas as operaçõt s de credit0 que fos~em neces• A assemL!éa geral decreta:
sarias, aâm de cvnservat· esse padrão monetano e de dar
estahilidade á circulação. Idéas apparecêrão posterior• Art. 1. 0 O Banco do Br·asil e suas caixas nliaes são
mente, leis se íizerão, outras se revogárão, e o caso é obrigadus a realizar suas notas em moeda metallica, á
que a noiilsa circulação já não está n~ relação da oi.tava vontade do portador, cm Yirtude do disposto no § 6° do
de ouro por 4.$; o caso é que nos não cumpnmos art. 1.o da lei n. G83 de 5 de julho de 1.853.
aquil!o que promettêmos e parece que não r~ctcndemos
" § '1. 0 A mesma obrigação é extensiva aos bancos de
fazer outra cousa senão uma b~ncarota. Se a circulação é emissão autorisados po1· decretos do poder executivo.
abandonada aos vaivens c interesses commerciars, se o
• § 2. 0 O troco em· moeda metalli.:a nos termos do art. 1. 0
governo não cumpre aquillo que é do seu deYer,. cntüo o § i 0 toyoar· se· h.a exigivcl .depoi; do pr·azo de t_res aunos,
governo é bancaro:eiro. Amanhã sGremos oLngados a decorrrdos do d1a da publtcação da p1·escnte let.
alterar outra vez o padrão monetar i o....
" § 3. 0 A emissão dos bancos de que trnta o § 1°, em·
Nós somo; responsa veis por tudo que ha nos contratos quanto suas notas não !'m·em conversíveis em moeda me~
e obrigações contrahidas; emf;n·J, o goYerno do ~rasil.tal Lallica á vontade do portaúor, não poder3 'excf'der o m~xi
vcz venha a passar por um governo bancarotetro; Isto mo da etrlissão que cada um dcllcs houver feito nos me11aril mim é incontesta\'Cl; mas n5o nos importamos com zes de fevereiro, março, abril c maio do corrente anno.
o estado ela circulação, como a lei estabeleceu, porque a . •. § 4·~ 0 _Os re~'eridos bancos. que tiyerem ex·cedido esto
lei é letra morta, com a qual ninguenl se importa. E llllllle hcuo obrtgados a reduzrr a emtssão no per iodo de
isto dá·se, senhores, no tempo das sessões da a~scmiJléa cinco mezes, contados da data da publicação desta l,!i, na
geral; é quando se mani!'esta isto no commorcio! Se tra- reS[1CCtivn localicl~tde, sob pena rle poderem a faculdade
tamos de votar augmento de despezas, o que deve lt'azer de eJ_nittit· notas ~vista e ao portador e de não ·poderem
o abandono dos interesse:; pu!Jiicos, as cousequencias contumar a lunccwnar por mtli' de um aono como bancos
que devem resultar de um semclhante.procedimento do de deposito e descontos sem nova autorisaçno do g11vergo\·erno do meu paiz são mais funestas do qtle muita 1~o. A' mesma pena ficflo sujeitos os bancos que niio reagente presume. Debaixo dest~t impressão, Sr. lH'esiden- ltzarcm suas notas em moeda metallica nos tct·mos do
te, eu emendo que devemos votar contra todos os aug- §2oeart.1. 0 •
mentos de despc:za. Eu reconsideraria mesmo este orça• § 5. 0 O governo nomeará um fiscal para cada banco,
mento para ver aquellas despezas que são dispensa veis; creado cm virtude de autorisac;ão administrativa, e lhe
e desejaria ainda que o governo extremasse aquellas marcará honorario pago pelos cofres do mesmo banco.
despezas para que estú ha1ilitado por meio de autorl·
" Compete ao liscal vigiar as operacões do estabelecisações de credito daquellas que constituem o exerci- mento o fazer cumprir religiosamente' as dispo~içues dos
·.
cio annual, aGm de que a receita e a despeza se achassem estatutos c as desta lei.
cm harmonia. Estou persuadido que se o governo allen• § 6. 0 D~rante os tres annos de que trata o§ 2o fica
der a essa necessidade não existirá dellcit, e a não exis· suspensa a !ncul~lade conced!da ao governo pelo § ~o do
tcncia do deficit é urna grande vantagem para as muitas art. 1° da lot n. G83 de 5 de JUlho de 1.853, e :autor1sado
JilliculJades que já existem no nosso paiz.
o mesmo governo para snspenclr.r naquelle ·período a
Eu urto quero ser mais prolixo, Sr. presiclenlo : minha ob1·igaçtto imposta ao Banco do nr~sil pela d1ta lei rlc
iutcn0ao era sómcnl\: justtlicor o mru prOCL'dimento. Pa- resgutiu' :.~nnu:dmentc 2,ooo:oooa do papel moeda.
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ao Bane.:> do Bt·nsil e suas cai~as
li:i.:tes receber em p:1gamcnto notas dos outros bancos'
·de enjissão, creados nos logares em que funccion<~rern.
" § s.o Só ao poder legislativo compete o conceder autorisação para se incorporarem novos b.:ncos de emissão,
ou prorogar o prazo dC:Js que já existt·m, emquanto pot·lei
nüo forem marcadas as regras gl•raes a que o poder executivo deverá cingir-se no cxP.rcicio desta mesma facultlacle.
· • § 9.o O governo expedirá por via ele decreto o regu·
lamento necessarie> para execução desta lei.
.
• ·Art. 2. 0 fi cão revog.ld:ts as disposições em contra no.
« Paço da camara dos deput1dos, em iode agosto de
1859.-Conde de Baeperuly, pt•esidente.-Francisco Xavwr
Paes Barreto, 1o secreta' io.- Antonio Pereira Piuto, 2°
secretario. • ·
Foi a i.nprimir.

" § 7.o E'

pcrmitti~o

0 SR. 2o SECRETARIO leu o seguinte:
PARECER
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i~demnisação das. em~arcações e sua carga dos propricta·
rtO;;,, a quem

hav1ão stdo 1·cstituidas pelas autoddades da
provmcta; ma~ o. desembargador adjunto Luiz Antonio
llarl•o3a de O.ltvetra, consiGleran,lo que os objectos reto·
mados por Ltd•Jley e outros lhes ficárão pertencendo nos
termos do ai varà de 7 de dezembro de 1796 entendeu que
se liJe~ devi~ .ragar o vnlor dos mesmos obj~ctos, segundo
a avaluyão fetta por ordem do governo, a qual dizia cl!e
ser dumnuta, poi> que forao avalbdos escravos marinheiros a 200$ c l1iatcs novos a soo~ e 900~.
• Não obstante isto, a resolução de consulta de 22 de
novembro do mesmo anno indeferiu o requerimento.
" Ce~s:\rão então as reclomaçúes, até que o supplicante
Andrade requereu em abril de 1856 á commissão encarr~gad_a da dtstribuição dos dinheiros applicados á indem.
ntsaç:\0 d.. s prezas pela lei n. 834- de 16 de aaosto de
l855 o pagamento tia importancia da avaliação das emu.arcaçõcs e mais objectos reprezados, com os juros venctdos uté 25 Je março desse auno. A commissão porém
" atlen deu a esse requenmento,
.
n,,o
porque, não ' estando'
pro':ad_o que Chat:les LidJley tivesse praça na armada
brastletrn, n.~o podta sn.t p1 e tenção ser admittida, ávista
do art. 2° do regulamento de 29 de dezembro de 1855
mórmente .tratando-se tnmhem de marinheiros, que esta~
vão exclutdos da partilha das prezas cm virtude domes~
mo regulamento.
.
• Em virtud~ dessa decisão recorreu o supplicante para
o senado, pedmdo que o poder legislativo torne cffectivo
o seu direito a haver a importancia das prezas em
questão, fazendo-lhe pagar o que justHncnte se lhe dever.
• E' op"nião dos aba_ixos assignados que, embora o caso
de que se trata não esteJa comprehendido por sua natureza
muito especial nas disposições· dos alvarás supracitaclos,
assiste todavia direito aos reprezadores, e por conseguinte
a seu cess:·onario,ao pagamento da indemnisacão que lhes
promettêra o governo, não já só po~que a fé publica exige o cumprimento de tal promessa, mas ainda por lhe
patecer que as prezas, aliás entregues a seus antigos
proprietarios, pertencião a Liddley e seus companheiros.
« Pensando assim, enten,lem tod.lvia os abaixo assignados qu l ao poder legislativo não cabe providenciar a resp~ito da materia que fica exposta, porque é da competencia do governo reconhecer e liquidar as dividJs de exercicios findos; e são, portanto, de parecer que se remetta ao
mesmo governo o requerimento Jo suppltcante e os documentos que o instruem, e bem assim que se devolvão ás
repartições competentes us papeis· que se lhes pedirão por
ordem do senado. Uio de Janeire>, 11 de junho ue 1859.Visconde de Itaborahy.-Marquez de Abrantes.-Marquez de
Caxias.-J. A. de iJliranda.-Souza Franco. "

• O commendador João Pereira ele Andrade, na qualidade ele cessionario do tenente Charles Li,Jdley e outros,
pede no requerimr.nto junto qne se lhe reconheça o direito que tem â importancia d.ts p'ezas retomadas pelo
dito tenente durante a guerra do i:nperic> com a Uepublica
Argentina cm 1827.
.
• Nesse anno forão a prezados pelas forças da mesma republica dous lanchões e seis hiatos cmm as respe~tivas
cargas, lripolação e 2:500$ em dinheiro, tudo de propriedade bras i! eira. Coadjuvado por M marinhe:ros, pertenc~ntes como elle ás forças de Buenos-Ayres: Liddley
desertou e com as referidas prezas veiu apresentar-se e
entrega-la> ás autoridaues da província do Uio-Grande
do Sul.
• Este facto acha-s~ comprova,]o por um attestailo do
então commandante da fronteira dos•a provincta, Bento
Corrêa da Camara, e por diversos oflicios do presidente
Salvador José Maciel, o qual assevera que d~hi resultou
evitar-se a invasão do nosso tcrritorio, pro.;ectada pelo
general Alvear, commanrlante em chel't! das forças da republica.
•. Em virtude das communicações feitns ao governo imperial pelas autoridades acima mencionadas, ordenou elle
pelo ministerio da m:uinha que se restituíssem a Liddley
. e a seus companhP.iros os 2:500~ que havião retornado,
como á conta das mercês que se tivesse de outorgarlhe, visto como as prezas hav.ião sido entregues a seus
proprietarioslogo que chrgárão ao territorio do Brasil.
• Entretanto, não havendo lei que regulasse t1l recom·
pensa, por não estar o caso comprehendido n'lS alvarás de
VOTO SEPARADO.
7 de dezembro de 1796 e 9 de maio de 1. 797, os quaes
reg.ml es~ecies dilft!rcn.tcs da de que se trata, solicitou o
« Confirmo o parecer d:l camara dos deputados de 29
governo imperial uma resolução a t 1l respci to da assem. de agosto de 1827, dado em resposta ao governo acerca
bléa geral legislativa;. mas a camm·a dos deputados, a que do requerimento dos constituintes do supplicante: isto é,
foi primeiramente submettido este negocio, resolveu que .que tal prestação não merece a consideração da camara.elle não merecia sua :~ttenção.
·
Visconde de Albuquerque. »
c Em taes circumstancias procurou o governo ajustar
Ficou sobre a mesa para entrar na ordem dos trabalhos •.
com Liddley a indemntsação que eutemlia ser-lhe devida,
e com esse intuito determinou que se procedesse ao inForão lidas e ficárão sobre a mesa as redacç~es das
venwrio e avalbção' dos objectos reprezados; e, porque a emend~s do senado ~s proposiçoes .da camara dos depuexecução ()~sta ordem se dtmwrou algum tempo,.mandou tados autorisando o governo a mandar admittir a alguns esabonar a Lit.!dley' mais 1:000$ emquanto i.iãO se reali- tud.lOLes a exames e matriculas nas faculdades de .direito
2.ava a sobredita wdemnisação.
e de medicina; e a que approva a pensão concedida ao
• Proce•1eu-se finalmente aavalição dos hiates, escravos conego João Baptista de Figueit e do.
·
que os tripolavão, carga e petrechos de guerra que traFoi approvada .a folha.dos vencimentos do.s empregados·
zião, imtlortando tudo em 16:122aS50; mas entà<!l de ci· da secretaria e paço do senado no mez de julho findo.
.
diu o governo por despacho de 18 de novembro de 18~8
que, ntío se tendo o estado utilisado dessas p~ezas, devião - O Sn. PRESIDENTE: -Segue·se a apresentação de proos retomadores recorrer aos meios competentes, confir~ j e"tos de lei e indicações.
mando esta decisão todas as vezes· que ellcs reiterárão
0 SR. FERRAZ: _:,.peço a palavra.
suas reclamações.
• Sobre o ultimo t•equerimenlo que fizerão consultou o
O SR. PRESlDENTE:- Tem a palavra.
conselho supremo milttar em 31 de outubro de 1832 que
O SR. FERRAZ: -Sr. presidente, tenho de faz~r um
achav~ justa a pretenção dos supplicantcs de serem pagos requerimento; o senado me perdoará se contilauo a lançar
não so do armamento encontrado nns embarcações que mão deste recurso, porque só deste m?do.poderemos t~r
. retomúrão, mas tambem da difl'erença da moeda que ti- alaumab informaçoes. Teem-se conccdtdo tsenc;Oes de dtnhuo re.~e!Jirlo, ficaulo-lhes s~lvo o direito de havf.'fem a reitos em despachos de eonsumo de muitos objectos que
4
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na fórma ua nossa legisl:.t~fío não os pod(m ter, nãn só a entregue nas propri::.s mãos de Sua ~hgestade Impcrl J! 0
pessoas qu~ segun~o os regulamentos gozp.? d~s~e faço1·, •.yue so achava na scct•ctaria do imperio. As bases de~te
màs a outras que na? podem ter .esses prlVlleJ111S. Entre contrato farão l~n.;aJas em presença do proprio Sr. mi.
outras lembrarei as mn~s de can.da?e, que con>ta terem n!stro .elo imp:Jrio; elle inlerveiu em todas essas nego~
até despachado vinl10s hvres de d1r~!tos. Não P.odendo ~u cwçfies.
Celtlmdo o eontrato, sonlte que a parte pediu es~e
tet· certeza deste facto, procuro venhca-lo por mtermedw
memorial e que o Sr. minisu·o d•) imperio não o quiz
das informaç~es que pe~o.
Tem-se dado tambem um abus? ha longn .ternp~, que entregtr scnlío com a condiç~o de dr·sistir esta do direito
cumpre reprimir: conforme o regu ~menta de .fe~rereJro de que porventura. tivassc â navegação do Alto Uruguay;
:1.84.9 as mercadorias despachadas livres de d1re1tos eFt~o e, negan·lo-se a 1slo a parte, e instando de novo pe!o seu
SlljeÚas ao expediente, que re~~~la: na raz~odd 1/2 ~~" memorial para cu mp1·il· o t.:ontrato que celebrllra, o Sr.
ad valerem. As disposições prehmwares da nova ~atd'a miuistro de novo respondc>u· • Faça uma declaJa·tão qualestabelecem no art. 20 § 6° esta me~ R'! a cond1ção; qurr, de sorte g11e .se conheçaque o senho•· desiste. ":
Eu não acrrd1tai'Ja, Sr. pres:dt•nte, em taes cousas se
isto é manda cobrar i 1/2 o/ 0 d~ expediente e111 toJ~s
os obj~ctos que se dcspachão em Yll tu de. de su1B dBpos1 porventura cllas n:\o fo~sem publicarias cm presença de
ções 'livres de direitos. Mas e~te exped1ente n:lo se tem muitas pessoas; não concor~Lria nisto se porventura não'
cobr~ado por muito tempo, e ~1zem-me que agora é que estivesse muito presente e corrente sobre a marcha dess:1s
nr•goci tçõc~; não acreditaria, finalmente, se não visse que
se principia a executar esta le1.
. .
Parece me que a intervenção du poder leg•slat1VO neste a pme principal da nnvegação do .>\I to Urnguay, que é .
ponto, pelo direito de censura q}I.e cabe a cadJ. um Je contr;ttaJa pelo governo por uma somma maior talvez de
seus membros é incontestavel; e eJUStl') que, não poden- So.O~OB, visto que é a parte mais difficil, não fosse vendo eu fazer a ~ensura sem dados, peça informaçõt•s a c·s'e •.li~h nr·sse c,ntrato por. 4.0:000~, incluindo a-pr.rte que
respeito. O facto é tâo veric!ico que, ten·l~ a companhia lot cnntral(lda com a Con'e !ernt;ão A1·gentin:1 e o govo1·no
de paquetes de va11:nes d.e Southampton ~ti:<.ado de p3g~r Je Montevitléo pela importJncia, creio, ~e 4S:ooo.g.
N:'lo toc.tria n;sto, S1·. presidente, se não desej"sse que
esse expediente, foi olmgada. agora a laze-lo. Eu .cr,w
que e1n materia de impostos ·e umrl gr·ande necess1lade os Srs. ministro~, qne o paiz, andassrm muito ao correnestabelecer sem quebra a igualdade na sua percepção: O te das negoci·tções puticn\ares des!a ordem, que ."'ão pú-,
expediente de i 1/2 °/o. é c~mo outro <!ualque.r um •m- dem produzir senào m{w etfei·o n:t ·~lOrali<.lo.do daquelles
1osto e ninrruem deve hcar l1vre delle senão quando tra que as prati•~:tO; não interviria nisto I'C ac:~so na camara
1
.
elos d· putJdos não se tivesse sorrateirarnente e•p:llhado
o es bele~erem.
. .
tades ' ou leiso rsper.wes
Além deste roqum Lnento pad!ndo e~~as n~lorma;oes, q·IC o c.mtrato dcvh ser approvauo, porque estava penque devem ser fornecidas pelo mmtster!O da fazenda, de- dl'nlc de uma negociação s ·c reta com al 0uns grwernos do
sejo tambem pedir algumas que teem de ser d..tdas pe~o Rio da Prata, ou de CO!ltrato feito entre o primeiro emministelio do imperio. Est_as ~ersão sobre a companJua preileit·o e o governo b"asileiro, pelos quaes se obrigou
de colonisação Mon.travel, SJ!vwa e Com~. O estado da- a.quelle a ce.il7r dentro de pouco te.~p? os vapores que.
quella colonia não póde s~r prosper~ ~~ !ururo. As con- Ltvesse adqutr~•lo (e q11ando os adtJUtrl.rtão ?).
Todos s~bem que estas nQticias não .te<'m cahimeoto.
dições s.Jbre que a colomsação· é alh lmta devem dar em
resultado no futuro fic~rem os colonos sem o resultado ~lgum; não é posbivcl que e-n 20 d·asse celebrassem esses
do seu trabalho, sem as proprias tenas que comprão. O contrJ.tos para fazer valer o outt·o, tão lesivo como é a0s
preço de cada prazo de 1.00 brat;as quadradas de terr~no cofres puhlicos; tão lesivo, pnrCjlld aqui t•'nho a proposta
é de 600~ a 700~ .; sobre esta base . e. s,obre este cap._tal em que pa:a a .navegação do Alto U1ugnay se otferecia
pa"ão os eolonos 11/2 o/o ao mez. d~JUro pela d!Vlda apena~ o subsidio de f 0:000~ por anno; se não soubesse
re;ultante da acquisição do terr~noí e assi!n lambem ryue ainda depois nesse metuorial, cuja cópia peço, se
sobre teda a importancia das desp·ezas de tr~nsp?rt•! 1 havia oll'erecid•J a sua ctfectividade por 30:000~ annuaes:
inclusive a quantia que o governo dá Ct>mo adjutono, e se porventura nito se conhecesse que a p1rte do Baixo
que deve ser indemnisada em ce.rto espaço de tempo a UrugtJ:ty é actu.1lmente navegada por vapores arg;~ntinos
ou oricutaes, e que não ba necessidade de manter alli uma
companhia respectiva.
Todos os generos que os colonos preriião devem ser navegação nossa.
Os escanclalos que se teem dado neste nrgocio devem
foroeciolos pelo co1 onisador; e se dentro dtl tal tempo os
colonos não pagão todas as sommas qutl devem por este~ attrahir nossa attenção.
supprime~tos r.evertem ao colonisador os ter~enos e suas
E' mister pó r mn c··avo na roda da corrupção. (Apoiados.)
bemfeitonas. Ja vê o senado que uma coloma sob e-tas Por este negocio se interess:l urn membr·o do parlamento.
bases não deve merecer a protecção do governo, e não sei E ni\o é o pdmei1·o e"emplo. Em iguat·s circumst:mcias
como forão feitos taes contratos, P··Ios qtJaes se garante se teem obtido [H ivilegios para o gozo de cansas conhecia~ colonisador não si) uma quantia que regula ele 15 a das e ~X_Plo~ada~, para COUSaS que n~o podem ser oujeclO
30~ de subsidio na razão de cada colono importado e es- de p11 >~iegro, umcamente com o hm de d.tr provei i o a
tabelecido, mas ainda se lhe concede um empre>timo um ou oulro membro do pa.Jamcnto •••
com condições muito favoraveis. Agora creio ainda que
O Sn. MRÃO DE QU,\.RAUIM: -O Banco Ag iC·Jla, por
novas pretenções existem, que pendem novas negociações.
Eu tt>mo muito do espirita judaico, Sr. presidente: o es exeMplo.
pi1it0 judaico nunca é favoravel aos interesses dos ouO Sn. Souu. FRUCO.: -O que ha soLre ·o B.mco
tros pàizes. Os judeus de Franckl'ort teem sempre altas Ag• icola?
.
pretenções em expectativa de grandes lucros e sem estes
0 SR. BARÃO DE QUARAlllM -V. Ex. que o diga.
não fazem viagem á côrte; e cu quero prevenir o governo
o S';t. SOUZA F!IA:.'ICO: -v. Ex. que o rliz é oLriglldO
contra tacs contratos.
Tenho tambem outro objecto sobre que devo pedir a explicar.
informaçõ~s. Sr. preõiJcnte, já occupel a attenção desta
0 S:t. PRESIDENTE:- Attenção!
c:amara sobre a questão de navegação do Alto e Bai:.:or '
(lia
outros apartes que nrio pztdemos tomm·.)
Uruguny ; a situação deste negocio agora me parece de
O SR. FERRAZ :-0 certo 6, Sr. presidenta, que os
natureza pouco atrasa para o governo pela marcha qae
ten1 tido.' Eu me acanho om tratar especialmente deste contratos se fazem cotn pe$soas que não podêm nom dos·
cbjecto; elle se acha tão enredado que p )de-se dar ao pender um só ceitil, que não toem credito nem recurso
algum, e que não silo capazes nem de reunir os capiCJracler que tem tomado córes tão neg1·as ....
P~r acaso soube que em um dos cartorios desta ci- taos ncccssarios paru formação de urna companhia ; que
dade so tinha celebrado um contrato s..~hrc este negocio. não são mais elo que homens de palha, que se apresootão
Procurei haver a escriptura, e, lendo-a, vcrifiq11ei que cm unicamente com o lim de prestar seu no:11e para realizarem
um de seus artigos se estipulou gue uma das partes devia grandes lucros por mdJ dos pl'ivüegios e contratos que
retirar dentro do prazo de trcs lhas o memorinl q•1e havia obtecm. Isto é um mal, scnbotes, urn escanJalo qne os·
p
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nossos homens de ost:tdo deYem· pi'O\'eiliJ', porque aquel~ Antonio Rodrigues Chaves Filho. levar a efft ito a: dita con~
Jesmesmos que tirào e:ses lucros não 1kü:'lo dtl ma1ear vençào de transacção, solemnemente ebtipulão, aceitão
a reputação de outros que pr1 st:lo seu valim,·nto nestes promettcm c ~e ~br1gào por si, por seus herdeiros e sue~
negocies de muito boa fé.
ct'!ssores a cumpnr e exfcutar todas e cada uma das clausulas da presente escriptura, e bem assim declarão que
U.U SR. SENADOR :-E' verdade.
seus bl·n~ ·presentes e futu1·os !ic:.o desde já e especial~
· o SR. FERRAZ:- Quando mesmo o homem de estado mente SUJeitos á execução e completa conclusão da tran-·
com a intençuo mais pura o faz, os concessionarios ViA~ sacção de que se trata, pela fórma seguinte:
Iom se ci() seu nome e dizem: • Nisto não sou eu só o
• Art. 1'. 0 João Carlos Pereira Pinto transfere a favor
interessado; tenho de dar alguma cousa a mais alguem.» ~e Antoni_o R·Jdrigues Ch:.vcs Filho a navegação da 2a
(Apoiados.) Não é a primeira vez que ~sto succede, mu~ta.s lmha do no Uruguay, descripta e demarcada na 2a convezes tem sueced1do; e eu tenho nsto reputações lil!- dição do contrato de 4· de abril d.> corrente anno acima:
badas assim ennegrecidas com o carvão da calumnia.
Citado.
·
·
,
Tenho presentes os documentos sobre o negocio do
• Art. 2. 0 Antonio Rodrigues Chaves Filho obri"a-se em·
cont.·ato Uruguay; e destes documentos se ~ollige guo toda a fórma de direito a cumprir todas e cada ~ma das
0 cont1 alo foi feittl quando havia um requerimento un- obrigações assignabdas no mencionado contrato de 4 de
p'::tl·ando.sobre bases mais vantajosas aos cofres puLlicos abril, e naquelles que João Carlos Pereira Pinto tem con.a uaveaação do Alto Umguay. Eu tenho aqui a prop1ia cluido com os governos argentino e oriental, relativos á·
escript~ra celebrada no tabcllião Perdigão, nesta côrte.
navega1;ão daqudla 2a linha, com a unica alteração de fa- •
zer 18 viagens nos primeiros cinco annos e 2t por anno
U~I Sn. SENA.DOR: - Póde ler.
dest~ data em d!ante, em vez daq 1lellas estabelecidas na'
(O Sr. Ferraz jaz a leitura das differentes condições do cond1ção
3a do dito contrato de 4 de abril, na parte que·
contrato a que se referia, co~stante da tscriptura publica :) se refere alinha transferida.
.
i•
• Camillo Lazaro dos Guimarães, tabcllião interino de . • Art. 3. 0 Aotonio Rodr;gucs Chaves Filho se obriga·
nota;; nesta ciJade do Rio ue Jandro, etc.: certilico que, Igualme~re a c.oncorrer com a terça parte do capital estF
revend:.> o livro actual _de notas 1 n. 210, nclle a fk 4.9 se pulado (1sto e, 16:5~nS) para a construcção da estrada.:
adJtt lavrada a est:riptura que me é pedida por certid.io, de que trata a condJção 24a do cifado contrato de .~de:
que o seu teor e fól·ma é o seguinte:-:- scriptura pub'ica auril.
de transacção entre Jo:1o Car.lo~ Pereira Pint_o e Antonio
• Art •. 4.• o O ?ontratador cn~ o governo i~perial cede·
Rodri rues Chaves Fi1ho. Sa1bao quantos vtrem o pre- a Antomo Rod11gues Chaves Fdho, pelo serv1ço da nave:..
sente ~instrumento de. esc íptura publica de transacção gaçilo de que. se trata no art. 1° desta escriplura e por·
que no anno do nascimento tle Nosso Senhor Jesus Ch1 isto nquelles. serv1ç~s contrat~ l~s com os g.overnos oriental·
de 1859, aos 29 dias do ~ez de julho, na ci~ad~ do. Rio de e arge~rmo na hnha traostenda, a· quantia de 4.0:000$ anJaneiro, neste.escrirtono, por me ser esta tlistnbutda pelo nuaes t1rados ~a subvenção de 120:000~, tambem arinuaes;:
bi!hetese"ninte:-A Perdi:;ão se distribuiu uma escriptura que deve o d1to contratador perceber do thesouro nado-'
de transagção, cessão e traspasso de direitos que faz João nal em virtude da condi~ão 4.a do contrato de 4 ·de abril•
Carlos Pereira Pinto com Antonio RoJrigues Chaves Filho. do corrente annn ; devendo a quantia cedida ser entre"'ue:
Rio em 2S de julho de 1859.- Campos.- comparecê1ão ao mesmo A:1tonio Rodrig1tcs Chaves Filho nos prazgs e'
partes justas e convencionadas como outorgante João pela fórma marcada no referido contrato de 4 de abril. ·
Carlos Pereira Pinto, cidadão brasileiro c consul geral do
• Art. 5. 0 Jolío Carlos Pereira Pinto autorisará a um ·
Br.tsil em Buenos-Ayres, e. c~mo outor~ado .Antoui_o Ro- dos bancos desta côrte para receber por elle a subveBção.
drifl'ues
Chaves Filh0, b1 as1letro e propnetano, restdente mar?Jda no contrato de .-\.de abril, acompanhan~o ares:..
0
na provincia de S. Ped1 o do Rio-Grande do Sul e actual- p~Ctiva procuração de uma carta de o:·dens habilitando a·
mente moradores nesta côrte, este á 1 ua da Quitan1la d1rectoriJ do. banco cscolhitlo a entre:rar a Antonio Ro- •·.
n. 161 e aquelle á do ~<.~sseio n. 3 L' reconhe.::iclos p~los drigucs Chaves Filho ou á sua ordem a ~ubvenção q11e lhe'
·
proprios de mi~ tabelhi!o e d:.ts duas t;stemunhas abarxo fic.l competindo pela artigo antecedente.
nomeadas e assignadas, de que dou fe, perante as quaes
« Art. G.o A ordem dad~ ao banco (seja este ~ual for)'
por elle outorgante foi dito que, tendo-se obri~ado para p~ra o pngamento a Antonto Rodrigues Chaves Ftlho na
com o g•werno imperial per contrato de!,. de abr1l Jo cor- fórma do artigo anterior, não podera ·ser suspensa' por'
rente anno de 1859, approvado pelo decreto n. 2,4.01 de 9 João Carlos Pereira Pinto se1n mutuo accordo por escrip-·
do meslt'o m•n e anno, a fazer a navegação por vapor en to; e no caso de mudanca de banco se dará previo aviso a
tre o poi·to de Montevidéo e o do Salto, e entre o da Consti- Antonio Rodrigues Châvcs Filho, ou a seu procurador
tuiçi\o e o do Uruguayana ou Itaqui,na provinciade S.Pedro nesta côrte, subsistindo desde logo no dito caso damu- ·
do Rio-Grande do Sul; e o outo:·gado Antonio Rodrigues dança do banco, quanto á suspensão de pagamento da
Chaves Filho tendo por sua parte se Gbriga lo para com subvenção a Antonio Rodrigues Chaves Filho, o mutuo·
·
o governo provincial de S. Pedro do Rio·Grande do Sul, accordo de que acima se falla neste artigo. . .
" Art. 7. 0 Antonio Rodrigues Chaves Filho é responsa- ·
por contr:1to firmado aos doze dias do m,ez rle outubro de
1858, a fazer o s1uviço de communicação e tmnsporte pelo vel a João Carlos Pereira Pinto por todas as multas a que
rio Urugnay, desde o porto de T~pe;vi, no Es~ado Oriental der causa pela transgressão de qualquer das clausu'las do ·
do Uruguay, Fedm·acion, na provmcm argentm~ de Entre- contrato de 4 de alir1l e dos outros a que se refere -o·
Rios, a cone! ui r na vil! a de S. Borja, de pas~ageiros e mer- a1·t. 2° da r:esente escriptura na parte da navegação· que •
cadorias e objectos da provmcia ou d~ particulares por se lhe trans!ere.
meio de barcas a vapor: pelo que julgavão-se ambos com
« Art. 8. 0 A transferencia que pelo art. {o se faz a·
direito á navegação do Alto Uruguay, na fórma dos seus Antonio Rodrigues Chaves Fillto da navegação do Alto :
respectivos contratos; e, attendendo que dahi poderião Uruguay fica-lhe pertencendo perfeitamente, tanto em
o!'iginar-se importantes d,fficuldades, tanto para um como relação ao citado contrato de 4 de abril, como á. respeito .
para outro, de naturela commercial, pela concurrenciaquc dos contratos com os governos o1tmtal e argentino
se viria a estabelecer, e con~iderando attcnlamente os (guanto a estes ultimos, porém 1 menos na parte pecu- ·
J"rincipios de boa haririonia em provei to dos interesses pu- nwria); c, no caso de. que o mesmo Antonio Rodrigues·
blicas, que neste caso vão de envolta com os particulares, Chaves Filho pretenda transferir os direitos que }>or esta
e porque tambem a convcniencia mutua aconselha um ac · escriptura lhe ficão cabendo, ou associar outros indi..:'
curdo satisfactorio para ambos, dcliberárão ajustar-se e viduos á empreza a seu cargo, o poderá fazer mediant~
accordar entre si, como fazem pela presente escriptura, previo accordo escripto da outra parte contratante, a·
sq]) as clausulas abaixo transcriptas, fazendo assim, tanto qual, se recusar o accordo, darft as suas razões, tambcm
um como outro, conven1(ãO de transacção para o fim pro~ por escripto, que serão sujei las aos arLitros, na forma do·
ficuo a ambos de evitar a luta de interesses divergentes, art. 13, para supprirem·o; na hypothrse de julgarem.
que poJe ria nascer e prejudica-los no presente e no fu- improcedentes os motivos da recusa. Por outro lado, se
turo. E, desejando tDnto João Carlos Pereira Pinto, como João Carlos Pereira Pinto transferir os seus direitos á na-·
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Ye!W~'ÜO do Unixo Uruguay, ?U fiwr.qualq~cr as~~cia.~ão,

Paranhos e Antonio de Souza Cirnc Lim1. -E cu, Cami[.

avisa~á previamente a Antomo R.odngues Chave~ Fli~1o.
lo Lazaro dos Guimarães, tal)ellíã.o interino, G escrevi." Art. 9.o Se a navegação do Alto lJ!'llguay ~or mter- Desta, 10~. -João Carlos Pereim Pinto.- Antonio Rodri·

rompida por espaço de seis mezes,. ou as est1pl.!lações g11es Chaves Li'ilho.-Joaqztim Pereira da Rocha Paranhos,._
desta escriptura n~o forem cumpr1c~as por Antomo R.o- Antonio de Souza Cirne Lima.·- Nada mais constava da
dl'irrues Chaves Filho, caducar·á inteu a:uente a presente escri 1ltura aqui transcl'ipta, que bem e fielmente fiz cxtraco~1·enç1lo e João Carlos Pereira Pinto tomará conta ~a hir por certidão do mencionado livt·o actual de notas
dita navegação para cumprir 0 contra~o de ~· de abr11, a que me reporto neste cartorio. E por confodr e estar
lelo qual se obrigou perante 0 g?verno r.mrenal, e os ou- confor·me subscrevi e assignei nesta muito leal c heroica
l
tros
referidos n:l present~ escr 1 ptura, mdep~ndente de cidade de S. Sebasti:1o do R.io de Janeiro, aos 30 dias do
qualquer indemnisação, .sep de q 11 e natureza for, a Anto- mez de julho de 1.859.- E eu, Camillo Lazaro dos Guima.
nio R.odriJues Chaves Frlbo.
rães, tabelli:io interino, o subscrevi e assigno. --' Camillo
.. Art. fo. A·su!Jvenção do Alto Uruguay, .que pel.o Lazaro dos Guimarães. •
art. 40 da presente escrrptu~a se cede a ~n~onto R.odr~.
(Depois da leitura o orador continuou:)
gues Chaves Filho, começara ~ s~r .per,cebJla desde 0 d!a
Destes d lCumentos vê-se : primeiram~nte, que não
em que eU'ectivameo~e der pn~1c·pto a nwe~ação cla h- houve ctmcurrencia alguma, nem se avaliou mesmo o sernba que se lhe transfere, depot~ da .appr·ova ;ao do ~on viço para se poder faur o contrato ; em segundo Jogar,
trato de 4 de abril pelo corpo legtslattvo e na conformJda· não se atlencleu ao pedido de Antonio Rodrigues Chaves
de do art. 2o desta escriptura.
Filho, o qual se oíl'erecia a fazer por 10:0 O~; em terceiro
",Art. 1.1. Se o corpo legi.;lativo fizer, alg~ma ou alg~ Jogar, não seattendeu á resolução que passou na cama ra dos
mas alterações ao contr~to de 4_de abn.l, ale~. da ~ue..Já Srs. deputados, d ·ndo para essa navegaç:lo apenas
consta ào art. 2° debta convençao, os sJ:;natauos da pre· 20:000~; em quarto togar, que foi tão exorbitante á qaansente escr iptura se submetteráõ a ella ou a elias na .Parte tia dada c·.) mo subvenção por espaço Je 10 annos que,
que lhes pertencer. Se essa alteraç:'io for a .respetto da n~o obstan~e ter Antonio Ilodt·igues Chaves filho· prosub\·enção total, cada um pela s~a r_ar.te sn!lr.era 0 aba- posto fazer pnr 30: OOOS, foi venclida a este mesmo inditimento correspondente ao seu qmnhao, confoxme ases- vid.uo por .i.u:OOO~, com a intervenção do ministro do imtipulações desta escriptura. .
,
. . per i o, !lcando o resto ao empreiteiro para desfrutar em
" Art. 1.2. A presente escrrptura tora seu complet~ Vl- santo ocio, porque é certo qlle a navegação do Baixo
sor desde o dia cm que for approvado pelo corpo l~gJsla- Uruguay faz-se sem tropeço algum, exige pouca despeza
tivo e devidamente sanccion:.tdo o contr~to ~~.\.de abr.J e é de grandes lucros. Estana·~gaçãoera feita por vapores
do corrente nono, e a sua duração ex.pu·ara Igualmente argentinos oricntaes, quer para Buen 1s-Ayres, quer para
no tempo e fórma do refefdo contrato.
Montevidéo, e só agara foi interrompid.l em consequencia
" Art. 13. As contestações que s?brevierem entre dos negocias de Buenos-Ayres.
os contratantes na execução do que hca. contratado na
Sendo assim, Sr. presidente, plrecil que deveria haver
:presente escriptura, e em :e.la1(:10 ao seryJço de navega- toda a reserva neste negocio.
ção transferida, serão deetdtdas por arbJtros, qu~ terãG
Eu não tenho expressões para louvar ao nobre ministro
a sua residencia ~a esta côrte, ~ se~ão nomead~s pela da marinha pela màneira por que hontem se exprimiu
fórma. seguinte: João Carlos Pereira PLD to e Antomo Ro- sobre o contrato feito com Tarrand Thomas. O nobre
drigues Chaves Filho not;nearáõ cada um P?~ sua parte, ministro da marinha, hornem cuja probiJadz ninguem
ou por seus procuradot·es legalmente ha~thtados, dous poderá contestar, cuja pureza de intençõrs é manifesta
arbitras, cuja decisão será tomada por maiOna .d~ votos. e conhecida, deptlis das reflexões que fiz sobre este
Se, porém, houver empate, recorrer-se-ha ao mmtstr? do contrato, depois de ler as representações vindas dJ
imperio, ou á pessoa pelo mesmo no neada para decJsão Rio· Grande do Sul suscit:~das por esse cuntrato, com a
final da qnestão originada, sem ouLra qualquer appel· modera•(ãO que todos lhe reconhecem diss,~: • Não
lação ou recurso.
.
duvido que fosse illudido; porém este negocio póde ser
« Art 1.4. Depois d~ assignatura desta .eswptura e remediado ern parte, e talvez com qualquer cousa se pos~a
dentro do prazo de tres dias Antot~io ~odngues Chaves satisf<Jzer essas necessicladt•s! "
Filho entregará a João Carlos PerCJr~ Pmt,o a represen
Essa moderação, este espírito Je rcclidãü e justil~a detação que endereçou ao governo lmpenal sobre a na- via servir de exemplo a todos os nossos homens polilieos,
vegação do Uruguay, obrigando -se, ~o mo pela ~resente porqne quando se dá um p3sso máo não se deve insistir
se obriga, a não dar passo algum ou lJzer quaesquer re- nclle, é mais cl coroso voltar para o remediar do que
clamações acerc:1 ela eh ta navegação e~quanto não cadu- p1·oscguit·. Mas, tornando ao negocio do contrato da nacarem as estipulações da presente. escrrpt~ra.
. vegaçáo do Uruguay, perguntard ainda, Sr. presidente,
« Art. 1.5. Além dos casos de !orça mawr reconbeet- comó é que se encaminhou este neaocio por unu maneira
dos em direito e referidos nos.coutratos com os governos 'tão lesiva aos eofres e â fazenda "publica? Como negaroriental e argentino acima CJtados,, fazem cl~r~: 10 ' 0 se o memorilll desse individuo,que tem de o aprt-sentar em
ne falta de agua no rio; 2°.' desar_r~~JO no n;acl~mls~o do virtude do contrato feito em presença do St·. ministro do
vapor ou va~ores qn.c os Imposs1btl~te de naveoar. E.~em imperio dentro de tt·c·s dias, sob pena de ficar o mesmo
assim Ant• !DJO R.octngues Chaves f1lho não se ob~I_,a a contrato caduco SC"tmdo uma de suas condicõ< s? Como
cdncorrer com ({Uota alguma para a os trada de que la!la 0 dizer-se: • Quer~ is dcsistil· de vosso direito i • Porque ?
art. 22 dos citados contratos.
.
eom que razão ? Como ainda insistindo-se se diz : • Faça
" Art. 1.6. EJ?l relação ás ~ 2 v1agens de que trat.ão qualquer declaração, com tanto que renuncie'( • Isto imos contrat~s onental e arg~ntmo ~a lrnha do Al.~o UJ ~- porta alguma cousa mais que interesse puulico.... .
Senhores, eu me admiro de que na Inglaterra se pos~iio
guay, a obngação de AntoniO R~dl'lgnes Chaves Frlho hmita-se a faze-l:~s por anno e nao mensalmente. ~utro· aprender tues cousas. E se assim é, não poderei jit~.im, a extensão. de nav.egação a.por:~~Ter na m~ncwnada mais de~culpar o contrato que celebrámos para. a .~str~
lmha por Antomo R~>dr1gues Chaves EIlho em VIrtude do? .da de ferro ác Pedro II· com llrice. Não podere L pmars
ditos conll a tos começa no porto ueSanta Rosa ao de Itaqut justificar este ont.ro contr;.L J sobre noesa divida cm
se se ac]Jarer.n dentro da lmha ~emar~ad.a no contrato de ·1852....
1\. de abril, cuja navegação lhe c translenda por esta con0 SR. D. niANOEJ.: -Apoiado.
venção.
O SR. FERRAZ : :.._ ... !'cito no tempo do ministerio do
« E por ambos os contratantc~foi dito que aceitayüo esta
cscriptura como nella S'3 contem e declara.. Fo1 paga a Sr. visconde de Itaborahy, contrato que o amargurou por
quantia de 2oog de sello proporcional em data de !!On- tanto tempo ; e é por isto, Sr. presidente, que eu digo
tem, sob n. 75, correspon·lcntc a 400:000$. E as~im que a minha posi1~ilo em relação aos nobres ministros
justos c.convencionados me pedirão lhes fizesse esse ws- é muito dillicil, porque para com alguns tenho urna detrumento nesta nota fJUe lhes li aceitúrão, do que uou fé. dicação, nao de hoje, mas desde 1.847, emquanto que <A
E as~ignãc com a~ testemunhas Joaquim Pereira da Rocha outros tenho o dever de dirigir estas censuras.
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A alguns dos nobres ministros dedico ínteir~ aminHlc; to que se discute com a proposta para o exercício que

·
mus acho que cerlas comas ha que não pode1~1 ser tolera- tem de reger em 1860 a 1861.
das por aquelle que ~egue os P' ~''cipios de justiça e ~.!cti . Na discussão do orçamento da jUstiça insisti

na necesSidade de adoptar S. Ex. o respectivo Sr. ministro
algumas .~J.ncnclas, sem· as quaes não poderião satisfazerse os dr,Jerent•·s encargos dessa repartição, que tem o
d!reito de ~xigir augmc:nto, attenta a d·isparHla~e das
circUlmtanctas deste anno e daquelle em qre fo1 uprescnJada a proposta do poder executivo para: o exercido
ele 1860 a 1861.
Disse a S. Ex., por exemp1o, que era indispensavel a
alteraçllo nos paragraphos relativos ao culto publico, ás
Justiças de 1a inslancia, á illuminação c cm outras verbas, .
por se!'('m conhecidos e demonstra tios ·os excessos de
dcspeza prOV(•nientcs dt~ creaçúo de novas comarcas, de
nEQUER.Il\lENTOS.
novas frcguezias e o augmento da illuminação a gaz na
•
« Requeirll que se peção ao governo pela repartição da cidade do Rio de Janeiro.
. ~· Ex. viu que essas observações, que me parecião jufa·1.enda as seguintes informações:
drcwsas, não fur<io acolhidas. pelos nobres ministros,
• 1.a Se os generos e mcrcatlori~s !]Ue gozão de isenção
forão ~o contrar:o combatidas Jlela nobre commissão de
de direitos de consumo a pessoas, corporações, compa- fazenda,
ou ao menos pelo seu éligno relator.
nhias, etc., etc., teem pago o expedi· nte de 1/2 °/o, na
Agora ~ que testemunha V. Ex.? O Sr. ministro da
fôrma do regulamento de feve1 e ir o de 18/~3 c ;:m. 20 § 5° marwba
apresenta emendas no sentido das constantes
das disposições preliminares da actuai tar.la,, e desde quan · rec.Jamações
da opposiç~o. De certo que S. Ex. é mais
do e alé quan,lo &e não cobrou este expetlwuLe? ·
lo~1co de que os seus collegas, não pretende, como e!les,
• 2.a Quaes as pes<oas, corpora•;ões, compa1~bins,_ etc., abrir creditas supplementares, e vem pedir ás camaras
que por ordem do thesouro teem go~ado da 1sençao de os fuudos nccessurios para de>empenhar os serviços de
direilos de consumo e sobre que ullJectos, qml a _data sua repartiç:w. Assim é que S; Ex. requer augmento
das ordens, inclusive as que forão ~llpcdidas em favor para a secretaria, para os arsenaes; para màterial, etc.
Jas irruàs de caridade, e quaes os obJectos. despachados
Este procedimento do · nobr·e ministro póde provar
na alfandega desta côrte por estas cm vu tu ele de taes coherencia da sua parte e dcsintelligencif em questão
ordens ?-Silva Ferraz. •
import<mte r.om os seus collegas ; conduz-nos, porém, a
• Requeiro que pela reparti~ão do imperio se peção grande confusão.
.
as seguintes informações :
.
P<Jrece·me, Sr. presidente, que QU podia accusar o
" La Qual o estado da colonia de San! a Maria da Sole- nobre ministro da marinl1a de atropellador desta discussão. Veja V. Ex. como se achão trocados os papeis!!
dado, pertencente a Moutravel, Silveira e Comp.?
Até aqui se dizia que era a opposição que desejava pro" 2.a Cópia <lo relatorio da commiEsão ou do commissa- telar, agora são os proprios Srs. mini!•tros que atrapalhão,
rio que a foi examinar.
.
ba~alhào e confundem a rliscussão! I Se for adoptado
" s.a Se pendem negociações entre o·governo e a mesma hoJe o expediente lembrano pelo· bonra.io mini~tro, isto
é, se as suas emendas forem approvadas, não teremos só
compGnhia para maior subsidio?
3a discussão do orçamento, teremos mais uma 4.a dis• 4.. a Se já
fez entrega dos terrenos pedidos pela cuss.'!o !! .
·
mtsma companhia '1-S,lva Ferraz. ».
V. Ex. não poderá aceitar as emendas que !Jouv'er de
Foi mais lido e apoiado o segumte requerimrnto, cuJa propór o nobre minislro da justiça e as· que em nome e
diseussM ficou adiada por pedir a palavra o Sr. visconue por parle do Sr. min:stro do imperio fo, em olferecidas
senão na aa discussão ; e, segundo o~ précei: os de nosw
de Abadé:
regimenlo, as emendas assim apresentadas teem·de pasREQUERIMENTO.
sar por uma t,a di8cussào, na qual ~e delibera não sú
• Requeiro que se peça ao govt:rno pela repa• tição do sohre a mareria principal como acerca da parte emenin.prrio cópia do memori;,J ultimamente apre~entado pr;r dada. Se os nobres minrstros houves>em attendido á sinAntonio Rodr·igut's Chaves Filho sobre o contrato da na- cer·idade com que se l!Jes fallava; se não Jwuvessem desvc0wtáo do AlLo Urugt1ay.- ~ilva Fer1az. »
aueudido a ponderações que só tinhão ein mira o inteComparecêrão no decurs0 da sessão mais 6 Srs. se- resse publico, nà9 se daritto eslas contra dicções. .
Mas poder-s~ ha pretender que o orç.amento seJa vo •
nador-es.
tado sem emenll:•s em algumas repartições e com ellas cm
ORDEM DO DIA.
outras. Isto, porém, n~9, :poderá admittir.,se, a menos que
fe não qutira to nar ipf'orme a lei a müis importante do
ORÇAME:-ITO DO llUNIS:CERIO DA MARINHA.
estado. Adar-se tal CSlDtradicção, o Sr.ministro da justic.;a
. Estando presente o Sr. senador r.nini;lro dos nego~ios e o Sr. ministro do imperio terão de abrir.creclitos supda m;:u inha, continuou a discussão, adiiJda 011 sc·ssclo do 1° plemenlares para óccorrer ás .despezas accrescidas, ao
(!o corrente, do art. 5° da pr·oposta do pod(·r exeeutivo mesmo tempo que o Sr. ministro da mnririha, mais previtixando a de~peza e orçando a receita geral do imperio dente não lançará m;1o des>e recurso, porque, fez passar
para o exercício ole 1.859 <11860, com as respectivas emen- na lei o~ fundos nccessatios para não ver-se pêado na
das da cariwra dos deputados, da commissão de Ü1zcnda adrn.ini~tração.
.
·
e do Sr. vis(onde t.le Abaeté.
.
l\Ias vê se quanto é tumultuaria c subversivo este pro. .
·
O Sa ..VASCONCELLOS :-Tenho necessid:~de, Sr. pre- cedimento, esta marcha do nosso gov.erno.
Se isto acontecesse, Sr. presidente, no tempo do misidente, de algumas infor·mações do nobre mirmtro da
marinha, p•esrdente do conseiJ1o, para orientar meu voto nisterio passado, eu acharia ainda escusa, porque V. Ex.
no orçamento de s~a repartição; pi·ecisarei depois os ouviu ha poucos dias sob que influencias o gabinete de
h. de maio governaV"a o pai2; mas actualmente, no domi11ontos cm que deseJo ser esclarecido.
· ·.
Desde o primeiro dia em que V. Ex. annunciou achar·se nio de um ministefio composto de varões fortes c dirigido
em discussão o orçamento protestei contra a direcção por homens de btwba até a cinta ....
que os nobres m'nistros clerão a este debate. Assim, no
0 SR. D. M.A.NOEL (\·indo-se) : -Apoiado.
ministerio do imperio me pronunciei (o que fizerão
o
sn.. VASCONCELLO s : - .... não é cousa que possa
1gualmenie outr·os honrados .collegas mcns) conlra a
ser
admirada,
ou que mereça desculpa. ·
P!'atica ou contra o principio de .se não aàmiLLirem nessa
Sr. presidente, V. Ex. ha de ter observado que a falta
discussão emcndus qne tornassem hurmonico o orçamen.
dão. Tenho prescnc1auo e sabtdo cousas nesta epoca
que já não me dcixã0 sustentar o conceito da pure~a que
Jorruava de algumas pessoas, porque em certas w~um
stanc.ias se Jan1;ão em orgo.:iações, cm transacçõez10has
parlamentares, lncúmpativeís com essa pureza.
NaJa mais direi, Sr. prefidPnte : vou mandará mesa os
meus re<Iuerirnenws; o senado de~iJa ~0~110 enteoder, e
o l'aiz fará de tudo quJnto Lenho d1to o JUIZO que mclh•.Jl'
the parecer.
farão apoiados c approvados sem deLate os srguinlcs

,,
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de unhlaJe de vistas do miuislerio não se manifesta
sómente aqui no senado. V. Ex. terá lido a discuss1o da
outra camara, e ba de se ter mara,·ilhado sem duviJa do
que se tem alli passado, pnr exemplo, a respeito da chibata, da necessidade de leis ~e orçamento, e de certos
priuciJ ios que me teem pareCido aLsolutamente novos.
Em 1858 nos dilião que queríamos estabelecer prece·
dentes perigosos e nunca até então praticados, encerran.elo as camaras sem lei de orç~mento i observa-se que tal
11ão era a intenção do ministerio de .t de maio, que aresolução mandando pôr em 1igor o orçamento anterior era
apenas uma cautela aconselhad<A pela prudencia para o
caso de nãe poder votar-se cm tempo a ld do orçamento.
O que era então uma excepçilo passa t~gora a ser um
principio, uma regra; o orçamento não é necessario, uma
resolução virá. depois n-1 camara P' esc,lver que tenlm
força de lei a do anno passa~o ; assim já o decl.. ro~ o ~r.
ministro da fazenda, contranando o que S. Ex. havia dtto
o ha ainda um anno. A respeito dÔs casliôos corporaes
na guarda nacbnal temos bem presente a opinião do Sr.
ministro do imperio, que ainda em 1858 deu a estaquestão o fóro de questão de princípios ....
O SR. D. 1\JANOEL: -A tb constitucional.
o SR. YASCONCELLOS: - .... e elevou- a a tal altura.
No entanto, o que ·nos disie quando ne~ta c:1sa se lhe
fallou neste objecto~ ncspondeu: " Ora, quetri' não s~bc
que um deputado, um senador, contralia de ordinario no
1,11inisterio os principias que sustentá: a quando mcmb1'o
das camaras? • Desta q1ancira, Sr. presidente, 1 ealmente
nao faz gostOGtcontestar com S. Ex.; quitera que ellc
se"'uissc antes o exemplo do Sr. presidente do conselho,
co~ quem Einto sempre pra~er discutindo, ainda qua11do
me vejo obrigado a contranar a S. Ex.
De tudo quanto ~e tem passado a este respE>ito n3S camaras o que se deve conclui,· é que o mini.sterio qu~r
que continue ~cantar no .lo.mbo. da guarda n~c10na.l a cht~
I· ata· isto é ev1dente. O minhteno para que não é Jranco I
Tinh'a di~nle dos ólhos exemplf\S !Jem rcccntrs a imitar,
mas o receio da anarchia o contém. Creio, porém, que o
m:nisterio pJssado não queria anarchia no paiz, ao menos
ninauem
iheattribuiu
semelhante intt:n•~ão;
manifestou-se
!l
.
...
constante e unantmemente na questão, tau to nesta eomo
na outra camara: mas esqufcia me que o actual gabinete
não póde imitar nunca o seu antecessor.
o nobre ministro do imperio diz, porém, que continúa
a pensar da mesma maneira, isto é, quando fôr membro da
opposiç~o e quizer P.ór embaraços ao g?verno ha de pedtr a extincção da chtbata na guarda nacJOn:ll, mas, estando ou Yoltando ao ministerio, se escusará com o seu collega
da repartição da gucrr~; que não ~et;~ por conveniente a
cxtincção de taes cast•gos· e ·deststJra deste ponto, embora qu~liücado de principal por S. Ex.
Que fé, que gráo de contiança possuem esses homens de
estado que assim s~ contrarião J . Qu~n~o os deveremos
acreditar1 Na oppos:~ão ou no mtmsteno!
Se se t1 ata do direito de re ti 'ião, os nobres ministros
caprichão em combater as doutrinas que em outr~s tempos esta 1·ão dhpostos a sustentar â custa do propr10 sangue: ainda ha poucos dias os ouvimos na outra camara.
l:)r. prtsidente, qaando se ~rganisou o ministerio actual
esperei que teriamos um gabmete coherente, que houvesse aEsentado, discutido princípios, uniforme nas suas
deliberações; e que era liador de u,'!'a direcçã? regular o
honrado presidente do conselho. 11ve mesmo esperança
de que o Sr. ministro do imp~rio, Cf'fé. t'.tnto v1ajou o
mundo ci· ilisado e que não deixava de cttar- nos todos os
dias as maximas dos Jwmer s mais notavtis e as praticas
parlamentares da ln~lalerra a da França, fosse ao seu
oraculo Casimir Pér1er pedir conselho para haver-se no
seu ministcrio; mas, scnhofcs, minhas esperanças forão
absolutamente illudidas. O nobre ministro do imperio,
se não tivesse esquecido quanto lhe poderia ensinar o
estadista da granue nação, veria ms palavras do Sr. Pé·
ri c-r a condemnação a mais solemne de seu procedimento.
Casimir Périd, Sr. presidente, chamado para organisar o ministerio depois da revolução de julho quc devolveu a coJôa a Luü felippc, quando compareceu na
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camara dos deputados e se lhe pediu ·o· seu programn1a
não tergiversou ; e isso é o que cu qw'ria, o que esperava que fizessem os nobres minbtros. Elle di se (te):
" Quando o rei me fez a honra de chamar para com pôr
e presidir o se11 consellw assentei logo que este conselho
dcvêra constituir-se sob prindpios resolvidos c conve 11 •
cio nados entre todos os seus mem!Jros. Este pensamento
serviu de base â orgaoisação do ministerio. O gabinete
se formou dE" uma maneira perfeitamente constitucional
e deriva sua força da sua propria n:spon•~bilidade. Toda~
as suas p: oposíçõ•·s, todas as suas medidas 6erão a express:lo de uma deliberação ind··pendente, de uma vou.
tade commum. O Jia e'm que esta harmonia se não der
será o da sua dhsolução.
• A solid,ri• dadc que nos une e que aceitámos plena
e unanimemente nos darâ o d1reito de impór as autoridudcs que nos auxilh\o a unidade que queremos <·ntre
nós. O accordo d~:ve reinar em tod,ls as partes da admi·
nistmção, o governo deve ser obedecido no sentido de
seus projcc10s e desígnios ; elle espera, sem excepção, o
concurso de todos os seus agentes.
• Sem 1-'Stc concurso a 1esponsabilidade constitucion~.J
é uma paluvra vã i sem e>tt: concurso o ['Oder perde sua
força e digni !ade. •
Ah ! ~enhores, se vh es~e Casim ir Périer e visse
quanto os seus discipu!os o calumniav:1o tomaudo o por
~eu medre, por ~eu director, pelo unico prazer de des· ·
menlir no governo as m<uimas que proclamavão na opposição, de que santo luror se não t~maria esse caracter
nob· e e elevado, ·o qual seus mawres a<hersarios não
tinh:!o animo de deprimir sem declararem-se previameu te smpcilos?
Se eu qu zesse, Sr. pres'dcnte, demorar me em alg•Imas outr~ s cons1deraçõ.es ger<ü s, teria de certo de mcommodar muito a V. Ex., porque fa, s observações serião muito longas; .entende~, porém,. que depois do que
se tem d•to a re~petto da dts:Ja:nwma em que se ilCha o
ministerio, depois das graves ponrlerações que teem feito
alguns honrados cul!t:gas tntu~, nilo devo. busar <la pa.;
cicncia do seriado e pedir-lhe. que por mais tempo me
ou,a.
Hemalarei, pois, esta parle do meu discurw, observando que na questão bancada, amllis irnpo' tante que
se tern uatado e que se ha de tratar nas CdnJaras est0
anho, o ministerio não procedeu como eu esperava.
O SR. D. niANOEL: -Estão com medo da discussão
aqui.
·
0 SR. VASCONCELLOS: _.:.ToJo o mundo confia'l"a nas
palavras, nas promessas dos Srs. ministros; muitas vezes serem repeti lo o que disse o Sr. ministlo da fazenda, antes do i!bertas as c~maras, no relatorio e em ~eus
primei os discurws.
Quando se agitou no senado a questão a respe: to do projecto do nobre senador pela província de Pernambuco
o Sr. visconde de All.lnquerque, foi então que os nobres
min~sttO~,. não. tendo ai_nda <Jccord~do so?• e o assumpto,
pedJI'àO· Oito dJUs de adtameu to des$e proJecto; o senado
concedeu-lhes o. pt·azo requerido; o.s nobres ministros
ouvirão o conselho. de estado, que, ~reio éu, não Eei,.
mas consta-me, fóra cm sua mmoJ·ia opposto aos
p1 ojectos e 'is tas do gove1 no. Passão-se dias, c oJfercce-~e na camara dos deputados o projecto que hoje nos
foi dahi enviado; dizia se que alguns dos Srs. min1stros
havião declarado a membrus daquella camara que a
questão não era de ga!Jinete, que era uma questao de
mera, pura e bitnples adminisn·ação. Depo:s de foliar-se
oito ou mais dias sobre a matcria, levanta- e o Sr. ministro da fazenda e faz de uma tal medida questão de
gabinete I Ente.ndei, coa.o nós, a lei de.1S53; quando
não .•.••
Veja, pois, o senado, veja o p:.iz como se dirigiu o gabimte de 1.2 de dezembro em tal emergencia. Eu llão
quizera fazer pedirlo algum a V. Ex., porque na posição
em que me acho não tenho direito de esperar que o ministerio me attenda.; todavia supplicaria a V. Ex. que,
quanto antes, dê·sc parn a di~cutsao o projecto <I que me
tenho referi lo.

SESSÃO EM 2 DE AGOSTO.
0 Sn. 'nARÃO DE QUAIU.UI~l : - Deixnn votar-se os
orçamentos.
o Sn~ n. MANOEL:- Póde ser que cm breve eu peça
.
a urgencta.
o SR. VASCONCELLOS :-Qualqnr.r que seja a de.cisão
que a sabedolia do s~nado tenha du t.lar a esse proJecto,
é convenh·nte que SeJa prompta, t]Ue se n~o prolongue.
0 Sn. souz,\ fRANCO :-Apoiado.
nÀ.RÃO DE QUARABIM : _ Is•. o é 0 que não
O SR.
querem.
o Sn. D. DIANOEL:- O ministerio está com medo,
n~o tem coragem de ind:car ao Sr. presídtnte que dê
esta matelia para o.dcm do dia.
O Sn. BARÃO DE QUARAlli!II:-Dizia·se o mesmo na
camara dos deputados, e no entanto o projecto passou.

.,

I
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se elevará aind3, contra a inttllí;ilo mui expressa do kgBlador.
·
A observação 33 , que acompanha o decreto que creou
o consell1o nav~J, diz: (lê): • Lngo ·que se eiTectuar a
reforma das secretarias a t~hella se harmonisará com a
desta." Eis a fonte de minha duvida.
S. Ex. requer para as iotendencias '1.24.:090e6uO. A proposla de orçamento apresent"da este anno nus camara~
pede '1.25:230$; desejava que S. Ex.., a poder ser, me
lizcsse a honra de explicat a razão desta di-ll'cren 0a. Assim
tambcm o nobre mintstro da marinha exige 1,1H3':556gS39
para os arscnars, e as tabellas <lo thcsouro dizem que este
serviço não póde ser feito sem que se vote a quantia de
1,356;4.29~84.9.
·
· Para capitani<•s t,]e portos S. Ex.. reclama a somma de
106:428$; entret:soto que no orçamento se calcula necessaria a q11ant'a de 1.19:819~\24- •.
Yê o noi.J1 e minist1 o a I.Joa fé com que estou fazendo
ést<Js ob~ervações. S. Ex. pede menos do que o the~ouro, e .como nt1o posso comprehcnder a razão porque
S. E~. d1vert~e da repartiçtio llsct~l, por iss~ gueria que
me lornecesw alguns dados para poder clmgir o meu
voto.
Ora, o thf'souro rlemonst1 a a necessidade de taes
sommas do mo lo seguini~ '[!c) :
Para intendencias. - • A dilferença para .mais de
18:1 ~~ ~ procede de ter sido comprehendida a gratilicaç<io
dos wspectorcs ·do <lrl ena! de malinba de Pernambuco
e do Pará, como cl,eles da arrecadaçtio de fazeoda;.das
nomeaçü~s de agentes c?mprado. ea ; de mais ~m aju-;
dante do mtendentc da corte ; dos maiores venc.men~os
dos serventes das dill'ereotes secções Jo almoxaril'ado ;
das casas de dcpo,i:o, e dos rem .. do.es dos esc<Jleres da
intcndenciJ da côrte. • .
· A rsenaes.-• A differença de mais 50Qd.35S24.S provém
do augn·.ento de ven:·imcntos de ddl'erentes empregados
do arsenal da côrte e pr01•incias; da organisnção da
companhh de aprendizes menores do mesmo arsénal, o
do da llahia e l'ernumbuco; d:.s vantage~s da guarnição
e comnwndo da galeota a vapor; dos mawres JOrnaes a
oper<1rios e remadores tanto da côrte, como das proviuci~s, e da cteat;ão do cstabe'ccimcnto do Itapura ••

O Sa. PRESIDENTE: -Attençãol
O sn. YASCONCeLLOS:- Sr. presidente, rogo, pois, a
v. Ex.. que ha,ia ele attender. a este ped .d?, se elle não
contrariar de nenhuma maneTa os Srs. mmtstros, porque
não desejo pór-lbes embara\o algum; quero que a discussào se e~tJbeleça, que se institua o debate. Se isto,
po ém não é do agrado de SS. EE~., eu retirarei minha
petiçã~; n:lo tenho em vbta molestar os honrad0s miJlisu os.
Sr. preEidente, eu disse que carecia de algumas explicações do Sr. ministro da marinha: vou ~'Xpór as minhas duvidas. S. Ex. reformou a secretaria de estado rlos
neaocios da marinha, ~ervindo-se da autori~ação que lhe
de~a a lei d.e fO de setembro de 1854., que diz (le) :
• 0 governo !ic:1 autnri>adoparareformar as secretari<JS
de estado dos nl'goeios da ma< inha e quartel-general,
como exigit· a i~sr itui~ão do conselho nayal, tendo ém
vista que nao h_aJa aug!}H:nto do pessoal existente nas sobreditas reparttções. •
Deste arugo se inf~re, a ·me.u ver, ~?tN toda a evi<lencia, que o pcn>amemo do leg1slador .fora não augmentar
despez.1 quando prescreveu que se não augmentasse o
pessoal: Se e.sta não fos$e a verd11deira intel!igencia da
lei seautr-se-hu um absurdo, e era que po·lena o nobre
minh,tro marcar ao director geral, aos p1 imeiros, llOS se·
gundos, aos terreiros olflciaes, segunJo a categoria que
Capitanias G!e portos.-:-•A dilfercnça àe maisU.:7Í8S63.í
estabeleces,e, os o denatlos de 20, 30 e .t.u:ooog, e de resu)ta da creação d~s capilonias nas provincias dÓ
certo n:\o oll'enderia a lei, a ser ella assim entendida.
Ceará e Parahyba, por decreto de 11 de julho de 1857;
Eu penso, portanto, qne a reforma feita pelo no- das maiores vantagens dos capitães do porto de S. Paulo
bre ministro da marinha, que alif1s é a llJais regular, e 1\Iaraolü\o; do augmento do3 vcnéimentes dos a!álaiadesviou-se da lei neste e cm alguns outros pontos, c dores da Continguil.Ja, e da promoção de al~uns officiaes.,,
não a meu juizo, a juiw do. thesouro.
· Estas demonstrações do the~ouro n1e parece que dew
Quando o thesouro exphca nas tabellas a diiTerença vem ser tidas como os unicos dat.los officiaes por onJe as
de 59:450g, que se dá a~tualmente, para a de 33:000$, camaras ·se podem dirigir; mas estas informações estão
que era a quuntia antenormente votada, diz o scguin- em opposição com algumas das emendas do nobre mite (lê): • Esta di!l'erença provém dos maiores ven- nistro da marinha, e é por isso que eu sem explicações
cimentos e do augmento do pessoal estabelecido pelo não lhes poderei dar o meu voto.
.
·
.
t.lecreto que reformou a repartição da marinha. •
Sr. !'residente, o nobre ministro da marinha, no seu re•
Ora, que houve augmento de pessoal 0 thesouro de- latorio; fallando da promoção dos ofiiciaes da armada,
monstra desta maneira: (lê) • A secretaria da marinha disse que está a{fecto ao sen:Ído um projecto de promoção .
antes da reforma compunha- se de um oflicial maior, um. que o governo des~ja ver quanto antos convertido em lei,
official maior graduado, seis officiaes, quatro ~m·muen- afim de melhorar a sorte desta Lriosa corporação, que- tão
ses, um cartorario, um porteiro, um ajudante, um coo- importantes serviços tem prestado. Diz S. Ex. (lê): ·
tinuo e quatro correios a cava !te; ao tod? 21 emprt>gados. · • A experiencia tem mostrado que as classes mais elevaAgora a secretaria compõe-se de um d1rector geral, tres das, aincla que sej~o precncllidas, não satisfazem as uedirectores de secção, quatro primeiros olliciaes, quatro cessidades do scrvtço, etc., etc. •
segundos oillciaes, quatro amanuenses, um oaicial archiQuando se deu poru a discussão o projecto a respei!o
vista, um ajudante do arcllivista, ,um porteiro, um a;u- das p;omoç/Jes, o nobre ministro pediu que elle fosse
dante, um continuo e quatro corretos a cnvallo ; ao todo manrlado a· uma commissão, c o!l't:I'ecc cliJerentes emen·
25, • Logo, l1a um augmcnto de quatro emprrgarlos de- das :i proposiç~o que se achava sujeita lt deliberaçllo elo
pois do regulamento do nobre ministro, e demonstra-o a senado~ .Eu pediria a S. Ex. gue houvesse quant.o antes
arithmetica.
de f'azer apresentar este proJeCto, com ns modlllca\Oes
S0 assim é, S.• pre~idente, como m.e parece, o nobre que S. Ex. rntendesse convenicnt.t's, porque sem duvida
ministrô excedeu ás faculdades da lei.
é um assumpto da mais alta importancia para a nossa
Ainda outra duvida. S. Ex. tem, pelo regulamento dado marinl1a.
I
ao conselho naval, de harmonisa!' a tabella dos venci- · Não são neccssarios conhecimentos prol'í·ssionaes para
mentes rtos empregados da secretaria deste consPiho reconheccr->e a inconvenicnein que resul~a á marmha
com os da srcretaria da marinha, de sorte que S. r:x. devo de estar elia I:Jm pciOJ es condil(ões do que o exercito; e
«ugmentí:ll' os ordc·nados <lesses empregados, e a dcspeza S. Ex., 0m nlgnmus consideraçr•es que faz a este re~pcito
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no seu relatorio, demonstra a neces~ida.de de pôr-se esta·
classe no pé de igualdade da do exerc1to.
Pediria tumbem ao honrado ministro que houvesse de
a ttender para a necessidade de um codigo penal e de
processo; CI'cio que S. EJt, nãe> fallou neste assumpto no
seu relatorio.
.
0 nobre ministro da guerra solicita autorisnção das
camaras, c diz que, conseguida esta autorisação! estará.
prompto o coJigo para o exercito na ·sessão segumte. Eu
entendo que' o nobre ministro Ütria mais um importante
serv.iço á marinha dotando a com uma lei tão geralmente
reclamada; c.:onsta·me mes~o que ha t;abalhos ~dian~ados a este respeito; não se1, .mas crc1o que sena mu1to
convenien.te que cllcs fos~em aproveitados. Ignoro se
S. Ex. e:! e seja a este respeito igual autorisação das camaras; nada se nos d:z a semelhante respeito.
· o SR. D. MANOEL: _Porque é import 3nte, não 0 mettêrão no relatorio ; só l1a o que é indgniticante. O relatorio da marinha é o mais deficiente que é possível.
O SR. VASCONCELL05:- Sr. presidente, os membros
do ministerio de 4 de maio teem-se achado em uma po
sição nesta casa que me pa1 cce cxcepcicmal. Todos os
dias estes ex·ministros são accusados, são censur .. dos.
O Sn. D. MANOEL : - Está claro.
O Sn. VASCONCELLOS :-Eu sei, Sr. presidente, quanto se deve attribuir nestas censuras a malquerenças de
pa1tidos ou de opiniões, mas sinto profundamente quando aluuns nobres senadores, a quem respeitG> pela elevacão fle sru caracter, pela sua posicão, pelo longo exerciêio da administração publica, fazem' censuras injustas aos
membros desse ministerio.
Faltava cm uma das sessões passadas o SI·. visc~nde de
!taborahy, que agora não está presente: o nob_re senador
pelo Rio-Grande dei No rte deu-lhe um aparte dtzendo que
o ministerio actual era muito economico. Disse S. Ex.
que não sabia se o ministerio actual era muito economi
co, mas o qu<: podia dizer era que o ministerio passado
tinha sido o mais dissipador possível. Ora, V. Ex. vê a
importancia que teem as palavras do nobre senador pela
provincia do Rio d.e Janeiro, vê que uma censura destA
ordem não póde passar sem ser cont~stada.
. .
l~u não estou neste momento habilitado para JUStificar
quanto se despendeu nas d.itfe· e~tes rcparti1;õ~s da marinha,. guerra, fazenda, Impel'IO e estrange11 o~ ; mas
ob,ervarei que~ se alguma dospeza appareceu ma1s avultada no ministcrio de 4. de maio, esse augmento de dospeza tem plena e satisfactolia explicação nas circumstaneias extraordinarias cm que o paiz ~e viu collocado.
As repartições da marinha e da guerra sem duvida. tiverão de fazer despezas muito considera veis, mas todo o
mundo sabe o fim c os motivos de scmelhante.dispendio.
O Sn. D. MANOEL: -Apoiado.
O sn. ·VASCONCELLOS. _E escusado é que eu os repita ao senado, onde mais elo que em. outra qualquer
parte do Brasil é notoria a applicaçito e 0 destino des.sns despezas.
Pelo que respeitO! ao orador, q1w teve a honra de ser\·ir na repartição ela justi\;a, S. Ex. foi soberanamente
iujusLo se o incluiu nu censura de desperdicio, porque,
foiheantlo os Lalan\;os, encontro o seguiu te a rcsr~eito do
ministcrip da ju:stiça (Lê):
" O credito foi de ..\.,3QS:GG1 U053; a despeza de
.\.,1 03:!,79~99D; saldo 203:18·1 ~OM. •
·
:isto é relativo ao ministe1·io da JUSiiça. Pôde ser que a
i~..ençào de S. Ex. nao fosse c.:omprchcnder-me...
0 Sn.. FERREIRA. PENNA: -Apoi:.tdo.
o SR. VASCO:-ICELLOS:-:- ... mas a proposição é geral,
e carregaria eu tambem com a censura qu 0 não me p6de
ca!Jer de modo algum.
.
0 SR. FERREIRA PENNA: -Apoiado.
O Sn. VASCONCELLOS: -Sr. presidente, termino aqui
:J~ oLserYações que t;.nba a fazer. Se o Sr. minist1o houver
dr• u:ssolvcr as duvrdas que eJtjiUZ para bem eomprehcn
(/1.'1' ~s snas omcndos, e ~e, corno é nattn·al, tssus expli-

r

cações me sati~fizcrem, eu nffo tornarei mais á discussno
que interrompo de proposilo, preterindo outras muita~
observações para não ser arguido do pretender demorar
a discussào. Prefiro ser tidG por nimiamente Jaco nico
(embora comprometia as regras oratorius) a lazer longos
discursos nas ci1 cumstancias em que nos achamos, estando por discutir-se ainda as leis que lixão as for~as
de terra e mar, e achando nos no ultimo mez da sessão

ordin~ria.
O SR. VISCO~DE

Peço a palavra.

DE ABAETÉ (pl'esidente do conselho) :-.
.

O SR. PRESIDENTE: --:- Tem a palavra.
O SR. VISCONDE DE ABAETÉ : - Serei o mais succint(}
que me fõr possível nl!s ~xrheações que tenho de dar aa
nobre senado1· pela provmCla de 1\linas-Geraes. Não de.
sejo voltar de novo á materia para não alongar a discussão,
Pl!rece me que tudo qu:1nto se pódia dizer a respeito
do orçamento da marinha já se tem dito, e que o senado
deve c·star inteiramente esclarecido para votar; e, se por.
ventura não esta, n~o tenho duvida em declarar que não
me acho habilitado para dar-lbe maiores esclarecimentos.
Portanto, limit~r-me-hei a cx.phc~r alguns fac! os sob 1:e
os quaes acabou de fullar o nobre senador pela provincia
de Minas.
·
.
S. Ex. diz que, comparando as informações do thesouro
com as da se~retaria da marinha, acha que na reforma
desta hottve augmento de pessoal. Eu creio poder salislazer ao nobre senador.
·
Colligi da leitura que fez S. Ex. que a tabella vinda
do tbesouro não contemplou os addidos que havião na secretaria da marjnha.
O Sn. VASCONCELLO·S:- Não fallei em addidos.
0 SR. VISCONDE DE ABAETÉ-: Ora, o nobre senador
sabe que, além dos. outros olliciaes da secretaria e dos
amanuenses, haviào tambcm al~U!lS addidos. ConSlli-rne
que no minist(!rio a que per!enceu o nobre senadot·. suscitou-se a questao -se porventura os addidos devião ser
contemplados no pessoal da secre•aria da marinha, para,
á vista disso, se dcchlir se ~e devia conservar o mesmo
nume1 o de empregados ; consta-me, mas não sei.se é
exacto, e o nobre senador poderá dizer o que se dtcidirll. em conferel'}Cia, que devia contar.se cOm esses
addidos para cat .. ula1· o numero de empregados que
deYillo continuar a .existir depois da reforma.
..
Além destas considerações que me farão presentes,
eu me apoiei na lei que aulori ou a reforma. Diz essa
lei que o governo ficava autoris~do a fazer a- re[orma
da secretana da rnalinha c do quartel-general, contanto que não se augmentasse o pessoal destas duas re"
partições.
_
A' vista das palávras empregadas pela lei- pessoa 1
das duas reparli~ões- pareceu~me que as regras da hermeneutica cnsinavilo que o; a·IJidos da secretaria da
marinha, para eis. qmes na lei do orçamento se pedia
fundos e a assembtéa geral votava, devião ser considerados como fazendo pai·te do pessoal da secretalia ela
r~;:.rinha, e nüo devião E·er excluídos na reforma.
Assim, já o nobre sen~dor vê a razão por que, apezar do
que se diz nas info1·mações do thesouro, me parece que
na reforma não se augmentou o pessoal que existia na
tCCretaria da marinha antfs da reforma, porqutJ neste
pessoal devem se.l,' contemplados os addido~, os quaes
não forão contemplados nas informações dt.d.1s p .lo the·
souro.
Disse mais o nobre senador que é quest5o se o go~
verno deve augmentar os .vencimentos dos empregados
da sec1 etaria rlo conselho. naval, c funda sua opinião no
regulamento a respeito do mesmo conselho naval. Nilo
ha artigo nenhum ne;te regnL1mento qr1e contenha adis~
posição a que se refere S. Ex.; ha, porém, uma observaçao n0lim do regulamento, na qual se diz que, foi ta a
reforma da secretaria da marinha, os veneimentos dos
officiaes da secretaria do conselho naval scjão harmoni·
sados com os da secretaria da marinha. O nobre senador
quer d.rr úpul<ma-harmonbur-a significaçf\o de igualar.
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o 5:.. VASCúNCELLOS:- II~l.·monisar as tabellas tios peJi Ms emend•tS que formulei. Ainda que haja algu~
v·encimen•tos.
ma difl'er onça na consignação que pedi e na; que so peJe
SR.
VISCO~D~
DE
ABAETE'
:
_
Bem
;
quer
dar
á
P'l·
no
orçamen!o de lHGO a 1.861, e.;tou persuadido que com
0
reclucçõcs cp:e se possa thzcr nas respectivas
lnvra _ barmonisar _ a mesma significação q11e tem a algumas
ver uas o go,•eroo estará habilitado a satisfaze!' a todo~
palavra ..:..,; igual~u·.
•
. esses servü;os.
Em primeiro lozar, observarei. ao nol>rc senador que a
Lembrou o nobre senador a convcnicncia de se tratat'
lei que rreou o çonseUlO naval drz expr·cssamenle em um da lei que' ragu!a o accesso dos olliciaes do marinha.
'd
.
do , ·snus •rll.!!Oi que- os ofiiciaes da secret~ria do conRecouhrço, S1·. presi ente, que :uma lei de promoçfie5
~olbo nav~l nunca terão ,·en?imentos maiores que os of· é entre eutr a.1 uma das nccessic.la.des d.a corpora. cão de
Iici~cs da fecretnria da roar:nha.
J ,
:~
Se o fim da lei f'osse igualar os vencimentos dos ofii- lmrinh.a, uma das camas que co!lcorrem para a gum des.
ciacs ela secretaria do conselho naval com os venci~ contentamento n1 sta cla>sc é a falta de Ulll:J.lei de proparece- moções (apoiados), C:JUe lló!bil1 tJ o governo a attender effime ntos dos otliciaes da secretaria da marinha,
. que os d'
cazmente
ao merecimento
e serviços dos'd officiaesbque se
me que usaria de outra e:(prcssão, e que dtria
.
- b
·
vencimentos elos ofliciaes da secretaria do conselho na- . tstmguem; nao o ,tante Isto, eu convi o ao no re seval.fosscm igualados com os vencimentos dos oiliciaes nado r para me dizer se é possiv.e! qu.c eu nutra a espeda seereLaria da marinha. Não diz isto porém; diz sim~ rança de ver passar esta le,i durante .a presente sessão?
p!esmente que nunca t~rão ven.cin;?ntos maiores do que
(!Ia aigum1 apartes.)
estes· c esta expressa o n:ío stgmhca o mesmo qtle de·
O noure Eenador está observando que nos achamos M
termi~ar que clles tcnh<1o vencimentos iguaes.
Hrn do terceiro me~ de sessão e que uinda não passou o
Em scoundo lngat· me parece que a l'Jlavra harmonisar orçamenlo Ja mar:nha; air.da tem de se di:ctitir o orçanão pótlc'\cr a si~nificação de igu.~!ur.; é nccessa: i o a_tlen- mcnto d;t guerra e o orçamento da l'az.enda .
ii
der aos serviras qne prcstão os ·offie1acs ria srcretaria de
li
estado dos negocies da marinha e compara-los com os dos
(lia um aparte.)
&fficiaes ela sccretar ia do conselho nav:J!. Se o trabalho
PUde concebe:~se a esperança de que a lei de promo~
da secretaria de estt1do dos negor.i0s. da marinha for o ção da ~rmada, ali:ís mui!o conveniente, reclamada ha
duplo do trabalho que ha na secretana do conselho na- muito tempo pl'ia corporação da marinha, possa ser allenvai parece qlle os vcncimenlos ficarião harmonisados di da Jnrante :J. presente sessão? Eu não posso nutrir esta
r.eccbendo OS. primeiros, isto é, OS ofliciaes de SCCl'ela~ espe anca, C assim n·ÜO dt:wjo qlie se interrQmpão 6Ull'{)5
,ria de m:.rinhn, 1;, duplo do que recebem os officiacs eh se- trabalho~, sem os qu •.es o governo não pó de ti car habilicre!aria do conselho naval. Por c~ tas c ~utras razões; eu- lado para diri5il'os negocies publico.s: o que desejo .so1endeu o governo que não devia deferir o requerir:1ento brotu ~o é que o t;overno fique h~bilttado par:J. governar,
que Hzerào estes empregaJos para que os seus venetmcn- c assim l1lio concorrer ue fórma algllma para que se de~
los fossem igual:rdos aos dos empregados da secreta1ia de morem as leis animas, as le;s indispensavei&, afim dt~
~
marinha. Forão ouvidas as secções do conselho de estado se tratar de outros objt::clos alií1s importantes, aliás re·.
dos nc 7 ocíos da marinha e dos negocies da fazenda, e clamados por eutras necessid~des do serviço publi<:Q,
estas e~tendêrão qut>, á vista da disposição da lei que creou mas que ainda po.derão fic.ar adia(los pafcl m{llhores
o conselho naval e mesmo do que determina essa obser- tempos.
va~ão terceira que existe na tabclla dos vencimentos
Eis 0 que lenho a dize.r.
dos ofliriaes da secretaria do comc!ho naval, não tinhão
estes dir·eito a qll~ os . seus vencimento~ fossem iguaO Sn. FERRAZ :-Peço a palavra.
ln dos aos dos prim01ros, 1st o é, aos uos officiaes da secreta0 Sn ..PR ESIDE~l'E :·-Tem a palavra.
ria de marinha, depois q·ue se f'ez a rel"orma. Esta é, pois, a
opinião que tem prevalecido; porém, se o nobre senaO SR. FERRAZ :-Sr. Jlresidente, ouvindo o nobre mi<lor entende que não é o quo se devo deduzir da dis- nistra, que acaba Je sema::-se, diztr que o.orçamcnto está'
posição da lcie n~gulamentos dó governo, fica-lhe livre discutido e que o scn:tdo está habilitado para votar, e
j
munuàr uma emenda....
·
que,porlanto, não lhe cumpre J~r mais in!ormaçõcs que
·porventura poção os honrados membros da o.pposição oll
,O Sn. VASCONCELLOS : - Eu queria uma explicação. mesmo rcsponJcr-U1es, trepidei em tomar a palavra; ll
O Sn. VISCONDE. DE. ADAETÉ:- ••• estabelecendo certamente o não faria se porventura não julgasse noessa igualdade; es'es são, porém, os motivos por rrue se ctssario não cloixar pas~ar desapercebid..t e sem: contratem cntendirlo até agora que os ofliciaes ela secreta- riedatle a proposição do cobre ministro a que me relir·.o.
ria do comelho naval .não tem neste ponto o direito que
Detconheci no momento em que soárão me no ouvido
julgão ler. A lei que creou o con•elho naval determina laes pa!avr~s o proY.ectó padamentar, o melhor de toiJog
o que acabei de dizer. A observação tercl.lira, que a,compa- quantos mantenldorcs das praticas parlamentares teem hanbou a bbella que ba!xou com o regnlamento do ~overno vido, pua honra elo ~aiz, no senado e na camara dos de..
para explicaçfio da le1 sobro o conselho nayal, dtz tam~ putado.>! Desconhec 1 o meu antigo companheiro, desce ...
bem o q~c já referi. P~d~ l1ayer U!Ua inte;fercncia do nht'ci 0 presidente da camara de 184.5!
poder leg1~lativo quanto a mtelhgen::na da le1 em que se
Que mudança tão radical se ha ao prc·sente operatló I
boseeu o regulamento do governo: mas este é o compe- donde .rarlirá e! la~ Nã.o po~ so attribuir. essa mudança
tente para dar aos sclls regulamentos a intel!igencia que senão á po~ição delicada em que se acha o nobre minis~
lbc parece maü conforme ft sua letra, o entendeu que a tre, posição díllicd; não crcada pda actual oppo1
o.bservação terclira da tabella citad.a não determina que sição, mas pelo exemplo aberto nas. s~ssões passadas
lI
os vencimentos dos officiacs da secretaria do canse[ho (apoiados), pelo exemplo que o nobt·e mm1~tro, naotanto
naval scjão igualadc.s ao dos da srcretaria de marinha; se,· como seu~ companheiros, deu durante as discussões do
porém, a lei que creon o conselho naval de·;e ter a inte~- anno que findou.
t
~;~encio. que indicou o nobre senador pela província de
·
.1
)
S
I
Mmas·Get·aes, não é 0 governo 0 competente p:tra dclibc~
(Cruzão-se alguns apartes entre a1gttns rs. sena~ores.
r ar, eo poder legislativo ; e neste caso, repí to, o nobre
O Sn. PRESIDENTE : -Attenção!
senador pódc mandar uma ementla.
0 Sn. FERRAZ: -Senhores, o nobre ministro receia
O nob·c sen~dor apontou alguma dilferença que havia que medidas necessarias como a lei de ptomoçCles não
entro a emenda que oficrcci à lei que se discute e o quo passem este anno ! Por esta razão só as quer adiar ou
se pede no orçamento para o anno de 1860 a 18tH. As quer dar prefe~enc!a ás lei~ annu~'s, afim de que não
informações que dei farão miDistradas pela contadoria de se !irem no. minrstet·ro os mcws de governar 1 O senado
marinha; segundo essas informações foi que redigi as sabe q1:1e até este momento as lois de fixação de forças
emendas.
ainda não vicrão a e;ta casa.
·
Na rresonte occasião não pos.so dar ao nobre senaJor
oulla explcut;i1o; mas conlento-m.o com as 9uantias quo
Ui\I SR. SJ::l'M.DOR :-A de forças de m~r já vciu.
"
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SESSÃO EM 2 DE AGOSTO.
O SR. FERRAZ: -Quando digo não vicrão a esta casa
Quantos não tenho ''i>to cu dos qlle se ac!Jão hoje enentenda-se- ainda não !'orão dadas para a discussa.o. thronisados sus•entarem certos r>~ incipios, l'I'Opalarem
As leis de fixação de foJ·ç:1s servem de b<~se ás leis do orça- certos 1oatas, lançarem o d~screJ1tO sobre muitos !10 •
mento, c as p cccd.;m. Porque não forão dadas á discussào mens cnqo!Jrecitlos por uma honestidadd sem inancha
até o presente? Por~ue não ''i '!'ão com a d~::.vida antece· unicamente para galgarem o poder 1 c outros bnç ·rem
d. ,ncia ? Por culpa da opposição? Em tempo algun1 1 Sr. pre mão de meios os mais· reprovados com este intuito, sein
si dente, houve um mini .teri o que deixasse de ou ter com a consiJeraçào a1gurua para com o p:;iz, para com a liJer~
dedicação de seus ami,:jos a pass1gem das leis annu·Js em dade publica e menos p:~rd com a monarcLi.t! E.in1Uiz:temp:> competente; c, uma ou outra vez que isto succerleu mcnte não tc~m dti:.:ado de str venturosos! .... Quan.
a respeito da lei do orçamento, n 10 pó ele por modo alguin tas vezes eu não vi, durante o meJ. tirocínio politico LJ(·s:a
da hi deduzir-se urn aresto tlroficu) e 1egular, ou uma côrte, quando fóra do pod~::r 111al.tL:erem tudo e alé a mo ..
regra geral para di>pm: ar da SlLisfilt;.ào do preceito creldo rwchiJ? Essa creação da-Joanna-dondc partiu? Que 1n
·pela constituição. E, se ai! i algumas vews as~im se pra ti· della se serviu, quem a invt ntou? For·ão ac~so .os memcou por maior convenicncil p:~rlamcntar, estou pcr.ul- bros dJ actu:.tl opposição? Certo que não. Quantas vczeQ
diJo que esta lacuna parte da falta de amigos ou de sua temos visto sob a capa de taes cmLuotcs os objectos n1 ai~
d~dicução. Se a organis~ção elo gaLiuete fJSoe tal '1ue ins- sagrados conspurcados pelo amor das posições perdidas!
pirasse confiança, o ter1a o!JtiJo.
Quantas vezes não vemos caracteres nobres vilipen~
O gabinete sahiu de uma minoria que se havia des- dia dos por aquellcs que alfecião esquecer es .es ex.cmlisado dos sãos principias governativo'; deve. i t, por- plos? (Apoiados). Serão porventurJ os mais idoneo:; p_. 1a
tanto, nccessariaawnte acLar- se em frente Jogo no co- atacar a oppo i~ão actual esses que assim procedêrlio e·
me:~o de seus trabalhos com uma opr.:osição não dim;nu- proc!amão estas regras? Serão os mais idoneos para lan1a composta de me:nbros da ma:oria que combatêra. ç~r a pedra sobre a mulher adultera ? De certo que n,'lo.
JleJos princípios ex.:.Jgerados que susten•ara quando cm Ante o pai1. protestem ;•s contra essas praticas que nos
oppo;içao, se tem achado cm perfeita c quasi continua 1ecm I evado a excessos que elevemos deplorar. (Apoiacontradi~ç~o com as opiniões professa,la;. relos seus dos) ; s}m, porque tão s~ntas idéas d?minã_o- a ambh;iio,
mem1ro;, e com os seus actos quando em nunoria. Nas os capnchos , e, a contmuam os assun, r1a.o pode cmo;
praticas, n~anejos, c ta.ctica de que lançárão mão cm tão marchar ])em em p oreito do puiz, !làO poderemos f.tzer·
. . · _'
1 ccente época .por certo dev1~o encv.ntrar tropeços. o Lem que altnejamos. (,1poiados.)
l\lcstrrs corno lorfio nessas tact1ca;;, mu;.tos proveitoso;
Sr. presidente, maravii!Jci-me com uma declaraçãO.
disc:pulos dcvião formar; o exerop'o é o melhor livro do lt:ita na cam 1ra temporaria por um dos· membros do
moral: o exemplo é o livro Yivo Ctn que o povo actual minis~erio a respeito daiei do orçamento. Na
aprende.
ca:IJara dos deputados, em respo;ta ao que se exigia soLre·
Qual é1 senhores, o principio .cardeal defendido na o novo orçamento, disse o nobre ministro da fazenda;
1ribuna pela opposi ;ão do anno passado qué nflo tenha • O orçamento é nada, póde ficar para o lado, temos·
sido neste anno por ella desprezado, mal se converteu em ma teria de mlJior importancia. • Po:s p~de h:.~ver, Sl!poder? Qual é o principio ele politica, dt! aJministração, o!Jore~, no systemarepresentutivo mJteria de maior imos princirios de finanças então por clla sustenta los, que .POrtancia do yue o vo.o annu~l dos tliLuto;, do que a
!1110 fossem neste anno calcóldos aos pés? (Apoiado•.)
tlccrett~ç:io anoual das despezas, do q~e a sua fixação?
Um honrado senador pela provincia do Hio de Janeiro, (Apoiados.) Nilo é j,to wma verdadeira l1eresi.i pqli~i;a
o Sr. vi;conde de Uruguay, levou a mal que os ministl'c:JS que nilo deve ser pronunci .da por aque:le que se .JJre~
que s thirão do poder lhc.sem opposit~ão aos ministrós sume ser !JOtlJCm poLtico? (Apoiados.) Pcú 03 principias
que lhe succedHo. O hoarado senad Jr esqueceu-se de libe;aes, porque tanto se pld cou, sc:"veoo apena~ de
que ainda ha pouco se assentou nos Lancos de um:.~ oppo- engo,lo para n populução? Pois o passado tão p1 enhe de
sição sys'.ematica. E porque não,. senhores? As que,tões exemplo,; tues, de objecto:; ainda n;enores, deve ser ·
su,citadas dur<nte a scssrto passada ent· c 0 ministcrio inteiramente e;queciJo, sem que eu eu out1 os que te..
oue deixou o poder e a. opposição que o comb~tcu não · nhamo; t stemunbaJo tJCS desmandos pe1'gL1nlemos:
·· ~ao quasi as n1esmas que h~je aos occu pi\ o ? (A·poiaúus.) • E porqu~ em outras épocas de ral modo praticastes-?
O campo é o mesmo, tdeot.cos os C•Jmbatentes, e est~s Pilra que conspur~astes as cousas mais sagradas 1 Pol'unicamente mudárã.o de· posições. (.4p~icdos.)
que nao tstm:is no podt!r? Porque qu·~ricis subi:·? Nào·
Pois aquel!es que cstavào no pod '!' e ahi sustentítrão era pnr amor dos princípios ? •
.
[•S suasidéas actualmente f;Jra delle não devem sustcnSenhores, ou cs·tou fóra do· meu pa:z, ou· então·
t~r os principios que os dirigirão, e pdos quaes forão gr ..mdc mu.Junça se ha operado no senti<IICnto de muHos· ·
combatidos? Pois aquelles que estil'cr<lo na opp:-s:ção, dos mcu:i collegas Sou vdho no pa1lamento ; entrei .
n~o uma vez, mas du~s, trc::s ou q1IUt1o, p·)dem levar a ndle em 18.~2 e tenbo achado u111a dt!lcrença tão grandB·
m;d que ~cus cootrarios s:rvào-se d~l~ mc,mas armas nOS prinCÍpiOS ent:lO· p~cclamaclos nes·Sol époCa de Ju ta
que maneJárão com tanta. força e l1abt!JdadtJ, e talllb ~m brilhante de 1844 a 18 tS com os que hoje se sc3ue quecom. tanto proveito? Po.rqu•', pois, se ha de exprobr~r não sei se p.?ss .1 aco:~selhar que princip:cmos vida nov:.t
aqm aos honrados cx.-mm1stros p'Jr su::>kntarem as opl- e mais decorosa.
lJiues que ti:! hão no poder, quando aqudll's mesmos que os
A principal olJrigaçi'io do· "ab:nete é formu-lar o or·çacxpl'olJrão lançárão mão das mesmas armas, se não de at·- mcnto, tr.JJalhar p.tra que elle passe, ufim de que seu:
successo1· possa ter os meios de bem govet'oar. O orçanHts ai1:d1 peÍOI'CS' (Apoiados.)
Scnbore~, é n:·cessurio que ,o systema reprc·cntativo mento Jl.ÜO ~e acha f~ito sobre uma ba~e llOI'a OU SObl'~
se re"'ularise; as opposiçues são net;cssari~s (apoiados); sua verJade;ra base, e dig" assim porque todas as des~cm gllus nilo pode.nos couhec· r lwld!itJção, nc:n talen pezas dos dillcrentes mio is ter hs forão avaliadas pelos
tos e C<Wlacidade administrativa; a opposição é a pcdl'a dados relutil•os ao corrente anoo linancciro, e uoican~~.:nte
ile toque d~s a!1a~ capaciJad~s (apoiados), ond~ o> ta- o Sr. ministro dJ m trbha f0z omL'nd:.ts p:u·a harmonísar O·
Jcn!os do Sr. mi usvo da m:mnha se desenvolnrilo cm serviço com as de~pPzas decretadas neste or,~am,nto, que
•rovdio do p 1iz (apoiados) ; ''ão po:;so, pois, levar a jú deuoaJind ante-cLiuviuno.
!Cm que l1omens ele cons:da:;u;ão, na posição cm qué! se
Se taes fo.~ctos se dão, para qtH~ cx.proiJ:u·-se aquelles
acf.ta o honra·lo mcmLro pelo Rio de Jancir ., clcvern suas quo discuLem os orç.,muctos ?...
,·ozes para fazerem taes c.msuras, que não pod(lm com
U111 S:t. SEN.UOH :-Ternos dioeu t.i lo muito em regra.
jmti1;a partir d.tq11dlcs gne pra~tcár<'l0 ha pouco ign1es
O Sn. D. Mni·oEL:-E ha\'emos disctllir, nüo knli:\o
actos. As censuras n:io Insp1ranào confiança alguma se
csL1 regra ving:tssc; o resultado seria então aque:Ic que duvida ; soiJ: e h to não ha q ucstáo.
O Sn.. FERRAZ: - Pois os sucessores elos rJoJ;rcs
desd·J 1S~.G tenho oLiel'vado, e é que a maior p.trle de
J:os,a;; cons1s se fa;o:n m.1is por mo:i,os pes,o:J.es do mioistros, e mesmo os/noiJ es mi1>i tros podem ng•·l' o
que Jl·lr motil·os políticos. E' por c,;ta razno que dc;;dc inpc. iü co:ll ('SIC or~am~nto uo unu~ futuro por me i? de
uma r~:o!w;fto t]U'! o prorogrw 1 s:m lazer-lhe~ as d~v.du,3
('nt.~i! cu n~o llie lig11ei a algun; dc.;se; scnhore:;.
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con ·e,s:Jcs? E qual será o rcsu.ltudo·? Não s.·rá o da Não p11di:ío ml'~mo ser vcnd:dos pnra atcrro3? Eu Cl'ti:>
ullcrtura d~ creditas supplcnwntat·cs, mal comb:n .. doJ, <: que. o.u~l'dto não e d<.t aJminislra~ão ge 1al, mas sim da
ljUC n:io fazennnais do que tll•'OUI ir aLuS:lS?
;,d,Illntetr,tçàn ~u!.Jalkrna que deu os plano.; neces~ac·ios
QLJal SCI á O gabiot:tC que f'O S.u1este modo bem reger pa:·a C. sa. ODI':.t.
.
o paiz?
·
·
O que !at. o v:•por Cltu!J, que· era dcstinJdO p:mt o re'Está porvcutura dotado o serviço de cada Uiila reparti~ ~0411c dJs bJtda.:s? Em que se acha clle emp1 e"ado 7
çflo cotll os me:os nece~saríos? N o deixa o ruiuisterb ':lenbort:·s, !'..ti lemos. claro, a ::u.lnJioistra~ào da m~rinlú.1.
'til'JVI!SS:tà s na g:u·g lfllrt do seu succl·ssor essas refo. m::t~ quer que tudo l!Sli:'j:l conccnu a lo na córte, a Larca · dli
das sccl'el:.tri:.ts doj est.. uo, cuj., rlespcw importa e.n muito? excav~çao era l>oa, devia aqui ficar,. e 0 111 csmu succedc
(o 1r,o.lu de s.:r hoje s:.ttisf~::ita a despcza desta vcrLa, com o 'aJ10r Clwy. O \'apor de reLo~ue Camacuei tem so
q ,1a, do se 11:10 dec:rct:lo ,os fuudos uecessarios nem pa: a . como LoUJ C· por consequenci.l aqui de v~: ficar.
't"OI'a · nem para depo.~?
,Ora, já que t~·a~o da aJmin~straçãó subaltern3, per~
'"urn' dos nobres ministros neste momento se dignou mJlt;j v n·>bt·~ m1.n.stro d~ m:ll'loha uma ob~crvação : 0
cone·. der~me um riso; e11 lhe agradeço, na li~ongeira es· ~·apot· Juguarao fot coustr utdo soL um plaoo que falhou f•Or
pcr·ança de que S. EJo:. -entr,tl·á cm liça .. ~ao ~~i qual stu fJita ue C(llem o deu ou de ·quem o exec·utou? o .eixo
significa~ão .... Qu~lquer, por~m, que Seja, s~tLa o nobre ·dizem que licou mais baixo c!o que ·cotava determinado no
min'stro q.ue ~u não rec~l~ d1ante de uma d1sc~ssão cal~ p~ano, c o v~por dcmaudou wais agua do que a que se
ma~ nem 10 .eJo sua po~J~ao, nem sua comp ... nlua e suas esperava e esta va tn ..trcada·.
.
·_
glorüs.
· t:s:e f'luno foi apl'rovJdo; perguülo: ..;_ P'ú que razão e
Com que meios, senhores, have·mo·s de f<.~zer as des- por culpa de quem fiLou este vapot neste e~tado? Não
pezascom as refo mas das sec. et<Jrí.ts; quando ellas não foi por delcho ·da repartição subultcma d:t mari~
estão yotad.~s? Por meio de creu:tos supp1ementarcs? . ~!ta? N:lo se viu lo 0<:> que a construcçao, assim proE não l1a um artig.) additi,·o neste n1esmo projecto de .JCCtada, deveria pr oJuzir este máo cfi'eilo? E assim (:
·orçamento condemnando o auuso de,te; cred.tos 1
ludo. Mandárào-se construir vapores na Europ<.~, e para
Não se institue nesse artig0 um juizo superior ao do essa commissào foril.o. nomeados oflici<hs haL~::is ; e hoje
minístcrío, dando-se ao conselho de estado a !acuidade se d~ctara que a nHHOt' parte destes vapot·es uào po.lem
de examinar e votar sobre a conveniencia de tacs cre~ sernr! Mas quem tem a culpa? Foi aadministraç:lO·subal·
ditos como se o conselho de estado na o f'osse 11m a cor- terna da !llarmha, qu.: dl u as instru~caes sobre taes coJJ~
poraÇão meramente cons-ultiva, cujos alvitres podem · Lrucçues. O uobre miniotro sàbe qúe cada- um destes.
~e r dispensados pelos miuistcríos? E, o que e mais, as· v~pures demanda a d~~peza· de U:OOO$; e alguns J1a
sf,n se fa:> nesta época em que o .ministro do imperio que te em os se:us p"iJcs de modo que as eo-mcdorias cm
despreza o p11recer do conselho de estado e· segue o voto pouco t~:mpo se arrtl:nào.
.
· ·
de seu consultor especial.. .•. (Apoiados.)
. AinJa l.IID:t vez agradeccr-t::i ao noLre ministro da maPois, senhorts, s~:. nós vemos ~odJs est.ao .c?'usas, se l"in!Ja a·; informações que se dignou dar soLte o con:trato·
nós vemos que h:i. IUCOllSequ ·nela etn prlllC p:os' que de reheq•IC l!U província do Rio~Grande d·~ Sul ; mas rerlla LHa de ba1monia, porque nào devemos discutir o or~ mitta S. Ex. que aiuda e:u lhe faç:t algumas oLservaçues,
çumento, pórquG n:\o devemos chamar a altenção do mi- . que julgo n::!cessarias e· que podem st:rvir-lhe para tomar
nistel'io para este ponto? I
no futu-ro as meclidas que f.Jl'em convenientes a Lem do·
Não sou eu dos que teem occupado nnis a .aue~çiio do comme1cio dtJ Rio~Grande do Sul. Eu não posso·ddxar.
senado ·coro su:t diocussão; sou bt·eve de orJwano, e eu de Jit·igir me a S. Ex. com todo o respeito e considera-.
utto largaria ·a posição de silc_ncio que DJe p·o.l'uz s~guir : çã •, e creia que é com grande acanhammto que impllf:!nO
neota sessão .se porventura uao se úess la ext~tencta de negocias que lhe sã-o immediatamente sujeitos.
" ...
actos que sobre . uaneira me m goá? e me contristão. : O cont1·ato deu privile·gio e):c]usivo. pJra o ·serviço de·
Permitta agora o senado que eu. ~e1x.e est~ pa,le para rl'boque da barra do Rio-Grande do Sul, e dos 'canJes e:
quando qualquer óos noLt es mimstros qutzer me coo~ ancoradou: os de s~ José do· Norte . e cidade do, Ri(;}'
testar, p~ra quando este riso suat•e f~t· scgUi.Jo da entrada ·Grande. A primeira cousa que se encontra 6 o seguinte .
cm discussão do .seu autor, que mmto alm~J~·
m~o resultado da compar~çã? en.tre as disposições prcli.Agora passarei a agrudl!cd ao nobre m1mstro da ma- : mwares e a cond:ção pnmcm •.
rinha as info.ma~Cies que se diónou d.tr·me so.Lre. os ~iE ,..
.,.
;
, " . .
versos objectos que fizerão parte dj meu pnmell'o dts~
s.a eond!lião d.z 0_ scl:lmnte ·
.
curso. Fico certo Je que S. Ex. n.ão despre;a á as ouras
c J·; T. Thom:~s obnga se a cmrre~ar dous vapores de'
dos pharóes da !agü1 dos l>a:os; hco muilo ao corrente . r,~oque, u·m doE quaes estará ellccLtVai?ente empregado
do qtte kt sob ri! a Larca de ex.cavnç:i.o; ~ms o mLU prin~ :e iund,~ado no pontal a·.~ Larra· em perletto estado de. tra~·
ci'palreparo a este respeito nà? foi át~e~~ido por S. ~x. u~lhar, co.nservanuo as fornalhasaces.3s desde a maEu dLse que a encomrnenJa dena ~er dmgtda de m;mou a drugada at~ o por do Súlem todos os <l1as cm qu7 fõr a
que pu l~sse •er aproveít;,du ao tempo de sua conclusão ba· ra pr·atlcavel, e·ç _outro yapor, qu.Jndo· não Il:.~.Ja que·
no serli~o para que era Jcstinada e feita.
. fazer (quando n:io huJa que (azct·, a1! enda o sena<l.o)~ se
Pois aquelles .que contrat~rão a .oLra da I.Jarca ~e exea~ e;nprega··á no reboque de b~t·ra ?ent1o a-té as rdel'ldas
,·a;üo nló prenrão que e,t~ dep01s de armndJ. naopúue- · Cid:Ad.:s de S. Ped. o e S. Jos7 do Norte, <:te. •
1i.1 seguir sou ·destino 1 A inspectoria do ars~n:1l nao de- . Logo; vê~.:: e qu~ ha necessidade de dous vapores em~
Vla na sua cncommend.t cstallele~or as condições neces- pregados no sernço d~ reboque n'l barra, e que um
~ar:as P•ra que a obl'J pude.ss~ ~ervir? Mas a razão uão · d:Ji~s só potle dalli sah:r quandJ não houv.cr qn:! fazer; ·
c esta, senhores; d s le o prlllÇlplo se dts~c que ~sta !Jar- dah1 ,re:.ulta q~e o ~et VIÇO _do c.mal dJ Larra para ~· Jose .
ca nt~o iria para o Rio-Grande, q11e ficar.a aqu1 mesmo) dJ Norte, e· VJCe-versa, nao pod.erá ser preenclaJo n:>
porque era neccssaria para iguaes srevi~os.
. tempo em que este~ vapores esttvere1;n emprt<g~dos nl
Os Latel-:les feito~ pela ID<tiiCira por que s~ nurào não . barra j e resulta •.r.ats q.ue o ~l"lllffiel'ClO. wllrerá gmn.Je·
podcru deix:ar de ·coulruri:lr muito o esp~r1to de ecGJno- : rLmno pela demora que dJlh nec~~~anam~nte segu1r·
mia que deve J•resid~r aos. actos· Ja administr~~~:lo; cs·scs . se-lua, e ~ur·.o mais ~orque o csplflto e~o1sta do cpo~
l1atclõcs como estão se dcscar1 cg::,o ror mc10 Ui.! p~s e . trat~~o~· so te •·e e-:n. vi, ta augmentar seu~ lucros: 1st o.
l•aldes, o que rouba o tempo e coa:.ome n1ui'.os Lt·aços; e coll1gtra o no!)l e mm stro c o· senado da campara1;ào
o trabalho da Larca. nes~e interim não li cará parado? O •desta 1.a c~n-l!ç:i.o com a condtçáo 5a (lê) : • O coutratacmnbustivel não se co-nsome? A cl.:s·peta da Larca regu dor se obng.t, dentro de 12 mczes conta,1os da. dJta·
.Lrit por cerca ou ma i~ de 1: oooa por Jia.
:deste contratl), a apresentar na l>ana o seguudo vapor de
O systcma de alçapão não fui usadv cm consequencia . reboque. •
~bs rMliculdaJcs e !alta uc cconom:a do outt·o systerna? · Daqui resu1ta que no espl\O de um anno n1!o podúrâ o·
l'\üo ha depositas a;ad0s p-at·a receLer:~Rl o, JW?cluc~s ,. seni~o de rei.Jo~)Ue,ser f~ilo entre a cidude do RIO~Gran
(jas cxcnvaçües s·~m q1w oustnw.-sc o le1to dos no~, nao de c S. José do l'iortc; c v1ce versa, e destes dous pontos:
lta ll.l·t l 'JS log:.1re.:; IJn' x.o~ qno prl)cisão tle~scs pro .Iuc to; '! para a I.> ar ra pelo CNlt:utauor; por .p1:: o vopor que ac-
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fualmcnte possue deve estar quot!uinnamente d~sde
o amanhecer·, ou de rnadi'Ugada, até o pM do sol no
pontal c.ta barra com as forn•dhas :lCt'Sls, e as~irn não
puderá ompr·egar-se em qualquer outro serviço.
Ainda mais: devendo tues vapores c~tar sempre no
pr nral da barra, . conforme a contliçno 1a, o preço
dos r'tboc{rtes d<t villa de S. Jo~é e cid .rle do Rio-Grande
para ditler entes pontos, não ob,tan te 11 tilbf·Jla annexa
ao mesmo contrato, fica ell'l·ctivamente angmentildn, porqllc, dcv.enrlo vir do pontal da barra para olgum dos ancoradouros pela ob::ervnçào sa tla me~ma t:.bella, tleve
cobrar-se m:ds .100 rs. por c:ula t'ontL,da.
Eis-aqui o que diz esta observação :
• Os rcboq,res de ns. 1 e 2 scr:io cobra,' os relos preços
dá t:. bella, unicamente enando o rtboe<;.(lor no ml ou
no norte (o que conforme a con(1ição 1a n:io pode ter
Jogar senão ~ccidentalmente), e quando venhão da barra
de proposito para aquclle seniço p:.garítu rnuis 400 rs.
por ton.clarl\1. •
Assim, port\lnto, em vez do ,,Latimcnlo de que fallou o
nobre ministro, houve realmente augmento consideravel
nos preços dos ycboques.
.
Deste modo vc-se que o conmlfTCIO ha de soffrer muito:
. i o, pelo exclusivo ; 2°, pelo augrnen:.o do preço dos r.cboques qne •~cabo de demonstt·ar.
.
l.'lão obslante tantos ll tão grandes favores obtid"s pelo
conlrataclor, que cor. ta cr•m um lucro annHal seguro .d,~
80:00.Ll~, accnsce que ainda se li1.e concedeu, em prej uizo do srrviço da praticagcm, um prQ.tico pag.o pelo es,.
lado ú sua escolha 1 o que é ulém de tudo c.:mtrario á
disciplina.
1\tuito mais teria que .dizer se não f.osse mister ser
hreTe.
Nfio \lrgnmente o nobre ministro com o pr·imeiro contrato. Na época cm que este foi celebr:lClo, .e foi unicamente por um anno, o vapor Camacuà estava então
de modo· a não po1ler servir pelo máo estado de suas
caldeiras; não havia outros vapores itloncos para este
serviço, porque o Jaguarâo, que se Unha encommendada,
estava ainda em construcção, c era preciso remediar esse
mal. O ministro de então procurou contratar algum va
1~or. Dos que apparecêr?il) uns n.ão o fazi.ão dcbQ.ixo de
condições vantajosas, e os outros nilo tinhüo as quali.Ja
dos preciws. Era, pois, nccessario tomar \lm alvitre, esse
alvitre foi o desw contra1o por um ~mno. Mas, no caso
·actual, não se dava a mesma necessidade, havia o vapor
Camacuã ji prompt0, havia o vapor Ja(Jztarâc), que poderião. ser em pouco tempo concertados ,c prestar-se a esse
~crnço.

O vapor Camacuá não é tiio mno como o nobre ministro
pensa, servin Sl'!npre de uma maneira proveitosa. Os
c;isos 'tüê se derão forão mais porque não ha,·ia matei ia!
flo que pela razão de não se prestar bem.
O vapor Perseverança ahi está; não tem do certo capacidade nccessar ia ; comqnanto o seu machinismo o
mova em direcções dill'orcn1es, tem succerliJo· que muitps vezes sobre o banco as embarcações desgovernem c
elle ns abandone.
Perguntarei eu ag0ra ao nobre ministro:- O novo vapor
que condições tem? Essas condiçlies l'or:io fixa elas? Parece me que não, e parece-me, pois, que 0 contrato deve
ser revisto, e espero gue o nobre ministro, at!endendo
a cst••s e outras constderações quo po1 ventura tenlrão
cl1eg:rdo a seu conhecimento, sa d1gne reve-lo antes de
completar. ~e o anno. O nobre ministro me deu umas esper\ln\as rfsto quando, eu referindo-me á nacionalidade
tio contratador, aflirmou 'llle era brasileiro naturalisado,
qne <'lle talvez desista do ~eu contrato debaixo de certas
ba~c~.

N::io rlcYcmos, Sr. prc>identc, esmorecer sobre este
pon1o. O serviço de pr., ticagcm c de reboque na barra
do Rio·Grande do Sul deve ser feito por uma companhia
sahitl~ do commcrrio do R•o-Grandc do Sul, ou pelo
propno governo e a expcmas suas.
O commercio do Ilio-Gramlc nào estú longo de aceitar
cstn r:>rma do contr at.o; já tratou rlisso a meu con,•ite, c
cm 'lll'.luue Llo prim.dro contrato :J(l:ou suas prQpostas.

O regulamento (]a praticagcm póde ser !tmúo a ef1'l'l!o.
e o esta cm to, los os pontos, excepto no que diz respd 0
ao serviço de reb1~cagem. Tndo o m:ds, a cobr·ança .do in:,..
posto pei<Js alfandegas,, o S(•rviço do. telegrapho P.clo novó
mtthodo está em P' atrca ; o que Ialta, repito, c a parte "
que diz respt·ito ao serviço de reboque.
. ·.
Estou persuar!ido que, se houvesse econoniia, talvez
este se_rviço, unido ao d~ rl!bl!lque a cargo ~o esradÕ,
p~oduZJSse ren la. Contra 11- to, só ha aqL1ella m~xirna sa~
bula, que- sempre o t•stado c o pcior admimstrador •.
Quanto ao.mais, t!ldO é filVOI'avd .. o~ervi.;o.de PI'LIIÍL'U~
gem é o mars oneroso, o mais JiHicil, o mds peri:;oso que
pód~ d.ar-st•, y. Ex. não f<t.Z idéa do ri~co que c.orrem os
prallCOS e a lrlp?IU\:10; v. Ex.. n:lo raz ldéa da rui na que
s~lfrem o ma terra\ e carga da praticagem. E' precisq ver
para se ficar lJcm conhecendo.
·
. Ora, o serviç~ ela prat!c~gc,m se .ach\1 in.al pago, os pra~
ttcos teem venc1mentoe dtm1nutos em relação áquelles
que recebem os praticos particulares, e esses praticas teein
pro~tado. relevantes :e:rviços, e sirva de .exemplo o que
elles pratrcárão dLlrante a entrada das c.nhonejras a va.
por qu.e !eguião para Ma·to-ürosw, algumas das quaes
d~v.êrão a sua Çled;caçn.o a salvaçào das viu as da sua o(Ucrahdade c marinhagem.
·
Agora tocarei, Sr·, pre~iclenle, no que di.z respeito ao
terreno ou proprieJade de Manei a, que, conforme a opinião
dos.per!tos, se julg~ o loc•ll J;rtais it.loneQ para o mist.er.da
cap1tama do porto.
··
Sel)hor,ell, o parecer do conselho naval que ett li não
m.e parece corrcn.te sobre vert!adeiros motivos, pm·cc.eme que nã.o tem ju.sto ft;wdame.nto. O terreno e casa per.~
ten.c.eot,e ao fallecido Lorena, uma das pe~soas mais no,.
ta veis rb cidade do Rio-Grande .e distjucto pela sua hon..
ra.lez, pelos ,servi~os qt~e prest;ira á sua província, é pequeno, e mesJl?,o o conselho n.a vai o recon,hece.l,l q~wn.Qo
propõe a compra de outros qu,e lhe forem contíguos:
Nossa parte da cidade as r.errencs ain(lJ são ma:·s caros,
porque ficão perto da rua Formos3, hoje bastante povr:,r.Ja,
O Jogar fica no fim do an.c.o: adouro, no lim quasi docam;ll; para alli ir.em as em bar c.:,r.~ões de guerra é mister
passar por qu:,r.st totla ,a parte do canal; c: ta passagem é
prejudicial ás embarcações de guerra. Quando o vapor
Caxias passa não h;t espia que nfio se queb;re, nã.o ha (an·
cha ~nr, encontr~"do, n:lo .se despcuace, e sempre ha
ayarws.
O cannl é estreito; está oc.cup1do de embarea~õc~
mercantes, que n!lo são em pouco num ro.
··
. O Jogar da 1\Ian,ega olre ece uma grande vantagem, é
tiio largo corno outro qualquer· log . tr tl<;> canal; ahi as
embarcações mercantes n~o anca. ão, e as de gnei"• a ti cão
s:urtas na m.argem tlo r!o ou <10 ladQ opposto ao can~l. IJa
pouco tempo, no fim de abril t.lo~t.e ;,1nno, e~tivel'fi() ao,.
cor<:.dos t'.cs v:;~pores de guerra que la exi-tem, e as
embarcações cos•c.i as, ;,1; embarcações do commercio,
pnssnr~o sempre livremente sem. que houvesse ob~ta.:·
cul.o algum; essc8 V\lpores rccebiúo aiti carvi\o do
.um armazem qNe fica conjunpto a cs.sa pr.opr·!e !ado;
nunca lizcr:1o mui ~lgum uo caminho ,das doma s eml:t;trcaçüc::;, nun,ca 1111~ç:~rao ob-tacq.lo á navegação.
A casa do fallecido Loren::~ é uma .casa peqn,ena, o
terreno é diminuto, '180 pblmos defundos e GO de frentc,
c~mo S? ob1erva de lfma infopnaÇno que o nopre mi·
nrstro a1pda hontom ·se dignou dar· nos; não tem um
armazem unico, aprmas nm telheiro por onde Já tive
de passar quando fui examinar a casa da polvora, que
fica em frente : ainda esse é outro obstaculo: a no' a
casa d'1 polvora. fica e~ frente, e, .segundo todos os peritoo, qualquer mcendw que alli se der abalara toda a
~argem opposta da ilha do Gonçalo,· e por' .conseque~~
cw este terreno que se qu,er dcstiq.ar para a .captttrnia
do por!o e para armazcns de marinha é pequeno, e ha
muit?S obstaculos a vencer para d:tr-Se-I!Jê O dcstinp
deSeJalio.
.
O outro terreno é vasto, Yl.\Stissimo, tem duns .cas, s ;
a que se diz antiga, é um, en~nno,l'oi reformada ha pouco
tempo, nolla habitei por alguns di.Js e posso afiançar isto;
ttm uma vasta chacara, tem uma outra casa de sobrado
contig):la, um arm:~?.r.m grande, c tica pro~imo ú e~trada
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dO cnn~J· e, se O governO qtJÍZl'r, púde CSleÍÚ}er-se para
urri terr~no immediato que f•sta ab:~ndonarlo, q\le offcrece tambem muitas proporçcie!l,e asstm consocutwamcntc
até um Jogar onde extste um posto de telegrdpho, que
para o futur~ deve oll'erece_r granrles commorldades <J?
overno, e amrla nesta pos·.çtto, o~cupando a pequen.l
fnarinha que a!li deve exist1r, ser má como ~e.um pont.o
estrategicó em tempo do buerra, p~rque daln ~1ca proxt1no 9 outro canal que da volta á Cidade do RIO·Grande,
0 que poJe fa VOI eller a defesa ua trincheira.
.
'l'odJs estas considerações devem ser attend1 las; não
se notão ahi os inconvenientes que forão ponderados
pelo consdho ·naval; as unicas ?bras q11e são neces~ari~s
fazer é um \n•piche, digo trap1che conforme a expressao
vu\aar da província, é· uma ponte que é necessana para
0 e~barque e desembarque. Na frente da casa se acln
um Io~ar aterrado, excellente para desembarque; por
conseqtencia, se se tem de fazer alguma acqtlisiçiio em
b'em dl fazenda publica, este é preferivel áquolle, como
disse o nobre senador pelo Rio Grande; fdizmente me
acho de accordo com a'gumas pessoas que conhecem a
Jlrovincia do Rio-Grande, até mesmo• com m(:U anteces~or.
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-Apoiado.
O SR. FERRAZ:- Não se p<'ns.e, Sr. preside~! e, .que é
um objecto .de patronato, não; e uma necesst,Jade .. Os
armazens aue existem juntos i alf~ndega estão em ruma,
não te em um d<'posito, o carv3o do estado fica ao relento ;
este terrenG não póde pcrtl"nccr mais á mari:1ha, porque
está connex.a a alfandega; não pó de deixar de pertencerá
alfandega, e parece· me mesmo que já lhe foi cedido.
Eu creio que sem inconveniente algum se póde executar
a lei da assembléa g:~ral que determinou essa compra; o
governo tem em si informações d:ts pessoas mais h;,bilitadas para dar uma op:nião segura: 1. 0 , do c;. pitão do
porto, que muitas vezes dtsse que era indispensavel; 2°,
das commissões qne forão examinar; 3°,.a informação do
meu illustre. antecessor que serviu de ministro da guc·rra
no mioisterio passado; 4°, as informações, essas são pouco
valiosas, as informações q:ue dei.(lVcio apoiados.) Emqu1nto
á e~onomia, eu creio que, se o nobr; ministro calc~l.ar
o preço por braça dJquell.:J terreno, vera que lia uma dtllerença muito favoravd para aquclla acquisição, que eu desejava que se fizesse.
•
·
Quanto á casa, crdn que dous e lifir.ios grandes por
um pequr~no não ha cot ·ç:\o a'guma; mQ parec:e, poio,
iflonea, a considc:Jr ind1~pcnsavel e necessalia essa
acqubiç:ío. .
.
.
Me esqueci outro di~ em bem da admini;traçfío d:t pro·
'l'incia do Rio-Gr;mde de d~monstrar ao nobr•.' mini;tro
qne e~ ta província nunca recebeu dos cofres ge1aes slib·
sidi.ns para as. despezas prolincües, como recebêrão antigamente outras do imp;•rio. Ago· a devo tambem ponrle·
rar que de seus col'rcs tcem sempre os gerae5 recebido
muitos empn stimos; lembt·arei os ~eguintes (lê):
lmportancia q11e·p·;ssou por emprestimo do
hvro c&ixa·rn:'ovincial para o caixa ger~I. 50:000~000
Idem, idem; idem. ·
40:000~000
SO:OPO~OOO ·
Idem, idem, idem.
'iO:OOO$OOO
idem, iderr, idem.
1.S:oooaooo
Idem,. idem, idem.
85 :oooaooo
Idem, idem, idem.
U:OOOSOOO
Idem, idem, idem.
2G:oooaooo
Idem, idem, idem.
Idem, idem, idem.
8 , 000 ~ 000
60;00qsooo
lrlom, idem, i fem.
60;00a~ooo
lt.!em, idem, idem.
45: 00060il0
ldem, id~m, iclem.
Idem, idem, idem. • • . • • • • • 20:oooaooo
·
lclem, que de~pendeu o collector da vi!Ja
da Cachoeira com o pagamento de prets
~encidos de abril a JUnho de 1.845 pela
força. de guarda nacional em destacamen1:7S3a152
to na dita villa • • • , . . • • •
--SR. CANSANSÃO DE SINUIBU':
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Idem, i.uem ~ cof1·e provin~:al com o empreb~tmo Ít'ttO a thesouraria d.1 f'azrn ia ,
2o:oooaooo
[dem, ltlem o collector d<t villa t 1e Cacn. pava Cl•ffi o supprimento f,~ito do prodÚeto de rendas provinciaes para despczas ·
ger;..es • • • • • • • • • . . •
1.:375~192
Idem, idem. o c~llccto~ de .laguarão; iclcm
ao commtssal!o de viveres •. , , • ,
300HOOO
Idem, i !em o col\ector da villa de S. Borja
como se conheceu na liquidaci'io desu~
conta • • • • • . , , •• • • •
suuooo
Idem, idem o thc:scureiro da alfandeoa de
S. B?rja, elh 1k de fever·eiro de 1:11.84-9.
554.~295
IdeJ;n, Idem o ex·c(lllector da villa do Norte, clesde o exercicio de 1.838 a 1.839 até
o de 1RA2 a 184-3, idem. • • • • •
7:040U625
Idem, íãem o ex-collector da Yilla de Alegrete, n~ exercicio de 18.V~ a 18.1.5, idem.
738~805
Importancia que se entregou a li de feve~
reiro de 1856, em virtude da ordem da
prc:sidencia n. 1.50 do mesmo dia, por
conta de 60:000~ em .onças de ouro,
man~adas d~r ~or. cmprcstm10, para ser
o cofre provtncialmL!cmni>ado na mesma
especie. • • • • • • • • . . • 40:000~00'0
Idem, idem, a 24 de março de 1.856 em
. virtude da ordem cla presidencia n.' 302
do mes!T10 dia, por emprcstimo, para ser
o cofre provinc:al indemnisado na mesma ospecie • • • . • ·• • . • • 20:0008000
Importancia suppri,Ja por cmprestimo pelo
thesollreiro da alfandega do Rio-Grande,
do producto das rendas provinci:Jes para .
occorrer ás despezas geriJOS, co'nforme a
liquidação feita pela commissào do empregarJos provinciaes . • • , , • • i22:725U53o
Idem, idem pelo thesourciro .da alfandega.
do Norte, idem como acima • • , , 26:043Utt!!
Idem, .idem, !dem, de S. Borja, idem,~ idem
554.~295
Idem, ltlem, Idem, pelo collector. da villa
do Norte, idem como acima • • , ,
7:040~62:>
Idem, idem,. idem, pelo cullector da cidade
de Pclotas, idem como acima • • . •
4;268SOOO
Id ;m, idem, pel~ .collector de S. Borja , · ·
1dem como actma . • • . • ·. · • • ,
_...._81.1
____~000
.

-·

7~0:051~931

No ent1nto que o govrrno p.1gou a'guma cóu'sri; Geando
a dever aquillo que Já referi, e.and~ 1~01' cerca de 171:00)~~
Devo ~o~der:1r mms ao. ~obre mmtstro da marinha que
as admrms.trnções tcem s1do tão ·P?ntuaes·no pagamento
das quantms que recebem dos colres geraes as vezes clé
um momento para outro por e~p\cstimo que até est~
data nada lhe deve, os. coft:es pronnctaes nada devem aos
geraos.
A d .. t _ ,
. .
.
s a. num> raçucs s;,o es~rupu1osas e!n metter a mão
nos colres gcrDe~ cm.pro,rettt> dos· Sl'rVIÇflS provinciaes,
mas n:io r.o. senttdo 1nvers?·: ~ razno · pond~rada de que
ha um credtto do corpo lcgtslativo n:'!n yóde ser apresenta da por um ·homct:I quo conhece a. lcg1~lação da fazenda.
O qut! !,uporta a ent1 cga destes dm~wu·os passados para
os corres geraos por ordem dos pres1dentes sem acquiescencia das assembléas? Uma pura restituiç3o·. As restituiçõ~s não estão sujeitas á regt·a do::; exercícios findos.
· Ha, senheres, uma verba aberta, indeterminada, para
restitui~O.es. Por outro.. lado. quer-se argu~entar que
tem c~lndo em exércictos hndos esse deb;to I As leis
do orçamento dão cr<'dito indelinido pat·a as dividas liquidadas. Em todas as leis elo orçamento vem : « As dividas
de exercicios finclôs ~ontinuará? a s~r pagas pelos .meios
decretados por esta lo1 •; esra dJspo~Ição &ata, creio que
desci~ 185.\. ou 1.o55,, o~t quando ~1uito de 1856; p')r con487:783~152 segmnte, co~o :estllutçao, n~o c necessario autorisação
--.-·--do corpr> leglslallvo i CIJtnO divida de oxcrcicio lindo,
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secretaria dajustiça.- Ordem do dia.- Approvaçàoda·s
lambem não ]Ja necessidade de aulorisação, porque o go.:.
redacções que tin/uio ficado sobre a mesa. - DisC!lssào,·rlo
veroo tc:m o credito necess1.1rJO para seu pag<Jmento.
requerimento do Sr .. Ferraz sobre o contratq da navegaçao
Parece que o the:ouro não póde de outro modo prodo Untguay. Discursos dos ·Srs. visconde de· Abaeté
ceder, pol'lJUO ha pottco tempo se mandou pagar a quanti.t
(ministro da marinha), Ferra::; c Silveira da IIIotta; Add;de 80:000$, pagamento que foi feito á provinda do Pará
tamento ao mesmo requerimento. Approvaçào de ainbôs . ..:..
por igu~l titu!o. Ora, se a respeito da p oviocia do Pará
Naturalisaçào de Antonio Dlaximiano de Figueiredo. :Pas~
isto se deu, ·porque não se ha de dar a respeito ,.lo R.io·
sagem pa•a a 3a discmsào; - Orçamento da "'Wrinha.
Grande do Sul? Senhores, é necesEai'Ío que o governo
Discursos dos Srs. Souza Franco e D. ~lanoel.
·
tome uma regra a este respeito : assim como não querem
quo os presidentes tiram diljlJeiros dos corres geraos
A's 10 3ft hurJS da manhã. o Sr. presidt:ule abriu a
para despezas.pl'ovirJCiaes, tambem.não devem consentir S( ssão com 31 Srs. senatlnres.
·.
que dos. cofres p.·ovinciaes se ·tirem quantias para os
Lidas as actas de 2 e 3 d•.> presente mcz, farão appro~
cofres. geraes ; e, se estes ofiz e: em po1· necessi.lade, de;; em providen.ciat. de modo que wes d~iJas sejão de vadas.
EXPEDIENTE.
prompto _e fielmente pagas, no momento em que o Eerviço o exigir; na.. angustia em que a atlministraç5o
0 SR. 1° SECRETARIO leu:
geral do Rio-Grp.nde do Sul se acha es~a medida era
Um
avisa do minis!crio dos negocias do imperio, r.~
necessar~a, na angustia em que está o gove)ilo proVincial é injusta essa, recusa em .não pagar aqu11J0 mettendo as cópips Jo3 decreLos pelos quaes farão. apoque ex.igiu dos cofres provioci<Jes ·e que tirou contra sentudos os oflictacs da respectiva secretaria Francisco
as disposiçõês. das leis provinciaes : é uma cousa ,iustis- Leitão de Alme,ida ~ J~ão BJptista de Car~valho, o ama-:-·
sima que crei.o não pôde ter duvida alguma ; não ha du- ~uense Manoe\ Jose ~1rnõe~ e o adJido João Midos~. c
vid~, porque. qeio que houve empreBtimo; propriamente 1gualmeotc dand6l as mformações que lhe fo: ão pedirias
. ·.
não ha duvida,,.porque a divida se acha liquidada e are- em 22 de julho finJo sobre o mesmo objecto.
Um officio elo Sr. senador Candido B1ptista de Oliveira
gra do exercieio.finilo lhe é l'avoravel. Eu peço, pois, ao
Sr. ministro que considere no que acabo de dizer em re- participando achai'-Se anojado pClo f:lllecimento de um~
laç~o a este ponto, e se digne cmpenhat· os seus esforços sua cuuhud;,c. -Ficou o senado inteirado, e mandou'&e
.
.
: _
para que se acúbem estes princípios, isto é, o pagamento dcsanojar. .
de dividas á província que nunca recebeu dos cofres
Outro do Sr. senador visconde de ltaboraby, commu~
nicando que por achar-se incommodado não lhe foi pos_.
geracs soccorro algum. (.?Juito bem.} . .
sivel assistir â sessão de hontem, nem aioda á de· hoje,
A discussão ficou adiada por não haver casa.
-Ficou o senado inLeirad•J,
·
·
O Sn. PRESIDENTE deu. para ordem do dia d.t seguinte
O
SR. D. MANOEL (pela ordem) : - Sr. presidente, y,
sessão :
Ex. sabe que eu não costumo fazer rectificações ; mas
Discussão das redacções que ficárão sobre a mesa ;
em uma peça importante, importante pelo seu objecto e
Discussão do requerimento adiado por se ter pedido a pela augus1a pessoa a quem foi dirigida, apparecem errOs
que devem ser col'figido5. V. Ex. sabe que mandt·i á mrsa
palavra; ·
cóp:a do di.,curso que tive a honra d! proferir na presenE as outras ma terias já designadas.
ça de Sua niagestadGl o Imperador no dia 29 do mez pas·
Levantou-se a sessão ás 2 1/!~ hqt·as da tarde.
~do.
.
.
No C(m:eLJ Jllercantil apparccêrão alguns erros, que jã
forão rcctllicados, e no Jornal do. Commercio de liontcr:ri
tambem se encontrão diversos, e alguns alé de gramma_o\.ctn. de 3 «le agosto.
tic a (lê) :
·
· ,·.
PR.ESIDEN:CIÀ. DO SR. l\IANOEL IGNACIO CAVALCANTI
DE LACERDA.•

A's 11. horas da manhã, feita a chamada, achárão se presentes 29 Sr;. senadores, faltan-lo com causa os Srs. Moniz, Diniz, barão de Muritiba, barão de Pindaré, Baptista
de Oliveira, Paula Pessoa, Wanderlí'y, YiJ.nna·, Fernaüd~·s
Torres, Mafra, l\'almco, Souza e Mello, marquez de Olin
da, Vergueiro e visconde de Jequitinhonha; c sem ella os
Srs. barão de Antonina, Larào de Suassuna, Candido
Borges, Queiroz Coutinho, Paula Albuqtterque, Cansansãe
ue Sinimbú, Pimenta Bueno, Silveira da Motta, visconde
da Boa-Vista, visconde de Itaboraby, visconde de ~Iaran
guape e visconde de Uruguay.
O Sn. l'RESIDENl'E declarou. que não podia haver sessão por falta de nu nero para formar casa, e convidou os
Srs. senad0i·es presentes para trabalharem nas commi~sões.
·

Sessão mu .i de ag@sto.
I'RESIDJUiCIA DO SR. 1\IANOEL IGNACIO CAVALCANTI DE
L\ CE RDA.

Ex.peJkute. - lnformaçcies do mirdstcrio do
imperio sobre l.posentadoria de empre(!ados e addidos da
sua secretal'ia. J>edtclo do Sr. Fetraz para que fossem e/las
remettidas ás commissões respectivas. -- Reclamação do
Sr. D. Jffanoel. -Representação do commercio do Maranhão, apresentada pelo Sr. Souza Franco. -Reclamação
. da compatdtia de estrada de ferro de t1lauá. - Requerimento da commissao de legislaçlio sobre os emolumentos da

SUMMARIO • .:_

• Os brasileiros, possuiltos do mais vivo jubilo, prostrndos ante os altares, rendem graças á Divina Pr.o.videncia por tão assignalado beneficio, e lhe dirigeiQ ferventes ·
preces pela conservação da vida da excclsa princeza
que parece destinada ... ~ •
No discurso que proferi vem predestinada.
·
.c O senado. (continzía a lêr)t partilhandÓ o& sentimentos·
dos brasileiros ... • O senado, plrLilhando o scutimento do
Brasíl inteiro ... , é como se acha no meu discurso. (Continuando a lel') • ... nos encarrea:ou de fdicitar a. Vossl
Magestade Imperial pelo annivcrsario natalício de Sua
Alteza Imperial e de manifestar os puros votos derespeito, amor e adl10são que consagra a Vossa 1\fagestaàe
Imperial~ a quem sincera e ardentcmcnle desejào um rei~.
nado longo, prospei·0 e glorio:o. •
No discurso lê se tanlbem: • os puros votos de respeito, .amor e arlhesão 9"Ue consagra a Vossa Magestado
Imp.(ll'lal, a quem deseJa um reinado longo, prospero e
glor10so. •
O SR. FERRAZ :..,... Sr. presidente, tendo requerido que
se peJisse ao govern1) .cópia .dos Jccretos dJs aposenta-.
dorias concedidas na occa~ião da ultima reforma a ct>rtos
olliciaes.e addidos da !!ecretaria de estado dos negocios do
impcrio, e tendo esta chegaclo e V. Ex. tido a bondade tle
mandar que me fi1ssc dirigida, pediria a V. Ex. permissão p:ua motivar um requerimento, afim de que essa
cópia náo me seja remettida, m .s ús commissões respectivas, isto é, ás comm.issCies de constituição e de fuzenda.
' .
Um desses decretos concede aposentndoria a João :mdosi como aJditlo da secretaria de estado e com o ordenado que lhe competir na conformidade da lei.
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Ora, pelo dizer do rriinhlro cm. seu officio de remessa, v'esse est s cousas em um acto que se torna parte inteeste indi vi•luo tinha sid(} sccreLano da repartiç~o da sau- grante da legislação de um p3iz. (E' satisfeito.)··
de do porto dcs'a côrte, ·~paroce·me que quiz o governo
Veja o seoad.o as contradícçõcs de todas estas dispooccultar uma circuinstancia, para melhor fundar o.;prcsu- sições (lendo):
mido direito da aposentadoria ; a circumstancia é quo
ê, Cap. 2°, art .. r. 2. Os empregados actuaes que, ten.do
este individuo foi demittido pelo governo por não proce- 3i) annos ile servrço, forem aposentados por occasião de
det· bem....
·
d:sr-sc execução á presente reforma, terão direito aos
OSn. VASCONC ELLOS: - Apói~do.
OrdenadOS marcados Dl tabella que acompanha este de'O Sn. FERRAZ:- .... no exercício do lugar que oc- creto, ~endo para tal fim considerados como primeiros
cupa-va. Creio que foi durante o rriini::;terio dos Srs. Eu- oHiciaes os segundos o como Eegundos os actuaes· ama'.:
zebio de Queiroz Coutinho Mattoso Camara e visconde de nuenses. ~
Ora, já se viu cousa igual em parte alguma? Os ama~
Uruguay.
·
0 Sn. VASCONCELLOS : -Fui CU que o demitli como nuenses pela reforma passão~.a. ser considerados segundos
officiaes, os segundos oíJ.lciae~. primeiros officiaes·; pàra
chefe de policia.
......
serem aposentados todos elles pa ssão a vencer os ord8na.:
· O Sn. FERRAZ; - E o Sr. senador por 1\finas diz que dos novamente marcados, nos quaes forão comprehendifoi por elle dada a demissão em qualidade' de chefe de dos os emolumentos.
policia.
.
.
·De sorte que dahi resulta que os vencimentos dos apo-:Ora, tendo este individuo sido demittido, ·não podia sentados constão elos emolumentos que porventura elles
ser arosentado como addido á secretaria de es.tado d@s tinhão ; c esses emolumentes. nunca fizer~ o a base dos
negocios do imperio, e sim cemo sir:Q.p!es particular, vencimentos de um aposentado.
··
· ·
coooo ·coilaborador; OLl sob qualquer titulo que não st•ja
• Art 4.3 (lendo.) Os que forem cn~servados não pode;;
o de empregado publico. E o foi com a gratificação de um rãe ser aposentados na referida tabella antes de contarem
conto e tanto, como diz aqui o proprio ministro em seu trcs annos de servi~o depois da execução da reforma
oficio ; entretanto o decreto diz que efie seja aposentado com excepção sóménte dos que tivereJp. 35 annos .d~
com o ordenado que lhe competir por lei.
serviço. ;,
.
·
Este individuo era addido, não era empregado, tinha
Ora,
aquell(
s
que
forão
no
momento
da
reforma
apõ~
uma gratificação. Como foi aposentado com um ordenasentados
ttem
os
vencimentos,
as
vantagens
e·regalias
do!. E como é que os addidos que não são empregados
dos outros que o forem dahi a tres annos! (Lendo) • Aos
são aposentados ?
·
.
. Se:.esse individuo não tivesse sido· demittiJo, se esti- actuaes aúdit.los da secretaria .... » Attenda bem· o senado:
vesse avulso e fosse addido á secretaria do imperio, então esta disposição foi unicamente para proteger um addido
podià proceder qualqu·er razã_o em que se fundasse um acta que Sf! queria excluir. (Continuando a ler): • Art. 44 .. Aos
desta nature'za; mas um homem demittido porque pro- actuaês addidos da secretan.·a que forão contemplados na
cedeu mal, e que depois, não como·em·pregado, mas como sua ~ov~ organisação se contar~ o teinpo. que já tiverem
simples cidadão, foi collllboi'ar na secretariado irnperio, scrvtdo nella. Aos que o ntíoforem, ou que seiJdo..;.o tiveha de ser aposentado com urna gratificação que immedia· rem de ser aposentados antes ele terem os tres anrtos Qe
que trata o .art. 43, serão contados como ordenado dous
tamente é consideracla ordenado? ...
Ora, isto nunca se viu ; é contrario a todos os nossos terços dos vencimentos, que prese~ternente teem ••
precedentes, a todas as regras da legís1ação da fazenda; é
Ora,· já vê o senado que todas estas cousas são excresum acto que só póde ser pratic~do por quem ~Jão conhe- cencias' da nossa legislação nctual, são cousas novas que
ce as cousas do nosso paiz, ou do contrario estão escre- nã9 podem ser autori:adas n~m por uma razão solida,
vendo na ·arêa.
nem por um fundamento de mteresse publico; não po·
O a.Jdido João Midosi tinha a gratificação de 1:200S, dem Eer pela nossa legislação fiscal, porqúe toda· ella
marcada por aviso de 1853.
conspira contr·a taes arbítrios; não po~em ser por
Ora, já ~e vê que isto é outra cousa : um ordenado uma razão solida, porque não posso conceder que ·haja
não é marcado por um aviso. A gratificaçãa m12smo não um horaern que, conhecendo a nossa legislação e as nossas
era .uma gralificação legal, não estava autorisada por lei praticas, assim como a de todos os paizes, possa· lançar
alguma. Como, pois, pódc-se dar uma aposentadoria com em um decreto tacs ;:ous~s, que, se ~ão fóra a pessoa que
vencimento& que só competem aos empregados? E note as escreveu e se. nao tivesse a ass1gnatura que tem, eu
o senado que nu.nca se contão na aposentador-ia grati- porleria qualificar de urna maneira inteiramente verda~
ficações.
deira 1 mas que não poderia deixar de molestar. ·
.
Ora, esta é a primeira cousa. Vamos ao mais. Diz o Eu nunca pude conceber que taes cousas se fizessem.
Sr. ministro do imperio em seu officio (lê): • Os .. offi- Mas no anno. de 1859, ou no tempo em que· nossas pra~
ciacs João Baptista de Carvalho e Francisce Leitão de ticas parlamentares, nossa legisla.ç~o lu!llinosa tem pene~
Almeida, além dos emolumentos, que importavão annual· trado em todos os cantos, o mm1steriO actual da este
mente em 3:27lg, tet·mo medio, percebião o ordenado exemplo, exemplo que não ~ seguido por nenhum ,regr~~
de 1:200B. O amanuense Manoel José Simões, além dos lamento das outras secretarms.
emolumentos de 1:635~500 annuaes, termo medio, perOra, neste estado de cousas eu não posso deixar. de
cebia o ordenado de 600~ ; e o addido João :Midosi a requerer que estes decretos sejão subrnettidos ás com~
gratilicação de.1:200~, marcada por aviso de 3 de março mi~sões de constituição e de fazenda, para darem côm.
de 1853. •
·
urgencia seu parecer.
O governo allega isto para ,justificar o acto que lhe manSenhores, é preci;;o q.ue ponhamos um paradeiro a taes
dou, dar o ordenado augmenta~o pela nova reforma.
abusos e excentricillades. Eu não me importo com as pesE outro erro capital. Os empregados sempre são apo- soas, ilnporto-me com os princípios. Seja ministro quem
sen!ados com os ordenados que percebem, e não com os quizer; mas o seja conforme as regras._ ·
.
ordenados que são augmentados pelas reformas publicadas
O
SR. D. MANO EL :-Seja qnem poss,a se-io.
no momento em CJUe e!les são reformados; e até a primeirél reforma dothesouro estabeleceu como condição que :·O Sn. FERRAZ:- No actual ministerio cu conbe1~o
nenhum empregado podesse ser aposentado com o novo mniÍstros que, nãO ebslantc qualquer posição que eu
augmento de vencimentos senão quando tivesse quatro tome nesta casa, hei de defender os seus actos, porque
~nuos de eifectivo serviço. E assim muitos empregados o considero-os dignos do ser defendidos. ][as é preciso
que se extremem uns_ do~ outros, já que os; n,obres mi~
lorão, e oforão sem que pode~sem reclamar.
Peço. ao nobre presidente do senado que me mande o nistros nl'ío se cxtremao:Já que os nobres m1mstros, não
relatorJO da repartição do irnperio, para mostrar que esta querendo seguir os princípios do nobre barão de Muridoutr·ina se acha autorisada por dotqs artigos do regula· tiba·, se conft;n<l'il ão ent:e s,i de um modo que n~o póde
·~e.nto .resp~clivo·, que. pende ~a approvaçiio do poder ser de manetra alguma JUStificado, segundo .os prmCliJioa
Jcgrslatn·o. Nu o houve am la lc~Lslador algum que cscro · do mesmo barão, força é combate-los nc~te terreno •.
u
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O SR. D. 1\fANOEL:- Os pl'incipio5 do Sr. barão tamLem são bons ...
O Sn. FERRAZ.:- Vou, pois, mandará mesa o meu
requerimento.
O Sn. PRESIDENTE: ~Não é nece,sario requerimento
por escriplo. para que se dê direcção dillerente da que
ou dei ás informações receLid~s, por ser acto dtl mero
expediente. O estylo é remetLe-las sempre a quem. fez a
requisição; mas, como o seu autor pede q~e o seJãO ás
commissões reunidas de constituição e de Jazenda, vou
consultar o senadoa este respeito.
·
Os senhores, pois, qu~}ão de p~rcccr que as .informações de que se trata seja o. remeLL1das ás commHsões de
constituição e fazenda quc11 ão levantar-se.
Resolveu-se affirmativarncnte.
O Sn. SouzA FRANCO: -O co1·po do commercio da
p•ovincia do Maranhão dirigiu-me uma ~~ pre.'entaçllo,
para ser presente ao senado, contra. o proJecro bancar H)
que íoi para aqui dirigido pela camara dos Srs. deputados.
Fazendo esta apresentação ao senado devo dizer que é
uma repre,entação assiguada por 1.05 das principaes firmas indivic.luaes e collectivas da praça do Maranhão ;
o que quer di?.er que é assignada por todo o commercio
da proviocia do l\Ia1·anhão, com 1alvez uma ou outra raríssima excepção. Peço á mesa qne lhe dê o destino que
teem tido as outra; reprcscntaçúcs, que é, cre:o eu, á
commissão de fazenda.
- S. Ex. consultará ao senado para este d~:stino, se o en·
tend.:r necessario.
O Sn. D. TIIANOEL: -0 rninisteriG nüo quer mais o
projecto bancarío, abandonou-o.
O Sn. PRESIDENTE:- A representação vú á comrnissão
de filzenda.
O SR. SouzA FRAl'iCO:- Desejo continuar com a palavra. E' para pedir decisão de um!l. representação da
directoria da companhia de navegação e via ferrea de
mauá, que pende de deliberação do' senado e está demorada per se tereru p~dido ir!forl!l~ç.ões ao govern~.
lia dias a me$ma directoml dmgm novo requenmento
ao senado pedindo decisão do primeiro, que f.liz ser urgente ; o senad(l, porém, não póde tomar conhecimento
da materia, sobre que pediu informação do governo pelo
ministerio da fazenda, sem que essas informações venhão.
Consta que o Sr. ministro da fazenda, tendo mandado informar o tbesouro, recebeu logo os esclarecimentos com
que podia responder ao senado.
Não sendo convenieüte que um novo pedido de infornJação se faça ao governo· e urgindo a decisão da
representação, eu peço a V. Ex. que procure obter que
f,!ssas informações venh~o; ou antes, como me ouvem
Srs. mini~trcs, espero que a rcpartiçno da fazenda dê
com urgencia as informações que o senado pediu.
Foi apoi..1do e approvado sem debate o seguinte

os

REQllERI:tlENTO.
• A commissão de legislação requer que se peça ao go·
,·erno pela repartição da fazenda mfurmações sobre a importancia dos emolumentos da secretaria dajustiça arrecadados em cada um dos meze> que teem decorrido
depois que se. executou o regulamento que reformou a
mesma secretaria.-Silveira da 111otta.-Vasconcellos.-Souza Ramos. "
Comparecêrão no' decurso da sessão mais G Srs. senadores.
ORDEM DO DIA.
APPROVAÇÃO DE REDACÇ!O.
Entrárão em discussão, cada uma por sua ve;o:, e forão
approvadas sem debate, as redacções das emendas do
senado f1s proposições da cama.ra dos deputados, uma
autorisnnde o governo ~ara mand~r admittir algu~s ~stu
cl.:Jntes a exames e matltculas nas 1aculclades de dm'ilO c

de medicina, e outra approvando a pens5o conceJiJa ao
conego João Bapti~ta de Fhrueiredo.
:
CONTRATO SOBRE A. N:!VEGAÇÃO DO UR'fl'GU..\Y,
Teve Jogar a dist~ussão do requerimento do $r. Silva
Ferraz, apoiado na ultm a sessã'! e adiado por se pedJr a
palavra, propondo que se peça do governo pela repartição do 1mperio eopia do memo~ial ultimamente apre'
sentado por Antonio Rodrigu ~s Chaves Filho sobre 0
contrato da nav<'gação do Alto Uruguay.
O Sn. PRESIDENTE :-;-Tem a palavra o Sr. visconde de
Ahaeté.
.
0 Sn. VISCONDE DE AE,\.ETÉ (presidente do conselho e
ministro da marinha):- Sr. pres:dente, em uma das ses.o
sões passadas e11 pedi a palavra, não para impugnar ore.
querimento, mas p:tra dar algumas explicações acerca da
materia. O nobre senador pela província da Bahia occupOU· se no discurso com que justificou o requerimento que
agora se discute dos negocios r(•\:.tivos a um contrato para
a navegação doJ3aixo e Alto Uruguay.
.
.
Este negocio, Sr. presid_ente, principiou no ministerio
de /~ de maio ; o emprezano ....
0 Sn. SOUZA FRANCO : - Isto é, foi apresentado.
0 SR. VISC0NOE I>E ÁDAETÉ: - .... apresentou as
condições com as qu<1es tomaria a si a navegação do Alto
e Baixo Uruguay. Consta me que tivPra differentes con~
ferencias com o nobre ex-ministro do imperio ; mas o
ministerio de 4 de m~io não chegou a dar uma decisão
qnalquer: o mioisterio de 't2 de d<:zembro teve, porJanto,
rle occupar-se deste mesmo negocio, examinando as confi!ições com que o emprezario pretendia tomar a si esta
cmpreza. Parece-me que não é agora occasião de analysar-se o contrato. Todos estes papeis forão rernettidos á
secção do conselho de estado dos negocios do imperio ;
esta secção fez as observações que entendeu acertada,;
e eu possa asseverar ao senad'> que o' goi•erno decidiu na
conformidade do que consultou a secção do conselho ele
estado, e mesmo tez algumas alterações qlle· diminuirão
os onus da parte do governo.
.
Não me parece que seja agora or:casião opportuna para:
entrar em um debate minucioso a respeito.desse contratq
el~e tem de ser examinado, e creio que o está sendo na
camara dos Srs. deputados; e entrio ver-se-l1a se porventura elle contraria o; interesses publicos, e tomar-se·ha
em consideração o que for mais acertado. Eu desejo ape·
nas que o senado saiba que o governo procedeu neste
negocio com toda a regularidade e toda a circumspec.ção;
Havia, porém, um emprezar;o que tinha obtido Ja as·
sembléa provineial do Rio-Grande do Sul um subsidio
para emprehendcr a navegação d~sde ltapevi até
S. Borja. Quando este emprcz<Jrio soube que o governo
geral tinha celebrado contrato com ou~ro empri'ZalÍo,
subvencionando a navegaçãn do Alto e ·Baixo Uruguay,
veiu á côrte para representar ao governo acerca dessa
concessão que se havia feito ao segundo emprezario, ailegando, além do mais, que ella contrariava· a empreza'
suusidiada pela assembléa provincial do Rio-Grande do
Sul.
CJ'f'iO que em tempo do minl>terio ee 4 de maio o
mesmo emprezario já tinha feito uma representação,
que tinha por fim pedir uma subvenção ao governo geral
para auxiliar a empreza subvl'ncionada pela assemLléa
provincial dQ Rio-Grande do Sul. O ministerio de .t de
maio entendeu que esta r(•presentação não estava no
caso de ser attenCI.ida, e por isso indeferiu a pretenção
ao subsidio requerido ao governo geral : ultimamente
o emprezario dirigiu um memorial insistindo na primeira
p:etenção, isto é, pcrlindo ao governo geral que subsidiasse a sua empreza.
Do discurso do nobre senador pera provineia da Bahia
póde deprehender-se que o Sr. ministro do impedo in·
tcrveiu....
·
0 Sn. FERR,\Z :-Não êdeprehcnuer-se; eu o affirmo
0 SR. VISCONDE DE AD.\ETÉ:-... interveiu em um con·
trat0 que se celebrou entre ós dous emprczarios, e cuja
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escriptura o illustre senador leu ao senado. EÜ esron in.
formado de que i_sto não é exncto; o que é exacto é q~e
os dous emprezal'!os, sem ccnsenttmeoto nem prevençao
do Sr. ministro do imperio, farão á sua casa ....
o sa. F.llRRAZ:...:....creio que v. Ex. é que está illudilo.
0 SR. VISCONDE DE ABAETÉ: - ... sem haver consenti
mento prevío da parte do Sr. ministro do imperio, e ~o
licitárão delle que d1·clurasse se porventura era possível
ou seria admissi' el que as duas em prezas se rundissem.
o Sr. ministro do intperio declarou-lhes que não achava
nisso inéonvcniente algum; nus elle nflo interveiu por
outra fórma, nem para que se fizesse o contrato, nem
para que se ~stipulas~em condições e se incorporassem
em umaescrrptura. Este acto pertence exclusivamente
:Jos emprezarios. .
·
Dep.ois di~Lo oempreza_rio requereu. a? Sr. min!stro ~o
impeno rettrar o memonal; o Sr. mw1~t~o do 1mperw
disse que entendia que para elle poder retirar o memorial
era nccessario mostrar que tinha desisliJo da subvenção
que solicitava do g~ve:n,, porque o S1•, mini.stro ~o lmperio Linha dado Ja andamento ao memonal, tmha-o
mandado informar pelas secções, e estas havião &ado parecer; e assim, para poder ju~tifiear-se a retirada da memnrbl, era in,lispensavel um motivo atteodivel, como era
o in J~cado pelo Sr. ministro do imperio;
Eis aqui o que me coos:a a este respeito : portanto,
parece· me que o senado deve concluir das poucas palavras que tenho dito : 1o, que no contrato que o governo celebrou com o Sr. João Carlos Pert:ira Pinto
pror.ed~u com tola a regularidade e circumspecção, procurando co!1Jer as informações que o po.!essem convencer da tttilid~de da em preza, ouvindo a secção do conselho de estado dos negocias do imperio, e decidindo e
resolvendo depois á vista das .informações c p~rece
res; 2°, que c Sr. mmistro do imperio não inte1·veiu,
como se conclue do discurso do nobre senador, para a escriptura que os dous emprezarios celebrárão.
A e~criptura foi feita á vontade econtento dos emprezarios, ~em interferencía alguma ('o Sr. ministro do imperio, sem o:pecie alguma de conselho, sem a ma1s leve
ínsinuação; tendo apenas declarado que não julgava ioadmhsivel a Uéa de se amalgam"rem ou fnn·lirem as
duas emprezas.
O Sn.. FERRAZ: -..Sr. presiuente, o ·nobre ministro
presidente do conselho revelou-nos a exi5tencia de uma
consulta da secção do cc.nselho de estado sobre esta matel'ia; eu desejaria habilitár o senado para esta discussão,
cm que considero que se vai a moralidade de alguns individllos: portanto, pedirei tambem a cópia deste parecer
addindo a esse pedido o meu requerimento. ·
Perm:tra o illustre senador que eu ainda um-1 vez lhe
proteste. o meu respeito sobre suas boas intenções; m:~s
consinta qoc lhe diga tambem que neste ponto S. Ex.
está muito illuJido.
.
O contrato primitivo versava sobre alguns pontos; na
secretaria dos n<.'gocios do imperio ex.istião os requeri·
mentos {lo empreiteiro, que já hoje encetou a navegação
do Alto Uruguay, e por conseguinte estes papeis, conforme é estylo, devi~o ser remcttidos á commissào ou á
secção do conselho de estado, a que foi tambem sujeito o
requerimento do contratador Joào Carlos P~reira Pinto.
lllas isto não se deu ; a secção do conselho de estado não
conhecia de outra cousa mais do que desse requerimento
de João Carlos Pereira Pinto.
Consinta agora o nobre· ministro que tambem lhe pondere que este individuo occupa em uma das margens do
!)rata o. logar de consul gt>ral, e em consrqucncia da
1ntluenw1 de EUa posiçãa, e talvez, o que não posso affir·
mar, mas que é provavel, em consequencia de recommendações 9,11e obtivesse do nosso governo, se dirigiu ao
governo da Confederação Argentma e ao governo da rcJlUblica de l\Ion 1evidéo, e obteve destes governos tam·
bem subsídios, o que não pod'a ter logar, como é sabido
J)Or todos nós que coithecemos como se pratica oos negoci~s des~es Jogares, não podia efl'ectuaNe senão com o
adJutono. d? governo actual; tanto mais quanto, repito, o
nobre mtmstro cel'tamente me prestará. neste ponto o
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seu testemunho, este individuo nem pelas su:~s rel:~ç~es
commerciaes, nem pela sua fortuna, nem pela sua posição, podia encarregar-se da reunião e àa formação de
u~a componhia de 1,200:000$ de capital para um tal
fim; era mister· que bouvessr~m 011tra . força, outros
meios, ClUtro credito; e esta força, estes meios e este·
credito, ainda boje w reconhece, e o que ora se dá nos·
cursos de taes negociações, pro vão donde partem e onde.
exiatem. Quando se trata de uma materia des~a ordem
todo o governo que. toma a peito o estudo dos nego..;·
cios de seu paiz não proceda de romania; estuda,.
procura examiuar todas as cousJs nesta materia, principalmente porque todos sabem que a navegação dei Alto
Urugwy especblrnonto não é conhecida pelos senhores
da côrte, os nossos estadistas nãa se occupão mu~to com
esses sertões remotos, como houve de appcllidar a illustre
commissão de comme-:-cio e industria da camara dos Srs.
deputados guando allirriJOU que a navegação a vapor iria·
levar a civilisação ás antigas missões, porque eu creio C{Ue
elia pensa que as missões com a sahida dos jesuítas ficárãointdramente abandonadas áselvaj;1ria, e ~ue alli uma.
só luz de civilisação, nem ao menos levada por um ecclesiastico, pôde aiud:~ penetrar ; tanto is!o me parece ainda
mais procedente quanto o prl)pri.J negoci.1dor do tratado'
de limites da. Confederação Argentina não conhecia o ter-·
r cno sob que ia fazer o mesmo tratado: um paulista qual- •
quer, um habitante do Paraná, podil fornecer esses es.:..
clarecimentos ao diplomata que tomava a peito negocio
de tu r. ta transcend.:ncia, porque esses homens praticos ·
conhecem a maior parte dcs~as situações,· a maior .parte
desses terrenos. Eu trago isto a•sim de passagem,só paraf
provar. como se fazem todas as cou~as M nosso paiz~ ·
Fez-se o contrJto; mas sobre que bases, sobre que co·
nhecimentos t Como po,Jia-se avaliar a longitude da linha, o preço desse traoalhü, desse serviço; por que dados~
Note-se que a ignorancia da situação desses logare·s
é hl que se poz facu!t~tiva a linha do Alto UrtJguay, ·tornando-se ol:irigatoria até Uruguayana, porque ~e pensava
que de Urugayana até.lt:iqui não era possivel a mvega-·
ção! Mas, se o mini.:iterio r~corre;se ao archivo do.minis-:tcrio da. fazeodJ,ahi veria pel•l mappa ele um official de ma·
rinha chamada Rosas que aqur:llas paragens fo1ão sondadas e que existem trabalhos perfeitos. P<'isbem, senhores,
DC'SSc contrato se cornmcltc o erro de considaar que essaparte não polia ser navegável, e que era preciso ser amda exp10rada, quando se disse: • Fica l'acultativa essa parte da·
linha • ; ora, facultativa essa parte da linha e obrigatoria
até Uruguayann, pergunto eu ao nobre ministro: quantasleguas cornpreh('nde essa hnha da margem do Quarahv
até Urugoayana? Quando muito são 12 leglias. Ora,· 1~
leguas de navegação do Alto Uruguny p0r60:00PSI Digo 12 ·
leguas, porque da barra do Quarahy até a Censtituição são
28leguas, todas do màrgens estrangeira~; e doS.tltoaMon:...
tevidbo a navegnçi'lo é prompta, livre, conhecid~, sabida,
e se faz a toda a hora do di:J. e da noite; é navegaçfici que
ha mais de 1.0 annos é frequentada por vapores, CJ;UC toem
dado juros, que te em dado dividendos aos seus acciOnistas,
a s Eeus donos; vapores que existi:lo até ha poucos dias, .
um dos quaes, de uma marcha excellente e novo,
pois que tinha sido fJbricado na lnslaterra;· foi pelos
motivos da guerra que hoje deve ter lavrado nas
margens do Pn1ta cedido a uma dJs partes belligerantes por um grande preço, assim como o teem sido
outros nesta CÔ.rte. Que ba$eS, rois, teVe O governo para
assentar o seu contrato? Que blses para a navegação'!·
Note-se que nr·ste ponto a ignorancia dos contratadores
erA .tal que no cootr11t0 se demanda tres pés para se navegar ~·Alto Uruguay, o que tm.possi~ilita a navegação em·
todas as estações, c se perm1tte somente na estação das;
aguas.
·Eu lastimo que isto se pratique, porque desejo que
o governo do meu paiz, empenhando-se em qualquer serviço, tenha a seu lado pesso:~s que. o instru!lo sobre
esles dados praticas, que não é possível que um horuem politico os reuna to'! os quantos a variedade dos oe.
gocios a seu cargo o exigir; sinto porque estas e outr':ls.
medidas oão tomadas sem as competentes informaçoes das
;1utoridades locaes; sinto porque não sei para que serre
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a nossa marinha,· que não presta esclm·ecimentos ao mi- novo ao Sr. ministro do im'pcrii>, c o Sr. miili~tro do irn-·
Já se vê, p ·is, que o fim unicamente foi fazer um perio declarou: • Que era preciso a desistemcia, que
contrato sem base certa ; e admira, senhores, qut.>, sendo a d~clarasse de qualquer modo. • Pediu o empreiteiro
a maior extonst!o comprehe1.dida nessas duas linhas a prc.roga~<\o dos tres di:::s ; não lhe foi · concellida
de territorio estrangeiro, as duas potencias in:eressa- senão quando elle abandonrJU tudo, pc.rque já não
das dessem apenas 4-8:000~ annualmente, e nós, era possível ddxar de o !'Jzcr, pois que eu jâ aqui liaque temos ~penas 12 leguas, dcssemos 120:000$ : via !aliado neste ne5ocio. Ora, d;ga-me o ncilire ministro
12:000$, conforme a recommendação do goverrw, obteve v. Ex. entende que o SI'. ministro do impelia procisav~
o empreiteiro, nosso consut, .do gowrno de Entre-Rios da desistencia para a retirada do memorial? Por que raou da Conf~de1 ação Argentina; 313:000$ do gove:·no de zão? Por4ue se est:..vão examinando nas diffe entes secMoHtevidéo; toda a linha entre 1\Iontevidéo e o Sal! o é ções o negocio como ia, etc., e! c. ! Ora, isto não é razão·
estrangeira, toda a linha entre o Salto e a b:~rra de Qua- e se o são, como se diz vulgarmente, são razões de caL~
l'ahy é estrangeira. Nós ternos 12 leóuas obrigatorias, al- de cs 1uadra (risadas), não digo darias por V. Ex., mas .pdo
gumas outras uté Itaqui thcultativas, damo:>120:oooa; os nosw illust1e collega. Pois quando peço para retirarum
outros ·govern(ls apenas dão 48;000~! O que quer dizer memorial tudo nflo flca paró.luo na secção? Não ~!eix.a-se
isto 1 E' que queremo:> dr.r um subsidie, sem cons:dera:·- de dar andJmento sobre ellt:? E Y. EX:. ainda ignora
mos em outras quaesquer vantagens, a essas duas poten- qut~ndo se di! igiu o Sr. Chaves Filho a al 5ueni iúteres:
cias para manterem uma navq;ação r.egular, e urna nave- sado no contrJto, o que é que este alguein respondeu?
gação que não é necessaria, porque lá a mJntecm as • Isto é cousa em que não pos~o tlec· di r; não ~ão interes·
Jlessoas que disso se encarregáo, e com vantagens e lu- ses meus. • E' por ioto que cu tligo que IJOS previna.
cros. Posta a questão neste ponto, créio que o min:eterio mos .... estas parasitas nos corroam e virão a nos matar.
Infelizmente isto é um nc,;ocio vergonhoso, que aÍI•da.
não podia por m.. neira alguma e'itar a censura, ou de
leviandade, ou de pouco cuidado do• interesses da fazrnd~: não se d,·u em tempo algum com governo algum ; não
de leviandade, porque .não viu que um empreiteiro olfere- posso consitle1·ar senão !ilho da incon:iJerução da pa te
cia por uma partt.>, a mais custosa e que comprehendi:J do ministerio, e o faço ror hon. a d.Jquelles que tee:il si.Jo
até S. Borja, 1.0:000~ anuuaes e que tiuha ell'cctuado po· meus amigos, e não posso acreditar que de outro modo
este preço com a província; de leviandade, po1·que tosse ftito ; mas são estas inconsidcrações que matào os
não sabia as condiçõc·s da navega~ão nem avaliar o custo gabinetes, são estas inconsideraç0es,esta falta de criterio,
que tem sido fatill ao governo actual. E que tem o nobre
do serviço.
Vamos para outro lado: quando suppunha-se que o go- miiJistro de se i,nportar com cessões 0u contratos particuVNno attendcsse a estas queixas mediante as reclama- lares ? Fação·os Já onde quizerem ; se quizerem requeições necessarias, ao contrario vimos que elle insistiu no rão que passem os contratos leitos com o governo de ume~
·
seu primeiro erro. E' um facto: foi apre: entado :~o go- ou outra parte, e nada mais.
E, como o nobre m:nislro e:lo imperio inttrveiu nestas
verno, deposit~do nas mãos do nosso monarcha, um memorial de Chaves Filho, e.m que se queixava de ter-se-lhe ninharias, intervenha sabendo que aquillo que ajustáfeito damno, estragando-se aquella linha que el!e já linha mos por 60 é exo1 bitante. no preço e que virâ a ser
e que está explorando, ou que está navegando. Neste le!to por 30 ou <\.o. Isto é o que não me parece plau~i·
memorial se dizia e se affirmava, se promettü mesm(l, fa- vel. Quando aqui nesta casa teem appareciéo conf'ratos e
zer a navegação do Alto Uruguay por 30:000~. Este me- eu os tenho COtübatido tem sido po1· iguaes fundJmentos.
morial foi entregue ao Sr. nlinistro do imperio: protu- O contrato dos vapores do norte tinha igual fundamento,
rando·o o individuo, S. Ex. lhe poz toclos os olJstacu~os era uma verdadeira agiotagem que se p1·eparava para
e lhe declarou que o contrato havia de ser ma11tido., elevação dos p· em ios das acções; e os ind1viduos que
que elle se arran;asse com o contratador João Carlos Pt:- as tinhão. de propo.;ito adquirido com instancia e feito
réira Pinto.
seu peculio bastante )arp-o gonhárão muito. Quando f m
Dirigiu~se o individuo áo contratador; este disse que certa occasião eu trate1 de. outro contrato foi debaixa
nada podia fazer, que tudo dependia do Sr. ministro. da mesma base.
Eu tenho testemunhas de todas estas cousas; aqui nesta
0 Sa. SILVEIRA DA 1\f@TTA:- Apoiado.
casa algum illustre senador o sabe tambem.
O Sn. FERRAz: -E assim o .senarlo me ba de permit0 Sn. CANSANSXO DE SINiniBU'.- Sim, senhor; estou Lir que eu sempre que se dê malelia desta ordem occupe
informado disso lambem.
a sua atlenção, porque, seguindo a vida da magistratw a,
O SR. ~ERRAZ: -Bem; o contratador, vendo e;; te jogo eu tenho-me acostumado a olhar com horror para todas
dirigiú-se ao Sr. ministro, e disse: • O que devo f:Jzer? ; estas transacções, sempre fataes á moralidade publica,
Disse o Sr. ministro: • Accommode-se com o outro .• aos interesses do paiz.
Mas o outro .o que disse? • Que só isto depende de
E' assim tambem que eu me pronuncia1 ia contra os
Y. Ex. • • Pots venhão ambos. • Houve uma conferencia meus amigos que esta vão no poder se acaso csti vesse nes·
na CJsa do Sr. ministro do imperio, as Lascs íorão dadas ta casa quando se approvou um outro contrato que pas·
c aceitas;. o Sr. ministro do imperio interveiu por parte sou no :mno anterior concedendo privilegios exclusivos
de Cl1aves Filho, alim de se lhe durem 40:000$, vi:;to sobre aquillo que era C(;)nhecido. E' preciso f1ÓI' um paraque o outro não queria d~r senão 30:000~; o Sr. mi- deiro a c&te espirita de especulação.
nistro do imper io viu que ~e estabeleceu a base de . 0 SR. SILVEIRA DA l10TTA:- Apoi(ldo.
retirada do mtmorial dentro de tres dias, wb pena de
O Sn. D. 1\fANOEL: -Apoiado.
rescisão do cont•ato em um dos art:gos do mesmo con~
trato. Retirárão se os contl·atanle~;, forão á casa do
0 SR. SILVEIRA DA 1\IOTTA: -Apoiado.
tabellião Perdigão , lavrárão sua escriptura; era rni~
O Sn. D.l\fANOEL:- Apoiadissimo. (Risadas.)
ter cumprir a condiçflo sobre a retirada do memori..d ·
o requerimento foi feito, entregue élO Sr ministro, ~
O Srt. FERRAZ: - Este espírito de especulação nos
o Sr. ministro disse: • Nã.o, eu não consiJe, o reti- ha do ser fatal, e fdizmente, olhando para os nobres mi·
rado o memorial sem que o senhor declare positiva- ni,tros que aqui tef'm assento, nà'O posso deixar de recomente que desiste <.la sua pretenção. • Retorquiu-lhe o nhecer qlie o seu pa.<sado e presente s ·o escoimados de
S1'. ChaVl'S Filho: " nias como, senhor, se p6de o contr~to taes accusações. (Apoiados.)
.
não ser approvarlo, c assim perco o meu direito? • " Não
Foi lido c apoiado o seguinte additamcnto, que entrou
. é preciso que desista da sua preten~üo. • Porão ainda as igualmente em d:scussão:
palavras do Sr. ministro. Dirigindo-se o S1·. Chaves Filho
ao contratador João Carlos Pereira Pinto, entregou-lhe,,
• Peça·se tambem cópia do parecer da secção do con·
requerimento pediudo a retirada do memorial, e disse: selho de est:1d > dos negocias do imporia sobre esta ma• O senhor obtenha isto. • Disse elle : • Não posso filzer leria, no caso do nào haver inconveniente. - S:lva
isto; o Sr. ministro nUo o quer sem a uesistencia. • Foi tle Ferra:. •
ni~terio.

SESS:\.0 EM 4 DE AGOSTO •

.o SR. SILVEIRA DA Moi'TA: -P~Ço a palavra.

O Sn. D. MANuEL:- Isto é tambem indiflerente.
0 SR. SILVEIRA D.ll\IOTTA: - Não é tão indifferente.
O SR. FERRAZ dá um aparte.
S S
.,.
·
0
D.\. ~~1OTTA:- Nem eu estou fazendo.,
. . R. ~ ILVEIRA
lllSiouac;ao a1guma. ·
.. ·
.
~ Sn. FERRAZ:- Está insistindo em que não conhece
o facto. Tcdos conhecem o alcance das palavras do nobre

0 Sn. PRESIDENTE:- Tem a palavra.
MoTT.' :-:-Sr •. presidente, desedesse uma informação. Eu queria
J.ava qtie V. Ex. me
·
d
·
rr
aproveitar o enseJO es t e requenmento
para ouerecer
um additamento, pediu do tambtm cópia de out1·o contrato: nno sei se haverá inconveniente ou olfensa do
r<>gimento ; mas aproveitarei a occasião p~ra olferecor
este additamento.
scn~dor.
O nobré senador pt>la Bahia olferecea um requerimento
O SR. SILVEIRA DA MorTA: -Ninguem me faz. essa
rekttÍ\'O a um contrato, afim de habilitar-se para avali:Jr injustiça. Eu estou redarguindo a um aparte do nobre seus \'antagens .ucssc contrato e rlar-lhe ou ne~al'-lhc a sua nador que não conheço o facto.
approvação. Eu não me opponh~ aos e.clarecimen~os
.0. SR. FERRAZ: -:-~ois cu ~onl 1 eço, ~arque como adque algu~s dos meus collegas ex1gcn~ ?omo neces~arws mrntstrador da provmcm do Rto-fiiraodc do Sul fiz 0 conpara elumdarem seus votos e suas ornmõcs a rcspcllO de trato.
·
·qualquer acto do govermo que meret;a ser censurado; e,
0 SR. SILVEIRA DA 1\IOTTA:- Bem; V. Ex. tem poruma vez que o nobre senador pela Bahia julga necessarios esses esclart·cimr.nt<,s, M não negarei meu voto a tanto, mais r:.zão de estar ao facto deste negocio • .I
esse .pedido, con:.quanto o nobre senador no correr da
(Ha d1jferentes apartes.)
ma teria most.ras:;e es!ar tão esclarecido sobre a questão.
o SR. PRESIDENTE:_ Attenção 1
· Entendo mesmo que se o fez é porque está bem es0 s s
clarccido. O pedido do nobre senador· reduz-se á cópia •
R. ILVEIRA·D.~ :MorrA:- v,. Ex., Sr. presidente,
do contrato e do memoli"l. O memorial é um requeli- ",cha que eu rosso ollerecer um addnamento a este reqúe. á nrr.~nto, e, vrsto que ~e. trata da cópia de um contrato,
mento de parte e so b :·e uma parte do contrato relativo
r.edir Lambem .ullla copia .de outro contrato? Eu desejo
navc•gação do Alto Uruguay, tratando do . inconveniente somente 3J!rovt·ltar a.occanão de se tratar de averiguar
de se conceder a outro contt atante a navegação separada esta matena, Sr. presl!•lente, para que se examine o acerto
da do Baixo Uruguay •
e a moralid:Ade dos actos do governo nos contratos em
O SR. FERRAZ: -Então V. Ex. tamLem está e&clareci- qu? se com,rromeue os i.oteresses ,Publicos :. eu queria,
do sobre a questão.
~ots, aprove1tar este ensf'JO para umr. ·os IllCUS fracos es0 SR. SILVEIRA PA 1\IorrA : -Não, senlror. V. Ex. forços ~os. do ~obre senado; p~la Bahia, e pedir:-lhe 'O
nesta materia esta mais ~diantado do qac eu, porque nem seu concurso para o exame, nao so deste, como de outros
conheço os ·indivíduos; não conheço o Sr. Pereira Pin. contratos, au~ devem merecer o zelo que mostra'pelos i'n. nem
- o outro, o sr. Cl~aves f'll1 10....
·
tcresses puL.hcos, para que n5o pass.emo. s, Sr. presid.ente,
to,·
por o111ar somente para certas cousas que nos ferem os
O Sn.. D. MANOEL: -Isto é indi[~reote.
olhos de perto, dcsv1andu-os daquillo que nos fere um pou0 SR. SILVEIRA DA l\!OTT A:-...... e, portanto, podia co mai~ longe. Queria, por~anto, pedir; Sr. presidente; que,
mesmo nllo ter viSto os papeis. Eu vi hoje pelo doeu- aprovc1tando·se tsta occnstão, que me parece muito azada
meoto que o no' rc senador trouxe á casa, que é a escrip- mesmo porque o .nobre senador se mostra tãó zeloso~
tura de transacção entre os dous contratantes .e que foi respeito d~ fiscalisação destes factos praticados pelo gopublic5do no Correio 111ercantd; e dessa escr1ptura se verno relativamente a contratos, o senado prestasse a sua
co]lirre que um dellcs, tendo sido contratante de uma atte~ção tarnbem para nma outra requisição que pretenpart~ dessa nnvegaç:1o e querendo oppôr estorvos á: d? lazer. Eu quero tambem pedir, Sr. presid.ente, a cóconce,são do contrato a outra pessoa para a navegação ào pra do contrato celtbJ·ado pelo governo para a edificação
Baixo Uruguay, apresentou esse memorial. Depois de algu- da nova casa da mo~da.
m:t contestação as partes chegárão a um accordo, srglfn.do
O SR. SouzA FRANCO:- Pe~o a palavra.
se prova com o documento que o nobre senador exlnbm.
l\I
Q
S S·
0 R. ILVEIRA DA r OTIA: - Uero pedir a cópia
, .
.
.
O SR. D. MANOEL :-Graças aos bons officws do Sr. m1- deste contrato.
.
Ristro do imperio.
·
O SR. FERRAZ:- Como circumstancia. attcnuante.
O SH. SILVEIRA DA l\foTTA:- Portanto, posso tirar
0 SR. D. 1\IANOEL:-Apoiado.
eu uma illaçãn, e é que e~se do~:umento é JUstamente
uma reclamação da parte destes contratantes, e que esses
0 Sn •. SILVÉIRA. DA MOTTA: -Não ba circumstallcias
contratantes julgavão nece'sario que se retirasse uma 'attenuautes: é por ser da mesma natureza que a· questão
condição que havia em certa parte do contrato.
de qr1e se trata.
.
0 SR. FERRAZ dâ um aparte.
O Sn. D. l'if:AXOEL :-Peço a palavra.
I
O SR. SILVEIRA DA !IIOTTA:- Bem; mas estou justi- O SR. SILYEIR.l DA 1\!0TT.A:- Sr. preddente, fez-se '
ficando a proposiç:1o de que cu nã.> precisava de ler esse um contrato para a ediücação da casa da mQeda. por
memorial, nem quelia reconhecer qual a natureza do me- 94·0:000~; não é contrato de 10:000~ ror mez; foi um
morial. Os documentos nao vêm accrescentar nadn. Eu .contrato de 9.1.0:000~.
concedo os esclarecimentos como meio de verificação • 0 Stt. PRESIDE~TE : - 0 honrado membro póde fazer
desta parte do contrato, p3ra se dizer que com cll'<~ilo qualquer addita.meuto ao requerim~nto que se discute,
houve mernorial. Pois, senhores, se nem uma nem outra uma vez que seJa so!Jrc a mesma ma teria; n1as não sob r~ ·
parte contesta a existencia do documento que o nobre o!Jjecto dilfcreoto.
·
senador exhibiu, se o mem·lrial cxi:;te e é ue tal e tal na·
lureza, para que a copia desse memorial?
·· . 0. Sn. SILVElllA DA MoTTA: - Eis ahl o que eu quel'Ía que V. Ex. me dissesse. fica, pois, annunciado que
O Sn. FERRA.z dá um aparte.
amanhã apresentarei e meu requerimento pedindo inforO Sl\. SILVEIRA DA !IIOTTA:- Eu digo outra vez no maÇões so!Jt e o contrato para a cdiiicação da casa da
nobre sena.lor que não conheço a questão ...
·moeda.
O SR. D. MANOEL (dirigindo-se ao Sr. Ferraz): - El!e
O SR. FERRAZ: -E eu apre>entarei outro sobre o
não se oppõo; estamos concordes.
·
eonlralo da limpeza publica.
0 SR. SILVEIRA DA MOITA:- ... sen~o pela CXfO ição qne o nobre senadur fez e por e~ te documento quo
(! Sn. SILVEIRA. DA 1\IOTTA: - N:lo fa<;o, pOllanto,
~presentou, e nem tenho a vantagem de conhece la pela ma1s observa~Oes a e.te re·pel:o 1 c amanhü apresentarei
narração dos factos.
o meu rerruerunenlo.

o SR. SILVEIRA· DA.
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Encerrada a discussão, foi appiOvado o requerimento trato, aquclles q11e dcsejárão s:tber se elle tinha sido feito
segundo os interesses do rhesouro, rdit·árilo-se desde
e igualmente o additamento.
que obtjveríi.o cópia de todos os papeis ; e as censuras
NATUR:ALISAÇÃO DE ANTONIO 1\IAXUUAl'iO DE FI
não tiverão seguimento.
GUEIR&DO.
'
Não foi um contrato que passasse desapercrbido; não
foi um contrato a respett' do qu:1l o ministro da fazenda.
Teve Jogar a 2a discussão do projecto do senado au- tivesse conferencias pJrticulares com as partes, para tra.
torisando o governo para passar carta de naturalisaçào tar de divirlir os interes:'es entre elles! Traga-o S. Ex. á
(Je cidadão brasileiro ao sul>dito portuguez Antonio Ma- discussão quando quizcr; e~tou prompto para ella, es.
ximiano de figueiredo.
tou prompto para demonstrar que nes8e centra to ~e conNão havendo quem pedis~e a p~Iavra, passoll o projecto sultou os interesses rlo thesouro, que a obra foi posta em
Ctmcurso e esteve por muito tempo, e que forão Convi~
ã· aa discussão.
'
duelos todos aquelles que p dião conco,rer a elle, e que
ORÇAMENTO DA MARINHA.
desses se preferiu o melhor e o mais barato.
Estando presente o Sr. senador ministro <los negocios
0 Sn. SILVEIRA D,\.1\IOTTA: -0 barato sabe caro."
da marinha, continuou a disctllss:io, adiada na sessáo an
O Sn. SOUZA FRANCO:- Niio tem elle, pois, comp:ttecedente, do art. 5o da proposta do po"der executivo fixan
do a despeza e orçandll a receita geral do irnperio para o raç3o nenhuma com um contrato feito até sem dados e
exercício de :1859 a 1860, com as respectivas emendas da informaçües, por não ~er sido ouvido o preFidente do·
camara dos deputados, da commissão de fa1enda e do Sr. 'Rio-Grande do Sul, cups informaçõ,·s erão indispensaveis para que elle fosse feito rla maneira ma:s conveniente
·visconde de Abaeté. .
ao serviço publico e da mnnel: a menos omrosa aos in·
0 Sn. SOUZA FRANCO: -Ainda não tinha tgmado a teres ses do tlwouro.
··
palavrJ para tambem dizer alguma cousa sobre o orÇaEu sinto que o nc;bre senador pela provincia da B.• bía
mento da marinha. Mas não Vt>jo presente S. Ex. o Sr. no seu magnifico discurso não se exp!icasse um pouco
ministto; talvez alguUt negocio importante o tives~é le- mais a re;peito de um outro contr:lto FObre o qual
vado fóra do senado, o que algumas vezes acontece. En- S. Ex. chamou a ai tenção do senado. Eu creio que S. Ex.
tretant·J peço a V. Ex., Sr. presiJenle, que mande in- se referia ao contra to para a extracção do carvão de pé·
dagar se o Sr. ministro da nwrinha está IJa Cosa, porque dra na província do Rio-Grande do Sul ; S. Ex., tratando
se não estiver eu pedirei o adiamento da discu~são até del!e, não se podia referir a vicios ou defeitos no mesmo.
que esteja presente.
contrato; não se referiu a prej uizos para o thesouro ; .re~
feritHe talvez ás especulações que S. Ex. entende que
O Sa. D. nJANOEL: - Apoiado; é inJispcnsavcl.
se fizerão com elle depoi:~, ou que fez algum dos em preza~
. (O orador ficou á espem por algum tempo, até que, entran- rios a que o nobre senador se refere, com o que nada
do no salão o Sr. m:nistro da muri1llta, continuou dizenio :) teve o ministerio de 4 de maio, e riem teinos dellns ccTendo annunciado o pedido de um adiamento, por não obecimento senão por ouvir diur.
estar presente o nobre presidente do conselho e eu disst:
Senhores, sinto ter de fallar hoje, c é o que algumas
que talvez nego cios importantes ti ,·essem chamado S. Ex. vezes me acontece, depois qué a a!tenção dosen:1do está
Jóra da casa (o que se póde r.hr muitas vezes), eu não como que distrahida para acontecimentos de natu.reza
tinha ('fi VÍStaS deroor~r a diECUSSàO, porém SÓmente impot·tanle de que seus membros ac;.h.1o r:le ter conhf1ci 7
poder fallar nl presença de S. Ex. c ser por elle ou vi- monto, o da paz da Europa. Não é senão o in'ere•se nolmi.,
·~o. como é conveniente qne seja tollo o sen~dor que pefa not'cia que o senado acaba de ter, noticia que a
falia em materia de erçamento de qualquer repartição.
realiz::u·· se é prazenteira para os homens que amão o proA importancia do orçamento que discutimos sobe de gresso da civili~éH(:lO e da l1berd.de, dependentes elo soponto qúando se tenlHl cm vista algumas palavras pro- cego e da pnz.
nunciadJS pelo Sr. m:nistro da fa7.enda na eamara dos
Eu, pois, tendo de dirigir me ao senado quando ocruSrs. deputados e outras ouvidas no recinto da casa, que pa a sua atlel'lçii·> a noticia da assignaturJ d:~s bases da
nos revdão que o orçamento de que se tr~ta não vai ber paz entre a Fra ·;ça
a Austria, sinto que a sua atren·
:;implesmente o do anno de 185!J a 18GO, mas vai tam- çã0 para ns mfnhas palavras nil0 po· sa se~ como desejava
hem regular o exercício futuro de :1.860 a :1.86:1..
que ella fosse.
_Assim, pois, os deveres do senado como que se dupli
Dada a circamstancia que mencionei no principio
di o; o exame das materius deve ser muito mais apurado; de meu rtiscnrw de que a lei do orçamrnto que di-cuti·
qualqn~r erro que porventura escape tem ~uito maior mos não é só para o anno de 1859 a 1860, mas tambem
nlcance do que se se trata$Se d<.J orçatrento somente para p:1ra o anno de :1.860 a 1861, eu não sei como é que o nc·
11m anno : eu, pois, tinha razão d<! pedir a presença de Lre :r;ninistro da marinha, que tambem é presidente do
S. Ex. o St·. ministro da marinha para fazer algumas conselho, nllo aproveitou uma d.Js primeiras occasiões
observações que fossem ouvidas por S. Ex.
em que teve de falia r nesta casa, depois de :;e decidir cm
Senhores, acho notavel que depois das palavras pro~ cvnselho que n lei serviria para dCilus exercício.;, para o
feridas h~je nésta casa pelo nobre senador pela provín- communicar ao senado e contribuir plra que a lei seja
cia da Bahia, que classilicou de leviandade ou de desper- disculirla no sentido de ~ervir para o exercício em que
dicio um contrato celebrado pelo Sr. ministro do imperio, estamos e para o exercicio segu:nte.
Era 1sto mais regular, mais conveniente aos interesses
estando ~f'csentes o nobre presidente do conselho e o
JJobre ministro da justiça (que, tendo sido presidente da publicos, e a discussilo então tomaria IJUtro alcance. Devrovincia do Rio-Grande do Sul, dt:ve ter inteiro conheci- vpria mesmo S. Ex. o s,·. presidente do conselho ter de·
mento da materia), não tomassem a palavra para demons- clarado quaes as modificaçõe> por que devLt passar o
trar que não havi..1. nem leviandade nem desperdício da projecto do or,;amento p:1ra bem regular dous exercicios.
parte de seu collt·gl no contrato a que se referia o nobre
Senhores, um projecto de o:·çumento, feito o aono
passado, d.scutido já o aono passsado sob as circum:ienador peb proviucia da Bahia I
Não deixarei de aproveitar a occasião para ter em stancias de en! li. o, mlo póde servir, como clle tinha siri o
altenção algumas palavras do nobre senador pela pro- proposto, quando tem de ser.applicntlo não só ao exercivineia de Goyaz, quanclo disso que um outro contrato cio ~ue corre, mas ao seguinte : era dever do governo
merecia tambem exame e que declarava que ia chamar explicar ao se ~ado as modificações que elle precisa; e
ú discussão o contrato feito para a factura da casa da eu penso que mesmo estas expltcaçõe.; não dhpensarião
moeda na côrte. Agradeço ao nobre senador o seu em· o governo de iniciar uma medida na cama ra dos deputapenho: lembro-lhe apenas que sobro este contrato já dos, pois que nclla é que tem começo a deerotaç~o das
houvcrão discussões, e muito amplas, no anuo passado, e despezas qt!le tem de fazer· se annualmente, tl é de là
que no entretanto aquelles que apresentárãe requeri- que devia partir qualquer mediJa ou modificações que,
lncntos, :~quclles que duvidúri\0 d.t Lond;1de de1se con· admittidas no 'on;amento já votado m quella camara, to r·
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na$sem a lei applicavel tambem ao cxercicio de 1.860 em vigor continuasse no exercic:o de 18o9 a 1860 até a
approvação da lei respectiva.
il 1861.
s. F.x. o Sr. mlni;tro da fazenda rleclarou na camara Este anuo, rorém, nada obteve o ministerio, não obdaputados que este anno não pretendia discutir or- stante que o patriotismo dos repro>entantes da nação na
1 dos
~~amento; dBse que não era in lí.,pensavel um outro orça· camara lempontria os decidiu, para que o paiz nl'ío ficasse
-sem lei de orçamento, a nTio tomar tempo com a discus·
monto, além daquelle que se d1scute no senado.
da resposta ~ f.tl!a do throM ; nào se tomou tempo
O SR. D. niANOEI.:- Que havia outras ma terias mais são
com.esta discussão, que na opinião de alguns é dispensaimportantes para se discutu e approvar.
vel e e'teri!, c que outros pensão ser a melhor occasião
O Sn. Souz.>l FRANCo: -Eu não sd com que funlla- de Lonnr contas ao mini,terío. Nesta sessão, portanto,
mento o Sr. minist1·o da fazenda se julgou autorisado para tinha o mini:>tcrio occasião de 110 Jer fazer discutir a lei
declarar dispensavel a cl[scussão e approvaçno na camara do orcamcoto pura 1.860 a 1.861 em tempo, sem p~ejudi
dos rl~putados do orçamento, que a constituição do impe- car a' anterior de que o sen~do se occupa. E porq'ue o
río exige que seJa annual. h to revela que a constituição do n:lo fe2: '! Porqllc ou nã) o qui~: ou nã·1 pôde.
imperio é letra mol'La para o g 1binete actual; islo revela
Eu não admillo a idéa do que o m.inistedo quizes•e do
que clle não tem nenhum respeito áti disposições do pacto proposito violar a constiluição do imperio em uma (!.as
fundamental, que firma a nossa I iberdJdt>, que tem feito suas disposições mais indL;pensavels, em uma dispo)ição
a prospe1 íJaúe do imperio áté agoi'U, c é de esperar que soLre a qual rola todo o systema representativo. Eu,
continue a fazer se for exccut:tdo como deve ser.
portanto, não direi porque o não quiz: direi antes
O a:t. 1.5 da constituição no § 10 diz: • lixar annual- porqu@ o não pu le, e, dizendo por,Ju~ o não póde, estlmente a despeza pn blica c reparti r a contribuição di- rei tm contrauicção com o nobre mir1istro da fazenda, por·
recta. • A lei de 15 de dezembro de 1830 e dlsposiçõe• que eHe parece que qul'r que se entenda quo não discu·
posteriores ouriJârão os ministros a vir todos os anno~ tem a ld do orçamento porque o não quer nem seus
ás camaras apresentar o orçamento; li::driio até o dia 8 de collegas; porém faço-lhe serviço nesta mesma impugnamaio, isto é, cinco dias depois da abertura da sessão. O çno <.lo pensamento que se lhe p;).,e allril.mir, porque é
Sr. miní>lro da fazenda cump1 iu esse dever apresentandu menos grave a f.~lta de poder, qne não estava nas mãos
as tabel!as do orçamento. Com que di,·eilo, porém, pódt• do ga!Jinctc, do que a !'alta de vont1dt~, isto é, a viola~ão
elle vir depois declar~r ao paiz que é dispensavel a fixa da const[tuíção sciente e voluntariamente.
..· ...
ção annua dJs despezas puulicas ? Como pt·ivar o paiz d::
Porque é que o mioisterio não tom podido apresent~r
acção mais ímp.:>rto.nte na opinião d,JS autores, principal á discussão a lei do orçamento, com esperança de a faze1·
mente dos ínglezes, que exerce sobre a marcha dJ aJrr.:·,. passar nu cumara dos Srs. deputados e de servir no senado
uistraçao t E' com a decretação d'lS meios pecuniarioj, para esclarecer a di;cussão cm que estamos 'I
. ·
cuja iniciativa pe1 tence á camara dos deputados, que o.1
Porque é que o receia? Com que é que tem estado ocpaiz por meio de seus rep1·esentantcs púde prestar mais cupado o mínisterio 1 Com esst! projecto de reforma dl
efii<:az apoio á :tdrniuistraçãu e fazer··lhe tambem e!Iicaz secretaria do imperio, projecto cuja convenil!ncia não é re •·
opposi~ào naqnelles casos que mereça. (Apoiados.)
conhecida e cujas despezas o tornão inacdtavel: com o
S. Ex. o Sr. ministro dr. íazendl, impressionado com a projecto Lancario I
fraqueza do ministcrio actual, tendo reconhecido que
Seuhorcs, aproposito de projecto bancaria. Se era elle
el!e talvez não podia fazer passar a lei do orçamente, tão in lispensavelque devesse preterir todas as outras me-'
entendeu preferi vc! esse absurdo constitucional á confissão dídas, dar-se-lb~ preferenci.t ás mesmas leis que a· con·de uma fra'1U•·za que está na opinião de todos e nào é stituição ordena que se promulguem annualmente, como
mais pos~i vel encol.irir.
é que SS. EExs. não teem pressa de o bzer apresentará'
S. Ex,, em Jogar dt! recorrer a essa proposição, a mais discuss3o no senado?Com0é quese dizja nesta casa que
absurda possívd, rie que é dispcn<avcl o areamento an- licará para depois que se discutirem as lL'is annuas-? ·
nual, do que se pódi: deixar de fixar aunÚalmente as
Se a intenção do ministeiio é dt h.:ar o paiz sem leis dd
d~spezas publicas, quando a constituição exí5e que se orçamento e de f'or~as de mar e terra, wja ell~ que ~ssirn
lixe; S. Ex.., impressionado com a fraqueza do ministerio, revela mai5 clnrameote sua fraq•1cza, c que, .JÚ decidirb
quiz antes pára parecer forte declarar: • l'lào trato a retirar-se, não conserva por mais ~lguns dias o poder
de d;scutir a lei do orçamento, n:lo porque não· possa, senão para fazer as suas ulttmas dispo,ições, sem se il'nporém porque julgo dispensavel a d1scu:silo annual do portar com que seus successores se vejiio cm embaraços
e a administração sem meios de marcbar; da parto da
orçamento. •
Senhores, quando a anno passado o m:nisterio de /i. de opposição estú pelo conLI'or.io a di•posi1;üo, a Yonta.de ~c
maio, re·pcitanio a constitui~ão do imperio, rnas levado concorrer para que e3tas le1s pn<sem, para que o pmz nao
pelas circumstancias, JWOj)oz, em Jogar do lei, uma ligue sem ld> aonuas, sem lei de or.;amento, sem Ieí
Jcsolução fazendo continuar o orçamento que se achava de forca de mar e de terra, mesmo independentemente
em vigcr, essa medida, que não era anticonstitucional, das cÓns:derações que· p'ossa fazer sobre a substiporque de facto lixava-se a despeza e havia apenas tuição do miuislerio.
Quando o anno passado nós chcgavamos ao fim da
dia'erença no modo, S. Ex. e os seus amigns dccluráriio
sessfio
já dispostos a deixar a ad1ninistraçã·•, esforçámoque era isso anticonstitucional, oppuzêrão-se completamente, não admiLLirão que se podessc fJzer continuar nos p 11:<1 fazer passar nos poucos dias que nos restnvüo toJ'Or uma resolução a lei do orçamento. Agtlra, porém, das aquel~as medidas sem os. quaes os nos~o.s successo~es
SS. EExs. vão muilo além e declarão pelo orgão do Sr. não podenão marchar, e o fazurnos como mm1stros consc1os
ministro da fazenda que não precisão de lei de orçamento de seus deveres, como uma administraç~o que eiJtende
que é dispensavel a tixação unnual das despczns puulicas que é chamada para bem regulAr a admin is!raçã:o priulica~
e não para pôr embaraços áquel!cs que lhe !cem de sueprcscrípta no art. 1.5 § 1.0 da constituição do imperio!
ceder. lnfelizmente.o ministerio a clu ai, tend0 rcconhecilo
No anuo passado houverão alguns motivos justificaveis que não pódc continuar, estú no propositn de demorar n
para que por uma 1esolução se procurasse prevenir a lult~ pessngem das leis annuas c assim embaraçar a seus sue·
de lei do orçamento, que, tendo passa•lo na camara do~ cessares, porque entende que sem a lei elles _nno poderitõ
Srs. deputados, podia uào ler tempo da passar no senadc marchar, c diz como o outre, tambem cstadtsta de poldurante a Eessão.
pa :-Depois de nós o diluvio.. .
. •
·
Scnhoroq, porventura o mm1~lel'lO nu o conhece a sua
Tinha-se na camara dos Srs. deputados gasto grandu
parle de tempo com a discussão da resposta á falia rlo fraqueza? Porventura é clla um iJcto que possa estar oethrono; tinhào havido ainda 'alguns outros CJr,baraços culto'/ Não estão ahi as votações d.1 camnra elos Srs. deoppostos pela opposíção, que comtudo não consegu:u putados'! A maniftJstação d:J. opinião pu!Jlica, unanime
mostrar fraqueza no ministerio, porque elle obteve _na- contra cl'e, não é circumstancia qu~ revela que o minisqnella cumara a passagem da IL·i do orçamento o l1Hlls u tcrio não púJe 'l'ívcr nem mai> um dia 'I
Senhores, quando um governo qualqne1', qunndo lw·
ele uma resolução em que se determinou que a !ti erl'li.o
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mens da capaci Jad.:o, d.1 in;portar.ci.a do Sr. pre.;idunte d) collegas; e hoje, ~oruc ltnlJO uma opinião diversa vnt 0 .
opinião • ; pndia ter mudaJ~ de 0 n~
admJDistra 0uo não pude march<u, o. seu de\ e1 c entrq;ar ma o, poJm estar melhor csclu·recido. mas declarar q P
0 poder it.qucl!es que O po~SãO fazer· march~r SC~l O~ tendo uma opinião sua e que COIISCJ~ava, votava COll~;~
li'OJ1e1;os, sem os embaraços .que el!es encont1 ao: .E
e! la, votava contl'a sua i''ropria conscieucia !....
gra do governo representativo que nenbum numster,l
o sn. VASCONCELLOS. _E d ·l· à 0. . . . . ·
r.1<le marcha.r quanrlo encontra nas camaras nma ~ppo constitucional!
·
cc aran
prmclplO tn:.
SII,!ÜO de m:lls de um terço (je seus membro·s. E tant<
·
re;.,ra reconhecida Vd'dadeira pe!os s~s. ministros que.
O Sn · 8~,UZA Fn Axco :- Es~e é um desses factos que
qu~ndo 0 anno r~ssado nós ex.istiamos na admiuistraçüo; ~no se verdtcào sen:Ju. cm occ.astões anormacs como e>ta
se nos d;ú:l to,los os dias: • Não podeis marcl~ar, nüo po- em que estamos: (.4po:adus.) E>ta dc·l'l ola dl!vt·t·ia tr<~zt:r
·deis fazer Lem ao paiz, po1·que tendes e~ ~rente uma .a. r_et 1u~a. do m11.nsteno; nno se decidirão a isso; prcfeoppoti.~ão qu~ vos emlJaraça. • Ess:1 o~ros1çao, de 30 a r.rao SUJCit.ar-se as nov:cs Jerrotn que se vã 1succcd 1 ndo
36 memb: os quandu muito, era oppos1çáo de menos de todos os d.as: ora derrotas, ora eucpittes, ora maioria ue
um terço, c algumas vcz>s de mcl)B'S de um q_uarto na um e dous votos!
·•
camara dos Srs. drput,tdos. -No senado a opp:.:s:r;ão era : O Sn. D. lHANOEL: -Contando os votos Jos miuHros
tambcm ue cerca de um terço.
. .
0 s S . .
• •
•
..
.L
·Actualmente qual é o numero dos membros da oppo
R •• ou~,\..!~A~co .-Sr.n,!Jore~!. e um negoc10 ·Seno
sição na camara dos Srs. deputarlos?
este ~a.s ad.mtlll:>tr açues pnlJlica~. I\ ao wrr._os cbamad<'s
E' de 50 a 53 on 5~ membros ; é uma opposição de . ~o mtn/sterJO para 11' g c.onsr·rvarrno> por acrnte· e a todo
mPilo mais de um terco e che"a quasi á metade se se · cus,o: ou P~.ra sah 1rm0s quanrlo qualquer capricho
·~ t'.enJc "O· numero cru~ 'se rem;c o: <.linariamente na ca· nos dect.ua a l~ze lo. Sornns chamados .para dirigi'r.
" , a dos"' Srs. deputados, que regula m:us. ou menos po · os nr·m
· te..•~ssc' rj o pa1z,
·
mar
" ews
. . publ tCll::;., no 111
segu n.ào as
100, e mui tas vezes é menos de 1.00.
·suas .opwtucs claramente man.tlt:stadas : temos obri_ga :ão
Um auro-r notavel escrevendt:> sobre a Ioabterra
di,se 'restncta de cons( r v•~ r a <HltCinJ:~de em toda a sua força,
0
•
•
•
'
·
com todo seu presti":o
,
· · ·•. os
a e~~e rcsrct'o
(te)· ' • E' nece~sano
pa.ra que um "'0Verno
., ' rtar·a
'
qu c a· cn t nguemos
. Le;l;a força e, en··r·;il que a m;lJria do; voto; ern ·~u favo 1 noss~s .succcs~ores t:'lo hc.nrad,t c respeit..da, com t~nto
sr1' a pe'~ menc·s Je~dous tcr·~o; e isto constan:em~ntc n~s· prcst.1gw, como a recllJêll!OS dos no sos an:ecessoies.

con~cll 1 o,r. 1 ~a intenç~l) mu1to respClw,conl·l~C~I~ que uma s~?LiJo J~ssa nova

r:·

°

•

•

I

••

'

!

.

' ''

dehbe_ra~, ues. A Sllllplc~ mat?na. de ~lguns votos. não

(Apozados.)

nt· : _. . 0

·

. .,, .·

. .

.

. .

hasrarw, e o governo sr· na vae11lante e wcer:o·. Um mci· ... . iln e r se m m,.teJJO contra to à os os dtctames .do
dente imprevisto podia dar tmioria á opposição · o rninis- . o?~e 1 no. representatr ,·o, manter~se ~em qu~ tenha rn.ltOterio ca!Jiriil em nd11oria e o got·cmo em fraque~a e nulli- · rta, manter-s~ ~ua_nd? a. ~ma mmona re~pellavel, oppos•ta a uma m~IMJt wsrgmhcaute no numero (não trato da
l " .
date.
•e une un.a.
· gran d; oppostçào.
· · no pa1z
·
c~ te pub 1icista escreveu exactamente para . outra
. .' '·1precr
, JÇa:-o) '.".
Senhores
ns cire11ms:~,nci;Js do nosse paiz, onde act.ualmenre n:io Jnc~Jr~o, e d\sl'r.esllgt:.tr a autor~daue, e enfraquece~ o posó a opposif;5o de um terço, po,ém de qu~si me•ade da ao ';izconlnuulr para que gr,·ndcs males sobre\·enhão
Gill:n tra dos Srs. dcpuradus, tem levado o rrrinlstelio á mi·
r'.
.
nori:J. cm crue tem cr.tliidú cm algun~as das ul imas votuO Sn. D. l'tiANOEL:- ApOJado.
çües.
.
. .
.
O Sn". SouzA FnANCO: - Eu não· acredito que ne..
Qua~d'o se t·r;-clou d'êssa matel'la n!lportan· e da l't'ferma nhum dos nobres minhtros se mantenha por von !·ade
bancs:w., qu.e tem cnc.o~trado o~pos1çáo em tod.o .o pa.1z, propria; re.spdto muito a todos elles, e principalmente.
no p~tz mtetro,.qual lor a votaçao gue teve o m1mstcno.? ao Sr. prestdente do conselho; seus prectdentes são··cte
Depois de reun r _todos os s".us am•go• r:csso:.e~·; depo1s : muneira a nos fazer acreditar que circumstancias os oLridtl Jeclarar· qut stao de gaLrnete; depots de mtet\ ssar gão a mantn-sc, e estas circumstancias- eu não encc.n-em seu favor aind.a alg~n_s que, sendo .contra a. l!ledi~a, tro scnü-0 na vontade imperiosa dos seus·d:rcctores, que
tinlião com tudo. dt~po~tçoes par a ap01ar o m· Il steno, dizem: • Mantcnhão se no pocler, e mantenhão-sc a todo
para? suste-n-ta.r, em V1sra de coo~ i lcraç_ões de diversas o cnsto. • E p;llovras idcntic,.s já forão repdiJ~s na di~
e~pectes; nunmdu tod .. s ess~s forças, <.l1g0, e lanç:1ndo cu~são do ~enaJo.
.
:
mão d'e ~H}os r~ provados de. que o p:.tiL lc!n ?onhrci~
Senhores, qll··ndo !ta·~ia; o !lleu illustre amigo e· collerr.~nto c. rra tc~Jo todos os dws, qual a ma10r1a qnc o . ga·senador pela prov neta do R1o-Grande do Norte dizia
rnwis~cno reumu? 61. votr>s contra 50, ou contra 52 e 53 ·ao nobre presidente do comell:o que elle não era pro~ e esttvcsot·m presentes alguns membros que por docn- · prio para a p::sta da marinha que occup:t, ou que não
tes n5:o puderào ent~o comparceer.
achava r<>g.ul:cr a sua aceita~ãJ da pasta da marinha, eu
0 Sll. D. MANOEJ, : -E um foi para s:. f'tmlo.
'comprehentli o alca~~o daquelle reparo, 9r~e não ~ra que
0 s SouZA. FitANCO. : _ Com sse 53 , Ora
lhe !altass:m as habr!ttações; pelo contr.ano, ~obrav~o-Jhe;
. . R. ...
.
d .
e
'~ nma porem estao deslocadas, c a r~ si a da m rtnha nao era
1
m~l?na de 8 reduwla a 5, cscontauo,; os. voloo d0s Ires a mais prolwia p3ra o presiden~e do. cousellw, director
mJmstros....
.
O .sn. ·n:. ~fAN?EL: -Se comparcc<>s~e os;·. Si11Ueira,
perdJa_o ~1::u~terw o voto do Sr. Coelho de Custro.
.· 0 Sn. SouzA FRANCo.:- Seliüo então 60 contra 53
ou 5:1. • 7 votos. reduzidos a 4 aLattndo-se os dos Srs. m:nisL: o;. E é com um1 maio;ia. destJS que o ministcri~
pude mar.char, e marchar em circumstancias em que
tem contt a si a opinião puulica inteira? Qual 1oi o rcsultado desse erro commett.do pelo ministeJiv em se não retirar immcdiatamante que roconhcceu a sua l'raq 1,1e 7u
na insigniliunte maioria que teve n ssa votação? foi
que dJ!li a diJs elle e r. a dcn atado na questão, tamLun
impor taote, dos c:tstigos co· poracs.
,. . .
.
0 SR. D. MA.-OEL · - Apora<lo.
O SR. Souz.\ FRANCO:- Para desculpar sua incoherencia viu-se ourigado o Sr. ministro <.lo'imperio a dtclarar que, tendo. uma opinião c conservando a, votUV[i
contra porque fóra vencido cm conselho de ministros I
Eu comprehcnJcria a S. Ex. se dissesse (e podia dizc.Jo):
,, ~Iudci ~e opinião, o•.\YH1do Í!S n~ztic> de meus illustres

1nriRcipal

que o deve ser de sua politica.
·
Diga s~ embora •O futt;ro do impcr:o está na marinha•;
poc.ler-se-ha dizer db mesmo me do, e talvez com mais razão: • está. na pasta Jo imperio, C!· tá na pa~La da fdzcnda,
está na pasta· da jus liça., Mas a pasta ~la morinha não ó
uma ~asto p~litica ; não dá a~ seu ministro aquella i~
fluencta na d1rccção dos negollJOS que deve ter o prcu~
dente Jo conselho..
.
.
Em todos os p~1zes ond~ ha prestdcnte d,o consclhn é
sempre .e!Je o mm~stro· ~a fazenda; entre .n~s podem. se·
1?. os·mm1?tros do.tmperto e tamLcrn o~ ~nm~~ros da.!us·
~1çn, pel~ wllu.c~cra que toem na· alllmnr~t,raçao puu,hra·;
mlluencta púhttca contra a qu~l cu ~lws me dec aro,
po1·que não conheço nada Glc ma1s ~bu>~vo do que entender-se, como se entende enLl'e nós, que o rnini::tro da
justiça é um ndnistro politico.; que as suas nomcaçries,
as suas princip:tes nomeações, como são as da rrwgisLraturn, como s:lo as d~ guarda nacional, no interesse
ela defesa pub!ica, devüo ser suuordina<lus a motivos po,.
líticos! E a minha opioillo é qur, em Jogar da serrarat;:.iO,
da dil'isfl~, di~o, da pasta do impcrio, o qut> se Jevc (L·
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".'IJir pri!lleir.;mente. e logo que seja .P?Ssivel e a pastn disse, que são m..-ios p.ua olJrigar o ministcrio u reti.rar-se
da j u, t~ça, para lhe tu·ar O car~cter po!tl~C0 1 para. 9ue nrto diante do gt itos na praça publica.
se• continue a entender que, sendo mm1stro poluJco o da
Voi'J. ler o discurso do no~re senador para responder"·
justiça, distril~ue o,; logar~s da m~gistratura e?~ out~os lhe acuda uma das proposições; antes,rmém,de o fazer;
'ua sua n'part~t;ão nu scnlldo de IJ1ten·sses pohttC09 1 111- e rara que se não diga que nllo trato do~ ncgocios da mu.
t~rdses mésqnwhos, interesses pessoaes e momcntanLOs. rinha, perguntarei ao Sr. ministro como é que co~1
o nob; e p. osidentc do coase;lto esc, ·lheu mal a sua tlma renJa uvali~da ern 45,000:000~, que dt:ve descer a
pas1a e c~colheu m;l! porque lhe não clá aqucl!a in- fr.3,000:0tJOS com :t deJ.ucção do·s 2 °/. na exportação, l1ão de
!luen~i.l que elle dcvena ter na dir·ecção do~ negocias satisl'azeNe despezas no valor de 50,000 :000~ pouco mais
pt:J;Jicos (Apoi dos); itdlut·nda que lhe competia pc!os ou meu os 1 Onde se ha de ir buscar as som mas nectssarias
se•JS prcctrilnle~, p·da ~ua C.Jp:tcidade; e nós vamos para p ecnchcr esse ddicit do cxercicio em que estamos,
Yendo tamLem agot a em muitos faétos que se vão r('po- o delicit dJ exercício que acaba do lind.tr c o de[icit do .
tinclo que UOS' C?llVinha a _nós, que convinha. ao pai?, exorckio proximo dt: 18CO a 186l? E Jernbra-me,·porquo
que essa fnfluencta fosse m:lls real, porque S. E>'. o Sr. apparece em frente de mim o nobre visconJe de Urupl'csident~ do consdl1~, se _tivesse na g• stào dos. ncgo- guay, as suas palavr:Js no discurso not;l\'el do dia 28
c·os publ:cos aque!la du:ecçuo que lhe compete, n~s não di! maio de 1858, a que pol· ''ozes mo tenho referido :
haviamos cJ.e .ter conh• ctmento de ~busos tão rt'pctldos c • Tenrlemo> a u:;n decretcimento do proJucção, que
de tu ntas más non1eaçõcs l\ ílas ultimamente para pagar se póde calcular em 1/6 em cinco a seis annos, em
razão da mort .. ndarle de escravos. • M~rchamos, portanseni~vs que não são ao paiz ....
O Slt. I1 RESIDE~TE;- Não posso deixar de observar to, digo eu, seauntlo a opinião de S. Ex., tamLem para a
ao honrado mcm~ro que se deve cingir mais ao or~amento lliminuição de '1 /6 d-a renda; c como é que se poderá
do ministerio tia marinha, que é o que ( stá só em ciis- sati~l'azer as dc>pezas de orçamentos que eresctrn mais
tio que na razão inven·a do àecrescimenlo da renda?. O
cussãrJ,
Sr. presidente 1!0 eouselho tleve attender a c. ta poderosa:
O Sn. SouZA fRANCo: -Sr. presídentt>, eu sempre, consideração do seu amigo ditector do minisotcrio.
e ainda :Jgot'l nv smo, obedeço, e com muita ,·ontade, á,
Em tudo isto·, e mesmo nos erros· que se commcttem,:o
ordens ou ás explicat;õt·s de V. Ex.; observo, porém, e Sr. v;sconde de Uruguay é o uniro que resreita a lo~ica,.
peço Jicenl(a p~ra d:zl!r·lhe q&e, discutindo o orçamento porque, se morJem150,000 escravos por auno, como ellc
da marinha, c na presença do Sr. pr( s:ilente do con· c~J.cula, a. produr.ção tem de descer sem duvida alguma~
sei!Jo, que é o orgão d~ todos o:> mio;stros, que é o ,.a;z tün Jc Hcár 1j6 mais pobre nestes cmco an1ws, o
aquclle ~obre quem rcc:Jhc a rospons..tLildade prin- thesouro tem de rccel.ler menos 1/6 do que cobrava, isto
cipal da dit•tcção dos r;ogocies publicas; na presença da- . é, a re11 da ele ~O,G00:000$ tem de doscer a cerca de
quelle qne, escolhenJo o, seus collegas, tem grande rcs- 40,000:000a, a-inc.la nos melhores annos. E cada um de
ponsabílidade cm todos O> seus actos, nós d~vemos ter nós tem de licat· mais-pobre de 1.j6 de sua lortum; cligo
um pouco mais de libcrdadtJ do que teriamos,. por ox.elíll os ricos, os que tecm !'ortun-l,porque os outros S. Ex.. ex.plo, na díscossao do orçamento da guerra cm presença do plicará como é que podem ainrla ficar mais pobres dÓ
Sr. ministro àa guen a, ~itnples memu1 o do g~b nete, que que CblÜ') c como é que. e_ntão vividu:i? I . .
. .
não é ao me.:nno lempo presidente do conselho.
Pm tindo destes pn•!c•pws, S. Ex. quer JU a restncção·
OLdecendo a V. Ex, eu entrarei n.ais directamente no do crtdito em 1/6 e do meio circulante na mesma proexame das questõ·. sela marinha, com a declaração de que porção, accommod:Jndo-se elle a ('Sta ~ilu:Jção de empoá proporção que as idéas me ,·ierem surgindo, e' natural- urccimeuto rio paiz e de cada um dos. seus habitantes; e é
mente dJs proposições que l'or .emitt:ndo,eu hei de acom- log.ico t.Jmhem quando sustenta um ministerío que nos
panha-las. Não s~ p6Je t• a:ar dos interesses da marinba · cunrluz a esta nr;tavcl situação~·
.
E' S. r:x. lo.:;i~o o digo; porém não direi tilmLem que
separadumente do; inte es::cs do estado; não ~o pó de ter
uma marinha uem regulada em um pai~ qu~ nào <'stc,;a seja. razol \'Cl c mcrecedot· de que sigamos seus plan.Js,
bem r~guLdo ; nã~ se púde ter uma mar nha forte e res que parecem ser os do ministedo que elle dirige. Ea
peitad1 cc.m um min:stl'r:o que o não S•·p i não se p;Óde penw que, á p.ropon;ão q.ue .possamoi receiar a docater meios p:mt pagar os scniço:> d~ tão distinctos seryi- de. c:a da produCt(àO c empobrecimento de um paiz que
dores do esta io ~~ m que os n~goctos da fazenda cstCJâo tem tantos meios de ser rico, e muito rico, à p: oporção
bem regulados; não ~e r·ódc ... c cu perguntarei a S.· Ex. que os capitaes parecem. escassear, é que dt:vemos
o Sr pres:rLmtc do confelho: como pema V. Ex. que desenvoll'er o cr~dito c traze-lo cm soccorro dJs inpodcrá pJgat' os ser-viços da sua rep~.rtiç;.o e tud..1s as suas clustri:J.s, tmto qn,.•nto elle póde ser razoavel 'ente
outras th:spozas, quJndo todos 0s dws a rcn la d.-crcsce, desenvulviJo, isto é, como ia desenvolvendo o gaLinete tle
quando a p·:·oducçüo tenL1e a di uinu.ir, quando com as .t de maio.
.
medidls que V. Ex. e seus amigos tomTto ou inicião;
Smhores, :1 marinha nucional não é ~implesme·nte um
quando com es~a me di da b 1ncaria, n:lo só pelos seus elTcitos cstaLelecimento de guerra, q.ucro dizer, e seu officio não
immecli.ttos ou de primeira ordem, corno pelos de dosa- é c<t•r preparud:~. táo~sóaH:nte para a gúerra ,i su:J miEsão
nimo, por esses e!J'eitos que appar~cem .a~nda; ~esr;no vai além t m toJos os pa1zes, e tem de servtr de nuclco
~ntcs· da execução de qualquer medtda, val.JÚ dtmmum- para a na,·egoção tucrcantil. O que tem S. Ex.. feito ~esse
elo a producçn_o, dcsa-nim~ndo a comOJerctO, clesa.coro- sentid{), quaes são as medid<.~s que tomou o mir.btcrw no
çoundo a F.tgncultura e ltn.itan.la as rcnd~s ['u.bltcas a scnli,lo de.facilitar as communicações entre· umas e ou..
so:nmas que não babta•aõ para satisl'..tzer o.s cnc!irgos· pu- .tr.:~s províncias?
.
, .
Ld;cos?
Eu vejo· bem qu.c nos ulttmos annos, c prmclpalmentc
Eu não prJSW esryuivar-me a responder ao nobre se. do 1838 para cfl, as co~mun_icações pe~soaes t.ecm sido, .
nadar pela provin~b do RiiJ-Grande do Sul, que na dis- dcsen\'olviclas; vamos hoJe mats dcprcss:J. ao Pará e.vollacussào de orçamento ela tlespeza com a· rop~rtição rios mus do que íamos nessi! telflpo; viemos em 15 dias ou
nesocios cstr"ngeiros w rdi·riu c~pecia!tf!.ent~ a mim, 16 do Pará ao Rio de Janeiro com escalas, quar.do an·
quando, tratan<lo das caus:Js por que o mm•steno se sus- tcs gaslavumos 80, 'DO, 100 e m.is dia.;; mas a navegação
tentava, e na suo: opinião nilo de·via retirar-se! do poder, carreteira, a de con,Iucção ue gcDeros, f.1z:-se sem proporse dirigiu a mim pcssoa mcntl! e disse: ~ Dou os pezames cional l'acilidadc. Nilo pagamt s, ao contrario, muito caro
ao Sr. marqucz do Olinda e· ao Sr. S')uza Franco, porque todos. os-p; o ~ucto~ das out}"as pr<>viDcias,, porque a na~co millislerio se sustenta. •
rração carrdetra na) tem s1do descnvo!Vttla, não tem H !o·
Eu tcnl10 igual direito a tratar da·qucstão quo·foi tratadn ~ninmla, o governo uúo tem olhado para ella?
po!o meu i!lustre collega; tenho· direito wdi~putavel ú Eu n<1o fuço a S. Ex.. uma cens~r:l; P?rgunto a ~·EX'.
jusüficação de meus actos, de furma.quo S. Ex. 11ão po~sa se qu:Jndo o~colhou a pasta cb mmnha se dtspo~
dizc1·, ou não possrto dizu aquell~s que acrcclitiio nas para melhorar este e outros· ramos c o qu~ tem feito para:
suJs palavrt1s, que cu tenho contribuiclo p:1ra que o paiz 1sso. Eu não tenho noticia de cousa alguma que o miais.:.·
cst.,ja c·:11 ngil<lt;ft'l, c t::~.mbcm para tu !o aqui!Jo quo cllc tcrio actuo.! tcn!Ja come,~ado n·:ste sentitb; o q)l.e vcj.(}1
1
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é que as ~c;Í'cza> continuão, c con\inuão as mcslMt> ou nL•ioro>, c que os Srs. mini>tros collcgas do Sr.
pr o>idl'ntt: do conselho fo3er~ ã a:scus5ào.
Tellho nczar que não O>tt•p prewn!e o nobre senador
\'iscou h: do llaboraby, que dizia La dias que o minis!eJi:l d~ t.. do rnaio tinha ga~tJ mais elo qnc r.enhum mi·
11isterio: ao que ja l11e re,;ponlt:rimuilo bem o meu nollro e J!lega S(·nauor pl'la p-rovíncia de l\linas-Gcraes.
Tenho poz<•l' do sJa :nisoncia, porcJlH lhe poderia mostrJr, comparando a de~peza ela l':.~cnJa, que não foi no
anuo de criw, HO anno de embarDÇ'-'s, em que aliás tive. mos a mator ron.Ja do imporia, anno <:lU que as despezas
<lever:ií:J Ler c:resdJo s6nwn1e pela regra de que cad.t anno
a JeSilt.ll.a crosc•·, que a repa!liç~o ua fazenda gastou
mais; pdo contrario, gaolou-so no.>ro exercício de 1857 a
1858 d; ~00 a 500:000a menos qnc uo ar.tedor, de 185G a
1.857.
0 Sn. SILVEIRA DAMOTTA:-0 e.nno Je maior orçan:cnb e de maior n·ccila que tem havido.
O Sn. SouzA JlnANCO:- Eu estou di~.cn lo que o
o.erci.:io cm qllc ti ,·o immediata responsbiJilidade pouJlOtl1100 :t !.iOO:OOO$ n_:J. despcza úa rep.Htit;:lo da f.Jzertcla;
quero dizer, g t~tou meno; !,.o o a 5UO:OOOS Po~so uizer
aCJ nobres :n dor que a úe.-pcZl a ·ere,cida nas oulr .• s
Jcp~rti,~ões 0 fó a com motivos mui o juslificaveis. Eu
tiro rla!li um argumento para pergunlat· ao noi:Jrc ministro
da nminha: Se tivoss'·Ís no anno de 1857 a 1858 ou
par c de 185D augmentado o matet'üll rll marinha, se vús
Yos ti•·osseis preparadt> pura uma guc1Ta, pJra uma eventu~lidade possi vcl, comprauclo armamentos, dispondo de
maler:a~s para a mm inha, carvão, lonas e tudo quanto
era prceiso, n~o Hcavão es:cs oltjt:ctos para o exercício
que <tcabou, para o em q11e eswmos, dtl sorte que outro
tanto de menos se deverta gastar?
S. Ex., porbnlo, ha de aproveitar qual,Tucr occJsillo
que tenha para. n )S dl'm?nstrar com'>. é que, apezar de
todo esse matenal, que hoJe n:!o se prooBa comprar, como
é que npczar de toJo esse forn~cimcnLo d0s armazen ;,
que, não sendo .ga~to com a guerra, como, por .exemplo,
u c.~rvão, q:1e se d1z que se comprou cm cxccssrva nbund•• ncia, no anno que acabou !'ui consiJcravcl a despeza
c no anno em que vamos cntranclo ha de se continuar
a ga5tar somma mui lo con i 1cravd.
Se o paiz se preparou para a guerra, como o devia, c
reunindo mui\ os mnLeJ ides elles não furão precisos e
nem forão usados, o que se :cgue é que fic:ír:lo p.~ra os
unnos seguintes; e a economia dcvcriJ :rpparccer nestes
unnos de igual quanlidade de comr1ras deMses objectos.
Portanto, a ucspi.!za d.1 marinhn po Jeri:l o d~veria ter d.minuilo e ir uiminuin:.lo em sommas de algrtma iLDJlOl'tancia.
Se o ministcr:o nfio tem r o lido f.tzer economias, se o
minislerio dep,üs d.t :.ccumulação de um material immenso que lhe dl!l'eria servü· gastou mais do que se
g:rstava no5 anoos :mttriorcs, com excepção unica deste
anuo de prcpa,ativos, que explicação tem a conservaçü.o
do um miais te rio desses no po~cr t que vantagens trm·á
c!le ao paiz? Vai dt·smoralhando a nulorid.tdc, fazendo
p.·rJcr o prestigio ao go·.or·no, perdonrlo uma se~sáo in
teira, cm que não tem iw cousa alguma, e os seus amigos ainda. lhe ditem: • Mantenha se e muntenl1a-se a torlo
o custo. • E' o que lhe repeLia ha dias o nobre senador
JIC[a proviucia rJo Rio-GruuJc do Sul, o Sr. barão de
Quarahim.
E' cLmi. c p3tente a s:Luação de desgosto e <lesa venças
cu1 q uo o mioistorio se ucha entre si c com as eamarus,
quero dizer, com a camara dos dcputauos, com o senado,
com os seus Ollljll'egados, com o paiz inteiro I lnfdiz cm
toJos os seus plaaos, derrotado cm todas as suas conccp~~õos, wudo o puiz marchar desanitnado da maneira por
que v<.~i, mal succedido cm tudo quanto emprchende, o
1ninistcdo l<~n,~a a culpa sobre todos, e cada um dos seus
membros nos outros ou cm alguns de seus collcgas!
O noJiro Sr. pro,i<L·ntc do conselho é ccmurado r1elos
seus amigos, porque dizem que n:io 1oma na direcçfw
cl•)S ilt~O~iüs iii)UCIJe inleres~e que úevêralomar; qucr~m
d(z•;!' ljllC S. Ex. niio scrviu-;;e de .todos o_; meios que lhe
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da a sua i.nfluenciJ. pessoal, a SUJ iufluencia eomo !r lnis.
tr? e chele <lo gal~wcle, p:JJ'a ar r<.~nc~r vo:os, para !'Jzcr
lrr~mphar as m~drcla~ que o ga!Jinctl! julga indispon>a.
ve.s, e com_n~a:or nut~lvro de votos o proj~clo I.Jancurin,
qu~ o Sr. mw:slro da lawnd 1, .e não elle chefe do ministerw,
dec]JI'OU
' I
h 'quc~lào de gai.Jmcte! Parece l p0t'ém l nun.
·1 v
n~o a JU•_g<10 ~.Jc ass:m, p:t1'11ue, s~ é verdade o que s~
dJz, o m2ntste~JO ai.JJ11rlon~ essa medtda, que de via tr,,z -r
a SJlvaça 1 t:!c UllCrlS:leo tmport.IDLes, c dt!ÍXU-d sem tih~
cus·ão no senado!
.As queixas dos seus colle5~s fazemlwnrn ao Sr. prc.
S11Jentc d 1conseih•1, alé pot que, ao p~sso que se vê qu~
alguns dcll~s, sem que occuJ'e.n 1•or um iusl~nte as cácl~i
ras do senad.J ou de dL"J'l•• tudo, ~c veem rodeados do 3
pre'endentes, que nestes u:lilllos dias tmLuo da liquiJa.
~:i o d;ts contas ....
O Sn. D. niANOEL : -Exl~em o cump imento d~s pro.
messas.
O Sn. SouZA Fn.l.:'iCO:- .... de obter o cumprimenta
d.Js promessas; :10 JLISSO que se vê Js.o, S. Ex. conwr.
va se sclio, auento ús discu,sOl's, c, ao que parece, não
tcm. pa1'le l.'lll, nc_nh uma de •sas.l r:t n;acções.
. Nao tome S. l x. como elog1o eomplelo n que acabo de
dtzer, não o é; po;quc elogro mais merecido teri.:t S. Ex
s~, como minisLJo c presi.Jenle do con-clho, Lives~e impe~
d.do que .;•sscs ubusos se dessem, w Je~lizas>e:n, pr·iuci~
palmenle por outro qu_e tem tomado a posi~ão de S. Ex.
e ~e rrocld ma o ~et·dadeuo eh fedo g~IJin e te, isto é, o Ji ~
tnburd.or d·Js l~letos qtte o paiz fornece aos minislro3 par a
o serVIÇO pu~lrco c na o para arranjar maiorias.
_A~sim 1 po1s, não é r~ro ouvir aos proprios amigos do
rmn_l:itcr,w qt~e clle vat mal, que é preciso uma moclific~$uo, e precrso que sait _o presiJ~nlc úo conselho, c
S<Ua porgue n:ío presta á srtuJçilo o apoio irregular quo
el!a preCisa para manter-se a todo o custo ....
O SR. D. :ttlA~OEL :-Ficão rlous para nuclco.
SR. Souz~ FRANCO:-.... ,. é preciso, dizem ainrla os
amrgos o~ os threctores, que Rala outro por incapaciJade ·
um tercc1ro, ponpw
n:to dá, fo1·•·a
a or·•:.nisacão
al"uma:
•
l
0
•
t:l
I
e .o qua:·to, em t1m, P?rque c cont1'a elle que se dl'senca·
~cão as u·as da opposrção, delle que Jl' ocede a dt·scon.
bança geral .... Revela-s~ em tudo isto que para mant~r-se a toJo o cu~to a.s:Luaçü.o pn·cisa dcsfaztr-se de.mi·
~Jstros e q~e esla de,c!dtda a pó r pedra em cima do p; o~
Jecto uancarto .... Sera rsLo exacto quanto a csle aLando·
no? E' o que iremos vendo.
. Sai~o ~qt~elles_ que não pode?l prestar seniço cxtraor•
d.tné:lrro a ~Jluaçao anormal; sa1ão aquelles que não te em
s1do na quad1 a ~astante haLe:s, ba~tante d.-cididoo p:tra
empregarem me tos que não podem ser nunca tolrrados
mas qr~e. são ia~ispeasaveis para que pJs~em idéas qu~
são exi__;trlos, nao pelas convemeneras pui.Jlrca~, mas pelas
n~cessJdades da sustentação de ~una situaç:io que só
pudo manter-se pelos ·~xtraord,nanos a que s~ vai recorrendo.
·
Senhores, o nobre senador pela p'ovincia <lo Rio-Grando
do Sul, dando-nos os pczames porque o ministerio~e suslenla ainda a nJsso· pi.!zur·, creio <rue COlllflrehendcn I.Jem
qllc a queslfio é de p~zames ...
0 SR. D. MANOEL: - Apoiado.
.o SR. SouzA FnANCO:- •••• de ,rcza~es, não para
nos dou~ ~u par~ alguns, I?as para o unpcno cru geral!
porque c a e scnt1r EC a conrln uação de um ministerio que
nuo tem l'l•l'ÇU nem nas camaras, nem no paiz, nem em
parle alguma.
Vou ler as palavras de S. Ex. em referencia a mim,
e sinto que nü.~ esteja presente; mas, como não se
trata de u~1a drscussáo pr•ssunl, e sim do princípios,
posso contmuar nclla, não obstante a sua ausencia,
porque não digo cousa alguma que se rcÜJ'a ao nobre
Sr. barão de Quaraldm em particular.
k Sr. presidente, pcr·mitta V. Ex., àií'il o nobre senador pelo Hio-Grande Jo Sul, que cu concluu dando os
pezames aos Srs. Souza Franco e marqucz a~ Olinda .... •
Eu tive al6 a honra d:r prioriJade ....
1

q

i•

li

r

SESSÃO EM 4 DE AGOSTO.

37

o Sn. Sit'\'EmA DA MorrA:

-E com razão.
para comprar matel'ias· primas existentes, crear novos va~
Sn.
SouzA
FRANCO:
_
Quando
se
trata
de
cousas
!ores,
e assim pr·oduzir capitaes que vão successivamente
0
desaorad<~veis, eu resigno me a que me anteponhi!o aoa crean\lo novos. Assim, o credito crêa. capitaes, se n~o momeu~ collegas e amigos. (Continita a lm·) • ... por não mentaneamente,, em tempo suaicienle; e será pouco
terem ainda podido derrubar o ministerio actual.
amigo de seu pmz aquellc quCl se oppuzcr ao razoavel
desenvolvimento do credito, que está muito dependente
« Quanto maiores são os insultos que se lhe dirigem, dos bancos de emissão.
quanto maiores são as contrariedades que se lhe oppoem,
mais cresce a sua. resigna~ão e o d~:se~o de servir o paíz
E' convencido desta. ver.Jade que o paiz inteiro se
nas conjuncturas difficeis em que se acha e nas quaes pronuncia quasi que unanimemente em favor do desen~
não se achou jámais ministerio algum. ~
volvimento dó credito b:mcario e contra o projecto.
ullimasp;.~lavras-conJ'uncturasdifficeis
do
Sr. ministro da fazenda; e tão geral é o pronunM
omecareipelas
C
,
. I
o•
ciamento que o jornal que publica o pouco que póde
nas quaes nunca se acho11 rninistcrw a gum. ó uma verb f' .
• .
d'
co 11ler em ene tcto do nunl:terio vem rzer, como um
dad e·• nenhum ministe: io se acho11 em dilliculdades iguaes, grande
achado : • Ha uma carta vinda da Bahia.••• ·•
por elle creadas; nenhum ministelio encon.trou n11nca M
no::so paiz opposição tão geral e pronunc1ada; nenhu'?
O Sn. D. MANOEL: - Contra centenas I
minister ío teve, portanto, corno tem o actual, necessJO SR. Souu. FRA.NCO: - Ora, que admiração! Contra
da de de declarar que unicamente são as camaras os orgãos centenas ha uma! ... E essa mesma carta, essa unica que
da oyinião publica, não tendo assim .em attenção alguma cttais, essa que, ainda sendo verdadeir·a, é unica, mostra
a opiDião do r,a!z inteiro, que, se n.ão é chama ..to par.a vir que não tendes senão um voto contra centenas e milha~
discutir e dcctdtr os negonos pubhcos, ? faz por me~o .~e res. No dia seguinte vindes dizer: • Ahi vem da camara
seus representanteq, e deve ser attendtcla a su.a optmao da Bahia uma. representação ! " Tambem uma unica, e
quando ella emanifestada tão expressa e unammemente com q11e circumstancias I
como o tem sido em desabono das i<léas financeiras da
actual administraçao.
O Sa. D. MANOEL:- E' verdade; e que camaral
. Senhores, principalmente quando se trata da camara
O Sn. SouzA FRANCO: -Senhores, quando nós esta~
dos Srs. deputados, desse gigante que redobrando suas vamos no ministerío fazíamos todos os · esforços para
forças quando as vai reforçar periodicamente na fonte donde nunca desmorali~ar acto nenhum dos nossos antecessoellas lhe vêm, corno o outro gigante que quando derru.b~do res. E' facto; eu, por exemplo, que era muito amigo do
crea.va novas forças desde que tocava a terra, é na optmão actual Sr. ministro da fazenda, e que ainda hoje não
publica que ellas se firmão e basêão, e nunca em pniz tenho ràzão nenhuma para acabar com as nossas relanenlmnl constitucional se disse que a. opinião publica ções particulares, apezat· de conhecer que houve na sua
não deva ser respeitada e a.Uendida.
demissão perda para o thesouro, disse a muitas pessoas
Senhores, como procurou o nobre senador fazer des- que de ·cjaria poder propor a sua volta ao thesouro,
merecer esse pronunciamento gerrol da opinião? São in- mas que o não fazia para não desccinsiderar·O meu ante~
teresses que fa.Llão, não é a. razão, disse o n_ob:e sena~or. cessor, nomeando immediatamente uma pessoa que elle
Não creio que tenha o nobre senador o dtreJto de drzer julgou conveniente demittir.
itque!les que comnosco discutem os principias bancarias
Hoje está. acontec~ndo justamente o contrario: todos·
e mostrúo a inconvcniencil de restringir excessivamente aquelles que no ministerio de 4 de maio forão eles onera~
o credito que elles não teem razão ; sustentão interesses, dos de seus cargos, que em verdade forãe pouquíssimos,
e naturalmente interesses illegitimos, porque os legítimos te em sido restituídos aos mesmos ou nomeados para
não poderião merecer os seus.reparos. No governo reprc- outros!
sentativo que nos rege o que é que representamos? Interesses politicas, interesses do co!llrnercio, interesses da
O SR. FERRAZ:- No Rio-Grande do Sul é a mesma
ugricultura, interesses das a~tes, mlerefs?s geraes e parM cousa.
t.icu!arcs ; e é da combinação desses wteresses que
O SR. SouZA. FRANCO : -No caso de que trato se "provem a prosperiJade e a grandeza de um poiz.
revela em t0cl.t sua força o procedimento do mioisterio •.
. Os direitos individuaes ou políticos dos brasileiros, fir- Uin emprl'gado demitliclo por inlormação da presidenM
mados na constituição, não se vem pôr em duvida todos os c ia da .Bahia, sendo accusaJo de haver contribuído para
dias, não é delles que principalmente Lr atamos. O que uma assuada que al!i se ilzera e tambem de faltas como
discutimos todos os dias no parlamen!o são o; diversos in- empreg .do publico ; vem á côrte, é nomeado, e como
teresses sociaes e industl'iaes, que precisão ser regulados recompensa dá-se-lhe ajuda de custo, contra a. disposição
por lei ; e ninguem tem direito de oi?er aos que se pro- do novo regulamento, e é esta elevada ao duplo da
rruncião ou votão em sentido favoravel á conservação dos quantia costumada l
·
bancos de emissão e ao razoavel desenvolvimento .lo creM
Não admira qur., grato a esta nomeação, fosse aquelle.
dito: • São interesses mesquinhos, talvez es interesses empregado promover uma representação da camara de
de dividendos, que dirig~~rn sUl opin~ão. •
· que é presidente, com o~posição de dous vereadpres; e
Sil,o tão legitimas, tão importilntcs, os interesses que o é esta representação que faz que se alegrem os.am1gos das
paiz em geral e as industrias toJas tir1io dos b:.tncos e do restrícções do credito, que tal vez ignorem que, Jogo que o.
desenvolvimento do credito que nada ha a censurar souberao os munícipes, estava-se assignando uma outra
áqucllcs que sustentào esws instituições. Fazem rele- que Já continha milhares de assignaturas e representa a
vaote serviço ao paiz c são merecedores de honrosa men· opinião da muito briosa cidade e proviucia da Bahia.
çào, e nunca de se lhes attríbuir os esforços a motivos (Apoiados.)
menos di"'llos.
· Tambern não é razoavel a evasiva a que· ainda se
o .que resta ver é .se essa representação é aceita pelo
agarrào de que o credito não crea capitaes, não póde rnini~terio, não o tendo sido outras que em sentido con~
nssitn animar a produc~ão : como se alguem dissesse que trario á medida bancarü o Sr. ministro do 'império tem
a simples entrega ele um bilhete bancario creusse no feito voltar ás camaras peticionarias. Que, porém, e
mesmo momento um producto material qualquer. Tam- unanime, a opinião publica vai· se tJ. ostrando c9m as r~
bem o commercio não crt!a productos, e ninguem ousa presentações que vüo chegaodo, como a que amda boJe
dizer que não desenvolve a riqueza. publica.
apresentei, assignada pelo .corpo do commel'cio da cidade
Quando o comrnerciante remette do Rio de Janeiro do 1\Iaranhão ...
para New-York 1,000 saccag de café não crêa nada de
0 Sn.. D. MANOEL: _ o ministerio está morto tamnovo ; mas, procurando novos consumidores, dá maior
valor ao producto remetlido e eleva o valor ao que íica bem ...
no merca~o prompto para non1s remessas.
O SR. SouzA FRANCO:-Eu o entendo assim, e é crença
Assim, a entrega de um bilhete bancaria, se não crêa "'eral que não póde sustentaNe contra a divisão que
no momento um novo producto1 uabilita o possuidor favra em seu seio c contr::l a opinião q1\c o rep~lle nas cu·
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maras o no paiz. Dá-se a s~u rcspeiío ..o que ~iz o cscrip · é tal que o minisletio teme propor a Jei do orç.;mcolo tor a que já 1wje me referr e é o segul!lte (le) :
porque descoulia da m;doria, e, évitando confessar su~ .
" E' prineip:o reconhecido quP., excepto nos cas.os de de;confiança, recorre ao absurdo da dispensabilldacle da
periao
imminente para a patria, é necessario impedrr um lei do orçamen·o e rocêa a sua demor.t na camara dos
0
deputados, não obstante o uso abusivo e diario que faz
m<ío miríistro de fazer ainda Loas cousas. •
do encerramento, de sorte que membros daquella camat a
OSr. ministrG! do imperio já sustentou yn·incipio it!en- dentre os mais dedicados amigos do gabinete que se ju!~
tico em seu discurso na sessão do anuo proximo passado, gão lwbilitudos para recitar discursos im; ortantes, e não
assim como sustentou em outro mo dia 5 clejunho de 1.858 o podem fazer em r:ol do ministerio, vê ll depo!s queixarql'l.e é dever de lealdade gue os mitlistros sa.retirem quan- se àe que se lhes t1ro.u torla c qualquc1' occasrão àe se
tlo s'e reconhecem sem força.
.
pronunciarem na questão Lancatia, elles que süo comEu não levo o princiJ.iO Jo escriptor citado ao ponto merci.antcs, filhos- úe commerciantes e eldtos por comde impedir a passagem das leis annuas, mesmo co~n um meru.tntes.
ministerio que tenha tocado o extremo da impopulandade,
(lia um aparte.)
como o actual. (Apoiados.)
O Sn. PRF.SWENTE : -Isto agora ja não é resposta ao
0 SR. SILVEIRA DÁ l\IOTTA: - Uni ministcrio bom discurso do Sr. barão de Quarahim.
póde tclJnbcm commetter máos actos.
0 SR. SILYElRA DA :MOTTA:- Até já DOS deu a notiO SR. SouzA FRANCO : - A diífcrcnça consiste em cia de se haver assígnado a paz.
que, se um xpinisterio bom fizer passar uma me:dida meSn. SouzA FnA~co : - l!:u sinto que, réferindo-me
nos digna de approvação, ha de melhora-la na execução, a O
esse
acontecimento de que tivemos noticia pelo
e que o máo minbtro per:verle até as boas medidas com paquetegrato
que
ac<tLa
de fundear, pod~sse desagradar ao nosua pessima execu~ão.
·
bre senador!....
·
Ea dizia que, se os protebtos e as rrpresentações vão
0 Sa. SILVEIRA DA 1\!0TTA:- Não, senhot:.
chegando de to rios os pontos, o mirrbLerio procnr a su1Tocar a manifestação das opiniões com as demissões qua
0 SR. SOUZA FRANCO:-~ ... e ·que o seuesiritu belcomoção. Um collector que, como homem, como la"ra- licoso levasse a mal que eu dissesse que o senado estava
der, ousou assignar nma carta muito respeitosa dirigida impressionado com noticia tão agradavel.
pelos eleitores do S. João do Príncipe, di em-me que foi
(Ctuzcio-se apartes.)
demittido immediatamentc. Foi o Sr. Diniz o que assim
soffreu a. v:olencia com que o Sr. ministro da fazenda
Di,Ja o nobre senador Sr. barão de Quarah:m (lê): • Eu
quer impô r sua opinião ao p~iz, que a repelle. Senhores, creio, senhores, qne a opposi~fio não tem ré:'Uectido sobre
entre nós os mandatos políticos nao são i.11porativos; as consequ<:ncias do seu procedimento, sobre essa agiporém dahi não se segue que o .deputado deva deõprezar tação que provoca, sobre .esse desrespeito que r;rupagl
a opinião dos seus constituintes e que e!tes incorrtto em por todas as partes da sociedade. •
·
falta fazendo -lhe chegar ao conhecimcn to, mesmo sendo
O nobre senador terá um unico facto a cilar de agitação
ministro, quól é sua opinião, comtan:o que o fação cGm 00 imperio? O nob1·e senador acha que ha agitação em
todo o respeito.
.
reunirem-s~ uns poucos de homens que fazem parte de
uma companhia para representarem, usando do diteito
O SR. FERRAZ:- Não acho decoroso.
de petição, muito respeitosameute contra uma medida
O SR. SouZA FRANCO:- Se não acha decoroso, achará que entendem que lhes é desfavoravcl e pódtJ ser f..1tal ao
merecida a demissão ?
imperio?
Eu conv:do ao nobre senador para que diga onde, em
O SR. FERRAZ: - Não, não acho decoroso.
que
Iogar e quande houve a mais pequena agitação sobre
(Cruzão se alguns apartes.)
este ponto ? E' do seu dever dize-lo, e quanto antes.
O Sn. SouzA. FRA:'I'CO : -Pois eu declaro ainda que,
Mas o nobre senador terit razões para assim se expliquando o empregado ·se contém nos limites do respeito,
como na carta de que falia, que sómentc continha a de car, porque, sendo S. Ex. um dos medicos assistentes do
claração de sua opini5o, eu entendo que o cmprrgado doente e conhecendo sua fraqueza, está convcneido que'
o mini~terio não póde sustentar-se de modo algum. Veiu
deve ser conserva do no l o~ar.
então pro:urar evasivas ; veiu como que lhes excitar os
I 0 SR. SILVEIRA DA MOITA: - lss0 está rr.uilo elas· brios
e fazer para elles ponto de hojij_ra de se não retiratico;
rem, a pr?te;Xto rle ag~tações que ~ao cxi~te~1~ por·que o
)
O SR. SouzA FRANCo : -Foi o que eu disse o anno uso elo· dtretto de petrção collecttva ou mdiVIdualmente
passado, que respeitava as convicções do deputado oppo- não é agitação, nüo é crime em face da constituiçdo do
imperio e dos principias do gevern0 representativo. E
sicionista.
·
para lhes lazer ponto de honra a permanencia no ~oder
O SR. FERRAZ.- E eu achei utn acto de fraqueza.
S. Ex. disso ainda : • Senhores, seria uma calamidade a
0 SR. SOllZA FRA~SO :-Foi porque Y. E:(. não consi- demissão do ministerio nas circumstancias actuaes l.l •.
derou ainda outra circumstancia, que o minist~rio ~e 4
0 SR.. YASCONCELLOS dá um aparte.
de maio era miniolerio tle conciliação e n~o podl[\ deixar
O Sa. SouzA FQANCO: -Senhores, o ministerio, em
tio respeitar as diversas opiniões.
luta entre si, com as camaras e com a nação inteira, só
(Ela alguns apartes.)
·
póde trazer c~lamidadcs sustentando-se no poder, pelo descredito em que vai deixando cahir a autoridade. (Apoia-.
0 SR. PRESIDE::s'TE : - Attenção!
Eu sinto que não seja oc,·así<io de discutir a orgc.o Sn. D. niANOEL:- A isso é que cu chamei magna- dos.)
nisação deste. ministe• !o, deciJicl~ em rasa ;!c ~m Sr. vis-'
nimidade.
conde senador pelo Rto de· Janetro, que nao e o Sr. pre(Ela outtos apattes.)
sitlente do consdho, mas em cujo nome já fo.~llci, e ainda
hoje tratei ele opiniões suas.
o SR. rnESIDENTE: - Attcuçfio!
Se fosse occasião propria, eu diria algumas palavras
O Sa-.-'SouzA FRANCO:- Eu tenho ainda alguma cousa
a dizer, c, tendo mostrado o min:stcrio cm luta com os sobre a distribuição das pastas, de que resultou caber
uma que nfio tem in!luencia politica ao Sr. prasidcnlo
Wtls empregados ...
do conselho e serem as mais importantes distribuid.1s
(Cru:tio-se alguns apa1'tes.)
de sorte a Jkrrcm sob direcçllo externa.
0 Sn.. PRESIDENTE:- Atttll•táo!
Assim dislr ibuidas as pastas, o ministerio tem por si
O Sn. Souu FnANCO :-..... direi que lambem cm luta o ·saLer ou a sabedoria, a !orça e a probidade, que
1:.
a cam:Ha llos Srs. dcput"dos, c a luta ou dcsc0nGançu são o apanngio 1 talvez cxclusivo,_do tres brasileiros, que
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assim dot~dos pela Providencia ieem a predestinação lle não tivesse o npoio do Sr. ministro. Se S. E,_, está conven..;
dirigirem os deb tinos do Brasil.
. . .
cido da Ur:>n~te necessidade das obras indicadas pelo
sao clles os que sust~nlé'lo. o mmtst.erJO: mantenha se Sr. corooed'ardim, deve pedir á assembléa geral fundos
no seu posto, ~ 9: senha, tgual a da sentmella ef!l caso de para elias, ou manda-l~s fazer pela quota consignada para
guerra; " Dc1xat-vos matar, mas não conscntL que al- as obras da sua repartição.
"llCm passe. • O nobre senador, que está ao que parece
Devo suppor que S. Ex. o Sr. presidente do conselho
~o se'rr edo, veiu repetir no senado ~ senha ou santo da eslá convcnc.do d.1 necessidade de prevenir que a barra
época~ c para incut!r receios, p:J.T.a excitar bri_os, falia em da cidade do Natal se ouS\raa a tal ponto que torne ilnpericros que não extstem, em agttação 9:ue nmgucm lhes possivel a navegação.
·.
dev~ dar a vantagem de realizar, e na hoguagem patrio.
Sa assim acontecer, a capital do Rio-Grande do Norte
tica do re>peüo á lei e á autoriJatle, que está hoje no co- e a p: ovioci:t ,P.ld~ soll'reráõ grande prejuízo e acabará
ração de todos. (.Apoiados.)
esse commerc1o dtrecto com a Europa, que ia prospe.;
Não p6rle falia r. c?m fundamento ao gabinete na ?On- rando, vindo os navios europeus carregados de producservaçã.o do .presttgto que nunca teve,, e menos d:.~ força tos, que trocavão "(i)Or ct~fé, assucnr, algcdão, etc.
.
legal, que, so~enle lhe pobc?do pela força da no~eaç.ão,
Ora, não tendo S. Ex. dado uma palavra a este respeiserá mais atmgo do patz detxanJo a quando a na o pude to, cu r.ão flOdia deixar de pela segunda vez instar com
manter intacta, quando lhe .falta a maioria, quando a S. Ex. para que se dignasse dizer-me fe está disposto a.
OJlinião o não apoia.
mandar fazer essas obras, que devem principiar pelo
Depois referiu-se S. Ex. a palavras que se attribuem ao alargamento da barra por meio de uma barca de es.caSr. cx-pr~sident.e do conselho: «E' preciso r.csistir ao ;~ei vaçiio.
para servtr aoret.• Lembro-me que reclamet na occastao
l\1as, Sr. presidentr, fallando eu sobre o orç~menlo da:
e dis~e em aparte : é uma rel'elação ! e ainda mais algu- marinha e ins:stindo wbre um objecto que muito intemas palavras.
ressa á provinc:a do Rio-Grande do Norte, não posso deiEu comprehendendo o pensamento de conformidade xar de aprol'eilar a occasiii.o para exprimir a minha admicom ~s admoes1ações que o nobre senador dirigia ao mi· ração a respeiio do que disre nesta casa o nobre ministro
niste1 io, entendi que nos conselhos de sustentação a todo da mnriuha, pre>idente do conselho. Disse S. Ex. que se
o custo entrava o consdho de-tambem contra a vontade tem consumido muito tempo na discmsão do orçamentCJ ..
<lo rei.
5enhores, quando cànieçou a diwussão deste orçamento?
Terça-feira passnàa.
·· · ·
·•
0 SR. D. MANOEL : -E' verdade.
~a quinta-feira, sexta e sabbado não houve casa~ Hon0 SR. SeUZA FRANCO : - DeJ311is da publicação do dis- tem tamLem não houve sessão. Temos, po1 tanto, cinco
curso, e po~~quc o nobre senador é o competente para dias; e cumpre notar que nestes cinco dias se tem falia do
explicar seu penoamento, devo ficar entendendo que tazia ordinariamente sobro o nçamento duas ou tres horas em
uma allusão aggressiva, em que não se referia á actuali- cada sessão, pot·que se tem trata•lo na 1.a parte da ordem
dade.
do dia de outros objrctos. Pôde-se, portanto, ~lcular em
Ainda neste caso cu direi que não parece conveniente 10 ou 12 horas o tempo que se tem gasto na discussão
trazer a coróa á discussão, dando logar a entender-se que, elo orçamento da marinha. E o Sr. ministro da marinha.
fl'aco a todos os respeitos quanto á opinião, o mín sterio se como que censura a opposií;ão de ter consumido o tempo·
firma no apoio de vontade superior, que não deve pôr assim com discussões inuteis! Já vê o senado que o rer aro de
a rlescobt:rLo. (Apoiados.) Que não convem fazer crer sem S. Ex. é destituido de fundamento.
fundamento que um ministerio a que é adversa a opinião
Pretenderia S. Ex. que nós approvassemos ou repropuulica em quasi unanimidade, e tem nas camaras op·- vnssemos silenciosamente as verbas pedidas para o serviço
posição que por vezes tem estado em maioria, este mi- da mnrinha, na somma de 7,000:000H? Esperaria que nóS'
nisterio, que assim não póde governar o paiz, póde ter não examioassemos a maneira por que se gasta uma quanoutras 1azões para sustentar-se no posto.
tia tão avultada? 1!.' assim que o nobre mini;tro procedeu
Aceito, como já disse, a intelligencia que o nobre senador quando foi membro da opposição ? E' assim que procedá arecordação das ;:talavras attribuidas em outro tempo dêrão aquelles com quem está hoje tão estreitamente
ao Sr. marquez de Olinda, e, acompanhando o pensamento lig~do? O paiz nos será agradecido pel0 modo por que
da ~e>istencia legal a que S. Ex. se agarra, creio que procuramos cumprir o nosso dever; elle reconhecer:(
tamLcm em nome dos seus nmigos, peço licença 11ara que incessantementa defendemos os seus interesses,
ncerescent:Jr somente duas letras ao dito a que se referiu. combatendo ao mesmo tempo o governo que tão mal
desempenha a alta missão de que está incumbido.
Fic:~rú clle deste modo:
Pasmo, Sr. presidente, que homens que nos ensinárão
• E'preciso resistir aos reis para melhor se1·vir ao rei. » a fazer opposição, como são essQs que hoje se achão ·na
. O Sn; D. l\IANoEL: -Aos rei~, isto é, aos olygarchas. maioria, venhão censurar-nos porque gastamos.algumas
o sn. SouzA FR!NCO: _ Está entendido.
hora.s em discutir 0h,jectos que int~r.essao profu~damente
•
·.
o patz I Mas Bquc certo o no !.Ire mm1stro da mannba que
O Sn. PRESIDENTE: -Não havendo ma1s quem peça não é capaz de demover-nos do propo~ito em que estamos .
1 de continuar nesta discussão; tenciona!nos discu.tir, e}ar-:
a pnlavra, vou pôr a votos o a1tigo. (Pausa.)
I O SR. D. MANOEL: _Se ainda ha casa, Sr. presidente, gamcnte, as forças de terra c mar; tenciOnamos d:scuttr, e
eu peço a palavra.
1arg~men:e, o orçamento da f~zcnda; e ta.mbem l!avemos
1, de
'
d1scut1r largamente o proJecto bancano. A d1scussão
O SR. PRESIDENTE:- Tem apalavro.
I continuará; a opposição não deixa o seu posto, e não dá
O Sn. D. I\[ANoEL:- Sr. presidente, tenho neccssi- attenção âs ecnsuras dos qtie fogem da discussão e se endarle de fallar, porque poucas vezes occupo a attençno tregão,a um silencio que o paiz altamente reprova.
do senado com negocias de minha provincta ; e, tendo
E' notavel, Sr. presiJcnte, que o nobre ministro da ma?ll cm uma das ses~ões pas~adns tratado de um ob- rinl.1a n1io mo P.ermitw emilt1r o meu j~izo sobre os nc·
]ecto que interessa mmto ao R.t.o-Grande do Norte, o Sr. goCios que se d1scu~am _oe~ta casa I Po1s dcvéras S.·~x.
prtsidente do conselho não se d1gnou diir resposta alguma re~ota-me tão nese1o, liiO 1gnorante das cousas Elo pmz,
a esta pa1 te do meu discurso. V. Ex. se r1·corda de que a ponto de nll.o poder emittir _meu juizo, ainda qne h.ueu li um trecho do relatorio do Sr. ministro da mm inha a mildc, sobre os objectos ele que se trata nesta casa? Pors,
resptilo das obras de que necessita a ba;ra da capital ~en?o,res, é 1ão insigniu~ante (no entende; de~· Ex.) este
daquc!Ja provincia para que a navrgaçao n1io hque md!Vlduo qae agora lalla que· nem pode form<tr um
completamente obstruida. S. Ex. se referiu á opinião do juizo st1bre o relatorio da marinha 1
. _
Sr. coronel Jardim; eu chamei para este rot:tto a attenção
E. será preciso grande talento o. vast~ crudtçao ~a~·a
de S. Ex. e disse que não me anim~va a oficrecer emcn- se dtzer que clle nqo presta, que. nao oOcrecc. u_m~ u;~a
da. consignando quantia paro us dttas ouras, porque re- que mostre ?onl}ect!llent?· c prat1ca ~a. r<'p~rt1çao l Nao
cetava que não fos~e ~pprovada pelo senado, uma vez que . se conhece a pnmr:t a VJJta que não !o1 cscnpto pelo Sr.
1
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presidente do conselho, que contentou-se apenas de o !elizrnente parece averiguado, segundo o parecer qu(J
hontem foi lido, dado pelo general encarrega lo do quaras~i·'nar?
N~te-se que nem esse documento foi redigido pelos tel-general, é que houve falta da parte do commandunie
empregados talentosos da sec,re,taria ~a marinha que alli que talvez tivesse evitado o naufragio em gue foi viclim~
ha: o que prova que o nobre mwtstro na o se tmportou com se tomasse as medidas indicadas no referido parecer.
O senado não podia ddxa~ de occupar-sc com este ob.
o relatorio, e disse : ~Saia o que sahir; para as camaras é
mais que sufiiciente! • E diz que sabe cumprir o seu de· jecto ; ao Sr. ministro da marinl~a corria a obri,gação de
ver! ... Não sabe, porque u~ m~nistro da; marin_ha nã.o dar todas as explicações que oneutassem o senado e 0
deve apresentar um relat?r.LO tuo. ~esgumho, tao defi- paiz, p:lra ajuizar das causas que produzirão um acontecimento tão l~mentavel.
ciente, na-phrase do Sr. mmtstro da J usttça.
Toquei, Sr. presidente, em alguns pontos importantes
O Sr. ministro da marinha como que me chamou orgulhoso, por ter eu tomado ~ liberdade de exp1 ünir mi- por exemplo, a inscripção marítima; mas o nobre minis~
nha ·opinião sobre o·rclatorro de S. Ex. Se ha otgu!ho 1 é tro nem uma palavra ubse sobre ibto.
f'undado na constituição que nos rege, po1·que nella ~n . Não pode contiul!ar o systet;na, mais que muito dispencottro o direito que tenho de emittir a minha opimão diOso, de mandar v1r estr<.~ngmros para a armada, muitos
sobre qualquer o!Jjecto que se discuta nesta ca~a.
. dos quaes desertão p. uco depois de terem recebido 0
Em outro paiz um ministro não teria a audacta de dt- premio estipulado nos contratos. E' de m:ster gue nos col.
zer isto a um representante da nação, por_que, quando este loquemos em estado de prescindir de tal meio de obter
~e esforça para mostrar ao seu p:lÍz que não quer des- marinhagem ; meio que até póde ser perigoso em certas
frutar em santo ocio o Jogar que occupa nq parlamen~o, circumstaneias. Foi por isso que eu disse que não teria
mas perscrutar as necessidades publicas e estudar ?smews duvida de autorisar o augmento das companhias do corpo
de satisfaze-las, oJl'erecendo conunuadamente na tnbuna o de imperíaes marinheiros, augmento que de certo não pode
resultado de suas vigílias e procurando assim corresponder trazer ta?ta despo•za como se faz c0m o engajamento de
f.t confiança da nação, ernl9gar de censura o repres~ntante estrangeu os.
Perguntei a S. Ex. se a nossa marinha de guerra estã
Ja nação é digno de louvor. flepito O que te_nl~o dtlO por
vezes, não faço caso das censuras dos mm1stros, nem bem prcp:1raJa para qualquer emergencia que possa occorrer nas margens do Prata, e que oLri5ue o Brasil a
quero os seus elogios.
. Se o Sr. visconde de Abaeté se julgou habilitado p~ra intervir, ou em virtude de tratados, ou no caso. de se
encarregar-se da pasta da marinha, não tende ta~ vez hdo achar ameaçada a segurança immediata e os interesses esnunca um só livro sobre a ma teria (e S. Ex. fot sempre sencíaes do imperió. Nenhuma resposta oLtivc do Sr.
pouco dado á leitura), porque não po 1c_rei éu discutir ministro.
Tudo isto faz crer que a S. Ex. faltão habili!l.~ões para o
sobre objectos de marinha? Não tenho cu bdo alguma cousa a este respeito? Não estou ha 1.6 annes no parlamento alto cargo ele minist!o d..t. marinha, porque não posso
ouviRdo e lendo as discussões? E' a primeira vez que suppór que S. Ex. detxasse de dar as explicações pediias
por um membro desta casa; do comportampnto d" Sr.
tomo parle na discussão destas materias?
Se o nobre ministro da marinha tiv~<~sse apresentado um ministro da marinha concluo que S. Ex. esta prestes a
relato rio como o .do minister io da guerra e estrangeiros, deixar o poder, e ha muito o devi.t ter deixado se nós
cu certamente teria feito os mesmos elogios que fiz a não estivessem os em um paiz de exccp ;ões e cm que
estes: sou justo, o que é bom approvo, ainda que seja de quasi tudo acontece por absurdo. Pois já houve um nlinisterio mais desacreditado, rirlicularisado e execrado?
meus adversarias.
E é possível gue o galvanismo possa ainda conservdr
Ora, Sr. presidente, se porventura o nobre ministro da
marinha quízessc apresentar um relatorío digno. deli e e a vida a esse cadaver chamado ministerio?Não.se attenda assemLJéa geral, deveria consultar ?S que ollercce~, de ao e~tauo do pai~, que o ministerio tanto tem procupor exemplo, o Sr. Paranhos, princ1palrnente o pn- rado agitar; não se laz caso das vozes dos representanmeiro.
tes da nação, que todos os dias denuncião algum erro ou
E se não ~e julgava habilitado para faze,-lo, re~orresse crime dos ministros; não se observa que as chamadas
a algum amtgo ou incumbiose essa tarefa ao dt6UO ge- maiorias das duas casas do parlamento são pequeníssineral encarregado do quartel-general.
ma~; e que até nem mais to mão a tld'esa dos ministros ·
Disse o Sr. ministro que procura cumprir os. seus d~ da Ee de mão a tudo quanto se tem dito nesta e na outr~
'!_eres. Sinil, tem um ofiicial de gabinete, que mmto o auxt- casa; feeha-se os ouviuos aos clamores das p1·oviocias ;
lm; tem a secretaria, quartel-general, conselho naval, emfim, sacri1ca-se o socego, os interesses e a pro~pc:rjda
conselho de estado, para lhe fazerem todo o trabalho; de de do paiz a seü homens, contra os quaes a opioião pnmaneira que S. Ex. passa vida folgada, e de certo não ha blica é unisona. Pois ])e~; viva o ministerio ·uma vida
de succumbir ao peso da pasta, que ac~itou para não ignominiosa; a opposi~ão continuará a denunciar os seus
t-rabalhar, porque já está entrado em annos e quer go- . erros e crimes e a mostrar que é uma grande impmienzar do resto dos dias que Deus lhe conceder. Aceitar uma cia a conservação no poder de seis homens inteiramente
pasta para não trabalhar, ou trabalhar muito pouco, só desacreditados.
lembra ao Sr. presidente rio conselho!
O ministerio põe em agitação o paiz inteiro com o neSr. presidente, eu estou convencido que felizmente fando projecto bancario; cons 'gue que elle passe na outra
este anno o senado exercerá os seus dirci~o> : eu me ex- camara, dopois de ter empregado Lodtls os.meios mais replico. O senado estava acostumado ha muitos annos a provados e indignos de um governo honesto; 'tlgo1 a rectLa
ser um automato no orçamanto; nem uma emenda se e já não quer que o projecto se discuta no senado. Nós o
lhe fazia, porque se dizia: «Não ha tempo. • Pouco se dis· discutiremos no or~amento da fazenda se antes não for
cu tia, para ev~tar que o governo ficasse s~m ~rçament_o. dado para ordem do dia. E não podia V. Ex., Sr. presiQue papel fazia este ramo do poder legtslatrvo na dis- dente, dividir a sessão cm duas partes, destinando uma
cussão da lei mais importante do poiz ? ~ra o governo a para a discussão do projecto bancario e outra pa1 a a do
causa de se demorar tanto o orçamento na outra camara; orçamento? Talvez que cm breve se peça a urgencia, c
era o goverao que pretendia inutilisar assim o senado quero ver como procede o ministerio.
e fazer-lhe perder aquclle respeito a que tem direito e
Sr. pre:iJcnte, são quasi 3 horas, e por isso vou pór
sem o qual mal póde desempenhar asna missão.
termJ ao meu discurso, que não teria prl!!ferido se me não
Oxala que o senado prosiga na marcha adoptada ~ste visse na necessidade de responder ao Sr. presidente do
anuo! Conserve-se a maioria silenciosa, que a oppos1ção conselho, q'ue attribuiu a amor proprío, digno de eslrasaberá cumprir o seu dever. O Sr . minist~o da mari~ba nheza, o emiltir o meu juizo sobr~ as materias que se chsdisse hontem que nenhuma parte llvera, dtrecta nem m- cutem no senado. Quem é que não tem amor proprio? Eu
. directa, proxima ou remota, no naufragio da charrua Ca- o tenho, e até orgulho nobre, não para me jufgar superior
1'ioca; e que não lhe consta que o finado comrnanflante aos outros, para tratar mal aos que estão debaixo de mim,
Pestana tivesse feito representação alguma ao governo mas para não fazC'r caso dessas grandezas ndo preparadas,
sobre a viagem que lhe fóra determinada. Mas o que in- como diz um distincto escriptor, que 0usão suppor-se se-
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nltorcs desta terra, e cujo loaco orgulho chega a ponto
de desdenhar todos que se não prostrão a seus pé~.
Apertarei a mno á pessoa que me trata com be:-~i
~nidade, tirarEi primdro o chapeo :\quelles que estão
!hui to abaixo de mim ; mas voltarei as costas a esses que
não sei com que tirulos querem julgar-me inferior a elles
e tratar-me com desdeB1. Em toda a minha vida tenho
mostrado qu~ sei ser amigo do meu amigo. (Apoiados.) A
prova está na proviucia do Rio-Grande do Norte. Quebrei
relações com os poderosos por causa dos fracos; não me
liguei com aquelles para opprimir a estes. Tenho sempre
tomado a dcl't·sa rlo> meus amigos daquella província, e
por amor delles me col!oquei em opposição nesta casa c
travei luta fort·c com o governo.
Eis o motil'~ por _que me cl;amão rfln·~oroso. A quem
fiz eu mal? Ilc1 de vtver em a!ltança com homens que mo
teem injuriado, insultado, calumn:alo? Não; com esses
as miuhas ::elaçõt'S acaLúrão para sempre.
.N~o !.!Sei tantas v.t zes d.a. p:davra para defender o
m1ms~euo de 4 de. maw, tão tn.) u~tamente aggredido pela
OPP,OSJÇãO q.ue hoJe s.ustenla e apoia o ministerio mais
om~noso que tem.havtdo no Brasil? E porventura tinha
~u mteresscs p~rt!Cul:1res para ass:m pror·eder? Tinha eu
mteresses p~rttculares quanào nesta casa rendi hon~e
n:~gens aos talen!o~ do meu nobre amigo o Sr. Souza
Franco, l0go depots da se ter entregado á advocJcia?
nepilo, sei ser amigo e ter constancia na amizade.
0 SR. FERREIRA PENNA:- Apoiado.
. O Sn. D. liiANt:>EL : - N:io me importa que o Sr. presidente do conselho me averbe de suspeito e me dec!are juiz incompl'tente. Está no seu direito; mas fique
S. Ex. certo rle que não f.tço o menor case da averbação e da dec!araç:\o,
.
A discussão fica acli:"lda pela lJOra.

O Sn. PRESIDENTE deu para ordem do dia da se~uinte
sessão :
b
1.a discussão Llo parecer da commissüo da mesa sobre
a. indicação do Sr. Vusconcellos, relativa á rl'fórma do reguncnto commum ;
E as outras ma!erias já designadas.
Levantou-se a ses~ão ás 2lJOras e 50 minutos da tarde.
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a;·m-;úo.

DO SR. lUANOEL IGXACIO CAVALCANTI
DE LACERDA.

Sumv..nio.-Expe~iente.-

Ordem do dia.- ia discusscio
do parecer da mesa sobre a r~forma do regimento commwn. - Pen~âo a f). .Uaria Joaquma llfancebo Dloret. ·
Impugnação e adiamenlo do Sr. .Tobim. Discursos dos
Srs. visconde de lllaranguape, Dantas, visconde de Abaeté
e Ferraz. Il.ejeiçâo elo adiamento. Passagem para a ga
discussão.-Nuturalisação de .João Carlos de Ol veira Soares e outros. Discutsos dos Srs. Fermz, barão de llfuritiba (ministro da justiça), Dantas, .D. lllanoel, Fonseca e
Pimenta Baeno. Adiamento do Sl'. D••tanoel. Approvaçào.-- Orçamento da marinha. Encerramento da discussâ&. Votação.- Orçamento da guerra. Discurso do Sr.
Souza Franco.

A's 1.0 3/4· horas da manhã o Sr. presidente abriu a
sessão com 31 Srs. seoadores.
Lida a neta da anterior, foi approvnda.
EXPEDIENTE.

O SR. 1.o SECRETARIO !ou um officio do 1o secretario
da carnara dos· deputados, remettendo as representações
rel~tivas á proposiçflo da mesma camara sobre bancos de
onussão.- A' cornmissão de fazenda.
Comparecêrffo no decurso da
nadores.
.

sess~o

mais 5 Srs. se ...

AGOSTO.

:t\.1

ORDEM DO DIA.
RllFOnJU. DO REGIJ\IENTO CO•IIJliU,\f,

Entrou em 1a disc~ss~o c passou sem deJJn!e parn a
2a o pare-cer da comm1ss:lo da mesa sobre a indicação do
Sr. Vasconcellos, relativa á rd'orma. do regimento commum.
PENSÃO A D. niARIA JO..I.QUI:s'A liiANCEllO MORET.

Seguiu-se a ']a discussão da proposição da camara dos
deputados upprovando a pensão annual de 72oa1 conce•
dida a D. Muria Joaquina Mancebo 1\Ioret.
,O. Sn. JOill:\I: -.Sr. presidente, o senado l1a de per.,
m1ltir q•1e e11 mamfeste a minha repunnancia cm votar
por esta pensão_; não sei qnc motivos te~e o governo para
concede-ln; veJo apenas cm um p1recer da camara dos
deputados dizer-se que a agraciada tem direito a receber
cs~a pe~1sào por ter seu marido fallccido em serviço pubhcG>, Isto é, em um de&astre que teve Jogar na estracla
de ferro de D. Pedt·o 1I!
Este motivo não me parece sullicientc pa! a coneeder.;.
se uma pensão; a constituição é bem cla·a; estas recompensas s6 se 1~odcm dar por serviços fl!itos ao estado : e
que serviço houve para dar se esta pensão 1 Se formos
nesta marcha, se em consequencia de acontecimentos
destes tivermos de dar pensões, creio que lerão de ser
innumeraveis e que a carga elo thesouro nesta verba
será cada vez ma:s extraordinaria e insupportavet Não
posso admitlir, senhores, que o simples facto de ter
individuo pereciJo em um desastre deva ser considerado como serviço publico ; e então quando se trata de
urna emprPza. na qu:tl entendo que ha menos serviço publico do quo part:cular, e em que o bem publico é muito
preterido pelo i~1teresse particular dessa companhia. O
facto de str esta empreza subsidiada pelo governo não
destrúe o que acal•o de dizer, e, se devemos considerar
serviço pul>Iico todo o que se faz em em prezas subsi~
diad:Js, onde iremos p~rar, quantas pensões temos de dar
com este exemplo em todos os casos iguaes?
Além disto, é para mim muito duvidoso que o serviço
feito na estr~da de ferro de D. Pedro II deva ser comiderado como um serviço publico, como já disse em pri.
u eiro Jogar; nesse serviço parece claro e evidente que
não se tem em Yist:Js sen!lo o interesse partict:~Iar, o que
é maifesto pelos preços cx:~gerat.lissirnos, não stí das passagens como dos lr~nsportts <le cm:g::s; tão elcvndos são
estes preços que crew que não achào exemplo cm estrada
a'guma de ferro conhecida: além di~ to o povo não tem
s:do ahi tratado cG>m aquella attenção e deferencia com
que d.:via se-lo pela administração: Não entrarei agora
em detalhes qne justifiquem o que digo; t:ll vez lenha melhor occasião para isso: JlOrtanto, não continúo. Só direi
que o :nodo por que esta empreza é dir:gida mostra bem
que este serviço não é fei~o no interesse do publico, mas
no ele uma empreza partteular, que até parece não calcular bem os seus proprios interesses, avista da e;ager::ção dos preços; e. eu, que freqnentemente transito por
e!la, ouço as que1xas e as lamentações das peswas quo ~
frequentão.
Senhores, Yoltando ú pensão do que se trata, se havia
motivos para dar-se uma pensão avi uva do uma das pessoas que fnllecêrão naquelle desastre, pot· que razão hayia
esta medida de ser parcial? Este favor foi feito debaixo
da impressão dos sentimentos de compaixfio qac a todos
tocúrão ; mas o governo não deve deixar-:sc levar facilmente por estes sentimentos; quando se trata da distribuição dós dinheiros publicas é necessario mais sangue-frio
nesta casa, e então conheceria o governo que o caso não~
era para tanto c que a medida pelo menos foi muito parcial, porque n:lo foi só csle individuo que pereceu em
consequcncia daqueile desastre; desgraçad:.~mente morrêrão outros que t;l!vez merecessem mais compaixão. Notnrei particularmente um individuo de nome Antonio de
Freitas :Martins, empregado na conservaç:io e serviço do~
trilhos. Esse homem era portugucz, havia pouco tempo
que se achava casado com uma senhora br<lsileira, e deixou filhos, a sua famili:t licou na maior dcsgraçn, e não
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mereceu cons:de1 ação senão dos Srs. directores da companhia, que tiveJãÓ a generosidaàe muito louvavtl de fazer entre si uma subscripção, dando-lhe cada um 100~.
Qual a razão por que se h<nia di! dar uma pensão á viuva
do capitào l\Iorct, se tinha direito a clla, e não à de Antonio de Frei tas Martins? Ila, pois, nesta nwdida uma parcialidaue que não posso approvar. Antonio de Freitas era
porLugucz ; mas para mim o facto de ser elle estrangeiro
é razão de mais pa1·a ter sido alleudido, porque, sendo
tal, veiu expor.-se a morrer, e moneu dé facto, no serviço de u~n paiz que _não era. o seu.
.
.
A sua vmv a, reduztda á ulltma desgraça, foi socco!Ttda
por um inglez; foi este honrado ioglez o Sr. John Foster
1\íac-Linnann, que tem estaleiro no Sacco do Alferes, quem
se compadeceu desta inf~liz, dando-lhe meios para su~si;;
tir e igualmente a seus lilhos, ou pelo menos uma fillnnha
de quen" aquelle honrado inglcz era padrinho.
Orn, como é que se nóde approvar uma resolu~ão tão
parcial?
Assim, pela minha pnr te repugno ;·otar por esta pensão
sem ouvir razões que melhor a justifiquem ; creio mesmo
que as suns consequenciJ.s não podem deixar de ser funestas. Teremos por este exemplo de d,Jr pen~Oes a familias de muito3 individuas que tecm perecido e hão de
ainda perecer em consequencia de desastre5 7 e que se
achão nestas mesmas circumstaneia>.
Comtudo, Sr. presidente, não me animando a rejeitar
absolutamente esta pensão, peço que o senado queira approvar o requerimento. que vou remetter á sua approvação, pedindo que seja esta resolução remellid.1 á commissão de üuenda, p:n·a que sobre ella de o seu parecer;
já não são poucas as pensões com que o estado carrega, e
se tiver de carregnr ainda com estas por acontecimentos
desta natureza parece-me que grande parte do dinheiro
dos contribuintes será despendido cm pensões sem proveito publico.
Foi iido c Dpoiado e entrou em discussão o St'guinte

nos achamos em l1ypoLhese Jill'tJrente ; a estrada de l'el'ro
de D. Pedro II é uma grande em preza que vai sendo :mi~
mada pelos esforços do govern0; é o governo quem pacra
os juros aos accioni:-tas; ella não tem ainda rendimontgs
para dar dividendos: como pód~, pois, dar pensões aos emp1·egados que farão victimas dos desastres? Pois nós continuadamente estamos a conceJer loterias para l>iuliothecas
para theatros ; nós, que abrimos creditos para a cclebr~
·commissão de gafanhotos e borboletas, não havemos de dar
uma pens5o a um homem que f,Jlleceu em uma empreza, a
mais consideravel do pa1z, e cujo andamento está a cargo
do mesmo governo?
Esse homem era mi'itar, não tinha ainda sua mulher o
direito a meio soldo, não tinha direito ao monte·pio; perdeu o seu marido por ter sido mantlado pelo governo
servit' na referida emp1eza, e não teria certamente tido
uma morte tão infeliz se se achasse em outra commissão.
Diz o nobre senador que houve injustiça; mas. porque ·
houve uma injustiça segue-se que se 'ba de votar contra a
pensão dada á mulher daqueHe empregado que morreu?
O que vai fazer a commissão, o que vai · dizer? E' tão
impm tante este negocio que o senado n :i o possa decidi-lo?
Presentemente são sómcnte estas ob~erva,~úes que tenho a fazer.
'
0 SR. VISCONDE DE ABAETE' (presidente do conselho~:-
Eu me poderia dispensar de fallar sobre este requer:mento depois do ~ue o senado acaba de ouvir; no ent~n~o sempre di1'e1 sobre elle algumas poucas palavras.
O nobre senador quer que esse projecto em que se
concede a pensão seJa remettido á commis~ão·de fazenda
para ella dar o seu parecer. Ora, RObre o que ha de a
commissão interpor o parecer? E' para dizer ao. senado
se as circumstancias do paiz permiLLem ou não· que o
governo continue a dar pensões? Parece me que não.
E' para dizer se porventura a pcs:oa a quem se dá a pensão não está nas circumstancbs de obter esta graça?
Persuado-me que o nobre senador encanegou-se já de
decidir esta que.s:ão.
·
R.EQUEllUIENTO.
Do discurso do nobre senador deduz-se uma censura
" Requeiro que esta resolução seja envi~da á commis- feita ao governo por ter concc·dido a pensão á pessoa de
são de fazenda. Paço uo senado, 5 de agosto de 1859.- que se trata e de não ter feito a mesma g1·aça á viuva
Jobim. ·"
do outro empregado da companhia da estrada de ferro
O SR. VISCONDE DE MARA.NGUAPE: -Eu penso, Sr. que tambem falleceu nesse desastre.
presidente, que o individuo de qua se trata não era como
Pareceu-me enxergar uma especie de contradicção no
qualquer empregado que a companhia tem para o serviço d:scurso do nobre senador: se elle acha que o governo
da estrada de fe1 r o ; não se pó de confundir com qualquer devia ser mais generoso contemplando tambem a outra
outro que em diversas estradas de ferro pos~ão morrer de viuva, como pretende S. Ex. que a com missão de fazenda
desastre. O Sr. 1\Iorct era official de engenheiros, foi col· interponha amda sobre este negocio um parecer?
Entretanto o nobre senador labora em. mn engano :
locado neste ser;.riço pe!o governo; era engenheiro do
aoverno, embora fosse pa"o pela companhia: por conse- não ha identidade alguma entre o serviço das pessoas a
quencia n.'!o póde servir cesta pensão de exemplo para que se re.feriu. ~ vi~Y~ do capitão More! ~está em cirquantos accidentes. possão occorrer a respeito daquelle cumstanc1as mm to d1~~rentc~ •. Esse captlao era e~
indivicluo, como d1z o nobre Ecoador. lia uma grande prega~ o do governa, _fo1 requ1s1tado ao governo pela d1·
diU'erença: o go;·erno applicou esse offi~ial naquelle ser- 1 rectona da cornpanlu~ da ~~trada de ferro, foi d~sviad.o
viço; o olliciai ~orreu, dci,xou a sua vmva ~esgraçada: pelo ~overno do serv1ço n;1ht~r, ao qu_al se havia de.d!·
por consequencw, o que pode fazer a commts~ão para a cado, se porventura elle nao fosse desv1ado desse serviço
qual o nob: e senador quer que se remella o projecto em para s~rvi~ co~o. engenheiro fiscal da estrada de fe~ro
discussão? Não póde accrescentar mais na la. E' um voto não terta s1do vtctul!a ~a.catastrophe em que succumbm.
de equidade, que eu acho que se d~:ve praticar para com No e~ta.nto ~outro mdlVlduo a quem o nobre .s.enaclor
essa senhor:J, que ficou desgraçada. O governo fez muito se refenu nao er.a empregado do govern.o, não !01 o gobem cm ter d..tdo esta pensão; e e lia não póde, portanto, verno _que o des1gnou para aquelle semço ; fot ellc voser remeuida á commissào de fazenda, cotuo se pede no luntartamente ~ue o to~ou a se~ cargo e ~elle p~recc~.
requerimento.
Portanto, as vmvas estao em crrcumstanc1as mmto dt·
O SR. DANT.AS:- Eu não sei o que a commissüo póde versas. .
_ .
. ...
.dizer sobre estt negocio; portanto, voto contra o requeO capttão ~oret, se ~ao tivesse s do y1ctm~a. ciesta caJ'imento de adiamento. Concedeu-se uma pens~o a uma t~strophe e ~Lvesse ma1~ tem~o d.e s.erv1ço mt!Ltar, a sua
viuva de um 1engenheiro que morreu em consequcncia vtuva, e!D Vtrtude da le1, ter ta dtrell? ao me10 so!do. de
de um desastre no caminho de ferro. O nobre senador seu mando; n? entanto ella ficou P,I'IVada ~este d1re1to,
oppoz-se a isso, e disse que essa pensão não é .devida- e!ll con_s?quenc1a tal~e~ .ele Ler alie stdo deSVIado do sermente concetlicla pelo estí.Hlo, porguCJ.oto. o agraciado vtço nuhtar, o _que fodetlo por ordem do govern~.
morreu no serviço de uma companlna parllcu!ar. Se se
~ntemlo! pms, que neste caso nenhu~1a necesstdade ha
allendcsse unicamente ás palavras do nobre senador, de de 1r o proJecto de que se trata á comnussão de fazenda,
certo que a pensão não poderia ter togar, porque a em· e. que o se~~do está habilitado para poder sobre elle emilproza e particul;n; mas uesçamos Ú hypothese e reso[- lll' O seu JUIZO, approvanJ.o OU reprovando a pensão de
vamos a questão.
que se trata.
Na Eul'opa quando :,a <~lgnm desastre c que morre ai·
Encerrada a discussão do adiamento, foi <'Ste rejeitado,
t;um cmpre&<\t.lf) :: cmpreza é r1u(:m dú n pl'nsão. ~Ias nós e, continuando a 1~ llisc,.lssúo d:~ proposir.ão e não h:mn-
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O Sn. FEnRAZ:- Senhol'es, repito, a proceder isto,
00
entrou logo.
porque não !lavemos de tlar pensno a todos q:uantos empregados publicas deixarem suas famílias na mtseria?
O SR. FERRAZ: - Peço a palavra.
O meu Jlm, pris, não é me oppôr á r-ensão; já que eso sn. PllESIEENTE:- Tem a palavra.
tamos na maré .das pensões, das concessões por motivos
O SR. FERRAZ; - Sr. presidentr, eu niTo clesejo que be~cficos, contmuemos; mas é preciso pór um para·
pas~em .dosapercd.>idas cc1 tas proposições que se estabe- detro.
lecem, e que .me parec.e que para o futuro podem trazer
Até pouco as pc_nsõcs tinltão e~tagnado; de certa época
embaraços, mconven1en1es.
.
para cá ellas contmuão, e os gabmetes hão de se ver semUm dos nol.>rt~S fenadores que tom~rão parte neste de- pre rodeados de pretendentes, hão de se ver muitas
J,ate lançou mão de n,otivos l.>cnelicos para sustentar a vezes coagidos para darem pensões, porque todo o mundo
pensão q~c- se ~cha em discussão, c .disse que a fu mil ia se c1 ê com direito a ellas.
·
dc;,se c;,p!lao fwou em um estado chgno de compaixão.
Eu,
pois,
St;presidente,
.
não
l_lle
opponl1o
á
pensão,
Nesse est;,do digno de compaixão !icão muitas famílias
de magi:>trados. e empreg"dos de fazenda; nesse estado de opponho-me somente aos mottvos della. O senado, porém,
compaixão ficão as familias de muitos offit:iaes do exercito, proceda como lhe aprouver.
por não terem ainda preenchido:> o tempo de serviço que a . Encerrad~ a discussão e posta a votos, passou a propo·
lei marea; e no entanto deixão de ter o competente meio SJQão á 3a diSCUSSãO.
soldo.
·
NA.TUBALISAÇIO DE JOÃO .CARLOS DE .OLI.VEIR,\. E
O Sn. Jonlll! : - Apoiado.
OUTROS,
O SR. FERRAZ: - Pu r consequencia, os m(')tivos beEntrou cm ia. discussão a proposição da camara dos
neficos não podem por maneira alguma servir de base á
depu1a~os autonsa?do o governo para conceder carta. de
.concessão de uma pensão.
Allegou-se que esse individuo era empregado do go- na!ur<1l1sação de c:dad<lo br.ásileiro a Joào Carlos àe Oli;·erno. Perdoem-me; segundo certa lembranç'i que te- Veira Se ares e outros.
nho, o nobre presidente da estrada de ferro declara que
0 SR. FERRAZ:- Peço a palavra.
esse empregado não era empregado do governo, nem tam0
SR. PRESIDEjSTE :-Tem a palavra.
.
Lem foi requisitado pela directoria; o St. ministro do imO
Sn.
FERRAZ
:-V.
Ex.,
Sr.
presidente,
digne-se
;nanperio o indicou, e por esta indicacão é que elle foi chadar me os papeis remettidos pelo Sr. ministro da justi;.
mado, segundo ouvi ou li.
•
O foi contra a opinião do proprio presidente da estra- ça. (E' satisfezto.)
o. nobre ministro da justiça pediu o adiamento deste
da de ferro, porque, presumo, não tiuha a pra ti<; a necessai'Ía para o desempenho de uma tal missão. E o resul- proJecto na p~rte relativa a um capuchinho Fr. José de
tado qual foi? Foi que por sua imprudencia, porque Castaniseta,. ;parecia q~e houve ::t!gum mo ti v~ que levasse
mandou dar toda a Jorc;a á locomotiva, o desas!re se deu. o nobr~ m1mstro a 1~ed1r este adiamento. Lembro-me qu«t
Deploremos o desastre; não foi el!e occasional, foi o ef- no offi~10 do nob~e. mini~t,ro diz unicame~te que as razões sao as requtsições feitas pelo super1or. Leiamos as
feito de uma imprudencia.
Se quizerem, vote-se a pens1!o ; mas é preciso chamar razões dadas P.elo superior. (Lê.)
Eu, Sr. prt's_idente,, não entendo q?-e o pedido da carta
as couoas aos seus verdadeiros eixos, é preciso que se
conheça a verdade. Se formos estabelecer este preceden- de natura!Isaçao não 1mporte apostas1a ; entretanto o pate, admittindo a má direcção que levão os negocias da dre que escreve este o!fic1o o declara.
administração da estrada de ferro, como aqui se atlegou,
(lia um aparte.)
o resultado é que será pouco todo o rendimento para paP~rd.oe-me;
a ordem liga nã.o só os italianos, nias os
garmos pensões. Os desnstres de taes estabelecimentos
bras1~e1r~s e to.dos aquelles gue querem seglli-la. Ananur:wa carregão sobre os coft·es pul.>licos.
Depois de minha clu gada aqui da província do Rio- turahsaçuo não faz que e::IIes dtssolvão os votos que teem.
Grande do S11l não se tem dado somente um desastre ;
0 SR. DIAS DE CARVALIIO:-- Apoiado.
mas se te em dado alguns, e todos por omissão ou por faltas
O
Sn. FERRAZ: -A naturalisação mesmo não lhes dá
da administrnção.
direitos maiores do que aquelles que porventura tenhão;
. O SR. ~OilJI\1: - Por ser a via singela; é um grande da naturalisação segue-se unicamente que de italianos pasmcon vemente.
são a ser brasileiros. A naturalisação é o primeiro passo;
!l•turalis.ação
pode ser concedida. Não sei se ha alguma.
O Sa. FERRAZ: - Mesmo por falta de plano, por demegulanda Je quanto a este passo, pelo menos não me
feito do contrato feito em Londres.
'
As. obras desta estrada se achão em um pessimo estàdo ; consta que haja lei que o prohiba.
E, demais, o ~overno fica autorisado pará. pa~sar·lhe
prectsão de remonta, de uma reconstrucção em quasi
carta de naturaltsação, e não a passará senão conforme
todas ns suas pontes •
Peço, pois, ao senado que se quizer votar por esta os devidos termos ; não importa isto uma obrigação para.
pensão não a vote pelos metivos apre~entados; elles são o governo, é apenas uma autorisação. Se acaso vir que
delicientes, não podem ter valor algwn. A pensão póde elle não tem os títulos necessarios para poder ser natubasear-se sobre motivos equitativos e compassivos, mas ra!isado, não lhe conceda. Se os estatutos de sua ordem,
se sell instituto o inhiue disto, o governo examine e lhe
não sobre a justiça.
·
lia poucos dias passou tambem uma pensão, e o aresto recuse essa graça. De outro modo não posso saber con1o
conyenha isso.
deve proceder a respeito.
Entendo, Sr. presidente, que todas estas cousas que
O ollicial que com mandava e pe1 dêra a charrua Carioca
se achava nas mesmas circumstancias: foi por defeito sou, apparecem neste ponto e em out1·os provêm do estado em
ou por inexpericncia, ou por deleixo. Não ha ninguem que se acha a ordem dos capucllinhos na Bahia; ha al·
que fundeie uma embarcação sem primeii'O averiguar o guma cousa alli que os transtorna ; elles vivem muito
Jogar em que vai fundear; não ha ninguem que fundeie intrigados.
Qu1ndo estive lá em iS5h. reconheci o estado dessas inuma emlJarcacão sobre um baixio; era melhor tomar o
trigas: havião alguns missionarias que erão perseguidós
largo do que f~ndear.
pelo superior. Um delles, homem 11 té de virtudes, era o
0 Sa. SILVEIRA DA MOTTA:- Tomar o largo de tra- alvo .elo mito quen;r do seu superior, e mesmo este supeVCS6ia?
t•ior não era muito attendido em certos círculos, o muis
pl'Oemincnte dentre os clerigos da Dahia; e receio que não
0 Sn. FERRAZ:-Era fucil.
soja o ell'd o de taes intrigas que produzisse isso. Vi atú
O Sn. SILVEIRA D,\ MorrA:- Nilo a um navio pesado. alguns destes homens que tinhüo prestado Lastrintcs serOSn. D. MANOEL :-:-Está enganado ; leia o documento. viços á catcchcsc desgostosos, desrj~ndo mesmo mudar

..

SESSJO EM 5 DE AGOSTO.
de vida cm conscqul'ncia do superior. Ora, isto pódc lei.p~rtugueza, no lcmp? ~m que o rei ~ra a lei viva, ae.
se dar.
lermmou-sc que os rehgwsos se cons1Jernssem mortos
Hoje o mcn fim não é senão mostrar q<lC a naturalisa- para o seculo; e di1.ia-se que, não podendo elles henlar
ção rcque1 ida é ~acultaliva, .cru c o governo pó de <l~ la ou não podendo comprar nt:m vender, não podendo dispo;
ntlo da -la, coulorme as c1rcumstancias que se ttverem em te~tamento e nem serem tutores, curadores, e:tc., 0
offereciclo. .
que fazendo todJs es:as cousas o complexo dos direitos
O Sn. ILlllÃO DE ~runiTlllA (ministro da justiça) : -Sr. dos cidadãos, ~.chando-se el!es priv::tdos destes direitcs, llào
presidente, quando pccli o adiamento desta mnteria de. podião ser cidadãos, e a mesma lei os considerava mortos
ela rei logo as razões que tinha para isto. Agora, quG che- para 0 scculo; mas agora :1 nossa constituição estauelecc
gou c foi presente no Eenado o o/Iicio do superior dos outras bases, que 05 náo e'{cluem de ser c;dadãos; é só
capuchinhos a respeito uo missionaria de cuj1 natura- pelo qne determina a constit!l!ç.ão qu.: se adquire, que se
lisação se triltava, pouco tenho a ac~rescentar fllquillo conse:va e que se ,re;Je.o direito de c da~:to; quem nas.que estú exnrndn nesse mesmo officio.
ceu liYre no Br<Jsll e Cld<~dáo i a questão é (lCerca dos
Parece-me qne as razões ahi ex pendidas são sufficientes direitos politicas.
·
para que se negue carta d.: naturalísação a este indivíduo.
O Sn. D. MANOEL: -Então é o que basta.
Accrescentarei, porém, que esse indivíduo nito tem, como
o Sn. DAN TAS: _Mas eu ouvi dizer se que não erão
se .sabe, direito.s ~~líticos, e ufto púJe) pc r tanto, requc- cidadãos. porque não gozavão dos direitos JUoliticós. p0•
rer a sua natmahsação.'
.
dem serc1dadao~se_m go~a:t•m dos direitos politico.s; pó!le~
·O Sn. J onm: - Apowdo.
·
se gozar dos dtre1tos C•Vls sem se goznr dos direitos civiO S~. IlA.RÃO DE MuniTillA .: - Develia para isso ter cos ou po'itic_os; mas se não pôde gozar dos clireitos civiprceedtdo hcen.;a de seu supenor, e ellc a não outeve, cos sem ser C!dad:lo.
dirigindo não oLstantc a sua petit(àO ao puder legisla tiO Sn. D. MANOEL: -Está dcc:dido.
vo. Além de que, como se tal1c, taml>em existem algumas
0 Sn. PRESIDEl'iTE: - Alten~ão!
uifficuiJades entre a Santa Sé e o govemo bn>siltJiro
0
SR. DANTAS:- Para mim e r•ara o nobre sena•lor
ac.:!rca do miss:ooarios cnpuchinhos. B.eceio, pois, que
esta concessão do co1·po lt·ghlativo _possa ainda ~ggraval' eslá decidido; mas p~ra muita gente é um.1 questão pen·
dente. Voltando agora á hypothese que dí;cntímos, é neo estado des3ns relaçoes.
. .Ainda que se po.isa considerJr como hcu!tntiva a rcso- Glessario lambem decidirmos se os uarbadinhos são cidaJuçUoquc se discute a respeito dc·ste religioso, o q uc se dãos no seu paiz, qnalic1al!!e que a lei exíJe para que os
tem 'feito sempre até agora com todos aquellcs. u favor de estrangeiros possão ser naturalisados; o que se ol:iserva
. quem se pretende conceder cssr,s naturalisaçõe~, e que se nas outras nações não pód~ ser applicado aos subáitos
julgão com direitos fundados para oLte-:as, mesmo assim romanos.
E~ Roma os direitos civis, políticos e religiosos estão
eu entendo que desde já se deveria excluir o peticionurio
desta graça pelas razões que :wtcriormeote acnbo de ex- confundidos; o clero secular e regulur exerce promiscuamente todos os empregos civis, políticos e religiosos;
pender.
. Parece-me, pois, que, rcconhcccndc-se não ter este in- o rei e o papa é a mesma pessoa ; quem nomêa o rei nodtviuuo motivos fol'tes par;t obter a sua naturalisação, e mt~a o papa; os religiosos são mo muros do consistorio, goque o po.iz nâo ganha cousa alguma com essa concessão, vernadores n_a~ legnções, ele., etc., e aqui mesmo na córte
c reconhecendo ·se lambem que a disciplina desse institu- temos um reltgwso delegado da Santa Sé encarregado, não
to perde alguma cous:t de sua força, estas circumstancias só dos negocias ecclesiasticos como dos temporaes: pohast~,·ão para acon.sclhar a rejeição do projecto na parle deremos, portanto, dizer que os barbi.idinhos não são cidadãos cm Roma ?
'
·
rela ttva a esse rcligwso ....
(Fia um aparte.)
E se S. Ex. entende que para destacar da resolução o
seu nome para nfto prejudicar os outros é preciso um.a
Não l1a di!ferença em Roma ; os negocias tle Deus e de
emend~, eu me offereço a ruanda-la á mt:sa, salvo se Cesar estão confundidos. Se .êi1 Roma os fl'adcs forem
V. Ex. tlver a bondade de pó r a votos por partes a resolução. excluidos da qualidnde de cid .. cÚius, então podemos dizer
E' isto o que tenho a dizer ao meu nobre amigo e coi- que poucos cid-cHios ha em Roma. E11 ou vi ler o oflicio
lega pela proviuc:a da Bahia, não tendo nenhuma outra que dirigiu o prior dos barhiHlinho•, dizendo que não havia exemp'o de serem naturalisndos ba1b:tdinhos es ranriJzão a alle;ar.
geiros. Pois não ha exemplo disto 1! Certamente não o
O SR. PRESIDENTE: -A emenda só pócle ser aprt'sen- !Ja entre nós.
.
taàa na 201 discus~ã0, e não m1a, em que agora t')Stá a
Quant?
aos
religiosos
n:cionacs,
em
outro
tempo
o
rei
propoBit;ão.
não se 1m portava que elles fossem ou nilo cidadãos;
O SR. FERRAZ: -Apoiado; é melhor para a 2a dis- quando precisava tle um religioso pa1·a reger uma cadeira
cussão.
. .
ou para outra commissão, mandava-o chamar, empregava-o e manrlava dar-lhe ordenado pelo thosouro. Estava
O Sn. PRESIDlll'iTE : -Tem a palavra o Sr. Dan tas.
no exercício de um direito supremo, porquanto o direito
O Sn. DANTAS.-:-Sr presidente, eu voto para qne o canonico, que lhes impõe ob~diencia a seu superior, não
nome deste barbadmho que quer ser natural:saelo seja póde coarctar e nem enfraquecer o poder supremo dos·
suppri~ido do projecto que ~c discute, como representa reis em empregar seus subdilos como o poJo o bem does·
o superwr.
ta à o.
. A; quest~o não é muito liquida ; qualquer votação prc- Quanto .ao não haver exemplo de serem naturalisados
ClfJLtacla. pude estabelecer um precedente, e a razão por frades estrangeiros, não é cxactt) isso. Em França houve
que voto contra a naturalisação dl'ste religioso é a exemplo de serem naturali,ados sem a menor opposição
seguinte: nús n:io temos ainda decidido se os nossos da Santa Sé ; no tempo de Carlus VlU, quando a França
religiosos silo cídad:1os; e, se não temos ainda decidido estava empenhada com a conquista de Napoles c Sicília,
esta quest:Jo, como vamos naturalisar os reli ioses estran. entendeu Carlos VHI que devia captar as "!.lpas graças da
gc~ros? A lei de naturalisaçü~s e~ige que pgra ser na tu . curia romana naturalisando muitos religiosos de Roma e
r~hsado qualqne1: estrang~1ro e nece~sario que seJa empregando-os nas aLbadias e cm outros bcn<:ficios eccleCldadao no seu pa1z ; e se amda não dectdimos se os bar- siasticos, com o que muito se lisongcou a córtc de Roma.
badinhos silo ou não cidadãos em Roma como os poJere- Depois houve reclamações e desenvolveu· se um grande
descontentamento no clero da França; c então Luiz XII
mos naturalisar?
quand0 sub'iu no throno annullou ~ssas natura!isações c
O Sll. D. MANOilL:- Ontle está essa cxcepçrío?
determinou por um edito que para os honeficios ecclesiasO Sn. DANTA~:- Pergunta o nobre senador onde eslá' ticos na !"rança só serião admittir,los padres l'rancczes de
a. excepção; mutta gente, e mesmo nesta casa ha quem nascimento; o esse euito do rei foi incorporado nos arti- I
d1gn, c não cu, c1uc os frades nao suo cidadtl.os. Pela gos das rcgalius da igrrja gallicana,
[;
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Não se difp, pois, que não ha exemt)lo: o que é vcrd:.tde é que .quando laz con~a nlo ha rcclamaçflO por parto
das supcnores d?s bJrbJLilnhos: Eu vo:o para que seJa excluilo o l.J.rl.Jadmho deste pr·oJccto, pela razão unrca de
não termos :Jinda resolvido com segurança acerca destas
questões; c lemuro ao Sr, ministro da juslí.;a que, quando houver Je NSponJer ao officio do superior do convento, não d6 Lto P:)r d~cidi:io; bJlll é dizer apenas que
a camara não tornou coulJCc:mentt> da nacionali'sa~~i\o do
l>ar!Judinlro, por.quJnto qualqu~r resposta que der o Sr.
ministro ~a JUStaça, ha de sê r rl!mettiJa para Roma, Já se
ha de archrvar, c pode <'Stauelccer Utll pre :.cdente que nos
venha a cmLaraç ar p:~.ra o f11turo. Por Cl)nseguinte, se ninguem mandar uma emcn.la supprcssiva, cu a mantl~rei. Senhores, a matcrü dtJ votos como <>spiritual é da compekncia do j11izo da igreja; mas r~lativamente aos e[l'l!itos
exteriores que ella produz para com a s:Jcied.1de civil
não está fóra da alçada dos poderes do estado. fóra dos
casos marcados pela .constitui~áo, uão é livre a algucrn
dizer: • Não quero Eer mais cidiidào. •
~m cidad:lo q,ue te~n contrahi.lo oL:iga~õe3'p3ra com a
sociCdade não podl! d!ler: • Adeus) nr;m sl.!nhore ;1 passem
bem, não quero ser mais cihd10, vou metter-me em um
convento, consid .rem·me morto para o scculo, excepto
11ara p ·di~, c~mer c b~!Jcr, etc., e vossê> que carre 611 e!!l
com a oLr;gaçao da sociCd<~<le •; e quaes Deão sendo os d;rl!itos da socitJdadl! acerca desse su!Jdito, cidad:io e fradB?
Esta.s duvirl1s não militão só a r~speilo Elos religiosos con·ycntu~es: qnaes são os direitos de que g0zão os cgl'essos
. 11a soc1edarle? quaes o,; deveres d.1 sociedade para com
os .expulsos, os apostatJs. c os fugid:Js? Serú. compatível
)JoJe com o sy~tema de h!Jcrdadc c tolerJncta ql'l3 a s:ldcd1de agarre um ira lc c o entregue aos superiores?
Uma lei das côrtes constituintes de Li~boa, c que se mandou ohservar entre nós, d\!teraJinl que os egressos gozaráõ dos dir~itos civis compatíveis com o seu estado;
c quacs são o; dirc:tos comp.ttivi.!is com o seu estado? o
religioso só pela simples l.iulla da s~cularisação n:l.o fica
revestido de todos os direitos de testar, de herdar, com·
Jlrar, \'Cnrler, aceitar oeneücio3, ele.; é necessario que a
Lulla lhe dê essa filculJade ou então implorar mais uma
bulla.
·
E' nocessario, poi ;, l.urm0nisar o nosso di~eilo com
t •das essas di;po~içae:; anliquariJ~, c que muitas vezes
Mo de produzi!· grand~s duvidas nos nosso; tlibunaes c
l1àO de fazel' encolher os espirilos fracos. A respeito dos
religiosos expulsos: o que são clles? fic.'lo pertenc~ndo
u~s conventos'? Entrão ua juri -dic'ião ordinaria dos l•is·
pos-? Sendo c! !es considerados nnrtos, a cxpu[~ão do
convento os fará resu;citar no seculo 'I Senhores, deixelU o-nos d~ licções; vivemos hoje no scc 11 lo da> re:tliJ~dcs.

(lia um aparte.)

de parle os direitos ex~r~ordin:1ri 'S da cc.ró.l a respeito
elos conventos c dJs rcbg 11sos. Ac];o, portanto, Sr. presi~;nte, que de~o votar p:u·a que sejJ. eliminado do pro-·
Jcclo o ba!'l.JJd!Ul•o que petle uuturalüaçi\o, c tratemos sepmtdamcntc d~ste nr:gocio.
0 Sn. PRESIDENTE:- Não havrnJo nuis quem pe"a a
palavra ,·ou pór a ,·otos a propo>i~ãu.
r
O Sn. D. n!ANOEL:- Peço a palavra.
o Sn. PRI!:SlDE:\'TE: _Tem a pllavra.

o.sn. D. nfAN? EL: -Sr. prcsi<lente, a proposi~.ão que
·Se d:scute a~t~rrs:t o ~o.vcrno a t?and;tr pa;sar carta d,. ci~
da l~o bras:!~'~. ·o a drner~ntes mrli~Iduos, incluindo Fr.
Jose d~ Castamseta, su!Jdtto 111politano. Não se smcitou
questá~ sobre os outros índividtlos eornprchcndidos na
prop9sJ~ã0; applrecêrão todwia duvidas a respeito des~e ultimo,, c me parece quB :li~umas <âo fun ladJ.s, e· por
Isso V. Ex. provavelmente ha de concord.tr comiae cm
quednão d<!vc~os decíd ir esta que Wo sem algum c~ame;
E:en o con~c~rentc, se uno ueC('s>ario, que se ouça
um~ cop1m1ss~~ da CJSl, cu lemLrarci a rle neg0cios cccle.sraslicos. 1.'\ao me pcrsua lo, Sr·, prcsilente, que em
ObJecto desta natureza o scmdo se deva "Uiar unicamente
por motivos de conveniencia.
!)
<
Desde que se suscita um1 q11e3tão de di1·eilo é da obrigação do senado to:na-Ia cm considcraçã.o, 'oxamina.Ja
accuradameu~e, para poder proferir uma decisão justa c
a~ertada i. as~1m, por cx~mplo,n1o con~o:·do c6:u otir. :mi11 •1 s~ro daJUSil•;a em que de1xemo3 de approvar a propos.rçao ~a CUJ~n·a dos d~'putados l1l parte relativa ao mis- .
Slonart~ ' somellle pelo motivo ele que a ddíber:ii:íão
contrana JlOlsa t~a1.er nwas co:nplicaçõcs com a sifità
Sé i n:Io quero dizer que n!io ton\mnos cm vista evitarnovas que5tõcs com a Sé de Roma relativamente á vinda
de. nris 5ionarios capuchinho~ .rara o Brasil.l\las ó que
ax~ste sobre. a. mesa é um. o!ficw do. superior dos cap:z.;.
clnnhos, d rigtdo ao Sr. mrmstrl.l da JUStiça a respei:o da
naturali;ação do missionaria !Ir. José.
'
E é por este si nples officio que o scna·lo ha de recusar
a naluralislt,ão de. um caput:!lin.ho Eubdi .o napolitano?
Cumpro ter cm ~·1sta a constJtutção c leg1slação ro~ativamrnt~ fJ. matena. 1\íde o capllchin!Jo pedir carta d~
nat!lraltsação de ci ia ião br:,sileiro?
0s
R. FERREIRA PENNA dá um aplrte.
O Sn. D. MANOEL.- Não sei se houve reque!Imento;
O SI~. DANTAS: -0 mesmo superior d:sse que ho~ve
re1uenmcnto.
~ Sn. D. r,I,\.l'íOEL:- Eu prescindo do requ~rirue1i!o:
crc·10 que na camara_ dos dept~lados Ilúo se apresentaria
uma emend.t no pro,1ecto relatn·o ao Sr. Carron d11 Vil- .
[ards. Ee porventura o d~putado que ofl'orar.eu a.emend.l
não ~iV,!s;e Cl-l'l_oza de que o lni•sionario capuchinlio.
dL'~cpYa na~ur~'!s:ar-s? ci lad:lo lirasilciro; não se prodigah~J um du·e1lJ tào 1mportuute a quem o náo quer .. _
Pois ~cm,cx:mlin.et:lOs e~te ponto; nã 0 basta que diga
o supwor Jessc mtsstonano cap~tchinlro que isto é uma
vcrdadl!ira apastasia....
·

. Quanto aos apo~tatas: est:~s opost;:;sias p~occd~m d.t
coacçao cm que mu1las vezes vive um religioso no convo~to; c para que se f.tcultem .as secularis:116Ués é necossano que o Sr. m:ni;tro Ja justiç·t não se f.t~:a carcereiro·
Jo> conventos, é nl!ccssarío que os conventos nfio s··jão
cas::ts de for~ndos.
Um jornal. desta córle deu ha p'Juco tempo uma noticia
que a polir.1a entrou no convento elo Carmo e a"Jrr·ára
u~ frade e o puzera a bordo, c que fó:'a cnn luzido não
O SR. DAN TAS:- Utna especie de nposlasia,
sct. para ondtl; e, coruo não sei se esta noticia foi vercla
. O SR. D. MANO~L:- ,"' uma cspccie do ~posla.sia, peJerra e nem o mo·.ivo da prisü~, por isso não wsisti ·c i.
dmJo ser nt~turahsa lo Cid~ Ião brasil :iro. E desde já. dt!0 Sr:t; FoNSECA: -E' o m<:io estabelecido' wlrircm claro que nu,, posso consldcrar cspecit! de apostasia o
llo ceavcnto e voltarem depois,
acto p:·aticadt> pe!o missionaria.

O Sn. DANTAS: - Si:n, scnh.or; mas attenda o noLre
O Sn. FElliiAZ .: ~Apoia lo.
SC)Iad
SuJlponha que um rcli6ioso pede licença p .r
O Sn. DAI'I'TAS:- ApohdíJ.
na~llral1sar-sc e que o superior não lhe quer dat·,que diz :
q SR. n. MAl'íOEL:- Entretanto, como 0 meu 11 olll'c
• Não dou licença, ha de se conservar no cou vento I " a.m1go senador pelas Alagóls tocou em a.lcmns p· ontos imllód~ ser l.Jom religioso cslc homem?
~
portantes,~ entendo que o s~nada .r,rocedcrá
com a cir0 Sn. FoNSECA :-Nesse caso tem o recurso da co;óa. cumspccçao que o caractensa SUJall~ndo no exame da
(lia outros apattcs.)
commissão de negocius ccclesiastico> a parte d.l}Jroposição da outrn camara que diz respeito ao missionaria
O Sn. PR~SIDE~TE: - Allcnção!
ll:r. José. O meu nobre :1migo pcrgunLou se os occlcsias0 Sn. DAN TAS : - F..u pensava que tinha recurso t, t1cos dei' cm ser corBi lerados cidJdaos.
Santa Sé, isto é, t'allando sobre direito canonic:t, c ponho
O Sn. DJNTAS:- 0s religiosos.
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O SR. D. MANOEL:- Tem razão, os religiosos. Eu não c~ssidade de fatigar-se di!sde que concordou em que 0
tenllo duvida soLre este ponto, â vista da lei fund.1mental requ:Jrimcnto fosse npprovado. n.cconheço que o n<>bre
senador está mais habilitado do que eu para proferir de
do estado.
prompto um juizo sobre esta questão; c por is~ o não
O Sn. DANTAS: -Eu tambem sou dessa opin:ão.
deve admirar de que eu deseje ouvir o parecer de un1a
O Sn. D. MANO&L :-Então estam0s de accerdo.
commissão tao illustrada como 1.t de nogocios ecclcs.iasticos,
Vou, porta.nto, mandar ú mesa um requerimento pe- Mas pareceu-me enxergar liO se11 discurso reparo a a!.
dindo que a illustre cotumiss:lo de negocios ecclesiasticos gumas proposições que proferi ha pouco; não sei mesinterponha o seu parecer sob re a proposição, unic.t- mo se encontrou pouca ortho loxia em alguma dellas.
Senhores, n1!o póde ser duvidoso, á vista da consti.
mente na parle relativa ao missionaria Fr. José. Teremos
alguns dias para pensai', e depois uma base para a dis- tuição, que os religiosos são cidadãO\ porque não forão
cussão no parecer luminoso que a commissão ha de privados dessa qualidade pelo facto de abandonarem a
vida munJana, como disse o nobre .senador por S. Paulo,
offerecer à conside1 a11iio do sena<lo.
Certamente estão elles privados de certos direitos politi·
.Foi lido e apoiado e enlt·ou em disct:!ssão o seguint~
cose civis; mas n5.o o estão tambem, por exemplo, os
REQUERIMENTO.
rnenore~, os sandeus, os Lbertos, etc.? E dirá alg·ucm que
estes
não Eão cidadàos bl'asilciros? A constituiçao mar-·
• Requeiro que a proposiçã0 que se discute seja remetcou
os
casos em que se perde os direitos de cicl .. düo bratiJa á commissào de negocios ccclesiasticos na' parte relàtiva ao missionaria Fr. José' de Casl~niseta. -S. R.- sileiro ; e porventura entre esses casos vem o da profis·
Rio, 5 de agosto do 1859.~D. Jllanoel de Assis lflasca- são religiosa ?
Mas a que paiz pertence o homem morto rara e seculo?
renllas. •
Não tem patria, não é cidadão de nenhum patz?
O Sn. FONSECA:- Sr. presidente, enn1io me opponl10
Não quero agora examinar o que dispoem a constituiao requerimento, para que vá a resolução na parle que
diz respeito ao religioso capuchinho â comrnissão de ne- ção e a~ leis de certas naçt}es a este respeito ; contengocias ecclesi.1sticos; levanto-me t:lo-sómcnte para oppor. to· me com saber o preceito da nossa constituição relatime a uma doutr:na cx'pend:da pelo noLre sen~dor pelo vamente aos reli~iosos.
Rio-Grande do Norte...
.
O Sn. FONSECA:- Como cidadão não pertence a paiz
:
O Sn. D. 1\IANOEL:- Que! comigo? Pois estamos em nenhum.
disputa? Que infelicidade !
O Sn. D. MANO.RL: -Esta não e>tá má! lia certa~ pro·
O Sn. FONSECA: - .... O nobre scn~dor, dirigindo-se posições que se soltão ás vezes e que não é f'acil démons.
ao nobre senador pelas Al~guJs, disse que o capuchinho trar. O capuchinho mor·re para o secula; mas vive para
chamar ovelhas p;,ra C:J rebanho do S,nhor, fazl.!ndo parte
ou é cidadão estrang iro ou cidaJ~o brasileiru.
de alguma sociedaJe civil.
O ~n. D. MA.NOEL: - Eu não di.;se t:~l; eu dtsse que
O SR. FoNSECA :-N.~o tem direitos civis, nem políticos.·
era CHladão de alguma parte. (Apoiados.)
O SR. D. MANOEL: -Perdoe-me o meu nobre amigo;
O Sn. FONSECA:----' Importa a me.>ma iJéa ; e eu então
digo que este capuchinho nem é cid..~clãC:J estrangeiro nell'l. tem alguns dif(·itos políticos e civis; mas está priva1lo
é cidadão lmsileiro ; isto é, que cm parte alguma é ci- ele outros, assim c11mo o e: t:lo outras classes d t sociedade.
dadão activo ou goza de din:itos civis e políticos; é um Porventura o soldado tem os mesmos direitos politicas
homem morto para o secuiG e para o mundo;· e quem que outros cidadãos?
está neste case não é cidadão ou pessoa rev·stida de diSenhores, não podemos unir pcrfeitamrnte neste caso
reitos civis e politicas; não púdc requerer naturalisação o sacercJocio com o imperio?
.
sem que se mostre egresso, sem que volte ao seculo, e o
O Sn. DANTAS: -O Sr. Fonseca quer· utn divorcio
meio rcconltecido em direito nao é requerer naturalisação
ao senado; deve requerer uma bulla, breve de secularisa- completo.
~ão; voltado assim ao seculo, poderia elle cll'ectivamente
O Sn. D. MANOEL: -O religioso pertence á igreja e
á sociedade civil, embora esteja privado de certos direitos
naturalisar-se.
lUas deixa este canal competente c proprio para sub políticos e civis que competem a outras classes.
,
trahir-se it obedtencia e mais votos a que está ligado,
Não ouvi o meu nobre amigo di~er hoje cousas que
porque quer ext>rc..:r certos empregos publicos a !![Ue en- merecessem reparo, e por isw peço licença ao digno setende que não teria direito senão como cidadão brasi- nador por S. Poulo para não concordar com a sua opinião
leiro. E, como não tem direitos civis nem políticos, é con- a respeito de um trecho do discurso do honrado membro.
siderado como homem morto, e p~ra appareccr no seculo pelas Alagôa~, que quiz dizer qut: n~1 pessoa do Santo
deve requerer á Santa Sé, sem o que não pó.lc. E como Padre estão reunidos os poderes espiritual e temporal.
ha de o senad.o admiLtir uma medflu que vai cau•D.r transOs direitos de ambos os potleres estao bem. definidos
tornos á ordem tios c.~puchinhos, que nós queremos que
venha pura catechese dos nossos wdigenas e imtrucçilo no texto da escriptura: Dai a Cesar o que é de Cesar e a
reli9iosa, que vier:io P?ra o. Dra~it_como religiosos e ~ssim Deus o que é de Deus; quer dizer, dai á igreja o que lhe
ped1dos pelo governo ? Mu1!a ra~ao teve o prelado dtzen- pertence e ao poJer temporal o que lhe compete; recoilo que isto é um<.~ espec:e de apostas:a, isto é, abandono nheça-se e respeite-se os direitos dos dous poderes, espiritual e temporal. O meu nobre amigo disse que os direitos
da religião é votos a que está ligado.
Sr. presidente, V. Ex. ha de permittir que eu tambem da igreja estão confundidos com os do poder temporal, que
não deixe passar desapercebida uma proposição rio meu em Roma amuos estão reunidos na pessoa do summo
amigo o nobre senador pelas AJagóas, dizendo que em pontífice.
Roma não se diHingúe o que é dt! Cesar Mm o que é d~
O Sa. DANTAS dá um aparte.
Dens, que tudo está confundido: eu entendo que assim
O
Sn. D. 1\fA:'NOEL: -E' verdade, os nuncios aposto·
~ao é, que alli se distingu.c o que é cl~ Deus c o fJue é de
Jicos,
os representantes da Santa Sé, tratão conjunctaCesar, o que pertence ao summo pontiiJCe como tal, como
saccessor de S. Pedro, como vigario de Christo, e o que mente dos nrgocios ecclesiaslicos e civis: po1 tanto, a
proposição do meu illustre amigo é verdadtira e orthod;.~xa
lhe pertence co01o soberano temporal.
e
VotG pelo requerimento f'ara o fim de ser ouvida a não póde d.:tr motivo à uma censura ou r. paro.
Não voltarei mais á discussão, po•que parece que todos
commissào ecclesiJstica, para dar o seu parecer; e o que
acabo de expender, penso, concorrerá par·a chamar a at- concordiio em quo é preciso ouvir uma commis~üo da
casa relativamente á questão que se suscitou.
tcnção da mesma ao ver <!Jdeiro ponto da questão.
Encerrada a discussão e posto a votos o requerimento,
O Sn. D. MANOEL:- Sr. presulente, parocc~me que
o nobre senador que acaba de sentar se n:;o tinha ne~ é npprovado.
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ORÇA~IENTO DO 1\IINISTRRIO DA l\1.\.RINBA.
• § adJitivo (IlcpaJ·ti~;ão. do quartel-mestre general):
Estando preseo.te o Sr. ~enaJor min~stro dos nP_gocios · -sendo 2:0UOU pora expedtente 17:714$.
• § additivo (Archivo militar e officina lithographica1':
ila marinha, contwuou a oJscmsão, adtada na ses~a<.l an-sendo
2:000~ para expediente 25:772~800.
tecedente do art. 5° e seus puragraphos ela proposta do
• § 18 (Obras militares). Subs itua·se a emenda da
poder ex~cutiv? !ixanJo a de.sr.ez • e orçando a receita carnara
pela seguinte:- st nJo 150:000~ destinados pal'a.
geral do impeno para o exercJclO de 1859 a 1860, com 11s
constru~çll? dos h.ospitaes e quartcis mais indi~pensaveis
r~spectivas emendas da camara dos cleptdados, da com·
na provmcta do Rw Grande do Sul, e 50:0011$ para reparo
mio são de fazenda e do Sr. visconJe de A~atté.
das Jortificaçlles e quarteis na província do Amazonas.
Não havendo m.d3 quem pedisse a palavra, foi encerO Sn. PR.liSIDENTE (depois de algun12 pausa): -Não
1ada a discussão j c, procedendo-se a \Otação, passá_rào havendo
quem peça a palavra.~.
· ·
os parvgraphos não emendados do art. 5o, scnJo rejei0 Sn. SOUZA. FRANCO : - Peço a palavra.
tadas a~ emendas da camara dos deputados, e approvadas as da commis,ào de fa:(enda que não l'oriío alteraJas
0 Sn. PRESIDENTE:- Tem a palavra.
pelas do Sr. ''hconde de Abaeté, as quaes passa··ão i~ual
menre, menos a concernente ao melhor·amento do porto . O Sn.. SouzA FRANCO (movimento de attenção) :-St. prede Pern~mbuco, qu~ ficou prejudicada por ter passado Sidente, não prctt ndia t0mar a palavra hoJe na discu~sao
do orçamenLo dJ. guerra; parecendo-me-, porém, que não
a da commi~sào de 1azencla.
h~via alguem que o discutisse, e, temendo ~s justos rep~ros que um orçamento tão impo. tante, em que se faz
OÍ\ÇA!\IENTO DO 1\IINISTERIO D,l GUERRA,
despeza tão consideravel que o proprio Sr. mmistro da
Achando-se presente o Sr. scn1dor ministro dos nego- O'uerra o disse mais de uma vez no seu relatorio que recios da guerra, enlrou logo em disl.:ussao o ai t. 6° e seu.,
la pot· um quarto de toda a renda pu~Jica annual do
paragrapho~ da solJJ'('dita proposta, com as respectivas
nperio, passasse sem discussão, tomo a ralavra rara a
emendas da camara dúS deputado~ e da commissão de
O?eçal'. s~ o !ião fizesse terião de pa~sar àes~percebidas
mu1tas novidades que S. Ex. apresenta no sou relatorio,
fazenda.
• Art. 6.o O minisrro e secretario de est.1do dos nego· as quaes pelo menos devem encontrar objecções da
cios da guerra é autorisado Jlarll despender com os parte de todos aéJUel!e~ que toem sido ministros da guerra
objectos d~signaJos nos seguinles pnragraphos a quan anteriores a S. Ex., porque S. Ex. disse muito formaltia de. • • • • • • • • • • • fO,!J96:466$1.1.2 mente que teem si~o perdidas todJs ou quasi todas as
despezas que se trem feilo com a repartição da guerra.
A saber:
EstéfS palavras de S. Ex. eu le1 ei depois no ~eu relataria
1. Secretaria dé estaJo
92:31~~800 qu~ndo entra~ no exame deola proposição de S. Ex. com
2. Contad<>ria geral . •
36:MO~OOO mais especial1daJe.
3. Conselho supremo militar.
27:980SOOO
Ia eu dizendo que não tomaria a palavra se não fossem
4. Pagadoria das tropas. • •
11:94.0$000 essas consíclerJçõcs; poderia accrescentar outra, e era qUi
5. Instrucção militar . • •
256:289g500 S: Ex., especie de rninis~ro perpetuo da guerra no impe6. Arsenaes de guara • . • •
• f,525:781 ~220 no, ao menos desde muitos annos, e tão seguro de seus
7. Corpo de saude e hospitaes • •
536:36&~000 direitos que ou é ministro da guena ou governa a
8. Repartição do ajudante general. •
128:192~800 ·pasta da guerra, ou briga, e briga muito, com o ministro
9. Exercito , • • • • • • • • • 6,003:317~040 da repartição, por mais amigo que seja seu (risadas),
1.0. Oflit.:iaes honorarios do 2a linha e refor~
quando lhe não segue os dict:~mes, parece que não está
n1ados • • , • • • • • '• • • !H.0:503$'102 contente lwje com essa reparti~ao, e, segundo se annunH. Repartição ecclesiast ca
• • • • 61 :656~000 cia, vai troca-la por ourra. E' uma das nossas infelicidades
12. Gratificações divers~s • •
116:107$200 ·esta pratica de que S. Ex. quer dar mais um exemplo.
13. Invalidos • • •
• • • • 80:0018130 Torna-se um homem habilitado cm uma especialidade,
14. Pedestres • • •
• • •
278:539g300 vai como S. Ex. em viagem de commissão á Europa, vi15. Recrutamento e engajamento
300:000SOOO · sita os estabelecimentos milit~res, e:xamina os exercitas,
16. Fabricas • • • • • • •
1.31:432$800 e. vindo tão preparado que diz em face do paiz inteiro
17. Presidio • • • • • , •
28:801$250 que tudo quanto se fazia é máo, e~te homem que está
18. Obr:~s militares • • • • • •
620:000~000 assim babihtadissime para reformar tudo, para continuar
19. DiYersas despez.?.s c eventuaes • • • 220:808$000 'a ser o mioistro da gw~rra perpetuo no imp<:rio (e S. Ex. é:
20. Exercícios lindos • , • • • • •
$
'verdadeiro ministro de guerra, ~pezor de toda a manJidão
- - - - - que apparenta)....
.
O
Sa.
D.
1\IANOEL
:
.Apoiado.
E~IENDAS DA CAniARA DOS DEPUTADOS.
O Sn. SouzA FRANCo:- ... e no entretant<.•, depois de
" Art. 6.o O mini:;tw e secretario de estado dos nego- tão bem preparado corno está, quer abanJonar a reparcios da guerra é autorisado para despender, etc.
tição da sua especialidade rara ir fazer ensaios em outra!
• 1 (Secretaria de estado). Accrescente-se:- e reparti- .
ções annexas. ·
O Sn. D. MANOEL:- E' verdade; assim se diz, assim
• 18 ( Obras militares). Accrescente-se:- ficando o corre.
gl3verno autorisado para applicar á construcç:i.o de um · O Sn. SouzA FRANCO: -Não quero dizer com estas
quartel na cidade do Recife o producto da crssão da for- palavras -fazer ensaios- que S. Ex:. não esteja habilita. taleza de Cinco Pontas da provincia de Pernambuco ; . do para esla e outras muitas pastas; não quero dizer tanpara contratar com a companhia do encanamento do Be- to, e sómente expriruir a opinião de que pelo menos
beri!Je a construcção de um chafariz que sh·va ao quartel . S. Ex. está mais habilitado p:il a a guerra, que tem exerdo hospicio e ao lwspital regimental em Per~a.mbuco, en1 · cido, c que o serviço não ganharia muito com a rassag~m
conforDJiJade d0 plano deste ultimo edllic10; e para ·de S. Ex. para qualquer outra pasta, a .não ser que ...
mandar construir desde já um quartel na provmcia do
0 Sn. SILVEIRA DA 1\IOTTA : ...:.. A da fazenda.
Paraná.»
O Sn. SouzA FRANCO. - Nfio sei se é de certo a da·
lazenda; se é a da fazenda, continuarei di2endo que o
E~IENDAS DA COMMISSÃO DE FAZENDA,
serviço não ganhará, a n1o ser que S~ Ex. vá ter entao
"Art. 6. 0 O ministro e secretario de estado dos negocies um auxilio de idéas accumuladas 110r outros que tccm a..
da guerra, etc.
. -·
.
theoria e a pratica clessa ·repartição; qne S. Ex. vá ser di• § 1. 0 (Secretaria de cst;~do.) SuLstitua se a emenrla rigido, na phrase hoje usacla, por algum directoria, ou
da camara dos deputados pela seguinte :-sendo 16:000$ directoria, ou director.
para expediente e imprc~~iio dos actos do ministcrio;
Mas a repartição da guerra é
certo urr.a rcparUr;ao
'•8:000fl.
-
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muito ir.! portante, pela despcZl considtJravol que fJz; imj.'i)rtante, porque até corto ponto cll~ ~ i_ndispi:lu~av?l, assim
como a conservação de uma bem dl!'lgtda lurça nul tar ou
exercito bem regulado c ben1 dl:;ciphnado. E' indispensavol que o paiz tenha todo> os meios n~c~ssar10s para
cm qualquer emcrgencia poder dd'ender a sua iudepi!U·
tlencw, a sua integt·itladc, os seus direitos.
E' muito importante a pasta da guerra sem duvida alguma por estas razões, e tambem mui importante, porque, como tolos saLcmos, os exercitas ou força de linha
constituem estado excep~ionJ.I, no q u~l o Lraoilciro da po ·
~:~iça o ordinaria constitucional <:m que se acLa va passa a
:>er sujéito tem}10rariamentc a uma outra posi.;üo excep ·
c:on.:~l, cm que não se conserva no gozo de todos os seus
qirdtos, cru que esta sujeito, c sujeito por ''0Dlade muitas
,·czcs arLitraria, ~< c~stigos,corporacs, que pJdtill ch··garlhc sem serem esperados e ucm scmlli'C com toda a
jusli\a.
Aqui estou cu, cm quem S. Ex. tem o cx.emplo : sou
l10jc senador do imperl·~, c já fui miui~tro de e~tadJ. Se
assim como por castigo de ter ousado falla.r em iudcpcn ·
tlcncla do imperio na occa>ião cm que era um g··avc crime me scntárão praça cm 1a linHa, ~endo cu e;tudanle de
}lhilosophia c com aproveitamento tal que oLtive Laixa,
11âoscodo soldatlo por mab de 100 horas, ti vc.>scm acc1 es ·
centado a esta Yi:>lcncia qtulguer c.~stigo corporal, não
bCl'ia esse um aconttcinwuto fatal a todo o meu futuro?
Não tiro daqui por ora razões con:ra o uso da medi la;
não estou fallando ainda na materia, porque não cotá
tlD discussão; C&·tou somente observando que Oexe;'CitO
que chama qu:~Iqucr cirladáo a urna situat;ào cxcepciobal
uove mereceL' muita attenção para que seja orgaaisado,
tii1igido e disciplinado, de fórma a que esses castigos
não possão s.er impostos por cai1richo ou injustiça;
sendo c.s!a m:us uma razão para que não passem dcsl}1erceLidas as q ucstõcs que dizem respeito á re1m·tição
uos negocias da guerra. O exercito, JlOrtanto, ou a pasta
tia guerra é uma pasta de muita im[JOl'Lancia, cujo ministro não a deve trocar por outra cm que não é <:s,(lecialidadc.
O Sn.. D. 1\!ANOEL : - Ellc vem para este lado.
O Sn.. SouzA Fn.AN€0:- Estimo que S. Ex. se appro.,.
xime; provavelmente quer ouYir-me 1.uelhor.
(O Sr. ministro da guerra .senta-se no banco contiguo
áquelle cm qu~ está o orador.)
O Sn. Sou~A :E 1\IELLO (minislro ela guerra) :-E~Lava fjlbndo tão Laixu que o uào ouvi.
.
0 Sll. SOUZA fRANCO i -:- fullei lJOntem, quando V. Ex.
não <:6tava uo senado, e falleilongarnente.
O Srt. SOUZA ~ l\1ELLO :-Não me era possível estar
hontcm cá.
O SR Souu. FRANCO: -Cito sómenlc o facto, porque
sei que \'.Ex. <:stava legiliman..ente impeditlo. Estou, poJéru, bllando para fazer um serviço, isto é, para dar a
V. Ex. occasião de se explicar sobre negocios da reparti.
. ~âo, para se não dizer que se fazem dt.:spczas cxcos~ivas
:wm que Y. Ex. asjusti!iquc.
O Sn. D. l\L1.NOEL dá um apartll.
O SR. Sou:u l:"IUl'iCO:- Eu tenho muitos pontos cm
que preciso ouvir o. Sr.ministro da guerra.
/
0 SR. SlLY!UR.~ DA MOITA.: --1\lodilicar O SCl!l orçamento da guerra.
' O Sa. D. 1\L\.NOEL : -E' vcHJade.
O Sn. SouZA. FRANCO:- Desejo ouvir principalmente
~ S. Ex. a rcspciLO tia despeza, que é pJr certo aYultada c
cresce diariamente. Depois hei de ler alguns topicos do
~eu rclatorio e ouvi-lo a re~peito cl~ algumas proposições
que merecem gmnde reparo. E' inncgavd q11c o relatorio
uo uobrc minbtro é Lem esctiplo.
O Sll. D. I\!AMEL;- Não se pó de negar.
O S!l· SouzA.l:'nAl'iCO: -Não w pro1~unciou, poréL~, sobre dl\'l:rst\o qucf:itões ; <lpontou-us, de1xou om dund~ a
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sua opinião. lia logH·es cm q11e uúo se comprclwnde. 0
que S. Ex. quer; mas o5ses mesmos Lopicos, esc.iptos
cem a1te, revel:i.o a habilid-Lde de S. Ex. ctn occultar 0
seu pensamento. Kào se pódtJ, pois, dizer, do rclatorio de
S. Ex. que lhe fultão in!'ormaçllcs; não se póde dizer
que r.ão trata d.1s questões urgentes; uüo se J•Ód, d zer
como eu diria se me fosse agora peraliHidJ fallür no re~
latorio oa ju;liça, que ndlc fJILáo todJS :JS inform~çõe3. e
que os ann~xos, que esperámos que licassem promptos e
u?s forão.distribuiuos d:>us.mez:es depoi. da época dtni la,
alllda asstm trazem tantas !altas tão gt·aves erros, que farâ .
m.:~l quem se regular pot· alguns dcllcs.
,
Nus t:Jbcllas encontra-se C•>tno estando ainda cm al"'uns
logares j uites de dil'eitos que já er fio desemLargad~rcss
ao tempo em qu :ts tobdlas se !'Jzião, outros que tinhüo
mudado de logJres, e até !ai ~e .:idos de lon;;a data ''êm
ain.la incluidos cm l<>óares qui! outros já o~CUjlÜo. Não
udmi~a tanto q':le ~·tes er! o,; se encontrem na parte que
se rcle~c a provwc1as long•nquas, quunJo os ha a respeito
da B~Iua, de que S. Ex. d!.!VC ter inlei o cOilhecimerito, do
Rio de: Janeiro e até da côrte. O la!Ieciuo dcsembargad )r
Síque.ra aind1 vem na lísta dos adjunto.s do tribunal do
co,nmcrcio da có1 h o Dr. Almeid..t Torre• ainda se con.
La como juiz l!Junicijnl d..t 2a vara, c, o que é mais, ofliciacs
da propr·ia sc~rctaria dJ justiç.a ainda estão c >nlados nos
l:.Jgares que deixárão uo 11)\JZ de fevereiro! E assim se
ga~ta com ann•;xos destes dezen1s de contos de réb 'l
U!11A voz:- Dezenas de contos?
O Sn. SouzA fRANCO:- Sim; talvez duas dezenas ou
pou~o menos, só c~m o ~olumoso annexo do relatol'io da
JU~ttÇ3 1 que p3de mdJ,J.m em erros a quem por clle se
guur.
.
O Sr. ministro ha d~ vir nos di~er depois que é por
falta de emp.·egadJs que os trabalhos da repartição ainda
são tão pouco merecedores de confiança, mesmo no que
respeita á córLe e provinci.l do Rio de Janeiro.
O relutorio de S. Ex. n!io terâ erros destes, é modes:o c
não havia de custar t~ntos contos de réis pcrdi:los. 1\Ia~
vamos âs despeus da guerra.
·
0 Sn. D. MANOEL dá um aparte.
O Sn. SouzA FRANCO:- As desp~zas do m'nistcrio da
guerra são avulta !as;' no anno de 1856 a 1857 furão ue.
1.0,6H·768~í06; no exercicio de 1.857 ·a 185S, exercício
de preparaLiYos de guerra, exercício cm que houve mo.
vim~nto ge forças mutto ronsider~vel c paro.~ districtGS
longmquos, em que a despcza devt<t ser ~dmbem muito
considcravel, felizmente o cspil'ito de cconom'ia do nciJre
ex-ministro da guerra as limitou a ·muito n1en03 do que
chegarião com qualquer outro, isto é, a 1.2,233:8823611;
no · exercicio de 1b58 a 1859, que acaba .de lindar em
30 de julho deste anno, tinha.,.~e votado a quanlia .d<l
11,029:62~g526.
..
..
Os credítos, porém, aberto.> todo> clles já por S. Ex ,
ou por .seu autecessor, winistro interino dos negocios da guerra, loJão de 693:179~932, chegando assim a
1:1., 722:80~ g~86 u quuntia autol'isatla para w de ·pender ..
S. Ex. diz no rt:Iatorio que algu!llas quantias sobrArão,
porque em algumas verbas não se fez tod1 a despeza .
Ora, cu oescjaria que S. Ex. nCSSlS "fCJbas Clll que ha.
sempre sobras procura: se infoi'lnar o senado, de sorte a
cortarmos esse augmento J.e meios que todo> os annos
não são indispcnsaveis; evitar-se-hia, asbitll, que Hgurus~
semos; por exemplo, 11,722:000$ cotno pre..:;sos para ·
as despezas da reparti:;üo, que cm algumas ve: bas liu
economi<~s, embora ex.ced.:~ se, e mllilo, cm outras.
. .
Por não ter dito a sonm1a dessJ.s sobras, S. Ex. no seu
relatorio desculpou-se com a !alta de iuformações, .que
de facto as nào deveria kr, porque cstal'amos ainda·.no
.n1ez de maio ou fins de L~bril quando clle escreveu· o
relulorio; c, além de que i'i.tllavão ainda dous mez~s para
findar o exercício, províncias ha uistaotes que não podem
mandar a tempo ati suJ.s inf,,rmaçõcs.
,
Em virtude disso, S. Ex. não poderia saber com. exile·
tidüo quacs duveriútJ ser as sobres i calculando quo sejào
700:000U, porque, se nas grandes ,·etLus uüo costuma haYcr
sobras, que sómcnte se dão nas pequenas,, 700:000H é o
m:.tximo u (Ittc pothHn clcY~Nc.
·
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Assim, um anno que não foi ·de gucrr:a, mas. de paz e estraga. Ficamos assim desesperados dessa preconi;ada
completa paz; um anno em que no ante~wr se tmha com salvaç1'i.o e obrigados a adiar nossas esperanças para a
época cxn que o Sr. ministro da guerra tome conta do
prado grande som:na de ar marucn to,. m umçOes ...
(risadas), entra~ do triumpbante na pasta da fa.
o sn. SouzA E MELLO: - Parte do armamento está thesouro
zenda, as~1m como tem Stdo na pasta dl guerra em que
se pagando ainda.
.
vai alcançando yictorias sobro victorias.
'
O SR. SouZA FIUJICO: - Então a minha objecção. e E venha S. Ex. quanto antes, porque o cambio· desce
fundada emLo~a purte desta despeza esteja se fazcnd0 cada vez mais; o poyo queixa se de que a taxa dos j uagora p~rque a minha consideração é esta : tenno-se feito ros suba, os negociQS parem, as transacções se difficulconsideravel despeza nestes prepara li vos de armamento, tem e tudo annuncie graoq~ catastrophe.
0 que se segue é que, ainda pagando se agora algumas qu:m
0 SR. D. 1\fANOEL :-Apoi:l.do.
tias restantes, a de.speza com o material deve ser menor
0
SR. SOUZA FRANCO: -A medida salvadora que de-:
do que nos or1tros annos, e, pois, lambem a despeza tot[l\.
Observacões identicas fiz niada hontem quando uma via fazer elevar o cambio e nos trazer a idade de ouro já
unica vez iallei no orçamento da marinha, de sorte que está pos.ta de parte, segundo se diz, e, longe de ter melhose este orçp.~ento g.~stou muito tempo, com~ .se 9uiz di- rado a Situação, a tem feito aggravar pelo simples facto da
zer, não io1 o hum1.de orador que ora se dmge a casa ... ameaça que contéll!1; e, cousa n.otavel, o cambio desce á
proporção que o p3pel diminue, d~:smentindo assim em
o sn. D. 1\fANOEL: - Nem houve tal demora senão su:a
ap~licação .ás circumstancias especiaes do imperio o
por causa dos feri..~dos e faltas de scs)ão.
prmc1pto the.onco qn.e aconselha elev?r .a taxa dos juros
o SR. Souu. FRANCO : - .... porque uma unica vez para contrah1r as emissões e lhes rcstLtu1r o valor.
tem fallado no orçamento de todas as outras repartições.
A theoria suppúe que, escasseados os descontos, ha de
O Sn. D. 1\IANOEL: - Eu fallei duas vezes cm alguns diminuir o numero dos tomadores de letras, augmentar-se
o dos sacadores sobre Londres, e assim subir o cambio·
orçamentos, mas muito pouco cada vez.
os factos tambem a vão desmentindo actualmen!e:
o SR. SouzA FRANCO : - Applican:Jo a observação á mas
porque o numero dos tomadores m:10tem-se, a oll'erta de
repartição de V. Ex., eu ?izia : se no exerci cio. que ~caba saques não se augmenta, e o cambio ou tem descid,, ou
de findar se gastou quas1 tanto como no anteriOr, e por- all!eaça descer d~sde que. escassearem os avultados sup·
qué v ministerio actual não foi poupado nos sete mezes prunentos de cafe, que amda o sustentão e lhe dão alta
de sua gerencia. V. Ex. disse : • Parte do armamento momcntD.nea.
está-se ainda pagando. » V. Ex. está no caso de inforo ministerio peroiste' com tudo na execução de seus
mar, e cu aceito a sua informação; sómentc direi que planos e vai por diante com essas ·bonitas theorias, que
essa parte que se está pagando não ha de ser muito avul- lidas na vespera são postas em execução no dia seguinte,'
tada, porque tiohamos posto em Londres os fundos pre- sem estudo das circumstancias do BrasiL
cisos. Assim, senhores, se a despeza sóbe apezar disso
O Sn. SouzA E lUELLO : - São lidas súmente na ves~
acima de 1.1.,000:000~, é uma despeza avultada, sobretutlo
·
quando se dá em um tempo de paz, quando é no anno pera? :
subsequente ao em que se fez grande provi.mento de
O Sn. SouzA. FRANCo:- Na vespera ou com mais
armamento, munições e de todos os outros obJectos que antecedencia : o que não se póde negar é que a situação'
compoem o materi,ll do exercito....
se aggrava, que o desespero vai tocando seu auge e. que a ·
O Si\. D. 1\IANOEL : -Quando o exercito não tem mais opinião publica.... ia dizer que se revolta com os terríveis resu~to.dos de tantos erros ; mas recuei em tempo,
que H,OOO praças, sendo ellas 16,000.
porque a expressão revolta, mesmo em sentido figurado ....
O SR. SouzA FRANCO: -Achando assim que a despeza
O SR. D. MA.NPEL: - E' verdade; dirião. que ha des.
foi consideravel, faço esta observação para que S. Ex.
tome a peito justifica-la, o que não teria podido fazer se ordens.
eu tivesse deixado passar o seu orçamento sem àiscu;são.
0 SR. SouzA FnANC<!l .... daria pretexto a que nos sup~
O publico necessariamente ha de querer saber as razões pozessem desordeiros, a que com mais razão se nós at·
destes grandes dispendios, esse pub:ic,p de que se. não faz tribuisse o espírito de agitação. Quando é, senho.res, e
caso e de qUe os Srs. ministros ...•
em que paiz constitucional se pôde jámais coi:nparar·o
direito d~ p~tição com a agitação, q.uando não são essas
0 SR. D.l'tLti'iO,t:L:- Zombão.
petições ass1gnadas nas praças publicas, porém em reu::1' 0 Sn. SOUZA. FRANCO: - .... zombão, e, não o digo niões legaes e pacificas, e mesmo sem alguma especie de
cu, dizem todos, que tambem fazem alarde de desprezar, ajuntamento?
guardando silencio e neg.mdo-se a dar informações. Hoje
telizmente estou vendo S. Ex. nas cacleiras do senado e o 'o 3R. D. MANOEL :-:-- Quem hoje quer agitação é omi~
nobre presidente do conselho, que, seja dito de passagem, nisterio.
está sempre no seu logar; mas os outros Srs. ministros
O Sn. SouzA. FRANCO: -Mas o que valem asqueixas
nunca e nem agora; nunca, porque nunca estão na casa desses que, Gomo pupillos, precisão todos ser guiados á
ou nas suas cadeiras, nem mesmo quando s~ trata de ne- mão como meninos ou cegos? Desses que, coitados, não
gocies que lhes dizem respeito especialmente ou á sua sabem o que querem e se devem dar por satisfeitos que
reparti~a.o.
os queira levar a porto de salvação um ministerio composto de notabilidades .e que tem p~r directores a sabeO Sn. D. 1\IANOEL: - Nem dão cavaco.
doria, a força e a probtdade symbohsadas, crue, tambem
0 SR. SOUZA FRANCO: - Este puLiico no entretanto por felici.dade do paizl se prestão a devotar-lhe os esforços
tem dit~.eito a ouvir aos nobres ministros, c ao menos a de sua trmdade respe1tavel? !
.
ser infvrmado que elles assistem á discussão. A falta
Voltarei, porém, ás questões da guerra, não obstante
della no orçamento da guerra poderia fazer crer, ou que que as do dinheiro lhe são intimamente ligadas, porque
o Sr. minbtro da guerra não estava presente ou que não na presença sobretudo do Sr. ministro da guerra, do miachava necessario informar o senado e o paiz do estado nistro que tem á sua disposição a força, temos dobrada
das despezas a seu cargq.
razão para não sahir da ordem, ai~da da or?em na 4\sEu tenho muito receio que os H,OOO 000~ c mais que cussão ; e, pois,. entrando na ordem, annunc1o desde Ja a
se vão gastar no exercício corrente vão além dC> quarto S. Ex. que vou ler aquella parte do seu relatorio em que
da renda, porque receio muito que a receita do anno dá por mal empregadas todas as despezas feitas com .um
que corre não possa chegar nem a .\.4,000 000~: entre- exercito que em uma occasião ur~ente mostrará q11e ~ão
tanto, senhot·es, o ministcrio, que entrou dizendo qae sabe usar das armas que lhe forao confiadas e trara a
encontrava as finanças do paiz as mais desgr·açadas pas- totlos uma grande decepção.
São palavras do rclatorio, condemnatorias de todo o
siveis, c se annunciou como salvador principalmente das
finanças do impcrio, ostou vendo que cada vez m:lis as nosso p~ssado militar, sentença de S. Ex. contra si proprio
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e contra seus antecessores, que eu convido á discussão
para que a condemnaç~o não passe. e!U julga(lo.
Antes de ir a essa le1tura eu pedtret a S. Ex. que declare ao senado quaes as tabellas de que se serve nesta
discussão, se as que se preparúrão para o orçame~to das
despezas.no exercício de 1.859 a 1860, que ora se d1scute,
se as que se acabão de apresentar' ao senado para a discussão da lei que tem de reger o exercício de 1860 a
1.86'11 Se estas, já feitas com os dados actuaes, deve~ ser
preferiàas, as verbas precisão emendas que S. Ex. moda
não indicou, como me parese que o de~ra ~azer
Qual é a base para os pedtdos que S. r..x. faz em cada
uma das verbas? Por exemplo, secretarias de guerra: nós
discutimos um orçamento cm que se pede 92:312$; mns o
que se pede para agora, o que se está gastando agora, ó
126:989$, segundo as tauell;js ullimamente npresentadas.
0 SR. MANOEL FELIZARDO dá um aparte.
0 SR. SOUZA FRANCO: - Pe,rtlóe-me V. Ex. que me
sirva das suas mesmas palavras; gasta-se com a secreta·
ria da guerrn ....
0 SR. 1\IANOEL FELIZARDO; - .... e repartições annexas, se me acredita.
O SR. SOUZA. FRANCO:- Tambe}n com as reparli~ões
annexas, que vêrii mencionadas nas mesmas tabellns
para 1.859 a 1860 e nas outras para I 860 a 1861, e nflo
obstante que sã0 as mesmas as repartiçl'íes,pediu-se para
1859 a.i860 92:312$ e pede-se para 1860 a 1861126:989$:
differença para mais, 34.;677S.
Em 134.9 a 1850 a secretaria e todas as repartições annex.as reunidas faziáo a despeza de quarenta e
oito contos e tanto, e agora fazem a de 355:3U.U ....
0 SR. Sou·ZA E MELLO :- 355:000~! V. Ex. está en·
ganado.
O SR. SouzA FRANCO:- Perdoe-me; tanto tem sido
o arigmenlo que, tendo gasto as mesmas repartições
em 1855 a 1.81i6 1.86:338$, já agora pedem para 1.860 a 1861
/ os 355:344.~ de que acima fallei.
O SR. SouzA E MELLO:- As onne:xas vêm a ser : o
archivo e repartição do quartel-mestre general.
O. SR. SouzA FRANCO:-Eu sei de que estou fallando;
nas annexas á secretaria entrão o archiv.o e quartel-mestre general,para que se pediunesteanno 92:312$, e já as
novas tabellas revelão qnese es.tá gastando 126:989$. Se,
porém, o ajudante-general não entra até agora no. numero
das aonexas, vai ser depenclencia, segundo as novas idéas
de S. Ex.; e tambem os commandant s de armas não entravão. o que, rorém, augmentou a despeza forão as novas
repartições, CUJO serviço era feito pela secretaria de estado, de sorté que quasi toda a differença entre 48:000$ e
355:000~ é de creação nova. Isto seria l1a tanto tempo?
Já S. Ex. era ministro então? Parece me que sim i ha
tantos ano os que V. Ex. é ministro da guerra que eu j:l
me esqueço elo tempo em que o não foi, e o tomo por
ministro perpetuo.
O Sn. D. MANOEL: -Tomou o gráo de doutor.
0 SR. SOUZA. FRANCO: __: Uas qaando em 1.84.8 a 1.8.1.9
se gastárão sómente 1!.8:000~ era com a secretaria, contadoria e todas as repartições annexas : lH>je separárão-se;
a contadoria está á. parte, o ~uartel-general á parte, o
3judante-general tem unaa grande c dispendiosa repartição .... E porque não l1a de set· assim se,nós estamos muito ricos e ainda com maiores esperanças, desde que S. Ex.
tomar conta do thesouro para abarrotar o imperio todo
de ouro? (Risadas.)
·
Infelizmente ainda não chegámos a esse tempo, e S. Ex.
ha de permittir-me uma pergunta, que não sei se vem
muito aproposito: S. Ex. o julgará.
Leio nas folhas de PernamLuco que al1i está se fazendo
sentir a falta de miuclos, isto é, de bilhetes de 1a, papelodo ou tiras de papel qtte não teem valot algum, e tl~ moedas de prata e cobre, de sorte que jú tem o premio de ~
C

o /o•
0

O Sn. V,\.LLASQUES: -Nu Bahia é o mesmo.

AGOSTO.

0 SR. SouzA. E MELLO:- E' molestia antig:~.
U~I

SR. SENADOR: -Por isso está desculpada 1
,
O Sn. Souu. FnANco: -E' molestia tão antiga qnc,os
medicas sal vtidores não teem tentudo ou não teem podido
cu!'a. lo. Se os medicas anteriores, por não poderem cura-la, retirárão -se, os medicas actuaes devem ta miJem
retirc.H··se, porque mostrão-se impotentes contra essu c
outras muitas molestias novas e de maior gravidade. ·
V. Ex.., Sr. ministt·o da guerra, tem pensado, por momentos que seja, nos inconvenientes que vão soJT, endo
todos aquelles empreg.1dos ou indivíduos que, não tendo
sen'ii.o um peqnenino vencimento, solfrem ainda o rebate
dos trocos? Sei que o que se esta fazendo é emittir grande
numerf) de bilhetes ele 1a, papelorio sem valor, cujo au"mento pelos exclusivos amigos do ouro não tem explicaçã~ ·
visto que o papel de pequenOs valores não é admittid~
pelos autores, em razão da facilidade de f<:~lsificação, por;.
que gyra em rnàos que os não sobem distinguir, não merece
mesmo granJ.e exame, e porque, demorando-se nos mer-·
cados e os enchendo, cxpelle a prata e mesmo o ouro.
Nào é questão da J~epartição de V. Ex., porém que interessa muito ás pr,1ç1:ts de pret, e por sua influencia como
ministro da guet r a e candidato á pasta da fazenda V. Ex ..
púde obter medidas. A emiss:to de plptl miudo é simples·
palliativo, e que não deve ser muito estendida. O míriisterio de 4. de maio, apressando a construcção da nova
casa da moeda e tendo proposto um projecto, tinha em
vistas remediar raclic:.tlm. cnte este mal ; o de1.2 de dezembro, porém, vai·se esquecendo delle, assim como de tod~s
as medidas que são de necessidade reconhecida, para occupar-se s6men1e elos meios de manter-se no poder.
Voltando ã questão das repartições, não é possivel con~
testar que as dospezas teem crescido, se augmentado
o numero dos empregados; e o nobre senador ministro da:
guerra, que vê qac as repartições estão sobrecarregadas de
gente e fazem uma consideravcl despeza, ainda nos vem·
dizer em seu relatorio :-que s6 grandes esforços da parte
dos empregados da secretaria da guerra po~em ·dar venciniento ao pesaclissimo expediente diario I .·
.
De forma que a s :cretaria com rim pequeno pessoal
e uma despeza de kS:OOO~ fazia todo o scrvi~o; hoje gas~
ta 355:000$, tendo-se dividido o serviço com outros ; .e
estão aindJ. sobrecarregados com trabalho pesadissitno I
S. Ex. nos virá dizer depois que precisa de maior nu nero ·
cle empregados, porqne já agora o diz da contadona gêral
e pagadoria das tropas Uê) : • Nada de notavel occorreu
nestas repartições durante o anno findo. Seus chefes con~
tinuão a reclama~·· contra a exiguidade do pessoal. •
Ora, se os chefes reclamão, se S. Ex.. traz ao conbecimen to do senado, e traz porque reconhece a justiça da
reclamação, se acha que são sacrificios extraordinarios
que fazem os empregados de secretaria para que possão
dar vencimento ao pesadissimo expediente diario (expressões de S. Ex.), qual é a conseqaencia senão que
julga necessario e pede maior numero de empregados?
No entanto diz, quando quer autorisações para relo~mar
as repartições, 9ue não !ará maiores despezas, como se,
recouhecendo a JUstiça da necessidaqe de n1aior pessoal
e de pagar melhor o que existe, não seja necessariamente levado a augmentar mu'to as d~spezas. São promessas ·
de economia em que ninguem mais crê e fazem perder o
conceito aos ministros que ainda as repetem. (Apoiado.)
S. Ex. terá occasião de nos explicar como é que depois
que se separou ela secretaria a contadoria geral, depois
que se creou secretaria para o ajudantc-gen~ral, cuja repartição tirou muitas attribuiçl'íes do ministro e dispensou
gra~de parle do e:xpedien~e que elle assignava pela secretarw, amda esta tem ma1s que fazer do que antes e tra~ ·
bathos tão pesados que só esforços extraordinarios dos'
empregados os podem satisfazer I
O Sn. SouzA E 'MELLo:- Não tenha duvida;.não Lenho
menos d~ cento e tantos avisos todos os dias.
0 SR. SOUZA. FRANCO: - 0 que se segue é que a ~e~
formllem dado em resultado muita troca de p pel, mmto
traba:Jw e exorbitante despcza, sem que o scrvi~o tenha
melhorado em proporção.
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o Sn. SOUZA E l\1ELLO dá um aparte.
0 sn. souu. FRANCO:- Ji por mais

~e

uma vez
tem-se pedido autorisação, com o pre.tex.to de que não se
hão de au"mentar as desf>ezas, e depOis surdem reformas,
como as u1timas das secrctaria.s de estado, com que se
auamentou a despeza com mais 600 a_700:000S annuaes.
A da gueaa, qu~ não entrou na partllha, h~ ~e. querer
agora 0 seu qmnhão. S. Ex. sabe que ~~ miehzmente
nesta materia de reformas s.em desperdtctos nã.o tenho
confiança em S. Ex., a conliança que era preciso para
votar por ella.
Passo ao consellJO supremo militar, sobre o qual o
relatorio da guerra faz U~lla prelecção que em nada
abona os credites da repartição, nem cendiz com o bom
juizo que fazemos todos dos velhos e prestantes servidores do estado que teem nelle assento e voto. V. Ex. disse
do conselho taes. cousas que devem convencer os que as

o sn.: SouzA E niELLO :-Como creio que foi a inten-

ç~o,

e nunca crear um commandante' em chefe do exerCito.
·
O Sn.. 1\IARQUEZ DE CAXIAS : -Apoiado.

O SR. SouZA FRANCO:-:- Eis ahi o que S. Ex. diz
ag.o~a. V. Ex. sabe o que d1ssemos entao 1 • Não haverá
~mistro da guerra nenhum que possa dirigir sua repartiçao s~m. a cooperação ,ou tolerancia do ajudante-general,
conslltUtdo o verdadetro chefe de exercito • · e os que
então nos contestárão vêm agora dizer: « Nã~ se pensou
ter um general cm chefe do exerci to. »
~ SR. SOUZA E 1\IELLO : -Nunca se pensoll nem se
qu1z.
.
.
O Sn. SouzA FRANCO: -Daqui se tira uma conclué
são, 0 que se ~eiu a sentir agora qu~ ha um general em
editemdanecessidil.d~deacabarcomelleouleforma-lo chefe no exercito e que 0 Sr. ministro da guerra está
l11tando com difliculdades.
·
.
radicalmente.
0
O que, porém. , admira é que S. Ex., depois do Jue disse
SR. SouzA E 1\!ELLO : -Alguns pensão e ~ dizem
sem o ser.
e concluir que o conselho supremo militar se ac 1ava organisado de uma .maneira pouco satisfac.tori~ para as neO ~R. SouzA. FRANCO:- Porque .o embaraça a aju-.
ccssidades do servtço e contra as regras const1lucwnaes... danc1a general.
.
.
O Sa. SouzA E MELLo :-Pelo contra.rio nunca me
O SR. Souz.~ E TIIELLO dá um aparte.
embaraçou; estou o melhor que é possi vel. '
·
O Sn. SouzA FRANCO:- Logo, V. Ex., que é o verdadeiro ministro da guerra ha cerca de 10 annos, deveria ter
O SR. SouzA. FRANCO:- Digo sem que me refira pesproposto ha an~os a reforma desse tribunal, anormal na soal,mente ao d1gno general que tem occupado o caq;o,:
sua opinião.
e somc·nte ~ue. e~ão estes os resultados que se dévião
esperar da mstttu1ção.
.
.·
S. Ex. dá parte no rclatorio de ter augmentado com
0 relatorio de v. Ex. revela que de facto se creou um
mais cinco empregados a escola central.
general em chefe ?o exercito, diga-se embora que ninO SR. SouzA E :MELLO:- Já os achei; não fui eu que g_uem o teve em VIstas e que o Sr. ministro da guerra senaugmentei a escola central com esses empregados, .nem tmdo o peso da influencia ~o no~o cargo, quer q~anto
tão_pouco a diminui de algum. Disse apenas que ella tinha antes annula-lo; c eu o aJudarei se quizer voltar aos
m:us empreg.ldos elo que carecia.
commandantes das arnus.
O SR. D. lVTANOEL: - Pois ha ajudante-~'~eneral
sem
O SR. SouzA FRANCO:- Repartiçao do ajudante-gene0
ral. Senhores, quando ha tres annos se tratou da re- general ? Onde é iEso ?
partição do ajudante-general, mu: tas vozes se levantárão
0 S
t
11
t' d
·
·n
S E
R. SouzA FRANCO:- Vamos ao exercito. (Lendo) .
CO!l ra e a, repe lO O guasl aqui O mesmo que ' , X. • Qualquer que SeJ'a. mi.nha opinião sobr.e O. DU.mero· de'
vem agora e tarde repelir no seu relatorio.
S. Ex. no entretanto votou por esta organisação e a praças <.l~ que d~veria constar o nosso exercito .... julguei
adoptou.
q.ue dev1a ~espcitar o que em annos anteriores e s11 ccesSI vos tem s1do decretado. ,
O Sn. Souu E MELLO: -Nem eu estava cá quando se _Mais adi:mte S. Ex. _diz: (l~) ·A concentração e diminuidiscutiu isso.
çao numenca do exercito, alem da economia e das vanta~
0 SR. SouzA FRANCO : -Então deploro que S. Ex. não gens ap~n~adas, nos traria· diminuição de despezas com
ti resse assistido a essa discussão e votação, porque só na sua adm1mstração. »
·.
ausencia do ministro da guerra perpetuo, mais conhece- . ;Ainda continúa: (lê) «Ou o augmento da força como
dor das conveniencias do serviço, é que se havia de esta- foi decretado pela lei n. 586 de 6 de setembro· de :1850 ou
bdecer repartição que tão depressa se quer aniquilar.
a s~a reforma condicional, ou out;a qualquer medida ~ug.;,.
ger~da pelas vossas luzes e patriOtismo, parece-me ur-.
O SR. SouZA E 1\IELLO: - 1\las eu votaria por cita se gente, • ·
estivesse cá.
··
Ora, eis ahi o que digo : ninguem estava mais prepara:0 Sa. Souu FRANCO:- Lembro ao Sr. ministro que do d? que S. Ex. para dizer qual é o numero de J>raças:
S. Ex. diz em seu relatorio (lê):
prec1so, e, em log,r de o fazer, occultasua opinião dizen~
do: • Qualquer que seja minha opinião sobre o numero de
C
• om tão pouco tempo de existencia a repartição üo praças .... » e vem depois dar como exemplo a lei n· 586 de
ajudante-general n:io podia dar todos os resultados que se 6 d t b d 1.8"0
§
devem esperar, e creiO que com mais regularidade 'unccioe se em ro . e :> ' que !1° art. 1.7 q.o el.evava a
J'
26,000 praças a força do exerc1to.
·
naria, poupando o immenso expediente entre a secretaria
de estado e ella... •
O SR. SouzA E.l\IELLO : - Tantas, não.
E' como dizia ainda agora : faz-se muita despeza e máo
O SR. SouzA FR+'NCO :-- Perdóe-me ; Ex. ora quer
serviço, e toda a reforma consistiu na troca de muita pa- um pequeno exercito, ora quer um mutto avultado, e
pelada, que é o que querem dizer estas pala vr as- im- com pt aças estrangeiras, como o autorisado na lei de
menso expediente entre a secretaria de estado e ella.
1850.
V. Ex. admitte, mas não por convicção, a força votada
Continuarei, porém, com a leitura, que é cada vez nos ultimes annos, porque tem dito já: • Qualquer que
!~ais importante : (lê). • .... funccionaria com mais regul~·. seja minha opinião ..... ; JStQ. é, a minha opinião é contra~
rtdade, pou,ranJ.o-se 1mmenso expediente entre a secretana ria,, porque se ·não fôra s. Ex. se exp·ressaria de outro·
de estado c ella, se, cm vez de conccntmr-se na repartição modo.
.
do ~j~dante-general a disciplina, instrucção e parte da
Ha, porem, no relatorio topico ainda mais importante' a
admmtstração, jcsse o centl'O tla alta administraçcio o minis- respeito do exercito, 0 qual vou ler (lê): • Entretanto cumterio dtt guena, do qu:tl a repartição do ajudante-general pre-me repetir o que a este respeito se lê no ultimo rela·
seria uma dependencia. •
torio, isto é, que um exercito de 1.6,000 praças de pret,
Ora, eis ahi, portanto, que S. Ex. reprova o principio sobre quem pesa a maxima par te das diligencias policiaes
1L1 separação da ajudancia general, o quer que fique sendo por toda a vasta extensão do imperio, nfto pó de satisfazer
nma dcpentlencia dn sccre~aria do estado.
o principal lim para que foi crcado e n:l.o justifica paw
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sua manutenç~o as avultadas despezas de um quarto das
rendas nacionaes. •
· Este juizo do nobre ministro, que o estado do 11xercito
não justifica as dcspezas de um quarto das rendas publicas, é mqíto desfavor avel ao exercito; e 5. Ex., bem que o
diga, não acha exemrlo em algum dos· relatorios ante·
riores. S. Ex., depo1s de enumerar cs vícios da organisação actual elo exercito com. a distribuição dos corpos
pelas províncias, continúa di.zendo no relatorio: (ltl) • ... e
quando se der a rigorosa neces~idade ele sustentarmos a
independencia e u integridade do imperio, ou de vingarmos uma· all'ronta, quando por desgraça a força tiver de
intervir FJ.a manutenção da lei, em vez de ttm exercito, nos
acharemos com grupos de · homens que não saberão ti1'a1'
todo o pa1·tido das armas que lhes forão confiadas. Terrível será entã? a decepção e caro teremos de pagar a falta
das necess:mas medidas ... •
V. Ex. accrescenta: • Terrriv~l será esta decepção! •
o que quer diLer que terrível será o nosso desengano, á
vis la da incapacidade do nosso exercito para desempenhar
os seus deveres !
Ora, perguntarei a V. Ex., e quem seria o responsavel
por esta terrrivel decepção? Quem seria o causador desta
organisação vicio.s!l aos olhos de V. Ex., que pretende
talvez militarisar o Brasil? !
O SR. D. nfANOEL:- ApoiadJ.
.. 0 Sn. ·SOUZA FRANCo: -V. Ex. diz que o exercito é
.um grupo de l10mens que não sabe tirar todo o partido
das arnws czue lhes foráo confiaclJs. V. Ex. foi ministro
da guerra desde 1849 a 1.854 ....
0 SR. SouzA E niELLO :-1.8M ~
. O Sa. D. nfANOEL :-Em 1853 o era, e cre:o que che·
gou a 18lí4.•
O SR. SouzA FRANCO : - E quem é o responsavel da
organisação aclual? A quem censura V. Ex. túo terrivelmente com taes palavras? Quem tem gasto cada anno
um quarto da receita publica para ter um grupo de homens que S. Ex. diz que não podem servir senão para nJs
causar uma terrivel decepção em qualquer circumstancia em que precisarem fazer uso das armas que lhes forão
confiadas?
·.Se o que V. Ex. diz é exaclo, o que cu duvido, cu Ipese a si mesmo, culpe o Sr. ex-ministro da guerra (indicando o Sr. marque: de Caxias), culpe toda a administração da guerra nos ultimos annos, em que V. Ex. leve a
principal parte como ministro de muitos annos, amigo e
assessor de ministros c membro inlluente d..t commissão
de guerra.
O que todos pensão é q11e, s~ o exercito brasileiro
não nvalisacom o francez, com o austríaco, satisfaz comtudo ·as necessidades do serviço, que é especial entre nós,
e que não ha razões militares ou politicas que aconselhem ~ sua transformação em exercito á imitação dos europeus.
.
E quando se pense que ha reformas a fazer no exercito brasileiro para que se torno melhor disciplinado, não
são as olTensivas palavras de S. Ex. as que ~odem contribuir:senão para desanimar os seus brios. Eu deixo que
S. Ex. pense nestas palavras imprudentes e injusliücaveis,
e em outro disc11rso hei de couliauar a discutir o orçamento da guerra.
A discusaão fico11 adiada por não haver casa.
O Sn. PRESIDENTE deu para ordem Elo dia da seguinte
sessão:
1.a c 2a discussão da proposição da camara dos depula~os declarando que a jui.Jilaçã~ concedida aos lentes da
antiga academia de marinha José de Paiva e Silva c José
Joaquim d'A vila dá-lhes direito a1' ordenado por inteiro
que percebião naquelle tempo;
1.a e 2~ discussão da proposição da mesma camara autoris:mdo o governo para mundar ailmittir á matricula e
actos de diversos annos das faculdades de direito e de
medicina o da escola central os estudanles Erneste Julio
Bandeira de Mello e outros ;
1a e 2a discussão da proposição da dita camara appro-

vando a pensão annual tle 1:200~ concedida á viscondes..
sa de Sepetiba;
'
sa discussão da p_roposição da !llesrr"a câmara con~'e.
dend~ ~uatro l~ten~s em beneficiO das· ig:ejas matrii.es
das c1dades d~ V~cloru e ~·. Malheus, e da ~11la. de Guar·a~
pary, na provmc1a do Espmto-Santo;
.
·
E a continuaÇão ~a discussão do orçamento.
Levantou~se a sesaiio á 1. hora e 5o minutos da tarde.
~

Sessão en1 6 de agosto.
"'

PRESIDENCIA DO SR. 1\IANOEL IGNACIO CAVALCAJSTI'
.
DE LACERDA.
SOMl\fARIO.- Approvação da acta.~ Ordem do dia.- Ju.
bilação dos lentes da academia de marinha José de Paiva
e Silva e Jos~ J~Vaquim d'Avila. Adiamento do Sr. Ferraz. Discz~rs.os dos Sr$. Ferraz, Dantas, visconde . de
Abaeté (mzmstro d& marznha), Carneiro de Campos Silveira da )/otta e Miranda. A pprovaçào do adiament~. ~
Orçamento do ministe1·io da guerra. Di.~cursos 'dos Srs.
Souza e li'Iello (ministro da guerra) e D. lllanoel.
··
A's 10 3/4· horas da manhã o Sr. presidente abri 11 a
sessão com 30 Srs. senadores.
·
Lida a acta da anterior, foi approvada •
Não houve expediente .
Comp3recêrão no decurso da. sessão mais 3 Srs. sena~
dores.
ORDEM DO DIA.
JUBILAÇÃO DOS LEJSTES D•'- ACADEl\IIA DE"· MARINHA,
Entrou em ia discussão a proposição da camara dos
deputados declarando que a jubilação concedida aos
lentes da antiga academia de marinha José de Paiva e
~ilva e .José Joaquim d' Avila dá'-lhes direito ao· orclena~
do. por inteiro que percebião naquelle tempo.
Passou sem debate da 1.a â 2a discussão, na qual entro:\
logo.
O SR. FERRAZ : -Peço a palavra.
0 SR, PRESIDENTE: - Tem a palavra.
O.Sn. FERRAZ : _; Eu desejava que a mesa me enviasse o p~recer a respeito desta f!Jateria :·é necCssario que
nós sa1bamos o tempo de serv1ço que houve e o que não
houve. (O orador é satisfeito e lé as reclamações.) Sr .. presi~
dente, pela leitura do parecer da commissãó da camára
dos deputados, eu entendo que esta materia está no caso
de urna que passou outr'ora, isto é, que exig;a que se
declarasse por uma lei que os oniciaes do exercito. tinhão
direito ao monte-pio na Jórma do plano do monte pio da
marinha, como se acha cm uma resolução na nossa col~
lecção de le:s. E' por isso, pois, que eu desejava que a
materia fosse examinada pela commissão de fazenda ....
(Ila um aparte.) ..
~' materia que deve irá co~missüo de fazenda, porque
o lacto parece que é o segumte;. estes dous. (x-lentes
se consideravüo vitalícios em conformidade dos estylos e
pratica untiga, e até citão em seu f.tvor os estatutos de
Coimbra, considerJndo-se como vitalícios. Diz a commi-süo que a jubilação ou o acto do governo que a concedeu 6 illegal. (Lê): • A commissilo de marinha e guerra, etc. •
Ora, á primeira vista me r-arece que o principio de juuilação não repugna, e ao contrario é filho do principio
de vitaliciedade. O principio de jubilação n!io póde ser
applicado a quem nilo é vltalicio: por conseguinte, a i! legalidade que a commissão acha não me parece ser pro~
cedente; ninguem se jubila sem ser vitalicio.
Se elles forão jubilados, o prin·~ipio da vitaliciedade fo1
respeitado. Agora, quanto aos vencimentos é mister ainda
examinar; e cu núo vejo no parecer lavrado pela com~
missão da camara dos Srs. deputados demonstr-ado o quo
é conYenientc par~ nós conhecermos, isto ó, se se deve
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conce ler esta jubi'ação j porque o art. 8~ do resulamento
autorisa a jubilar, e, se o governo estava. autons:1do peJe,
corpo legislativo para ·reformar a acadPmlll e seus eslatutos necessariamente a reforma devia comprehendero seu
pes'soal; p~rq~~ o pri~cir,io da vitalicieJa~e não é Je~trui
do pelo prmc1p10 rla JUbtlação; ao contra110, é respeitado.
Eu reconheço que esses ex-lentes são muitos dignos; mas
não trato das pessoas, e sim rios prineipios; ~liás est<tbelcccr-se-ba o precedente que se estubdeceu na caruara c!os
deputados sobre o monte-pio dos offid.1rs do exercito;
e 0 senado saLe que o mente-pio dos ofiiciaes rio exer.
cito se limitava nos oaiciaes p01tuguezes que continuárão
no nosso . serviço; que tal monte· pio tir1ha um plan •
particular: no entretanto ror uma resoJu,,ão se mandot.
applicar á família de um oflicial o plano do monte-pio da
marinha, o que é um absurdo.
O SR. Souz.o\. E MELLO : -O exercito não tem monte-pio?
· ·
O SR. FERRAZ :-Eu lhe digo; examinei toda esta
questão no logar que me competia no thesouro. l:lavião
antigos offiches portuguezes <{Ue passárão pam o nossa
exercito, e, conforme os Jogares a que pert<·ncião, t;nhào
o monte-pio. A esses officiaes wan:lou-se abonar o mesmo
monte-pio, e ficarão sujeitos a todos os onus desde que
passárão para o exercito do Brasil; mas, conforme o montepio de Portugal, não era concedido a cerl:l cla~se de filhos
o mesmo monté-pio ; e, porque o da marinha era mais
vantajoso e dava mais Iiuerdade, ent:ondêrã.o que devião
applicar-lo ao exercito, plra que essa classe de filhos
aproveitasse mais.
Eu pedia, pois, que este negocio fosse á commissão de
marinha e guerra e á commiss:lo de fazendd.
Foi lido e apoiado e entrou em discus&ão o seguinte
REQUERll'riENTO.
a Seja remcllido o projecto ás commissões de marinha
e guerrJ. e de fat.cnda, para interporem seu parecer soLre o seu fundamento e direito que as~iste aos pretend~n tes. -S:lva Ferraz. •
0 SR. DANTAS : -Peço a palavra.
0 SR. PRESIDENTE :-Tem a palavra.
O Sn. DANTAS :-Voto contra o requerimento, porque
o adiam.c·nto importa a morte do projecto. E' cousa sabida e corrente que o w·gocio quo::.vaucmeltido a. commissões está morto ; não fallo só a respeito de requerimentos das p:trtes, fallo mesmo de projectos vindos da
camara dos Srs. deputados, a rc•peito dos quaes devemos ter muila considL·rat;ão, mBs que por incuria das
c?mmissões dormem nas pa~tas. Eu acho este negocio
simples : ou votemos pelo proJecto vindo da camara, ou o
i·ejeitemos sem que seja neces:ario ir â commissão.
Sr. pre~idente, eu digo que esta questi'io é simples,
como pusso a ex pôr. Ogoverno teve a faculdade de refor..
mar a academia de marinha, e, entcnden•Jo que esta faculculdade Ee estendia a reformar o pessoal, aposentou a
dous lentes, d:mdo,..lhes ordenados em proporção ao temfl~ que ser!irão. E_ste~ l~ntes reclamárão, allegando que a
k1 os considera VItahctOs, e qur, não tendo elles pedido
aposentadoria, não po,Jia o governo priva-los da totalidad~ de seus ordenadoQ, a que tihhào adquirido direito.
OuviJa a secção competente do conselho de estàdo, esta
deu o seu ·parecer favoravel aos ·reclamantes ; ouvido o
procurador da coróa, té:tmucm deu o seu flarecer a favor,
0 SR. FERRA;/: dá um aparte.
O Sn. DAN:J.'AS:- Não foi o conselho de estado: está
claro que quando fallo do conselho de estado deve neste
negocio entender..:se a secção do consell10 de estado. Além
destes pareceres obtiverão em se11 favor uma resolução
d.a camara dos deputados, a qual presentt•mente diticul!mos: coll!o ~ois, senhoresJ será possível que possamos
demorar. a .JUStiÇa que de nos reclamão estes dous cidadãos, in,]ustamente aposentados na esclarecida opiaião da
CJmara dos. Srs. deputados, do procuradnr da coróa e da
sccçno do conselho de estado? Nós, é vcrdJdt>, podemos
ter uma opini~o dilfcrente e illdefcrir aos prct{ ndcn tcs ;

mas en1iio resolva o senado como entender, sem ser necessario ir o projecto á commissão, que o n:lo .ha de apresentar mds.
·
Senhores, o nobre senador disse que a jubilação ou
aposentadoria não feria a vitaliciedade; pelo contrario,
reconhecia a vitaliciedadt,=l, porquanto quem não é vitalício
não póde ser aposentado. O nobre senador não duvida da
vitaliciedade; mas quer que o governo possa aposentar
o vitnlicio ; nlio concordo com o nobre senador, porquanto, admittido esse principio, muitas aposentadorias
importarião uma demissão: por exemplo, ,o governo no·
meava um lente, e dahi a 1Oou 15 dias aposentava o com
o ordenado correspondeu te ao tempo de serviço ; e. isto
impu1 ta va demitti-lo.
Não se achando, pois, estes empregados no caso da lei,
mas aposentados a arb'trio do governo, não podem ser
privados dtlseus orden~dos. Portanto, nós estamos naobri..
gação de tomar conhecimento desta resolu~ão e dar
de mão a tudo quanto pareça protelações. Existem algumas resoluções na pasta da marinha e guer~a, e dellas
parece-me que a commiss~o ainda não tomou conhecimento. Lembro-me de uma resolução, vinda da camara
dos deputados,· acerca de un:. official de marinha, o Sr.
'forrezão. Portanto, voto contra o· requerimento; discu·
tamos a resolução. Achando-se presente o Sr. ~inistro
da marinha, t'Jle nos pôde dar todas as explicações, e á
vista dellas votaremos, sem ser nece:sa~io o adiamento.
0 Sn. VISCONDE DE ABAETÉ (presidente do conselho C mi·
nistro da marinha):- Peço a palavra.
·. ·
0 SR. PRESIDENTE: - Tem a palavra.
0 SR. VISCONDE DE ABAETÉ:- Sr. presidente~ eu não
poderei dar informações mais exactas do que o nobre se·
nador pela Bahia, que mandou um requerimento á mesa
afim de ser o projecto remettido ás commiesões de marinha
e gurrra e fazenda do senado; eu hei de votar por este
requerimento, porque me parece com effeito que a ques·
tão é imp01 tmte e deve ser examinada com todo o cuida·
do pelo seu~ do. A questão é a seguinte: ·
O governo foi autorisado por uma lei para reforma.r a
academia de marinha; em consequencia desta autorisação, quando kve de executar a lei, jubilou a alguns lentes da academia de marinha, os quaes, não tendo ainda
o tempo para sr rem jubilados com seus vencim(.'ntos por
inteiro, forão jubilados com o ordenado proporcional. ao
tempo. que. havião servido. A primeira queswo ,que, s.e
oil'crc•ce a decidir é él seguinte : estava o governo autorisada a jubilar os lentes da tmtiga academia <.le marinha
em consequencia da autorisação que lhe foi conferida por
lei p.• ra refo~mar e~te e&~abelecimen!o_?. O gov~rn~ en:
tendeu que s11~, e eu par~d!Jo esta ~P mão. No d1re1t? ,de
reformar a anttga academia de marmha cJmprehendia~se
cy,identcmente o· direito de jubilar aqucl'es lentes que o
governo julgasse que não e>tavão nas circumstancias .de
servir na e~cola de malinha.
Segunda questdo : -Estando autorisado o governo a
jubilar estes lentes, devia-o fazer concedendo-lhes o ordenado proporcional, ou devia jubila-los com q ordenado
por inteiro, embora não tivessem elles ainda o tempo
que as leis respectivas exigem para que a jubilaçilo.seja
concedida com o ordenndtl por inteiro? O meu antece~·
sor entendeu·que a jubil<~ção devia ser con?edida co~ o
ordenado porporcional ao tempo por que txohão servxdo
e>ses lentes, e assim lhes foi concedida a jubilação.
Eis aqui, pois, a outra questão que se offerece a decidir; qualquer dellas é muito importante. Estes papeis
forão examinados pelo ministerio passado. Os pet:ci narios allt•gão qu~, _como lentes da antiga academia de ma~
rinha, erao vitahcws, e argumentão que o governo ou não
podia juuila-los em virtude da auto!Ísação que lhe fóra
concedida, ou, jubilando· os, devia, para respeitar o principio da vitaliciedade, dar-lhes o ordenado por inteiro.
Os peticionarias fund:l.o a sua suppliC'a em que os lentes
da academia de marinha goz!io dos privilegias que os es·
tatu tos ·da univer~idadc de Coimbra concedem aos l1 ntes
da mesma universidnde, sendo um destes privilegias o
da vitaliciedade. A e~ te re~peito farão ouvidos o dit·cctor
da escola de mar:nba e a secção de marinha e guerra do
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conselho de estado. Os p3rcceres, tanto do dit·cctor como censura tão fo1·tc a esta commi~são. Pvis nós não conlte~
da secção do conselho de estado, são favoraveis á pre- cemos os membros actuaes da comm1ssão de rnarinha:. 0 ,
tenção dos supplicantes, concluindo que, uma vez que o guerra?
.
'... ·
governo entendeu que ellt s dcvião ser jubilados, estas
A commissão de marinha e guerra compõe-se do inuil~~
jubilações devião ser-lhes concedidas com os ordenados trabalhador nobl'e senador pela prov.incia de ~Iate
por inteiro.
Grosso ; compõe-se do muito distincto general o Sr. mar.:
Eu não desejo emittir ag01:a opinião alguma sobre este qucz de Caxias, que prtsta se d:i melhor vontade, sem
objecto, c não o faço porque o requerimento do nobre nunca negar-se ao exame de qual,Juer materia que vá ao.
senador pela Babia tem por lim que o projecto seja re- seu conhecimento; compõe· se lambem do Sr. viscond~·
meUido ás_commisóões de marinha e guerra e fazenda do de Albuquerque, que é homem instruido nestas ma.teti;s.'
senado; devo esperar que as commissõcs emiltão o seu e que não demora os ~eus trabalhos.
:.
p:!recer, e só depois disto emittirei a minha opinião; não
Não ha razão, pois, pa! a esta censura. Qual é a. ma~'
desejo anticipa-la. Limito-me a dizer que o negocio não é teria que falta aqui, Sr. presidente 7 E' preciso que veja~::
tão simples como parece â primeira vista; além disso a m~s que, se .ás vezes as commissõ1·s fi cão com. as pas:as:
resolução está concebida de modo que, se porventura peJadas de 6bJeclos, é porque teem s do clles prtJudicaJos:
e!Ia for approvada pelo senado e passar come lei, os peti- por medidas já tomadas ou porque náo são procurados, óu.'
cionarios terão direito a receber os sem vencimentos por Já fo1 ão prcronidus por legislações posteriores.
, . ·
inteiro desde o dia em que forão jubilados. Assim, a asCreio, portanto, que não ha 1r.otivo de censura; e, . ·
sembléa ~oral terá pronunciado um juizo desfavoravel ao quando houvessl', está\ cc·nsura não podia tirar ao senado.:.
acto prat1caào pelo governo, porque, segundo me parece, o direito de es.amc sobre csla ma teria tão m\!lindrosa; e·,
a resolução diz o Eeguinte: • As jubila~ões conce~iJas a nós devemos sempre votar sobre urna ba~e: é por esta
fulano e fulano são com os seus venciRlentos por intci o. • ra~ão que propuz o adiamento. Em tudo isso é melhor
A' vista destas considerações, eu me persuado que coo- ouvir uu·a commis::ã0 especial do qne votarmos ass:m
vem que seja a}'lprovado o requerimento apresentado pelo sobre os princ.;ipios da commissão de mal'inha e gucria'
nobre senador pela província da Ballla, afim de que este da camara dos deputados, que cltclai o que em minha
objecto seja examinado e estudado e as commissões pos- opinião não são procedentes, antes até certo ponto anar~ .·
s~o ar,resentar um parecer, sobre o qual o senado votará chicos.
com mais conhecimento; e, portanto, voto pelo requeriO SR. SILVEIRA DA MOTTA:- Eu não tenciono im..;.
mente.
pugnar totalmente o requerimento de adiJmimto; mas
O SR. FERRAZ: -Depois que o nobre ministro expli- parece-me que se poderia 'remetter o negocio só mente á.
cou a ma teria eu deveria conservar-me em silencio ; mas, commissão de marinha e guerra ; não vejo necessidade de
tendo cu ouvido um dos mais distinctos membros desta se remetter o negocio tambem á commissão de fuzenda.
casa de seu Jogar fazer uma especie de objecção, desejo Se nós ~slabelecermos o prin ··ipio de que todas as ques- ·
chamar sua attenção sobre o objecto. .
tões cuja solução puder trazer excesso de despeza vli o á
Os Jll'incipios em que se basêa a camara dos deputados commissão de faze~1da, então todas a:; materias perten· ·
não são procedentes, importão em minha opinião prin- cem a esta comm1ssão ; e entretanto, se ha alguma.
cipios anarchicos. O parecer da commissão de marinha e que não me par.eça pertencer absolutamente· á·commis·
guerra da camara dos deputados diz que a aposentaloria são de fazenda, e esta: trata-.w de saber se acaso pela
é illegal, e como tal mandá dar aos ex-lentes o ordenado organi)ação da academia de marinha no imperio, ou pela··
por inteil o; e é isso o que eu não quero que se faça: é autorisaçlio especial que o governo teve para reforma-la,
preciso que se considere a ma teria, cxamiue se se o go · o que fez cm maio de 1.858, estava autor itiado para converco estava autorisudo 1ma dar jubilação a estes dous ceder es~as jubilações aos lentes que não tinbão complc- ·
entes.
tado o tempo de Eerviço, e se nesse caso-poderia conceEu não desejo que passe incolume este principio; de- der sómente os ordenl!dos correspondentes ao tempo do ·
sejo que se estude a materia.
serviço, e não ao tempo completo.
··
Se o governo tinha autoridade para reformar em "eraf
Estas são- as questões que ha a ventilar, e qual_. .
a academia de marinha, esta reforma podia compre1len- quer dellas é da cempetencia exclusiYa da commissão de'
der não só o plano de seus estudos, sua direcção e regi- marinha e guerra, que tem a stu cargo examinar aquer~
men, como o seu pessoal. No art. 84 do novo regulamento les objectos que jogão com a legislação. E, senhores;·
se estabelecêrão regras de aposentadorias, e não se póde negocies rellativos a serviços da repartição de marinha ·
considerar JlOr maneira alguma illegal a medida tomada para que irem á commissão de fazenda?
em consequencia de sua es.ecução.
Sr. presidenté, em parte o nobre senador pela pr~vinA questão ainda me parece, Sr. presidente, contraria cia das Alagóas combateu com razão o ad'amento; elle
aos proprios princípios da commissão da camara dos de- teve razão quando desconfiou de que esse adiamentoim~
puta dos : ou o acto é legal ou illegal ; se é illegal, a con- portasse a morte ~o pro,jecto, ~on1ue objectos que vãó_ ·
sequencia é mandar que sejão reintegrados; se se ap- remetlidos a comm1ssõcs hcão facilmente retardados. ·
prova a jubilação, reconhece-se que o acto foi legitimo,
Mas s. E c. não teve razão, sem duvida alguma·, emcon-.
e por corisequencia não se faz mais do que dar um au~- trariar a intenção do nobre senado!' pela Bahia, i:;to é, o
mento de vencimento. A questão do augmento de venc1- exame de uma questão de direito, quaudó suppoz que na
mento importa a approvaç.'lo do acto do ministCIÍO que commissão de marinha c guerra 0 negocio tivesse rataraposentou estes lentes.
damento; é uma supposição cm que o senado não póde
Senhores, eu tenho visto que de certo tempo para cá marchar.
·
. .
vamos nos desligando de certos principies; tem-se pugo Sn. DANTAS:- V. Ex. não ouve todos os dias fazer
nado em todas as épocas pelos princípios de ordem, pelos. reclama(;ões, c responder-se a todos: • A commis:São at~
J1rinc1pios de administra~ão; não devemos por maneira tenderá • ?
alguma deixar passar principies desta orJem, sem que
vamos de encontro ao seu progresso. Não me importo que
O Sn. SILYEIRA DA MorTA:- Não sei se apparccem
os lentes tenhão ou não ordenados por inteiro, não me todos os dias essas reclam::~ções; não me lembro do ter
importo que se !Jws faça esta graça; 0 que eu quero é ouvido ainda este anuo uma só reclamação neste
que o pr10cipio não passe assim desapercebido, que ao sentido.
·
O SR. MIRANDA: .:_.Nem eu, que sou um dos membros
contrario seja repl·ov,,do, e reprovado de uma maneira
que nunca mais possa apresentar-se de novo. Esses são os ela commissão.
llH:us sentimentos, é por isso que pugmi.
o sn. SILVEIRA DA MoTTA: _Algumas vezes appareEsta materia deve ser examinada; convem que vá á cem reclamações, e o S1·. presidente annuncia q11e o
.commissão de nurinha, guerra c fazenda. Que culpa tem objecto está aO'ccto a uma commissão e o rccommenda
o senado que a cummissão de mnl'Ínha c guerra não tra- á di! gcncia dessa commissão, Mas este anno ainda não·
1alhc t Taml.;~em uao acho conveniente que se J'aça uma ouvi up.1n sú rccl:tmação.
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Essa commi~são tem. differe .tcs obj.ectos na ~ua .rasta · Eis, portanto, o que o projecto da camara dos Srs. dea que não da expedttmtP, Sr .. pres1dcnt<:>, pela. mop- pu~ados p1·~tende estabelecer: um p_rin:ipio que é verMportunidade de\les, pela caduci9ade de .m~Itas dessas deno, que e exacto, de que os lentes ju!Jtlados teem direito
mate1•ias c porque a alguns obJeCtos ma1s unportantcs aos ordenados que dcverião perceber no caso õe compleque lhe' estão alfectos não. ~e .tle.vc dar and~rnento senao tarem o tempo n~cessario p~ra. a.sua jubi!ação. lUas trrão
esta coosequenCJa de urn prm01pro que pode ser falso e é
quando o governo tomar a mlC.tattva tl.essas. tdér•s.
'
·l)e que serve que a ~ommttS~? .de. hoJe um parecer o que deve ser averiguado na commissao. ··
sob· e por exemplo, a reh)rmaJUdtcwrw, que está na pasta . A meu ver, Sr. p1·esidente~ o direi'o desses lentes juda COJ~lllissão de legislação, a q~.e tcn ho a honra de r~rten !Jrlados antes do tempo da ler ao ordenado por inteiro •é
cer se nós sabemos que rstâ fora de toda a prev1•a0 do um direito incontcstavel ; e a commissão da camara dos·
.,. 0 ~erno e do corpo legblativo? Para gue occuparmo- Srs. deputados, fazendo a resolução neste sentido, reco~os dessa materia? Eis a razão por que ha algum:t accu· nhece os direitos adquiridos por elles pelo facto da ·sua
·
mulação ms pastas das. com!I!issões. 1\las os negocios nomeação.
Essa academia de marinha antes dessas successivas re~
urgt·ntt:S sã<> expediJos Im~lcdwtamente. Por:tanto, nllo
podemos marchar na mpposi9ão de que o proJecto venha formas por que tem rassado foi estubelecida no reinado
a ficar prejudicado só pelo t~cto de ir. á ~ommis~ão ,de de D. João VI com. as mesmas regalias, com as mesmas
marinha c guerra. Antes pelo contrano, Julgo que c o pr~rogalivas, que tmhão os lentes da universidade de
exped.ente mais razoavel que se pódt! tornar, ':isto que o Co1ml.lra. I~so está na ma organisnção primitiva ; e, desde
parecer da camara dos Srs. deputados a respeito da re- que elles tmbão na garantia da vitaliciedade esse direito
solução consa_sra certos principias que devem ser objecto não. po~ia deixar de ser reconl1ec~do, ainda que o govern~
os JUbilou antes de tempo, desfa!cando os seus vencide exame da c~mara dos Srs. senadores.
Senhores comquaoto as nossas leis não sejão proce- ~entos •. Para este fim era preciso que os le~Jtes tivessem
didas da pr~amuulos que sirvão para auxiliar a sua exe- mcorrido em faltas, que perdessem seus loaares por sencução e firmar o espiriw dell~s, os pareceres dJ.s com- tença, ou. que. o governo t.ivesse espedal a~torisação.do
mis:ões que-l)recedt:m. ·os pr OJect.os parece-~e ate certo corpo legJslatJvo para reformar ou mesmo jubilar aquelponto qtfe são uma gu1a p3ra a rnterpretaçao, e sery~m les que não tivessem ~ompletado seu tempo, dando só·
muíras vezes na execução para demonstrar que o cspmto mente o ordenado correspondente.
Mas para isto não ha lei nem autorisação al"uma ao
do leaisbtlor foi tal ou tal.
O desde que em U!D parecer de COlll?liSSÜO venha um gover~o. E eu ~ntendo mesmo que o corpo legislJ'tivo não.
principio erroneo, comqnanto as dispos1çõcs pareção ra- P?d~r1.a fazer 1sso, não P,Odena destruir a garantia da
zoaveiS, eu acho que as com missões do corpo.lt>çislativo vJtahcicdade, que é a mar'lr que teem os empreaados do
devem aquilatar .('Stas r_azõ.c~, e mes~o _substiLUI·l~s por alto magisterio, tão mal aquinhoados como te~m sido.
outras, plra que falsos pnnc1p10s da ler n~o possão 1.ndu sempre em nossa terra, tão mal protegidos, tão nial conzir em erro o governo na sua execução. E o que veJo no sidera~os, e que só tem chamado a· si alguns homens de
parecer da cornmissão da camara dos Srs. deputado~, ven- n:cr~c.rmento q~e teem procurado .abr1go á sombra da
vrtal.!Credade. Fora disso todos os mteresEes. da vida do
tilando-se um priocipio)mportante.
.
.
A camara considera 1llegal a aposentadona ; conside- mag sterio são para desviar os homens de merecimento
rando-a Hlegal, torna o expediente de offerecer um pro- superior, porque não lhes offerece e!la grandes. vanta~· ·
jecto gara~lin.do aos dous lentes da .aca.demia de marinha gens. (Apoiados.)
que forão JUbilados o ordenado por mte1ro.
O Sn. DANTAS: - Hoje estão bem aquinhoados.:
Senhores, se a ·il!egalidade do acto da aposentadoria
0
SR. SILVEIRA DA MOITA:- Hoje mesmo Sr. predepende de uma apreciação complexa, a autorisação que
o governo teve para reformar a academia de marinha não siden~e, estão muito ma! aquinhoa.d?s os lent~s'de ensin_o·
importa, a meu ver, o direi~o d~ jubilar lente~; e tanto supenor. Os da acadenua de mediCma e de- d1reito estão
n.ão importa que o corpo legtslatlvo quando l~grs~ou.al;lLO com 2:oooa de ordenitdo e 1:2ooa de gratificação. Avan~.
· .
nsando o governo para reformar as academtas JUrtdrcas tagem real para elles é a jubilação.
~allo neste negocio. cor? alguma .experiencia; tambem
deu especialmente a este o direito de ju!Jilar os lentes.
Na reforma da da marinha, gue foi feita cm virtude c.Je fui lBnte, e sou lente JUbdado. Jub1lei-me com 23 annos
um regulamento expedido pelo governo, que tinha uma de serviço. Quando pedi minha jubilação, declarei ao go-.
autorisação ampla, mas deliniJa, foi que o governo es- verno que tinha direito a ella, porque tinha completado
tabeleceu as regras de fazer as jubilações. Porém para se 20 annos de serviço, e que me contentava com o orde-·
saber se ac.tso se deu illegalitlade no proceder uo go- nado que elle me desse; não fiz questão de vencimentos~.
verno seriJ. J?rcciso então qne a éamara revogasse o acto O governo deu~me o ordenado correspondente á minha
(apoiados) e . restituísse aos lentes o seu direito preexis- reforma de 20 annos e a quota proporcional ao excesso
tente ; e depois, ou em virtude de completarem o seu dos 20 annos: foi a jub1lação que se me co•1cedeu;
1\fas, senhores, 'tenho a experiencia dolorCisa da pouc~
tempo, ou cm virtude de autorisaçõcs novas, o governo
lhes concedesse a sua apósentadoria com o ordenado par protecção que o governo prestou sempre a esses em•·
pr~gadosdo~lto magisterio.Lembro-me, por exemplo,qut.
inttiro •.
Esta apreciação, porém, Sr. presidente, que foi a meu fur lente murto tempo vencendo SOOS, e creio que tenho
ver incompletamente fdta no parecer da camara dos nesta casa muitas testemunhas disto~ e fui lente pro·.
Srs. d~putados, deve ser rectificada por uma commissão prietario vencendo 1:2oon.
desta casa, para se substituir essas falsas razões da lei
O Sn. DANT.AS: -l'tfas hoje não tem razão de queixa.
por outras que o nao sejüo; porque, como disse, esses· 0 SR. SILVEIRA D.A.l\IOTU :-Ora! está o nobre sena-.
pareceres das commissões legislativas são os que substi- dor. pelas Alagóas a achar que os lentes estão muito bemtuem os preambulo.s das !tis.
&venturados por terem 2:000$ de ordenado e 1:200~ de
0 SR. FERREIRA P.ENNA:- Apoictdo.
gratific~~ão ; e quasi se~pre elles pe:dcm alguma parte
0 SR. SILVEIRA D.\. MOTT.A:- Vejamos o outro lado da grat1hcação, ou por faltas ou por licenças, e fiei! o reduzidos só aos 2:oooa. Ora, qual é a grande vantagem de
da questão.
Concedendo mesmo que o governo tivesse autori@ação uma vitaliciedade? E' a perspectiva de uma reforma
·
.
parajuiJilaJ', poderia faZ·l-lo desfalcando o ordenado dos de2:oooat
lentes que não tivessem completado o tempo de serviço 1 Póde·sc C9111p~r~r_isto â sor~e m.es~o do dcsem~arga~or,
Eu entendo que não. Se acaso o lente tinha direito de quando a ler pnmrtrva que mstltmu 03 cursos Juridicos
ser jubilado com o ordenado por inteiro, se tivesse 20 garanti:l aos lentes de direito as mesmas vantagens~
annos de serviço e se acaso o governo tivesse autorisação honras c prerogativas que tivessem os dcsembar~adores?
paril. o fazer, eu entendo qtle o lente pelo direito da sua O governo não tem sempre sanccionado a injnsllça de se
vitaliciedade, garantido pela lei da creacão da academia ncgu aos lentes das ílcademias jurídicas os mesmos dide murinhíl, tinlJ<l direito ó jubilação.
'
reitos de desembDrgadorcs 1 Os üesembílrgadores não

r:,
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estão com 4:000~ e os lentes com 2:000~ e ~:200~ de
gratificação? (.4peiados.) .
.
.
d
o SR. DANTAS á outro aparte.
O Sn. SILVEIRA DA l\fOTTA:- Pnra que o noLre senadar me falia em annos de serviç.os? Isto que S. Ex.
chama ·vant:~gens para os lentes é antes um impedimen~o,
um embaraço; porque elles não podem obter as. suasju:bilações st•não qunn·lo teem os 20 annos de serv1ço. E eu
lhe vou citar m.tis de um desembargador aposenta?o graciosamente pelo governo sem ter 20 annos de serv1ço.
0 SR. ];)ANTAs:.- Com' quanto?
O SR. SJLVEIRA DA MOTTA:- Com o ordenado proporcíonal ao que vencem os desembargadores, que são
4:000~.
.
Pvrtmt~, não é procedente o. 3rgumento: E eu acho
que o proJecto de~e ser rcmetl!do á commrssão plr~ v_erificar a procedenc1a das razües do parecer d~ comm1ssao
da camara dos Srs. deputados e substituir eote parecer,
comquanto seja favoravel á rcsol.ução.
· E' precis_o que da plrte do legislador sa~a a disposição
em harmo01a ·com a razão, e não com uma !alsl razão.
Por isso hei de v0tar pela primeira parte do requerimento, para que vá á com missão de marinha e guerra; e,
portanto; pedirei a V. Ex.. que, quando puzer a votos o
requerimento de !!diamento, separe a questão. Voto p:1ra
que seja remettido á c?m_missão de marinha e guerr~, e não
;r.Jara que vá á comm1ssao de fazenda, porque ahas esta
torna-se a encyclopedia do senado.
Encerrada a discussão e posto a votos, e submettido o
requerimento á votação por partes, foi approvado unicamente na que manda remdter a propoJção á commisção de marinha e guerra.
ORÇAMENTO DO l\II:N'ISTERIO DA GUERRA,
Estando presente o Sr. senaJor ministro dos negocias
da guerra, continuou a discussão, adiada na sessão antecedente, do art. 6o e seus paragraphos da proposta do poder executivo fixando a de~reza e orçando a receita geral
do imperio para 0 exercic1o de 1859 a 1860, com as
respectivas emendas dJ cacriara dos deputados e da com· · d 1r
d
;RliSSào e azen a.
O Sn. D. 1\IANOEL :-SI'. presidentt\ é ccstumo dos no·
Lres ministros principiar os seus discu :sos em r~sposta a
qualquer membro da opposição da H:gumLe maneira: • So·
tre o orçamento n.'!o disse uma palavra, as verbas da despeza ficárão intactas» ; dando a entender; 1°, que a op ·
posição não discutiu as verbas do orçamento; 2°, que
no orçamento não se deve tratar dos objectos a que se
referem essas verbas. Ora, com cll'eito, a pretençào dos
nobres ministros é excentrica J
O SR. SouzA E MELLO :-Achou isto?
·
. O Sn. D. 1\IANOEL:- Achei, e outras cousas que logo
rtferirei; isto é de proposito para afastai' a opposição da
discussão. Pois, senhores, trata-se de urna verba que
consigna a despeza da secretaria, e Dão devL·mos nós
úesta occúsião exam~n.1r o que diz respeito a este ·ramo
do servico publico? Quando é que temos occasilio .para
isso, Sr. 'presidente? Pois é na uiscussão da lei de forças
de terra que devemos tra!at· da ~ecreta~ia ~a guerra? E'
na verdade um·à nreten~ão exqut~ita e mtexramente f6ra
r
'
d
1
é
dos estylos parlamentares! Na iscussão co orçamento
que fe. deve tratar ão todos estes objectos, porque é a
occasiãomais azada para isso.
Não repare, portanto, o nobre ministro da guerra
que ou me vá occupar dos objectos da sua repartição,
seguindo quanto.mc for possível a ordem do seu relatorio; e para que é este relatado? N~o é para sobre elle
basearmos a nossa discussão 1 Não e para anal:rsarmos
as med1das que clle contém? Não é .para omiltirmos 0
nosso iuizo sobre os pensamentos rlo governo? De que
nos serviria ler, e ler com attenção, como costumo, estas
peças, c mormente esta, que está bem cscripta e que tem
idéas uteis c aproveitaveis, se não instituíssemos um
exame ~obre ellas? Tenho muito que dizer; mas nao pode roi hoje expor o meu juizo soure os variados objectos

que contém o relatorio, porque- é quasi 1 hora da ta rdc: e
não. poderei ii· além das 3, porque ficarei sem ouvint~s.
Eu nilo t~nho dó do nob.r e minist!~ da gu<·~ra; porque
S. Ex., aualrs:.do mathemauco, adqumu O. habrtl de dizer
muito fallando pouco. Acos~umado ás demonstrações pre- ·
cisas dos problemas por me10 de letras do alphabeto, rião
se fatiga com longos discursos, e quasi que .lhe. posso
applicar o que o biographo d~ ~rcebispo de .Braga, D. Fr,
Bal'tholo!l'lcu dos !Hartyres, d1z a respe,to dos talentos e
profundo sauer dJquelle virtuoso pr·claJo, que no corJci.:;~
Jio de Trento tmto se distingu! u ; h to é, que sabia diLet
muito em poucas palavras (mulrcr paucis~, quanuo outro·
prelado lambem dbtinclo dizi.l muito,. mas empregava.
muitas palavras (multa multis).
InveJo, pois, o talcn:o do noLre mini;tro da guerra i
porém a minha inveja nilo é peccaminosa, porque não
desejo que Deus o prive do dom que lhe concedeu. ·....
Não observou V. Ex., Sr. presHlente, ainda beje. o laconismo do discurso do Sr. ni.inistro da guerra, que.tão
poucas vezes tem f~llado este anno?. Nilo aconteceu:
assim o anno passado, quando S. Ex:. fazia· fortíssima'
opposição aos Srs. ex-:-ministros da fazf nda e da guerra.
Senhores, o nobre mini.>tro da guerra disse que .o meu
illustre amigo senador pelo Pará tem o grande talento·
de aproveit~r se de quatro pal..tvrlts escriptas n~ relato.rio pJra f<tzer passar a S. .Ex. como réo conlesso .de
c!Ímes graves.
Ora, se eu applico este. dito de S. Ex. ao trecho relativo á secretariJ, digo que com quatro palavras p~etendeu
S. Ex. fazer crer ao senado na urgente necessidade ile
quanto antes autorisa-lo para fazer a reforma daquellít
repartição. Que atraso não solfreria o selV!ÇO pubhco se
os empregados da secretaria n~o Hzessem gr.and~s. e .constantes esjrJt'ços para ddrem vencimento ao pesadrsszmo ex:
pediente diario 1
0 SR. SOUZA FRANCO! - Pesadissimos trabalhos!
.
O Sn. D. MANOEL :-E' verdade. Ora, para que tanl~
exageração~! Acrédita-.se que foi só com o fim de fazer
um elog:o pompo~o aos en..prt'g 4dos da secretaria? Não;
foi princiralmente para d1spor a as~embléa geral para
conceder a autorisação que Jâ passou na camara dos Srs;
deputados para a reforma da secretari.,,
· .
s. Ex. no seu relatorio não pediu autorisações direc;
lamente, mas inculcou a neces~id~de dellas e aceito~
todas as que lhe off· recêrão nl outra camara. AqHi ,é que
se vê a grande habi!idadc ~I:! s. ~x., qu~, se se t1_vesse
entreaado â vida dtplomatJCa, ser1a um d1plomata consumm0a lo. Porque não foi S. Ex. franco, corno o farão os
seus antecesson·~, princi11almente o Sr. marqr1~Z .de
Caxias?
.
· ..
·E 0 nobre ministro ainda. inveja o talento do ~neu l~ori·
rado amigo 0 Sr. Souza Franco J Mas (·li não posss den;ar
de ob~ervar ao Sr. ministro que a franqueza é qualidade
muito propria do militar; e S. gx, devia manifes~ar os
seus desejos no relatoJ io que apresentou á assemblea gural relativ.::mente' á reforma q..~ secretaria e de outras re...
partições.
Está descoberto mais um talento do nobre ministro, o
.
talento tliploma.tico, e pode-se afl!rnJar que S. Ex.. ~erv~
para tudo. Professor de m:llhemat1cas, general, pro~·Iden·
te de provincia' djre~t?r cla col.onisação ' minbtro 'da
guerra e em breve mimstro d:t fazenda. Ah I se S. ·E~·
deixando a pasta da guerra :volta para a f<Jzcnda, e .1 direi: • Reddit Felizurdus no.lter, rerld~:unt aurea regna. Volta
o nosso bom Felizardo c com el!e o reinado do ouro. •

(Risadas.)
,
Ah I se eu pudes~e cantar em verso tão feliz acon.tecr·
mento, de certo o!l'ereceria a S. Ex. o f, ucto de mJDhas
lucubrações.
O Sn. SILVEIRA DA MOTTA : ,_;.0 seu viZinho está cotll
um pesad.·lo a respeito da pasta da fazenda.
d
O SR. D. MANOEL : - Com pesadêlo esta o h~nra 0
membro CDnstàntemente, porque nada l1a que lhe dt: tanto
cuidado como o Sr. S0uza franco; princip:dmente agora,
que se ,·ai npproximnndo o de~fecho do drama a que 0
paiz Z~ssiste cheio de constern~çilo.
·

m

~
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Quantos não estão de boca aberla á espera dos figl}s l
0 Sn. SILVEIRA DA MoTrA:- Quem está com o pesndêlo é o Sr. Souza F..anco.
o sn. D; .MANOEL ·~- And~ lá, que t1mbem lhe não
tocoU ma posta! O tal consultorio não é deficiente! (Risadas.)
o sn. SJL VEIRA DA TIJOTTA.:- Não presta para nada.
0 Sn. D. :MANOEL:- Não! Pois uns quatro cnnlin!Jos
de ré is e uma carlinha do conselho não prestão? l O que
cu não sei é se o nobre fenadlr por Goyaz trarâ a capa
sobre a farda.
o Sa. SILVEIRA DA MorTA:- A sua. conta estâ errada.
O Sn. D. MANOEL:- Póde ser; mas e>pcro que o
S:·. ministro da guerra, que é habilissimo contador, correrá cm meu auxilio. Parece que o honrado senador está
sofi'rego e inquieto I
t··
o sn. SILVEIRA DA MoTTA:- Não; é o Sr. Souza
L~
Franco que qnor mandar para a provincia de Pernambuco
p~
outra vez o Sr. ministro da guerra.
:#
i.:;,:
O Sn. D. MANOEL : -E foi má a primeira presidenci 1 l
r O Sr. Souza Franco está no seu descanso, na sua vida
:·~
muito i11dependente.
j[~
0 SR: SILVEIRA D.~ nloTTA: - Eu gosto muito da
~ vida delle.

(Cru::ão-se alguns apartes,)
O Sn.. D. MANOEL : -Com o addendo do consultorio,
que não é homreopathico. (Risadas.) Os apartes me tecm
feito desviar da secretaria da guerra: volto a el!a.
O Sr. miuistro como que teve ciumes das reformas das
outras secretarias, e por isso aceitou a autorisação que
passou na outra camara para reformar a sua.
S. Ex. promette urna economia no estado de 25:000~
na reforma da secretaria, na repartição do ajud:mte-general. A promcssà é seductora; mas eu desconfio della.
E, como ·O Sr. ministro .faltou hoje pela primeira vez em
latim, tarnbem me permittirá que eu cite o seguinte
texto latino: • Timeo Danaos, et dona ferentes. • Quando
ouço os ministros fallar em economia, digo logo: • Aqui
ha. plano occulto" .(r!sadasl, principal~ente quando p~la
pnmeira vez ~m m·mstro mta. textos latmos de um esCnJ~
tor muito ant1go, como VegeLD, que trata de cousas:m1
litares em um latim que não é .classico. Ah! eu desejava
ler hoje muitos textos latinos para ir regalando o Sr. mi.nistro da guerra, attenta a predilecção que mostr1 por
ersa língua mona. (Risadas.) Des Ie já declaro que hei de
negar a autorisação que s; El'. deseja; e é prova vel que
tenha em meu apoio o voto do Sr. visconde de Itaborahy,
que dis~e que nunca peditJ autorisações e lembrou ao
~emda a necessidade .de arripiar carreira neste plrte.
S. Ex. disse: " E' tempo de fazermos alguma c.ousa por
nós mesmos. • Peço ao Sr. ministro da ~uerru gue pense
maduramente nestas pala·;ras do seu am1go.
Temos pass~Jdo por muitas decepções, e as ultimas reformas nos d~v~m convencer de que nada devemos esperar do ,governo senão muito esbanjamento dos din.heir.os
publicos, um patronato escandalosa e as reparuçõees
clleias de empregados desnecessarios e sem habilitações.
Se o senado nao está escarmenta !o dessas muitas autorisaçGes que tem dado ao governo, então cumpre confessar
que é imm~nsa a responsabilidade que sobre eJle ha de
pesar se porventura .Proseguir na senda gue tem trilhadÇ>
desJe :~lguns :mno~.
Basta por ora de secretaria.
Conselho supremo militar e de justiça. -Senhores,
c ii1~olito, é inaudito, o procedimento do nobre ministro da guerra com este tribunal respeitavel por todos os titulas; nunca se leu um relatorio assim;
todos os ministros da g1,1erra, talvez sem excepção, ren~
dêrão homenagem ás luzes, ao espirita de justiça, ao patriotismo do conselho supremo militar e de justiça.
0 SR. SOUZ.\. E MEL LO: --. E onde se nega isto?
O Sn. D. MANOEL: - No relatorio. O capitulo que
truta ~leste tribunal copia com exageração o que se lê
em outros rclatorios; mas não diz uma palavra em

abono do mesmo tl'ibun~l. N'inguem deixa de rPconhecer
a neces•iclade de fazer-se reformas no . conselho supremo militar, que se deve lmmonisar com a nos~a fórma
de governo; mas lambem todos reconhecem que o tribu·
nal tem rrestado em todos os tempos uon's·serviçm, e por
isso com raz:lo tem merecido menç:!o honrosa em todos
os relatorios do ministerio da guerra. O governo encon-·
t1·a sempre alli a mai~ leal coadjuvaç:!o qmndo consulta
o tribunal sobre qualquer objecto. A justi;a é di~tribuida
com a maior imparcic~lidacle, sendo provavel e mesmo
certo que uma ou outra decisão mereça cens'ura, porque
os juizes não silo anjos.
· .
,
.
O Sr. ministro da guerra, depois de mostrar ou pretender mostrar que o tribunal para pouco serve,· se serve.
para alguma cousa;accresccntou estas palavras: • deixim~o:
as apparencias, é o conselho supremo militar unicamente
de 2a instancia criminal militar, mas uma instancia viciosa

e que não satisfaz as necessidades do serviço.' ,»
•
·
O Sa. SouzA E IIIELLO :-A legislação e nada mais.
O Sn. D. 1\'IANOEL: - E que provas tem o Sr. minis ..
tro para affirmar que o L: ibunal, pomo juizo de· 2a instancia, nã0 satisfaz as neccssi<lJdcs do serviço?
· · ..
0 Sn. SIL1'Ell\A D.\. MOTTA tlá um aparie.
O Sn. D. MANOEL : - Quem disse o contrario, Sr. ·se-.
naColor? V. Ex. nllo attendeu ao que eu disse. Desde. a'
primeira até a ultima palavra deste capitulo do relatorio
eu não vejo senão má vontade do Sr. ministro para com
os m•·mbros do conselho supremo militar. A ogerisa de
S. Ex. e de seu collega o Sr. barão de ~:Iuritiba áquelle
tribunal provem de duas decisões que elle proferira contra•
a vontatld de SS. EEKs •. O Sr. barão de 1\luritiba ha dous.
annos pronunciou-se contra o trib11nal da. maneira a:
mais desabrida e violenta; e não teve a resposta que eu
ia ~!ar-lhe porque o Sr. ministro da guerra de então me
pediu .que desistisse da palavra: é verdade qae elle defendeu victoriosa.rnente o tribunal e pulvcrisou as·· iníquas accusações do Sr. barão de 1\Iuritiba, que se sentiu
muito oiienuido porque o tlibunal não condemnou a um.
bravo general residente na provincia elo Rio~Grande do
Sul. O Sr. ministro da guerra nunca perdoou a~ tribu~
na! a .confirmação da sentença proferida pelo conselho.
de guerra a que resp~deu outro illustre general, a quem
S. Ex. perseguiu atrozmente, até escrevendo ou maiülandoescrever um folheto contra elle, e empregáMo, como·
é publico e notorio, todos os seus esforços para que o.
conselho supremo reformasse a sentença do conselllo·de
guerra,
·
Senhores, e':! posso fallar das decisões do tribunal com
algum conhemmento de caus~, porque são Il'!ateri~s
que teem connexão com .aquellas de que tenho
feito algum estudo e porque· tenho . iniim?s · relaçõ~s
com pessoa que pertence ao t1ibunal, CUJO procedimento é pautado pelas regras da justiça. ·e de conformidade com às attri))uições' que alei lhe ouiorga. o tribu-:
nal inferior é obrigado a cingjr-se áletra da lei ; mas o.
conselho supremo tam o direito de attender ás :êircumstancias e de angmentar e diminuir as penas, segundo
um prudente arbítrio, do qual não abusa, antes usa em
regra com a maior circumspecção e moderação.
Se o conselho supremo militar é uma instancia vicioso;
nem por i~so o crime deixa de ser punido e a innocen.;
cia defeudidól.
·
.
.
0 SR. SILVEIRA DA MOTTA: -- Sem duvida alguma.
O Sn. D. MANOEL: - Sati· faz perfeitamente as necessidades do servjço.
.
·
0 Sn. SILVEIRA DA. MOTTA : -E' ur:na anomalia no
nosso systema,
O Sn. D. MANO~L:- E' outra questão; nella não entro
agora, ,r~;que não é occasião opportuna, e já emltti minha op101110.
0 Sn. SILVEIRA DA. 1\JOTTA : - Ahi é que está o vicio,
em ser anomalia no nosso systcma.
O Sn. D. MANOEL :-Não é isso; póde ser anomalia c
cntrcLanto satit;fazer as necessidades do serviço.
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o SR.

DAXTAS di um aparte.
O Sn. D. M.Â-NOEL:- Om, ·tambem concorda comh
Sn.
SILVEL!lA.
D.\. l\IOTTA :-S6 0 pouer moderalor a respeito do codigo penal e de processo mililar?
}
0
.
Parece que deve concordar, até porque o arlúrio pedilo
1
é que pó le fazer ~so.
pelo Sr. ministro da guerra é extruordinario, quan lo 0 s,,
O Sn. D. 1\IANOEL :-E' preciso que se enten•la qu.e o ministro da justiça preten:lia ~ecla ar ~quantia p1·ecisa:
. I conselho suprema militu e dd justiça proce.le nestes Concorda, S1·. scuador? 0Ir{a nos s1m. ou não; ilao
casos de conlormid ,de com a ld.
olhe para o S.-. ministro, r~che os olho•; . con::orJa?
O Sa. SouzA E M.llLL(> :-Al1i é que cst~ o v:cio.
(Risadas~)
·
O SR. D. MANOEr.: - Isto es!á di:o ha muito anoo>.
O SR. SILVEIRA D,\. MO TIA:- Não sei. o que o 110•
br.d senador está di~endo.
.
O SR. Soou E l'ti.ELJ.O : -I\1as repeti.
0 SR: D. ~IANOEL:- Não l!le faz conta responder;
O SR. D. 1\IANOE,L;- ~Ias não repetiu o:; clng;o> que
os S<lm antect-ssores te,~m feito a esse tribunal; aqui o . diJ:~~ 1550 dlz que não· OUVJU 0 qu:! eu. ac.ú>ci ue
silencio é a negaç~o completa.
0 ~R. Su:vELRA. IH MorrA: -Ou.vi sú a outra PULei.
O SR. SILVEl.RA DA l\10TTA:- Nem. o !;Overno deve
~
se qu:z·~:r torne a repetic.
·
clog;ar tribuuaes nem. ce;'Jsurar.
0 Sn. D. MA~OEL:- Não lhe faço a V•mtade por1ue
j O Sa. D. M.ANOEL:- E esta! elogia-se a secretaria, r
não se deve cl0 0iar um 11 íbunal de: tão alta catrgoria? não estou ra•a me cansar. Está manifesto o fim por-que se
O Sl·. consultor tom as vezes leuJbra:1ças!....
escreveu um C'..tpitulo td.o gran le •· ca: regar a mão sobre
o conselho sup1·emo militar e obter uma autorisação.am.
O Sa. PRESIDENI:E :. -Aqui não l1a consultores, ha plissima, para com o dinheíi:O dt> thesouro premiar genesenadvres.
:rasamente os b:ms S<.!rviços de algum amigo clo:di~ado.
O Sn. D, 1\:fANOEL: - Pernó~-me, V. Ex. ; eu sou
O SR. SILVEIR,\. DA Moru: - Sempr.e· é melhor do
desembarg:;dor aqui c em tod-t a par te do iro peno de q,ue gastar.
.
Santa Cruz.
O Sn. D. 1\L\.:\'OEJ.: -E' não quer·erá o lwnrado senador
o Sn. SlLYF.lRA D.~ nioTTA di um apJ.rL'!..
por Goyaz ddtar a livraria alJaixo para Cunfcccinnar os
O sn. D. MA·NOEL: ....:.. A:; suas sentenças são g1·and• s dous referidos codigos e odquirir d;J eito a·J premio?·
· pensamentos, iuéas luminosas, que apparecem nesta casa,
O SR. SILVEIRA DA: 1\lOTTA: - Nã'o, senhor.
O Sn. D. 1\IANOEL.: -A h! julgud·qu~ estava habilitado ·
quando o l1on,rado membro por Goyaz solta os diques Ít
sul eloquencia. Que sc·ntímento não ten!Jo agora por me paJ"a isto e que não recusaria a oll'crta. O Sr. scn~dor não
Jlào occorrer um texto latino, de que provavelUJeute está foiJcntc de direito criminal? ...
com saudades o Sn. minbtr.o da·guerra, proxuuo futuro
miaistrú e z:estaurador d<Js finanças . .(R· sr;das.)
O SR. SILVEIRA DA MorrA:-- Mas não queria; ·
0 SR. SILVEIRA: DA 1\IorrA: -0 Sr. Souza F1anco?
0 SR. D~ MANOEL:- Pois eu decl:tro que· sé tivêsse
O Sn. D. MANOEL : -O Sr. Souza Franco· não se in- habilitações pa: a fazer os codigos entrava no concw·so;
J commod.t com cousas poucas; quando elle não se in,. O Stt. SILVEIRA,DA MOT'liA: -Tenho outras occupa-.
commoJava com esse batalhão da morte (risadas), qr1e ções. .
· .
todos os dias o oggred.;a e que todos os dias erJ repeliHo
O Sa. D. 1\fANOEL:- l\Ias esta é' boa; vaie a pcna,.e
e destroçado só com o espadim de ministro, o que fará note o nobre sen;,dor que poucos são da sua opinião;
hoje, que está no fJOs.to on.Ie adqui.iu. tamanha gloria.? isto é, aquelles que. como o nobre seoad·\Jr estão haLili.
Eu espero que·o noore senador pela prov.incia do Uio- tados para tr~balhos taes, porq~e creió q,ue o gov~rno os
Grande do. Su.J,. que é conselhdro de guerra, tome a defesa não entreganà a homem que não fu:sst: rr.ui'o ltdo ern
do tribunal a que pertence; e se S. Ex. aurir a boca não ta e; mate rias.
sei co.:no ficará o Sr, bJi::;addro graduado.
· O Sn. SILYE.IR,\. DA 1\Ioru.:.- Nem o nobre seu :dor
Quer V. Ex., Sr. presidente, Ht!Jer a outra ra2ão deste pód,! affirmar que cu.seri..t pressuroso em pr·0cur.tr taes
longo capitulo? Eu a vou dar lendo um período dclle : cousas.
a Auto:isar, pois; o ~overno para f•.i?er as·despezas ne ·
o Sn. D. 1\LtNOEL: - Pcrdóe-me;. é um trabalho q~e
cessa:·ias, afiin de no proximo seguinte anno poJ.cr apre- exige mu-ita meditução. Pois crê o nobre senador que, se
seniar os projectos dos coJigos cdminal c ce processo houver cm homem que 8 presente, por exemplo, um e'OJigo
mili.ar, p~•rece-me de grande conveniencia. • OSr. ministro civil como 0 p~it cxig 1~, não d~ve ter um pre .nio mui~o
da guerra i'az depender a rel'orn.a do conselho supremo avulto.~do .?
.
militar d·a confecção de novos codigos, c para·isso f'eJc
uma autorisação illimiladà pa· a gastar o que quizer com
O Sn. SlLYEI·R,\. D.\. MoTIA: -- Q~ue du:viaal
es·e trab;,t.!Jro.
O·SR. D. MANOEL:·- Sei que o codigo pcn:d e de
s. Ex., que tem, por exemplo, um am1go do peito, c~car- processo militar, como requer<!m a> nossa~ ci cumstan ·
reg·a·o de fazer o; projectos tios novos codi6os pcaal e de cias, merece recqmp~nsJ; mas· não a hei de votar sc.não
J)roccsso militar, e da-lhe em pr.:miu 80, tOO ou mais contos d,·pois· que tiver conhecimento dclles. Nem qu~r.J ser
de ré is. E note-se que S. Ex. Já sabe qHe. os tri.lbalhosestão mesquinho iH'm ceLanjar os din·hciros· publlcos •.
adiantados, porque afiirma que os nroJecto.s hil.o de ser
O Sn. SitVEIR.\ DA MorrA:- O Sr, ministro proccaprese.n:ados na ses~5.o do anno pi'Oxi.no; v1st? corno não deu regularmente pediud:J autorisução;. outr.os o Jat ão
é poss1vel que em otto mez~s se pos~a conclu1r dons co· sem ó\utot i;ação.
di..;os tão important·~S.
0 Sn. PRESIDENTE: - Attenção!
. Oro, P.stá visto que hei de oppor me a tol autorisação,
até porquu não quero que o Sr. ministro dê presentes aos
O Sn. D. MA!'iOEL: ~Está olh:wd·o para o Sr. ministro.
seus amiJ03 á cus~a do poLre thesuuro. Appareçào os cu- da guc· ra?
digos,e nós veremos o pr~wlio de que é Ji.;n?? seu au!o;·.
O SR. SlLVElRA DA ~1orrA.:- Lance os olhos par·a o
E' just~mente o que (;tt d1ss~ quaad<> o Sr. mimstro ela JUS pa:sado.
·
tiça allirmou qrw oflcrw,·rra uma etnend.t ~~-o 01·çam :nto
O SR. D. MANO~L ~ _..; N-~o me occupo agora do passado•
daquella repa1·tiçáo conti&nando um premto p.tra o au- A
.~
't
1or d·J codiao civil. A ifléa do Sr. nlini;tro não achou bom
oppostçao P' OSl'(S'le no seu proposJ o....
acolhimento~ e o honr<Jdo membro pJr Goyuz declarou
O Sn. SILYEllu DA. MorrA: -Isso vejo eu.
logo que lhe ll('tpva o seu voto. Estou de a.:corJo com
O Sn. D. MANORL : - .... de discutir amplament~ o o~~
o s.-. s<:n~dor.
çamt•nto. Pda minha pai te n:io tenho preS~:J .i hei d~ Ir
O SR. SlLYElRA D.\ Morr.\: -Muito: muito.
m,trchamJ.J paus .damcote, para Ir~C Mto lat1gar mtulo.

....
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me até qne COilsultára pareceres do Sr. ministro da guer.
· ra dados cm outros tl·mpos sobre tal objc:cto e qu~ adop.tá r a alg.umas iJéas d.· sses pareceres.
· .
·
9 ~r. general Co~lho chamon a si todos os papeis que·
extsttào na secretarw, consultou lentes da escola milhar
c so d.-poi.s de mu'tumeditaça~ ~ m..tdu o·exame publii:ot~
a no~a rch1rroa dJ ~ ~scolas mlttares. Na o· pl!dia a pm.
dtmcw qull o· Sr. nllmstro da gue1 r<.~. aguardusse a pratt~a
e expCii~nciJ para conhecer caLalroen:e os· d·el'citos .da
D<JVa refo,·ma 1 Qu.ndo S. Ex. escrcvcn rssc lonao capipitulo do ~eU rdatoJio CO:ltava a,cnas dJUS Ou U'Cs me•
zcs de ministcdo; e é p:>s. ivel que em ião pouco t, mpo
S. Ex. c:s;ivesse ll'JLilitado para de~:idir tão fa:e,.;oricament? quo os novos n·gtl'!Jmcntos das L scoias mi.Larcs
carccJào de umarc:forroa· radica:? fol' cs.,e o proceclimeoto
que o Sr. gcuu"l· Co,·lho teve com os seus :intcce.;sor,·s ~
Pela m nha p;me de.:bro que l1ei d.: negar a autorisa~
O SR. SouzA FllAl'lCO :·-Apoiado,
ç ·o pLdida, e parece a:é ridiculo pros~guir no syst.:ma· de
O Sa. D· !IJA.NOEL: - .... qu,~, quando o Sr. ministro relo. mas til o reiteradas, que seguramente dcwcredita 0
escrevia o seu rdatorio, jaziJ no leitO de dúr gravemente g'JVerno, mos:ro~Jo que este pcns.t pouco oo que f.~z.
tnfermo, como S. Ex. nào ign,,rava.
Por quantas reformas n:io tem plts.:tdo a e~ cuJa niilftar!
· O Sr. miubtro, aproveitando a ausencia do seu anteces s~ o Sr. ministro obti1•er autori.:;a.;1o' para nova rtf'orma
I
sor, discutiu largamente a reforma das escolas militares e d~ot.t'O de pouc~ le?JPO, o seu su.ccesWI' talvez v_en~:a. pe~
-teve resposta dJ iilu.;tre ex-ministro interino da guerra, o , rlir tg.ual automaçao a· assc-m!.Jlea geral· p:1ra dc.fazer 0
Sr. conselheiro Saraiva, qw·,. como o senJdJ presenciou, gue f.!z o se:~ ~nt~.Jccs:or. Nen1 ha tc~upo su~licit:nte para
sahiu se brJhJntemeute da discussão, apezar de Rã o lazer-se um JLIIZO ~eguro sobre· a ultllna reforma nem·o
)1oder c~tar tão h<>Li:it~dJ co.no o p oprio autor da ve- Sr. ruiubtro da guerra, com dous ou tres meze; de mi'fo.-ma.
nbtclio, p:.dfa julgar··Se li:~Lfi:ado p~rJ pedir uma nova
V. Ex., Sr.f residente, v:u que a imprensa vi.1gou ainda autol'isação, daudJ a entender q11e o·quef~·z' o Sr. 0"Cneesse illustre g<.:neml. Si~n, no C.:urreio lllercantil apparecê- ral Coelho é máo, é pessi:no;
: .
rão optimos artig.o; em resposta ao discurso do Sr. senaComo aproveitou S. Ex.· a d:scussãe da lei dé forças de
dor pelo .Rio d~:. l.tndro, actual ministro. d.t guerra, os .t<:rra na outra camara para ne!Ja encuixar tantas·autori.;.
q~·les nunca forão contrariados.
sações por meio de art:gos additivoJ! Era melhor que
O SR. SouzA E MEE.;LO : - Como· milita·r entendia ·S. Ex. seguisse 0 exe:mplo do Sr. marquez de Caxias, q11e
com a fi·anqncz:t e lealdade propria dé um militar, pedi~
qne não dc:vi.l responder.
á assemLJéa geral cm seu rebtorio um grande numero
o Sn. D. M.ANOEL: - S:! v. Ex.. não podia. respondor de autorisa~Oes· rara reformas D<T'ministerio da guerra!
como mllitar, o quc cont~sto, devia. responder como se- f.u l11e não concedi uma só, apezar d~s rdaç.;e~ que entre
,nós existemr pelos mot;vos E!UC por dill'trcates vezes tenho
nador.
O Sa. SouzA E l\IELLO dá nm.aparte.
.expooto nesta. casa..
fabrica de polvora. - Senhores; o qu-e cu vou.·dizer
· O Sn.. D. 1\I.!NOEL: -Um mil i' ar pó de discutir pela .parece unt son.ho, mas-está em um documento ;:e o doeuimprens-a ma.terbs scicntificls ;. c não sd q11al é a. lei mento sa.be V. Ex. qual é,. S;·. presidente? E'- o·di~curs'o
q.~c o proLibe.
·do Sl·. mwistro da guerra proferido na-outra,:camara a·2l
Ora, o Sr. ministro- da guerr-.t viu·sa vencido, e agora Je j.ulho. E' um cstaLeleci.mcnto oade a polvora. tem cus~
allega.quc não respoodeu po1· ser militar! Quem acredi- tatlo 5a por a. roLa,
tará em tal· coarctarlJ. Com c!feito, a pcnna que escl'eveu
·
·
cs artigos·é h~b:lissima c mereceu loavort!S unanimes.
O Sn. SouZA E MELLO :·_.Por- arroLa. n:Io,- senhor; é
muito ba: ato.
·
··E pergunto cu: um lente da, escola militar não pódc n.i
sua. caddra enshm domrinjs contrarias á opii.lião·do mi· : O Sn. D•. ~fiNOEL -: -Por Hlira, quero dizc·r; quando
nistro da gu<m a? P,tt'.:ce-me incontestarei que sim. Mas .no m~Tca lo custava 600 rs. Aqui cstâ o d.i~cur80.; . ·
os. n:t•Jor militar l s~a iuhibidJ de discutir pel:!. imprensa.
O Sn. Souz.\ E l\IELLO: -Não precisa; é verdale. isto;
umagucstãosc:en:i!icJ,dequcellepódetratara.:mplamente
S
,
· ·' . •··
1
na t;iuuna do se~ ~do! E' uma opinião exccntrica a que .. ~ D. ~L'.NOE~ • :- Ah • V.. ~-x. confirma· o que eu
r.roiLS$a 0. Sr. mlmstro da.gucrr,a..
.
.dtsse, eu tão _não p. ectso ler o dt~~..urs:>.
..
Para que o n6Lre miniolro da guerra poJcsse obter ' E' um-esta~elecimento mon~ad? e;tn ponto grande, com
uma nova. autorisaçllo ·da ~s:;emLléa,geral para reformur um P· s.o.l •mmenso, n~ooeros,~stmo, · e <·n1rttmto a
a escola militar não era de m' 5ter que viesse çarregar a .polvora ac~ua:~mentc ·njo hca por menos· de 1~500 a 2~.
mão sobre. o seu antcc,ss::H·, escreve ado uma dt~ser-tação Porque a. fabuca de pol vora gasta tanto e produz· ta o
c:n q\]c soLúsahe o. rancor e de~ej? de tomar v'ingança ~ouco? Po_rq~e custa.. a })Ol-vora ~o ~e~cado a GOO rs. a
daquclle a qaem S. Ex. talvez aLLnbua os Lcm el<~uo- hLra c ~lh sahc a 1.$l00 ~ 2~ 1 ~ Jl'teClSO confessar que
1 ados arti·Tos d J Corrció AJ.rcarail. !!Ls não aJmira 0 .-tem hJvdo grande mcurta ~ deleixo da p~rte ~o· governo.
p'rocedimc}lto d~ Sr. nú·i~t~, porque na sessão do anno E não tem ~q.uclle estabclec1m~nto solJP~do ref~r-mils? .
passado n:>s o Vlll10S aggredtr ltn·LcnJeute o Sr. general· . O Sr. numstro da gucr1 a d1z que cuiJa scmmente de
Coe!ho, que sE• ach .. va g1·uvemente enfermo e que lhe não melhorar a faLric.a da polvora <ole lnhomirim, tendo j'â
~odm resro~dcr. Porventura se esse illustre Lrasilti o nomeado uma commissão com o fim de estudar o estado
tne.sc comparecrdo no senado o ~r; ndllisti'O da guerra actual do cstaLelecimtnto, e propor"os melhoramentos
te1b tido a c:Jrngem elo occupar a triLuoa e de elllpe que necessarios forem para que se appróximcm entre si a
nh:.tr-se nj di~cu•são com elle? Duv-iJo..
-receita e a d'espeza, quaudo não ~c consiga torna.r o
Fique certo o S1•, ministro que não pódc abalar nem mesmo estaLelecimento u'ma fout~ dc·reo<lJ, como S. Ex;
le\:em~:nte, o crcdiLo de que goza. o St'. general C~elbo, cpte~~·e que podL:rá ser pa)'a u~ fu.turo não muito remoto •
. CUJOS Sl'o!ld~s t.llentos c vastos conhecimentos ·sào geral· No· dts~urso que ha p~uco teren diz s..E~. sstas palavr~s:
mente reconhecidos e a·1rec;aJos.
• DeseJo que: a Lbrtca da polvor..t seJU uma verdadell'c.l
1
. •• . .
empreza industdal na. mão dó governo. • 1\lúito prometto
"
.
0 ·R. Souu FRANCO .-Apoiado.
o Sr. mioistJ·o; mas eu contento-me que· a fabrica- dê'
O Sn. D. MANO EL :-Se o Sr. ~eneral Coclliu fez. rc- polvora para o serviço puLJ:co p,elo mesmo preço que
f~rmas imporla:l'<·s nas cscula:; md:tarc~, ouv1u, Sr. prc- ella. custa no mercado; o que ha d~:~ ser d:fii<.:il 1 e por era
sdentr., a hom··os. mui·. o C'.'m;H~tcutce nu ma teria i const~- n~o tlc:·ed:to ·nílS g1·an :!cs !'endas que o cH:.l'lo póJe tirar

Fc:li ill1<l1lle temos tempo d!.l discutir e de offereccr emendas; 0 que não ~c·outccia cm aon?s transactos·. Yerào
como se diseutc o orçamento da lazcnJa, onde ..,,temos
de examinar questões c.b maior monta, Não vejo· o S1·.
ministr·o .da guerra ; parcct!-me q.ue· não está na eusa.
!\ão mi! terá S·. Ex. o,uvido '/
·
o Sn. Souz.\. E M'ELto·: - Estou na· casa. Tenho-o
ouvido sempre•
/1' 0 Sa. D. MA N01lL.: - }fuito obrig:1do.
0 nobre mioi-.tro da guerr.t tJmbcm escrc"\'cu tres foJh 3s e meia soure a escola militar; e· permilla S. Ex. que
lhe· diga com. lbn-1ueza que n:l.o esperava do s.:u cavalbeiri~m1.l q1te S.! cxllrimisse· de uma ma,Jeira tã•J ace1 ba
cnnt1 a um acto ele sl'lt digno anlt:ccs:Dr, o Si'. general
Jcrouymo· fraucis..:o Cocll1o.....
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do estabelecimento, porque a pol vora no mercado ba de tui~ão, á qual me oppuz negando_ o meu voto á autorisa-.
ser sempre mais barata.
ção pedida pelo Sr. marquez ele Caxias. No meu modo lle
z,
E l\IELLO: _E 0 direito.protector 1
pensar. a instituição só teve uma cousa boa: o gene 1·al q~e
O S.R. Sou ~
occupa o cargo de ajudante-general. (Apoiado.~.)
o sn. D. MANOEL:- Que importa o direito protector O governo não poJia fazer melhor escolha. O Sr. barão
quando tantos outros motivos ex.istem para contrabalan- de Suruby é um brasileiro digne dJ maior respeito e coiJ.;.
ça-Jo? O futuro nos trar:'i o desengano e mostrarâ que os sid~ração pelo seu caracter, probidade, inteliigencia e bons
desejos do Sr. ministro são irrealizaveis, apezar das gran- e longos serviços p~estados ao paiz. Dít tod.ts as gnr<~n'bs.
des reformas que S. Ex. projecta. ·
que so podem deseJar em quem o ·cupa um Jogar tão imTambem Sr. presidente, todos os alinos se occupa 0 portante. 1\tas a instituição é má, póde ser pengosissim:i;
parlament~ da fabrica de ferro do Ypanema; até já hom•e e eu nem tenho certeza de que o S1·. uarão de Suruhy
;mtorisação para arrenda-la, e nun~a ~e.arrendou; é um permaneça muito tenpo no Jogar de ajudante-general,
estabelecimento morto, que. não so nao dá renda, mas nem que a sua vida seja tão longa como eu lhe desejo.
causa prejuízos, porque faz despeza inutil ao thesouro. O que existe é um commaod.tnte em chcl'e do exercito,.
São tantos os obstaculos que se oppocm a que se apro- á maneira do quGl ba em Inglaterra e houve cm .Portu-,
veite uma. rica mina de ferro, como exi>le naqueUe es-_ gal. E sFnão digáo-me:- Ha ajudante-general sem general
tabelGdmenlo, que ainda por muitos ann?3 _perma_necerá em chefe? Quem é o commanJanle em chefe do cxer.cito?
clle no estado em que se acha. O nobre Dilül,tro na\) acha E' o Sr. ministro da guerra? Em que lei é elle considerado
conveniente que a fabrica seja_a~rcndada, porque 0 ar- tal? Quando o Sr. ex-ministro da guerra no seu relatorio
rendamento correspo~de_, na opmrão de S.Ex., .a~ r;ns 1- do anno pCJssado, fazendo os devidos elogios ao illustre
mento do comp'eto antqutlame_nlo d.t mesm~ falmca.1 on~o ajudante-general, mostrou a necessidad~ de fazer-se aiouvido opiniões em contrano, 7 estas Já prevalecêrao gumas modilicaçõt'S nos regulamentos cxpedidospeloSr•
.na assemoléa geral quando autonsot~ o go,:erno para ar..- marqnez d~ Caxias, di,se-se 11e>t:1 casa e na outra: •Quer~.
rendar a fabrica. SeJa _como for, esta avenguado que 0 ' se deitar abaixo a nova inslitui~ão, só por causa do
estado. não tira proveito de~la c o thesouro g.,sta tod~s ministro que a creou. • Re-spondi a esta injusta accuia·
os annos dinheiro illlproducl!vamente. Como o nobre U!l- ção com as ralavras do prtiprio relato rio dos~. general
nistro nos aconselha de estudar melhor a questão, espc- Coelho. Hoje guarda-se silencio, apezar das reformas que
rcmo3 tambem pelo resultado do estu~~ de~· Ex., para o Sr. ministro da guerra. pede autorisa.,ão para f.Azer
no anoo scauinte
tomarmosd alguma
dcll~eraç:!O
de con- nos referidos
rca-ulamimtos.
·
t>
v,
~
'J
.
o
~orrnidadet~bi 0 -:~~~~sqe ueos~af1~~ ;.1â8p~:{ui~~. e con~er- Qu~ o ajudante-general é o commnnda~te eni ch_ef? do
,ar um es a e ecr
· . .
exercito parece que todos concord.1o, ate o Sr. mm1stru
O Sn. SouzA E MELLO :- PreJmzo que se pretende da guerra, cerno logo mostrarei lendo algumas palavras
acautelar.
do seu rclatorio. Tambem é cérto que assim pensou a
o SR. D. MANOEL :-Se pretende? Já não creio em s~cção do conselho de estado, como afiirmou o Sr:_. ·mi~
certas pal~vras.
OIStro na OUtra pamara~
o SR. SouzA E 1\!ELLO ;-As palavrns exprimem as O SR. SouzA E MELLO:- Disse em uma consulta.
idéas. ·
O Sn. SouzA. FRANco: - Q.uer dizer que do regimen:o
· ·
O SR: D. MANOEL : -0 que V. Ex: diz agora não é se deprehende i;to.
o que ~1sse muitas vezes no s~u primeiro quinquennio
0 SR. SOUZA E 1\IELLO dá um aparte.
de mintstcrio? E o que se tem ft!llo nestes 1Oannos ?
0 Sn. D. MANOEL : - VejanlOS o que, diz o Sr. mi·
Eu tenho que f..~llar sobre arsenaes , mas quero hoje
chegar ao exe1cilo impreterivelmente: a hora está adian- nistro no seu relatorio, á pagina 22: • Com· t!'io pouco
tada, e por isso de[xarci os arsenaes pa1 a outra vez, se o tempo de exi>tencia a rep3rtíção do ajudante-general não
Sr'. ministro não levar a mal que e11 tome de novo a podia dar todos os resultados que se dt!vem esperar, c
creio q:ue com mais regularidad<! funccionaria, poupando,
palavra.
Obras militares.- Direi pouco sobre este p~nt~ para se imrucsno expediente entre a secretaria (!e estado e
passar ao exerci~o. (Lê) • Parece-me desnecessano lazer- ella, se, em vez de concentrar-se na reparti~5.o d.o aju..:
vos notar que <:om a verba ordinaria de 4-20:000S pouco dante-general a disciplina, instrucção e parte da a-1ini·
incremento se pode dar ás mui·as e variadas ob:ras militare3 nistra~ão, fosse o centto da alta ad.ninhtração o ministe·
a que se t. m de attender em todo o nosso o~tenso rio da guer1 a, da qual a reparli~1).o qo aj uqm(c-generul
seria um.a dependencia. • · .
···
··
tet·ritorio. •
Não
se
diz
claramente
neste
irecho
do
relatorio
que·
o
.E' uma verdade. 1\lllspergunto: o estado do thesolS.ro
-permitte augmcntar a YerLa? A resposta me parece facil. ajudante-general é um verdadeiro commandanle . em
Façamos, pois, o que é mDis ur~cnte, c quando q.; fina~ chefe do exercito; mas derrehtn(}e-se elas. palavras con·
cas estiverem 1mis prosperas comignaremos quora ma•s cen.traçqo, e depois dependencia, que o ajudante-genc1al
~vultadn para as obras 01ílitares. Quando o Sr. ministro está exercendo as funcções de commandante em chefe,
da guerra estiver na pasta da fazenda (o que se diz acon- até com indepe~:lenci.l,âo mini~terjo da guerra.
tecerá br:evemente) desapp~receráõ as dillictJidadcs finan0 Sa. MAil QUE~ DE CAXIAS: -Está mostran lo a ne·
ceiras , acabará o dominio do p3pelorio, resurgirá o rei- cessidade da reforma da secrdaria da guer;ra; é o Sr. mi·
nado do ouro. Actualmente o tbesouro está tisico, e só o nlstro da guerra quem ha de aizer.
.
pode curar o salvaterio que o governo não quer que se
SR.
O.
l\IANOEL:
~Pód~
ser;
mas
o
Sr.
ministro
da
O
discuta no sen11do. E' o que se diz por ahi.
guerra diz mais alguma eousa.
·
0 SR. SOUZA E :MELLO: -Dizem m1.1itas COl!SaS que
0 Sn. SOUZA E MELLO dá um aparte.
não são exactas.
O SR. D. 1\IANOE.L:- E' verdade i mas o que é certo é O Sn. D. MANOEL:- O que quer dizer- seria uma
que está impressa a proposição da outra camara sobre o dependencia 1Quer dize:· que até agora não é dependencia.
melhoramento do meio circulante, já foi distribuída ha dias,
0 Sn.. 1\IA.RQUEZ DE CAXIAS: - Que a secretaria da
e não se deu ainda para a ordem do dia, occupando-se guerra não estava organisada <ândl.
uma parte da sess~e com objectos de_ P?uca imp01:tanr.ia e
O Sn. D. M4-NOEJ,: -A secretaria da guerra está or•
ele interesse particular. O nobre mtmstro quer 11' gover- ganisada
c funcciona rcgul:lrmente ; mas a repartição do
nnr o imperio na faz~nda com tiras de papel1 Pcç~ ao ajudante-general
parece que em algumas cousas não ro·
Sr. presiuente que de quanto antes para orâem do dta o conhece dependcncia
do ministerio da guerra, fundand~~
salvatcrio, que lambem é filho querido de S. Ex.
para isso nos respectivos regulamentos, que o Sr. mt·
Antes de occupar-me do exercito farei algumas obser- se
vações sobre a repartição do ajuclante-general. Começa-se nistro da guerra quer reformar.
0 SR. JUARQUEZ DE CAXIAS dá um aparte,
:~ conhecer praticamente os gz·andcs defeitos desta insli ·
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0 Sn; D. MANOEt : ...:.. Eu csto.u apói:ido na.autoridáde cias do paiz, e.por isso não pediu maior fqrça:do.i:[ue a.

db

conselho de estado c de mu1tos homens 1llustradoe. dect·etada. O Sr. ministro da guerra como que o censu•
clles i mas, não erro, porque está na rou por isso i mas este anno. pede igual força, e nao ncha
consciencia de tod11s que o .aJUdé.lnle-general é um com- um: gouernamental qne lhe olfereça maior .. Em alguns annos se pedilol a força de 20,tlOO.. praças; foi.o Sr. marquez
man·dante cm chefe do exercito.
.
·'o'Sr.'ministro ela guerra quer aca~ar com essa mdepen- de Caxias que na sua, proposta rediu 16,000 •.
dencia que os reg~:~!ament9s dão ao aJudante-general, quer
Eu me oppuz sempre ao pedido· de 20,000 praças, tanto
tornar.a reparli~ão do t!Judante-gr·n..:ral dependente do pela diUicu!dadc de obter recrut_as, com? pelas circum;.;
ministerio da gu.erra. . . .
,
.
stancias do thesouro, que. não tmha metos d~·pagar ta-·
Senhores, rep.to, a mstrturção e pengosa.
m'aoha força. Porqut>, pors, censurou o Sr. ·mtmstro da
O. SR. nr~RQUJZZ :QE CAXIAS :-Na sua opinião •
guerra o seu antecessor, e hoje vem pedir a mesma força?
o Sn. D. MANOEL :-E .na opinião de muita gente boa, As circumstancia;; são differentes·? As necessidades ces~
sem exceptuar o Sr. ministro da guerra, c.ujo pensamento sárão? E o Sr. ministro olfereceu maior forç~ por ser
se .revela claramente no trecho do relatono que ha pouco govemamentall Não era porque sabia que o governo· a
li. E os taes assistentes! Para que um assistente, por não· poderia realizar, ainda que aceitasse opresente fuexemplo no Espirito·Santo, Ri()-Grande do Norte, etc., nesto que lhe oiTcrecia um opposicionista govername·n~
onde ha' tão pequena força de linl~a? E' um bom meio tal? Queria ter depois motivo ou pretexto para censurar
de arranjar afilha~os, dando·lhes gratificações que perce- o ministro a quem fez tão desa1>rida opposição i· ou então
já contava subir ao poder, como aconteceu•. Entrebem em santo oc1o.
o Sr. ministro da guerra vai dar um grande golpe na tanta hoje contenta-se com a mesma força pedida pelo
repartição do ajudante-general, e brevemente não teremos Sr. general Coelho. O paiz não comporta hoje um .exér·
senão o antigo com mandante de armas, embora se chame c1to de 16,000 praças i convém reduzi-lo a 1.2,000~ · ·. .·
A demonstração desta asserção .está no relatorio do
ao da córte ajudante-general.
Sr. ministro da guerra, que á pagina 26 diz .o . seguinte·.:
·O SR. 1\IARQUEZ DE CAXIAS:- E' o que deve ser.
• Esse algarismo, porém, se tornarià muito mais elevado
0 SR. SOUZA E :MELL') : -Porque não hei de fazer ? se a necessidade não tivesse· obrigado a deh:at' de dar
baixa a 1,853 praça> que, tendo concluiáo o seu tempo,
·o Sa. D. 1\IANOEL:- V. Ex. não o ·faz porque vai não se teem que'ri,Jo contratar para continuar a servir.'
passar da guerra para a fazenda.
·
Se as circumstaocias permittissém que se .desse baixa à
Demorei-me demais neste topico, porque quiz fazer so- quem houvesse satibfcito a obrigação legal a que esta.va
bresahir o procedimento dos q•le o anno passado tanto sujeito, o deficit no exercito se elevaria a cerca de
censurárão· o Sr; general Coelho por pedir autorisação pa~a 4.,000, e o elfectivo, longe de corresponder ao determi.:.
fazer algumas modificações n?s regulamentos da r~p~rtt nado na lei, attingiria a pouco mais d~ 1.2,000 praças •. Já
ção do ajudante;..aeneral, e hoJe applaudem o Sr. mmrstro se vê, pois, que se não póde elevar o exercito·. a 1.6, 0()'0 ·.
da guerra, que jl' aceitou autorisaçã~ para. o mesmo fim praças, c que actualmente tem apenas 14,05.1., sendo ne·
e pretende acabar com a indepe~d.enc1.a do aJudanto-gene- cessario conservar 1,853'praças que já concluirãa o s_eu
ral e torna-lo dependente do numsteno da guerra.
tempo de ser.viço e não querem contrata\~se para .con~
Passarei ao exercito. E' lugubre e aterrador o quadro tinuar e servtr. •
·
· · .. · · .
que nos pinta o Sr. miohtro no seu relatorio, á pagma 22,
E' duro, senhores, que se obrigue o cidadão a gervir
quando !rata do exer.cito. Cumpre ~csde já notar que .o além do tempo marcado na lei ; falta se a um contrato'
Sr. mimstro, prevemndo. a contradrcção que se podena celebrado com o voluntario, deixa-se de cumprir a lei ,
encontrar entre o que dtsse o anno passado nesta casa, clifliculta-se o contrato de novos voluntarios, porque•d:;.; ·
quando se discutiu a lei de fi~ação. d~ f?rças de .terra, e zem estes: ·Obrigo-me a servir por seis anncis, coin a- con:.. ·
o que escreveu no seu relatorw, expnmm-se ass1m:
dição deter a minha baixa logo que concluir" tempo do
~ Qualquer que seja .minha opinião sobre o. numero meu contrato; e entretanto serei obrigado a servir quatro
de pracas de que de verta constar o nosso exercito, .nada ou seis annos· mais contra a minha vontade se o governo
de nov'o havenrlo occorrido que possa fazer a assembléa assim determinar. Se desertar, cemmetteréi' um crinie e
geral tomar nova e diversa deliberação, ,.iulguei que m.e ficarei sujeito â pena da lei;· • Logo, o governo não tein os
cumpria respeitar o que em annos antenores e successt- meios de preencher a força de 16,000 praças~ 1E' terá ô
vos tem sido decretado. •
· thesouro o dinheiro preCiso para p3gar tamanha força 1
Ora senhores, o anno p:~ssado, quando se discutiu Não o tem segura~ente, a menos que se deixe M .acudi!'
nesta ~asa a lei da fixação de forças, o nobre ministro rla a ontras despezas necessarias e mes'mo urgentes. ·
'
"Uerra levantou-se pura censurilr o Sr. Jet·onymo franEmbora, Sr. presidente, nos diga o nobre ministro cTa
~isco Coelho pelo diminuto numero de praças que havia guerra no seu rclatorio que tem mandado as ordens par4
pedido, dizendoque as 16,000 praças não erão sufllcien- que se dê baixa a um soldado por dous· recrutas .. ~. ,
tes para todo o serviço e que estava prompto a dar ~té
0 SR. SOUZA E'?rfELL() dá um apàrte •. ~-·
.
20,000. Um opposi.:io~ista ?ITereceod? ao governo maJOr
força QO que a que elle ped1u na sua proposta!
O SR. D. 1\JANOEL :-E' antigo, mus V.· Ex. o diz no
O SR. SouzA E :MELLO : -Sou setnpre governamental. seu relatorio: embora continue esta pratica louvavel,· não
basta, porque .ainda assim a ,lei n~o. ·é cumprida, e:muitós
O Sn. D. !liANOEL:-:- Pois não I! o que me parece é cidadãos cont1nuao no servtço m1htar contra a sua von~
que S.. Ex. é a.empre governo.
tade.
·
·
A necessirlade de diminuir a força do exercito é palpio SouzA E MELLO:- Sempre?
O SR. D. n!ANORL:-'sim, em posição sempre excel- tante, á vista do proprio relatorio do Sr. · ministr() d'à
lente. E dava 20 ou 30,000 praças por ser governamental! ... guerra e d~s criticas circumstancias do thesouro.
l. idéa da organisação da policia de modo que em éir.;.
Quando V. Ex. está na oppo>ição é governamental i e nós
cumstancias
ordinarias dispense a força de 1. 3 'linha é
o que somos L.
boa; mas desconfio de sua realizaç1!o. Certaineniê nós
(O orado1· dirige algumas palavras em voz baixa ao Sr. nae teremos exercito estando elle tào disseminado imSouza Franco.)
possibilitado de ter disciplina. .
·
O Sn. SILVEIRA n..t.l\IOTI'A:- Est;to fallando na pasta
A concentração Qa fo~ça de 1. 3 linha e.m algurpas P!'O'"
dá faze'nda? · · ·
·
··
·
vincias, como indica o relatorio, é med1da necessana ;
O Sn. D. MANOEL: -Agora fallo só para o m~u amigo. mas não sei como privar as províncias do auxilio da ·1a
linha, tendo ellas tão pouca r'enda para manterem corpos
· O SR. SouzA E 1\IELLO: -Pensei que fallava para nós policiaes tão ~umérosos como e:-igen:t as ?ecessidades do
todos.
·
serviço. Emhm, em outra occas1ão dtscuttremos este ob· ·
O SR. D: MANOEL : - O Sr. general Coelho respeitou jecto mais de espaço.
as disposições da lei .em vigor, attendeu i.\a circumstanN~o devo deixar de observar ao Sr. minis~ro que n~o
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convém dat· gt·andc actividade ..ao recrutameúto qaando
Desde quando data esse estado lamanta,vel a: que estáre.
a fome so faz sentir cm quasi todos os pontos do imperio. du2i~o.o exefCito 1 Oque fez o Sr. ministro da guerra du.
Que o diga o nobre senador por S. Paul.o (apontando r~nle CI~os anuos que occupou esta pasta ?:'Que'pro.vi4en~
para· o Sr. Carneiro de Campos), presi.lentc de Minas, que eras pediu á assembléa geral que lhe não fossem dadas? E
já !H:> sou relatorio,já cm officios ao governo, pintou com não é o proprio ministro que confessa no.mesmo·relatorio
vivas côres o t1 iste estado dl'cjuella l?''ovincJa. .
· que .a asse~bléa geró\l constantemen.te tem procürado··coin
St•, presiJcnte, eu queria falia r no ·systema de reserva, sollcztude mEl'!llor ar o nosso exercito ·e tornã:.Jo ·àp.to a
cómposla de uma parte da guarda naciOnal, como iii dica desempenhar com gloria as honrOsàs fuilcções. ·ipie.: lhe
. o relatorio. da: guerra; mas é tarde, e o oi.Jjccto exige uma pertencfm? Mas não attendeu ·o nolire ministro·aosterri.
discussão mais larga. Estou tendo nwila propensrto para veis elfeitos que dentro· e fóra do paiz ha de ·necessaria.
a-guerra~
mente pro•Juzir e~ te paragrapho do P.e11 relatorio 1Não en.
o Sn. SouZA. FRANCO (baixo ao SI'. D. Jfanoel): -O carou mesmo os perigos dd uma tal declaração,' ·feita cm
Sr. ministro d.l guerra vai p:1ra a lazcnda e V. Ex. para a u~ d?..:umento que ha ser lido nos paizes. estrangeiros
guerra.
.
P!'IDCJpalmente ncs que coofinão com o Brasil.? E.pofqu~
idéa ·:Ígrada·,rel me suscitou dizer tal cousa a respeito do nosso exercito? Para obter
0 Sn.. D. 1\IAN< EL: _Que
.
.
providencias da assembléa geral preci;ava o·Sr; ministro
agora _o' meu nolire mmg~ ! Eu não posso dei~ar de. com- pintar com córes tão negras o estado da força de ia linha?
munica-la ao senado. Saiba V. Ex., Sr. presidente, que
E o Sr. ministro attribue ao honrado senaclor pelo Pará
o illustr\l sen~dor pelo Pará me annuncia qae na d · d
· ,
t
organ!sação do novo ministerio passa o Sr. Souza e Mello e:e,1o e torna-10 odioso· 0 que ez 0 ·meu nóbre:âmigo 1
0
para a fazenda e ou. you occupar a pasta da guerra. Que Explicou tn eh o do relatorio de S. Ex. e tirou .deli e as·
Jiorira,. que ·praier, ·q· ue fdicidade! Eu cóllega do Sr. illações que se seguem naturalmente. O discllrso.êíõ Sr.
.
ministro provou que o meu nobre amigo tinha compre~ .
Soúza e Mel I0 no novo ga binete! !
hendido perfeitamente o vcrdadoíro pensamento incluso
o sa., S~LViHRADA ~IOTT,( (1indo-se): -Essa illéa é no dito trecho.
.
.
. ' :-' .
do Sr. Souza Fraaco? ·
Como,pot·tanto,diz o Sr. ministro que o Sr. Sonzal'ran·
O SR. D. 1\LUíOEL:- Ê.
co t0rturou o sentido das palavras de S. Ex. e.1ez :Q que
o· SR. SILVEIRA DA MorrA: -E' o mesmo que esteve dizia certo escriptor, cujo nome não citou? . · · , . :
na past~.da fazenda?
O Sr. ministro foi ma;s que muito •imprudente'. e
0 Sn. •. D.l\fA:NOEL: _E.·
exagerado. E pôde um ministro dirigir cen5uras á re·
presentação nacio~:al, e censuras tão acres? Mas:éverda·
· O Sn.SouZA. Fn.ANCO:- Que dcsprorJo~ito.
de qa.e já o anno passado o Sr. senador. pel~ proviricià 1ào
· O Sn •. n; 1\Li.NOEL : - Para evitar sustos desde já de- Mauo-Grosso, querendo molcostar o digno ex:..ri:rini~.iro:da
claro que eu. serei ministro da guerra in nomine, porque guerra, mun!uo de uns papeis que lbercmétté.U a~s.e4rcra~
tenciono. sujeitar· me inteiramente ao meu colleg1 da la- ria da. guerra,affir~ou que o estado do exercito. nãÔ·p,()dia
2'cnda e dizer-lhe, como óutr'ora disse ::alguem: " Apenas ser pewr. E não VIa esse honrado senador que'faziaa'ssün
carregoapasta que pertence ao Sr. ministro da fazenda.• gravíssimas accusações, não ao SI', general Coelho, se não .
Vamos ao trecho importante quo hoje tanto occupou o ao ministro flaguerra,com quem está intimamente ligado 1
nobre. iriinisüo da guerra (lê): « Subdivid:uos os bataO Sr. ministro da guérra repetiu no sou reluto rio parte
lhõos ·e ·qu'aii<lo se der a rigorosa necessidade de sus- rlo discurso do honrado membro ·por ·11-fatto.:Grosso;: .e
tentar1~~~ .a, independencia e a integridade do imperio hoje abundou nas mesmas idéas expendidas nesta.Cas_~,na .·
ou ~e ~v1ngarm?s um~ alfronta, quando p01: desgraça a sessão do auno transacto.
. , .... ·., . , .
força tiver de mterVil' na manutenção d:-tlc1, em vez de
E' pena que o Sr. ministro da guerra queira deixar. a
um e:tercito, nos acharemos com grupos de homens que sua pasta e tomar a da fazenda! Se S..Ex·; ficassé ôutro
nll.o.s.abcráõ ti1:ar.todo o partido das armas que lhes farão quinquennio no ministerio dJ guerra;. nós·, teriam os um
confiadas. Terrivel será então a decepção, c caro teremos exercito capaz de bater-se com os primeiros~·do.·mundo.
de pagara falta das necessarias medidas sobre o armamento, O Sr.. Souza e Mello nasceu para grandes .cousasLMas,·per·
instrucção, disciplina ealimentlção da parte da força pu- mitta-me que lhe pergunte o que tem feito·.desdeJe:ve~ .
b!ica, na qual em ultimo recurso descansão a hom·a d:~ reiro em beneficio do exercito?
·:.· .. · ,:... ; ;u.
nação e a sustentação de nossas instituições. •
Se o nobre ministro da guerra esteve hoje exagerado
Ora, meus senhores, não notão a redacção deste pe- quando fallou das qualidades. do soldado. brasileiro, inos·
riodo, ·não enxergão muita habilidade eni quem o es- trou7se exageradissimo quando ~epetiu o:·qu~'.jLhavia
crevéu 1 O .nobre ministro prova bem que é um habil escrtplo no seu relatoriO a respeltQ do .exercito. A:pri·
mathematico e insigne diplomata. (Continúa a ler.)
meira exageração não prejudica; mas a segunda,póde ser
Quaes são os corollarios naturaes que se tirão im- perigosa e fatal, e de certo é mais que .muito impr.udente
mediatamente deste trecho do relatorio? i, o- O estado do e impolitica, embora S. Ex. se acoberte c9m o nome de
exercito, é o mais deploravel, tão Gleploravel que, se hoje um famoso general inglez que ha poucos· ân,nofde~ceu
ti vessemos de lutar com forças estrangeiras, com forças ao tumulo.
··
· · ..·: ·· · · · •
disciplinadas, pagaríamos caro o nosso arrojo. 2.o Ifa
O Sr. ministro· da guerra excedeu-se· tàmberrt 'Úiliito
· .alguem responsavel pelo facto doloroso contado pelo quando attribui!l ao~ poderes politicas o est.a:Jó dep~çr~!el
Sr. ministro; .. ha alguem que merece censura pelo do nosso oxerc1to, fazendo-lhes uma acre censura·e1restado a que estâ redu; ido o nosso exerci.Lo. Não são os rogando-lhes talvez uma injuria. .
· · : . . ' ·· '.
soldados, nem olficiaes; são, na opinião do Sr. ministro,
O ministro, ainda pertencendo ás camaras, não pOde
os poJe1·es poli icos do estado. S. Ex. o aflirmou ainda l1a ter uma linguagen1 semelhante ; e o senado devia ,repeli ir
pouco qu:mdo fJl!ou;
as expressões do Sr. ministro e chama-lo ao seu dever~
E', portanto, ominMro da guerra quem faz a mais acre
São 3 horas, Sr. presidente; V. Ex. estác:lDsado ~ eu
•censuta aos poderes geraes, porque até agora não tem <fado Lambem estou fatigado, e tainbem o dev~m estar os pp~
·providoncias para que o exercito do llmil se colloque em cos Srs. senadores que se .~chão presentt>s! ~os.quaes :~f
circumstaocias de sahir-se gloriosamente de qu::alquer luta fe1·cço a expressão do meu smcero reconhecimento. (Mz~llo
em que possa empenhar-se com for~as di~ciplinadas. bem, muito bem.]
·.
· ·
. '
O Sn. SouzA E MELLO:- O que di)seno anno atrazado?
A discussão ficou adiadá peJa hora.
·
O Sn. D~ MANOEL: - Perdôe-me o noLro ministro;
O Sn. PRESIDENTE deu p~ra ordem do dia da 'se.ssão
eu quero m~s.trar que S. Ex. foz uma grande censura .aos seguinte:
. · ·· · .
.
.
.
poderes poht1cos do estado.
. sa discussão da propósição' da camara d?s députàtl~s
O Sn. Souu E rtlELLO dá un1 aparte.
approvando a pensão annual de 800$ .concedtda a.D •. Ju!1a
O Sn ..D~ .MANOEL :-A censura não póJc ser mais as· Ade lia de Carvalho i
·
·
· · ··
per a, e c lclta por U'n membro: do governo ao mesmo go.
E as· outras !'fi aterias já designnnas.
vw1o c a assembléa scral.
);.cvuntou·se a sessno ás 2 3j'r. horas da tarJe.
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· _c Art; 2.o Ficiio revogadas as disposições em contral·io.
Sessão eut 8 . tle agosto.:
.
.
...
••·Paço· da camara dos deputados, .cm··6·de agosto de
;:.,PRESlDEl'i:CU.~DO SR; l\IANOEL IGNACIO CAVALCANTl
1859.- ConM de Baependy, ·. presidente. ~ ·Fráncisco' Xz~
. ,
:·: : · ·. ' DE LACERDA.
·vier Piu:s Barreto, ·1.o secretalio.c-- Cimdido lllendes : de
SÚ~,~~Bl~~ ~E~pedie.nÚ.-:- ReclamaÇõés dos Srs •. Fonseca Almeida, 3° secretario servindo de 2o. ,; :'. ·· . " '·' · ·· :,
· ·e·· Per!'az. ~Ordem. do dia. -:- Approvação de. p_ensão , Forão toda{a ·imprimi!;,: niÚ{es_tandojá,i~pressas. · · :
.·a· .D. ,.Tulia Adela .de Carv?l/10~ :-Dispensas dos
Um officio do presiden!e da pr~vinêi~,·d~?"PáràQ·á,·.;re:..
. estudantes Ernesto Julw Bandma de. lllello e outros. mettcotlo um exemplar da co!Iecção.das leis promu_Igadàs
. AdiamentO· .do S,r. J.obim. Approvação. - Orça!!lento pela respectiva assembléa legislativa. ~m su.a. s_essli,o.,o~di,
da . gu.erta • . pi~cursos dos . Srs. Dias de Carvalho, nari:t do presente anno. - A' commü;são de aªs_emtJéas
;e 1:raz ·e Vasconcellos • .
provinciaes. .
.
. . . . , .- > . :·;. ;·.
Uma representação da assernblé~législativa,d(p,rovin
.· ,.A's ·to'3/~ horas· da manhã o Sr. presidente abriu a
cia de S. ~edro, pedindo a reducção dos.direitôá.dc.iJii:-.
·sessão 'com 30 Srs;'·senadores. ··
portação.- A' commis::ão de fazenda.. . . . · ' ~-- ·
. -'. Lidá a, a~ta.da anterior, foi ápprovada.
0 S~. fONSEC,\ (pela ordem): ~Quando _D~;s'c{s~)i.~ .de
EXPEDIENTE.
5 do corrente !'aliava o nobre senador., pel~ pr(}v:inc.i.a: do
Amazonas a ,respeito da.s oppressões solf9da~ nos con. ·. {I S"a.· ao. SECRETAR 10. servindo de 1° leu :
ventos ou meios de as ev1tar, cu proferi o segumte. aparte:
.. Dous offiéios do 1o secretario da càmara dos deputados, " O m< io competente, estabelc_cido, em 4~r:e.itq, § i1llpe~
'remeW~ndo as St'guintes proposições:
trarem uma· bulia da Sant~ Sé par~ ~eculansar:-Ec .e. yoltar
ao seculo; e então po1lena-o relrgwso ~equerer.-no~,s.ua
assembi~a.geralrcsolve;
natu~alisação •: .e o'll_pa~tc que.veméo. s~guinte (l~): • -E'
• Art. 4,o São dispensüdas as leis de amortização em o mew estabelecu.lo salurem do convento é voltarem: defavor da capella de J.'1(1SSa Senhorn da Concei ;ão da Appa:- pois. •
.
..
......... ; · .-~ .. ·.
rccida . no termo de Guaratinguetá, na província de· S.
E' um:J. doutrina errone:t, que não ·a quero .pala mim;
Paulo; para_·· que possa possuir bens de ·raiz até o va • por isso é que faço esta recú!icação .. ; .
:-,; · ··.·:· .• .
·
lorde 100:000$; ·
0 SR. FERRAZ: - S~. presidente~ cóiri~ Ó' nobre hi;eó •• 'it. At~t; .ú A facúldadt>, porém, é permittida com a
nador está fazendo rectificações, 'eu não· quero fâinbem
c!a'úsulà d'e seremta'es bens éonve'rlidos emapolices da que passe desapércehitfo· .um engano•··que ·apparêce:. rio
·divida, publka iü~Jienaveis Elcnt1;o do praz? que for mar- m• u discurso; mas não occuparei muito o.:tCillPP~do sec<:~ do _pelo l'espccttv{! proved?r ~e c~pellas, ~om excepçã_o nado.
·
· · · · ~ . . . . · · . · ~ ... · · ··.,.
:sómentê dos .terrenos .e pr~dws tmhspensave1s para a edtNo meu discurso do dia 4 eu disse· c Como. ~e ha de
.ficaçãci, ·da' igl'eja· e Eerviço proprio .da capeiia em cujo fa- fazeÍ'isto de 1"017lan;a? • na pupli'éáção se diz :,:-~\;pmo
··vcir se.~?r{c_ede.. · ·
·
·
se ha !le fazer isto de romarià? •. . , , · . · ·.
··. :.< .
lia aindà outrasinexactidões, como: .c 'ióó.'bl;aÇâs:qua·. •:Art; 3.-~Eicão. revogadas as· disposições em contrario.
dradas
logar de 100,000 bráça·,s_qti~dr~a:~,~;.:e:t~.::j:;irnas
· ·~ Paçó da câmara dé.s depiltaJo~, em .4 de agosto de eu acho que es~as cousas teem·p?( ~i,. ri1~é~~fà'9i~;~xplj•
·1859; .:....; CiJiide de Baepêridy; presitlente.-Francisco Xa~
para o le1tor.
·
.. ·. ;.·:··'•.,.. :._:·., . :.. ,.,.· "·''·· ..
· vier l'aes Barreto, 1o secretario.- Antonio Pereira Pinto, cação
Declaro que .n~o faço ~s ve:z~s',Tec,lã~~ç?~(so~'i·e~~1,:
2o secretario. •
·
guns engan~Js. por não ;rmcer que, T~.cla%ando, so?le.~te.
. . ·• A assemlíl~a geral resolve :
sobre umas cousas, ratihco -tudo o ma1s~ . , , ~ .. ,, .. .:.] ·· ·
C~rnparecêrão no dec~rso da sessã~ inai~·.:S,iSr.s3:se-. · .
• A1 t.1. 0 São dispensaclas em favor da fabrica da ma·
" · '" < >< . :"
triz da f,·eguezia de Santa Tberesa do município de Va- nadores.
·lcnca e da irmandade do Smtissimo Sacramento da mesOR:DEU DO· DIA•
·.ma •freguczia, província do ·Rio de Janeiro, as lei> de
· amortização, afim de que cada uma dellas possa possuir
PENSIO A D.1UL1A. ADEUA DE CARVALHO. · .
bens de raiz até o valor de 20:000U incluidos o ceEntrou em.-~~ dis(lllssão e foi ~approvada.:·.se~n;d~bate
·miterio e. a casa da re~iduncia do respectivo parocho;
: e·em favor da fabrica da matriz de Santa Isabel do Rio para subir á sancção .imperial a propo~içllo .da .camara
· Preto do titesmo' município e da mesma provincia, até o dos d~;~putados. approvando a· pensão annual de 800$ con" · ~•
.de 20:000$ 7• incluído o terreno que foi doado para patri- cediJa a D. Julio. Adela de-Car:valho. · · ,
· ·
. monio. da referida-matriz..
DISPENSÚ A ÉSTUDÁNTES, ·;
· .· _-·. 'A.rt. 2~oÁ_faculdade é,pÇlrém,permHtida com a clausu. la de serem t11es be'ns convertidos em apolices da divida
Entrou em13 4iscuss5o · â proposiçã'oGlacamara ;:cios
. publica inalieoaveis dentro do prazo que for marcado deputauos, autori,ando o go_vernopara mandai· ádlnitth· á
pelo respectivo provedor de citpellas, com excepção só. matricula e actos ·das ma terias de' -dive1;sos antiõ's' das
_üiente dos t'errenos e predios inrlispensaveis para a edi- faculdades de direito, de medecinae ua esêolá'ceritral;os
licação das ig1·ejas e serviÇo prôprio dos estabelecimen- estudantes Ernesto Julio 13andeira· de lUelle e·'otúro.s;
tos em cujo favor se concede: .
·
o sn. JOlmi ~ _ sr: pre&idente, farei· u~1~ p~q~~na
' .~ Árt. a.'o Fi cão revogadas as disposiçcres em ccn- observação, c é que parece escusado haver. estatutos nas
trario. ·. ..
·
faculdades de medicina c de direito, á vista de& tas rew·.• Paço dacamara dos deputados, em 4 de agostó .de. luções. Estab_eieceu-~e h,a_pouco nesses estatu~cs.que os
1859;-Conde de naependy, presidente.-Franczsco Xavier exames ~e praiJaraton.os te~tos em.uma destas-faculdades
Paes 'Barreto; to secrelario.-Candido llfendes de Almeida, não scrvlsse_m para a !Uatr:cula -~m outra; agora .. mandago·secretario servindo de 2o. •
~e o co t~arto l A pratJ.ca tmha f6lto r~conhecer o &rande
. ,
.
.
mconvement.e de servirem os que se fazem-em uma:p:~ra
• AassemLlea geral resolve:
a entrada cm outra : bojo é snbido, por exemplo,· qné
..• Art. f.o São dispensadas em favor uo hospital portu- na faculdade direitO' de S. Paulo ha excessiva tacilid.:lde
suez erecto m cidade do Recife da província ile Pernam- p:~ra npprovações rlos prcparatorios ; sei de estudantes
buco as .leis de amortização, afim de q1:1e possa clle pos- que nada ou q~nsi nada sabem, e ·que entretanto forão
suir o predio em que funcciona na dita cidade; bem como approvauos na faculdade de S. Paulo.
. . ··. . ·
para obter quaesquer outros, n1ío excedendo o. valor
Daqui em lliantc o que so faz a. es to ·dn resolução
deste& a 200:000~, que serão convertidos em apohccs da deve-se fazer a todos que lã forem fazer exame,. devem
divida pub!ic:1, inahenani~ no prazo qúe for fixado pelo ser admittidos nas f:Jcu~da<les de medicina. O governo
GOverno.
reconheceu os maks que l'Csu:t;wão \lestus arlmissõl.!S;
··~-
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:mli"'amente
!Htvia excessiva• facilidade
ou relaHl.ção na digo~o por,mim, seria 1nuito melho.r desempenhada pelos
tl
.
approvação .dos preparatortos ~qut na cOrte, por ca)ls.a nobres senadores.do q.ue r.elo orador .que ora:.occ.upa à
do modo ,.ic10so por que ~e faz1ào estes exames. O.dt· attenç.ão do senado. D1ffictl é,·Sr •. presidente, discutir'. as
rector do curso jurídico de s, Paulo queixou-se. disso; mate nas nesta casa, porque cada .um pretende pautar a
as cousas melhorár.ão m.uito com a provUencia de ser o condu cta daquelles que se occupão 'dos negocios publi•
director obrigado· a assistir aos ex(lmes o flscalisa-Jo~; cos pela su~ intelligencia. Uns querem ql:ie só nos occu. •
do3 que se aprosentavão SÓ menos da metade Oll da pell!os. das cJfra~; outros, .como eu 1 entendem que: temos
quarta pa~te merecião approvação, e ainda assim deter- o d1retto não so de examm ar as ·ctfras, como tambern ,08
minou o pverno que cada faculdade carregasse com a actos rel~tivo~ ao ministerio de que st: trata,. para po-der..
responsabilidade d:ls approvações, que serião fei:as pe:- mos asstm fund.amentar () .nos~o voto, para poderm 03
rante ella mesma, e aqui na cOrte perante o conselho ou obter os esclareCime~tos que nos são iudispensaveis para
a directoria da instruC'çao pu·blica: agor,~, por esta reso:- procedermos convementemente.
.. . ..· . . .
JuÇão, já· se quer fugir desta regra, mandando-se que
Eu entro, Sr. presidente, com. um:d,·z na discussão:.
exam·es feitos em uma sirvão para outra.
mesta ma teria, porque antevejo. que me )la de acontecer 0
Daqui cm diante não terá descanso e corpo legi>la- mesm~ que tem acontecido a outros ~obres se?adores que
. tivo;. quanto ignorante hpaver que .quizer matricular-se te em ~1do como averbados de suspettos ~por f:lllarem.· eni
11a faculdade ue medicina irá fazer exame em S. Paulo, matenas que não são da sua compet~nCia •. Ora;· se esses
e requererá ao corpo legislativo que valha a sua i•ppro- nobres senadores, amestrados na pratica parlamentar .eoYação para cá : ora, senhores, carregue cada faculdade nhecidos: por sua vasta illustração, teem sido ainda a~sim
com a responsabilidade das suas approvações, e dcb::emos censurados, e não os julgão competentes para tratar destes
de estar todos os dias a revogar os regulamentos em fa- ou daqur;lles assumptos, como não deverei eu, senhores;
com mais razão receiar, não digo bem, . esperar que
vor deste ou aquelle.
Além disto, Sr. presidente, devo dizer que é uma illu- se me lance em rosto o não ser competente na materia
s~o allegar-se que um individuo tem. frequentado o 1o que se discute? Mas eu prevenirei esta censura decla~
<moo, eu ainda teria alguma indulgencta com os estudan- :ando ao s.eD:ado que seria o primeiro a confessar a minha
tes que já se achassem admittidos nos annos seguintes e mcompetenc1a se porventtlra tivesse de entrar na dis·.
Jlerdessem a J'requencia por motivos justos; mas que cussão de planos estratrgicos ou na alta adrninistraçãÓ
_frequencia é essa de um estudante do 1° anno? Quem da guHra; .m~s eu não pretendo occupar~me de taes as:é que verifica esta frequencia, se os hedeis não chamão sumptos, lumtar-me-hei a algumas partes da administra•
senão aquelles que estão matriculados? Quem é que se ção da guerra, a qual eu supponho que estâ ao álcance
importa com os ouvintes? As aulas s1io publicas, qual- de tod~s ~~e cada·um d~ nós. E, senh~res, e~ par;ío .de
quer as póde frequentar; os lentes podem saber quem um pnnc1p10. Desde o dta em que a lei me da o dtrelto
vai ou não a ellas? Então com que direito se vem aqui de exercer uma attribuição e de prestar um voto para:
alle~ar uma frequencia que pó de deixar de exi:itir? Have- que uma medida se converta em lei não admitto' que
mos de._ser severos com uns e relaxados com outros? algu~m me diga que sou incompetente para discutir tal
·
·
· ·
Portanto, esta frequencia dos ouvintes é muitas vezes medida.
illusoria, e não deve ser admiLLida. Por estas razões vou
O SR. D.l\fANOEL (com força): ..._ ApoiadÔ.
apresentar. ·O •• seguinte requerimento.
0 SR. DIAS DE CARVALHO: ...._Eu seria 'tãó coni'pe-·
'Foili.io.eapoiado, c depoi~ approvado sem debate, o tente para discuti-la como para approva-la; dando-lhe ou
recusando-lhe O meu VOto; D·:go iotO p lf:l definir mui
seguinte. ·• .: ·.·.·.· ..
. . . ..
. REQUERIJ\IENTO.
claramente a minha posição e para evitar que s.e me imputem prctenções que não tenho. O que me proponho
« ~eja enviada a resolução á com missão de instrucção tratar está ao alcance de todog e da cada um de nós •.
publica. Senado, ·s de agosto de 18ti9.- Jobim. »
Senhores, temos diante de nossos olhos um ori;amen!o
que absorve já a quarta parte, segundo s.e diz, das
ORÇAMENTO DA GUERRA.
rendas do esta Jo; e, se examinarmos .attentániente ·
Esta,ndo presente o Sr. senador ministro dos negocies a marcha dos negocios publicos, acharemos que o orçada guerra, contmuou a discussão, a·Jiada na sessão ante- mento tende a subir neste anno financeiro a: UID ierço
cedente, d~ art. 6° e seus paragraphos da proposta ?o po- talvez da receita presumidc~. do estado, o que procurarei
der executtvo fix.ando a d~speza e orçando .a recetta ge- mostrar expondo as razões em que me fundo para assim
ral do iooperio para o exercicio de 1859 a 1860, comas pensar.
.
_
.
respectivas emendas da camara · dos deputados e da
Eu observo, senhores, que para o exercício de .1857 a
commissão de fazenda.
i8ti8 se pedirão onze mil e tantos contos, entretanto. que a
synopse que nos foi apresentada este ann.o da despeza r.ela0 SR.· DIAS llE CARVALHO: - Peço a palavra,
ttva a el!e prova que a dcspeza exc~deu de 12,0~0:0008,
O SR. PRESIDENTE: -Tem a palavra.
isto é, que se despendêrão mil e tantos -contos além da
O Sr. DIAS DE CARVALDO: - Sr. presidente, o anno quantia que tinha sido decretada. Se eU: attendo ao. ~rçá;. _
passado quando se discutia nesta casa a resolução da ou- mento apresentado para o futuro · anno financeiro, eu
tra camara que prepunha a continu.ação do orçamento vejo que o nobre ministro da gÚe!ra pede .uma
do exercício findo pnra o exercício corrente, fundada na quantia. superior em .cerca de 300:000n á que ürilia
razão:de que t1ão haveria tempo para discutir-se o actual sido decretada na ultimà lei do or~amen~6: e, sendô
orçamento, reeordo·me de ter ouvido a muitos nobres assim, já S. Ex. vê· que não está tão lnnocente como
senadores combaterem essa res >lução, porque ent( ndião nos declarou na sessão passada, quando era ar~uido de
que assim lhes era tolhid,t n faculdade ou liberdade de exa- excesso no que pedia para .as despezas deste miDisterio.
minarem convenieokmente as verbas do orçamento: devia Eu deverei agora, Sr. presidente, usando de toda a .franeu, pois, senhores, esperar l10je que, discutiudo·be o orça- queza,... dizer que .nós na discussao do . orçamento da
..mento completo, e~ses nobres senadores procur<Jssem es- guerra estamos escrevendo verdadeiramente na arêa.
w
clarecer a materia, examinar attentamente as verbas do Não sei o que estamos discutindo; trata-se de decretar a
orçamento, o proccdin'Íento dos nobres ministros em cada despeza da guerra para o exercício corrente;. dir.se-ha:
uma elas repartiç.ü.:·s que fosse SUJeita á discussllo. Não nós temos uma lei que regula a fix~ção deJorças, que é a
faço, porém, à menor censura a esses illustres senadores, que está em vigor no COl'rente exer cicio. Mas, se nós, alporque reconheço ~uc elles estão no seu direito. Confian· tendermos ao que está proposto na camara dos doputados
do nos ministros que se achão incumbidos da direcção dos com acquiescencia do Sr. ministro, se olharmos bem para •
negocies publicos, elles entendem que não é necessaria aquclle I~J.tal desde já, eu não duvtdo asseverar que as
C3ta discussão; m,s então devem pet•.mittir quo aquel- despezas do ministerio da guerra terllo de subir a ma1s
.. ·
les que estão hoje collocados em posiçã() dill'erente 2,000:0008, além da qu_antia:.qu.e es.tá .orçada.
Sendo o.ssim, pois, de· que nos occupamos n6s? Fixa·procurem dcsen~pcnlHu· a tarf;lfa que sem. duvida,
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mos despezas ·por·uma -lei. que .-amanhã tcrá-:de ser til~o- quer crearniais sete companhias de pcdes!r~s;, quer crear
roda~ Então o: que'cumpna,fazer ?· Tal~ez- ped:r o ad:a- um corpo de 200 praças 1gualmente na provmcta de Mato-·
n1ento desta d1scussão até que fosse pre~ente a::> senado Grôsso, ..qu?r fin~lmente m·ear ?mil força de 1;200 praças
a proposta .de lei que fixa as forças de terra para o na pro vmcw de ·S. Pedro do R1o Grande do Sul> · · ·
exercicio futuro, ::ífi:n de que nós soubessemos ... ' . > > Se tClfltlS estas faculdades forem concedi rias ao nobro
>>>
ministro da guerra, porventura a despeza Úr-se-ba: com
'os· Sns~. D. 1\fANOEL E Souu fnAN.CO : -Apoiado.
a somma que f'Sta calculada no orçamento de que nó~
. 0 SR. -DIAS DE C,\RV ALHO:- ... se porventura essa ora tl'atomos? De certo que n~o; e entilo direi: _:se'á
fixpçào de forÇas alterava as condições presentes> que drspeza actual accrescem mais 2,000:000S pelo menos
regulão a ma teria. Eu .me admiro de que o nobre. mi c<~lculando a receita pelo estado actual, a reparlicão d;·
nistro, ·forte' pelo apo·o que encontra no corpo leg1sla- guerra ab$orverá, não um quarto, más um.terço ·cJa-~reiida
tivo, forte pela sua esclarecida intelligencia, não usasse do estado. Ora, ainda quando a repartição da guerra âbda influencia que exerce portão justos litulos,jsoJ:citando sorvesse-sómente um quarto da rcceira do estado, nem as·
da camara dos Srs. depurados a approvação da proposra sim eu julgaria como o nubre mimstro'esse estado normal
que fixa as forças •de terra, que a não tivesse feito e apoi~rlo no exemplo de outras nações, entr~ as quaes
chegar ao senado, que não tivesse· feito discutir em nos cllon S. Ex. o que se passa nos propnos ..Estados.:.:
tempo esta proposta; para que nós pl!lde,semos ter uma Unidos. Eu não me prevalecerei do exemplo de outras
base segura, em virtude da qual votass~:mos a despeza de potencias euro pé as, porque as circumstancias são muito'
que se trata; mas não serei eu que proponha o adia~ diversas d-.s nossas: os .estados da Europa estão cercameato; está em discussão a ma teria, tratemos de lia, em- dos.de grandes exerci tos uns pelos ourros,, teem em sua··
bora pela minha parle eU reconheça que eStOU diSCU- I isinbança potenciaS· marÍtimas mUito fortes,. é preciSO
tindo · e que l1ei de votar com a consciencia de que que estej-'o P' eparados para repellir qualquer aggressão •
trab~lhamos inutilmente, gue estamos votando de~pezas ma9 entre nós não acon:ece o mesmo, e o exemplo.d~
em um valor muito infenor áquellas que se hão de Un;tão Americana não te!? .toda a applicação·para· o nosso>
fazer, porque lá está na outra camara a proposta que pa1z. Embora o nobre mtmstro possa com ,as· cifras. pro'-.
lta de. ser o r~gulador desta despeza.
var- nos que a despeza da repartiçao da guerra. nos-Esta-·
NãÓ. me" servirei hoje, senhores, de expressões que ou- dos- Unidos importa a quarta par·te ela receita do (Stado;·
. tr'ora forão proferidas na tribuna. contra o nobre ministro: 0 que 0 nobre ministro não póde mostrar é que.as des-'
)lesses téinpos se dizia que o noLre ministro e seus colle- pezas a cargo do governo g;ral dos Esrados-Unidos sejão
.
• .~
•
1guaes ás nossas, porque nos temos despezas muito·con-~
1
gas ~~. quer~ão orça, arbitno e dinneiro,
para governar 0 sideraveis com d. illerentes ramos do serviço publico,,-ft··l.te
raiz, para. iinpôr a sua vontade; eu não usarei dessas
E d u d
d
expressões, mas força é. confessar que o nobre minislro nos sta os· 01 08 estão a cargo 0 governo dQs .dil e.;;·
rentes estados ; se o nobre mioistt o reunhse as despezas:
não se ·contenta .de maneira alguma com as faculdades que se fazem nos Estados-Unidos pelaunião ..com asdos·
ordinarias que a lei lhe tem conferido, que 0 nobre mi- dilferentes esrados, e comparasse esta somma com>a das
nistro não procura fazer triumphar as suas opiniões pelos
·
f
·
,
meios communs, apTescntando propostos á discussão e con· desp~zas que azemos por co.nta elo governo geral;· qii~:flll~~
vertendo em· leis as suas idéas, para que nós todos possa- sâo lettas pe_los estados, ve:I~ se ha ess.~. prôpoJ;Ç~.o;qM::
mos convenientemente esclarecer-nos a respeito della; ao 0 nobre mwrslro quer admtttJr enu·e n9S::?Onio·,nql'inal.
contrario,. o nobre m:nistro ou solicita ou aceita autoO SR. SouzA E MELLO (ministro da g!úirr~):aâ:~ciip~tt~~
risações .as mais extraordinarias.
O SR. DIAS DE CARVALHO :-Não sei s~·éÜ::
~\iC "
O SR. D; MANOEL:- Apoiado.
tender ou se o meu pensamento· .ficou JJetii-êlar0 ; o que· ,
O Sa._· DIÀs DE C_ ARVALIIO: -0 nobre ministro foi, quiz provar é que a.comparaç;ão !cita pelo.nobre.ministro entre o Bra1il e os E~tados-Uoi-.lospecca pela·suà:b:b ·
como disse.!) .roeu ilht::.tre collega. que fallou na ultima se, porque, se a de:>peza geral da gQ.erra nos;Estâdos.
sess.ão, muito m?desto no seu relatorio; creio que apenas Unidos equivale alli á quarta parte. dJs despez~s que a
pedlUuma autol'lSação para a reforma do conselho supre- ·únião f"z por conta do governo central, sem rtuvida a
mo militar ou para fazer a despeza necessaria com a dcspeza do exercitá é nos Estados-Unidós muito menor
orf:misação de um codigo que eleve precederá reforma 'do que entro nós em relJção á renda total do'estado. ·
desse tribunal. Parece-me mest•no que alguma cousa se
·
Os E~tados-Unidosoão despendem como nós com as jus:.:
encontra no rrlatori.o de s. Ex. em relação áreforma da
repartição do ajudante-general, mas nacta mais se e~con- t:ç~s locaes, não despende~n como nós com o cU !to publico·
tra ~e pedidos no relatorio,.,elo nobre ministro; entretanto, e com muitt•S outros ramos da administràção provincial,
a proposta que se discute. na outra c:.mara está rechei:•da enLretanto que ·essas despezas não são comportadas ·nó
de autorisaÇ.iles, c·. n:l.o se me diga q~Ie. ella não está em orçamento ~eral; o que eu.q,ueria, pois, ~azcr sentir'é que~
discussão nesta Clisa, porque nós temos obrigação do prever se se reuniSsem essas d1fferentes add1çues âs despezlls
o que ha d() vir, e. não podemosj'ulgar os nobres minis- ~eraes do estadr:>, 'ver~se·hia q11c a proporção~ ~11ito. dif"
terente.
·
·
tr~s~~nã~ pe Iosactos que. elles apoi:to.ou que apres~otão .
Ac:e.dJt<ml alguet'!} _que, se o nobre nunistro n:!o t1vesse
O sn: SouzA E l\IELLO dá um aparte.
so!Jcitado ns autorisações que lhe são conferidas nessa
0 Sn. DIAS DE CARVALHO : -:Tàmbem. não ·concordo.
proposta, acamara dos Srs. deputados lh'as daria ja, se o com 0 nobre ministro, porque· a essas dr)sprzn·s provin-'
pobre ministro, querendo ser 'erdadeiramente economi·
d
.co; auias_se para tempos muito rel:!ulares....
ciaes é preGISO acrescentar as espezas d:l'força.policial,
"
·que são feitas pelas províncias, e que, embora não per:.
O ~R. D. 1\IANOEL: -Nunca o foi, só se é agora.
.tenç;ão ao ~xercito, todavia tt'~m um·a certa. a·pparencia de·
. o·· sn·. Dus DE CARVALHO:-.; •• essa immonsa ín- despeza militar.
.
.
' .
novação que elle p1·etende f"zer, e que a camara dos · Sr. presidente, quanJo nós dizemos qLie rs despezas ào'
Srs. deputados insiotiria em obrigar o nobre ministro ministerio da guerra são avultadas, não queremos dé certo
a aceitar esse presente 1 De certo C(Ue não; entre- impor a culp~ ao nobre ministrod~ ropartiç·~o; porque
lanto, veja-se quantas mudanças se propae a fazer o sem duvida alguma elle juslHlca o seu pt?diJo com às' leis
~obre mioi.;tro! Reforma na secretaria da guerra, re- -exist<:ntes, com qs orçamentos anteriores, com as néces:.
l~rma na repartição do ajudante--gene1al, · relorma na s!dades mesmo do sorvii;o; mas o qur. dévemos.examinar
repartiÇão do ·quartel-mestre general, reforma na fa- quando. discutimos o orçamento é ~~ ha. possibilid'.ide
brJCa de polvora, reforma na fabrica de ferro, refor· de modtficar a despcza em algumus verbas, é chamarmo~
ma nas escolas· militares e ·reforma ··nas companhias a attenção do· noúre ministro para o: estado da nossa ren:flxas do cavallaria da provmcia da Bahia. O nobre .mi- da, pnra o estado do paiz, nfim .de ver se S. Ex. recua d~
nistro não se contenta com estas reformas, quer mais m~rcha que vai arguindo, se desi.ste .de qu<'r'er tantas innovas creaç;ões, -quer uma fabrica de ferro em nlato- novaç;ões que n~o podem ser sat1sfe1tas sem grave [ireGrosso, uma fabrica de polvora tambem neesa I'rovincia1 juizo, s~m o muior inr.ommodo do p~iz.
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SESSÃO EM S DE AGOSTO•
O SR. D. MAN OEL: - E' que S. Ex. tem a Lossa de· re- venha essa fiscali.siição para o minl,terb da ·guerra· des·
englobem-se a~ considera veis desp~zas par~ que e~tã ,o
formador; é por isso que quet· reformar as finanças.- ·
goyerno autortsado. Neru se me d1ga que não é:possl:Ve!'; _
O SR. DIAS DE CA!l v.ALHO :--Quando observamos as pot~ ~ua~do so trata,. por exemplo, dos arsenae~ não . .Pti;, _
difficuldades que todos os governos encontrão de preen:. dCJJ.J;nd1car-se em d1fferentes paragrapbos os obJ,eCtos·.quc
cher a força decretada de 16,000 homens, guando todos formao a despcza desta verba e decretar para cadà um
lamentamos a falta de l>raços para o principal ramo, que é li.elles a sommapreci~a, afim.de que o governo'não.rudess:c
a agri9ultura do pai7., é nestas circumstancias que o no- tirar de uns para outros obJectos as som mas queJo:seiil
hre mmislro da guerra se lembra de vir pedir ao corpo con~ignadas a cada um delles. Niio .poder amos separàr ·
legislativo um aug.mento de força tão consideravel como o pessoal, o armamento., a polvora, a matelia primai:~é.
aquelle que se cbntém nas emendas e au torieaçõrs a que para cada des,~s adl1ções votar a somrr,a necess;aria:·
li.a pouco me re.feri? Como o nobre ministro está auto- ou a som ma p~d1da, porque ~est_e mo :i o consegui: iJmos'
nsado, e não ser qual rerá o rC'gulador de sua conducta obter uma ma1s ex:;cta fi~caltsóçao do que autoJis.a'n"do.:. ·
nessas autorisações, não posso dizpr a quanto chegará o se o dispeodio destas sommas eniílobadamenie:? Eu'
numero das praças que tem de accrescer áquellas que acredito que ao menos haveria as~im r Ú~ldade em tod~ s ·
0
são. ora decretadas; mas, dando para sete compa as repartiçõ~s. E depoi•, como é que em
um ministerio
nhia.s de pedestres 600 pra1,as,. dando 200 homens para n6s nos regulamos pela legisl;;ção que já. está J'.evoaada
~Iiito:..Gresso c 1,200 para o Rto Grande do Sul, segura- em outros 11lte1'amos essa legisluçáo. e consignam~s a~.
mente a forc;a do exercito tem de ser elevada a mais de som mas actualmente preci~a~? ·
- .. , .., ., ·.
2,000 homens. NotNe agora; elt:vada a força a uma oitaNos
hospitaes
militares
não
se
poderia
lambem·
fa7;e~'
va rarte mais do que U!Ualmente exi:tr, DÚJ haverá COrrespondente elevação nas despez3s rle estado? Não tere- alguma cousa semelhantE', separar o pessoal do mateiiá'Jl:
mos de despender mais 2 ou 3,000:000$, porque neces- Mesmo na despeza consignada para a for:ça publica não·
sariamente á d. speza do pessoal ha de acerescer a dt speza poderíamos tatribem fazer uma igual ·divisão, êrilbora
do matelial, as etapes, as forragens, etc.? E demais, estas ficasse o governo aulorisado para despender. a.somma
novas creaçües não teetn de importar tambcm a despeza integral, comtaoto que fosse indicado nas dilferentes
do aquartelamento, não t •em de trazer um augmento r.ubricas, .que erão os objecto~ para que .o corpo legisla.:.
. .·
muito comiJeravel na ollicialiJade t:lo exercito? A tudo trvo cous13nava as sommas ex'gtdas?
isto era necessario atten~.cr-se.
Eu n~o. estou perfcitamen!e a? facto de todo o systen1a'
Aqui permitta V. Ex. que eu faça uma oLservação, em· da admmtstr;ção ela guerra; assim, soLre algumas cousas
bora não pretenda offender ártuelles que tive1 ão parte não poderia fallar sem que solicitasse do nobre mini~~
n 1 confecção do trabalho que se discute. Não pude tro informações; por exemplo, as etares são deteJminacias
ainda compr~hendcr como é que, trataudo·se do orça- hoje pelo governo ger:~l ou são marcadas .ainda pela:re~
.·.
mento das despezas do mioisterio do impei-io, se mostrou partit;ão de fazeoàu como antigamente? :
ta~ta re stricção, tanta necssidade de fi>calisação 1 como
0 SR. SOUZA E 1\IELLO : - Como antigamente. , .
se I?~'?cur9u subJividir as ~ilf~:rentes verbas, para que
0 SR. DIAS DE CARVALHO: -Eu tenho essa Temo mmrsteno daqudla repa1'l1ção n:l.o ficasse autorisado
1a despender por uma s6 ,·erha com estradas, garantias brança do tt mpo em que mais particularmente me. ciccu: ~ejuros e alguns outros objectos engl0badamente ; como pei de uegocios da administ1 ação; hojt>, retirado delles;
c que· se el~vou a fisc~lisação ao ponto de se decreta- não estava certo ; mas, se é como diz o nobre ministro e·
rem 2:000~ para a unpressão de tJl obra, 4:000~ como tambem me parecia, não po:so louv~r. a maneira,·
por .que se nos apresentão.. os relatorios. Dt sde que aforça.
par~ aquellac outra, mais tanto para isto e tanto para
· aqu11Io; e cada um de~tes objectc.ls contemplados em de.lmha não está concentrada em um ponto, mas achaP?ra.graphos muito Lem desenvolvidos, para que o mi- se d:spersa P?r todo o imperio alguma parte della, até
ntstro dessa repartiç~o não pudesse desviar-se um apicé com estabel(crmento fixo, como não se fazem os cálculos
das regras prescriptas; e tudo isto quando se tratava em relação a cada um desses pontos , como é que se
de algumas dezenas de contos de réis, ao mesmo pas- apresen~a um p~dido geral e englobado, considerando
so que na repartição da guerra se observa o contrario · e exercito debaiXO das mesmas condições ? Pois por:-•
tudo é cnglCrbadamcnte, e isto quando se trata de despe~ ventura o preço .das casas que se dão aos officiaes~serã
zas, não de dezenas, não de centenas, mas de milhares o mesmo no Rto de Janeiro .que nas. províncias ·.dl,.
de c~ntos de réis? Pois quando n6s no principio da dis- B~hia, ~ernambuco, Pará, Minas e s, Pauto 1. O preço. da·
cussao n.os. mostra v~mos . tão severos e ~cautela dos para alrmentação p:;ra as praças será o mesmo no Rio de Janei,.
com·? mmt~tro do rmpeno, c não qucnam"s que fosse roque em cada uma des~a~ provineias? Ac'!'edito cjue não,
a?-tomado a desptnde~ conJunctamente a somma necessa- e,desqe que se trata de fazer um orçamento que cont nh.a
n.a para garant1a de J~I:os e obras publica_s; quando se as ma1s ~xac~as e posilivas informaÇões que habilitem õ
tratava de 700:000~, extgmmos toda a espectficação, todo corpo legtslattvo a votar as despe? as publica~; sem duvida
o dcsenvohimento; agora. que se trata de iauaes
e maio- o complexo deE ta som ma deveria ser o resultado dos ·c<H~
::,
rcs som mas na repa1 t1ção da guerra não exigiremos cu los que o nobre ministro tivesse feito ou mandasse fazer
nem ao n·.enos que o nobre ministro nos aprrsente deta- nas repartições que lhe estão subordio;::das pelo que se
lhadamente quaes os fios a que destina essas sommas pe- despEnde em cad.1 um1 das províncias· era então deste
didas no orc;amento, emLora se votem englobadamente? calcule esfecial q~e deveria .resultar o dalculo geral; .emPedenHe 720:000U para obras publicas na repartiç~o da bora o nobre m1mstro depors nos apresentasse o orçasue na. Pergunta-se: quíl.Cs são esEas ouras? Apenas se mento das dill'erentes províncias calcultdo como se fosse
mdicfio duas provincias, a de S. Ped1 o do Rio-Grande do todo para um sú logar.
Sul e a do Amazonas; tCrdas as outras ficão ao arbitrio
O Sn. Souu E MELI,O ~-Da etape mesnao; todas .ellas.
elo nobre ministro; bto é, ~· Ex. púde applicar as som- . O SR. DI~S DE C~RVALHO:- Isso é· o que eu t.lc~~~
~Jas, como enlcndt r couvenwn te, não se lhes marca des·
Java que VIesse des1gnado nns tabellas eipceiaes. Pots
t:no algum.
o governo que despende so~mas tão cousideravejs pa~ra
Ora, será isso de jus1iça? Não púde este proccd;mento nos apr~sentar no anno segumte as mesmas relações· de.
dar a entender que quando se trata de um ministerio exls- freguez1as que nos apresentou ·o anno passado, que
te!n desconfianças e quando se tr.1ta de outro prcdo- gasta sommas enormes para nos apresentar mappas ex;.
·
mma a confi.u ~n, e concede-se-lhe toda a amplidão t1 aort 1inaJios....
toda a li~cralidacle? Não posso concordar com is to. Quan~
O Sn. SouzA E MELLO : -Mas o o:·çamento é a~~m
d? .na d1scuss:lo do 01çameuto do ministerio do imperio panhado de todas essas tabellas que se distribuem á casa;
d!z:tatr.os que talvez houvesse inconvenicncia para o ser- nos arsenaes o que é para o pessoal, para o material., .
":lço.o_ em que se Jescngloha~: ~m \erbas que até hoje
tmha? est~dJ emglo~uuas, dtzra·se: não, é preciso para
O Sa. Dus DE CARVALHO :-Parece-me que a resbo:\ !lSCi•.IISa\~:.o, Pots cu invoco hoje o me~ mo pl'incipio, peito t!e etapes nno vem ess:\ distincç11o,
· ·
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grande parle df'sses augrnentos que ·se. noti:ío-: concordo

Sn. DIAS DE CAnVA'Luo: _;E' nestoponto quefallo; em que forão ile:vidós em primeiro togar ás ,circumstan-

0 ao: maJs. f..ir:..me-hi:f·S,. Ex. injusriça,suppondo_que cias e necessíÚílde do paiz, porque de.,.o "fazer essajue;;
llaoto
qnã'o lancei os ol_hos ~ara os mapp1s que acompanhao o tiça aos gt~e os appro.váriio; ·mas fora o promovidos pelo·
relatorio. Eu·vi as tabdlas; vi o ~ue · so pedia nas difTo- nobre mmt$lro nos dllferentes tempos da sua administra.:
rentes repartições; .e.por issojulguei q~e c~nvinha o!l'e- ção. rAppia~os.) E' facil di~er qu~ nao é P.Ór culpa suá;
recer estes osclarectmentos ao corp, leg~olah vo para que ll!3 S e dlfficd fa~e-lo acreditar: Nmguem ·d1sse .IJu.e o:pe.:.;
elle corihecrsie _a base em que assenta o calc.ulo da dido er\1 excessivo por ser feito pelo nobre mmtstro;· o
etapr. St>nhorrs, fnlld ha pouco contra as autonsações que eu digo é que é necessario a.rtendu ao estadõ pre'~
pedidas pcl? noure ministro,~ P?l' qtte confesso que tenho sente do paiz, para que não aggravemos ainda m·ais ades.;.;
mtiito recato de ·•ue .suas 1Jcas venhao.a r)revalecer. peza desta roparlição, e principalmente p:tra 'pedfr rio 'Sr.~
Quando eu 'observo qu~l é open~amento elo nobre mi· ministro que procuro, em Jogar de dar desen'i·olviménto
ni&tro para ci>rripletar a fo•ça de linha, declaro ao senado a essas duas immemas tllCorias qne nos podem sor 'tão
das_ pretenções de s. Ex.
prejudiciaes, limitar-se ao que está prescripto, círigir.:[e
que estreme_ço di.lotc
.
á nossa legif!~ção, accommodar-se ao que tomos.· _._. ·
~enhores, dizia-se·n<is nesta casa quando se disctiiia ô'
O Sn. D. ~IANOEL:- Apoia·lo.
o'Sn. DIA:S DE CARVALHO: - O nobre ministro tem orçamento do impcrio: •. Nós <le~ejamos dotár o p~ii
cncontra<lo, ·como to<los os seus ;mtecessores, d;fficulda· com melhoramentos matenae~, mas não o podemos fazer:
des no recrula~ento para preeneher o exercito; em por falta de meios. Ora, se n11o podemos votar -mais' 1.00:'
Joaar de empregar .. a sua bem. merecida influencia para o.u 200:00I·g para empregar nos melhoramentos materiaes
fa~er pas,ar no corpo le)slativo uma lei de recrutamen~o do paíz, não seria flagrante contradicção se votassemos ó
que satist:rça as necessidades do exercito, o nobre m1- dobro des~as quan1ias para augmentar à força pública
nistro desiste :desta idéa, e para que appella?
sem manifesta necessi<lade? »
·
·
o Sn ..BARÃO DE QUARADUI dá um aparte.
O Sn. D. lUANOEL: - Apoia.dÓ.
o sn . nus DE CARVALHo:- En n1i.o me embaraça. O S_n. DlAS DE CAnvA tu~:. ~senhoreF, ~e eu quizesse
ria em que o . nóbre ministro, rcconheceptlo o facto exammar urna. por uma as d1Ueren1es verbas do orçamen.:.:
como o meu 1l'ustré coll<'ga que me da o aparte, to, eu ro-ler1a talvez mostrar que não ha em todàs
se limitasse a ir fazendo as pos~iveis diligencias para. sa- ellas o nccessario detalhe; que nós votamos: mU:ita·s
tisfdzer as nC'ccss:dades do serviço·; o que não deseJo é despezas E~rn sabermo.s o que se nos pede;. por exemplo,
que o nobre mini_~tro ameace a guarda nacional do im- o}aboratono do Campmho. Esta veil1a estavá"orçáda éin
pcrio rom um terlivel recrutamento, como é esse que vmte e tantos .conlos, quando o Sr: ministro hoje :pege' o;
~e conte·m nas palavras do relato li o de S. Ex.
dobro; no entanto que não nos dtz nemquanlo.s sã~. os,
OSR. D. MANOEL: --Apoiado, hei de entrar nisso com empregados, nem quanlo cada umdelle& vence, ii em qual
é o mate ria!; ar.cnas diz : • p.1ra is:· o tanto·. » E' o qtte
todo o vagar. ·
chamamo• contas de .... coo tas sem especificaç!io ;.de modo.
O Sn. DIAs :DE CARVALHO : - Eu me contento de que o Sr. ministro é. autorisado p:~ra despen-der so,: a
fazer estas breves observações, pois que, como a medirla GO:OOO$ com o laboratori? . ~o Campinho,sein
n;ós.
nilo está ainda. em discussão, como nós não somos cba- smbamos qt~aes são os obJe~tos a que essa(qu~iliias.te.ein,
madhs- a pronunciar um voto sobre ella, nlío desejo que de ser apphcadas. Em mu1tos outros ramos:de_.ser:yiço
se me accusc de qner.er tomar o tempo dando largo des- relativos á sua repart:ç~~, o nobre m!n;s.tro ápfesej#a,·:
envolvimento a essa idéa : faço simplesmente estas obser- tudo englobado, de f:011Uf 1ra que se torna 1mpos~iy'e1 ,(ó:"
vaç,ões, po·que entendo que de todos qua.ntos meios po- nhecer as causas da ddferença, e asr.azões.por·que aq~i}fQ
dem ser ind~cados para preencàer o exercito nenl1um que custoll hontern tal snmma eleve custar o:dobro rio:aiu)o.
póde ser mais inconveniente do que aquel!e que lembrou sfguinte. ~este ~ouo toda a fiscalisaç,ão éfmp.rati'c~yê)~:
o nobre mini~tro da guerra.
Eu não tma duv1da de acompanhar o nobre mmí 5tro' d.à ·
SeDhores, não basta que para as circumstancias ex.traor- guerra cm algumas das medidas que .s. Ex. propõê como"
dina1 ias sejão sujeitos os bra-ileiros que pertencem á indispensaveis, mas decl.aro que. com muito. peiár 'Jhé
guarda nacional a serem chamados ao serviço <lo exercito, ~ego o. rrwu voto para semelhantes autorisàções ampbs.c
é í>reciso ainda que se lhrs acene com uio chamamento IDdtfimdas.
·
·
para preenéher a força destinada ao serviço ordinario do
(H.: um aparte.)
··
exercito 1
·
Bom ; mas os senhores fali~ vão então; :hojé e~ estoil
O.Sit. D.1\IANOEL :_:_E' uma idéa fatal e a ([Ue é lliJCes
fazendo o que os :cnho:-esfazzi!o o anno passado. : . ·· ·
sario d:ir .todo o dts_envolvímentode que ella carece.
0 SR. D. MA~OEL: -A.poiado..
.
._., -,. .
./ O Sn. DIAS DE CARVALUO:- O nobre ministro na
sessão passada, respondendo ao nobre senador pela pro·
0 SR. DIAS DE CARVALHO:...;., Se o. nobre rniuislro·:
vincia do ,Pará.... .
conhecedor como é da reparti~ão que dirige, tendo ~
~xperíen~ia <los trabalhos da sua~ecretaria, nos apresentar,
0. SR, SoUZA E MELLO dá UUl ~arle.
Já não dtgo uma propos:a, mas uma emenda demons..
o SR. D. ar~NOEL: - N:lo quer entender; não entende. trando qual a organisação que pretende dar á secretariá
0 Sn. DIAS. DE CARYALUO: - .... qua1 ia lançar de s de estado c:los negocias da guerra, hypotheco·lhe··o meu
a re~ponsabilidade dos augmentos da repartição que ora voto, n:as nao o darti, para que o nobre ministro·fá.çà'á'
dirigej mas creio que S. Ex. não póde lavar as mãos neste reforma como quizer, porque em primeiro logar não: iei
caso. O nobre .ministro não só espos:t as idéas que forão 9uem des.empenhar á a aurorisação, e-~ este o primeiro
consignadas na p1oposta que discutimos, como tamb(:tn mconvemente gue encontro nas au!onsações.
·.
na que apresentou este anno ao corpo legisllltivo.
P6d? se ter plena c?nfiança no mi~istro que se .apresen. Ora, se o nobre ministro não julga sufliciento a quan- ta pedmdo uma autorJsação, e depo1s de concedJd31 como
N pedida pelos sctts antecessores, e propõe ainda um não foi convenientemente desenvolvida, muitas··'fezes
:~ugmento não pouco consideravel, pot· que razão preten· faz o contrario daquiilo que estava na mente do_ legisla~
de S. Ex. a gloria de não ter concorrido para este aus- dor quando conceileu a -auto1 isaçllo?. Para que, pois; não
mento de despeza?
aconteça o mesmo que tem aconteci<lo em épocas não
muito .remo tas, estou dispo3lo a dar o meu voto pnra q.r1e
(Ha um aparte.)
se '''r.egulem con,·en.íen[ernenle as repartiçOcs publica?,
Es!ão esquecidos dos factos que oeco r ê1 ão no paiz? mas tendo diante dos olhos o regulamento que se lhes
Não lhes !evo·em culpa, pois eu não estou censurando o pretende da:· ; de outro modo recuso.
procedimento dà nobre· ministro, mas Llio somente as
O Sn; D. li'IAXOEL : -De certo.
suas palavras nesta casa, porquanto S. Ex. não podia
(Ila outro r.:parce.)
de mo.!ç algum deixar de rcconlleccr como facto setl urna

gue
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0 SR. DIAS DE CARYALUO:- Pt•omcllo ainrla mais,
promctto uáo fallar, se o. nobre minist~o procedyr con'tonientcmonte. A respctto da n•part:ção do :tjudactcgeneral, creia S. Ex.. que lhe (.lJrei igualmente o meu
voto para a sua rcf·>rma, porque, emoora não queira en ·
trar nos detalhes dessa nova creação por. n:io ser comJletente em matelia relativa.á organ1Sa1;ilo militar, entendo
toda\'Íl que ella não póde conserv:.r-sc ce>mo cst{t sem
1nconvenientés p~ra o servi~o. Se eu, quando estava na
camara dos dcputades e foi pedida a autorisar;ào para
érear-se esta repartição, lhe neguei o meu voto, como
]JOje o dari.1 para ser alterarla 1 ~~m que se mostre o modo
como a alteração deverá ser fetta?
Quando eu ouço do nobre ministro, a quem a autoriS2ção foi dada pela primeira vez, dizer que esta repartição
na o ·preencheu seu fim (apoiados), pnrque S. Ex. Dão teve
tempo de completar o seu pemamcnto, e porqu_e não
estava autorisado a reformar tamLcm a seeretana e a
pô-la em harmoni.t com esta nova crcaç:\o, como poderei
cu dar um voto a favor dessas novas reformas, antes (jlle
ellas sejão presentes a') s~nado e tr?tadas convenientemente por aqucllas pessoas que são competentes na
materia, a que prestarei toda a attençàQ quando discutirem e não duvidarei então dar meu voto para uma reforma que sati~faça as necessidades do serviço?
0 SR. D. MANOEL :-Apoiado; muito ]Jem.
O Sn. DIAS Dll CAitVALIJO :-Não votarei, senhorf's,
como dewja o nobre ministro, pela reforma da fJbrica da
polvora e 'da de ferro de Ypanema, porque vejo um arbítrio immenso na autorisaçào que o nobre ministro obteve
na camai'a dos deputados ; porque alli se en 0lobão as
reformas de quatk'O repartiçúts, e depois se diz graciosalnente que tudo será feito sob a condição de se de~pen
derem menos 25:000~ do quo ora se gasta com todas ellas
l"eunidas.
nras quem vê os calculos do nobre ministro da guerra
em relação ás despezas da fabrica de polvora; quem vê
as suas i.léas sobre o destino da fabrica de ferro de
S. João de Ypanem.a, facilmente se convence de que, se
estas f<~Lricas ferem reformadas de mane:ra que se redu·
zão ao estrictamente nece.-sario para sua manuten;ão, as
despezas JJaixnráõ a um de cimo talve2 do que ora cus tão,
e o nobre ministro terá 200 ou SOO:OOOg para despender
}arg~mente nas outras duas repartições que pretende
l'eformar. Para isto ó que não dou autorisaçõ~s; c, já qne
fallo ne~tas fabricas, não será uma occasiã J opportuna
jlara cst•·anhar que o nobre mini tro ro•;a autorisação para
:reformar a fabrica de polvora da Estrclla, que e;tá de])aixo de suas vistas e que con;taotcmente se diz- que
11ão presta a uti:ida·le que devia prestal',·e que ao mesmo
tempo venha S\lliciLar autorisação para levantar fabricas
de ferro e de polvora cm. 1\lato-Grosso? Argumenta-se
com a necessidade do serviço. Mas, senhores, eu não
julgo que essa necessidade possa fer melhor satisfeita
se se crearem :'IIIi litbricas clo que ministrando-se a
llolvora e o forro do Rio de Janeiro ou d.~ outro qualquer
JHlnto ma:s proximo. Eu n~o cr·cio que em Mato-Grosso
haja actualmente monos industria de que havia :mt;gamentc na província de Aiinas Geraes; alli cm tempos
remotos os particulares fuziào polvora, c o estado
comprava a que era precisa para o srrviço pubiico.
Supponha que do Rio de Janeiro não se remettia
toda a. polvora que ali i era consumida; os particulares a
faoricavão .e vendi:io a preço que conviuha ao governo,
e nunca se sentia fulta deste genero. Ora, desJe que
houver certeza tlc que o governo compra polvora e que
tem necessidade della naquclles Jogares, o commercio ba
1le Iev_u.-la ao mercad.o c por ~reço mais.commodo de que
custar1a sendo rcmclltda do Rto de Janetro. E demos que
não se encontre polvora em mão particular; as mesmas
dillicu!Jadcs que ha para ÜlZtlr transportar daqui para
1\Iato-Grosso a polvora f'Jbricada encontrar-se-hão no
transporte. dos materiaes que 8ÜO necessarios para o fabrico da polvora, conto o salitre, o enxofre ....
O Sn. 1\IAI\QUEZ DE CAXIAS:- Salitre ha de sobr·a.
0 Sn. SOUZA E MELLO dú um aparte.

O Sn. DIAS nE CARVALno: -:-liias,senhorcs, se uma
f~bd?a que .está debaixo da_s vis.t:is do soverno, que ~em

stdo ms~ecc10nada por offic~acs~generaes do exercitp, por
er1genheuos,. não pre&ta utJlirlade, r.em corresp9nde ás
despezas que se fazem com ella, o que se ha de esperar
de uma fabrica cm Mato-Grosso? S nÍ10reP, f'SJ)c~emôs
que anavegaç.~o entre Cuyah:\ c o Rio de J.~n·ciro ~e
desenvolva. como nos ó licito prevt~r: esl'orcemo.:..rios r'ara
que se melhorem, para qúe se npcrfe:çoem as outras vias
de communicaçi'ío e navegaçào do inlerior para acinelle
ponto, e, cmquJnlo o r:r<lo eons•·guirLnos, limi:emo-nos
ao que na actanli.Jade se pódc obter. .
.
E jâ que se fali ou na difl'ercn1;a do peso do enxofre pelo
da polvora, .em relaçno ao seu transporte ·para MatoGrosso, prrrmtta-me o senado que cu censure o que se
está praticando, como a imprensa no-lo revela. O governo
quer remetter daqui objecttlS de guerra para as provincial
do interior, encarrega a ofliciac•s do exercito a conduéção
desses_ objectos, obrig·1-os ~ desr~zas e ajustes 011~rosos,
e depots não remette os objectos ou desvia os offictaes do
desemprnho dessa mi~sáo, sem cuidar de iodemnisa-:-lós.
Dal1i resu!t~n que x.as contra a inju,tiça do governo, d·escontentamcntos, fa'ta de fé nos contratos; e tudo isto
com detrimento do serviço e da disciplina .mil i ta r.
Não sei se é exacto tudo quanto lenho lido a este respeito ; se é, eumpre que niio se repitão taes factos; e se
~ão .é. eu estimo d_ar occasião ao nobre ministro pára
JUstificar a rera~ttção a seu c~rgo destas arguições, que
não devem passar ~esapercebrdas. N~o sei a quem ellas
se reft•rem, mas obJe~tos desta natureza devem. ser tra~
tados sem attenção ás pessoas.
.
Sr. presidente, cu estoH disposto. a. ciar o meu voto ·a
fa~or de todas a~uellas d~spe1as que forem inrli-pensaveJs para o servrço publico. Tenho mantido esta conducta desde que._tenho . asse.nto no corpo legislativo.
Q_uaesquer que seJa_o as mmhas relaçõesparéi com os minrstros qu~ occ~pao ? poder, não costumo negar-lhes
nem os ~ew.s necessa~ros para as despezas publicas, nem
as forç 1s md1spensavets para as nec<'ssiélàd· s do sérviço
mos reservo para mim o direito de examinar o quantur/z
se nos p~de, e ~odas a.s vezes que .entender que esse
quantu~ e excess_tvo h~1 d_e pronunciar-me contra ell~,
e se ~1ver oecasrão !1e1 de tomar parte no debate; 'não
votarei, p01tanto, a favor de todas quantas despezas for~m solicitad"s, venhão encapotadas da m·áneira que
vterem.
·
Tenl~·> enunci~do o meu modo de pensar, e ass:m pro.:.
cederet na vo1açao.
,
O SR. FERRAZ : --Peço ao nobre ministro da guerra
a sua atleoção sobre algumas reBl!xões que tenho de
fazer; s~o rellexões ~~ q11em deseja· que a adnúoistração
da guerra, soL ~ dtrccção de S. Ex., caminhe sempre
~em. O meu fim por consequencia não é hostilí~ar-<Jll
fazer qualquer cousa q•1e pobsa ser desJgr::d.,vcl a S. Ex.
Eu acho que a adminiotração da guerra cm· certos
pontos precisa de ser reformada ou de ser melhorada.
A minha posÍI(àO na administração do R.io-Grand~ dO Sul
me fez reconhecer essa necessidade; A primeira cousa
sobre que occuparei a ;,ttençüo do nobre winistro é
a 01 gan1sação do exercito. Os corpos do exercito n:w
teem podido, não podem ser preenchidos, principalmente
a arma_ de _cavallaria. Daqui resulta que ess~s corpos se
achão mtetramente desfalcados. O uniw mc1o que ha de
preencher esses cor.ros vem a ser 011 contrato, ou engapmento de volun ta nos, ou o recrutamento.
O c,ontrato ou engajmnento de voluntarios. é deficiente; so se oLtoem praças quando os commandantes dos
corpos tomão a peito preençher por si e pelas relaçõe~
que tcom ele família c amizade. O recrutamento é não fÓ
meio deficiente, porque nunca é preenchido o numero
que deve dar cada uma provincia, ou cada nma paroc!Jia da província, ma>.porque aind~, collecados os .regtmentos sobre a frontetra, esses homens assim obr1g ••
dos immcdintat:nente passão para os estados limitrophe>·
De certo que assim pouco ~e ganha, e perde-se porque
fazem-se muitas despezas. O meio, pois, que hoje telllos, torno a dizer,,, é rtefic:cnt~>, e ser~ sempre dado o
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nconveniente. de collocarem-se oe regimentos de linha cessarias para o ensino do la!im, e pó9e-se n5o ter as
soi.Jre a fronteira. e qis&emina-los â.vontade doscomman~ habilitações c ~s estudos necessarios para o ensino do
dantes das frontei~as em peque11os destacamentos de 10 franccz .. o professor de geegraphia póde ser tambem
a 12 praças, s_eparadas e~tr~ s_i p.or grand~s longitudes, de francez. Póde-se ter capacidade e habilitaÇões para
··
nascendo daln falta de drsclphna e sui.Jor·dJ?-ação, que é uma cousa e ·não se ter para outra.
E, senhores, os neg()cios corrêrão de unia maneira· que
tão essencialâ comervação dos corpos d.e hnha.
Esses pequenos de.stacamentos são muitas vezes c~m a escola não. pó de instai! ar-se com os lentes necé,ssai-ios
postos de recrutas- b1sonhos, commandados por offictaes para o desempenho de suas missões, e ainda.hoje não os
. ·. .
inferiores que não teem as qualidade~ precisas, porqu_e tem senão alguns interinos.
A escola antiga de applicação, quaesquer qúe sejão os
é necessario reconhecer que no exerctto não ha quantidade de praças com as qualidades e habilitações neces- defeitos que lhe irroguem, ao menos preparou·um nilG
sarias para servirem de inferiores. E o que resulta disto? pequeno numero de officiaes para o exercito. . ' . . ·
E' o que nós temos visto: são crimes capitaes commetti~os
0 SR. 1\IARQUEZ DE CAXIAS :-Apoiado.
nestes peqnenos destacamentos, são o nbandono da disciplina e falta de exercício de todos os corpos, que mais
O SR. FERRAZ :-Tal vez se possa em parte allegar que
ou menos carecem, e finalmente a deserção.
muitos ofliciaes de serviço no exercito matriculavão...:se
Muitas pessoas experimentadas na milicia, especial- para poderem passeia r em Porto-Alegre; mas o facto~ que
mente nossos vizinhos, são de opiniãe que a . policia daquella escola sallirão aluamos dignos de toda a consi,;.
da fronteira se faça. de uma outra maneira : os corpos deração por seus talentos e applicação. ·· . ·
· · ·
se concentrem em certo logar, dahi sãião partidas ou
0 SR. IUARQUEZ DE CAXIAS :-Apoiado.
' ..
rondas para policiar ; a policia feita por partidas ou
rondas, ou destacamentos volantes, traz grande beO SR. FERRAZ :-Sobre mm outro ponto chal:nárei a
neficio : é que ninguem sabe onde e a que horas serão attenção do nobre ministro, e é sobre os- aqtiártdaencon'tradas as· partidas en rondas; e a policia feita por menlos.
·
' ·
pequenos destacamentos tem contra si o poderem os
Louvei muito a deliberação tomada pelo nobre minispassos em que elles existem serem evitados e em momentos tro de não maudar construir os quarteis debaixo do
críticos serem bat1dos parcialmente : esses destacamentos systema que se pretendeu seguir, e de mandar examinar
não pode~ ter a vigilancia necessaria,_ e, se na ér,rca do qe novo por pe:;soas peritas os logares mais idoneos,
inverno pode ser proficua essa manetra de serviço, no para sua construcção.
. ·.
tempo, de verão é inteiramente imp~oficua, porque nãé
O systema de quarteis que então se estabeleceu não
ha Jogar nenhum das no;sas frontetras por onde não se póde considerar como systema perfeito. Qu_eria~se
possão passar contrabandos e criminosos; resultando, collocar, por exemplo, uin quartel sobre a linha diviso~
porém,
grande inconveniente, que é a falta de disci- ria, um quartel fortificado, de modo CJ:Ue .não. poderia
:rlina, a falta de exercício, a que ficão reduzidos os corpos produzir elfeito a:gum, porque, como saliem todos; SE)~do
de primeira categoria.
·
a principal força a cavallaria, nunca ella póde estar
As fronteiras do Rio-Grande não podem ser guarneci- sempre no quartel ; ha de ver-se privada da sua cavadas por menos de 1,40.J a 1,500 praças; a fronteira de lhada, e, privada da sua cavalhada, não póde pt'estar "o
Uruguayana, qualquer que· seja a sua guarnição, ha de serviço nece,sario.
.
· '' : . ·
sempre ficar desfalcada pela deserção. O salario que gaOra, ·a princi~al medida é escolher os pontoscentr3;es
nha um soldado do outro lado da ltnha, no territorio vi- para taes quarteis ; est~s pontes não podem ser !llUito
zinho, é st:Iperior, talvez na razão·decupla, ao soldo e prQximos da.Jinha, pelo mconveniente da deserçãQ;de·
vantagens que pó !e colher um soldado no nosso exer- vem ser proximos áquélles povoados para sua proteéÇ~.o~
cito: a deserção se manife.sta principalmente neste loNo Chui preti!ndeu-se formar um quartel; elle é neces...
gar na tropa de infant:tria. Na tropa de cavallaria a de- sario; mas deve ser quartel passageiro, porque'<\.linha
serçã:o não se dá em tanta extensão, porque é composta do ChUI não e linha d~::fensavel senão por meio da baiode filhos da província, mas tambem se dâ: é curioso neta e por meio da espada; é um campo inteiramente
examinar os processos militares. Muitas vezes o soldado descoberto, que não póde oli~recer recurs? algum para
acéusado de deserção diz: « Tive necessidade de ir ver um uma boa ddesa; quando mutto o que 8e pode ter é um
laço que tinha preparado; fui á casa e não pude vir em pequeno quartel passageiro, como estes quarteis que usão
tempo.» Os processos estão recheados cle iguaes evasi- na Africa, quarteis para oito ou dez praças -e com· provas, conforme parece, mas que é uma realidade.
porções para que estas se ·defendão, quando atacadas .
. Ora, eu entendo que a prmcipal necessidade que ha repentinamente, em quanto não são coadjuvadas e soccorde.montar. em bom pé o nosso exercito serâ estabelecer ririas.
.
.
um camp'l fortificado na provincil do Rio-Grande do Sul,
Entretanto netarei que se gastou bastante nesses quar~
escolhendo um log:.r inte• mNlio e central que possa fa- te is provisorios, que de continuo demandão concer·tos. Lá
vorecer a dill'erentes pontos da mesma linha. Esse corpo estão os quarteis ile telha todos estra·gados, no Jogar .peior
fortificado pod13rá servir; primeiramente,para instrucção; que se pó de dar para um aquartelamento, porque é· su.,..
segundo, para defesa de quah1uer ponto que for ameaçado; jeito a epidemias e ha febres de continuo, onde os solem terceiro Jogar, neUe Lambem se póde collocar uma es- dados so[rêrão muito.
cc.la especial, onde as proprias praças que compoem o
Os quarteís da cidade do Rio ...Grandc precisão de algum
~ampo fortificado poderâõ bdJer a necessaria imtrucção. reparo; o de Porto-Alegre é um quartel que está hoje,
. Jú que toqu~::i em instrucção, eu pedirei ao nobre mi· no melhor pé possível; o de S. Gabriel t;tmbem· precisa
n1stro tod~ a sua attenção para esse regulamento da es... de obras.
· .. ·
cola prepmtoria do Rio-Grantle do Sul. Foi uma infel iciJá que fallei em fortificações, eu ,lembrarei ao, nobre
dade acabar-se com a escola de applícação (tlpoiados); e ministro que as fortificações de Caçapava se achão abana escola prépara.toria, como se acha, eu não sei como possa danadas, depois de terem custado um dinheirão; entreter desempenhado o seu fim.
tanto, eu creio que o ronto de Caçapava é o melhor para
Sr. presidente, decretou-se o seguinte: a creação de deposito.de artigos ~ellicos. O ponto de S. Ga~riel é ~m
uma aula de latim,· outra de francez, uma nula de geo- ponto muito ·desabrigado. E' verdade que. hoJe é muitO
graphia, uma aula de mathematicas, etc. ; creadas a>sim importante, porque tem-se alli reunido grande massa _de
estas aulas, nã.o se estabeleceu o methodo por que ellas artigos bellices e fardamentos; mas creio que as fort11l·
devem funccionar; nãl) ha regra alguma a respeito, nào ha cações de Caçapava podem ser até certo ponto aproveidirecção, por menor que seja, de sorte que o director nem tadas por economia, e não é possível que sejào abandosabe como se ha de dirigir~
nadas.
'..
·
Ira algumas disposições do regulamento que, se não
·Era bom manda-las examinar: é uma cousa digna de
s~o más, ao menos são r.ontradictorias. Uma das dispo-r exame, porque pelo menos póde servir de algu.m deposJç!'ies é a seguinte : o lente de latim é ·ao mesmo tempo sito.
de francez. Póde- se to r as habilitações e os estudos ne·
Sr. presidente, eu não poderei deixar de ponderar ao
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vincia@, na Bahia, em Pernambuco, etc.; não podr.!11
ter disciplina ~lguma, não podem ad~uirir os costumes
e praticas de sua profi;;~ão.
. · :;.
Otu,csta guarda da fronteira (não sei mesmo se se cppõe á Iegitilação em muitos pontos) ente!Jdo que é um
destacamento da guarcl.a nacional. Para l~to. o governo
está autoris:~do ; mas um corp~ chamado guarda da
fronteira e composto de officia<:s da gu:1rda nacional
inclusive da reserva, e com o direito depois de ôit~
annos t!e serem officiaes honor;u~os, e illóm disto tere 111
soldo, me parece uma inoovnç~o inconveniente.
. ·.
Sr. p; esidente, isto na provinci:1 do Rio-Grande clo'Sul
vai perturbar tudo, porque ha offl.:iaes que teem U aonos e mais de efi'eetivo ~ecviço de dest: cam.entos. Ora·
. se:·vrço
•·
estes homens com H annos de 1 ffecttvo
de desta-'
camentos, alguns dos quaes ainda estão em. serviço,
pergunto eu : como não fica' áõ de,gostosos quando virem·
os g11ardas da !'1 onteira, apenas com oito annos,· serem
officiaes llonorarios do exercito, e em cima disto terem
soldo, e elles sem tal recompensa, não obstante seas
serviços de campanha? E a que regu:amento fica sujeia
esta guarda das fronteiras? Ao 1egulamonto de linha?
(lia um aparte.)
.
Para os corpos destacados da guarda nacional a disposi·
O Sn. F.ERRAz : - Vão montar a cavallo por um lado ção legislativa ó igual.
Se ha inconvenienc· a ou se ha embaraco na reunião da
cahem por out1 o. ·,Risadas.)
guarda nacional em corpos destac<tdos, mtÍilo m:ds !Ia verá
Uu SR. SENADOR dá .um aparte.
pelos eng 1jamen tos vo·untarios. Sabem o que ha de sucO SR •. FERRAZ : - O nob· e senador me diz que são cedec? ~· o seguinte: algum ofiicial que quizer obter às
bahianosi mas isto é ainda um preconceito. Eu fallei com vantagens que se lhe ofl'erecem procurará embair alguns
alguns generacs, e elles me di.;serão que dos corpos de soldados por algum tempo, e der,ois hão de ser dest~caintimtaria eu tiraria um grande numero de soldados aptos dos, como são sempre, â forç~.
·
para a cavallaria ; e é uma verdade. Os na! uraes do cen.
O que eu achava melhor é que nós procurassemos um
tw das proVÍ:Jcias da Bahia, do Ceará, Piauhy e Per- remedia para preenchermos os corpos do exercito·; esta
nambuco, que se dão ao tralico e á cri.1ção do gado, são é a necesssiJadc que temos; e, se não se pó de P' e encher
homens aplod para a cavallaria.
os corpos existentes, acho melhor que se admtlta. a me:..
E, senhores, direi que muitos officiaes tenho conheci- elida tomada pelo nobre marquez de Caxias, que mand011.
do, e tenho conlwcido muitas pessoJs distinctas na arte addir os destacamentos da guarda nacional. a certos cor.:.
militar, como o tenente-coronel commandante do 3° re- pos, em ,·ez de conserva1· corpos de linha quasi em casco,
gimento de cavallaria, e esse é filho do norte.
porque nunca podem ser comp~etados senão em tempos
extraordinaries.
· \: ·
0 SR. SouzA. E MELLO: -Apoia lo.
lia na guarda nacional não pequena quanti·~ade de inO· Sn. 1\IARQUEZ DE CAXIAS : - E' un1 dos nossos dividuas que podem prestar-se a esse serviço de deslacaprimeiros oíliciaes.
rr.entos i mas, se mandassem destacar um corpo de guarda
O SR. FERRAZ: - E' um dos nossos primeiros coro- nacional, necessariamente este corpo havia de contar
pessoas que fnzem f~l1a á lavoura e aos demais serviços.
neis.
Quando estive em S. Gabriel vi soldados que tinlião Assim, se se decretasse, por exemplo, que a guarda naservido no exercilo na arma de infantarin, filhos do cional em caso de necessidade, na fórma das leis, desse.
Ceará c Pernambuco, e a quem seus commDn Jantes apon um certo numero de praçns, poderia, sem ca1:1sar abalo
tavão come optimos cavalleiros i e um delles aló tinha nem fazer móssa ú agricultura e á industria, tirar-se de
um defeito na per·na em consequencia de uma bala que cada corpo certo numero de praças e serem estas ad<lirecebeu em combate: era filho do Cea1 á, e de feito um dos das aos corpos de linha.
melhores cavalleiros.
Na fronteira do Quarahim e 1\iiss~es encontrei porções
Agora pedirei 110 nobre ministro sómente sua conside- de guardas nacionaes addiclos aos corpos que servião
ração sol.lre uma mediua que passou na camara dos Srs. optimamente. Actualmente mesmo creio ·rrue ha um
'deputados. E' a guarda das fronteiras.
. destacamento em S. Eo1ja, outro no Quarahim e um. terSenhores, se nós formos a admiLLir essa ,·ariedade de ceiro, creio que no Chui. Por conseguinte, para que esta
forças militares, em breve o nosso exercito não será senão medida de guarda das fronteiras? Se o exercito não póde
um mosaico.
ser preenchido por engajamentos, como se ha de obter .
este dcsideratum a respeito desta riova qualidade de força
0 SR. MA.RQUEZ DE CAXIAS : -Apoiado.
militar? Depois,. senhores, QU Já disse, o exercito fica~ ·
O SR. FERRAZ: -Temos corpos fixos, corpos moveis, rá á feição de uma obra de embrechados, de conchinhas i
corpos de pedestres, guardas das fronteiras, corpos que licarú um mosaico.
não teem denominação para oppôr-::;e aos se! vagens i teA parte, porém, que eu reservo para a ultima, e que
moa destacamentos para colonias militares, que não são me merece muita consideração, é a que c!iz respeito á
mais do que presidias contra os sol vagens, que já absor- administração dos arsenaes. Nfto póde, a bem do serviço
vem 200 praças. Daqui a dous dias o exercito fiel uma publico, continuar o actual systema dos arsenacs; ó preobra de mnbrcchados; ninguem sabe o que é Dxo, o qne ciso uma outra organisação.
·
é movei, o que é seden tario, nem tão pouco o que não é
S1·. president(', quando fui para a província do Riofixo, .o que .não é movei. 1\lÍldla opini~l.o .de muito tempo, Grande do Sul lutei com muitos embaraços Jllra a marque e hum;Ide porque não sou pro[essiOnal, é nada de cha do exercito de observação; não havia ordem para
distincções de mo,·el ou fixo; quando o governo precisar a compra da mt~teria prima nns províncias, e esta devia
um corpo movei fique lixo accidenLaimcn te, c se ha con- ser fornecida pelo arsenal ela córte. Pediu-se cm consevoniencia exija-se que este que Nt.~ accidcnt:~lmantc guencia disto certa qualid"de tle fazenda para forro de
lixo passe a ser movei, porque deste modo o servi\~o deve ulusas; o governo mandou immediatamento fazer essa
muito ganhar.
remessa e rccommendou a maior pressa i mas (é cl;mcil
De outro modo os soldados fixos lorniio-sr verdadeiros cre-Io I) sômente essa materia prima chegou quasi nas
pai~:~.~os, vcrdad<!ira.s ordenanças, vcrdaclciros guardas proximidades <la dissolução do exercito.
pollc:acs <!estucados, como estão n:1s di!Terentes proO :um~mento esta;-í\ no peior estado i o equipamento
nobre ministro que cm breve o exercito ficará reduzido
a pot!-cos officiaes i_àoncos para o c:u;-po. As disposições
relat1vas {ts promoçues hào de p:oduz1r C·te mal.
Os o!Iiciaes de cavallaria no lUo-Grande do Sul são homt.lns espcci(lcs. Se mandarem daqui officiaes filhos das
academias, o resultado será que quando houver neces~i
dade não haverá um.ol'ficial idonco para certa diligencia
e para o servit~O do cumpo. O servit;o de campo é um serviço especial; o servi;;o da cavalhada tambem demanda
conhecimentos especiaes ; e eu di rei que o general que
se apresentar em campa11ha sem ser rodeado daquelles
homens especiaes nada fará, se á muitas ,·ezes logrado,
suas vhtas serão illudidas, não poderá eO'•·ctuar cous~
alguma. Eu observei o se~uinte !'acto: os officiaes quando chegão ao posto de cap!tão pedem insr-ec.;ão de saude
c são considerados inlwbois para. o serviço; porque elles
estilo dominados de um grande des~:.osto em consequencia de não terem habilitar;ões para o accesso, e a escola
sómente o dá. E perdem-se aque!Jes que não são muito
instruidos, mas que são habl'is para o serviço.
o Sa. JuAnQuEz DE cA.xrAs : - Apoiado.
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do mesmo modo; alguns batalhiies. ·de l!nha não tinhão
mochilas para todas as suas praças, c mmtas esta vão es ·
Ll"I"Ud:JS · não havia. pol,o·a sulliciente; foi preciso man·
tl;?~sc e~aminar a polvoro. que existia no doposito de
Caçapava desde o ttmpo da guerra civil.
.
o Sn. BARÃO DE .QuARAHil\1 :-São proezas do minis·
terio pas5ado.
OS.D. FERRAZ :-Isto provém de.,pelosmappas dos depositas suppor-se a existencia de grande cópia de material,
que ~stú em .máo estJ.do. A' vüta de taes mappas se reconhecia a exisLencia de urra grande quant dade de
munições, materiaes e divel'sos aprestos para o exercito.
Não é de agora que data es!e mal.
As bocas de fogo precisa vão de pyrami les; m:mdárão·
se forjar ~a· f~~rica de ferro de 'Ypanema ha ~'lUitos an·
nos, e alh fical'ão. Já o nobre m!lrquez dt! CaJ.:HlS solfreu
esta falta quando marchou para os estados do Prata.
o material de artilharia se ac!1a no arsenal de Porto~
Alegre .ao relento, exp0sto ao sol e a chuva, e em toda
a p:n·te se acha· do mesmo modo. lia uma l(rande quantid~de de muni~ões .bellicas que não ha Jogar para C(lm. moda e seguramente as guardar. A casa destioad.l para
is~·o já nãu tem espaço; o fardamento não pcíde ser i> e
neficiado por falta de cspêço no arsenal de Perto-Alegre, e por isso tem-se c~nsumido uma grande parte
uellc: por baixo elos deposttos de fardamento estão as
officioas de logo ; o remltado será que de um momento
para eutro pótle tudo perder-se. A conducção de trans·
porte é feita de um modo pessimo e anti-oconomico ; no
tempo de verão ainda se pó le transportar alguma cousa,
mas no tempo do inverno é isto difficil e às vezes iJnpossível. Pagárão se carretas na razão de 100 e 160 patacões para o Alegrete ; havia uma companhia de trans~
portes, composta de guardas nacionaes ; mas essa compa~
nhia era apenas sufficieil'te para levar a bagagem do
exercito.
Existe DO n=o Grande artilharia de ferro, vinda da
Prussia, qae não se julga idonea para o serviço ; póde·
si della aproveitar a ferragem e a madeira, e está occupando um armazem no Rio.Grande do Sul e uma parte
do quartel dos Guaranys, em Porto-Alegre. Os carros de
conducção de ferro são pesados e improprias ~ara o nosso
serviço. Eu achava, Sr. presidente, que se devia dar um
destino conveniente a estes materiaes inuteis.
Na remessa de fardamento tcem havido grandes abusos;
la existem 13,000 capotes, e teem-se já consumido muitos
em virtude de avarias; ha uma graude quantidade de capotes alvadios, que boje não são do uniforme.
. Vão daqui para o mesmo corpn ou batalhão da seguinte
maneira: bl1JS::lS de uma qualidude e de uma côr, e ou~
tras di!l'erentes ; as sobrecnsacas mandadas para o batalhão 13 irão de panno, póde-se dizer, de dilfercntes côres, comquanto se approximassCin da cór verde, entretanto que o batathão 1.3 sempre se fardou com perfeição. Eu contarei uma cousa de que o nobre ministro poderá rir-se. O ao e 4° regimentos usavão gorras; mandá
rão~se daqui bonés á Cavaignac para parte das praças de
um ddles, se bem me recordo, o 4· 0 ; representou-se contra isto ; respondeu-se que de proposito assim se tinha
praticado, de sorte que uma parte das praças deste modo
dcvião trazer bonés e outras gorras. E' preciso que haja
uma repartiç[o instruída, com o IJessoal nccessario, que
dil'ija e fiscalise este ramo de serviço.
Sr. presidente, ainda fallarei cm outro fOllto : é o da
cavalhada. O systema actual é o peior que se póde dar ;
a compra da cavalharla feita de repente faz com que os
cavallos novos, que não estão completamente domados,
·que não tenhão a robustez ncce:;saria, se estraguem
em pouco tempo. Eu creio que o melhor methodo, segundo os mestres, é dcixnr a cempra de cavallos e sua
remonta a cargo do conselho administrativo de cada um
regimento, e que se tenha um deposito ou reserva sempre prompta para qtmlqucr circumstancia extraordinaria.
E' esta uma mal!!ria digna de estudo.
Creio que actualmente a força de linha no Rio-Grande
do Sul não tem C~J.nllhada prompta, c a que tom se achu
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em rnáo eslad·'· o deposito de ·sJ!i!c:m não é o melhor
para a cavalhada ...
O Sn. JoBII\l: -Apoiado.
· O Sn. FERRAZ:- ..... este deposito tem muitos La•.
nhados, e estes banhados teem sánguesugas que estraaão
os aniniacs. Eu faço estas !eflexoes 1 ·porqu~ acho .quet~ se
deve esturlar estas matenas; receio que tt-nhamos alli
alguma pendenc··a; e devemos esta1· preparados .
. Feitas estas reflexões, pedirei tambem ao nobre mi..;
mstro a sua attcnção sobre a construcção das ·casas de
polvora. A casa d~ polvora no Rio-Grande do Sul se.
acha tnal situada. L~ está. a c~~a prornpla; mas sómente a
ponte demanda mu1to dtnheiro para ser construída • a
que se acha actualmente feita é muito fraca. A ilba
de Gonçalves é muito baixa e alagada; para cheaar~se lá
é preciso ganhar· se uma grande distancta • a outra gue
se a~ha ccnstruida nas Pedras Brancas nã~ &ei se pode
scryu para e,te fim. O logar das Pedras Brancas não é
ma1s do que um rochedo no meio,do rio • é preciso por
C?nscquet,cia, qt!e elle seja defendido P?; forças de'marmha, c ha mUitos Jogares onde este mconYeniente se
podia evitar•
Senhores, cm geral as construcções no Río-Grmde do
Sul t~em custado muito ao estado, não só em consequencta .de erros dos engenheiros, mas tambem por falta
de m.oraltd~de. no emprego dos. dinheiros publicas e aus~nm da J~dtspensavel fiscahs3ção. As trincheiras :da
cidade do Rw-Grande teem custado muito e muito· houve ·
n:uito _desperdício nesta ?bra de Santa Engracia, 'que eu
nao se1 quando se acabara e quanto demandlrú ainda su'a
conclusão.
. Pararei aqui, Sr. presicente, e pedirei ao nobrê mi-·:
mstro ·que tome estas reflexões, não como hostilidade ·
mas ~o sentido de que desejo que S. Ex. pense e rê!
medeie estes males.
·
.
.· ·
O Sn •. VAscoNCE~LLos: :- ~u tinha cedida. a palavra,
Sr. pres1dc.nte, e n.ao pretcnd1a agora fazer mais uso dclla:
extranllo ~ wportJção da guerra, reconheço que poucas
cous3s de mtcresse poderei accrescentar nesta discussão·
o cliscurso, porém, que acaba de pronunciar um honrad~
senador pela província da Bahia me chama a terreiro~
V. Ex. ouviu que forão dirigidas por esse nobre senado.r
ao meu collega ex-ministro da guerra· censuras que não· ·
podem ficar sem alguma resposta. Eu sou sem duvida o
m~nos h<~~ilitada para da-la, mas sirvão as· palavras que
vou proferir de protesto contr~ as proposições do honrado senador a quem me refiro, e que talvez explicadas
não tenhão o alcance que se lhes póde car. .
•.
Antes de justificar o meu collega ausente, enfermo e
in~posbibilitad? ,rortanto de produzir qualquer defesa;
seja-me perm1tttdo entrar em algumas considerações, para
occupar-mc d~?poi> da parte do discurso do honrado senador que vem de sentar-se.
. . .
Esperei Olivir o no)Jre ministro da guerra nestli dis~
etlssão. Se S. Ex. se houvesse explicado, na: unica vez;
que fallou, de modo a satisfaz~r a algumas duvidas que
tenho, certo cu não occupa!'la o senado, consumindo
o tempo que reputo muito precioso nas circumstancias
em que nos achamos; mas !:J, Ex~ infelizmente não ·satisfez á minha expectativa; portanto, tenho necessidade
de fazer algumas (Jbservações sobre o orçamento do mi•
nisterio da guerra.
.
Sr. prcside~te, nã.o me restãojá esperanças de ver reg~tlarmcnte feita a lct de orçamento, porque o nobre mimstro da guerra, que na proposta para o exercício de
1860 a 1861 pede somma mais elevada do que aquella
que se vaLou para o exercício da lei em vigor, não accommodou ·entretanto a :wtualiàadc á sua proposta. Não
quiz, pois, S. Ex. por norma o procedimento dos seus dous
collegns os Srs. ministros de estrangeiros e da marinha,
procurou antes imitar os nobres ministros do impcrio e
justiça, e como estes S. Ex. tem de soccorrer-sc de crcdit~s supplementares para eccorrer a despezas que são
hoJo demonstradas o para que o mesmo governo pede
fundos na referida proposta I
. Foi declarad? na camara dos deputados. que pó de ser
Jtspcnsada a let do orçamento, que o proJecto aqui cm

72

SESSÃO EM 8 DE AGOSTO.

discussão será mandado á camara lemporararil, e, depoi~
de convertido em lei, se arloptará uma resoluçãe mandando pôr em vigor .este erçamento para o ex.erciçio
de 1860 a 1861, e assim nenhuma probabilidade se dará,
nem mesmo de discutir-se este anno no senado semc:~·
111ante resolução. .
.
.
.
Senhores, 0 ·perigo do credilo tem mcuttJo tal receiO
em aJauns membros notaveis do parlamrnto que a illustre cgmmissão de fazenda exige, para que sejão removidós seus inconvenientes, para nao dizer abusos, que se
possão ·dar na decretação de taes ·ereditos, a iDtrodueção
âe formulas e cautelas que afiancem exame acurado
para a decretação desses creditos; e um exemplo tenho
eu·, Sr. presidenlc, no relator io do Sr·. ministre da guerra, apresentado este anuo ás camaras, de que realmente
em alg~mas circu_mstancias se tem dado a este assumpto
pouca lmportanCJa.
O facto de que vou tratar demonstra, on pouco cuidado
das repartições que fornecem os dados que servem de
baseá decretação de semelhantes creditas, ou mesmo n~m
sei o que possa provar. O decreto n. 2,3U de 29 de Janeiro âe 1859 al.iriu um credito de 259 : 006 ~ 846 para as
tlespezas de diversas rubricas do exercicio de 1.858 a
1.S59 e em um dos p3ragrapbos a que se refere a tabella
que ~companl1a o decreto se diz: << Para desp.ezas _di.versas e eventuaes, 146:1.66a992>>; ao passo que o Sr. m1mstro
da guerra diz no pr~ambul~ do decreto q.ue, não sendo
su!lic1entes as quant1as destmarlas pela le1 de 26 de setembro de 1857, estancdo já exhaustas algumas verbas,
e sendo as quantias v~tadas por essa lei para despezas
eventuaes e diversas de 81:800$, era necessnrio abrir-se
um credito; ora, ha grande equivoco ne te decreto,
Sr; presidente; a lei de 26 de ~etembro de 1857 DO
art. 5o§ 18 dá para as despczas eventuaes 300:0ooa e
não 80:000Ü como diz o decreto. Parece, peis, evidente o
engano que houve na decretação deste credito supplemeotar. A lei muito expressa e terminantemente diz:
.;, Para despezas eventuaes e diversas, 300:000U »;·e o Sr.
ministro da guerra, nos motivos do decreto, assevera
que ~ão so:eooa os decretados pela lei.
· Não obstante, Sr. presidente, a convicção que tenho de
que estas palavras ·nenhum valor te em; todavia quero que
fiquem consignadas para a todo tempo constar que protestei contra a direcção que os Srs. ministros te em dado á
lei de finanças, a mais importante e a primeira das leis.
.
, O nobre ministro da guerra no seu relato rio, tratando
da secretaria, se refere .ao de seu antecessor, e, como o
meu nobre ex-collega pediu autorisação para a reforma
da secretaria, não sei se, chamando o actual ministro da
guerra a attenção das camaras para o relatorio ante:rior, esposa, se partilha a mesma icléa do seu illustre
antecessor. Cemo quer que seja, Sr. presidente, sabese, e já n~ casa se disse,_ que na outra camara passára
ou á solicitação do Sr. mm1stro ou sem ella, uma autorisação para a reforma' da secretaria de estado dos·
negocias da guerra. Como não terei outra occasião de
enunciar-me a este respeito, porque não sei mesmo
quando teremos a discussão da lei que fixa a for(jla de
terra para o .anno de 1860 a H 61, seja-me permittido
dizer agora que não duvidarei dar autorisação ao Sr.
n1iaistro para reformar a secretaria da. guerra, mas sob
bases discutidas e assentadas entre nós; entendo mais
que a secretaria da !juérra é a que ·menos carece de
ser .reformada. Ra outras repartições neste miuisterio
clue pedir ião m~is a. attenção do governo; mas s. Ex.. pede
autorisação para reformar a secretaria da guerra....
0 SR. D. MANOEL : - Elle não pede.
.
O SR. VASCONCELLOS: - ... ou acetta....
O SR. D. 1\IANOEL:- Isso sim.
o Sn. VASCONCELLOS; _ .... e nüo recusa igual autorisa~.ão para reformar a fabrica de polvora, que teve reguiamento ainda no anno de 1855 ; e s. Ex. se esquece
entretanto do arsenal ele guerra. Não significa isto que
eu dé autorisaçüo a S. Ex. para reforma da secretaria·
do arsenal, mas S. Ex. sal.le que o secretario alli tem o
vencimento annual de 1:8006, um primeiro officiJI 1.:040~,

um·segundo dilo SOOü e um praticante 2408; pois se o
nobre ministro ente~ode que de' e r~formar a .fabrica
de polvora, que ha tao pouco tempo VIu generqsamente .·
compensaãos feus empregados, e a secretaria da guerra
como não olha para o arsenal, (fUC sem duvida.não dey~.
mer.ecer. menor attcnçã.o a g, Ex.?· Não é possi'\'.el q~eos empre~:tdos do arsenal de gu~rra possão. obter os.ge-:·.
neros mais barat~s, ou despendao menos do que os emprei;ados da fecrettria do nobre ministro, do qÜe os da.'.
fabnca de polvorJ.
.
..
Sr. presidente, quando não fosse a convicção qué eu·
tenho do ~elo e da in!elligencia do nob•e senàdor; ex:.:.
ministro da guerra, de quem fui compánhe1ro·"na aclmi.;;:
nistraçao, não ou vida, não leria sem despraZer ·0 i:ela.::.i·
torio do nobre ministro quando se refere a a'lguns tra..; ·
balh?s desse honradu general •. O nobre ministro, Sr;:
presidente, escre\'eU alguns artrgns do SCU ·rêl,!ltOÍ'iO coni·!
peona de oure. Na verdade ha trechos nessé iriiportan.:.::'
Le documento que muita honra fazem .ao.Sr •. ·ministro.
mas S. Ex. inutilisa, quebra esta penna, quan.io se 1n·o.~
põe a apreciar os actos do seu antocessor. ··
· .·..
o Sn. D. MANOEL:-: Apoiado; é uma ve~dade ·1 éum:.
comportamento digno de censura.
. :.
O Sn. VASCONCHLOS: -Qu~l póde ser, Sr. presidente ~
a explicação deste procedimento~ Qual a ra?.oavere·sa~:
tisfactoria escusa do honrado ministro~ Eu nüo d'éscuhro
senão uma : quando S. Ex. escreveu, repetirei; con1
penna de ouro alguas paragraphos do seu relatorio;· éon~
sullou sua razão eselar ecidn, sua pratica longa·da· admi..;
nistração; S. Ex. qumdo, porém, se referia ao seu· ántece'ssor attendia sóooente á sua paixão. Y. Ex. vé'l'á se
exagero, porque passo a ler para prova uma parte do reJatorio do nobre ministro...
. .. ·•
0 Sn. D. MANOEL :;_E' verdade.
.
.
. .
O SR. VASCONCELLOS: - ... e confronta-ia êom outras,
para que o publico, apreciando os factos, deeida se faço
justiça a S. Ex.
(Cruzão -se alguns apartes entre o Sr. D. lfllimoel· e o Sr!
Souza e lllello.)
.
·
Sn.
PRESIDENTE
:_A
tlenção!
0
O SR. VASCONCELLOS: -S. Ex. diz a pag. ·25. do
seu relato rio o seguinte: • PermiLti, senhores,.· notar
aqui que, quaesquer que sejão os remedias que em vossa
sabedoria julgardes os mais salutares para occorrer., ·aQs
males que tenho esboçado, serão inertes e iuefficazes,
se a par da mais escrupulosa exactidão e!ll sua applicação. não fo.lrem de longa duração. t\,s melhores instituições substituidas unns pelas outras em curtos inter.:vallos, quando outros males não produzão, trazem a descrença da força da lti, e o serviço. é feito sem .fé ~e
tibiamente. Os babitos, a experienaia, que tanto .auxilio
prestão na mais conveniente execução d1,1.s leis, nunca se
adquirem; vive-:-se em constante tirocínio, e até desapren·
de-se 0 que, J>Osto que menos perfeito, dava comtudo
algum resullado ulil. Vê v. Ex. q11 e nada mélhjudi':"
cioso do que estas observações i. vejamos no enlanto o
que diz o nobre ministro quando trata do regulamento
das escobs.
· ·
· O SR. SouzA FRA.NCO: -A respeito do que l1a 'bons
factos.
· ·
·
dá
O Sn. D. MANOEL um aparte.
.
O SR. PRESIDENTE:- Isto é perturbar a dis.cussãi>:
0 SR. VASCONCELLOS (lendo) : • 0 regulamento. ap
provado por decreto do 1° de março de 1.8â8 reorgamsou
as escolas central, mil1tar e de applicação.da côrte, e)lX'"
tinguiu o curso de infantaria e cavàllaria da província do
Rio-Grande. do Sul, e em seu logar cri:1ou o curso 4e
preparatorios com o. nome de escola militar preparatona
da província de S. Pedro do Rio-Grande do Sul. •
-.Na província se teve conhecimento do regulamento
quando já ·se acha vão· matriculados os alumnos dos dons
annos em que se divldia aquelle curso; continuou este
portanto, e s6 no corrente anno o regulamento do :1° de
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março de 1.8~8 teve principio de ex'ecução na província ca· ia o substituto durante o a.nno inteiro sem nada que
de S. Pedro.
.
· fazer, percebondo os seus honorarios ; e, á cxc~pção dos
Attcnda mais V. Ex., Sr. presi 1ente, para a dureza que fossem espontaneamente <ipplicados e es.tud1osos, até
destas expre: sões a pag. 7 do mesmo 1egulamen to: • · A poderiào perder pela inacç~o doutrinas que um dia viri:lo
menos conveniente divisão de doutrinas, a inconveniente a ser chamadoi a leccionar •
distriLu'çã·> do tempo nrw embaraçou, etc., etc. Uma . • Osoppositores teem ~erviço continuo e definido, coad·
melhor divisão àe doutrinas pelos quatro annos da es- JUVáo os lentes no ensmo durante o anno; e adquirem a·
cola, a distribu!ção ma' s razoa\el do tempo, etc., etc. • pratica e Labito de leccionar, e seguramente por este.
Ao passo qu~ o nob: e ministro acabava de ponderar continuado tirocínio quando lhes tocar a vez serão bons
que toda a med1tação é pouca quando Ee prt>põe o legis- lentes. O substituto da antiga escola era· apenas accidenlaJor a alterar as leis, ou o governo a reconsiderar seus talm.ent.e ~til, e corri t o risco de d('s~prender; o oppositor
· ·
·
acto~:~, é mesmo o Sr. mioistro quem enuncia o juizo m..1is é uttl dtaflarnente, e aprende sempre. •
de,favoravel (apoiados) acerca de uma reforma que S. Ex.
Creio que todo~ aquelles que, como o orador que agora'
confessa coma'iPr a ter execução na cO. te e que não ti- falia, teem estado nas academias, e ha nesta casa um·
nha tido applicação ainda em uma das províncias do im- grande nuooero de col!egas nestas circumstancias, hão de.·
perio ; veja V. Ex., Si'. p. esi.lente, qual a prevenção com reconhecer a verdade desta parte do relatoiio, e por
li
conseguinte a conveniencia da rel'orma do no.bre ex.,.mique S. Ex. ap: ecia os trabalhos do seu antecessor.
nistro da gue: r a. V. Ex. sabe que na universidade de:
O SR. D. 1\IANOEL: -Apoiado; muito Lem.
Coimbra, nas nossas acaderpias ~!e direito, os lentes erão
O Sn. VASCONCELI.OS:- O Sr. ministro não reparou substitutos. e chamados sómente para leccionar nas imque o Sr. general Coelho, reconhecendo, como todo o pedimentos prolongados dos lentes propriet:trios.
bom em sen3ato l1a de convir sempre, que, por mais reflectida, por mais sabia, a obra humana é sempre im- . O Sn. D. MANOEL : -Mas em Coimbra havia oppoperf'e:ta, consigna no seu regulamento muito expressa e sttores.
terminantemente o seguinte artigo, que peço licença a
0 SR. VASCONCELLOS :-llouve depois; mas, creando_;
V. Ex.. para lê r : « Art. ~u8. O. governo, á vista do que a se entre nós as academias jurídicas, não se adoptou a
pratica demonstrar na execução desta reforma, fará as idéa de oppo~itores.
alterações convenientes e a bem do ensino, excepto no
O Sn. D. MANOEL:...., E' verdade.
que toca a deveres, direitos e vencimentos dos lentes,
O Slt. VASCONCELLOS: -E nós reconhecemos, e todo!
alumnos e mais pessoal das esculas; ou á cre:,ção de novos curso3 e cadeiras além dos designados nesta mesma que frequentárão as académias presentirão mais de uma'
vez a falta d~: habilitações dos ltmtes substitutos parare..:
reforma. »
.
Ora, para que, pois, pede o nobre ministro autorisa- gerem as cadeiras. Não é, portanto, uma innovação inconção quando o proprio regulamento. consagra a doutrina veniente, como inculca o nobre ministro da 9uerra, aquel·
dessa emenda ou addições que á lei de forças s~ apresen- la que introduziu o regulamento de que tenho feito men..:
tou na c.amara dos Glcput.ados? E o n0bre ministro, es- ção. Tambem se fallou nos estudos, na creação da escola
tranhando como se não tivesse posto em execução no preparatoria da província do R.io-Graode do Sul. Eu lerei
IUo-Grande do Sul o regulamento do 1.o de ruarço deste o que a este respeito disse o nobre ex-ministro da. guerra,
anuo, tambem não attenrleu aJ rclatorio do Sr. Jeronymo em justifica-;ão a este acto.
O nobre ex-ministro da guerra, Sr. presidente, .nlio
Francisco Coelho que ueclarou que CISa reforma não poderiJ ter applieação no anno passado no Rio-Grande de precisaria da fraca voz do orador que agora se occupa
Sul. Não estava, pois, fóra das previsões do honrado ex- com alsnns de seus actos, porque o nobre ex-ministro·
ministro da guerra a falta de execução da reforma das dd guerra ....
O Sn. D. MANOEL : - Se estivesse com assento, não
escolas naquelL1 província.
.
.
O nobre minbtro da guerra, fallando a respe'to dare- lhe fari:lo a censura, não poJem com el!.e.
I forma na pa1 te concernente aos Jogares de oppositores, O SR. VASCONCELLQS: - .... tem om seus precede;:
..
exprime-se de uma maneira completamente Jeslavoiavel tes ampla e completa justificação.
.
.
á doutrina do novo resulan1ento.
O Sn. D. MANOEL:- Tem muito talento e muitci
Sem ter voz no parlamento o nobre ex-ministro da guerI
·
ra, autor deste .regulamento, seja-me permittid? expor saber.
O Sn. V~scoNCELLOS; -Por mais ·q!le se busque ou
por elle os mottvos por que entendeu que deVIa crear
(lS Ioga' es de oppositores, em vez dfl conservar os lentes torturar suas expr_es~ões, ou m.esmo ir até s.uas. intensubstitutos. Senho1 es, tudos sabem que na ant:ga e:cola ções, me parece que os seus adversaria~ aincla es mais
?S SUUSÚU tOS IIÚO e rã o obrigados a leccionar ~eDÚO UO exaget a los 'ecoohecem. a superior intolligenci~ d<t Sr.
nnpe lünento !los lentes propriet<.trios, não tit1hão o dever g~neral Jeronymo Francisco Coelho. (Ap~iad9s.)
de compa1 ecer na escola, não assistião ás li~tões,. nem
O Sn, D. 1\IANOEL;- Que &uviual. R.econlJer:e-a o
acontpaulHlV~o os alumnos no p1ogre;so dos se ... s e, tu dos, paiz im ei1 o,
·
O nobre ex.-mini.t, o da guerra, entendendo que fazi-1 um
O Sn. VASCONCEI.LOS (lendo)::.......« O curso militar de
serviço á instrucção, estalleloceu no a1 t. 78 do s.eu regul_amento que ps oppositores. compa1 eçessem diariamente cavallaria e inlantaria do Rio Grand~ do Sul foi reúuzidd
as aulas, assist s~ elll ás li~ões, questionas~ em os alum- a simp)e~ e~.cola ·nlilitar prepar:.toria.
«Havendo um curso igual na Côrte, a tres ou quatro di:~s
n.os em dous dias da semana que fossem designados, e
de distancia daquclla província, mediante as cooomuni.:a...,
<tlllda m .is que pre;idissom âs sabbatinas,
E~ lerei, poi:; me parece muito bf;lm .pensado, o artigo ÇÕI!S a vapo1· ~ facilidade de' transpl?rte á custa do gover.;.
I e cn1•to pelo nobre ex,-minibt,o da guerra; o seoado no, esta duphcata de cursos (e um dellcs fóra das vistas
compare .e veJa s.e ~ esta innovação uma rel'orma dispa- immediatas do governo) era uma manifesta superfluidade.
l'atada, como se tem pretendiJo, e se d.eve ser cond.em- A ra?ão de es:ar naquella provincia o corpo priacip~l qo
nado o [lobre ex· minhtro da guerra porque procurou nosso exercito em nada juslitlcava a continuilçao do cur••·
· ··
consultar o ensino dos alumnos da escola militar do so abo!ido. u
modo que lh.e pal.e,,eu mQis conveni.ente. Ouçamo-lo:
Ouça o senado as razões; é o que peço aprecie e
• Forã.o aLolidos os substitutos em todas as esco,- julgue (<:ontinzta a ler): (<Nossas forças naquella província
la>; ~m substit,u:~ão creára.o-se os oppositores. Pelo .e.n pó de paz n~o estão J}unca reunidas em massa e
ante!·tor r~gulamento os substitutos erão obrigad.os a em um só ponto, ma~ sim destacadas e fraccionadas P.ela
ser~tr durante o anno apenas accidentalmente nas faltas campanha ou nas fronteiras, em pontos remotos uns
.ou 1mp~-.limentos dos lentes; e, na hypqthese de estanem dos outros; e::n .caso algum da-se a hypothcs~ de estar
:ts ~ade1ras regidas por seus p• opriet;~rios e de .não serem a escolajunto ú força do corpo do exoreito. Desde sua
ll_l,als estes d.istrahi~os tão frequentemente como o teem crc:1ção tom s'do o estabelecimento da escola na c!dade
stc,IJ do serviço .:o magisterio para outros empregos, !i- de· Porto-Alegre, e a sua cxistencia alli de~afia,·~ os pe-
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(liJos de licença das.praças dos corpos, a pre:oxto do
estudarem, sendo o verdadeiro motivo esquivarem-se do
~crviço dos mesmos corpos.
" Alumno -h:lVia que por calculo perdia o nnno, para
n1ais alongar o tempo em que seria obrigado a 1ewlherse a seu corpo.
• A escola militar preparatoria alli CJ'eada e com o regímen do internato devera produzir resultados verdadeiramente uteis. E' por assim dizer uma escola para os
sargentos e cadetes. De ordinario os inferiores dos corpos
esmorecem de poderem vencer· os cursos dos estud0s
superiores, e por isso nem ao menos tentão a fxperiencia
de os estudar: agora terão á mão, e é-lhes facil estudarem o• preparatorios, t1tc. •
· Ora, serão dignas prima facie de reprovação estas considerações oll'erecidas no relato rio do J10nraJo ex-ministro
da guerra? Parece-me que só a injustiça e a paixão podem
pronunciar-se pela affirmativa.
O Sn. D. llfAXOEL: -Apoiado.
0 Sn. MIRANDA: - Não apoiado.
O Sn. VASCOXCELLes:- O nobre sona:.lor pela província de Mato-Grosso diz que são disj'laratadus e5tas
observações ?
0 Sn. MIRANDA: - Não disse isso.
0 SR. VASCONCELLOS: -Isso é o que estou dizendo;
não digo que a opinião do Sr. Coelho seja inf~llivel; o que
estou demonstrando é que são tão judiciosJs as observações que para serem contestadJs não basta o silencio,
mas devem ser na tJi!Juna discutidos e demonstrados os
inconvenientes dessa reforma, para que o paiz julgue se
o nobre ex-ministro da guerra serviu bem ou mal a
causa do ensino, promulgando 0 regu!ameuto do 1o de
março.
O Sn. D. !I!ANOEL :-Isso é mais difficil.
O Sn. MIRANDA: -O anno p~ssado foi discutido.
O Sn. VASCONCEJ.Los :~No anno passaao discutiu-se,
é certo, mas o nobre senador pela província de MatoGrosso, que mais disso se occupou, não é o actual ministro
da guerra, que é chamado a apreciar desapaixonadamente os actos do ~eu nobre antecessor; e me parece
que em alguns tredl"Sque Ii, e outros do reLtorio de
S. Ex., estú evidentemente provado que o actual Sr.
ministro da guerra procurou quanto foi pos~ivel molestar seu illustre colleg,a o nobre ex-mioUro da mesma
repart:ção.
Os Sas. SouzA FRANCO E D. niANOEL:- Apoiado.
0 Sn. D. MANOEL :-Isso é l'i$ivel.
0 SR. VASCONCELLOS:-Porquc não imita o nobre
ministro da guerra o seu il!ustre collega o Sr. presidente
do conselho de ministros, que, referindo-se a actos do seu
antecessor, ainda quando possa não estar de accordo com
ollos, guarda todas as convenicncias parlamentares,
todas as .al!cnções que se de1·em ao collega a quem se
substitue?
0 Sn. D. niANOEL: -Honra lhe seja feita.
· O SR. V.ASCONCELLOS:- Veja-se o relatorio do nobre
ex-ministro da marinha, Ieião-se os discursos prof'crtdos
nesta casa e na camara dos deputados, e ver-se-ha 10 não
tenho dobrada razão pnra estranhar no ac:ual Sr. ministr·o da guerra o procedimento que teve com o seu illustre antecessor.
O Sn. D. 1\IANOEL :-Isso é dar a razão a rruom a tem
c as censuras a quem as merece.
0 SR. VASCONCELLOS :-Sr. prcsiden te, tem-se faliafio nesta cas:t em desintelligencias que podQm facilmente à~r-;se entre o aj11dante genoJ'al do exercito e o
nobre mmrstro da. repnr•i.;ão rl..t·guorra. V. Ex. consinta
q_uc um p~isa.no se metta tambem a fal!Jr nestas matenas; poço a V. Ex. que invoque para comigo a indul"'ell·
C: a tlo_ nobre minist1:o da guerra; m:1s S. Ex.. tenha 0 pa·Ctencta, ouç.a as m111has pais;madas.

O Sn. D. MANOEL.: -Não entendo is3o; está no ·sou
direito.
O Sn. V.ASCONCELLOs :-Tenho procurado,como é nieu
de·.er, ler o3 actos do núbJ'e ministro da guerra, desde
que lhe reconheci a ten! encia de censurar sempre e cm
tou~s as occasiões os dll seu digno antecessor.
Se eu consulto algumas promcções que toem sido publicadas nos jornne; da côrte, ou. ervo que, ou o illuslre
general qne se acha á frente (Jeixe ver se me lembra o
nome) da reparl:ção do quartel-mestre-general (parece
que é este o lermo, se é que uão errei) uão é apreciado
como merece ou en:ão não são bom didgidos os trabalhos
naquella repar.t:ção. .
·.
V. Ex. tera hdo nos JOrnae~, por exemplo :-Forão promovidos Fuão e Fuão, apezar de nao serem favoraveis
as info1m~çõcs da corrnnissão enc~rregada da organisação
da escala d.s promoções; não forão promovidos taes o
taes omciaes, apezar de terem em seu abono o ·voto da
commissão de que é membro importante e prindpal o
ajudante-general.
O Sn. D. llfANOEL dá um aparte.
O Sn. VASCONCEU.os : - As ordens do dia . do. ajudante-general, do quartel-mestre general, parecem inspirar granJe d sconfianç1 na secr et~u ia da guerra, po··que
alli se diz em mais de uma vez: " Por aviso da secretaria
da guerra, datado de 20 e recebi~o a 30 ; por avi:o da
secretaria da guerra, expedido no 1° e rccebiêo a 31 do
mez .... »
O Sa. D. 1\IANOEL :-E' caso de tomar nota I
O SR VASCONCELLoS : - Ora, vê V. Ex. que ou é
da natureza d~ instituição esta desintelligeocia que o olho
paisano póde descobrir na repartição do ajudante-general;
ou, a propria verdade seja, as cousns parece não marchão na inte!ligencia cordial que era de õesejar.
Por fallar em promoções, V. Ex. consinta que eu me
demore no assumpto por momentos; isto são observações de um homem que, como o disse de si o nobre senador pela província do Pará, ~c não tivesse assento nesta
casa e algumas outras habilitações, seria um soldado
raso; eu seria um soldado raso, estaria suje'to á chibata,
se acaso não tivesse a honra de ser cullega de V. Ex. Por
conseguinte, se eu commetter alguma inexactidão no
que vou dizer perdóe-se-me, a inten<;ão é boa; desejo
explicações.
A lei de 6 de setembro de 1858, diz o seguinte :
• A1 t. 1.3. Lei de 6 de setembro <!!e 1850. - O preenchimento das vagas que occorrerem não será demorado
por mais de um anna e as promoções serão immediatamente publicadas re•a imprensa. •
.
O decreto n. 163/~ de 5 de setembro de 1.855 determinou que as promoções que se l10uverem de fazer para
preencher as vagas que se derem em todos os referidos
corpos e armas sejão com uma mesma data sob a generalidade estabdecida no art. 2o da citada lei.
O art. 1o do decreto n. 1950 de ~9 de julho
1857 diz
que o preenchimento das vagas de officiacs dos diiierentcs
corpos e armas do exercito, de que trata o art. 13 da lei
n. 585 de 6 de setembro de 1.850, será feito cm cada anno
por uma promoção geral.
·
·
Observe o senado que a execução desta lei teve logar
sempre em um só dia, e no tempo .do ministerio de .t
de ma:o em 2 de dezembro de 1857; em 1858, como no
anno antecedente, se fez a promoção geral nes'e mesmo
dia, exc.epto a dos alferes e tenentes, por estarem as
academias sujeitas ao rigor dos exames, e esperar-se a
conclusão <lestes para ser a proposta publicada com a
mesma data do dia 2 de dezembro. O que tem feito,
porém, o nobre ministro da guerra? E observarei de
passagem que até agora ainda não se cumpriu esta p:omossa da promoção dos alferes e tenentes; e!la foi fetta,
pó:le-se dizer, com o caracter ofTh::ial, na folha que ou,
é otficial ou publica os actos omciaes.
Por decreto ele 23 de abril deste anuo houve uma promoção de quatro segundoHenentes do engenheiros a
p1 imeiros-tenentes. Por decreto de 1.5 do junho tambcilJ
deste a?no foi promovido a e!l'cctivo o brig."doiro gra-
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duado ManOel Luiz Ozorio. Por decreto do 4 do junho
de te mesmo anno se promnvêt ão ·17 sfilgundos-tenentes
de engenheiros, dous d:t.os de ar t'lllaria, sete alferes do
inl'antaría. Todos e: iiu alf'cl'e:l .:.lumnos.
. Ora vê V. Ex. que o regulamento e a lei por elle ex.:..
pl 1cad:, não te em sido obse1 Vtidos, porque tem-se feito
promoções fót a do tempo nelles marcado.
o Sn. SouZA E MELLO: -As leis não marcão tempo
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~. A este conselho incumbe :

· • Consullarsobce tudo que fór relativo á instrucção e
ensino tl1eo~_ico e pratico dos alumnos, ou pro pó r· ao governo o que Julgar a bem do mesmo ensino ·
c. Désignar os compcndios provisorios ~ icdicar os
rnews de se organisarem compendios definitivos e inetrucçõcs praticas para o ensino escolastico;
« Orgaoisa1· programmas. circumstanciados para os
exames e ensino theorico e pratico. »
.
al.~um.
O Sn. VASCONCELLOS : -Não deYem ser as promoções
Ora, no art. 105 do mesmo regimento se requer que o
a um só tempo, segundo o regulamento que acabei de le1'; vice-d1rector tenha o curso de qualquer das armas scien.
os mini~tros. que praticárão esta lei não a entendê ão tificas.
assim 1 Está revogado o decreto que Ii?
. C~mo o senado sabe, foi n_omeaclo presidente da pro1.
vmc1a de 1\Iato-Grosso o vtce-director da escola de
O Sn. SouzA. E 1\IELLO dá um aparte.
appilcação, e foi substitui-ia um official que não tem o
0 Sn. VASCONCELLOS:- Bem; mas, se a lei não o curso e:(igido pelo regulamento.
prescreve, ha uma obscrv~ção de peso contra a de V. Ex.,
O SR. SouzA. E llfEJ,LO: -Está perfeitamente c.ngae eu a farei depois. Pela morte docomelhei··o Joaquim
tem o curso completo de artilharia de arma scícnVicente Torres-Homem, que teve logar depois do .d!a 2 nado;
·
de dezembrn, foi promovido a cirurgião-mór de dtvt~ão tifica.
o cirurgião-mór de brigada Dr. Manoel do Rego Macedo.
O SR. VASCONCELLOS:- Procurei informar-ruédeste
A promoção do corpo de saude se rege pela mesma nor- facto, e a~severou-se-me que esse .ofiicial não tem as
ma que a do exercito.
h?bi_lit&ções necessarias requeridas pelo 1egulamento que
Se a lei manda que as promoções devem. ser feitas á ClteJ.
p~Pporção q~e as vagas s~ derem, como dts~e o nobre
0 SR. SOUZA E MELLO:- Tem O cursô dé artilharia.
mmistro, e na!l em um so acto, qual a razao por que
UAU Yoz·:- Está inteiramente na letra do ;,~rtigo.
S. Ex. não tem preenchido as vagas de brigadeiro que
deixou o Sr. 1\liguel de Frias e Vasconcell~s, e outra pela
0 Sn. VASCONCELLOS:-;- Pó de ser que esteja; no en.;;·
promoção do S1·. Ozorio a brigadeiro 1 Porque se não fez tanto geralmente se acredita .. :.
·
a promettida promoção dos alferes e tenentes? S. Ex. deve
O sn:. SouzA E MELLO:-Temcarta da academia.
ser con~equente; se o crue estou dizendo é paisanada,
O SR. D. MANOEL: -1\las V. Ex. modificou muito';
como riaturaltl)cnte ha de ser appellidado pelos senhores
que entendem do riscado, perguntarei: qual a ra2ão por
0 Sn. PRES:DENTE:- A.ttenção!
que S. Ex. não tem preenchido as vagas que se dão, se
0 Sn. VASCONCELLOS:- Pó de ser que a péssoa a
na inte!ligencia de S. Ex., quer a lei de 1850, quer o regulamento que citei, autorisão estas reformas isoladamente? quem eu ouvi a este respeito não esteja bem ínfermada.
O decreto n.· 1900, que deu re6ulamento ao corpo de
0 Sn. SOUZA E 1\IELLO :-Foi mal informada. . .
saude do exercito, diz :
U~IA voz :-Vamos averiguar isto bem •
• Art. l1,o Quando cm qualquer província l1ouver falta
0 Sn; D. ]IANOEL :-Peço a V.. Ex. que averigue.
absoluta de cirurgião militar para o Eet·viço da força que
0 Sn. MIRANDA :-Basta um aparte para discussão
nella se achar, o respectivo presidente poderá engajar
cirurgiões civis para es~e serviço, com as vantagens ~e melhante.
segundos cirur~iõe ·, até que o governo resolva definitiO Sn. VASCONCELLOS :-O nabre senador pela pro,;,
vamente, conforme a circumstancia de haver ou não no vincia de Mato-Grosso diz que .basta um aparte para disquadro do corpo da saude officiaes disponíveis para o cussão' semelllante. V. Ex. vê que é uma maneira um
mencionado fim. •
tanto dura de tratar um collega.
·Esta autorisação é sómsnte conferida aas presiden0 Sa. MIRAlliDA :-Não, senhor.
tes de províncias para o caso de não haverem alli
cirurgiões militares, e nunca para a córte, porque o
O Sa. VASCONCELLOS: -Eu nunca respondi àssim ao
regulamento refere-se muilo expressamente ás provín- nobre senador quando elle o anno passado me· fazia obcias onde não houverem cirurgiões militares; na córte, servaçõe~, e ta~vez que com um simples aparte eu puno quartel-general se achão dous cirurgiões militares, desse satlsfactonamente responclcr-llle.
(lia di.fferentes apartes.)
.
.
0 Sa, SOUZA E MELLO : - Qu~tro;
·""' 0 .SR. VASCONCELLOS:- Então melhor j l1a um em
.Não s~i ~ambem, Sr. presidente, qual o motivo por que
· Belém , aqui muito perto; havendo um outro na fazenda fot demitttdo o coronel reformado, o Sr. João Caetano ·
de Santa Cruz, que é o superintendente. Entretanto, Espinho, da commissüo em que se achava, e que, nos diS. Ex. nomeou o Dr. Lopes,cirurgião civil, e que, nomeado zem, de1empenhava com zelo e honestidade, para ser
. ..
para seguir. em uma commissão para fóra da córte, recu- subst' tu ido pelo Sr. brigadeiro Favila.
sou p~rtir.
O Sn. SouZA. E MEL tO: -llavia ires mezes não vinlla
V. Ex. vê, portanto, que tenho muita razão para pedir á repartição.
esclarecimentos ao nobre ministro da guerra; é preciso,
0 Sn. VASCONCELLOS :-Dizem; Sr. presidente, que é
pois, que S. Ex. nos diga porque procedeu assim, como um official muito honrado .. Eu não o conheço, não sei
entende o regulamento, e como o applica?
quen1 é. Acrescenta-se que se havia com muito zelo no
Sr. presidente, ha um outro facto sobre que tambem serviço, é que, tendo a infelicidade de enfermar, foi
substituído immcdiatamente .....
careço explicações de S. Ex.
o Sn. SOUZA E MELLO :-Depois de ires mezes.
O SR. D. MANO EL: - Olhem os paisanos como se sabem nesta matel'ia I
0 Sn. VASCONCELLOS:- .... por um outro official,
O SR. VASCONCELt os: - Pelo regulamento da escola contra quem nada lenho a dizer, tanto que; quando mid~ applicação deve haver alli um director, um vice- nistro da Justiçn, o nomeei eammandante superior da
dtrcctor, um commaotlante de batalhão, lentes profcsso- guarda nacional na Bahia. Mas me parece que a equidade,
t.cs, etc.:
se nãa a justiça, pedia consideração para com este empregado.
'fnlvez os nobres ministros entendão tambem
• Deste conselho são membros:
quo como elles os seus subalternos não devem adoecer
0
• § 1. O director;
(risadas); se assim é, não quero perturbar os nobre~ mi~ 2. 0 O vice-dircctor c outros empregados.
nistros na SUil theori<t. !la outros fac.tos de que a im-
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prensa se te-m occupado o qu; mo parece que não tcem
tido uma resposta por parte do honrado ministro da
gucrra. A hora es:á muito adiantad.1; eu, portanto, não
trarei para a uiscus~ão 'tantas quantas censuras se tem
dirigido a. S. Ex., mesmo porque não estou plenamente
informado da justiça de algumas deli as.
·
Tem-se dito, por exemplo, que os membros de um
conselho de investi~ação farão punidos pelo voto que derão no conselho. Eu não entro na apreciação da justiça
da sentença deste come lho, fallo porque houve viol-çao
de um prmcipio. Se, como disse na camara dos deputaJos
.uni membro que defendeu a S. Ex., este acto do Sr. ministro foi para desterrar esses ollici.tes, pi?ço a V. -Ex. lil!:cnça para protestar em nome do poder judiciaria contra
semelhante procedimento. .
O Sn. Souz ..\. E MELLO:- Creio que o Sr. presidente
não aceita protc_stos. . .
·
O SR~ D. MANOEL ; -Não aceita? Porque 1
0 Sn. SouzA E li-IELLO dá um aparte.
O Sn. PRESIDENTE : - Attenção!
O Sn. VASCONCELLOS: - V. Ex. sabe que o official,
não quero dizer soldado, bem que seja o termo geral, o
ollicial cl~amado para pronunciar o seu juizo como membro do conselho de invcstigaçao examinJn lo o acto de
corpo de delicto, se está provada a parte dada contra o
réo, o seu despacho corresponde á pronuncia no fóro
commum. Ora, como admittir a defesa feita ao nobre
ministro da guerra com o fundamento de que e~ses officiaes deverião ser puoilos pt!o voto que derão no
conselho, por mais injusto, despropositado que seja
este -voto? E demais, se é um degredo, muito Lem serYido ficará o 2o regimento de cavallaria do Rio Grande
do Sul se souber que o official que se degrada para alli
com mandou o 1. 0 corpo de cavallaria da córte, e Y. Ex.
sabe que os officiacs que commandárão es~e co:·po no
Rio Grande do Sul forào sempre officiJes muito distinctos, como o Sr. Ozorio e como o Sr. barão de PortoAlegre. Não me rcc01do senão destes dous nomes.
Sr. presidente, V. Ex. me permittirá que não me
.assente sem pedir ao nobre senldor pela província da
llahia licença para attenuar a impressão que possa causar
a censura de S. Ex. dirigida ao nobre ministro da guerra
no que é .relativo a reme;:sas de armamento para a provincia do Rio-Grande do Sul.
Sr. presidente, todos sabem a circum~tancia em que nós
recebêmos a administração do estado (apoiados), em relação aos negocias do Paraguay.
O ministro anterior, sem que nisto queira fazer a mú
leve cens~ra a meus lJOnrados advE·rsarios, n:l.o estava
preparado para q11alquer emergencia que pudesse chamal' ás armas b.rasileiros ccntra as forças do Paraguay.
Da maneira por que se ião encaminhando e por que se
cncaminhárão os Degocios, e no estado em que nos encarregámos da ge· encia dos negocias publicas, teYe 0
ministerio passado de preparar-se para a luta armada
que poderia dar-se. Parece-me qne o hont·ado ex...miministro da guerra já decbrou em uma das casas do parlamento que não existião 1~0 arsena.l de guerra senão
duas espadas; mas, quando o ~~:rsenal de guerra estivesse
abarrotadodearmamentos,de ballasdecar.'aignacs,etc. etc~,
~e ria cu Irado o nobre ex-m,iqistro da guerra· por terem o
armamento ~ o fardamento chegado a. seu destino em
rnáo. estado? Não vê V. Ex. que é uma censura que
não pó de ser razolvclmen e feita ao ministro?
(lia um aparte,)
Eu tenh9 convicção de que n~o foi essa a intenç~o do
nobJ'e senador, membro do ministerio de 4 de ma~o ;
não Jevo, entretanto, ouvir silencioso proposições que·
se podem prestar a falsas explicações de seus actos.
Sr. presidente, quando estive na administração da
província de :Minas, onde ha um corpo fixo de fa
Jinha, em uma occéhill.o dir·igi-me ao trem 1cllico plra
examinar os oujcctos remellidos do arsenal de . guerra da côrte, achei alli uma porçüo de sapatos, todos dlcs elo pé direito, não havia um só do pé es-

· querdo. Seria culpado por esta fo.~lta ·o nobre n1ioistro
lia guerra de então'! Seria razo ..H'el qne eu viesse â tri·)Una censura-lo p.1r isso? Não; outros factos se dito, e que
J)Odem provar, não contra o ministro, mas contra subalternos. E vão remettidos, por exemplo, para a provincià
11e Minas artigos que deviào ir para :Mato-Grosso ; pannoJ
de linho, algodão, sap:ttos cm grande quantidude, são
!epositados mais de uma vez no trl'm bcllico do OuraPreto; o minititro da guerra terâ cul1'a de que os burros
·:n vez de seguirem para Mato-Grosso tomem a estradaclli
Minas? Bem se vê que o nobre senador, a quem tributo
muito respeito, não poderta fazer esta censura ao nobre·
ex-ministro da guerra, nem estas podem ser bellezas da·
:tdmini>tração passatila, segundo disse o nobre senador
'1elo Rio-Grande. do Sul, que se senta a meu ladq.
Fallou-se tambem ein artigos da fabrica de polvora, que
.1a província do Rio-Grande e; tão expostos â chuva e ao
·ercno. Não sei se Lambem i ·So se pretenda attribuir ao.
uobre ex-ministro da guerra: como está ausente das carnaras, pôde ser que lhe qut:i ão imputar muitas talt~s!
O Sn. D. lUANOEL : - Se tivesse assento na camara,
JUtros gallos cantarião I
·
O Sn. VASCONCELLOS: -Sr. presidente, não prelendta falia r no ministc io da guerra, porque, a:ém de
incompetente, de,de muiio tempo tenho relações de
~mizade coru o actual Sr. ministro; mas Y. Ex. observou
que me t~ontive nos limites da moder~ção, e que, dcfenjendo o me11 collega ausente, ~ó procure i ar1 edar censu·
ra~ ou injustas apreciações de seus actos.
V. Ex., portanto, vê que fallei compelliJo pelas cir~
·umstanci.;s. Tenho outros apontamentos e a,·sumpto
?ara demorar-me muito; mas vejo que Y. Ex. es1á faLi..;
~ad') e ~hora d.a sessão já muito prolongada, po~ isso
-,~,) aqut por hoJe.
.
· ·
A dtscussão ficou adiada por não 'haver casa.
·
·
· ~ Sn. Pl\ESIDENTE deu para ordem do dia da sessão. se,amte:
3a discus~ão da .. proposiç5:o da camara dos deputados
:.mce Jendo duas lotea·ias em Leueficio das obras da it;reja
.na triz da vil!a do Pilar, na província da .Parabyba, coiu
a emenda que }lassou em 2a discussão;· .
.
E as outras ma terias já designadas.
Levl:)ntou-se a se~~ão ás ~ 1/~ horas da tarde,
1
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DO SR. MANOEL IGNACIO CAVALCA:Nl'!
DE LACERDA.

SUMMARIO.-Expedie:Jte.-Ordem ào dia, -Approvação
das loterias concedida) em beneficio das obl'as da igl'~ja
matriz do Pilar, na provinci(! da Parallyba.~ Pensão á
vtscondessa de Sepitib~.- Approvação d~ outma loterias
concedidas a algumas matrizes da provinci.1 do Espirita-:
Sanfo.-Orçamento c!a _9!t~rra.Discurso do Sr. llltranda.
A's 10 o 3/4 horas da manhã o Sr, presidente abriu a
sessiío com 31 Srs. senadqrcs,
.
Ltua a acta da anterior, foi appr JVada,
,EXPJH>lENl'E.
O Sa. ·go SECRETARIO, servindo de 1o, leH:
Um aviso do ministerio dos negocbs da fazenda, cm .sa·
'tisfação â requisição-do senado de 20 de agosto de 1857,
remettendo os documentos que esta vão nnnexos ao de:.
crelo n. 608 de 6 de agosto de 1851, autorisando o governo
rara conceder a Zeferino Vidra Rodrigues· a remis~üo da
dhi.Ja proveniente do ar1eodamento do Rincão do
Saican,-A quem fez a requsição.
:
Uma rcpreseot 1ção da camara municipal do 'Mnr ~o
IIe•panha contra o projecto reMiv.o ú reforma bancnria,
-A' comm,issão do tnen•ta,
·
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farei t~mbem mais do que reproduzir os argumentos de
que se servira o nobre ministro da guerra, e com os
quacs tão pe1'feila c concludentemente desfizera as arguiçOes f~rmuladns pelo primeiro dos oradores.
·.~r. presidente, nllo erão o~ nobres membros da oppoSlÇaO o~ o_radores mais pr?pr10s para virem estigmatizar ·
como manamente excessivo o orçamento d~ que se tra.CONCESSÃO DE LOTERIAS.
ta, porquanto esse orçamento fox obra feita e acabada
durante a administração de<\. de maio; foi proposta deste
Enti'OU em 3a discussão a proposição da camara dos ministerio, sustentada por elle na camara dos Srs;. depudeputados conceclcndo duas loterias em. ·beneficio das tados, a alli por elle e por seus amigos augmentada com
ob1 as da igreja matriz da villa do Pilar, na província da a eno1me somma de ~,8<\.S:.HSasoo.
•
·
:Parallyba,· com .a emenda que pass®u na 2a discus~ão; e,
Que Clllpa, p_ortanto, póde dessdacto resultar, quer aonão havendo opposição, foi approvada a propos1ção conl a actual Sr. mimstro da guerra,. quer â maioria que neste
emenda, c rcmcttida e~ta á commissão de redacção.
momento o sttst~nta? Que culpa lhe póde pro,·ir de ·um
acto
que é perfeitamente da nobre opposição, de uma
PENS.tO A' VISCONDESSA DE SEPITIBA.
proposta que fôra feita pelo ministerio a quem ella então
Te"~"e ia discussão, e passou sem debate para a 2a e desta sustentára e cujos actos ainda hoje tão ardentemente
para a 33, a rroposição da mesma camara approvando a elogia? Que culpa nos póde resultar deste augmento de
pensão annua de 1:2ooa concedida á viscondessl de quasi 3,000:000S feito e decretado pela camara dos Srs.
dc~utados com plena acquiescencia do gabinete de 4 de
Scpiâba.
ma10? Ab;;olutamente nenhuma I
·
CONCESSIO DE LOTERIAS.
No entretanto a actual maioria recebe e sustenta esse
Seguiu-se a 3a discussão da proposiç11o da dila camara orçaJl!ento tal. qual foi apresentado e sustentado pela
conced..:ndo quatro loterias em benefh:io das igrejas ma~ propna maio na de. então,. salvas as emendas da commis•
trizes Elas cidadl!s da Victoria e S. Matheus, e da vil! a de. saodo senado: é n:~so maxs generosa, segue os justos dicGuarapary, na província do Egpilito-Santo, a qual pro- tames de sua consci~ncia, adopta a doutrina e principias
po~í;ão foi approvada sem debate para subir ã sancção que entende convementes ao serviço do paiz; não atten~
impe. i..tl.
c~e á côr daquelles que podem casualmente'achar-se ao
ORÇAMENTO D.\. GUERRA.
timão dos negocios publicas. Não somos caprichosos, não
obramos com despeito, aceitamos e respeitamos todas as ·
Estando pre ·~:1te o S• .. sena~or ministro dos negocias boas idéas de nossos adversarias.
da guerra, cout,nuou a d1scus~ao; ad ada na sessão anteSeja ou não, porém, excesstvo o orçaménto, o que im':"
ceJente, d0 art. 6o e ~eus paragraphos da proposta do) porta saber é se as verbas nelle consignadas se achão
poder executivo, fixando a despeza e orçando a receita ou não bem e perfeitamente just:ficadas i o que se quer
geral do ~mperio para o exercício de 1859 a 1860, com saber é se os serviços decretados nessas dillerentes ver•
as respecttvas, ~mendas da camara dos deputados e da bas podem ser ou náo provavelmente .satisfeitos com as
comrrnssão de lazendJ.
quantias orçadas.
·
.
D~sde que os nobres membros da ópposição se não
0 SR. MIRANDA': - Peço a palavra.
encarregárão de mostrar excesso nessas verbas, despro0 SR. PRESIDENTE~ -Tem a palavra.
porção entre os dilfercntes serviços decretados e as quan. O SR. M•R~NDA (movimento de attenç~o) :-Não preten- tias applicadas para satisfaze los i desde · que isto não
dia, Sr. prestde~te, tomar parte na dtscussão ~o orça- fizerão, como era do seu rigoroso dever, não os soccorre
mento dos negocies da guerra, porque não deSeJava au- dirdto algum juslificavel ou plausível para que venhão
xiliar de qualquer 1110do o empenho em que se achão os impugnar o result.AElo ou a somma ·das consignações vo~·
nobres membros da honra la opposição, em protellarem a tadas. Não é isto corrrsponder á confiança· do p:üz I ' •
discussão dos orçamentos, atlm de impedirem que o se- · O senado sabe, Sr. presidente, que os orçamentos teem
nado possa votar as medidas importantíssimas, que se ido augmentando propoJCional e progressivamente desde
achão ou po dc:m achar,..se alfectl!.> á sua consideração. os primeiros annos em que elles forào com alguma regu-·
Jlui, porém,_na s~ssão de hontem de alguma. m~neira prú- !aridade discutidos e votados até a presente data. A provocado a (h~cut1r este orçamento por um mctdente que porção tem sido regular, sempre justificada; c, se porse deu entre mim e um nobre senador pela provinci..t de ventura algum excesso se dá entre o orçamento: presente;
Minas, na occasião cm que o vimos, bastante mortificado que regula a somma de cerca de H,OOO:OOOS; co!Xl alguns
curvar-s~ á necessidade de ver por um simples aparte, pro~ dworçamentos antériores, a dill'erença não póde. depôr
ferido pc~o. nopre ministro da guerra, CO!llpletamente seguramente contra o nobre actup.l Sr. ministro da guerra~
Em 1850, sendo ministro o Sr. Souza ê Mello, pediu'-se
respondida e estragada uma grave accus~ção q!le lhe
dirigira ~~.lativam~nt~ â nom~ação de vic~..,dü·ector Ela a somma de 7;483:032a286 ; em 1851 pediu.,:.sê a somma
de 7:466;745~087, menos 16:287g199. Em 1852 pedi'u-se
~scolarmhtar de appl1ca,ção.
· Vendo-me então olmg~dJ a toinar parte nesta discus- a somma de 7,325:·U8S027, l1aven•lo para menós
são, não me li.mita1ei uoic.,meHte a dar uma resposta ~a 141.:327g060. Em :1.853 pediu-se 8,039:577g648, havendo..
tistactoria ao mesmo bonrado senador e a um nobr~ um pequeno augmento proveniente de differentes ad~
membro que em uma das sessões aotoriores fizera a dições e de diversas consignações autorisadas. por lei,
.
·
· ,
honra rte dirigir· se ao orador que nrste mt)mento occu- e pelas exigencias do exercício.
Combinando, portanto, o orçamento na ultima data em
pa a atlenção da c;;sa, mas tambcm occupar...me-hei em
1esponder ao que por parte de um outro oraclor pela pro- que o l10nrado Sr. ministro da guerra se achou na gerencia dos negocias de sua repartição com o que actual~·
víncia do ~1ioas se disse hontem na ca~a.
O prime1ro dos oradores, que encetou a discussão, com- mente se apresep.ta, apparece uma aUl'trença de 3, 000:000$~
bateu o orçamento de que se trata por ser nimiamente Como, pois, f.zer-se o nobre actual Sr. ministro. da
excessivo, e nesta pa1te não fez mais do que acompanhar guerra 1espon~avel por um a:ugmento que se deu durante
:•o nobre senador pela proviocia do Pal4 em tudo quanto os temJlOS que med1á1 ão entre a ultima data rm que elle
l1avia dito na occasião em que discutia o me~mo Clr~a,. foi ministro e aquelia em que actualmente de novo ~e
· ·
menta; reprodu1:iodo assim observa~ões que já llaVt:lO &presenta 4 frente dos negocias da sua repartiç~o?
sido cabalmente respondipas pelo nobre ministro da
Não quero todavia di~er com isto que os ministros que
sue1 r a.
se acbavilo encarregados da acministração da guerra no
O illustrado orapqr a qu~m tenho a honra de r.eferir- espaço que decorre de 18~4. até 1859 não procedessem
me .entend~u pop.venient~ msistir nas observações en., regula1 mente na gestão dos n~'goci<:>s, e que esbanj asseni
t:1,o !cit(J.s na casa pelo ill~strado senador pela província ou não zelasHllD devidamente os dinheiros publicos, como
ll.o J•ará 1 e c.u, acompanhando.,o nessas obs . . rvaçocs, n~o aqui ai11da hontem com 11otavel desembaraço se dis~e eiJl
~o

Ficou sobre~ I~Jes:t, para ser ~~xa.mina.da e approvada, a.
folha do ~ubsH.hO dos Srs. senadores do ao mez Ud preseilte sessão.
Comparecê1 ão na decurso da sessão mais 3 Srs. sen:xdores.
ORDEM DO DIA.
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rel'erencia ao actual ministerio. f:;ço justiça a todos, recurso da lei de 9 de ~clembro de 1850. Se na lei da H·
porque entcnuo crue não só os mini~tros que governárão Xàçüo d:ls forças ou em qualquer ou.tra. se rcconheee a
desde 1850 até 1854., como aquellcs que lhes succedêrão necesdJade de decretar· se um serv:ço, o qual não é
c que vicrão a.té a data presente, se teem h(lvido (I respeito previsto nem comp1ehendido na lei do orçamento, o go.
do cumprimento de seus deveres de uma mancit a hon- veruo terá então o direito de recorrer aos creditos supplc~
ro: a e digna.
mentares ou extniordinarios que l11e são facultados nes..
A proporção sempre crescente que se nota desJe 18150 sa lei. E, portanto, já vê o nobre senado!' que, por Lào
até 1854, e dessa data ate a pr.esente de 1859, Lambem ter precedido a discussão da fixa,ii.o d: s forças de terra
se ob:erva e Ee dá se porventura lançarmos ligeiras á discussão da lei de orçamento, não deixadõ de ser
vis Las para o que occonúa na repartiçfio da guerra desde feitas as despezas que no projecto da tixat;üo das forças se
decretarem, caso o góverno se que:ra. aproveitar das au1827 até 185~.
·Em 1827, por exemplo, primeiro anno em que se torisações concedidas.
votou um orç~mcnto, foi a despeza da guerra orçaJa em
E, demais, a lei da fixação das forças de terra não inl2,35S:OOOS. Cinco annos depois,~ 1832 r tomo este tern:~ põe ao governo a obrigação rigo10sa de Eatisfazer a todas
afim de não demorar mu: to a tmnha demonstração), fm as autorisações que lhe são dadas; não ha ur:r:a só dessas
orçada em 2,500:000a. Um pequeno accrescimo, portan autorisaçõcs que seja po~itiva, terminantr, obrigatoria ;
to, houve logo durante este per iodo ..
esta no arbítrio do governo usar clellas ou deixar de
Em 1831 !ol orçado em 2,963:223$580, dando-se tam- usar, conforme julgar mais conveniente ao serviço. E
b. m durante o novo período de cinco annos um outt o S. Ex. sabe que u proprio Sr. ministro da guerra lcii o
pequeno accrescimo •
primeiro a reconhecer, quer na camara dos Srs. deputa.l!m 18t\.3 foi orçado e:m 7,185:389~, e todos sabem as dos, quer em um 3pat te dado aqui em uma das sessões
razões extraordínarías que então prevalecêl'üo pJra dar- ~Jnteriores, que elle aceitava, por ext·mplo, a auto: isação
se neste caso um Lào e;x.traordinurio augmen Lo de verba. relativa a essa força denominada guarda das .fr(j)nteiras,
Em 184·8 foi yotada em 7,l.28:557a. Em 1853 em que constitue a ultima das aulorísaçõcs, apmas para me8,039:577~. Em 1854. em S,387:7h-9a.
dita-la e melhor con~i lera-la, afim do conhece_r a conveVê-se, pois, que desde o primeiro anno em que se nirmcia de uma semelhante medida.
discutiu e deu-se um or,,amenLo para os nrgllcios da
Pude, po. tanto, até acontecer qÚe estas despczas, que
repartição da guerra tem sempre subido a comigr.ação par< cem !Jo: roro: as a0 nobre senador, n5.o tenhão de se
das quantLs para as despe2as em uma pror,orçào re- realizar, por isso mesmo qne o governo poderá prescingular. Esse augmen!o acompanha naturalmente a prcs- dir das autorisaçõcs que lhe são conferidas.
,
~ão das necessidades que se vão sentindo, serve para saEntendi?, porém, Sr. presidente, que a nobre oppotisfazer· as convenienctas do serviço, as novas e ines- sição não deveria fazer de semelhantes autoris3çõcs um
pet'ad~ s urgencias do esrado.
cavallo de batalha. Quem wrá o executor da lei que fix.a
O augmento, portanto, que hoje se observa, aug- actualmente as forças de terra? Quem será o cxecutot'
mento que, mesmo quando não fosse justificado, não Jeste orçamento? Pt:nsarião acaso os nobres mc.mbros
faria comtudo o actual gubinete incorrer em culpa de es- da opposi1~<1o, quando na sessao p~ss::.da tão dedteado.s
pecie alguma, esie augmento sempre se deu àesde o miniõteriaes se mos travão naquelles bancos que me são
pt imei1 o orçamento; esse augm~:nto, que tmto hoje se f: outeiros, que não selião ellcs os executores do orçr.impugna por parte d~quclles n:csmos que o propuzerão e mctJto por clles apresentado e hoje por elles tão cruelo sustentarão com toda~ us suas força~, nós o acciLlmos e mente impugn::.do?
·
justificamos ptla maneira por que se acaba de ouvir.
~ão de certo ! Pensaríamos n6s que seri5o os noFsos
N5.o era melhor c mais honroso que a illustre oppo- amigos os que adoptarião e concluinão a propria obra. da
siçilo, em Jogar de levantar futcis motivos para accu- opposição 'I Quem jt1mais pensou que seriam os. nós os
sar-nos, em vez de renegar sua propria oura, em vtz de melhores e mais sinceros dd'ensores deste orçamento,
aproveitar todos os meios de opposição ao governo, não que elles hoje tanto repellem e rene~üo? Ninguem por
era melhor, digo, que aceitasse a verdade dos factos, cur- certo ! Ninguem saue o que nos reserva o futuro ! Ninvando-se nspdtosa ás condições do ~yster.1a, e pres- guem sabe se estes orçamentos serão executados por
tando a devida homenagem a le<>IJade e honestidade de algum governo de saias, na phrase de um nobre senador
seus adversarias? l\ão era melhor que nos auxiliasse leal pela provincia do Rio-Grando do Sul, ou se será executa.·
c francamente no andamtnle dos negocies publicas, de- do por um governo de barbas at6 a cinta, srgur.tlo o pensistindo d~ssa opposiç5.o acíntosa c system:.ttica, de que samento de um ncbre senador pela província de ~iin::.s !
da tão tritte exemplo 'I
O SR. D. MA~OEL: - na no~idade no uecco?
UMA voz: ~ Assim dizíamos nós o anno p:.ssado.
O
Sn. 1\hRA~DA:- Seja quem for o executor destes
O SR. lUmA~DA: ~ E porque não o dizem agora?
orçamentos, a honr~da opposição não se devê1a dirigir
UMA YOZ:- Faze o que d:go, e não f<Jças o que eu faço. em suas discus:ões senão pel;.,s vistas sincc·ras, leacs e
. O SR. nfmA~DA : - O nobre senador pela província legitimas de um verdadeiro interesse puulico. Mas ella
de Minas, a quem rue tenho refcJido, accusou anda o nào p. ocede as~im, e!la não quer o orçamento que se
orçamento d~ ser infe:ior em perspectiva ás despezas que di sente, porque o gabinete de 12 de dezembro não é o
se tem de fazer, e dtsse que, se porventura estivesse gabinete de 4 de Dlilio. ,
cm seus principies, elle proporia o auiamento da discus0 Sn. D. MA~OEL: - Ora, que duvid:t!
são até que ·da camara dos Srs. dtputad0s viesse remetO
Sn. MIRANDA : - Ella não quer o orçamento que
tiJa ao senado a proposta de lixnçao uas forças de trrra.
se
dtscute,
Forque não estão á te~ ta da administração dos
S. Ex. não comprehende como é que, não se achando
ainda orçuda a quant:a que tem de ser votada para os negocios superiores elo estado os homens a quem ella.
diversos serviços determinados na lei da fixação das forças tanto endeosava, e por arr.or dos quaes não descobre em
ue terra, se possa fazer com acerto um or~amento, uo nenhum dos seus adversai ios, nern honra, nem illustra\ão, nem economia, nem zelo pelos dinheiros publicos.
q~al n~o s~o prevbt<•S .as despezas d~ que trata essa
O Sn. D. 1\IA~OEL: -Isto é exageração!
lei, cu;a d1;scuss:1o dovw preceder á dtscussão da lei do
orçamento.
O Sn. ~fiRANDA:- Ainda hontem se disse que o nobre
A resposta, Sr. presidente, me parece facil. (Para o mif>i>tt·o da guerra, o Sr. Manoel Felizardo de Souza e
Sr. Dias de Carvalho.) Rogo a V. l':x. que, no caso de niello, é eminentemente f'sbanjador e esperdi1,ado. Eu o
entender que o não ucompanho fielmente em suas obser- ouvi em apartes que se soltarão do lado oppo&to ....
vações, me faça o l~vor de advertir, pois ou me subO Sn. D. MA~OEL : -Isto não tem nada com a illusmdtcrei u ellas Jio!mente,ou desistirei da contestação que
tr~ça.o.
lhe prdcndo olfcrccer.
A rcspo•ta é fucil. Para satisfazer aos serviços não · O Sn. Mm A~ DA:- Tal é a antipathia que ~lguns dos
previstos c uccrotado$ na lei do orçamento temos nós o no)Jrcs ;IDcmLro~ ~~ ).11\nori~ ~cd~cUo i\ seus íl.QV~r~~ríos;
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tu! ó o interesse que os anima em os verem fóra das fres publicos, porquanto é condição que não w :mgposi<,Õ(·S oJliciaes, que tão dignamente occupão, que até mente nem o pessoal nEm a despeza.
O terceiro faculta e~ tabelecer na província de 1\Iatochegão a acoimar de ~xtraordinario, esbanjad?r, illegal e
esc;.ndalcso 0 P' opno orçamento que elles lormulâ1 ão ; Gro~so desde já uma fabrica de fer1o e outra de polvora
'
orçamento que seria excellcntt>, optimo, muito regular, dando-lhe os co1npetentes regulamentos.
O nobre senador embirrou com estas duas fabricas
qne estaria muito nas p1·evisões dos ií.lteresses do paiz,
se não fossem os membros do gabinete de 12 de clezem- para a prov~ncia de Mato· Grosso ; achou que se ia lazer
bJ o, mas sim os de 4· de maio 1 que ainda se achassem uma _excesstva despeza na creaç~o de semelhantes esta~
belecimcntos ; mas '3. Ex ....
no poJc1.,
0 SR. DIAS DE C.A.n. VALUO : - Não disse qtle era ex·
O Sn. D. :MANOEL:-:- V. E:.:. está muito poetico hoje.
cessiva
a dcspeza.
O Sn. M'IRAND.I.:- Eu peço á nobre opposição, e es0 Sn. MIRANDA: - Então que disse?
pecialmente ao honrado membro que neste momento me
faz a honra de interromper, que se lembre das interpella-:
0 SR. DIAS DE CARVALllO dá um aparte.
ções que nos didgião na sessão passada, que se recorde
O SR. 'MI~ANDA : - O nobre senador disse que não
qunntas vezes elle convidára á honrada oppo~ição de
então para colllgar-:e com os membros da sua maimia, acha exccsstva a despeza que se tem de f:izcr com estas
nfi:n de sustentarem o ministerio, no unico interesse do duas creDçõe,sd; mas que, se as rer.rovà, é porque 1 se o governo não po e melhorar nem tirar partido das fabricas
p~iz, sern considel':Jção a nomes ou a córes politicas. ~u
hoje lhes faço o mesmo appello 1 Venhão p•ra nós, una· que se achão diunte dos seus olhos, muito menos poderá
mo· nos, conciliemo-nos, ou ao menos consinUlo que se consegui-lo em relação ás fabricas que se manda crear
ua remota província de M~to-Grosso.
·
discutão regularmente os orçamentos.
Não·é isto razão suflicientP. A fabrica de polvora se
O SR. D. lU.ANOEL:- E' como nós queremos.
gundo.as infonmções que forão dadas pelo ministerio ae.r,.
O SR. MIRANDA:- Restrinjão-se á discus~:üo das ma- de m~10, e os esclar.cc.imentos que ora se ex pendem no reteri3s e assumptes "que se achão consignados nas di!Ie- la tono do actual m1mstro da guerra, tem brevemente de
olfcrecer grandes e incol,tf'staveis vantagens, com as
rentes ,·erbas.
quaes devem ser bem compensados os sacrifilios que se
0 SR. D. MANOEL: -E' o que fiz,
tem feito uté agora, e que se continuai á ainda talvez a
O Sn. MIRANDA:- Qual! Não matem o tempo na fazer. Demais, a creação de uma fabrica de polvora e
expectativa de um triumpbo 1 com que não podem contar. outra de ferro de Mato-Gros;o, ainda quando tivesse' de
Unamo-nos todos e façamos ao paiz os serviços a q11e acarretar enormes despezas, fica~ião estas bem compennos não podemos recusar, porque é rigorosa obrigação sadas tanto por considerações de convcniencia c de
economia, como por considerações politicas que acomenessa trabalhar uo sentido do bem de todos.
Creio que, se tivessemos o auxilio do nobre senadot· e lhão,-e não podem deixar de ac,onselhar, semelhantes
da honrada opposição, e se as cousas se conservassem creaçoes.
O nobre senador~ bastante illustrado c pre,;idente para
no pé de estabiiidade, qre e tanto de defejar do nosso
lado, quanto é para repellir e condenmar do lado do no- não conhecer c apreciar até onde póde chegar o alcance
bre st nado r que me interrompe, creio que as despezas dessas considerações politicas a que me refiro; e não wu
da guerra, quaesquer que fossem os inc~dentes que se eu, representante pela província de Mate-Grosso, o pridestem, quaesquer que foss~m os serviços que se decre- meiro que aqui levantou a voz em favor da seguranca
ta>sem, poderiào muito razo::tvelmente descer da enorme d.Jquella província e da defesa de suas fronteiras; Dão s~u
cil'l'a a que furão elevo das pela nobre oppo.:ição, podendo eu ~ne venha repeliir uma creação que se prende tão
c?n~1deravelmentc ao sy:tema de vistas e de próvidentalvez descer de um qua1 to.
Cias tendentes, quer ú def( sa da provincia em si quer·à
· Mas é necessario confessar que, para que se obtenl1a um defesa do ímperio, no tocante ás fronteiras da' mesma
~emelhante resultado, cumpre que os nobres membros província.
da oppo:ição, nem concorrão para que o ministerio desça,
Além destas vant~gens, que convido o nobre senador
nem entendão que ellejá não existe. Antes de tudo é pela provinci.a d~ ~inas a conte:s.t~r-me, cccorre que a
preciso estabilídadr, confiança nas institui~ões', respetto bzenda puLitca ma ganhar prod1g10samente com scme~
e consideração pelo merecimento, pelos serviços, pela lhantes. estabelecimentos, visto· que não só a polvor3.
dedicação dos seus adversarias.
que a!lt se pode ·produzir, que se tem produzido, e qllc
até tem tido uma pequena txtracçfio para a republica da
0 Sn. D. MANOEL dá um aparte.
Bolivia, é tão boa .como a melhor que aqui se póde f~~
O Sn. MIRANDA: -O nobre senadl)r pela província zer, como até ficaria alli por metade do preço por que
de Minas pas~ou a fazer urna ligeira analyse das dilferen- actualmente se obtem, em consequencia dos enormes
tes autorisações que constão do projecto, ainda não appro~ ga~tos de conducção. Não só se daria eHa vantagem
vauo, de fix.~ção de força de ter1 a, afim de ver se podia como aioda uma outra que não póde ser quasi actual:
chegar ao seu de~ideratwn, o qual era hnostrar que ellas mente obtida, quaesquer que sejão as diligencias que
são desnecessarias, e que não devem ser outorgadas ao o gov~rno tenha de empregar. Essa outra vanta"em
governo. Vou ter a satisfação de acompanhar o illustre consi~te na ausencia do inconveniente, que heje I'('S~lta.
orador.
da condueção da polvora, porque n"lnhuma chc_~t ·em
O primeiro paragrapho autorisa o governo a alterar os bom estado, toda ella chega inutil, · deteriorad'a, da
regulamentos da secretaria de estado dos negocies da modo que se faz a horrorosa despeza de 60~ com uma ar~
guerra, das repartições do ajudante-general, do quartel- roba de polvora, em pura perda dos dinheiros publicas_
meetre-;;eneral, das fabricas; da polvora, de ferro e de
l!les~nas considerações posso o!Terecer em relação
S. João de Ypanema, não augmentando o pessoal ora exis- á ~s
fabnca ae ferro; ha as mesmas conveniencias, vai-s(}
tente, e diminuindo na somma UJtal dos creditas votadas poupa_r
a !Desma horrorosa d~sp~za 'en1 transportes ; aS'
uma quantia nunca menor de 25:0008.
m~tenas prunas ·quo cntrão no fabr~co, quer de uma, q~er
Não é seguramente esta verba que vai gravar o orça- de outra, que abundão na provinc1a de 1\fato-Grosso, enmento dos negocias da guerra, porque a reforma que se trão no grande calculo dos elementos indispemavcis á de~
ped~, ou que sP faculta ao governo, tem por fim ao confesa e ao serviço da conservação das nossas fronteiras.
t:arJo ~ão augmentar o pessoal e economisar uma quan- Quando o nobre ministro daguerJ a se abalançou a aceitar
tia mu1to menor de 25;000~.
esta autorisação, que lhe foi lembrada por um henrado reO segundo autorisa o governo a modificar os regula- presentante pela provincia de :Mato-Grosso, já tinha á sua.
mentos das escolas militares, sem augmenta!' a despe:a di~posição os dados e indispensaveis esclarecimentos para
procedente do regulamento approvado pelo deCiclo n. 211.6 assim se resolver.
do 1° de março de 1858.
'Xambom, n~o é e~tv, reforma que )lQ. de gravai.' os co.. OSn. Souz.~ E MELLO (ministro da .guerra) d~ um aparto.
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o SR. MIRANM : -Sim, senhor, o seu relatorio dis- elle sustentar na sessão pas5aJa, quando no momento
cute as vantagens dessea estabelecimentos quando trata em que eu combatia o excí'sso ~as auto1isações elle com
a sua eloquente voz me contrt:mava.•.•
da fabrica de ferro de S. João ele Ypnnema.
oart. 9° au'torisa :i. extinguir a companhia fixa de Ser· 0 Sn. DIAS DE CARVALHO:- Quando?
gipe! rassando o serv~ço de sua guarnição a ser feito por
o Sn. MIRANDA : - No anno r·assado, quanào eu
Cúntmgentes do exerCito.
.
Bem vê S. Ex. que a extincção. de uma companlna fixa, com Latia as auto. isações, e nobre senador pela proviu.
lon"e de trazer dcspezas e inconvenientes, traz econo- cia do Amazonas, o Sr. Ferrei ·a Penna, as sustentava com
decisão e vigor, e V. Ex. em um ou outro aparte combimia~ c uniformisa o exercito.
nava plenamente com a opilliáo do nobre senador pda
.0 Sn. DIAS DE CARYALIIO: - Não fallei nisso.
provincia d·' Amazonas ; mas ent!io era o ministeJ i·J de
O Sn. Mm.ANDA: -Então aceita todos os mais ar- 4 de maio, esse tinha direito a ter autorisaçõ.:s, esse po.
dia aceita-las e exerce-las em larga escilla. Hoje as
ligas 1
circumstancias são outras, boje rege o mioisterio de 12
0 Sn. DIAS DE CARVALIIO: - Não disse que aceitava de dezembro, a quem, na phr~se do nobre senador, só se
tamLcm.
póde conceder aurorisações se forem pedidas em pro.
O Sn. 'MIRA~DA: - Então vejo-me obrigado a parar postas bem formuladas a desenvolvidas. Eu quero tomar
aqui, desde que o Sr. senador agora diz que nem lallou e tomo nota de todas estas cousas I
Senhores, nenhuma das autorisações de que tr"ta o
nesse c nos mais artigos, nem os aceita.
O nobre senador impõe-me o dever de não Cl'ntinuar projecto de lei de fixação de forças de terrra foi pediJa
a fazer a analyse especial de cada um dos artigo.s que pelo governo. Apenas com a matería de uma ou outra
constituem as dill'erentes autoriHtções. Parece, pois, que se occupo11 . o SI'. mioistro da guerra cm seu relataria.
o r·ensamcnto do honrndo membro concentra-se todo em Todas lbe farão o!l'erccidas na camara dos Srs. deputadcs.
Como, portanto, correr por conta do nobre ministro
repellír as autorisações : 1°, por serem E-xcessivas ;
2o, por as não querer dar ao governo ; 3°, por não da guerra a obrig 'ção de apresentar propostas delenvol~
vidas e circumstanciadas a respeito de semelhantes serserem bem cabidas na fixação de forças de terra.
Eu duvidaria concordar com o meu illostre collega em viços, alguns dos quaes até são completamente desconhe~
um desses pontos se agora disso se trata>se, isto é, em cidos, são omissos em seu relatorio? Não .obstante a
SE·parar dessa lei todas essas autoris:.ções. Porque, po • parte que respeita a algumas autorisações francamente
rém, talvez fGsse mais conveniente fazer essa separação, offerecidas ao governo na camara temperaria, ha no re~
não se segue que o projecto as não possa comportar.
latorio de S. Ex. esclarecimentos que bem podem supprir
O facto não é novo, elle se acha reproduzido em mais a apresentação de uma proposta; e é preciso. q_ue ou se
não quei~·a ler ou se não queira apreciar devidamente
ce uma lei.
A lei de 1.8 de agosto de 1852 autorisou a extincçlio de esses esclarecimentos para se vir á tribuna dizer que
closws no exercito, legblou sobre reformas, facultou a essas autorisações não se achão amplamente ju:::tificadas.
creação de um quartel-mestre-general, autorisou a orO nobre ministro da guerra aceitou a autorisação
ganisaçilo do exercito , a extincção dos conselhos de para a reforma da secretana da guerra ; quem me lho r
aclministração, a reforma da tabella de gratificações, etc. sustenta essa reforma, quem a inicia mais desenvolvida
Ainda rccentem{nte a lei de 30 de julho de 1856 Cún- e circumstanciadamente é sem duvida nenhuma o mi·
cedeu ao governo não menos de nove autorisações, que nisterio de 4 de maio! O ministerio de 12 de dezembro
farão, entre outras, a extincção das juntas militares, a não fn mais que aceitar a otl'erta que lhe dirigiu a ca~
reforma dos registres dos arsenaes de guerra, da conta- mara dos Srs. deputados, fundada nas exigencias e nas
doria g('ral, da pagadoria das tropas, das escolas militares, informações do ministtrio de 4 de maio.
do corpo de saude, a creação do cargo d(;) ajudante-geEis o que diz o nobre ministro da guerra no seu rela~
neral, etc.
torio a respeito da refo:rma da secretaria (lê) :
Nilo é sem duvida esle costume muito regular, mas
• No relatorio antecedente ~eu antecessor expoz o
está em pratica, e todos os ministLrios oteem adoptado. estado desta repartição, e chamoq sobr~ ella a vossa a~
O ministcrio de 4. de maio, embora contra a opinião de tenção; de novo a javoco. "
um de seus membros, não ~ó exerceu em larga escala
O nobre ll!inistro, portanto, não aconselhou a refórma
quantas autorisações se achavão consisn:;das em di!l'c- da secretaria da guerra, pediu que ~ corpo_ le~islati.ro
rentes leis espec.iaes, mas até exigiu ainda maior somma consultasse o que a sen.1elhante :respeito hav1a sido d1to
pe arbítrio e de poder! O ministerio de 4 de maio pre- no relatorio do ~eu il!ustre antecessor.
tendeu reformar a contadoria de guerra, os arsenaes, a Yejumoe. o que disse o Sr~ Jeronymo Francisco Coelho.
:pagadoria das tropa5, o quartcl~mestre-general e a seDepois de referir o estado em que estav~o os negocias
cretaria da guerra! E, não contente com tantas autorisa- da secretr.ria da guerra eq1 relação á nov!). secre~aria qo
çõ s, que erão em 1.856 COllSiderad~s t:~xorbitantes e an- ajudante· general, disse (Lê):
ti~constitucionaes pelo nobre st na dor pela provincia do
• Esta circumstancia é mais uma :razão para provar a
Pará, membro do mesrro ministerio que as exigia, queria necessidade da reforma da s,cretaria da guerra, de modo
ainda conquinar auto ris.: ção pora rdnrmar a org~niea. que mais se estreitem as mutuaf! relações entre as duas
ção do exercito! Mas felizmente nenhuma dt Il<~s lhe foi repartições, tQrnan!lq-se mais :rapida a sua cor:respqn.,.
concedida, e muito acertaria e previdentemente lhe fo1 deocia. ~
recusada a. ultima das autorisações~
<< A' vista uo que acabp de pxpor, resolvereis sobre a
Não ha, p~rtanto, da p:nte dos illustres impugnadores cqnveniencia de autorisardes a reforma da secretaria da
da proposta motivo algum para censurarem ao actual guerra no sentido que vos tenho indicado. " ·
Portanto, as razões que prevalecem hoje para a reforma
ministerio o direito com que acolhe ou fo.~z Jli'OJJOstas para
lnelhor regular o expedit·nte dJ serviço pllLI:co, porque da secretaria da guerra farão produzidas pelo Sr. Jeroqy·
elles e.xcrcêrão tC:tl'!lbem esse direito na mesma e ainda mo Franci;co Coelho ; a autorisaçã<> para a reforma da
secretaria da guerra lo i pedida em termos muito explícitos
cm ma1or escala.
O nobre senador não duvidaria conceder estns auto. pefo ministerio de 4 de maio.
Vamos á autorisação para 11. reforma do regulamento do
risações a~ governos~ porventura elle viesse ao parlamento pedi-las por meto de propostas desenvolvidas e ajudante-~eneraldo exercito.
Quem aconselha a reforma do regulamento do ajudante·
circumstanci~da~; então, acolJa elle de declarar~me, não
general do exercito é ainda o ministerio de 4 de maio.
votava por autorisaç.ões, votava por leis.
Foi o Sr. general Jeronymo }'rancisco Coelho o primeiro
0 SR. DIAS DE C.A.RVAI.llO:- ApoiadG>.
que começou a ferir o regulamento expedido em virtude
O SR. MIRANDA :..:_Mas esta doutrma que o nobre se da autorisação da lei de 30 do julho de 1856 para a
nador quer hoje fazor prevalecer, porque se tMa de um creação do cargo de ajudante-genl!ral, retalhando-o, mo'='
governo q~.;o lhe n~o merl'Ce us su:1s a!lcições, não .a EOLlbe dificundo:..o em pc!lDtos muito essenciaes, instaurando 'l.
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O governo ~:omcou uma commis;ão, composta dos Srs.
marechal de exercito Santos Barreto e J)r. José Jo;,.~
quim de Oliveira, para estudar o estado da fabricn, e pro·
por os melhoramentos nocessarios. ·Essa commissão entende que pó de augmentar-se a reccHa diminuin<lo consideravt:lmente a despeza.
'
M~itos melhoramentos s:io indicados pela commissão,
em virtude dos qm.es se promettc muual' o. f..we daquello
cstal.>elceimento.
O no~rc ministro da guerra, aceitJndo as observaçõe~
do seu 1Jlustre iHJtecessor e acceúendo aos conselhos da
cor~ missão, aceita lambem a autorisação que lhe é olf::;rectda.
O honrado co!kga, a qncm tenho a hon! a Je me referir
concluindo esta pa~te do se o discurso, Jisse: ,, Desisião:
sonho_res, de. tantas mnova\ü~s, que nenhum bem tràiem
ao P~.1z. » Nos lambem poderemos pela nossa parte dizer:
<( D~s1stão do tantas preten~õ,~s exager'adas, de tantas orgamsações sem bases e sern j ustitJa, ele tuntas innovaçúcs,
que nenhum JJcm podem tmzer ao pniz. ''
Com efii~ilo, ao ministerio de 12 de dezembro nada
alJs?lutatllcnle so permitte! O ministerio de .j. de maio
podia tudo, era omD'potenlo! Pocli:l cxercar as mais amplas au torÍ$ações; podia violar qmntas leis entendesse no
us..> d~sfas autoris~çõcs; podia na organisação das 'cscolas .mi itares abolir a escola militar estabeh cida por .lei
no Rto-G anele do Sul; podia legUar sobre o recrutamen_to, cm uma .rd'orma rt::lativa ao eorpo ele permanentes·
P?~lil, na organtsação das escolas milttares, ferir os prin~
de maio.
,
mpJ?s e. elementfs. que regulão as promoções do exercito;
O mesmo a.contc~e .relo que respeitl ao quartel-mestre~ ~o ,1a :lolar ~s .~'s nas promoçõLS med_icas i podi<re~ta
gencral. O nobre m mstro da auerra nada absolutamen'e b_elecer no exerc1t? .uma classe ~e offi•;1ae.s extraordma4isse no sr.ntido de reformar-~e a repartição do quartel- nos .e outra de ol!!CL~~s lJonor~nos; podt~ até levanta'!
mestre-general! .antes. no _contrario n~an.la tambem reco!'~ offi~lues g~neraes de ?Imple~ p~Banos; po.~L~ tl!do: nada,
re 1·.se.ao que p havla dtto 0 seu 1!Justre antecessor e 1 p01em, poJe, no senl1r elos ~ll;.rstrc.s oppo)rcronJstas; nem
ct·m eiTeito a n. 14. do relatorio do Sr. general Jerony~o a,o menos leg_ll;nente, ~ mtmsterto . de _12 de dezembro!
franci>CO Coelho se nota o seguinte (lê):
1anto e~~1US1V1SIDO sera rrovu de JUStiça, de zelo relo
·
· fi
·
1em nubaco?
(( Esta rt>p:Jrt1ção, CUJO m é a fisc;1hsação do movi~
Âf
ci:
b
.1
é
·
n:ento de t{)uo o material do exercito, funccioou pelo
• or<;a, lZ 0 no ro sen~uor, · excess1_va; se não pcmodo prescriplo nas Jisposiçõcs ele S.'u regulamento orga- demos c~mpletar o ouooet o da que exrste, se lutan ·c o.de 26 de fevere'ro de 1853. O mesmo regulamento ~~?com ID~l~m~ros obstacul?s, pa_ra ~oder})reencher as
ljl't?Cisa de l'CVbão oppo:tuna para ·omar ·se m· ·s "'l"c . a;ctras do txerc.to~ como arnd..t aCCila ? :,ovcrno auto~
a fiscalisaçã > sobre o material. do ~e r viço do' J~x~;.~it~: r:s<.ções ?qne lhe no a~gmentar a. necess•dade do rccru~
não sú pondo, a rep;,;rti<}ão. em relação mais estricta e ~... me~ to . O go.ver~o nao q~~r ler de recrutamentO) o
r~wis Lem cotuu:nad~ ~orn os arsenaes, deposítos de ar- ,o, etno amea.,a a .,lla. cl.! n~cwn~! com elle. "
11gos be!ltcos, repart1çoes fiscaes e outras de igual natuO Hobre senador parece que nao prestou a devida atJ:e'~! como estabdecen.do-~e_ um ~ystema aprop'i·~ado para ten~ãu á part~ do relatorio cl.o nobre ~inistro da g~:eri"a
iac1~1Lar melhor a verlflca~ao, remessa e s~t1staçào dos no q.ue :·~:spe1t:1 ao m?do de :~provettar no exercJLo 0
ped:dos de furdamcnto, arruamento c e~Ulpamento aos servtt:;.o da guarda naciOnal, se ntlo estou bem certo de
l'orpos, reduzindo tanto quanto fcH' possível a morosidaJe qne retiraria as dur,s ex.pressões de que se serviu quan;..
c~·m que por ora se iazem os fornecimentos, e pon..lo em do dis:e q~e o gove1.no _ameatJava ,com. o recrutam entoa
dw. o governo com todo o movimento da distriLuição e guarda Eactonal. Pnme1rameutc e sab1do cru e o governo
consumo dos objectos fornecidos aos corpos, tudo a bém não pretende a iniciativa sobre propostaua lei do recruta·
úa economia ~os diuheiros publicos, .e de prompto e op- mente; em segundo legar sabe-se que o nobre !llinistro
po: tu no movtmcnto dos mesmos corpos. >>
da guerra na,car.~o.ra d~s Srs. deputados tem. pcd1do· que
Vê pois V. Ex. que ainda é o ministro da auerra do o a. se. víT~re~a u àtsC~Issao qualquer dos IDULtOs projectos
J;inete de';~ de maio quem aconselha a refor~ta da exti~~. all1 exLSL<)ntes relativamente ao recrutamento.
.
~ão do quartel-mestre-gen~r~l, autorisação que não pó de
O SIL SoUZA. E !tLEJ.LO :-Entre ·elles um olfcrecido pol'
s~r recusad~ !)elo nol.n·e fflll~lstro da guerra, porque não V. E:{.
·
.
pode este duco1 dar elos m_ottvos que aconselhárão o seu
o sn. MIRANDA: - As opiniões de S. Ex. são muito
lllu&tre antecessor a fazer um semelhante pedido.
conhecida'; não lhe perttnce, portanto, a arguição de
O mesmo acontece, Si nhores, pelo que rt:speita 1\ fa- que não deseja uma lei do recrutamento.
b1ica da polvora; tambem é o relatorio do Sr. general
J Lronym_o Franci~co Coelho quem se en~ar\ega de mosQuanto á guarda nacional, senhores, eu passo a ler 0
trar os mconvem~nles com qlle essa iabrw:: tem lu~ q~w o nobre ministro disse (lê) :
·
·
tui.lo e a n~c~:ssidade de remedia-los, afim dt:: que ella pos.
• As M,OOO praç:~s de pret peJidas na prol)osta
sa pt odu_ztr as vantagens qne tanto é de esperar em bem par a ~ircumsta~cias. ~xtrao:din~rias ni'lo . passarúÔ de
do~ semço da guerra. S. Ex. o Sr. ministro da guerra uma simples dtspomçao legtslat1va, se não for modiautant~·se um pouco mais em suas obset·vações, porque teve ficada a lei do recrutamento , e se ncio· houver llnw
uecesslll~de de nomear uma commissão especial que tra- teserva que, no momento critico em· que se derem
tasse de mdagar as causas e obstaculos que !ante teem essas circumstancias, venha eogrossw as íiloiras do
retardado os reelhoramentos diiqueUa instituieftO.
exercito. E~ ta reserva póue ser formada, parte de sohhS. Ex. dis~e que as previsões do seu nobre "antecessor dos que tenhão servido tlous terços tio tempo determina~
se nf<o havião realizado; que o gabinet\! cle /~o de ma1o do e ;ejão licenciados no ultimo um terr~o;com obriga~:lo
contava c?m 1.0,000 aerobas de polvora annuacs, nlits !ILtc uo acu:liretn a seus corpos logo que forem chamatlos e
desde r~aw Jo armo pass,tdo apen~s tem prwduzh!o, tt:r· parce cam a guarda nacional que fot previamente quallji~
mo.me·.lw, o nwnQro :.le 11SOO <lrro!Jv.s.
t:a!ia, e que tivet condiçõe.~ qua sujeitrio o ciclndtio bradlc.il·ú
commissão de promoções, que havia sido expressamente
àerooada pela mesma lei, estabelecendo os assUentes
cto afudan·e-general ·nos legares cm que não crào neccssarios, por haverem commandantt~s das armas, expedindo
novas dispoeições a respeito do d.i1·eito que competia ao
ajudante·~gcneral p<tra ô~r baixas. E' _S. Ex. quem a rcspe:to deste rc>gulamento falia nos segmntes termos (lê):
• Curto é ain:J~ o período decorr~do para Lem apreciar-se as modlhCa<~ul:lS 4ue uecesstta o sea regimento
or"anico, de modo que a1epartiçã(J fllnccione com o max;~ 10 proveito, sem contrariedade ou ti'Oprços no seu
propr:o ser.viço, ou no de outras repartições, e ao m•su1o
tcn1po se~ contl.ictos eutr_e a? au:ori~ad~s superiorts, a
quem as le1~ conferem attnbu!ções p11 vattvas. Entrelilnto
algul)laS dtíhculdades se te em 1do 1emovenJo por deci~ões,
instrucções e reg1tlame1.tos que o govemo tem expedido, e do
mesmo modo se continuará a proceder sempre qae se
derem occurrencias que aconselhe1:1 em bem do serviçn
novas modificações. •
Já vê V. Ex. qlle o primeiro que tocou na questão foi
Sr. general Jerooymo .Franci·eo . Codho, 0 qual, não se
0
contentando com os üecretol:l e instrucções que j:í havia
experlido modificundu o referido rt~gulamento, ainda
lll·otcsLava continuar a proceder na respectiva reforma
sempre q1 e se dessem occurrencias que aconselhassem
nov:~s modificações a bem do serviço. 0 uoure mioi&tro
da guerra, portanto, não fez m'Ji; do que aceitar a auto~
risação conferid.1 pela c:unara dos Srs. deputados cm
vista das con?idera~ões r~Lttalas pelo gab:nete de ~.
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ao serviço das armas ou o proprio guarda naciunal ao de ordem militar. Deste modo o sy,f e ma ac mseJhaJo pelo
corpos destacados. •
noLre ex-ministro da guerra, que é quasi o sinonymo elo
systema
de conscripção, iria JUstamente pôr cm alarma
O nobre ministro da_ guerra o q11e faz, portanto, é dize t'
que talvez purn. se poder preencher o numero de praças não só toúa a guarda nacioual mas ainJa a massa geral Je
decretadas para tempos exLraordinarios fosse conveniente loJa a população.
No caso do nobre mini tro da guerra, só a guarda naconsiderar em uma rrscrva, ou como parte de urna reserva, aquella guat·da nacional que já hoje, segundo as ri?nal serviri~ cm ultimo rccurw; mas, srgm1<io a douleis vigente~, e; tá no caso de. poJer s~ntar praça nos cor- trma. de seu 1Ilustre antecessot•, ou <le>apparecerb t<ú
pos de liul1a, ou. cr,t :o h~t'm1r:-se essa reserva com flcarta gra . dernente aniquilada a guarda nacional: cm
::quclla guart!a nactOnal que Já hoJe está no caso de cou- pl~n~ desvaota~el? da n;;ç:lo, que viv1ria etcrnnmente
SUJeHa a consliLutr a grande mass::~ recrwtavel, devenstiluir e preencher os corpos destacados.
S. Ex., pois, não fez innovação alguma, não ameaça a dc.-3e conservar s~mpre em atdtude organisada e di~ci
cru:~rJa IBCÍonal com o recrutamento, não quer recrutar r2wada ~m força •gu:.tl ao rloL.ro do exercito. Que opprcs:-l
.I
•
na
gnarJa JlJcional, entenue
apenas
que po'J e uma reser- sao se na o dar: a! Qtte romanllca organi a~ão de exercito 1
va no exe,·cito ser composta em pa: te com agud!as p1 aO Sn. SouzA E 1\hLLO:- E' o systema da Prussia
'(aS gue tiverem preenchido dous tc~ços do seu te~1po cl~ on,le em regra to lo o livre ó solJado.
'
sc1 viço, e parte com a guarda nactOnal que hoJe est:•
q
Sn.
niin~NDA
:~·
verdade!
o
g~toinoto
de
4.
de
sujeita ao recrutamento, ou com aquella q11c, apezar de
não estar sujeita ao recrutamento, e,;tá n:,s Cit'CUl11Slan- m::uo pretendia aproveitar o systema de recrutamento
em um projecto, oade. o illustre Sr. N·~neral
cias de concorrer pnra corpos destacados ; não ha, por- explicado
Coelho proclamava a conscripção!
to
tanto, aqui uma ameaça á guarua nacional.
Qual, portnnto, dos dous sys!emas é mais libet·al m,"Ís
l socego, d JS dirtitos , e "da
O SR. SouZA E niELLO: - S:lo dcócobertas no 1elatorio. generoso, mau. g trantJ"d or <o
O Sn. MIRAXDA :-E' verd_.dc, é uma das d~scobcr liberdade do ci<.bdão brasilei o? O >ystema do noLre mitasque muito t~em illustrado a va~ta intelligt•ncia da nobre nistro da guerra, baseado na doutrina de uma reserva
regular e parca, ou o systema do nobre ex-ministro da
opposição na presente s::ssão.
guerra, que as im, por meios indi eclos c insiitlMDtes
O SR.. DIAS DE CARVALllO:- Sim, senhor.
procurav~ plantar no ir;nperio o srstema da conscripyão:
.
O Sn. MIRANDA :-Se, porém, o nobre n,ioistro da tncompattvel com as cucumstanCJns do pliz 'I
guena actual ame::tça a guarda nacional com o recrutuAchou o nobre senadorpeln província de Minas excesmcnto, como se poderá qaalilicar o procedimento do sivo o numero pedido de praças para o exercito.
seu digno anlecessot· em relação á guardr.~ nacion:.l, e
Ainda nisto S. Ex., qucrr.n<lo confund:r a gabinete de
mesmo em relação á massa geral da popu!aç:lo sdbre ma- 12 de dezembro, foi contrariar as apreciações do gabiteria. de recrutamento?
~e'e de 4. de maio! O ?obre ex-ministro d.1 guerr::t, justi·
Vi:; to que fiz a leitura de um trecho do d·se urso do ficando em s~u relatono o n~mero de praças -rue suppu·
relatorio do nobre miniôtro d1 guerra actuul, p:trecc t.ã:) nh:~ necess:mo para o exerctto, o computava em 16,000
ser fóra de proposHo que leia tambem, para se po·ler in- ho~ens, fazendo 11~11 ~alc!l'o apprnximado, e portanto não
stituir uma compm:tçüo conveniente, o que se disse no n~UI~o scgur~, da ~tstribUT~1o de!las pelas diffcrcn tcs pt orclatüiio do Sr. gcner:tl Jeronymo Francisco Co:lho.
vmct s do 1mpr.r o. S. Ex. dilva á pt·ovincia do Rio.
O nobre cx.~ministro da guerra, tr.1tando do recruta- Grande do Sul 5,000 homen~, ao Rio di! Janeiro 2 000 a
mento a pag. B3 do seu re~atorio, além de sujei ta r a l\lato-Grosso 2,000, á Ilahia 200, a Pernamlmco 2o'o, etc.
uma contribuição ou imposto todas as classes cxccptu:~das ~ros o nobre senador sabe que o p~orrio Sr. general Jedurante e entre o; limites da iJ::ule exigida para a praça, r?ny_mo.Francisco Coelho quando aqui faz.h semelhante
quer lambem que a populatão coos,ítua em geral uma dt~tnbmção, a qual eu contestava por ser dim:nuL~ de~
massa recrutavel, e quer que, além dCJsla massa recruta- clarou concordar comigo na necessidade de mantcr-'se na
vel geral, haja uma massa recrutavel e'pecial, a qual seja provincia de :rthto-Gt osso UJ:ri numero não inferior de
chamad.t a onchcr os claros do exercito quando houver 3,0tl0 pt·aças.
necessidade de eleva-lo a circumstancias cxtraorLiinari11s.
O SR. D. n!ANOEL dá um aparte.
Quer mais que essa mas>a, que elle ch:m;a rccrutavel,
O SR. MIRA.NDA:- Para mim esH~ numero não é
seja subordinada, tenha organisação e disciplina militar,
seja unil'ormisada, e que, finalmente, qnando não fôr cha- bastante, St!mpre tenho declarado deste Jogar que o numada a fazer o serviço do exercito, auxilie o serviço po- mero de! 16,000 praç:1s para circurnstanCJas ord narias
n~o corre:pondia ás circumstanci;)s e exigcncias do ser.
liciá!.
VIÇO.
Diz elle (lê):
O Sn. D.lUANOEL .-Porque niio manda uma emenda 'I
• Que o:ganisrç~o devcráõ ter as classes que forem
· ~ SR. nfiRANDA:- Porque sei que nío pa' sará, mas .
declaradas massa recrutava!, a quem suboruioaJas e 1or
acetto todas quan1as mandarem neste scntiJo •.
que modo.
E rc.tlmente, scnhot·es, se :tntes das ultima> occurrcn •
• Se nào convirá organisat· sómente uma pequena porção da massa recrutavel em numt>ro duplo Ju exercito, cias a provincia de Mato-Grosso não f>Odia prescindir do
constituindo l'Ssa parte dos recruLaveis uma reserva do 2,000 praças .ern seu es~arlr> completo, de então para
cá não póde ella dispensar de modo algum o numero de
mesmo exercito, deólina<la por meio do s ·rtcio a encher 3,000
praças.
·
os cl::~ros do CX<'rcito, devendo imrnediatamente~a massa
Recusat:
á
província
de
Mato-Grosso,
em a.ttenção ás
geral rccrutavel, e não organisada, cm:her ta.mbcm por
considerações expostas c em preven<;lio de qu~eS<{Uer fusorteio os cloros rh. força de reserva.
• Se esta força de reserva deve ter uma organisação turas cmergancias que não podet~l d~íxat· de inspirar semilitar, c ser uniformisada. e sujeita a a'guma discipliua, r·os receios a qualquer governo previdente, o numero de
recebendo instrucções o obrigada a serviço local, e mesmo 3,000 praças pdo menos é expo-la inquc~tiouavelmente a
um acto qualquer de humiliação.
auxiliando o Hlrviço policial. •
Serião talvez suflicie·ntes ~,000 prat~~s para circ.umstanAssim, pois, a população geral ficaria obrigada a um cias orJinarias se ellas não tivesscU: de fazer o serviço
imposto militar; ticaria sujeita a constituir uma massa ua policia ém muitos e diU"erentes pantos da provi nela,
geral recrutavel; e dessa massa recrutavel sahíría ainda porque Mato·Gtosso não tem policia especial, não a pódo
uma massa especial recrutavel igual ao d bro do exer- manter e não tem recursos para isso. Serião sufficientcs
cito; por conseguinte, igt1~! pelo menos a 32,000 homens 2,900 praças se não ostivessom alli retalharias em mu'!iem circumstanc,as ordinarias, ou igual a 52,000 homens phcado> e pequAnOS destacamentOS por ui verSOS e nos
cm circumstancias cxLt·aordinarias; devendo além disto mais remotos logare3 da província. Serião tal voz suOicien·
esta m:.:ssa especial rccruL<l.vol achat·· se orgunisuda mili- tes 2,000 praças se ellas so occup~~sem a posição nccestí\rmonte, sujcití\ a officiUI?iJ míliluros, a uma disciplina e suri~ ~o longo da fronteira do P~ragu~y. Mas, como
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nenhuma dessas crnc.liçõL'S se dú, cu não posso, a Lem
dos interesses d1 província que reprrsento, deixar de
ainda uma vez levantar minha voz não só contra a d:striJ1uição que ent<io formulou o Sr. general Jcronymo Francisco Coelho mas Lambem contra toda aquella que tiver
por fim não gmmtir-lhe o numero de praças indispensavcl. para o seu seryi'ço especial, como para occorrer a
qua('squcr cmergenctas que se possão dar com as republicas vizinhas. Eu não posso fazer mais do que clamar:
• Mnba responsabilidade está salva ! •
As observações que taço em relação á província de 1\'fato-Grosso Lambem militão para com o Rio-G1·anrle do Sul.
Para que o. serviço seja feito na provincia do nio-Granc.le do Sul de uma maneira sHtsfacto:ia, e sem perigo
para as instituições, a ordem e os interesses do paiz
ser' a preciso que sempre e cons~ante.nente alli e~taeio
nasse urna força ell'ectiva nunca menor de 5,000 prat:as. A
força que na actualidade alli exbto parece tão insuffici, nte aos seus representantes que se julgárão aconse:lladus por considerDÇÕ• s espec;acs a pedirem uma
guarda de fronteira de 1,200 praças, afim de com e lia
guarnecer-se os limites da província com os paizes visinhos. E' claro, po:s, que a província do Rio-Grande do
Sul não podtrá p1 e~cinrlir de 6;200 pra~as.
As mesmas ol.J~erv;,çõcs faria em relação a todas as
outr;;s provinc1 as; não ha província alguma que não reclame, não ha (leput~do que não peça corpos de linha,
meios corpos, comp nhi..ts ao menos. São essas reiteiradas recl;,mJÇÕi!s ....
O Sn. D. MAN0EL: -Até pa .. a municípios e districtos.
OSn. 1\iiRA:NDA : -Sim, senhor; são essas reclamações inJui.Jitavelmente que flzerão votar a creação de
t~nlas companhias de pedestres. Isto prova o meu enuncwdo. Tra6o estas observações, não para dizer que se
deva sati~f~zcr a toda:~ ('Ssas rcclamaçõe~, mas para mostrar até on le se estende a necessidade de ter uma força
de primeira linha respeitavel e numerosa.
Se, portanto, a forçado exercito não se devesse di~tri
I.Jnir, como pondera o Sr. grneral Jeronymo Francisco
Coel!.o, no que é acompanh;.do pelo noLre minislro da
guerra, e por todos qu .. ntos toem a mais pequena praticã
de scnwlbantes mgocios ....
O Sa. D. l.UANOF.L:- Não carece ter pratica para isso.
.o Sa. MIRANDA :- ...... se a força do exercito se apphca~se especial e plivi.ltivamente aos destinos que lhe
são m_a1 cados pela lei da organisa~ão de toJos os exerci tos,
não ttvesse necessid.. de de substituir á policia e de se
empregar cm servi~o absolutamente estranho, como
guarda de cadt<hs, conducção de presos, et~., enteado
que, a se não dJrem algumas circumstancias excepcionaes,
uma for~a de 16,000 homens, collocada em ddl'erentes
J~ontos, distribuidJ. por di!J'erentcs di vh õcs, poderia satisfa.zer _ao~ fins ~a instituição ; mas, em quanto isso se não
d~, nao e poSSlvel que com o numero pedido de 16,000
pmças se faça o serviço e se previna o futuro.
O honrado represemaute a quem me tenho dirigido
eultnde que ha ....
0 Sn. VASCONCELLOS dá um aparte.
O Sn. 1\ImANDA. : -S. Ex. o Sr. senador Vasconcellos
d.iz . que o ministerio pediu demi:>~ão, que não devo conlmuar ; neste caso e~tou quasi fazendo-lhe a vontade.
(f.1isadas.)

0 Sn. VASCONCELLOS: - V. Ex. é quem o diz.
O Sn. MIRANDA: -V. Ex. volta novamente·á pasta
da justiça ?
O.sn. VAsco~cELLOS dA um aparle que não pudemos
OUVIr,

O Sn. MIRANDA:- Não se empaste mais, eu lhe poço.
Para que l1a de V. Ex. querer ficar doente, se na oppo>ivli? está tao nedio, tao robusto, e falla t.mto e com tanto
pnmor? 1
Se o ministerio está morto, quero acompanha-lo nos
s~us ultimos momentos. Tomei-o ao nascer, não devo
U:Jand~na·lo em ~cu occa;o,
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Vàrr.os ao que interessa. ·
·
·
O nobre senador acha alguma divergencia na maneira
de c~nsignar-se a despeza elo orçamento do i·nperio,
combmaJa com o modo por que essas dospezas são designadas na parte relativa ao ministerio da guerra : dis:e
S. Ex. que a commissão respectiva é bastante economfca,.
minuciosa e restdcta na maneira de consignar as despeza.s ?o D?ioisterio do imperio, ao. passo que, tratando do
m1msteno da gu('rra, 11ppareccm as clespezas englobadas,
de sorte que apen::s se destaca uma quantia para as províncias do Rio·Grande do Sul e do Amazonas. Queria
S. Ex. então que na verba respectiva se designassem es~~cificadamente as diff~renles obras com qlle devesse ser
ICJta a despeza. S. Ex. queria, por exemplo, que, tratando-se do JaLoralorío rio Campinho, se dissesse :- Para o
laborat·orio, que comprehende tantos empregados; tantas
repartições no edificio, tantas arrobas de polvora, tantas
armas, etc., etc.
Realmente é mais uma prova do progresso em que
vão as nossas co~sas; é mais uma prova de solicitude
com que a nob1 e opposição t mto se desvela por contrariar as mesmas cous<"~s que até agora ......
0 SR. DIAS DE CAR VALIIO dá um aparle.
O Sn. MIRANDA.:- V. Ex. sabe perfeitamente que a
este respeito não se dá regra invatiavel. 1\Iuilas vezes>
quando se con,igoa dinheiro para obras publicas, se.
especifica Jogo a nattm·za dell.~s, conforme o interesse
que 11.1 camara dos deputados se faz prevalecer. Cada
um quer obras para a sua província, quer mo5trar que
della se fizera especial mençã:o. hto succcdeu em maior
escala quanto ao miaisterio do imperio. O mesmo, porém,
não podia nem devia dar-se quanto a este orçamento.
A commiss:ío do Eenado, com tudo, substituindo alguma
das eme~d·1s approvadas na cam~ra dos S1·s. deputados,sem
pre consignou quamtil para ohJeCtos determinados. Séria
demasiadamente longo, e mesmo ex quisi to e anormnJ,
o orça.mento da .guerra, se nos paragr:~phos respectivos
se qutzesse mdiCar a natureza e qnalidaàe de cada
uma das obras. E' sabirlo que, se se quizesse attender
ás necess! ~ades urgentes gue se sentem .a respe;to de
ouras m11Ltares, 20 ou 3o,ooo:ooos senão ainda insufficientes, e talvez mesmo que a quantia agora orçada
não fosse sufficiente p1ra o reparo de alguns quarieis,
hospitaes e fortificações .
O relatorio moncíona as obras de que se sente maior
necessidade, e evita mesmo enumerar todas as nossas
necessidades a semelhante respetlo pat·a não expor its.
vistas do mundo o quadro de tantas miserias; porque lJa
realmente nJUita miseria, não só acerca de obras militares, como :t respeito de tudo que pelleoce ao exercito.
Então o Sr. ministro da guerra, fornecendo as indispe11-·
saveis informações, como se vc de fi. 18 a fi. 19, indica
os oLjectos. mais e~senc!a~s em ~ue ~e deye empregar a
quantia ped1da. O Sr. mtmstro so fana mais se juntasse
ao relatorio os planos das obras, os seus orçamentos, os
pareceres dos profi~~ionaes, etc. Isto, porém, nun.::a se
i'ez, nem agora som grande extranbeza se faria.
Entre as obras aconselhadas merecem especial menção
os rep:1ros das fortalezas e fortificações do litoral na capital do imperio. ( iote·se bem, na capital dtl impc1io: o
que não irá por essa enorme extcn.·ão do paiz I )
·
Segue-se um ceiQbre picadeil'o, que não foi, como est<'i,
mandado construir pelo gabinete de 12 de dezembro; com.
seus trabalhos tem-se feito horrorosa clespcza, não se vcrificando . nellas a mais severa liscalisaçao.
A cavallaria necessita de um quartel.
Amazonas e Pará necessiti'io de quartcis e fortificações.
Matto-Grosso quer accommodaçõcs p:~ra as su:\s tropas,
e exige eslar em suficiente estado de défcsa.
Sergipe e Piauhy necessitão de quarteis.
As fortalezas da capital do imperio não se achão em
circumstancias de poderem repellir um insulto de qual~
quer esquadra inimiga regular, por pequena que seja.
Dever-se-ia dizer em que, c como se deveria despender
o dinheiro da nação com ns obras necessarias.
Quererá a opposição que se mencioue/Q circumstancias
adhercntos ás obril,s o ~s construcçõcs que se de·vcm Ie-
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vao tar ao norte, ao sul c cm M:.tto· Grosso? Não seria isso na sessão passada soL re as miserias do nosso exercito 1
uma condemnavel imprudencia'!
·
S. Ex. enten~c que,. a marcharem as cousas militares
As informações do governo são amplamente satisfacto- c_~mo tem suc?edido ~ alguns respeitos c el!l cert:.ts occa.
rias; á sua prudencia e criterio se deve deixar a pref~- swes, o t'Xerc1to sera tudo, menos cxermto, ninguen1 0
rcucía e a natureza das diversas obras. E' isso de sua reconhecerá! Estou de accordo completamente com 0
competencia.
nobre .orador!
.
S. Ex. incommoda-se muito com a m::meira por que se
E porque é que o n~o_contestão agorà? Porque é
procede a respeito das etapr.s, e n!ío púde lou'/ar_os 1 ela- que tanto alarma provocarao as observa1;óes do mesmo
torios no ponto concemcntc a scmelh:mte matena. Diz o genero que na sessào passada me valêrüo os epithetos
110bre orador que os pedid?s nesta p~rte achão~se en- de exagerado, injusto e visionaria? Aiurla me recordo
~·lobados quando são tão diVersas as wcumstancws que d~ maneira por que fui ~ratado pelo nobre senador pelo
~utuão n~s diJferentcs pro'lincias para a Jixação dds etapes, R10-Grande do Norte! Amrla em uma das sessü, s ultimas
a~ quaes devem ser reguladas segundo os calculos par- esse digno senador, referint.lo se a mim, disse :
ciZ!cs rdati'IOS a cada urna localidade.
" Não é de admirar qae ido se d;g~, po:que tTldo oe
Senhores, do que nos disse o honrado membro eu ou·1iu o anno passado do banco ftonteiro, para se ama~·
<.:r;t;;ndo que apenas se deve tirat· uma conclusão, e é gurar o nobre ex-ministro da guerra no seu leito de
que o relaLorio do Sr. ministro devêra. ser acompanhado dôr. Tudo foi dito pelo nobt·e senodor por :Mato-Grosso
de todas as informações e calculos pa1 ticulares sobre que, servindo-se de_ uns papeis que lhe fornecêrão, asse:
aue se b:ueou o pedido do governo, procedendo-se da ~'erou que o c::xerctto esW.'Ia descalço, que não tinha
z;;esma sorte por que se procede, quando se juntiio as re- lardamento e nem equipamento, que se ach~va em comJ<,ç,ijes das freguezias, comarcas, etc. Em verdade é que· pleto abandono, não vendo nestas palavras a maiot·
rí:l' ser muito exi;5ente! A marchar em semeihan te vercJa, censura a homens com quem estava ligado .•
teríamos o relatorio da. guerra acompanhado de qua~i
O nobre ~e~1ador fez-me urna iuju>tiça quando declarou
tudo o archivo <la rcp~rlição!
ser sua OJlmião que eu mu :to de propo~ilo procurava
O sen:\do conhece incontestavclmcnle o modo por que molestar aaSr. gene~al Jeronymo Fr:mcL.co Coelho, am·,11 _
se regula a fixação d::ts etnpes d1s pr~Ç<tS e olliciaes do gurauJo-o no Stu lello <.le dór. Nunca tive cm vistas ofe<:ercito. Eu tomarei por ponto de parliua de minha fL11der e amargurar mümtro algum, nem a nenhum dos
:;.;<•umentaçlio o decreto de 31 de janeiro de 1857, pelo meus adversarias, lonçando-lhe em rosto tuna observação
·~u~"\l a et~pe clos ofliciaes começou a ser regulada por ao menos que a boa edu?ação não pudesse comportar:
:~!wdo di'lerso d:1s das praças. Supposto as tabellas de 3'1 de Trate1 semp1 e com o. respt!Lo ~ue me. ?lerece o Sr_.-geneí<.weiro de 181)7 fossem sensivelmente modific~das pelas r~! Jeronymo FranCisco Coel.To, e dtsto dd provas na
·J..:-; Sr. general Coelho com data de 1° de maio de 1858, d1scussão que te:e Jogar ne~ta casa, na qual el!e por
t.-:;dal'ia o principio .d.a Gxidadf, regulado~· da fixação ~a mtllt:Js vezes com1go concordou; sou Dmi·'o do Sr. Je~.;·::.tpe dos officiaes, lot constrvado e res!'ettado nas ult1- ronymo Francisco Coelho, conheço e aprcci~ as suas boas
n;;ts tabclll\s.
quali laues, e não estava em minhas vistas, nem em mi.:.
E' incon!estavel, pois. qur, para conh€cer ·Se a exacti- nhas intenções, amarg.ura-lo, como tão cruelmente se diz.
uS.o do caku!o relativo ús et:1pes dos o!Iidaes, Lasta Tambem não pretend1 o!Iender ou censurar a ministro
<.:omparn.r a,applic:~ção das tabéllas de '1° de maio de 1858 algum qu~. perten_ça ~o numero dos meus aJ;mgos.
<.:om o redtdo do governo n~~s tabelLs que acompaoh:lo j O que msse LOJ que o edaJo a qLte o exercito havia
u ort:amento, t~bellas que não são desconhecidas ao no- chegado era o rcmltado de muitas camas accumu!adas·
~;:·e 'orador. Quanto as et~pes d IS praças, o modo de pro- que todos os govtrnos havião mais ou me:nos contribui:
cd,:r para cakulu-las é o mesmo <tnligo, não Lendo sof· do para esse esta lo. E' uma Ve1 da de que ninguein póde
Lir!o alleraç1io alguma nesta parte as tabetlus de 1825.
contestar, nem m; smo o nuLre senador pdo Rie>-Grande
O priacipio reg~l::ulor de taes etapes é scm1~re a _siwa- do. Norte. O que disse, como então mostrti, não tm pas:<J (:!o lo{.lar esrecwl em que se a~ha a tt·opa, Sll1.taçao que pe1s que ~e. houvessem confi .do, mas á ''ista de doeu·
p~dt: va• ia r por m<~is de um motivo, donde procede a ne- mentos offic1aes que deota cadeira h<~ via por vezes pedi-:..::.:ssiliade de calcular a etape em ce~·tos pcrio~os, afim do, e que _me n.ã? podião uC'gaJ·, o que aqui por mais de
u::: acompanhar a vari::tção de taes ctrcumstancws, das um1 vez dtsse fo1 que o estado do exercito era lameo(ruaes é hoje uma indubitavelmente a carestia dos ge:- tavel a muitos respe:tos, e ninguem se allcarregou ·de
ü6J'os. Ora, tod.1s as informações e cálculos especiaes a c~n~rariar 1!-S propos_it;ôc~ que emitti, nem mesmo o Sr.
G... da uma Jocalidude devem êslar na secretana, e por mm1stro da guerra Jutmno n~quella occasião me fez a
... cno seria uma inno'la\ão extranha e desneccssat·ia honra de contradizer.
'
· ·
·
".'! uella que tive~ se por lim annexar taC'S informações ao
Hoje ven1, pois, o !!obre ~<nado r pela Bahia completar
w!atorio. Pobre g·1binete de 1.2 de dezcmuro!
o (_(Uadro que eu haVIa C$bo.;ado, noticiando-nos :.s mi-:
V. Ex. (dirigindo-se ao St. Dws de Carvalho) não está se;·~as que nota 1·a ~ e.m qne s.e kem achado os negocios
<::·:c·pendido desta censura? ..
mthtares na P!'OVH1Cla uo llw-Graude do Sul! Eu me
·
.
appln.udo cordialmente por ver o honrado represent:mte
O SR. DIAS DE CARVALHO n-se.
pela Bahia da minha opinião na maior parte aos pontos I
O SR. MIRANDA: -Ao nobre orador, a quem me
Ao illustre senador peJa Bah:a succedeu um honr:ido
JHrece ter responcliJo, succedeu na tribuna o illustrado membro por Min~s-Geraes, o S:·. ex· ministro da justiça,
~i'. i:'enaz.
·
a quem não responderei na parte relativa a alguns to pi.
Conlcsso que nada tenho al!solu:n.mente que dizer em cos do seu discurso, porque n:\o forão JUJÍS do que a z·e:relcrtncia ao discurso dtsse nobre senador pela Buhia. producção do que l!avil_uito o nobre senador pelo P11rá c
Concordo com a maior parte das observ<~~:ões que Jez a o honrado collega por 1\Imas a quem acabei de responder.
l\:speito das emendns que acornpauhão o projecto da fi- Far~i tudo, porém, por acompanha· lo er.• alguns outros
x•,l,~<\o Jus !'orças de terra. Nào concordo, acl:o irregular, top!Cos.
t:ssa força que se decreta paru a guarda das iroutdt·as do
S. El!'. occupou-:-se com um pequeno rep•ro acerca
Itio-Grande do Sul.
·
do credito aberto pelo dcc•eto n. 2H<\. dr.J 2~ Je janeiro
de 1.859, por encoutrar nclle uma divergenc:a com a lei
UMA voz=.- Separem se as emend~,s.
n. 639 de 26 Je setembro de :1.857; !iJas foi mesmo
O SR. MIRANDA :-Não me opporei á separação da o nobre senador o primeiro que reconheceu· que
n::lior !Hllt0. 1Ja, f-Orém, uma OU OUtra cuja a[provaçao nesta plrte não podia deixar de se dar um pequeno
u uc indcclinaveL mce~sidaue. Com cllas me occuparci equivoco. Realme1..te o artigo da lei o que pede é a
'-''ll tempo.
q:uantia de 309:000~ c n~o de 81:800~, c, portanto, a quanFoi-me u<.~stante agradavcl, Sr. presidente, ouvir dis- tia que de ma1s se consignou no credito aberto para descorrer o uoLrc scnatlor pela .Bahia sobre as cousas do pezas oventuaes no valor de 259:000S accnsce, nli; á
L.OSso l~Xercito na provincta do 1\io-Grande do Sul! S.Ex. quantia de Si:SOO$, mas á quantia de 300:000~ d~ereta
~.::.m1plutou o quadro que eu havia começado a osboçnr. cta na lei n. ~30 de 26 de $t::kmbro uc 1857. Ib, po~~, wn
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oogano que facilmente se reconhece, mas não tão grave
como aqueJia ru!Jrica cm que se accusára a en,)rme dcspezn. feita com a enca'tler naçfto de cer los livros, o que
den bastante que fazer nesta c.rsa o anno pa;s:.do.
Grave censur·a mereceu d() noLre senador por MinasGeraes o procedimento do actual Sr. mini~tro da guerra,
a quem accusa de hanr mtiltrat;;do e descon~:>i ~era,fo d~
um modo dtscommunul ao Sr. general Jeronymo Francisco Coelho. Deduz S. Ex. e3te ~eu rnoJo de apr('cia·r o
procedimento do nubre mini~tro t:l.r guerra dos ternws e
raciocínios com que o Sr. Muno<:! Fe:izardo se exprimiu
a respeito d! reform:l das escolas militares. Parece que
S. Ex. entendeu que o actual Sr. ministro dJ guerra, conhecendo os defeitos em que labora a reforma das escolas
militares, c ;,preciando os obstaculos cem que se tem lutado, st·gundo o juizo dos lentes, qua reunidos em congrtgação, querouvidos isola lamente, não deVia comtudo
traz~r ao con_hecimeoto do corpo legi$lativo a exposição
dos mconvementes observados a p<tt' da justific<tção da
necessi.lade d~ uma ret'orrna mais vantajosa e razoavel,
principalmente elle, o Sr. ministro da guerra, que o anno
passado tanto l1avia tomado a peito a analyse do regulamento das escolas militares de um modo que lhe fez muita
honra e que não mertceu resposta algum1, nem mesmo
do Sr·. mini~tro rb guCJra interino, a quem então S. Ex.
se llavia dirigido.
Mas, Sr. presidente, se porventura. um ministro desconsidera o seu antecessor só pelo motivo de mo.. trar que
seus actos, depois J~<~lguml experienci~ e de serem mllis
bem pensados, nt·cessrt~o de nlguma relorma, então achaino-nos tamLe~ au~o1 is .dús p;!ra dizer que o Sr. general
Coelho desconstder ara de um nwdo acerbo e dt sabrido ao
seu illustre é:ntecrssor, e i~to porque ou de>approvou ou
revogou 4rlferentes ~elos _de seu prcd~cessor, actos que
entào elle Qtio podta deixar de re>peHar, e tanto mal>
quanto não exp.eodeu S. Ex. motivos sufncientes 'parareprova-los, condemna los e mod:tlca-los, como fez.
Sirva 4e exemplo o que se dis~e no re~atorio do Sr.
Coelho acerca das junt~s de justiça. Bem pouco3 mezcs
havião decoi'rid.o que, .em· vil .tud:e da au.torisação concedida pela lei o. 86~ de 30 Jejulho de i856, o ~overno
trnha a~olíd.o a junta de justiço, justificando esse aeto,
quer no relatorio em que ~.e havia solitado a convrniente
a,utorisação, quer d~pois de haver délla usado. Seu succesfor, por.ém, o Sr: t:odho, e_ntendeu qu.e essa relorma,
que a abolrção das Junt·,s de Justi.~a n:io d. vi.t merecer
~ appruvação, e que cumpr ~a voltar nos ao Jgos tempos ,
InstJuraudo ·se as mesmas JUnt~s; e para 1sso produziu
moti,vos que realm~n.te, s.e ho~vess,e nelles um pouco
medrtado, não trur.•a ao conhecimento do corpo legi:>lativo.
·
S. Ex.. disse, p.or c·x:emplo, que as províncias remotas
havi5.o so!Irido muito com a extincção das juntas de justiça. Talvez se quizesse referir a Goyaz, !\lato-Grosso,
etc.; mas S. Ex. olvidou-. e de qu~ nestas pi ovincias
nunca hou:ve j,untas de ju~tiça.
·
0 SR.!IIAR.QUEZ DE CAXIAS: -.Apoiado.
OSR. MIRANDA: -Se alguns inconv.enienle$, portanto,
se notou pela aboli,ção dcss11s juntas de justiça em rela
ção a taes proymcias, igual inconvrniL ntt:: se l'<tzia sc:ntir
antes da allOliçao das ruesmasjuntas, porq 1le nuncól. e!
las existirão.
0 SR. MA:ilQUEZ DE CAXIAS: -Apoiado.
O Sn. MIRAND.l. :-Uma outra razão ainJa deu o
illu:;tre Sr. general Coelho, e essa melhor se apreciará á
vista de seus prnprios termos. Disse el!e : « Acontece
agora cm relação ás províncias remotas que as tlecisõcs
dos processos pela demora na vinda e volta, quando se
trata da vinda e volta, pó Jem vir a exceder até o'duplo
ou mais das ditas penas, cujo prazo condemnatorio sómente
começa a ser contado depois da intimação. »
Este funrlamento era tanto mais singular quanto é s:.tbido que a execução da sen ença começa da data
da sua confirmação, como dispo cm o artigo unico tit. 10 da
ord. de 9 de abril de i805 e a provisD.o de 9 de setembro de 18.1.4.. As razoes que se }Jroduzi1 üo, portanto,
são contrarias ~s ld~ e á pratica dos nrgocios.
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Se a m.~nif<S'r~~üo da necessiJa lede uma reforma, sus~
tentada com o f'r~tclo d.~ cxperiencia e com· o::- pareceres
dos homen; prn!1cos, c uma prova de desconsideração
para s~u a~tcces;or, então nesse gravi:~simo pr"ccado, e
C?m cu eurn;tanctas :~ggravantes;incorrêra por certo o gabmete de 4, ,!e m:tio quando reformou sem direito e sem
razão as laLcllas di! gratifi~a<;ões e et3pes.
O Sr. marquez de Caxws, tendo em seu rdatorio c.!e
1856 sustenLdo com r<~zões mui valiosas a nccess'dade
da reforma das reFpccti vas tabella~, conseguiu do corpo
le~islatiro a :rutorisa1;~o marcada no§ 7o da lei de 30 de
julho de 18i.i6, a qu1l !e~ ou á execução em decreto de 31
de janeiro d~ 1857, do que deu conta aJ corpo leais~
lalivo.
"'
A autori~ação achava-se, portanto, esgotada, o arbitrio
sutideito, a reforma consummada, o o gabinete de 4 de·
m~io não podia mais iniciar outra reforma, a pretexto de
ainda se achar dMtro do prazo da lei.
Quando ninguem e~pf'rava uma segunda reforma dlls
tabellas, appanceu el!a com o decn·to do 1o de maio df4.
1858, teodo por unico ex to e fim principal o regresso
áquel~es mesmos pr·incipios que dominavào antes dareforma autorifada pela lei de i85G, principies condemnados na mesma lei e que não podUo mais vigorar depois
d~la~
·
O Sr. marquez de Cax:as dizia cm seu rclatorio de 1855
que as grutrficações de commandos e de exercicios es~avão até ; nt:\o calcula~as na razão dos postos·, e. não da
unportancta das comtmssúes, quando e~tas devJão ser
considerodas como des:ioadas para as dcspezas c.•peciaes
e proprias do serviço. Nesse sentido lhe foi dada a autorisação.
O gabinete de 4 de m1io re·clamou contra esse principio, e disse que em alguns casos e até cerro ponto as
gratificaçõ('s devião ter relação com as patt·ntrs, isto é,
resolveu ,·oltar á época anterior a 1856, e portanto com
a nova relorma inutilisou as vbtas e os preceitos da lei
de 1856! S:! o SI'. ministro entendia que e~tava no seu
dirc·Ho mod'fi ·ando ainda as taLellas de 31 de janeiro de
1857, nunca deveria ter levado o seu arbítrio ao ponto
de matar o principio regulador dellas, isto é, a igualdade
da grat flcaç:lo para uma mt sma commissão, qualquer
que fosse a patente. O Sr. Coelho desconsiderou, port;tnto, tambtm o seu antecessor, desfazendo sem motivo
justificado o qt,~.e aquelle navia feito com ·autorisação
d..t lei~
·
O SR,. SouzA E MELJ'..O dá um aparte.
O Sn. MIR,\.NDA:- E' vercl.iJde. O gaLinete de 4 de
maio illu liu a ll!Í e violou os proprios priocipios que se
impoz nessa nova ref'!Jrma. O honrado successor do Sr.
Caxias nuo regulou as gratificações s.egundo as patentes,
nem oLservou principio algum dominante, parecendo só
ter em vista inutilisar, como inutilisou, o trabalho do
gabinete anterior.
Se jã m.e não achasse algum tanto fatigado, se a hora
não esliYesse. Lào <•diantada, e eu não quizesse tocar aioda em ot:tros rontc,s, me encarregar i t de levar .á evidencia a demonstração deste meu enunciado. Apresentarei
comtudo um exemplo.
Abrindo a tabt·lla do 1o de maio de 1858, tomarei a
patente de tenentc,.3enera1, que é sempre a mesma, seguorto o principio adoptado, qualquer que seja a Ci'm~
mbsão em que se ache o l file ia! que a tem •. No comma:ndo
do e::,:ercito tem o tl'llente-gener:tl a gratific~ção de 400$
mensàes. No com mando d.o corpo do exercito tem 300S.
No commando de di1·isão tem 15oa, como ee fóra ma·
rechal ou brig:.deiro. No c.omnDndo de armas tem150$.
No commando de praça ou fort:~leza de 1.a ordem tem 80$.
No cornmando de um corpo especial de engenheiros tem
100$. Como ajudante de campo de Sua l'rlagestade o lm7'
perador tem 250~. Como ajudante· geueral do exercito
tem 4ova, etc.
Em to~ os os casos que :~cabo de mencionar onde é rrue
prevalece o principio regulador· da patente? Nao é a patente a mesma cm todc s elles? Não será antes o principio
da commiss5o ou exercício que regula todas essas grati·
ficaçõcs i
·
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Do mesmo mouo se poderia arNumenlar
acerca das t houve nesta cas3; ningnem dtfendeu o rrgulamento d~:s.
0
mais p~te~:~tes.
.
•
escolas pelo Sr. Coe·ho.
.
TamLoJl ainda outra p_rova d~ desconst~cração para
O Sn. D. M.\::'iOEL dá um :>pnrtc.
·
corno Sr. marqqez elo Caxtas :se ~ode d~scolmr no pro~c~
o Sn. MIRANDA:- Se v. Ex. lelll consciencia disso c
dim< nto de s~u successor em rtlercncta ao regulame t coraO'em ele a ter decl~re se alguem defendeu. os rcgu-.
do cargo d.: aJudante-gencra~.
.
lame~tos no· ta ca~a. DeciHl'·
O gabi etc de 4 de maw co~eçou por mst"urar ~
·
,
commisfão do promoções, supp1 innda pelo art. go da le1
O Sn. D. MANOEL da um <Jparte.
de 30 de julho em substituiçtlo da qu:tl e do comman<lo
o Sn. MIRANDA:- Tenl1o mmmo intnr sse cm tirar
tias armas ft'na ~reado o cargo de aJUdante-general. Crcou bem a limpo este pon:o histor:.c~ de ro.;sas discus~õcs. Em
assisten,tes, não previstos pelo me~ mo regulamento, em uma das passadas scssõc!l, refermdc-se o noLre st ru dor
locrarcs onde existem commandantçs das armt.\s, e onde pelo Rio-Grande do Norteá reforma dos regulnmentos das
aquellcs.empre~:.dos se não fazem necessarios: R<:form~u escolas, di! se o seguinte: «O nol>re ministl o da guerra
ainúa 0 mesmo reg~ lamento na parte relatn.a ao d!- escreveu trcs folhas e mt iJ. sobre as escolas militare~, f<il'eito que tinha o 3JU~ante-general de dar baixas, res; zendo uma aEperrima censura ao seu antt ccsEor, justamen:.
!liogindo o ILCWlO dir'Clto. O Sr. gener&l Coelho não so te em occas:ão rm que c·ste jazia no leito de dC'r, quando
. declara que modificou, desenvolveu e alt< _r ou 0 so seus dias edavão em pEr: go. S. Ex. na o devia exp imir..:se
bredito regulamento por 1r.cb ,de decretos, mst~ucçõ<s do modo por que o fez, tõn'o mais que no anno pasPado,
e regulamento~, mas até que esta pt•ompto a contmu,lr a apro' eit;.ndo-se da ausencia do Sr. Jc1 onymo Francisco
proceder do me~mo !LOdo sempre qne se eertm occur- Coelho, discutiu na c; sa amplamente a refo ma dDque!nncios que aconselhem novãs rr.ocl·?~ações.
. .
la~ escolas com o Sr. mini~lro da guerra interir o, o
De duas cousDs,pm tanto, uma; ou e Lctlo a um mmlslro qual sahiu-se brillwnttmente de seu dfbate, p~ra que não
alterar, sc·gundo as circumstarc'as occorrentes, 0 exee- podia estar tão h<lbilitado como o Sr. geuerct! Ccelho;
dienle dos negoeios a carg.:l_ de seu antcc;ssor, sem_ln- E a imprensa tambem vzngou esse illustrc general. >>
r.orrer na culra de o de!constcerar ;_o? entao! ~e ha msso
Vejamos se o nobre minis~ro da guerra intenno sahíllde~ar "'rosseria c falta de cavalhnnsmo, n:nguem deu se tão b1 ilhantcrr. ente da difcus!ão como assegura o notanta~ ~ovas de falta de am:..LilidaJe cox:r;o ? gabinete de ore renador pelo Rio G1·~nde do Nort<>.
~de maio, sendo para notar que este reduziu a acto soO senado deve lcmbrar-re que foi o Sr·. ministro ~f~:.
bre e: te ponto tcdos os reus peDsamento$, ao pasEo ~ue noel Felizardo quem com tffeito di~cutiu brilhantemenrc.
o gaLinete de 12 de dezembro pede apenas ~n;a autol!_sa- o regulamento das escolas militares no aono passadó •.
ç~o, que justifica. Ora, sendo o nobre e-x-mmiS! 10 fia JU?- Tendo S. Ex. acabado de orar na sessilo de 1Ode agosto,
tiça do g;;binr:te de 1~ de maio, teJá o o~adorm~IS proprro e pedindo a p~lavra o nob1e ex~miniftro da guerra, te~ e
para liinçar e:m rosto ao Sr. :Mano ti Fchzarco la lia de" t- de dhcutir na pre~ença tão sómente de cir:co ou seis sctenções e de ca\ alhei1 iõmo para com feu antecf ssor?
nadares apE'na~.
·
Passou o nubre scnar!or a dizer alguma cou,a ncej ca da
refcrma das escolas militares; e nessa occasião _n:e lo~O Sn. D. MANOEL :-Que boa memoria!.
brn rer-llle dt do um npaJtr, com o qual pl'l tendi chama
O Sa. MIRANDA : - E~ tavão rresrntes os Srs. senador
a sua aüenção para a brilhante discus1oüo havid1 a semc- ptla província do Rio-Grande di) Norte, vi1 conde co Sa·
lh~nte respeito na sessúo passada. S. Ex.t que de certo pucahy,. 1\lonle-Alq~•e, o SI'. Feli•ardo e um Gulro mais.
tempo a esta parle r e mo~tra susccpl ivt:l por tudo quanto O Sr. ex minhtro da guerra, drpüis de !e!' re~pond'do a
se lhe diz, incommcdou-ic tom esse meu upa te, e pro- to,los os mais o1adorrs, concluiu o seu discur.:o p!'la mavocou-me para a discussão. Ao mesmo te~po o nobre neira que vcu ler. Note· te que o discur:>o de S. Ex., elesenador pelo Rio-Grande co Nc rle tambem me pareceu Jlcien1e em rel1 ção á imr:ugnação Jeita pelo Sr. Manoel
1Jü iuir-mc um dos~ i! o, :.varçondo o facto de que as re- Fdizai do, nu oca sdtiu impresso fnJ jornnl ~lgum, nem
f'utaÇõcs cfl\ r~~idas ao requcrim~r,to relo s~. Sou.za e mesmo se acha nos aonr es dJ parlarneLtO. Te da via I qti
Me !lo, que fo1 quem mdhor d scut1u o dttO regu 1~- tenho o jornal em que gahiu o rosurr.o.
mento, ilavião s:do cabalmente dedruidns pelo Sr. mr- . N:lo h io este trecho cm quanto u S1·. D. Manool me
ni~tro interino da f,Uerra.
-não attender •.
Sr. presideutr, v. Ex. Eabe muito bem que o convite
o Sn. D. I\IANO'EL dá-· um arar ti".
que se me fez para a discustãn, c rc\o rr.odo com que se
o fez, em na~b me pôde incommoàae, porque, graças a
O Sn. ~IIRAND,\: - Ei-lo: cs no~Jr( s scncd~reS· que
Deu~, discuto quando me parece e quero, ~e não tào bem .se achavào presentes Mo de Fe .Je:JJbra:· perftJiamt ntc
como oilll o~, ao menos. t;, nto quanto ferve para enun- ~e li e: cc ••• o orauor subtenta a u tihda~? dns nov~s diFpociar 03 meus pensamentos. E, clemais, fui eu quem quasi : ~Ições co reglllam< nLo das escolas mihtar~~, cu;p analyse
e.x.clu::í\'aooente discutiu cm o anno p3ssaJo os ne"'ocios 'não se propõe afa:.cr, tendo. por adversrmo o Sr. Jllanoel
da gue1 r a. Se cu nno soubtsse discutir, como ~ui tos fi'ell:zardo, cujas vastas habil. tações a esse u.speito é o prioutro~, cntilo o de~ a~: o teria mtlbOI' cabimento, c até·mes- meiro que reconhece!))
.
.
mo seria um bom recuno do ora!oli1.... •..
Se1 a por esse modo que se sah1u br1!1Jantemen!e o
s:nto muito que fe tenha rctiratlo o íllm~re SeMdor Sr. tx-miniHIO da .guena interino na r~sposta que de_u
a qunY! tenho al10nra ele me referir;. mas wpronbo .qre '?~r. _Man?el Fel1zardo? Não seda antes o Sr. ex m:o não k1, nem p:na me não responder, nem pa.ra de1xar ms~ro ~~,termo da g~erra quem concorreu, para torr.ar
<!c me honrar com a suu atteoçi.o.
ma:s bn.hante o papol do Sr. Souza e Md!o!
,
Volt< ndo.ao nssumpto do regulãmen to das escolas miO Sn. D. MANOEL :-Não lhe fóde nrgar muita illus·
Iil~res,, ~st~bc:l· co que o mell!or discurs51 nrsta. casa pro- tração.
ftrtdo fo,t o uo S1·. ~!ano<· l Fel1z~r~~}ol ~~ ~1scurso de
0 Sn. MlltA~DA :-E cu li.' a nego? 0 que digo é. que
n:cstrc, a que se nao deu a ma1s h1lu1arcspos n.
0 Sr. Saraiva, apezar <l.c aua iilu~tra~ão, nao ló~c rcs·
O Sn. D. MAN~EL:- A re~posta que. far:ou f?i d da ponde r a? Sr. Manoc:l F.cliza: do, •eguramentP; porque
nesses· beiJos art1gos do Corre1o illercantzl. Não viu?
nto possuia sobre a mate na os cstutlos necc1 sar1cs.
O Sn. M1~A NDA:- I~ so P:"C:"a a .minha these,. Nós dis(lia dijJcrentes apartes; o Sr. presidente 7'eclúma attençc1o.)
cutimos.aqui; os senlwr,c~ fug,ruo e lorão para a unprensll!
,
.
._
. . . . . "'.
l
r.u ,,·scuto aqui r·1 spoudo accuso 0 defendo aqui Não
• Para que quer ainda o noure muu~ll o d,l1ltJerra u.m
·'
auto nsaçuo
· " para rcl'o/ mar o rra
vi ( u.
sses nrt' gt:s,·' nt· m havia' de lht· s dar pol:l im1'rcusa
.t>u la I11ento d·:· s escola•
, ·' disse
llma rcspmta só c:~bida ne~le Jogar.
o nobr o nol•re senacor por l\lmas, se elle a tem ampla no
.
.
art. 208 do regul~ ment() 1 •
O Sll. D. MANOEL :- Po1s eu_!e; o e até gu:irdo.
II a 1115
· lo uma~~
r ll d
· - d ,, , disposiciies
.:1 e :;prcctaçao as .uu,,~ . ·. ,
O Sn. PRESIDEN·TE : - Allençao l
aoalysadas por s. Ex. o ar L 208, cup d1~pos1~ào cu
OSn. Mlll.\.~D,\ : - C<'l\ler to"rr.c com a Jiscuss~o q_ue consiilero il!og:tl, al(t.)risa a fa;or as all1raçõcs ct·ll\'C-
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n!eiltes a l>em do en~ino~ roróm manda re'peitar o que ira,·iguinha. Repillo porém com toclas as forç:ls em qu~t

toca a deveres, direitos, vencimento~, alumnos, ~essoul quer pensamento neste sentido.
das e~ colas e cre3ção de. novos cursos ou ca<le1ra~. A
Sr. prr sideote, antes de ir adianre, permiua V. Ex.
au•orisaçilo offt reciJa dá faculdade para modificar que eu f~ça um reparo sobre o costumo em que se está
tuJo, menos o numero de annos e a parte da despeza. nesta casa. de semp e ~ubstituir as palavras castir;o corpoO art. 208 limita a refcra·a a um ponto, excluindo ral por ch:bata. O di,curw do nobre senador nos dá disso
tndo o mais; a autoriEação exclue dous pon1os e com- uma prova. Para que msa subHitn'ção? A pala'"ra chi·
ba.ta contém uma idéa. odiosa. EEse cas; igó nr~o exisre por
prrhende tudo o mais.
Esta censura, portar. to, é tão infundQ.da c ligeira como ·lei em o nosso exerctto. Se a-lguem o rõe em pratica-'
ccmmette um abuso, conâemnado por dilferentes ordeo~
te. tl:}S as outras.
e recommendat;õ(S do governo. Para que, portanto, c1i0 SR. YERGUEIRO dá um apartt'.
zer•se qu~ exi~te o castigo da chibata, com~ que para fao SR. D. MAXOEL dá um aparte.
zer recah1r sobre o governo uma espec1e de odio~o·
O Sn. i\IrllAND,\ (para o Sr. D. illanoel):-Tenlla a ·quando é certo que o unico casligo tolcrave l é o da espo.2
lJondarltl de diur-lhe que, se e !I e nno go3ta do que estou d~, mandado applicar com todas as cautelas e conve·dizendo, é porque não ebtou discutindo os contratos de menci;. s 1 Acho de muito 11 âo gosto sem( lbante expc dieo te· .
de oppo>ição !
·
·
parceria das suas colonia~.
Continuemos com as censuras feitas pelo nobre seO nobre miniHro M guerra nlío rscapou de ser cm5Ul ado lambem, fOI' amor de Uma desintelligrncia UeSCO- nador •.
Porão Yiolados pelo governo, di1 se f'llr·, a 1t i de 6 de
berta ptlo ollzo paisano na troca das relações officiaes entre
o Sr. minhtro da guerra e o Sr. ajudante general do setembro de 1850 e os dec1·etos de 5 flc Sfterrrbro de :1855
exercito. N8 se e a desintelligeneia de que o Sr. mrnis tro e29 de julho ele 1857, porque toem-se feiro promoçO'es
da g::erra, no derrt'lo que nomeou ultimamente alg11ns fora do temro ndles marcado
S. Ex. esl'orçou-:e ror mot trar que com effeito nessas
alferes e Fegundos~tenentes, declarou que pron:o·via a Fuão
e fuão, apczar de n:\o serem favoraveis as inf0rmações d;srosi~ões .se.aeha írremi:sivelrnente determinado que
da.c0mrni~s1o; que nao promovia a Fuão e a Fuão, apezar so se poJe !a?er p"omoções no fim ·do cada um annl'·
S. Ex., refe1 inrlo a integra dessas dispC'sições, f'.l basde ser favoravel o voto da commis>ãCI.
de 5 de setembro
lia a:1ui uma sombra de i.nfriguinha, po'rém muito pc- tante lacor.i<:o a re~peito do decreto
quenin<.>. E' bem fJcil,a o:plicação. O Sr. mioistro da de 1855. Se o vivesse publical10 em m:a plenitude ofguerra prc·cedeu em ·rf>gra, bem corno a cornmissão de fereceria logo· a del'esa a par da arcu'aç·ão. EEse decreto firma O principin, consignado ·na lei, ce que 2S
promoções fez o scQ d<. ver, como entendeu.
proo·oções não srjão dcmoraà~ s mais de um anno, e
0 SR. D. ~IAXOEJ.:- Então não é mais illcg~l?
querendo obviar os incooVf'nientes que podem rewlt<t~
,. O SR. ~fiRANDA:- Elia exi&te de facto, e eu não posso de serem ellas fe'tas am differentes data~, antes do anno
negar um tcto.
e drntro do anro, dispõe então qne :e]ão todas firS.:lllwres, a commis!'ão, cuja lega' i 'ade combati sem- madas com a mesma data. A lei não determina outra
!)fe ecuja ex.:s encia con,idero illegi~ima, devia ltvar, e cousa, e nem outra cc:usa <e a<ha nem pedia athar-~e
levou tfi~ctivamcr.te ao conhecimento do governo uina determinada, nem no regirr.er;to d~ ·sl de março de 1851,
propc,sta, qne funrlamentc u como lhe pareceu curial. nem nos outros dous decreto~ Citados ror S. Ex. EgAté ahi a sua a triLui,ã.o. O governo approvou rm parra tava, po1 t2nto, o governo no seu direito, promovendo aos
rssa propo~ta e em pm te a desattcndtu, e tambem es- po~ tos vagos do exercito em qualquer tempo dentro
tava em S\U di e t", pcrque é seu absolutõmente o J!- do. anno. Podia demorar o preench'menro das v:Jgas, se
rr:ito da approvação e da exccu ão. So o governo men·· qUizessr, este allllO, do qual não llc-Vt ria CXCf:'der 1 por
cionou c s motivos por que discordava c·m algum ponto da lhe obftar a ·mui terminan•e disposit(~O da lei; .
proprst:J, é porque comiderou que devia dar as razões
T<~lvez fizc S\ll.'ffi alguma ~en~:>ção ao nobre senaolor as
por
que
prcmovia
ru
de-ixava
de
promúver
os
interessadrs,
palavras
promorão geral, inse1 idas no rlecreto de 29 rle ju•• ror estHem ou deharem de esrar nas cor.d:ções da lei . lho ela i857. Se a. sim é; S. Ex. devia ccnsiderar que
Se o não IJtesse, o; excfuidos gritarião qre havião sido quando uma !fi qua 1quer, tratando de pron:eçõe~, diz:
preleridos por • tf.-ito do me···o arbitrio e violencia. A'ém -pro~oçaogeral-querindicar, nilo uma promoção por cada
uist(l, uma moditlcação em. taes propostas, indetermi- corpo, mas uma pr omoç.'to por muitos corpos orgnnisado.i
11
na .f;J, v. ga e não jusrillcada, de1•e o!fender mais l!lo que debaixo de uma m! sma arm~. Assitn, hoje pela lei a pro;.
acompanhada de motivos justificativOP.
moção é geral ll por arma, I·to é, comprehende todos o.~
O gorerro d<u a rauio de seus l!Ctrs: não será i~to corpos de uma só arma. Antigamer.te o plincipio rrgulad·lr
lcuvavelt Não procedia ~ssim o gabint te de 4 de maio? das promoções era geral e por arma ate certo posto cm cada
Mas, continí11 S. Ex., as ordens do dia do njudante uma guarnição, e desse po:>to em diante até coronel em
general parecem inspirar grande desconfiar Çl n:úecreta cada proumcia.
Quando contra principias tão claros por t;,l modo :irguria da guerra,. porque ellJs marclio o dia tia expedição
dos avir o; e o dia do Eeu recebimento, que é muitas mer;tava o nc·bre ~enador, o honraJo Sr. rnln=srro da
guerra entendeu que com um fó ap:utc dehellava o
,·ezes r os terior áquelle muitr s dias.
grande castellCI, e enlã.:> dis~e ~imp!esmente << Não lia lei
Era ICill uuviJa me'hor que a oppcsi\ãC', antes de que tal determine. >>
·
levantar serr.eUu, ntes clamores, t1 atasse pr1meiro de in ·
A conte staçã.o era de eterna verd<~de, e desta ca, 1eira
as causas justificativas dos ar tos, porqne assim disfe .tambem eu (salva a redacção) ''Um tal aparte dcstróe
•, dagar
cltixaria de co,,fur d:r actos legitimo:, innocentes, ou a rnms bem fundada accusação. »
pelo n:cnos icditforrntrs, com actos irregulares ou c1 iS. Ex.; incom~odan.Jc-~e cem o fogo que soll'da uos
mir:osos. A S('C e tal ia do ajudante-gene~al deve ucclarar extremes, cm ruJO centr0 re arhova C<·lloévdo, e Jande
as dat::s. cm que r(Cebe as o:rlens dn governo, e estas po- immcdiatas provas da maior suscrptibi !idade.....
dem ser mais ou menos retardad~s t·n:. ~ua transmissão,
(lia differentes apartes; o Sr. presidente reclama a atten1egundo fôr o intc r.es: e d~s portes 1m so li ci t:1·h. s, quando
( li<JS 1esreitno a nf•gocios particul:u el'. A fixaçfí.J, por- ção.)
tanto, elo dia.ein que se rcc1 be a ordem é de mero exp-·
S. Ex., r.s im Uio·victnins1lmrnle contrariado, mudou
pedient•J; e, aio da ml'srno quanl10 não fr ssc, seguramt>nte de plano de :~t<~que, e d:s: e: « Pois hem, se não violastes
não podo ria ser ap1 o~·dtada C<· mO arma de gurrra pelo a ki, fõzcntlo promoções cm div•'rsas érocns, a tendes
muito t ircumspecto, prudente e ilh;strado Sr. aj~.:dante· violado por não tel'des ainJa pl·cencliiJo \Alguns lcgtnes
Hflleral do exercito.
vages. •
So 0 nobre senador p(\r Min~s Gorars fo>se caraz de · ConfeEso que desconheci no1.10 genero de argumrninç~o
tn.n ,req11eno rer.urso de guerra cor· t• a sc us ~dversanos, cu o saber e a illu&traç~o do hrnrado co!lega! A obrigílç~o do
~ma ciue se tinha deixado .levar pt lo desc;o do fner uma governo e~tá e.m 11110 ir além de um anro par.a l';~.:~:cr pro~
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Sõ
moçiics; o seu clil·eito comístc cm faze-las dentro do nJdor tirar argumento om ~ell favo1·, c, se o não quizer
:mno, e nas épocas que melhor entender. Demorar, por- tirar em favor do governo, deve parar diante das ex.
tanto, o precucllímellt() de uma va~~ ;,té um anno, nem pressões -1.o anno militar-, e indagar o que ellas que~
é acto i!licilo, nem inconsequente. Para que se dê preen- re:m dizer.
cllímento de V:ilgas é necesa1·io que haja alg,rcm nas conPara que o nol1re senador possa entender o Eentido da
diçõrs de ter acce>so, e nem o governo pUdt: fazer milagre~. nota do Almanal:, nem ha. de recorrer ao 'regimento y:_
A vaga do Sr. Frias me pm~ce achar-se p·eenchida. gente, nem mesmo ao reg1mento ue 1845; ha. de olliar
Quanto á promoção de alferes c tenentes, se ntio cstã um pouco mais r·a·a o pils·ado, c f,_,Jhear os volumes de
feita, 11óJo aindu depender da v·erilicação de al~uns que- 1832 c 1:833. A!li achará o n·ç;imcn· o de 9 de màrço de
sítos :dnda não satisf~itos. Em todo o caso, a lei não 1832, em cujo artigt) 1ll se d1z: Os officiaes de artilha.
manda pret>ncher uma~ vaga immeàialamente que dia se ria deveràõ saber o 1°, 2° e 3° anno,ç do curso malhematico
c:ku, nem convinha que o fi,essc, porqu1.1 podcri~ dar-~e e o 1. 0 anno do curso mililar. O mcsino se coi1signa no re~
o :JbsurJo de se de ver fazer ullia promoç:'to sem que guiamento de 1833.
lnmcsse no individuo a prc·mover as qualidvdcs indisSão ess.1s.as habilitaçlíes do Sr. Chagas, como official de
pensaveis.
artilharia, e fica o nobre senador conhecendo que for1!o
Se o Jd.Jre rx-ministro d1justiça se achasse agora prc- menos exactas as informaçõe3 que !heministr:írão. Porsente <·u 1: e perguntaria: Preenchia immeJiamente as que não havia o nobre senador, antes de fazer a censura,
yagas que se dav:~o. em ~eu tempo nos logare3 .de paro- verificar o facto, compulsando os rPgulamen tos da escola?
eh os, cscJivãc~ c .Juizes? Porque não nomeou l.Hspo.; para Um olho pazsano bastava pC~ra i>so! Era essa uma paisa·naas díocrses vag3s '/
da bemjustijicavel!
S. Ex., po·ém, tem alguma ra7ão para ser de·culpado
Nada diz e i sobre a demiss~o de um coronel reformado,
r.os excessos deste seu pronunciélmento I S. Ex. confessa de E{: fll1 aliás sou <Jmigo e a quem por mais de um titulo
que l'lCebêra est~s iuf'orooaçõts de um amigo, e c stc po- respeito. Conlcnto-:mt: C<•ll1 o <~parte do Sr. Souza e Mello
dia achar-se muito i:mpre~sionado, como era bem na- d~do na occ;,s ãu d.1 C• n-ur.•. O sub,tituto mereceu amtural, contra o governo.
•
plos elogios do nobre ex min ·stro da jus• i~a .
Pouco direi acerca da remoção dos <:ffi~Jaes que conl. As apaixonadas inl'ormaçõcs que dl!rão ao nobre sen~dor tanJbem o levárãoa accusar o Sr. mini~tro da gue1·ra puzerão nesta có1te um cr.nselho de mve~tigaçàe.• Não
de ter violado o regulamento do corpo de ~awle, enga- ent1·an·i ta~1bem, como o illwnre prador, p.a aprecia~ão
jando para a córte um medico p:âsaoo. E o Sr. Souza e do acto do Julg<lmento. .
. ·. _ -··
Mello ;,c!Ja . se tão impenitente acerca deste peccado que
Não :ei, ninguem me disse, nem··quero saber se o pro·
acudiu logo em auxilio do honrado orador, declarando- ce~imento do honrar:Io ministro da g~rrra t(:Ve ou não po~
lhe que não nomeára l.J.Dl, porem quatr·o. Os npartes obJecto uma demonstração de resenumento~ ·
do Sr. min:stro da guerra devião na verdade contrariar
O nobre senador não está presente; o que muito sinto.
muito o Sr. ex-:-minLlro da justiça!
Elle não teve a bondade de disculir com a amplitude ne- Eu não vejG infrac,;ão al~uma do regimento no acto do ce~saria um a,ssu~1pto de tanto in'eresse e ·gra\idõde. Ma~
Sr. ministro da guerra. Pelo art. 4° são os presidentes au terias desta ordem exig•:m amplo d~::seovohimento. Printorisados a engajar medicos paisanos, }Jertencendo ao cir.ios como os que o nobre senador est;~bdeccll meroministro o resolv,~r se taes engajamentos são ou não ne. cem ser acompanhados de ulg!lma illustração.
cessarias. Ao governo supremo compete a approvação oa
Em rrgra, e;tá o governo em seu direito ·quando re.,.
reprO\·a. ão Jo acto, LMJ como a ap1·eciação da neces~i- move, a bem do seniço, um militar quêJlquer, de qual.
rL de de engajamento. Se o Sr. mi,•islro da guerra tudo quer graduação que seja, rwra um ponto qualquer. O mi.
pôde no sentido <·~po)to, como nã•) pôde mandar fazer ou litar deve achar-se seOJJ re prompto p~J.ra marchar. A sua
fazer o engajamento de um pai;é).nO? O :Jrt. 4°, CJl,Ía lei- obediencia é o seu prin1eiro dever. A obtdiencia é uma
tura dispcn~o, por ter siJo feita pelo nobre orador, dá . virtude militar. O ~u,1erior ~só quem l!precia as conve·
uo m:ni::tro a rcsoluçãr; definitiva do engajamento~ Ne- • ni~ncias do serviço que determina.
.
gar~lhe, portan:o, o direito de o fazer, é cousa que :ó · Applil:ar-se·?a, porém, r·sLa doutrina. a~smembros que
pédc partir de informações m~nos lcaes.
. acabão de serv1r em um con.:elho de quahficação? E porNão parárào ainda aqui as Hagran'es vioJ.ções de lds que nao, se ella é ~pplicavd ao militar que acaba de
e regulamentos ,Cil_n.metti~as pelo goyer.no~ O Sr. te.n~nte~ 'J'uncci mur como cr•mmandanle das armas, ministro, de·
coronel .seba.str.'lo Francrsco de. ~ltve1ra Ch.agas fo.t no- • putado, etc!? E porqu~: não, se QM 4a. razão alguma le:-meado v.Jce d1rector da escola m1btar de <).pplzcação, con~ gal em contrario?
.
tr~ o dispost.o n~ art ..1.05. do re~~lam.e~to, visto não pos·
S~ ~x~ fallou ~m p.oder judiciaria militar, e dalii parece
su1r as hab1!Ituçoes fCtentJflcas aln ~:oug1das! S. Ex., que, deduzir a necess1dade de resp('itar-se o statu qzw dos merocomo declara, foi infornnrlo drste f~cto, foi todavia mal bros de um come lho de investi3acão, afim de não aLLeninformado, e viu .::omo logo aoudirão os Srs. Caxias e Fe- tar se contra a in1lependeucia do poder jztdicia1·io militar,
lizardo, declarando-lhe que o Sr. Chagas tem as habilita- dando se demonstração de d: sagrado contra uma decisão
ções necess(!.IÍas. Esse~ apaqes d~vjão inpommoda-lo sua.
•
muito!
· A enunciação des'as ídéas, Sr. pr~>idente, bem desco,
o Sn. SouzA. E liiELLO : _Isto consta do Almanak. bre todo o a.lc:mce e gravidade do assumpto q.ue e~volve_m, II•
·
e portanto a nece~d lad~ de uma esclareCida. d1scussao,
O Sn~ D. liiANOEL : - llfas üto é um facto tão p ·- de se aventurarem certos princípios. O que é um coo se·
quenino !
lho de investigação, ou a nossl legislação militar? Qual é
o Sn.. 'Mll\ANDA : - 1\las admira qw'l o Sr. ex-minis- sua natureza? Qual o seu '? Quaes suas funrções t Até
Lro da juçtiça se tivesse apro\·eitado delle!
onde se es_t<'ndem as suas attribuições? Em que relação
s
d•
se acha e:!e para com o govemo, ou o superior, que· a el!e
O n. D. ~L\NOEL ·a um apai te.
mande proceder? Que força obrigatoria tem elte para
O Sn. MIRANDA :....,. O Sr. ex-mmzstro <'Stava tão JD,.. com o governo, ou o supPrior, que o determina 1
.
commod~do co1u .a brilhante conte~La~rJO que se oll'erecia
Eis que~tões import;;ntissimas, que deverião ter s1do
11
ele prompto ás suas censuras que ate duvidou da1· o devi- discutid.ls,afim de se poder firmar, como se firmou, ama
J.o credito aos dous gene1:~es que no momento lhe decla- r<·gra contra a qunl me decL.íro cmquanto nào tiver lo~ar
ravilo possuir o Sr. Chagas as habilitações convenientes. uma discussão que a justifique. Eu convido ptlra e~sa dJS·
Parece-me que to nobre senador vinh~ hoje munido de cussl\o ao nobre senador, OY. a. algum de seus amigos. A
um Almanak para mostrar a procedenCJa de sua accusa- causa militar ganhará muito com ell3.
t,~ão, e foi pena que se houvessCl retirado. O A lmanalc deste
Conheço alguns elos milit~res que·compuzer1io o canse·
anuo a pag. 33, e deLaixo da rubrica IIaLilitações scien- ·lho, e sou particular amigo de alguns delles. Não posso
t:ncas, di?:: 1.a, 2o c 3o a.nnos mathematicos e o 1. o anno deixar neste momento ele envi •r ao Sr. coronel Lol>9 os
militar.
·meus protestos de· consideraçlio e profunda sympathia.
Da redacção da nota cxpcndí·la não pt!de o nobre seSr. pr~~idento, ponho aqui termo ao meu discurso,
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cc Art.
A' excepção dos terrenos e predios indiflpen.;
~gradecendo a lodos os meus illustres coJlegas .a bondade que tiverão de acompanhar-me até este momento. saveis para a cd'ficaçüo da respectiva ca}Jel'a e serviço
Ao menos, na sessão do anno passa~o. quando se tratou proprio desta, não terá vigor a presente faculdade sem
de igual ma teria, semelhante honra não coube ao nobre a clausula de serem t<:cs bens convertidos em apolices
da divida publica inalienaveis dentro do prazo que for
ministro interino da guerra.
marcarlu pelo r.espectivo provedo: de _capell~s.
0 SR. MARQUEZ DE CAXIAS:- Muito bem.
cc Art. 3.° F1cão revogadas as dJspos1ções em contrario.
O SR. D. 1'tfANOEL:- Felizmente já se levantou um
« Paço da caooara dos deputados, em S de aaosto de
homem para defender o ministerio.
1859.-Conde de Baepcndy, pr<:sidentc.-Franciscg Xavier
0 SR. MARQUEZ DE CAXIAS:- 0 que lhe faz muita Pacs Ba:reto, 1° secretaril'. - Antonio Pereira Pinto, ~o
secretano. ll
]Jonra ser neste dia.
cc A assembléa geral reso1ve:
0 SR. SouzA E MELLO: -Muito bem.
Verificando-~ e não haver casa, o Sr. presidente declacc Art. 1 ·0 São dispcnsad~s as leis de amortização cm farou a discussão a ii<:~ da e deu para ordem <lo dia da ses- vor da cape lia de Santa Presciliana, no termo da villa de
são seguinte:
.
Iguassú, d1 província do Rio de Janeiro, afim de que posUllima discussão do parecer da mesa sobre a indica\ão sa p~ssuir bens de r ai~ até o valor de. 4: 000~, compredo Sr. Vasconcellos, relativa á reforma do regimento hendidos os bens antenormente adquiridos.
commum ;
·
cc ~rt. 2. 0 A' ex~epção dos terren~s e predios indispen•
ga discussão do projecto do senado autorisando o go- SRVei~ para a e~1ficac;ão ~a res13ecttva c~pella e serviço
verno para mandar passar carta de naturalisação de ci- propno desta, nao terá v1gor a prese!lte faculdade sem a
d:idão I.Jrasileiro ao subdito portuguez Antonio Maximiano c:a~sula ele. ser.em _taes b7ns convertulos em apolices da
de Fi_;ueirerio;
·
àlVlda publica m~llenave1s dentro do prazo que for mar1a e 2a discussão da proposição da camara dos deputa- 1 cado pelo resp~CtJVO provedor de ~apellas.
dos concedendo loterias em beneficio das obras das iare• Art. 3.o FICão revegadas as rlisposições em contrario.
0
ja~ matrizes de Irajá, Guaratiba e Paquetá;
cc Paço da camara dos .deputados, 8 d~ agosto de 1859.·
Continua~ ão da 1a discussão da proposição da mesma Conde de Baepcn~y, pres1de~te.-~ranczsco Xavier Paes Barcamara mandando admiuir o Dr. Ernesto Ferreira Ftança reto, 1° secretano.-Antomo Perezra Pinto, 2° secretario,))
a defender theses em qualquer das faculdades de direito
cc A assembléa geral fesol ve:
do impelia· para se poder oppór ás cadeiras dJs mesmas
_ . ·
.
. •
faculdades com o parecer da commissão de instrucção
cc Art. 1..0 Suo dispensadas a~ le1s de amorllzaçao em
publica; '
·
· favor ~a Irman~ud~ de Nos~a S~nhora da Conceição d~
.
.
_
.
_
1\laruhu, na provmma d 1 Ba.hw, afim de que possa possuir
E a contmuaçuo da dtscuss11o do orçamen:o.
bens de r.aiz até 0 valo; ?e 8:000~, corpprehendidos
Levantou-~e a sessão ás 2 horas da tarde.
bens antenormcnte adqumdos.
.
cc ~rt. 2. 0 A' ~~cepção d~s te_rrenos e _predios iilâispim·
~avais para a eclthcayão. de I,;rcJa e serVJÇ,O proprio dest~
umandacle, não tera vigor a presente faculdade sem a
clausula de serem tacs bens conve1 tidos em apolices dà
divida publica ioalienaveis dentro do prazo que formarPRESIDENCIA DO SR. JUANOEL IGNACIO CAVALqANTI
pelo respectivo provedor de capellas.
·
cada
DE LACERDA.
cc Art. 3.° Ficão revogadas as disposições em contrario~.
SU!'tiMAniO.-Expediente.- Approvaçâo da folha do subcc Paço ela camara dos deputados, cm S de aaosto ele
sidio dos Srs. senadores •....,.Orclem do dia.-Approvação do 1859.-Conde de Baependy, presideote.-Francisc~ X11vier
parecer da niesa sobre ·a reforma do regimento com- Paes Barreto, 1° seç:rct•1rin. -Antonio Pereira Pinto, 2o semum.-Naturalisação do subditiJ pO?'tuguez Antonio .if'la- cretario. ll
·'
•·
ximiano de Figueiredo.--[.,oterias áq freguezias de. /rajá,
cc
A
asscmblé::~ geral resolve : .
Guaratiba e Paquetá.;Pretenç&o do Dr. Ernesto Ferreira
cc Art. 1. 0 São dispensadas 2s leis de amortização em fa·
Fmnça. Observações do Sr. Jobim.- Orçamento do mivor da confmria de Nossa Senhora da Conceicã() da ciclJd'e
1?-isterio da guerra. Adiamento do Sr. Yasconcellos.
Larang·~iras, na provincia de Sergipe, afim de que
A's 10 3/4· boras da manhã o Sr. presiJente abriu a de
possa püssuir hens de raiz até o valor' de 20:000$, coni.
sessão com·31 Srs. senadores.
prehend1dos os Itens anteriormente adqui1 i los.·
Lida. a. acta da anwior, foi a?provadn.
c< Art. 2. 0 A' excepção do> terrenos e preclios indispcnsaveis para a cd ficação da igrejà e. serviço proprio eles i~
EXPEDIENTE.
confraria, não terá vigor a presente fJculdade sem a clau~
sula de serem táes bens convertidos em <lpolices da divida
0 Sn. 3o SECRETARIO, ~erv"iQ lo de 1°, leU:
publica inalienaveis den~ro do prno que for marcado pe!o
Um aviso do min sterio dos negocies elo imperio, re- respectivo provedor .de capellas.
mettendo um dos autographos da resolução da asfetnbléa
c< Art. 31! Fi cão revogadas as dispo si, ões em contrario.
geral concedencl l favores ás e trudas de ferro entre âs
<c Paço dJ camara dos deputados, em 8 de agoslo de
cidades do Rerit'c e Olinda, entre o porto das c~ixas e o
1859.Conde de Raependy, presidente.- Francisco Xa;
municipiG de Cantagallo, entre e,til côrte e a Boa-Vista
da Tijuca, e e1tre a me,ma có te e o Jardim Botanico; vie1· Paes IJarreto 1 1° secretario:~ Antonio Pereirf! Pinto;
· ·
· '
na qual resolução Sua Magestade o Imperador con:'ente; 2o secreta• io. >>
-Ficou o senado inteirado, e mandou-se communicar á
• A assembléa geral resolve:
caooara dos deputados.
·
·
cc Art.1. 0 São dispepsaclas as !~is de amortiz:tção em
Dous officios do 1° secretario da sobrcdita camara, .favor da Ol'dem terceira de S. Francisco da Penitencia
acompanhando as sete seguintes
·
·
·
e das irmandades de Santa Isabel da C11rida~e, do Santíssimo Sacramento, de Npssa S~nhora da Assumpção, di'}
PROPOSIÇÕES,
Nossa Senl10ra da Conceição Apparecida, de S. Benedicto
o Nq:sa Senhora do Rosario, todas da c;idade de Cabo. ~ A assembléa geral resolve:
Frio, na província do Rio de Janeiro, afim de que cada
rc Art. 1. 0 São dispensadas as leis de amortisação cm nma de!las possa pos<uir bens de raiz até o valor d~
favor da capella de S. Bencdicto da povoac;ão da Venda, 30:000~, comprehcndidos os bens anteriormente adquido termo de Lavra~, na província do Ceará, afim de que ridos.>>
cc Art. 2. 0 A' excepção elos terrenos e prcdios indispensapossa possuir bens de l'aiz até o valor de 1O· 000$, comprchenctidos os bens anteriormente nclquiriclos.
,·eis para a ediflcaçao de igr.cjas e serviç.o proprio destas
2: 0
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irmandades, não torá vigor :t prescn~o faculuade. sem a c desta p:.tra a s~' a rropo~ição da camara dos depu taclos
clausula de sorem taes bens convertidos em apol.JCes da conccden•Jo loterias etu beneficio das obras das i 0 rejas,
divida puulica inalien:l.l'eis dentro do prazo qu~ ior mar- .matrizes de Irajá, Guaratiba e Paque:á.
·cado rolo respe~tivo provedor de capcllas.
.
O SR. SoUZA FRANCO: - Peço a palavra pela ordem.
ccArt. s.o Ficão revogadJs as disposições cmcontr~no.
0 SR. PRESIDENTE:-- Tem a palavra.
•Paçodacamara dos deputados, em8 d~ ~gost? d.e 1859.
O Sn; SouzA FRANCO: - Pedi a palavra pela ordem,
-Conde de Baependy presidcnte.-Franczsco .\avzer Paes
Earrcto, 1o sc·cretario'. - Antonio. Pereira Pinto, 2° se- Sr. p_reside~te, para mand~r á mesa U!Uil representação
de lJwmantma contra o proJecto bancar !O.
cretario, •
O Sn. PRESIDENTE:- A occasião não é propria para
" A aswmbléa geral resolve:
is,
o, por se ter já passado á ordem do dia.
cc Art. Lo São dispensad:~s as leis de a!'llortização cm
O SR. SouzA fRANCO:- Pois bem; será para quando
favor da c~sa de caridade da cidade de S. Matheus, ~a
província do Espirito-S .tnto, afim de que possa pos.surr V. Ex.. quizeJ',
bens de raiz ate o valor de 50:000~, comprebcnd1dos
PRETENÇÃO DO DR. E:l.NESfO FERREIRA FRANÇA.
os bens anteriormente adquiríclo~.
. . .
. cc Art. 2.o A' exeepção dos terrenos e predtos tn~;spen
Continuou a 1.a tliscussão, a.Jiada na sessão de 15 de
wveis para a edificação da igreja e serviço p·opno deste julho
ultimo, da proposição da camara dos deputados
estabelecimento, não terá vigor a presen~e faculdade ~em manJando
admil tir o Dr. Erne>to Ferreira Franç.a a dea clausula de serem taes bens converttdos em apolt~es
Ja divida publica inalienaveis dentro do prazo que for fender these em qualquer das f'.iculdades rle direito do imperio, para se poder oprôr ás cadeiras das me>mas faculmarca-do pelo ~·espcctivo provedo_r de ,capellas.
.·
.. Art. s.o Ftcão revog~das as dtspo;Jçocs em contra11o. dades, com o parecer da commLsão de instrucção publica •
O SR. Jontl\1 impugna a proposição, a qual entende
• Poço da camara dos deputados, em 8 de ~gos~o ?e que C'ncerra um m~o precedente, permiltindo a pes,soas
1859.-Conde de Baependy, presiden_te.- ~tanc~sco .Xav1er fornudas em academias estrangeiras virem defender
Paes Barreto, 1.o secr<:tario.-Antonzo Perezra 11mto, 2° se- thcses perdnte as nossas faculdades, c assim considera.
cretario. •
rem-se habilitados para o exercício das importántes func~
• A assemLléa geral resolve:
ções da nwgistratura e do allo magisterio no paiz. D.este
• Art. 1.o São dispensadas as leis d.e amortizaçã? em modo não só se Jispensa a frequencia como até os exames
favor da capella de Nossa Senhora da Corrente, da ctdade das ma terias que formão os respectivos cursos, exigindodo Penedo, na província das Alagôas, afim d~ que se sómeote a apresentação e defesa dO uma these, que
possa possuir bens de raíz até o valor ?~ 8:000~, com- não é cousa muito dillicil e que em suaopíntão não deve
ser considerada como prova decisiva de haLiiitoção nas
prellendidos os bens anteriormente adqumdos.
" Art .. 2.o Nesta concessão tambem fica C?mprehendtdo materias sobre que Ee escreve.
O orador insiste em que a proposição abre um preceo predio éoado á dita capella, e que se achl sob sequ~~t;o
por mandado do juiz de Glireíto da comarca em corrt1çao d~nte ruinoso, e mesmo prejudicial aos diieitosjá adquide 1.5 de novembro de 1.854; relevado pela presente reso- ridos pelos que se teem form;~do perante as nossas facul- ·
lução das penas de commisso e confi:co em que houver dades, estud~ndo nas escol.ts do paiz com todos os onus
que c!las impoem, e chama sobre isto a attenção do corincojrido.
. . .
·
" Art. s.o A'excepção dos terrenos e pred10s lUdtsp~n po legislat.vo e 8do ~overno.
Encerr.Jda
a
1
discus~ão,
passou
a
proposição
para
a
28,
saveís pna a cdificaçiio da respectiva capella e serViço
.
proprio della não terá vin·or a pre>ente faculdade sem a e desta sem mais deuate para asa.
clausula de s~rem taes b~ns convertidos cm apolices da
ORÇAl!IllNTO DO MINJSTERIO DA GUJI:RRA,
divida publica inalienaveis dentro do prazo que for marcado polo respectivo provedor ~e capellas.
. .
Pro>cguiu a discus~ão, adiada na sessão antecedente,
• Art . .I.. oFicão revogad~s as dtspost~ões em contrarw. do art. 6° da proposta do poder exccutho fix.ando a
" Paço da camara dos deputados, em 8 de agosto de despeza e orçaudo a receita geral do imperio para o
1859.- Conde de Baependy, presidente.- Francisco Xavier exercício de 1859 a 1.860, com as respccJ vas emendas
Paes Barreto, 1.o secretario. -Antonio Pereira Pinto, 2° da camara do> deputauos e da com missão de fazenda,
.~ecretario. •
0 SR. VASCONCELLOS: -Peço a.palavra •
Forão todas a imprimir, não cs!ando já impressas.
0 Sll. PRESIDENTE: -Tem a p~lavra.
Foi approvada a !'olha do substdio dos Srs. senadores
0 SR, VASCONCELLOS:- Os jornaes puulicárão, e é
do 3o u1ez da presente sessão.
notorio, que o ministerio de 12 de Elezembro de 185; pe 1íu
Comparecêrão no decurso da sessão mais 7 Srs. sena- e obteve a sua demissão. Nestas circumsrancias niio me
dores.
parece regular que o senado continue a tratar do orça·
OUDEM DO DIA.
mento sem que conste a nova organisaçiio ministerial,
sem que os novos membros do poder executivo compaREFORnlA DO REGiliENTO COJIIMUJ\1,
rcção nas camaras e declarem se aceitão ou não a proEntrou cm ultima discussão e foi approvado sem de- posição em discussüo, ou que molificações J!Jes pretenbate o parecer da commissão da mesa sobre a indicação dem olferecer, etc.
Por isso permittir-me-ha V. Ex. que eu mande á mesa:
do Sr. Vasconcellos relativa á reforma do regimento
um requerimento de adiamento no sentido em que tenho
commum.
fallado, porque mesmo acredito ser exacto o que foi anN.A.TURALlSAÇÃO nE ANTONIO 1\IAXUI!ANO DE
nuncíado pelos jor naes sob1 e te:·-se retirado ou de ter
FIOUiilREDO.
peclido a demissão o gabinete de 12 de dezembro.
Foi apoiado c approvado sem deoate o seguinte
Seguiu-se a sa discussão do pr·ojccto dú senado aulorisando o governo para nnnd1r passnr carta de naREQUERUIEN'TO.
luralisaçiio da ci lad:lo brasileiro ao snbdi!o portugucz
Antonio ntaxinúno de Figueiredo ; c, não haven 'o imcc Requeiro o adiamento da discussão, do.or~·atnen!o
purrnação, foi o projecto approvado c rt:mctlido ú com- até q•Je conste acl1~r-se o:ganisado o novo ministerío.
mi~são de rcdacçao.
i Ode agosto de 1859.- Vasconcellos. »
0 Sn. PRESIDENTE declarou então esgotada a materia
CO::'iCESS:i.O DE LOTERIAS.
da ordem elo dia, c deu para a da sessão seguinte:
Entrou e:n ia discussão e pussou sem cld>ale paro. a 2a1
1.a c 2a discussão da prolJOsição da comaro, dos deputa-

SESSÃO EM 11 DE AGOSTO.

!

I

I
1
11

i

I

91
dos concedendo duas loteJiJs para a conclusão das obras
« § 2.o Pcrtcnccrúõ a cst.:. secretaria de csL::do todos os
dn ordem terceira do Carmo da ci~ade do Ouro-Preto;
nogocios e depen~cncias que actua.lmente. corr~m p~las
ga discu: são da p.op0sição da mesma camara conce · sccço~s sexta e seuma (l::\ ~os nesoc10s do tmper10, c Jhe
dendo duas loterias em LcneHcio das obras da matriz de serã.o mcorporadas a repartição geral das terras publicas
Nossa Senhora do Livramt"nto de Bananeiras, na provincia e a directoria ger~l dos correios .
da Parahyba;
• cc § 3.o O governo clará regulamentos á referida secretasa díscuss:lo doa proposição da rlita c:unara autorisando ria Ve estado, empregando nella o pessoal necessario
o "overoo para mandar passar cartas de n&turalisação de t!r~.do da dos negocies do imperio e daquellas duas rerar:
ci,Jadão brasileiro a Jo:1qu:m Frt:derico da Costa RuL>im e tiÇ•lCS.
« § .:1.. 0 O numero de empregados das duas secretarias
OUti'OSj
.
1a e 2a díscussão da proposição cla referida camara de estado não poderá exceder ao actualmenie existente
concedendo duas loterias em beneficio das obras do llOs- n_a dos nego cios do imperio e nas duas referidJs. reparpital da Sant~ 9asa da ~ise1icordia da cidade da Cachoei- tJçOes, nem a somma a despender em seus vencin1entos
ra, na província da B~hta ;
podera exceder a que ora se despende.
cc .Art. 2.° Ficão revogaJas as disposições em contrario.·
E a continuação da discussão do orçamento.
cc Paço da camara dos 'rleputarlos, em 10 de agosto de
Levantou-se a sessao a; 11 1/2 .horas da manhã.
1859.-Conde de Ba.ependy, presiiente.-Francisco Xavier
Paes ~arreto, 1° secretario.-Antonio Pereira Pnito, 2o se.
cretano. J>
Sessão e.Bu 1:1 de ago!iito.
cc A assemLJéa geral resolve:
PRESIDENCIA DO SR. MANOEL IGNACIO CAVALCANTI
cc Art. Lo Os officios de justiça de 1a instancia e os
DE LACERDA.
togares de secretaries de policia serão providos pelo go.
vern? s;ral da côrte e pelos presidentes nas respecuvas
SUi'IIl\IAlUO.-Expediente.-Communicações dos Srs. minis- provmcia~.
·
tros dos negocias da fazenda, imperio, just1ça, guerra e
<< Art. ~.o Para essas nomeações e provimentos cÓntimarinha novamente nomeados.-Interpellação do Sr. Sil· nuaráõ a ser observadas as formulas estabelecid<~s nas
veira .da. lllotta. Discursos dos Srs. vzsconde de Abaeté, leis e regulamentos geraes.
·
Ferraz (presidente do conselho), Vasconcellos e visconde
<< Art. s.o F cita a nomeação~ pela qual o nomeado ende Jequitinhonlza.-Ordem do dia.-Concessão de loterias trará desJe logo .em exercício, o presidente communiao hospital da cidade do Ouro-Preto. Passagem para ·a cará ao governo geral, transmittindo ao mesmo tempo as
3a discussão.-:-Approvação de loterias concedidas á ma. informações e documentos respectivos para confirmar ou
triz de Nossa Senhora do Livramento de Bananeiras, na annullar a nomeação.
província da Parahyba do Notte. -Naturalisação de
cc Neste ultimo caso ~andara o governe proceder a
Joaquim Frederico da Costa Ribeiro e outros. Approva- outra·
ção.-Qoncessão de loterias em favot do hospital da Dlise- . « Art . .:!.. °Ficão revogadas todas as leis geraes e provinricOI·dia da c1dade da Caclweil'O, ná província da Balda. CJaes que se oppuzerem á presente, como se de cada
Passagem para a ga discussão.
uma dellas se íllesse expressa nomeação.
·
A's 10 S/4. horas da manhã o Sr. presidente abriu a
<< Paço da camara dos deputados, em 10 de agosto de
sessão com 31 Srs. senadore~.
· 1859.- Conde de Baependy, presidente.-Francisco Xavier
Lida a acta da anterior, foi approvada.
Paes B~n·eto, 1e secretario.~ Antonio Pel·eira Pinto, 2o
secrerarw. "
E.:XPEDIE.l'íTE.
Fo1 ão a imprimir, r_1ão estando já impressas.
Ficou sobre a mesa a redacção das emendas do senado
.O SR~ ao SECRETARIO, servindo de i o, leu:
â propos:ção da camara dos deputados que concedem
Um officio do Sr. SGnador Angelo Muniz da Silva Ferraz, d~as lote1.ias em Len~fic!o das obras da igreja matriz da
participando que por decreto de 1Odeste mez Sua Mages- vllla do P1lar, na provmcia da Parahyba do Norte.
tade o Imperador houve por bem nomea-lo presidente
rJo conselho dos ministros, mini~tro ~: secretario de es.
O Sa. 2° SECRETARIO leu o seguinte
tado dos ncgocios da fazenda e interino dos negocias do
íruperio.
.
PA.RECER.
Olltro do Sr. conselheiro Sebastião do Rego Barros,
cc A commissão de marinha e gúerra, a quem foi prepnrticipando que por decreto de igual data fó1 a nomeado sente a proposição da camara dos deputados aeerca da
ministro e secretario.de estado dos negocies da guerra. jubilação dos lentes da antiga academia d.e marinha teOutro do Sr. João L•lstoza da Cunha Paranaguâ, com.. nente·coronel José de Paiva e Silva e major reformado
municande que por decreto da sobredita data havia sido Jose Joaquim d'Avila, é .,d!3 pArecer que seja approvada
nomeado ministro e secretario de estado dos negocias da a mesma proposição, fundada nos pareceres de informajustiça.
ções annexas á mesma proposição. Paç0 do senado, em
10 de julho de 1859.- Visconde de Albuquerque. -.lllarOutro do .Sr. Francisco Xavier Paes Barreto, partici- quez de Caxias.-J. A. de Jtlir(lnda. »
panda que por decreto de 10 do corrente mez Sua Ma~estade o Imperador s~ dignou de o nomear para o cargo
Ficou reservado para ser tomado em consideração cm
d_e ministro e secreta• io de estado dos negocies da ma- occasião opportuna.
·
nnha.
O Sn. PRESIDENTE : - Segue-se a apresentação de
De todos ficou o senado inteü·ado.
projectos de lei c indica~ões.
·
Outro ollicio do 1o secretlrio dacamara d0s deputados,
O''Sr . SILVEIRA DA l\lOTTA: -:-.Peço a palavra.
acompanhando as d.uas seguintes
O Sn. PR"SIDENTE:- Tem a,palavra.
PRGPOSIÇÕES.
0 SR. SILVEIRA DA 1\IoTTA:- Sr. presidente, creio
" A assemblóa geral legislativa resolve :
que já o senado ouviu ler uma pnrticipação offiCial sobre
a organisaç:lO de um novo gabinete. Leu-se já uma par" Art. 1.° Fica creada uma nova secretaria de estado, ticipação do Sr. ministro da justiça.
com a denominação de secretaria de estaJo dos negocies
0 Sn. VALLASQUES (3o secretario): _Dos Srs. ministros
de agricultura, commercio e obras publicas.
« § 1. o O respectivo ministro c secretario de estado da justiça, da guerra, marinha, fazenda c imperio.
terá as mesmas honras, privilcgios e vencimentos de que· O Sn. SILVEIRA DA 1\IorrA :-Ouvi ler somente a
GOZílO os actuaes ministros.
participaçü0 do Sr. ministro da justiça. Sendo já, pois,
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official a noticia <la organisaç~o de uma nova administra- se~s deveres e não ~oncorri~o para a prospcridJde do
ção, eu creio, Sr. presidente, que é occasião opportuna pa1z. Não perguntarei a razao, porque entendo que a
de perguntar. o parlamento aos Srs. ministros que se coróa obrou ~~n!'orme o seu direito, retirando do seu
retirárão a razão por que o fizCJ ão. Não faço por ora c~nselh? de n:umstros a c~nfiança. que nelle tinha, porque
pergunta alguma aos Srs. novos mini~tros, porque não nao sab1a genr os nogoc10s pul>Iteos.
Mas, senhores, se nesta parte o parlamento não pôde
tenho curiosidade. de ouvir progfammas vãos.
ser curiow de saber a raz<\o ~os factos~ nem porque a
0 Sn. MIRANDA : -Apoiado.
gestão foi julgada má, ha. t11~avia outra parte .da questão
O Sn. SILVEIRA DA MorrA.: - Não quero, não tenl10 que o p~r~ame~to tem o dtrc1to de saber, e é a questão em
curio~idade de ouvir programm~s vãos ....
que .o .mm~steno perdeu a confiant;a da coróa. Se aca>o
O SR. DANTAS: -Apoiado; tom razão: todos os o m1mste11 > pe~deu a confiança rla coróa em uma questão
de princípios em que o pa lamento porventura se tenha
programmas são vãos.
.
·
empenhado e tenha dado um ve o, é necessario que 0
0 SR. SILVEIRA DA MOITA:- ..... espero pelos actos, pai.z saiba, que as camaras saibão qual o voto da coróa
c elles serão o programma do m nisterio para mim. lUas para poder proceder harmoniosamente na marcha governaentendo, Sr. presidente, que o parlamento tem direito .tiva do raiz. 9onformepublicr>U uma folha que tem carac·
a o"uvir os Srs. ministros que se retirárão a respeito das ter sem:-nffic1al, o Jornal do Commercio, a causa da discausas que operárão a dtssoluçao do·gabmete.
solução do gabinete tinha sido negar a coróa o seu
Sr. pre~ilente,ainda ha püuco se dissolveu um gabinete, assentimento ao adiamento d3.s camaras.
que precedeu ao que ora aeJba, dando ao patlamento
Senhores, se acaso o ministerie retirou-se por ter procomo causa da dissolução a enfermidade de seus membros. posto á COI Oa esse adiamento e lhe ser negado, o parlamento pode tirar àe~se _r~cto consequencias muito diverALGUNS SENHORES: - Membros do parlamento 1
sas
daquellas que tirana se porventura se annuncíasse
0 SR. SILVEil\A DA 1\IOTTA: -Membros do ministerio.
paiz que elle nào ti••ha merecido a confiança da coróa
(Risadas.) Esta causa não podia ser rrgul.1rmente dada no ao
parlamento, senhores ; mas o facto veriflcotJ-se, e nenhu- para obter a dissolução das camaras. Mas, como o aoverno
lDa outra causa se deu dessas que regularmente se costu- propoz ~nicamenle o adiamento ?as camaras, eu e~tcilndo,
mão apre;entar ao parlamento. Succedendo, porém, o Sr. presidente, que este acto pode mesmo não servir de
ministeri(l de que foi presidente o illustre Sr. viscondtl de emLaraç~ á organis_aç~o do ministerio flUe lhe succe-:leu,
Abaeté,S. Ex. teve até o espírito de ~nnunciar,de prevenir porque awda lhe fica o recurso e o direito de propor á
ao parlamento que .elle não adoeeeri~..Ora,, tendo nós já coróa e m~recer a sua confiança para uma dissolução.
a certeza, Sr. presdcnte, de que o mumter10 não morreu E' nece$sat'lO que estas cousas se saibão não sóniente
por doente, como succedeu ao ministerio passado, outras entre nós ; e é a razão por que faço e~ta interpellação; ·
causas que nfto as naturaes devem ter concorrido para a _Eu não quero sa~er âes.tas cousas sómente para
uisso!ução deste ministerio; e estas causas, srgundo m1m, quero .q~10 o .Pa•z a~ ~a1ba, que. co~I1eça a razão
n1esmo annunciou o nobre ex-presidente do conselho, não por que o mmlste_r;o se rettrou : se fo1 somente p.orque
podem ser outras senfío ou a falta de apoio das carnaras ou não. obteve o adta~ento que ped·u, ou se o m!nisterio
pedm Lambem a d1ssolução das camaras, como se diz.
a perda da co lflança da coróa.
l'\ão creio que o ministerio tivesse tomado coma mo- Acho imp?t'.tante, Sr. presidente, Esta deelaração dos
tivo para a su_a retirada a .falta da confiança das enmaras, Srs. ex-nllm:tros, não tanto em relação a elles mas em
porque na umca questão 1mport:m~e que apresentou ao relação ao novo. ministerio que ~:~e organisou. se acaso
r:
es~e acto, que fo1 pela coról negado,referiu· se tanto ao
·par~amento na eamara electi V:'\ .elle teve-a; e, se o governo
ad1~m_tmt~
quanto
á
dissol~ção
da
c~mara,
eu
julgo·
que
se JulgJsse porventura deb1htado por não ter obtido
uma maioria tlc m, is vulto, então o ministerio se deveria o mw1steno que se orgamsa posteriormente a uma tal
retirar logo na _occasião em que essa votação se deu. Mas negativa aceita uma hé1·ança· que talvez não possa rece•
.
então, Sr. pres1dente, o minisle; io l)áO se retirou e isto ber senão a beneficio dl'l inventario.
Se os ministros d~ organisação de 12 de dezembro não
nos. ::n~torisa. a julgar que o não t~ez agora p.or 'falta de
maw; w..na camara electiva. Ora, nos saoemé•s tambem me:ecião a confian~a d!l corô~ ~ara o adiamento ou para
gue no scn~d~ não houve questões importante~! em que a dtssolução das camara~, e se estas medidas. são necesfaltn~se mawna ao. ~overno, porque a uoica questão que saria~, como me parec~ q~~ 6 erão; ~ttenta ~ ~eces~ídade
.hou1 e no senado l01 a resposta á talla do throno, na qual da re.or~a da n,ossa ~c~ elet~or~l, ~nt'io o mmtsteno que
se ~rgamsou agora está nas mesmas difficulda.des que
não houve desJr algum ·para o mioisterio.
Não se poJendo, portanto, aceitar como cama da disso. est1verão seus antecessores, e eu não duvido até dizér
!nção do gabinete a cir~umstancia dessa màiori~ par- que estas difficuldade.s. dev.em falsear até c~rto ponto a
lamentar ou falta d.e apo10 das 9amaras, p~rq\le a não sua acção, de_vem de.biltta lo ; e eu não deseJo nem creio
l.10uve, deve· conclu-r-~e que o mmiste1 ~o retirou-se por que se orgamsern mmi5terios fracos.
S~nhores, 9 governo qqe acab~. acbou·se sem duvida
falta de conG~~ça ~a coróa. Mas, Sr. prel'lidC'nte, quando
mes!llo o mu11sterw se houvesse retirado por falta de cm ~randes embar~ços,. e esses embaraços provierão e!ll
contwnça da coróa, cu entenuo que temos o direito ~e mUXlOOa flart.e. da O"gantsação da Camarl electiva, porperguntar as !az?~s por q11e ~c rctiro·u, ou quaes os ,pon- que na v1tahC1a. o governo não encontrou embaraço al·
g_um. Esses embardços d.a organisação da camará elec·
tos em que lhe laltou essa confiança çla coróa. ·
ttYa nã~ podem snm duv•da cessar senão em viitude de
A confiança da corôa é indispcnsavel aos ministerios uma reforma de lei eleitoral. O ministerio que acaba an.,
sem duvida é a primeirá condição da sua vida ; ma~ nunciou uma ;eform~ de ll'i eleitoral,, porque julgou
cl.l~ deve regular-se })C los. mes~mos r.rincipios· que tambem que nao dev1a recorrer á med1da extrema da
dmgcm O parlamento; e, pOIS, .DilO Ó mdifferente ás dissolução sem essa reforma, visto como sendo tal a
camaras saber quacs são as que~tões em que o parla- situnçüo. dos negocios c de.vendo proceder-se a uma
mento está de accordo com a coróa e aquellas em que está nova eletç"o pelo mesmo systema já reconhecido viciocm desaccordo. Senhores, a confiança ou desconfi~nça da so, essa medida traria em resultado os mesmos emLara·
coróa para com o governo não póde provir senão de duas ços com que o governo tei:n lutado e continua a hitar:
ordens.de factos, ou do modo por que o~ ministros diri- Pa:ece, pois, qu~ foi .este o. motivo por que se pediu
gem a marcha dos nogocios publicps, ou de díscordancia umc~mente o adl~mento. das camaras, isto é por se ter
1
em pontos constitncionaes nos princípios fundament..tes om VIsta a reforma da let eleitoral.
tia politica do p~iz.
Eu vejo, Sr. presidente, nesta retirada e na fulta de
Qra, se o ministerio perdeu a co~üança da COI'ôa pelos c~nfiança da c~rôa p~ra o adiamento ou para a dissolu;.
~e tos da sua gestão, muito bem ; nll.o pergunta.r~i quaes çao um . presagw de f, aqueza para o ministerio que s~
são ~sscs actos,. nem ~e a perda de confiança lof porque segue, e é isto~ que eu d~sejo evitar: portanto, seja qual
cJ~:lJulg·.u cster1l a sua polttica, porque os ministros "e- for a causa,~ seJ.ãO quaes lor.em oslin ites da questão q~~
rwo m:d os negocios publicos, ou porq11e · fulti.\Ytlo ~os Jeu causa a rl't1rada do gabmete, eu entendo que o pal~
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v:m direit) a ouvir exp~ici'ame11te a cau~a da desconfi .nça
A reais rigorosa e estricta c.cono:nia é portanto uma
'
da corõt, ou quaes os motivos da falt·1 de confianç1 no~ 1e1. d· e necess1'd 1de para nós e para vós. ,
princípios do ministerio; e isto para qui! não acoor.eç 1 No n·)S··O syskma cc:ooomico se tecm suscitado arande;
1 e produzir-se o r. . c ro de rtti a em-se os mínistefi.)S, como questões que requerem um exame sorio e um p~ofundo
tem succedtdo, e darem depois por causa as suas enxa e$lUdtl.
~ccuparemos sobre ellas a attenção das cama!las legis-.
quecas.
O Sn. VISCONDE DE AnAETÉ:- Eu e ;taria prompto lat1vas em tempo opportuno.
T"es são, senhores, os principio> que nos guiaráõ na
desde já a decl.uar quu s são as causas que· derao logar
a ret:rar-se o gaLwe1e a que li~e a honra di! perlenccr; rot~ que encetamos, e eu e os meus collegas confi 1nios
mas persuado·me que será talvez mais regular esperar mutto no ratl'iotismo dos rop ·esentanles da nação plra
que est€'jão pre-sentes os novos ministros, para t·ntão q~e nos coadjuvem a levarmos devi,lamente ao'cabo a
po 1er fazer e~ ta declara ;ão. Parecia-me por isso mai~ con- m1ssão que nos foi confiada.
veniente que esta discussão ficasse adiada ....
~ s~. YJSCONDE DE- An.\ETÉ (rnoviinento de atte~ção
0 SR. VASCONCELLOS (pela ordem): -Não sei se a e Sllencto):- Vou satisfazer ao pedtdo qne fez o honrado
senado! pela provillcia de Goyaz, para que .o senado.
d!scus~ão continú ).
·
f~sse Informado do j motivos que coocorrêrão .para a
O Sa. PRESIDENTE :-Não ha nada em discussão.
dissolução do g ·hinete a que tive a honra de pertencer.
o sn. VÀsco~CELLOS:- Eu ténho de responder ao De accordo com os meus illustres co·ll··gas eu tive a
honrado senador pela proviccia de Goyaz; porém, se honra no dia 6 do corrente mez, á tarde, de expór a
Sua 1\la_gesta~e o Imperador cvmo o ministerio a que QU
V. Ex. entender que não deve proseguir-se ..••
per.t~nct constderava e apreciava a situação dos negocies
0 SR. PRESIDENTE':- Eu enreod·J que sim.
pohttcos .
. 0 Sn. VASCONCELLOS : - .... nas mterpellações do
q ~ini~terio tinha n~ camara dos Srs. deputados uma
honrado senador sem que este,,âl) presrntes os noYos mawna lllustrada, ammada elos melhores sentimentos,
ministros, eu n~nhuma duvida tenho em c<der da pala- par·a concorrer com o ministerio, para promover o bem
do paiz; mas essa maioria, ainda depois da votaç:lo do
lavra.
·
projecto de lei que regula a emiss:io bancaria, era pouco
o SR. SJLVEittA DA !IJOTTA :-0 s~. rx-prcs:dente do con"sideravel.
Havia entretanto uma minoria numerosa;
conselho pediu o adiamento. Se fer preciso, eu tomo a
alguns
de
seus
membros aggredilio o ministerio de um
e
repetir depois para V. Ex. responder.
modo que, se~. po·ler ofie~ der nem rebaixar as pe~soas
·o Sn.• VASCONCELLoS:-:Nãoprecisa; V. Ex. exprime- d~s nol>res O:IOJstro5, tendia a comprometter e a vihpense sempre com tJnt~ clarez~ e com t .nta concí~ão que dJa~ o~ prinCJpios da autor:düde; r,rinc.ipios que o minisnão parece· nece~sar u a repetrçáo.
ter~o .Julgava como essenet~cs á vtda e ao progresso da
Eu me reservarei, portanto, para em occasião Clppor- soc1ed~de, qualquer que ~ep a fôrma do seu governo.
tuna responder ao nobra senaJor na parte do seu discurw
O ministerio vi.t retardar-se no senado a adopção de
em que se referiu ao ministerio pa~sado, ao ministerio medidas, n1ío só urgentes como indispensaveisá marcha
das enxaquecas; eu 1he responderei se continuar o debate da _publica. administração; e CO!l;l dei r observava que ocom o ministerio do cans>Ç·1. ·
·
.regtmento mt:::roo do senado adm1tte o absurdo dt! licar
0 SR. VISCONDE DE lT AllORAHY : - Mas el!e não f.i- uma maio:'b, por mais independente, por mais empenhada que esteja cm dar o concurso de suas luzes ao
zia p:nte do ministcrio do can!!lço.
O SR. FERRAZ (presidente do conselho): -Sr. prcsi ministerw, á merce de uma minoria que queira embara.
dente, fui encarregado de organisar o ministerio, em çar a decisão dos negocies.
~esta
~ituação
grave
para
?
paiz,
grave
para os minisconsequencia da demissão que pediu o gaLinete de 12
de \lezembro. Não dbsimalarei ao senado que reconheci tenos, qua~squerquc ellessejão, plreceu ao governo a que
perfeitamente, e rr;eus coll·~gas, que a situaçã) em que tive a honra de pertencer que só deus meios ~e off~reciúo
nos achamos é summam~nte grave, que aquilatámos <.le- para sahir; um destes meios consistia no adiamento
vid.lménte as nossas d1mioutas forças e a extensão do da assetpbléa geral, afim de que o tempo desse Jogar á re~
crupenho que contrahimos para com a nação i mas, liga- flexão e a que pudess.em ser ou vi dos os conselhos da
do:; em pensamento~ ~ vo_ntade, e na esperança de ob- prudencia; e esta merlida na opinião l'lo ministerio o
termos àas camart~.s legtslatlvas o necessario apoio, con- âispensaria de solicitar desde logo a dissolução da camara
fiados especialmente DI) patriotismo dos membros desta tempor11ria, I~avia outro meio, que era a org:mísação de
ca5a e da camara dos S1·s. deput:idl)S, n:.l.o recuámos ante um novo gabmeto que podesse ter a fortuna de merecer
·o apoio decidido e eflicaz das camaras.
as ditliculdades que a todos são p3tentes.
Sahidos do seio da representação nacional, conhecemos
Destes dous alvitres, que tive a honra de propor a Sua
perfeitament~ nossa r e ;ponsabilidJde e as condições do Magestade o Imperador, Sua !tlagestade decidiu acquiessystema representativo; e a e !las iuteiramente nos su- cer ao segundo, depois de algumas reflexões que fiz!
jeitamos.•
Em consequcncia disto, no rlia dia 8 tles;te mesmo mez
O nosso pensamento a respeito dos nrg?c:os exleriores !ui novamente ao p1ço de S. Christovão e pedi respeitoé tie paz e penevolencia, sem quel>ra da d1goidade, dos samente a minha demissão e a de meus íllustres collegas.
interesses e direitos do imperio.
Sua 1\Iagestade o lmpérador ordenotJ-me nesse mesmo
No interior, com o concurso de toJos os homens de dia que eu avisasse o Sr. conselheiro Angelo Muniz da
merito, que anllelamos e aceitamos, com esse concurso Si! v~ Fe_n az. parJ que comparecesse no paço de S.
qúe por certo não exClue opioiõt·s passadJs, mediante a Clmstov;lo as 5 horas da tarde!
execução dos principio.; de justiça e moderação, que
O novo gaLinete acha-se organis1do; amigo dos prin....,
devem assellar todos os actos de um governo regular, nós
tomamos a peito manter as instituições juradas e obser- cipios de conservação e de ordem, cu o saudo e f.tço sinvar exacta e :fielmente a legislaçilo do paiz, promovendo ceros votos pela sua estabilidade e duração.
ao mesmo passo o seu melhor·arnento e perfeição, con0 Sll. VASCONCELLOS: -Peço a palavra!
forme os conselhos da experienci'J. A par deste empenho
um outro de grande magnilude taml.iem nos prende c J>. Sa. PRESIDENTE : - Não ~pe parece conveniente e
cap!iva; vem a ser o promover os interesses moraes e ma- regular instituir-se' :um debate S@brc uma interpellação
tel'Íaes do paiz quanto em nós couber e conforme os ver l>al, a que já respondeu o nobre visconde ex-presiden.,te do conselho.
recursos da nação.
0 SR. VASCO:NCELLOS ·-Pensa V. Ex. que estarei fúra
A nossa situação financeira n~o é lisongeira, nem será
de certo emquanto dilferentes causas que são geral- da Of'dem tbzendo algumas observV~çOes sobre o que oca!Ja
mente conhectdas actuarem para o desequi!iLrio entre a de dizer o nobre senador ex-presidente <1o conselho e o
que djsse o l10nrado scn<ldor pela província de Go,rnz 1
receita e tlespeza do e~tado.
.
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o SR. PRESIDENT~:- Se fossem admittidas taes obser- 1 retirei\.!- allogando c_omo motivo o :anoa~o, e e?tendo que
Y<lt;ões, outros senhores queret í~o talvez responder, e pr~ste1 grande ~ervt~o ao meu pa' z, po1 que _n1sso prestei
as~im travar-se-hiu um Jel.>::l.te sem estar nada em relevan~es servtços a causa da ordem rmLLca i não me
discuss~o.
contrad,go desse voto, não}ne enve;gonho, _não me arí·e'
•
d d u . m pendo de lh'o ter dado. Ftque, po1s, consignado clara~
O Sn. \ ASCO:NCELLOS :-1\Ie parece que, cs e €f ~ ~
mente o nH u pensamento em resposta ao nobre senado
miuister:o ~ovo se apresenta ús camarJs, e ryue 0 m 1 d 18~ pela província Jo llío de Janei. o; se f.!Jo cm ministeri~
teri~ que o antecedeu e qu~ vem ~e r~nuocJ~r 0 ~o e de cansaço, é porque ob:ervo que os nobres senadores
exphca as ccusas de stl! rc.ttrada, nao pude ~et nrga 0 ao que não devião sem duvida applõ.~udir as proposições d~
1:epresenta.nte. da naçao .lazer observaçõ~s ~ 0 ~' c. ~s.e nobre senador pela província de Goyaz em referencia ao
lacto, ordtn~l lO sem d_u\Hla no ~y;tema rt ~re.~~!1 ~~~~~~ mini~terio de 4 de maio, vêm hoje faze-lo, vêm extasiar~
m::ts de alta unpo1t:mcJa em relaçao aos lleb~00 ' , d' ~·e pe: ante a cleclaração do nobre senador, quando·para
t:>do. Se V. Ex. enten~P, portanto, que se nuo p~Je b1 ~ ridicularísar os melllbros du mínisterio de 4. de mnio
. cutir nom oppór constderaçoes de ordem al3uma sod.1e di• se que e!I e sem dar os motivos sem ex1Jlicar as causas
a ma teria, tu me sent,~rei do bom grado; mas acre 110 se "retirára adeg~ndo depois dver;<ta.
'
que V. Ex. não guardara os estylv-2 parlamentares de_ne ·
Eis ~qui pois o motivo por que lallei do ministér·
gauúo a pala.vra aos memb1_os do sctHJ.ÚO que se qutzc- de cansaco'; e i~ to nem f'lÔcle contradizer com o voto ~o
rem pronunctar nesta occastáo.
cu desse a fa\'or d~sse mínhterio e nem de nenh:fw~
O ~R. SILV.lliRA DA UorrA:- Não 111 n~da em dis maneira affligir os s<:tB honrados mémbros, porque reco.;.
cus.ão.
nheço que é sem duvidJ. uma causa muito razoavel a
o Sn. yASCONCELT.OS: _Eu não tomaria a palavra se allegada pelos nobres ex-ministros de então, visto com)
acuso o nobre senador pela provincia de Goyaz, formu- entendo que nem o principe nem o povo teem direito
!ando a sua ín~crpellação, não houvesse ainda uma vez, de exigir serviços de quern está ímpossiLilit;.do de os
·
a uH'
prestar.
·
que núo ser se s~r. a una....
Dirigird por esta occasião algumas palavras ao nobre
O Sn.. SILVEIRA DA MoiTA:- Não ha de ~er.
ex-presidente do conte!h,.., S. Ex. nos disse que, ~rpre0 Sn. YASCONCELLOS :- ... procurado molestar os ciando a sua posição em 1elação ás camaras, expoz a Sua
memJ)fos do ministt-rio ele 4. de mab.
Magcstade o Imperador o alvitre ou do adiamento destas
, t
ã
ou o da organis~ção de um novo ministe1 iu; e que Sua
1\:1
1\I
O SR. SILVEIRA DA orTA: - o.es :IJ', n
l\fagestade o Imr.e~ador no diaS do corrente r.nez se decla-

°'

0 Sa.. V.A.SCOXCELLOS : -Se o noLre senador se li- rára pelo ~egundo dos meios lembrados para solver as difmitasse a perguntur ao llrmrado ex-presidente Jo conse- uculuades da situação; isto é, a organisação de um novo
lho os motivos por que se rttilúra do poder eu de ~erto gJbinete. Na enumeração das causas que no cencei(o do

nenhuma observaçúo faria; se me partcesse conveoJCnte, nobre ex-p esidente clo conselho de ministros influirão
tomaria em considmção qu.alquer das prorosições do para a dissolução do ministedo S. Ex. disse que havia
honr;;do ex-presidente do consdho, se ellus fossem dig- na cumura dos deputados uma minolia considcravel e
nas de estranhez::t.
uma maio1·ia que, po6to que illustrad~, tod..tvia nüo era
. Sr. presidente, nioguem ~ega que os ministe:ios, na sufficiente rara porJer marcl.1ar o nt:n-o g~bint k, e que asJórma de goveJUo que aJmttltmo~, se devilo retirar, ou sim a med1da lemurada do adiamento da camara parecia
quando niio possão contar com hauco e leat. concurso mais convcn:ente p~ra se tomarem os conselhos da pru •
.a:.s camuras, ou quando lhes falte o apoio da corón; mas rlenci:t e segundo elles delil.lerllr depois sobre os ne"oo que me n:to parece regular é que se cxcluão todas as cio~ pulllicos: falhá, a, poi~, ao gabinete a que presidir~ 0
outras cuus:Js que podem influir att natura\meule para apow da camara temporana, qual o pretendi.:t S. Ex.
a dissolução de um gabinete.
Referindo-se ao sen:.do, S. Ex. observou que se tinha
Se consulto os cstyios de po :os adiantados no systema embaraçado a discussão do orçamento, e que por conserepresenlUtL vo e de povos IivJ C', cncont.• o nesses paizes guinte o mioisterio nao podia deixar de aconselhará comais de :um exemplo da r cUrada de mínisterios por cir- ró a em tal emer5encia o adiamento ou a organisnç!lo de
cumstancias que poJem wr explicadas, não pelo3 uous um novo gabinete.
·
··
motiros que ~prcseutci, m<JS por oO.t1as considerações.
Eu nãe sei se o honraJo ex-presidente elo conselho,
O honrado cx-prcsiJr.:nte Jo conselho, senador pela fazendo e~ta exposição, foi muito fiel aos factos. No seprovíncia de Pernamuuco, expóz jú os motivos por que nado S. Ex. allega. que, Sf'gundo o regimento, não é pos~e dissolveu o mini~ te rio de 4. de maio. Eu iá rd'eri na sivel que passe medida alguma, por•JUe a coJJigação de
casa tamLcm o que a. Cote respeito se passou i mas in- alguns membros da camara pôde dern;sar O> debates
sbtc-se que a dissolução desse ministerio não foi cxpli· sem n~nLum resultado para a causa pul.Jlica.
cat!J, como cumpli.t, no parlamento.
Eu disse que não sa!Jia se S. Ex., como costuma, tinha
O noure tenador pela província de Goyn, que não ~ilo flel aos factos. Parece ·me, Sr. prcsiúeHte, que se não
proferiu uma sú pulavra em dd'esa do gub;nele de 1.~ pó de lazer e,til exprübração ao senado; Y. Ex. é t@ste-·
je dc-zcmuro, que de certo n5o busca, não procura rnunha de que por muitos dias n:..da de importante se
.
· .
··
.
os ex-muuslros
de 4. ollereceu pal'a a discussão.
estas occasíões para wcommodar
de maio, finha Ulll exemplo, e Lem proxilllO do noure . o Sn. SILVEIRA DA MorrA:- o orçamento, t•erbi
senado!' cstào alguns illnstres coll<·gas uos>os que deixá- gratia.
r:lo o minis!erio allegando cansa~o.
O Sn. VASCONCELLOS:- V. Ex. sabe que se acha na
O Sn. Souu. E MET.LO: ~Como V. Ex. apoiou esse mesa, que er,tá na casa lla mais de um mcz, a lei de fixamini-teria de cansaço até o fim, deu o mesmo excn~~ ção de forças navaes, e que o Sr. mioidr·o da mari tlwt
pio ainda alleg~ndo mole,t1a, por ser p:..rcci.:a com o presidente do conselho, não promorcu a discussão deota
cansaço.
sua proposta.
O Sn. V.ASCONCELLOS:- Nito sei se o nou: e f enado1· é
O Sn. SILVEIRA DA MorrA da um npa te.
O Sn. YASCONcm.tos: - Como ll"YíJ de promover,
o mais compelente em que: tües de coherL'ncia para' xl'ru!Jar-me que apoiei IHn miníst.eriu de C:ll1s~~o e que dizem m~', ses~· tratava da lei do o ç .monto? E qual a
<~gora f.Jio co11l1 a ellc i não quero cnll ar llü:~e debute, rMüo por que SIJ comumia o tempo até meia hora e 1
ponjue não procuro uuuca provocar que. tüos i1rilautes i hora da tu·tle com a discussão de objectos ...
~e os noures senado! e~ quc.eJl, po1óm: cutr,!l'lleJl . . s,
O Sn. SILVE!UA DA MOTTA:- Kle que lhe respond:l.
acbar-me·lJão disposto.
O Sn. VASCONCELLOS :- .... de pouca import.mcia
O Sn.• Sn.YEIRA DA MorrA:- Esta muito susceptil'el; em rcl!.t<;'ão a este de que tr~1t:11n0s t
não quer que diga que é co!Jcrcntc I
0 Sn. SILVEIRA D.~ ntorn :-0 Sr. presidente qu~
O Sn.. VASCO:-iCELLOS: - Apoiei o minis!(·tío que se• !lw respon<l.~.
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1 o SR.

:-Prt tende-se que V. Ex. seja sua reforma: elles, pois,· não er5o competentes· para
dissolvc:.la. O meu fim está preenchido; quiz unicamente dizer a V. Ex. e ao senado que, se o ministerio
DA l\I. TTA : -Não é ; O respons:lvel
de 4 ele maio se retirou pelas causas aqui enunciadas, e
q!te me parecem procrdentes, minhterios entre nós
o sn. VASCONCELLOS :-0 nobre senador está tão cn- teem-se reriraclo allegando as nH·srrias causas, e ministllusiJsm~do; não se dei~c an·astr,u tanto.
terios co!l!r?stos de pessoas muito respeitav~is; a quem
O Sn. SILVEIRA DA MOTTA :-V. Ex. é que está muito eu prestei fraca, mas coustan.te e le:.l coadJuvação; c,
reptto, não me arrerendo diSEO, porque entendo que
susceJ•lirel, <tté por dizer-se que é doente.
servi bem ao meu pa11. Nã.o quiz tambem que passasse
0 SR. PRESIDENTE :-Alltnção l
sem nenhuma impugnação o que dis: e o Sr. ex presio s~~ V,\SCONCELLOS :-Não se ir.Jhmme tanto.
dente do conselho de ministro~.
0 SR. VISCONDE DE JEQUITINIIONHA:- Parece-me
Ninguem ignora que os prosidentes das carnaras não
pt acedem de ordin~rio 111 designaçao da ordem do dia que S. Ex. o Sr. presitlcnte acreditava que não devêra
senão d<J intelligencia com os ministros; é esse o estylo dar a. palavra para discutir-se o ob}·cto em que~tllo; mas
admittido entre nós nesta e na outra camara, e é estylo perrn1tta-me S. Ex. que di~a que üto é um caso inteira:rcaulnr: por conseguinte, se o Sr. minhtro da mariuha mente wi generis; trata-se, e é estylo de todos. os parlaqtfizesse que a sua proposta _11xan 1o as [orças navaes ti- mentos, é uma das praticas parlamentar~s mais seguidas,.
vesse siJo tornada em. constden.ção petJ senado, elle e coll:! ~specialidarie no nosso parlamento, explicarem:se
se te da entendido com 'V. Ex. para este flm, e não ve- os mm stros relati ~ume.;te ás razões. que de, ão Jogar á
J'iamos que lla mais de 30 dias está na casa uma pro- sua demis;ão; e, portanto, é natural que sobre isso cada
propo~ta de tanta importancia, approvaua na camara dos um faça tamLem as sua~ oLserv:.ções. Nada mais natural,
e mesmo até de vantngem para os Srs. rr inistros que enSrs. deputados, sem nenhum destino.
Mas vamos á protelação. Senhores, ou por culpa de trão e para aquell•·s que ddxârao o lugar: assim, eu creio
alaum dt! nós, ou por culpa de t,Jdo~, saLe-se que o se- que V. Ex. não levará a mal que diga tainLem alguma
na~lo se não te:n reunido muitos dias, tem deixado de l1aver cousa.
sessão, porque temos tiJo o infortunio de terem alguns
0 Sn. PRESIDENTE: - Des:1e que consenti que conde nossos collegas adoecido, e entre ell' s o noLre senador tinuasse a fallar o honrado membro que aeaLa de sentar-se
pela prov'incia de Guyaz, que parece qua ainda é mais não posso deix. r de o fazer ao nobre viwonde.
doente do que eu.
0 SR. VISCONDE DE JEQUITINIIONIIA;- Eu não pre0 SR. SILVEIRA DA MOTTA: - Não me escandaliso tendo fazer impugnação ao programma proferido pelo nopor me chamarem doente; V. Ex. é que quer passdr por ~re. presidente do conselho actual; V. Ex. creio C!Ue me
sadio. (Risadas.)
.
far~ a hon:a de lembrar-se que não sou d~quelles que
·O Sn. VAsco:x CELLOS: - O nobre senador pela pro- rna1s acrcdt!ão nos programmas : ha mesmo d1illculuade. de
vineia de Goyaz quer só mente ter o direito de censurar estabelecer um programma com exactidão e de mo~o que
satisfaça não só as cond;ç,)es de momento como as con~
os eutros, mas não consente nem ao menos a defesa.
di~ões futuras. O mioisterio, pois, póJe achar·se em dif0 Sn. SILVEIRA DA :MOTTA: - Não ha tal.
ficuld:ldes, entender que são vitaes taes e taes medidas;
0 SR. VASCOXCELLOS: - Elle e.,tauelrce dogmatica- entretanto gue daqui a oito dias ou quinze dias, ou ummez,
mente as p oposições, c como mestre quer que os dis- as nccessUades se alterão, apparecem outras, as que erão
vitaes deixão de se-lo, e torn~o-~e vitaes aquellas que o
cípulos ou~tio e curvem-sl'.
O Sn. vrsc:>XDE DE JEQUITINIJONIU :.-Isso é habito. não erão ; e neste caw mudou t;,mbem o program:r.a. .
Eu, pois, não sou daquel!es que dão mais peso aos pro0. SR. VASCONCELLOS : - No Jogar que occupo não gramrnas; e creio mesmoque, qualquer que seja o talento ..
estou dispnsro a ser tão docil como talvez pretenda o parlamer!' ar dos nobres ministros, o dia da 6Ua C6tréa é dia
ne!Jrc semdor.
de aJJa!o, é dia de emoções. Não sei se esta expressão ~erá
A di.scnssão do orçamento no senado tem marchado admissivel; mas os nobres ministros que digão fe elles .
como V. Ex. tem visto; não tem havido o anuno, ao sentem ou n~o essr s emo~õ('s,· a emoção das estréas ;
menos da minha parte, de demorar essa discussão; tenho e por conseguinte, ac3nlwdos, não podl"m dizer tudo
fall~do poucas vézes no s~n:,?o ~ste an~o, e.por c?nSe· quanto diriào se não estiy~sse!'.a nesse cr;tudo.
guinte não se me deve atll'tLUl~ ~ mtença.o de unpedtr que
DeFCUlpenHl-los, porlanto, oão avalie:nos nesta occasião
o. go,·erno apresentasse w:;s !lleas e lossem ati opiarias aquillo que d'sse o nobre presidente do consellld, espere·
quantas· propostas entendesse dever off~recer á conside- mos para occasião mais opportuna, vejamos os seus actos.
1ação da assembléa; pdo contr a1 io, insisti ~empre com os
Estou muito convencido que a administração ha de sanobres ex-mimstros para declarurem ao Pl'Z quaes erão tisfazer completamente a ambas as camaras e ao paiz ; os
as medi!as ('lll fCU conceito sul ~ad::Jras, que as promoves- Srs. ministros são dotados de· muito talento e illustração,
sem, que não inqueria. de nomes, querta mesmo apoia- e ror conseguinte não 6 crive! que o senado se não tcnh.l
de satisfazer com os seus actos; eu estou nessa d_isposila• com meu voto.
Direi por ultin~o gue a mcdiJa do :.~di~~ento cJjs .cama- ção, c par.:~ n:lo parecer testumeJ.lto não accrescerito ....
r .tS proposta ã coróJ pelo nobre f x-mm1stro pr~s: lente mas, emfim, direi sempre que nesta fe pretendo morrer.
Não poderei deixar de dizer duas·palavr~s sobre o que
do conselho não et·a, segundo a mc·stna expostçao de
S. Ex., mcdtd.l em~az para evitar os tropeços que a admi- referiu ao senado o nobre ex-presidente do conselho;
mas antes de proferir a minha opiniío eu desejava que
nistra ão tinha achado na sua marcha.
Altc:nras e consideradas as difficul;Jades que o n0bre S. Ex. desde já me prometlesse que ha de interpretar,
ex-mini~t,·o f'Xpóz, o adiamento d~s camat·as não impor- que ha ele explic u, as minJws observações como partindo
tava seuã.o o adi .mcnto dessas dimculdadcs, e então de uma pessoa que lhe presta a m<.ais dedicada a amizade,
S. Ex. devê1 a ter lembrado outro arbitrio, que era adis- e que de mais a mais. presta-lhe venrração; e trnho dado
solução immt·diata da camara dos deputados; c nem por. provas disso,· mórn1ente no seu ultimo ministerio. Não
nega-la a coróa aos Srs. ox-rninist· os se segue que os me rcc01do, e de ce1to não lancei um 1ó grão de :~rêa na
aetu;~es a não poJe~sem obter se disso se tratasse ug,lra. marcha do carro de ministerio pJss .do; se dil•et·gia da
udminl>tração passada em urn ou outro ponto, nunca o
0 Sn. SIL YEIRA DA MOTT A uú um ap:.rte.
disse· na tnbuna, e de certo podelia aproveitar ou· pedir
O S:l. VASCONCELLOS: -Como disse o nobre senador a palavra c exprimir os meus pensamentos; mas nao o
pela província de Goyaz, disso'lvidl a camara, tinha de fl7. Niio·me recordo, pois, que por minhas ml'los fosse
fazer-se a e:eiçno, e a clla não podia proceder-se lançado um só gt·:io de a.rêa, toruo a rl petir, na marscni1o pela antiga lei, que os ministros de H tio dezcm- cha administrativa di,-igida pelo noLre ministro, a quem
l.ltC' ha"i~o clecbr:·do defeituosa, ton:o que propuzerilo presto amizade. Portanto 1 estou; creio cu 1 110 estado de
VASCONCELLOS

disto re ponsavel.
O Sn. SILVJIIR.\..
é o senhor.
·
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poder faze1' as obscrvJções que VOll apresentar do que do mini teria passado errío as m~is ~ppropri:.tdás ; .mas
V. E1. ha de me permitLit· qlle decbre ao sen~d > que
disse o nobre cx-presiclente do conselho.
Senhores, eiJJs não são muitas, s~o poucas; versão julgo essa discussão inopportuna : é facto consummado,
sómenttl so~re um ponto ; c cu não falia ria se não fvs~e foi tomado em consid. r..~çãe por quem o podia tomar,
foi resolvido pela matl'!ira por que o nobre ex-r,residentd ·
esse ponto.
Por outros termos, senhores, tenho por fi n (comforça) do conselho fez saber ao senado, e entendo que melhor
vingar a honra do senado, nesta occasi:l.o desconlwcicla não podia ~e r sol vícl.:> nem resolvido ; · decidiu as im
pelo nobre ex-presidente do qonselho. O noLre ex.-presi- quem o podia decidir, nc·m cstlva no caso de. dar uma
Jente do conselho IJãO rellcctíu bem, perdóe -me a expres- solução divc1sa; e por i~so ac~ito e não di.cuto. O que
são, quando considerou uma das causas dJ sua _rcl!rada é verdade o qtlc o nolHc ex presidente do consell10 cedeu
do poder o rrgimcnw do sena !o, onde S. Ex. d ss ~ que e que se acha â te~ ta do paiz o mínisterío aétual: Deus
'existia um ab;urdo j um absuldo, senho:es, pese-se bem lhe de_l.!oa so til; e concorramos tod.os nós para que e![e
estas expressões; um absurdll que tem-.,e mantido cons- t~nha uma vida prospera e que não faça, não cumpra
tantemente até hoje desde que o sen.1do existe, .UJ.n ab- sua missão, com C<•mpauhas de duas semanas; p·)de ~er
surdo que não tem embaraçddJ outros nobres ra1ntstros, muito glorio a; ma• wclino nie ~eJlpre a que seja lr.ais
i> to é, o poder executivo, de cJminhar lll :marcha e senda duradoura, tenho pendor J'a ·a a duração.
que cada um se tem a>signalado; aLsurdo que ainda a
0 SR. DIAS DE C-'RVALHO (pela ordem):- 0 meu
nó3 me,;mos serviu o anno pJs,ado; tendt>.á testa o noi>~e amigo o Sr. senador Ferreira Pcnna pediu-me para fazer
ex-ministro presidente do conselho, para lazermos opposl- ver a V. Ex. qt,e, em razã() de seus íncomm,Jdo,, que
ção ao ministerio de 4- de maio.
solfre desde seguod:.~-feira, não tem podido compa•et~er
Eramos nós porventura réos desse crime, que n'Io na casa e não l'oJe,·á c?rnpa1 ecer durante alguns dias.
róJe deixar de ser considerado tal pelo m')dO por que se
Ccmpare~êr·ão no d~cu ·so da sessão mais 1.0 Srs.
exprimiu o nobre presid:nte do con ·tlllO~ PraticáuJOl nós
::.lgum acto ir1 egular que de •esse merecer a censura do senalore:.
smado e do paiz ~ Sr. pre,ident''• se a rolha póde ser
ORDEM DO DIA.
medida adaptada a u:na camat·a temporaria, a rolha não
1lúJe de modo algum ser admi:;sivcl a uma camara viL.tCO~CESSÃO DE LOTER.I.\S,
licia. (Muitos apoiados.) Os elementos sáo diversos, o.;
modos de ser e de n:!o ser ta miJem são diversos; O.>
Entrou em ta discussão e pJssoa: sem debate para a 2a,
meios, rer-mittl-Se-me O lermo, a estrategia parbmcnW.r·, e de.,ta para a 3a, a P' oposiç.to da CJUJara clvs deputados
ue\'e ser igualmente diversa. E >c lóta o mesmo, então concedendo duas lute nas pdra a conclusão das obras da
desde já deda~o ao sena lo que appellaría para a caa1ara ordem terceira do Ca1mo da ciltde do Ouro-Preto.
do3 Srs. deputados, p:tra que propuze~se a reforma do
senado acabanrlo com a sua vitalicít!.lade (apoiados): acaAPPROVAÇÃO DR LOTERIAS CONCEDIDAS.
l•emos com elia, e tal ~ez seja esse um dos melhores
1neiJs de fazer bem ao pliz. (Apoiados.) Mas dizer-se qne
Seguiu -se a 3a discussão da proposição da mesma canó; havemos de St-'gU1r a mesma vet•e ia, termo; a mesma
1olba, empregarmos os mesmos meios parlamentares que mara coneedendo duas loterias em beneficio das obr..tsna camara tempo<aria, nã .,, o :Qooo. senso não o permitte. da m1trit de Nossa Senhor;i do Livramento de Bananeiras,
.
Eis a circumstancia, a razão, que til·e para vingar a na província da Para.byba do Norte.
honra do ~en~do. Até hoje o senado com esEe regimento
te:n cump··ido o seti dever; contra o seoaclo nínguem se N.UURALISAÇÃO DE JOAQUIM FREDERICO DA. COSTA
1\lBElRO E OUTROS.
tem lenmtado, nem um só reclamo: e note..,-3e que hoje o
regimento dll senado não é o mc.mo que e:n outras épocas, porque eu mesmo propuz a sul reforma: eu acabei
Teve Jogar a Sa discus~ão da proposi;ào da dita camara
· com as commi>~ões geraes ; essas comm1ssões geraes po- autoJisando o g·JVerno para ruand..~r passar cartas de nadi:~o sem duvida alguma dar ~erpetu d.d~ a discussões turalísação de ciJadã·l brasileiro a Joaquim Frederico da
contrarias aos interesses do paiz; mas, acaba ias as com- Co.ta Ilibei o e outros, e, não havendo impugnação, foi
lUissõcs geracs, eu ·não $eí como se pq:sa dizer que no a proposição :~pprovada. para s11bir á sancção imperial.
regimento do senado existe um al.l$U''c!o que tem de fo:·-.
çar· os g.1~inetes ou miníslcrios a se retirarem; n:tirã.o-se
Co-NCESSÃO DE LOTERIAS,
os ministcrios por causas que co!locárão o mioibterio Jl3.S·
sado na posição em que w achou; ni~gu~m melhor que
Entrou em 1. 4 di>cussão e passou sem oprosição para a
o Sr. ex-presidente do coúselho, com o seu atilamento, 2a, e desta para a aa, a proposição da referida camara
cnm a sua instrucção pratica, o conhece.
concedendo duas lotelias em beneficio dJs obras do hos·
Tocou~se em uma tecla que agitou todos os espiritos, pital dtl mi-erh:ordta da cidade da C~choeira, na provínl>em ou mal, JU~ t1 ou injustamente. Não pretCildO aqui cia da Bahia.
·
.
examinar, não quero discut!-la; justa ou iojustaO
Sn.
PRESIDENTE
declarou
esgotada
a
materia
~a or.,...
nJente, ningucm a aceitou, todos se· revoltárão contra
clla, to]oJ a impugná~ão: um dos dom havia ele ceder. dem do d_ia e deu para a. da sess~o seguinte :
Cedeu quem? Cedeu o podllr, cedeu o minist~rio:
Discus~ão dútdacção q11e se acha sobre a mesa;
honra lhe seja f<!ita. E, seul10res, a vida de um :rr.ifa e 2a discussão da proposição da camara dos deputa-·
nisterio de ordinario, geralmente fallanJo, não é uma
dos
dispensando as leis de amortização para que o hos.,
'li ida de longa duração: é como a vida dos gcneraes;
iazem-se campanhas l'm dous ~nnos, em seil mezes; lla pilai portuguez dc.J cidad.~ do Rt!cife possa possuir o pref!ío
pouco se fez ama campanha quo tal vez não durou mais em que se acha collocado, bem como quaesquer outros,
não excejendo o seu va[l}l' a 200:000~;
ti~ duas semanas; e isto não quer dizer que uma camfa e 2a discussão da prop()sição dil, mesma camara, appanha que durou n-.enos de duas semanas seja menos
gloriosa, que aquclla que durou dous ou tres annos: provando a pensão annual de 5006 concedida a D! Poluportanto, os mmisterios J'oJem durar oito mezes e cena Francisca d~ Jesus l\laia;
:;allirem tão glorioso•, cal'!'egados de serviço,, com
1a e 2a discussão d.t proposição da dita camara conce..,.
tanta~ louros em sua f1 onte, que mereção do paiz honra cendo duas loterias em beneficio da Santa Casa da Miseeterr1a. Assim, pois, cu entendo que a sabida dos mi- ricordia da Camp•mha, na· proviuc1a de Minas-Geraes ;
nistros, a quéda dos ministeri:ls, não é nem póde
aa discussão da proposição da referida camara a.pproser nunca consirlcrada desar; nunca o foi, nem o
vando a. pensão annua I de 720~ concoàida a D. Mari~
póde ser.
PoJeria cu tambcm examinar se as medidas propostas Joaquina Mancebo Moret.
pelo nobre cx-predtlente uo conselho para continuação
Levlmtou se a sessão ~- 1 hora da tarde.
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Sessão mn
PRESIDENCIA. DO

SR.

1~

de agosto.

l\UNOF.L IGNACIO CAV.\.LCANTI
LACERDA.

DE

A's 10 3/~ horas ela manhã o Sr. presidente abriu a
com 30 g, s. senadores.
LiJa a acta da anterior, foi approvada.

ses~ão

EXPEDIENTE.
0 SR. go SECRETARIO, servindo de 1°, leu um offlcio do
Sr. senador João Lins V1eira Cansansno de Sinimbú participando que Sua Illagestaàe o Imperador houve por
hem pot decreto datado de 10 deste mez, nomea-lo para
0 ca;ao de ministro e secretano de eslado dos negocios
estra~geiros.-Ficou o senado inteirado.
o Sr. marquez de Olinda mandou á mesa uma repre.
sentação da direcção do novo banco de Pernambuco
contra a a,fopção do proj1 cto de 1eforma bancaria.A' commissão de fazenda.
Comparecêrão no decurso da sessão mais 5 Srs. senadoJes~

ORDEM DO

DIA~
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Jesus Maia; 2~, concedendo duas loterias em beneficio
da Santa Casa da IIIisericordia da cidade da Campanha
na província de Minas-Gcraes.
'
Teve legar a sa discussão da proposição da referiria
camara approvando a pensão annual de 7.20U concedid,a
a D. Maria Joaquina Mancebo Moret.
Foi approvada para subirá sancç:ío imperial.
0 SR. PRESIDENTE declarou esgotada a ma teria da or"'
dem do dia c deu para a da sessão seguinte:
33 discussão da proposição da camara dos deputados
concedendo duas loterias em beneficio d1s obras das
igrejas matrizes da villa de Oliveira e da t'reauezia da
Passa-Tempo, na provincia de Minas Geraes; ü
·
1a e 2a discussão da propo~ição da mesma camara
concedendo duas loterias em benelicio da construcção d~
casa de caridade da cidade do Serro, na província de Mi.:.
nas Geraes;
·
:]a discussão do parecer das commissões de fazenda e
legislação sobre a pretençii()de João Pereira de Andrade
reclamando a indemuisação de prezas feitas no Rio d~
Prata;
·
E a continuação da discussão do orçamento.
Levanta-se a sessão ás 111/2 horas da manhã.

REDA..CÇÃ.O APPROVADA..
Entrou em discussão e foi approv:tJa sem do bate are§es§ão e1n 13 fie agosto.
dacção das emendas elo senado á propo,ição da camara
dos deputados conceqendo duas loterias em bendlcio PRESIDENCIA DO SR. MANOEL IGNACIO CAV.A.LCANTI
das obras da igreja matriz da ,vitla do Pilar, província da
DE: LACERDA. ·
.
. .
Parahyba do Norte.
SUMl\IARio.-Expedieote.- Redacção de um projecto do
senado sobre naturalisação.-Ordem do dia.-ContinuaDISPENSA. DAS LEIS DE AIIIORTIZAÇÃO.
ção da discussão do orçamento na parte relativa ao minisI Seauiu-se a 1a discussão da proposição da camara dos terio da guerra. Discursos dos S.rs, ministro· da guerra,
deputados dispensando as leis de ~mortização ~I? favor
Souza e ./Jlello e Vasconcellos. Emendas do Sr. Ferraz;
do ho~pital por tuguez erecto na crdade do Recife, afim
Encerramento da discussão. Votação. - Orçamento do
de que possa possuir O predio em que se acJ1a C01Jocado,
minist(!rio da fazenda relativamente á despeza e á receita
bem como para obter quaesquer o~tros, nlo excedendo
geral do imperio, Votaçcio. Discussão sobre os artigos
o valor destes a 200:000~~
additivos offerecidos pela eomm,issão de fazenda. Discursos dos Srs. Ferraz, Souza Ramos, Pimenta Bueno.:e
O Sn. DAl'lTAS : -Peço a palavra.
Vasconcellos. Adiamento do Sr. Ferraz. Votação· de
0 SR. PRESIDENTE: - Tem a pallvra.
alguns artigos additivos e rejeição de o'utros.
O SR. DANTAS :-Sr. presidente, segundo esta resoluA's 1O3/t horas dn manhã o Sr. presiden.te abriq a se~ç"iio, vinda da camara dos deputados, quer o hospital por- são com 33 Srs. senadores.
·
·
tuguez faculdade para poss1:1ir, não só .o predio em que
Lida
a
acta
da
anterior,
foi
appro~ada~
se acha estabdecido, como outro~. V. Ex. sabe muito
bem que estes predios não são cl)mprados; são doações
E~PEDIE.NTE~
que ~e fazem a um hospital estran~eiro. Eu não quero
embaraçar a prelenção; apenas noto que ha pouco tempo
0 SR. 3o SECRETARIO, servindo de 1°, leu :
suscitou se uwa questão semelhante acerca de um nego
Um oflicio do 1° seç:retario da camara dos deputados,
eio de ltambé. Nã:o acho a questão muito liquida ; tanto
q11e ella envolve um ponto do direito que não está ainda participando a e!e1ç~o da mesq. que alli deve servir no
presente mez.-= Ficou o senado inteirado~
resolvido, e é ~eguinte:
Uma repreümtação da camara municipal da. cid3de
Quando ~eclts~olver esse lwspital po· tnguez, em Per·
nambuco, pergunto eu: a quem ficar ~õ pertencendo es- Diamantin~, na província de Minas-Geraes, pedindo que
ses bens? Por isso, Sr. presidenre, tencionava mandar o senad·o não adopte o r.rojecto sol>re a reforma ban-,
um requerimer1to á mesa, para o fim de ir este negocio á caria.- A' cqmmi.~s~o de fazenda.
commissao respectiva e sobre elle dar o seu parecer. O Leu.,.sp e fico? sobre a mesa a redacção do projecto
que me fez impressão não foi pedir este hospital facul- do senado antoman lo o governo para conceder carta· de
dade para possuir o predio em que e~ tá estab~lecido; foi naturalisução de ciladão brasileiro ao subdito portuguez.
pPdir a faculd<~de para possuir outras propriedades: ahi é Antonio Ma:\:imiano de Figueiredo.
que está a minha duvida.
Comparecêr~o no decurso da sessão mais 9 Srs. sena··
(Depois de alg~trrp pausa e de examinar os documentos, o dores~
·
ORDEM DO DIA.
orador conclue assim):
.
Emfitn, não ma1~darei agora O requerimento, Como
ORÇUIENTO DO MINISTEI).IO DA GUERRA.
trncionava; ag,uardo -me para, depois de examinar a queà~
tão, patentear a minlla opiniao a respeito.
· Acbando-se na ante-camara o Sr. ministro dos negocias
·
da guerra, forão sorteados parfl a deputaçã~ q11e o.devia
E1~cerraào o debatr, passou a proposiç'!o para a 2a receber os Srs. Fo~seca, barão d~ Quarahrm e Dms de
discus~ão, na qual entrou logo, e passou sem mais debate Carvalho.
,
para a 3.a
Sendo introcluzido o Sr. ministro com as formalidades
Eot,·árão em 1a discussão, cada· uma por sua vez, e do estylo, tomou assento ~a mesa; e continuou a discuspassárão sem ímpugn~ção para a 2a e desta para a 3a, as são, adiada na sessão fle 10 do presenteme.z, do art. 6° e seus
pr·oposições da dita camara: 1a, approvando a peosri,o paragraphos da propo~ta rlo poder .cxec~uvo fixando a ~e~
anq.ual de 5006 concedida a D. Polucena f'rancisca de peza e or\ando arece11a geral do 1m peno para o exercrc10
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dt: 1859 a 1860, com IB re~pectivas Ci11eodas da camara dos commissão ou a alguns dos Sra. senadores <!e apresenta
emendas fazendo estes accrescimos, para que sejão
deputados e da commissüo de fazenda •.
O Sn. ltEGO llAnnos (ministro da guerra):- Peço li· tomadas em consideração e approvadas pelo senado ..
Com a sua approvaçt'io julgo que f~ria o senado um
ccnça ao senado plra f.tzer algumas ol>scrvaç.õcs a resservi~o ao paiz, dando-me a mim c ao governo uma prova
-peito do o:çamento da guerra.
O senado sabe muito bem que estes orçamentos nun- de coCJflaoçr~, que muito desejamos e apreci:unos. E posso"
ca são feitos de um:~ maneira muito exacta, não só pela asseverar .. o seu:.tdo que cu procurarei pelos meus actos
razão de faltas de dados exactos, de demora de infor- saber conserva-la.
Forão lidas c 'apoiadas, entrando conjunctamentc <m
mações ''Índas das pro~inci~s, como por extraordinarios
· ·
que appareccm de um anno para outro, que fazem com discussão, as st'guintes
que os orçamentos não tenhão aquella exactidão precisa.
E~IENDAS.
E o poder legislativo assim tem comJlrehendido quando
No
§
{o accrescente-se 34·!676~:200
·tem concedido a pcn11isEão para que os ministerio; al.m1o
No § so .
•
12:523S2oo
crediLos para s'tbfazcr as necessidades do servisço. A'
No § 6o
408:236$600
vista dis:o, não ó de estranhar que ao orçamento que
No § 8o
63·72zasoo
actualmente est:í cm diõcussão falte essa exactidão, as~im
•
A'
proposta
No
§
12
4.0:000$000
.como M orçamento ~prcsent~do na camara dos deputaNo § 14.
22:2235200
dos pelo meu digno antecessor; e cu espero mostrar que,
No § 16
35:589$706
se volt:~rrnos um p0uco as nossas vistas plra os annos
No § 17
37:5oaa75o
anteriores, Ycrcmos as àiff rcnças que existem. Princi\No § 19
105:oooaooo
piemos pelos annos de 185G a 1857, 1857 a 1858 e 1858
a 1859.
Náo lerei todas as verbas desses o~çamentos, mas farei
• Silva Fen·az. •
notar ao senado algumas dellas; por exemplo, a da seO Sr. SouzA E MELLO:- O orçamento que se acha
cretaria de estado e repartições anncxas do ministerio
CIIJ discussão foi apresentado em o anuo }Hssado, havia
da guerra.
No anuo rle 1855 a 1857 a despeza eJfectuadn f,i de já tido as discussões competentes na camara dos S: s. de!11 contos e tanto, de 1857 a 1858 de 111 contos e tanto, c putados, e estava all'ecto â consideraçãll do senado
o credito para 1S5S a 1859 foi de 11~·:00oa. Actualmente a quando tive a honra de ser chamado ao ministerio.
lei que se discute dá sómcnte ~2:312~800, e a apresentaComquanto não concordasse inteiramente com o orçada pelo meu di&no antecessor dá 126:989$.
mento que se Iliscute, entendi que não conviria o.Jferelia tambem uma outra verba, que é a dos arsenaes de cer-lbe etr.en.:las, po:guanto, deveudo votar-se na camara
guerra e armuzcns de artigos l>ellicos.
dos Srs. deputarJo.s a lei do orçamento para o anúo seEm 185G a despeza (•ffectu~da foi de 2,231:l40~t63, guinte, ahi se podia fazer as cor i ecções, e náo perturba.cm 1857 a 1858 de 3,219:67oao72, cm 1858 a 1859 ria a presente discussão no senado; tola via não tenho
2,058:050poo, e no orçamento que se discute ha tão· duvida alguma cm prestar o me'u voto á~ cmf.·ndas assi"sórnente 1,525:781a220 menos· do que. o apresentado nadas pelo Sr. presidmtc do coasdliO, e rrincip:tlmcnte
JH~!o meu antecessor, que é de 1,603:838~1GO.
estando ellas de accordo com os pedidos que fiz no or~aO senado sabe muito bem quanto tem se elevado o mento apresentado para o anno de 1860 a 1861.
·
preço dos geueros, o dos materiaes e os jornacs dos emNáo fCÍ se ha algum erig:mo na confrontàção de algnns
J~regad?s; mas eu não .P~ço com o augmcnto mai> do que paragrapho3 dos. dous orçamentos; por exemplo, na do
ioi pedido pelo meu d1gno antecesso1·.
§ 1°. Com a rapidez com quCJ forão !.dos não podi.i con·
Ora, nesta verba, para se fazer uma irléa das d"spezas, l'rontar as emendas com o; respectivos paragraphos da
cu apresentarei ao senado as que são feitas tão sómente proposta, c mesmo serú difficil faze-lo agora.
no arsenal da córte em jornaes, materiaes e laboratorio
O nobre ministro da guerra nota que meu i!Iu;tre ando Campinho, cujo excesso é de 119:60r a269.
tecessor p[lra a secretaria e repartições annel'ns pedisse
Temos mais de despczas cffectuadas pela kgação de no orçamento por e!le apresentado a quantia de 92:319S~OO,
Londres, e que não estão classificadas, 328:179n660.
quando pelas. ultimas tabcllas do orçamento pedi 126:9S9a.
Yê o senado, pois, quanto é diminuta a ve1ha do orça- !\las eu rogana a S. Ex. que attcnàesse â maneira diversa
mento que está em discussão. Não é possível que desta por que estão arranjados os dous orçamentos.
Eu entendia que devíamos ter uma conta corrente mui·
sort~ possa cu Lem desempenhar sem um augrnento p·o·
to circumstanciada, muito exacta, coi:n caua uma das re·
porc10na!.
Tratarei tambem àas-GratiDcaçõcs rliveJ'.qas. As dos- partições ; que devíamos saber quanto cada uma ddlas
rezas com esta verba no anno de 1856 a 1857 farão de custa ao thesouro.
No orçamento apresentado o anno passado não se mos·
370:363g219 ; de 1857 a 1858 de 558:88/l·~h.76 ; de 1858 a
i859 o credito foi de 158;9~7~05.1.; e no orçamento que trava isso que desejo que se conheça, porque a reparti·
se discuta dú-se 116:G07S200, quando no orçamento ção do quartel-mestre-general e o archivo militar, por
exemplo, tcem empregados que vencem ordenados, e
ap:·esentado dá-se 156:107~200.
outros que t~em vencimentos mi{ítares, gratificações ge·
01·a·, mostrando cu cm algumas das ''erbas, c não que- racs c espccJJes.
·
rendo analysar outras que o ncce~sitão, para não tomar
As
graliflca·~õ~s especiaes destes officiaes erão con·
tempo ao sen:~do, corno é diminuto o orçamento que está templarlas nas respectivas repartições; mas as gratitlca·
cm discussão, só peço ao fenado que o igu~le com o que foi
çõe,s ger~es, como ctapes e a addicional, ião pan. a verba
apresentado pelo meu antecessot·; accrescentando demais -ExerCll0.
a eonta cxtraordínaril das despezas feitas em Londres.
Ort~, como os officiaes só tinllão direito ás gratificaçõ;s
Feitas estas alterações, vrr.n a ter o orçamento um agmonto. de 75!l:~75SWG, mas que eu o julgo de absolu1a geraes por cstar~m em~I·cgados nas repartições, entendi
necessidade para Lem marchar o scrvi~o publh:o. Dirão que estas quantias dcvião ser c~r1·cgadas não sobre a
ta!yez que sào precisas econot11iJs c que é muita a dcs .. verha-Excrcito.:_,mas s .Lre a verl.Ja das reparlições com··
peza; mas cu supponho que nossus cc~nomia; devem rc~ petcntes, que lhes davão direito a esses vencimentos. E,
eahi1· sobre outro3 objectos, pelos quaes não soJfra a se ajuntarmos ás gratifica~ões geracs ctapcs e gratificama'rcha da admini;traçào: !)l.or conseguinte, julgo neces· ções addicionacs que vencem os emrregados uas repartisarios estes augmentos. ~m~I'uanto ús emendas jâ apresen- çõe~ annexas à secretaria, approxima-se muito a quantia
tadas pela nourc comnussüo do senado, eu as approvo, pcd.Ida no anno passado da que se pede este anno ; .e
Jlorquc acho de utilidade o dcscn volvimenlo que a rcs· cre.10 q~e a d,fT ~rença Mo será tão grande como á pn·
p~itl) dos quartcis de Pernambuco vejo consignado cm mc1ra Ylsta parece.
um <los artigJs additivos da i !lustre commissão do senado.
O Sn. R.EGO BA~ROS (minist!'o da ,r,merra) : ...... Núo fi~
Fín:~lisíu'Qi essi\s pollCas ob.servll~lies pedindo ~ nobre ttltcraç&o i n~o pc~h í\Uí)lilclM nc·st~ vcrJ.;~~.
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o SR. SOUZA. E MELLO: -Com

isto quero ruzor ver secreta: i~ da guerra, e, d~mais, tu :lo quanto na imprensa
que do anno passa lo para cá não houve alteração alguma se tem d1to a meu respe1to ; e, não contente com isto,
-pa ~ccret:tria e nas repartiçõc~ anncxas, estão tacs quaes tratava ainda d~ procura•· inl'ormaçoes particulares.
as achei.
_
Ora, u;~o se t.em tant.o ~rubalh? senão a favor de pessoas
Cbssifiquei a despeza tlc umn outra maneira, para que a quem se cst:ma, c e ISto ma1s uma razão q1:1c tenho
soubessemos quanto cada uma das repartições custava ao para a31'adecc•· :o nobre senador; s:nto, porém, que, apeestado, e assLn conhecer se o serviço vale ou não llS des- zar de toda a boa vontade, grande estudo, cuidado e tra. pezas que com elle se fazem. Com) cstuvão clas~ificadas balho que o nobre senador teve durante minha adminisas d. !Sprzas antetiormcnte não era possível, porque parte tração, tão p~queno resultado colhesse. o senado é
tlaquillo que ga~tav5o as repartiçü<!s era lcvad~ á ':er~a testemunha dos reparos, não quero dizer censuras, que o
-Exercito. Ass tm, os rlous orçamentos não suo fac ti- nobre senador aqui apresentou e que farão cabalmente
mente compara\'eis; olhando-se, comparando-se verba d·:·st~·uido> pelo meu amigo o illustr11do senador pela pro~
com verba, não se .póde dizer que se pediu de muis ou de vmcJa de i\1<tto-Grosso. Uma das accusações mais fortes,
m1 nos sem que se examine a cdnstrucçào de cada uma apresentadas pelo nobre senador por lUinas-Geraes era
dessas verbas .
relativa a uma suppoStl infracção manifesta da lei; em
. A quantia p~d:da no projecto de orçamento de 18~8 a pequeno apa!·Le, demonstrando c~ a improcedencia da
1859 é inferior, na minha opinião, ás necessid.drs do ser- censura, ouvr outro cm resposta allü:mando que a questão
viço. Isto é dd intuição : os salarios teetn crescido da era lilO pequrna que não valia a pena sobre clla insistir.
mane· ira por crue todos sal•emos; as materiJs primas tc~m üra, se a Ct'nsura mais g1·ave mereceu de um nobre sesc igualmente elevado de preço, c são os dous arttgos nador não su~po1to este llparte, o que direi das outras
que formão uma Loa pa1te da despeza dos arsenacs. As- ccnluras ou doe outros repJros?
sim, o que foi c<>lculado em ~bril de 1858 não póde ser
O Sn. VASCO:XCELLOS : - Não me lembro do aparte
sufliciente para occorrer ás despezas do anno corrente c é bom declarar.
·'
do srguinte.
Po:·tanto, não tenbo duvida alguma em votar pelo ac- · 0 SR. SouZA E MELLO :-Foi dado en1 voz bem increscimo das despezos na verb.t -Arsenaes-, e tanto telligivel.
mais quanto hoje apparecc uma nova dcspeza de que eu
Estabclcceu.;se, ou quer estabelecer-se, um principio
não tinha noticia.
compl~tamC'nte novo, e de que não sei quaes serão as
Sabia que se tinha fdto na Europa. uma grande encom- -consequencias, c vem a ser que não se póde emendar, oll
menda de armamento; até p:incipio de maio eu igno- pretender emendar, um acto de antecessor sem que se
rava a quantidod0 e qualidade do armamento.encommen · faça uma grave censura ou uma grande injuria a este
dado, porque na secr~taria não encontrei explicação al- antecessor .•••
guma a retopeito deste oLjedo.
O SR. VAS~ONCELLOS: -Eu não d'sse isto.
(Ha um aparte.)
O SR. SouzA E MELto :-Se este principio fosse verE' cousa facil perder-se a minuta de um aviso. Só tive dadeiro, se a censura fosse bem merecida, sobre ninconhecimento circums•ancúdo das cncommendas feitas g~em recahiria melhor do que sobre o nobre sen~doi· por
quando, voltando o official encarregado dessa commissão, Mwas-Geraes; porque, estando na casa um proJecto do
apresent-9u me as ordens em original. Ainda q11ando or- Sr. senador Nabuco de Araujo sobre a reforma: judiciaria,
ganisei o rdalorio tive unaa inlorroação completamente o nobre senador se apressou, não a fazer emer:das, nüs
inexacta, e fui obrigado a f.1zer correcções nas provas a apresentar um projecto intei. amente novo. Isto .o que
impressas.
será, na opinião do nobre senador por Minas-Gcraes, senão
Sabia que se tinh1 remettido para :r Europa quantia uma censura ?
})ara occorrer ás despezas dos artigos be!Jicos, mas não
Não estando eu concorde com as reformas ultimas das
pJdia avaliar se as wmroas consignadas erão ou não suf- escolas militares, tendo forma lo juizo sobre ellas depois
fi cientes; estava sobre isto em pe1fdta duvida; agora, de umu leitura meditadu, depois de ouvir as pessoas compo~ém, recebo o nobre ministro da guerra informações de potentes, pronunciei-me como o senado ouviu na sessão
que tem de pagar 300 e tantos contos do armamento do anno p1ssado; depois disto continuei a estudar a rcencommendado.
forma, pedi a cada um dos lentes da cscol:.t central, quer
Confirma-se assim um ap3rte que ha dils d,i no se- cathcd1alicos, quer oppositores ou substitutos, sua opinado, e vem a ser que tinham os de pagar aindu uma parte nião individual sobre o ultimo regulamento; ouvi
Inais ou menos consirlcravel das en.::ommendas que se depois os lentes reunidos em congregação, csjas informalinhão feit·> para a Europa, encommendas que o nobre ções tenho aqui na pasta, e são clles concordes em que
senador pelo Pará enttmdia que, sendo fornecimentos o regulamento da escola militar não satisfaz o seu fim,
para o exercito, devião contribuir para que- as despezas que a escola não melhorou. Ora, tendo eu esta intima
fossem no corrente anno menos avultadas; ma3 agora convicção, formada pe!o e.studo e pelas informações das
vejo que, em Jogar de diminuir as dcs.~ezas desses forneci- pessoas competentes na matei ia, poderia vir ao senado e
mentos, tendem a augmenta-las. E; a proposito de apar- nada dizer a l'C'Speito das ult'mas reformas 'I
tes, permitta-me V. Ex., Sr. presidente, que faÇa um pro.
O ensino militar merece muita considet·ação; o ser ditesto contra todos os apartes que tce.n apparec1do no rígido desta ou da queiJa maneira pó de dar resultados
jornal da casa como proferidos por mim; elles são de tal muito diversos c de grande alcance. Se, pois, eu estava
natureza que rebaixào minha intelligencia.
. . .
disto convencid(), se eu estava pcrsualido de qu:.e não
Sobre as outras 'emendas neuhuwa reflexão faret, acetto tinha mos ganho, _antes perdido com a reforma, não me
todas.
corJia a obrigação r! e vir declarar e• te juizo? Poderia cu
Deveria, Sr. })residente, parar aqui; a sessão está tão pedir autorisação para reformar o systcma de estudo e ao
adiantada, estamos no ultimo mez e não devemos perder me;mo tempo dizer que o que existia era bom? Não demais tempo; ha muito a f'Jzer, ou an'cs ha tudo ainJa a veria dar a ruzüo poz· que julg<Jva menos bom o <rue
Üll.er, e 6 CO!ll muito censtrangirocnto que vou ai nela havia? Ora, se cu tinha obrigação de o fazer, como se
toma•· alguns momentos ao senado. Dcp01s do. discurso. pó de attriuuir a grande paixão e a injustiça contra meu
pronuncindo pelo noLre senador por Minas-Geracs na .i-Lust1·c antecessor, o a quebra da perma de Olli'O, as palasegunda-fdra ultima, creio eu, não posso, Sr. presidente, vras que no relatorio se Icem soLrc as reformas?
conservar-me silencioso. O nobre senador fez duas deA rc,petto de seu autor não d:sse palavra oífensiva cm
claraçúcs que muito lhe agradeço: a primeira vem a ser todo o meu relatorio ; mantive sempre com o Sr. genea constante bondade com que sempre me tem tratado; ral Jeronymo Fruncisco Coelho boas relações; nunca
a segunda, que vem conlirmar esta declaração, é o es- tivemos motivos de desgosto; conheço a S. Ex. desde
tudo improbo e seguido que S. Ex. t1·m feito de todos 1827, cl!o na qualidude de ·c tudantc, e cu de lente;
os meus actos, lendo com muit:t attcnçáo o relatorio cs- constantemente tenho tido de S. Ex. provas de csllma c
criplo com penna ele ouro ç tima de jct, o expediente d'l. consirJI!r·vç1o, as qnacs lenho rctri.btndo ~~\ mc~m·~ m~..
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ncira. Como poderia cn agora :c r t?mndo de paixão. cx:stia. Se eu penso desta maneira, não sei como poJerla
contra elle? O nobre senador por 1\lmas-Gernl's está fallar contra a creação dos oppositores.
de certo extremamente preven:do contra aquel:cs que · O nobre senador pel3 província de Minas-Geraes, con~
tra a opinião do illuslriído Sr. presidente do conselho e
se sentão nestes bancos.
contra o que eu no relatorio expuz, procurou sustentar
O SR. MIRANDA: -Apoiado.
as vantagens da cxtincção da escola especial de cavallaO Sn. SouzA E MEUO: - Só desta maneira posso r.ia e inf .mta1 ia no Ria-Grande do ~.ui e a creação ·do. Iycu explicar a preveoção,ou o juizo infundado que o no- ceu, ou não sei que nome lhe dt\ de aulas de preparatorio~.
Para isto leu um trecho do relatorie do meu illustrado
J)re senador foz a meu respe-ito.
.
Sr. presidente, não in<i8tirei mais S()or.e a ne?esstdade antecessor; mas vejamos quaes ~ao as consequencias Io(la reforma das escolas, não me compete 1sto hoJe; a re · gicas que se dedu1.em immod(atamcnte das palavras do
partição rla guerra tem á sua fre~te pessoa COJl?p~tente meu illustrado antecessCilr.
Leu o nobre senador pela provincia de !llinas-G0 •
mcn:e habilitada e que deve ter formado o seu JUIZO so
raes (lê) :
hre esta matcria.
· Se S. Ex. julgar que os estatutos, taes quaes sã~, d~o
<~ O curso militar de cavallaria e infantaria do Rio-.
bons resultados, conserve-os taes e quaes, a exper~en.eta Grande do Sul foi red~zitlo a si nples escola militar pre-.
demonstrará quem tem razão ; se, pelo c9ntrano, a v1sta paratoria. Havendo um curso igual na côrte a tres ou
da expcriencia de um anno ~ á vista d~ leitura dos esta- quatro dias de distancia daquella província, mediante
tutos pensar como eu que e necessano fazer- se alguns as communicações a vapor e fJcilidade de transportPs
'
retoques,
S. Ex. promova suare f'orma.
á custa do governo; esta duplicata de cursos (e um delles
Disse-se : <<A autorisação que pediste é inutil, o go- fóra d~s vistas immediatas do governo) era uma maniverno está munido della; o 1.\ltimo artigo dos estatutos festa superj1ui•.ade. A razão de estor naquella província o
conserva ao g-overno o poder de reformador constante e corpo principal do nosso exercito tm nada justificava a
perpetuo. • Ora, veji.lmos se i~to é exacto : ~ou forçado a continuação do curso abolido. ~
tratar disto, para que não 5e pense que pedt uma superOuça o senado as razões, é o que pP.ço que aprecie.
fluhlade (lê o artigo):
.
disse o nobre senador pela provincia de Minas-Geraes'
« O aoverno á vista do que a pratica demonstrar na
continuando a ler o relatorio de meu illustre antecessor~
ti
•
execução
desta' reforma, f1rá as alterações convement~s
e « Noss:Js forças naquella província em pé de paz não estão
a bem do emino, excepto no que toca a deveres, dmztos nunca reunidas em massa, e em um só ponto, mas sim
e vencimentos do; lentes, alumnos e mais pe.~soal das escolas, destacadas e fraccionadas pela campanha ou nas fron~
ou.á creação de nor,os cursos e cadetras além das designadas te iras em pontos remotos uns dos outros; em caso algum
nesta mesma reforma. »
dá-se a hypot hese de estar a escola junto á força do corpo dó
Eu não concebo que se possa fazer Ut?~ qualqutlr re.,. exercito, Desde sua creaçào tem sido o estabelecimento
fJrma efficiente no systema de estudos mii1tares que não dJ escola na cidade de Porto-Alegre; e a sua exisjmponha alcruma obrigação ou não dê alguma vantagem tencia alli de,afiava os pedidos de licença das praças dos
aos lentes ~ discípulos; ora, se o governo não pó de corpos, a pretexto dfJ estudarem, sendo o t•erdadeiro motivq
alterar os direitos e deveres, o que acontece é .q~e ~ó
poderá murl.ar a hora das aulas, augmentar ou d1mwutr o esquivarem-se do serviço dos mesmos corpos. •
Agora a ultima parte é que é mais interessante (lê) :
o numero de guardas, etc. ; mas uma reforma, tal qual
exigem os estatutos, não a permitte o citado artigo.
<I Alumno ltavia que por calculo perdia o anno para mais.
O nobre senador fallou por largo espaço de tempo so~re alongar o len:1po ep1 que seria obrigado a recolher7se a se~
orpositores c sub5tit.utos; não tive tentpo de ler o (li~ corpo! »
curso que pronlmciet o anoo passudo, mas co1.fesso nao
As razões da :Ias neste trecho que acabei de ler são as seter a menor lemlmnça de ter censuraco a creação dos . guintes:
oppositores: não sr.i donde,. pois, o nobre sena~or foi
Primeira, a facilid~de de viagem á cêrte, onde llél
tirar esta idéa para amda me fazer reparos. Podena tal- um curso de infantaria e cavallaria, cort~ndo-se a duplivez eu dizer que os oppositores serião mais ap,oveita- c~ta que antes existia ; mas tambem na córte ha o
dos se lhes dessem outros serviços cm Jogar de serem
de preparatorios, e a facilidade não se diminue
destinados a f;zer saLbatin·~s;, porque disto f01ão sempre curso
para
o trG~nsporte daquelle que tem de e~tudar
<'ncarreaados os lentes respectivos ; que cleviáo esses preparatorios
a 1 espeito daquelles que t~em de estu~
opposit~re~, em Jogar das repetiç<ies, a qtte os alumnos dar
o
curso
da arma de infaut:.tria e cavallaria~ As
não stio obrigados, emprrg.:nem-se com mais proveito despezas e incommodos
creio que teem de ser os
para o ensin~; p~r exemplo, que dcpo~s ~as aulas tive•- mesmos, t~nto p:~ra aquelles que t~em de vir estusem elles obngaçao de acompanhar os di•Cipulos nas salas dar o latim, coo o para os que teem de vir estudar os
rlc estudo para resnlver as duvidas que um ou outro primeiros annos das escolas central e de applicação. Se
destes ti,ressem sobre a lição que acabava de ser ex havia supcrfl11idade em ter se duas e~colas especiaes de
plicada.
infanta! ia e cavallaria, muito maior superfluidade ha em
Nesse sentido eu poderia ter dito alguma cousa, de que ter-se duas escolas. de preparatorios, ou ~ntes tre~J
aliás me não recordo; mls censurar o systema de opposi- porql.!e meslllo na c~rte ha urna d!Jpliç:~ta:
. .
tores não, e tanto mais quanto não houve senão simples
Segunda,
o
incnpvenil:')nte
de
p('dirl')m
licença
cs
mili-:mudança de nome, em Jogar de substitlltos pass6rão a
chamar-se oppositores, cs antigos substitutos passárilo a tares para e.ltu.darem, com intenção tão sómente de se
ter as mesmas obrigações e l'uncçõ, s dos oppositores: .furtarem ao servil;o dos rt·:~pectivos corpos.
l10uvr, pois, com a rd'•)rma sómente uma diversa maneira
Se as praças de pret, se os officiaes, pcdião licença para
de promoção de mb~titqtos, _011 dll oppos~tores, a pro~rie estudar, não com o: lim de Sll instruirem, mas para Jugi.,.
tarios. Nào censurei a creaç(JO de oppJstton·s nem d1sse rem ao. sc~viço, a mesma razão ~gora existe; podem el·
])3lavra, e rstou antes mais ínclinapo ao sy~tema do re- les ped1r licença para estudar os pr<>paratorios na escola
~ulamento nas promo~ões para preenchimento das vagas u:timamente creada; e augmentáráo-se-lhe.os meios para
de lentes por meio de oppositores do que pelo anti~o se conservarem por muito mais tempo fúra dos corpos,
~yst. m6l dos substitutos. Não sou hoje muito inclinado {t porque :'Pl~s estatut~s ?a extincta escola de infantaria e
vita:Jiciedade dos muitos empregados puulicos, e duvido de cavallarw da provmCia de S. Pedro e1·a determinado
que ~ v~talicie i ade dos l~nte~ seja, provei:osa; e,. COJ?O muito claramente que nenhum. estudante podia ter mais
os substi:utos se tornavao vttahctos desde a pr1me1ra de duas matriculas em cada um anno, c, portanto, o maxinomeação, c tinhão necessariamente de ~e r lentes por mo tempo por que um moço podia frequentar a velha es:mtigui lacte, e os oppositores podem ser demiltidos nos cola era de quatro annos. :Mas onde nos estatutos ac·
primeiros cinco annos e te em de passar por nova~ provas, tuaes se fixa o maximo numero de annos por que uma
pretiro o systema do novo regulamento para preenchi- praça do exercito póde freqpentar a escola de preparatomento das ,·agas dos lcples c~thedraticos ao que antes rios? Em parte nenhuma. O que acontece é que, em loqar
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do quatro anaos, maximo que antigamente uma pra~a do mente da faculJado de notar defeitos nos seus nnteces•
exercito podia estar apparent:mdo que e.~uda va, hoje sorcs do que alguns dos nobres ministros do gaLlncte de
'
póde estar 1Oou 12 annos. A conclusno, pots, necessaria 4 de maio.
que se ti ra do lon~o trecho que foi liJo pelo nobre deO Sn. lliiRANi>A. : - Apoiado.
putado por Minas-Geraes é que deve-se acabar t<;das as
O ~n. SouzA E MELLO : - Lefa..;.se com reflexão ó reescolas milital'es da pi'Ovincia do Rio-Grande do Sul,
porque nl côrte exbtem outras perfeitamente lguaes ; os Jatono do m~uis~cri.o _da g,uerra do_ aono passado, c veja·
meios de tran;pol te são laceis, ha quatro dLs de viagem se se desde o prmc1p1o ate o fim nao ha senão repro·vaçãa
sómente da província do Rio-Grancle do Sul até aqai, o a.todos os actos do Sr. marquez de Caxias; não houve um
gol'erno p3ga todas as despezas de transporte; e então so q~e !Uercce~~e approvação, e o nobre seoadoi' pela
venllão p:Ha cá, e escusamos de as ter na província do provmcta de l'llmas·Geraes, membro desse ministcrio, é
quem íne vem lançar em rosto o haver eu feito tim ou
Rio-Grande do Sul.
~fc1s não foi a comequencia a que chegou o nobre sena- outro reparo sobre este ou aqtielle acto de meu illustr ·
dor por Minas-Ge aes ; concluiu, sim, pela convenicncia antecessor.
1\ão sei para que veiu uma questão de d:ítas das orde acabar-se uma escola que deu muito Lons resul1ados
durante o teB1po em que funccionou, e em log3r ddla dens ?o dia da repartição do ajudante-general; é um
crear-se aulas de francez, desenho, historia e latim pala negoc10 tão pequeno que não vaha a pena ser trazido á
sargentos. Contra c:sta escola me pronunciei nu relatorio; discus~ão.
O n_o~re senldor sabe que se dão m~itas licenças na
não o tendo feito o anno proximo passado quando fallei
sobre a instrucção militar por não ~e chegar o tetilpo; repart~çao dc.1 guerra, sabe que es~as héenças não são ·
ej como cada vez estou ma1s persuad1do de que a escola expedtdas sem que as partes paguem os direitos nó
de preparatorios da província do Rio· Grande do Sul não thesouro c os emolumentos na secretaria; umas vezes en.:..
é mais que uma esco!a de indisciplina e insubordinação, commenJão a procuradores, que em geral são remissos e
e que é precbo quanto antes refo,·ma-la, se não quizermos outras vezes não te em elles mesmos muita pressa.· O clue
perder os corpos alli estacionados, no meu relatorio acontece é que os avisos ficão na secretaria ã espera do
dÍS$C: · • Na minha opinião, a instrucção militar e o ser- pagamento dos direitos por mez e mais ; e o aj udante-geVHJO não ganbárá.o com a substituição do curso d<! infan- neral, tead? de executar as ordens e de pul.Jlica'Ias na
tal'ia e cavallaria pela escola preparatoria, e principal- ordem elo d1a, não deve toi:riai' sobre si a responsabilidade
de retardar a execução das determinações do governo •
mente tendo sido organisada como se acha. •
'Não comprehendi l>l'm o .que o nobre senador disse cumpre-lhe dizer: « nccebi o aviso do 1.o do mez a 31 » · s~·
a resp<;ito de um::s lititaS ahi publicadJs sobre promo- isto ~e tem dado, como aqui foi asseverado. E é isto ó que
ções a alferes aluNrnos, e de alferes alumnos a alferes servm de mottvo á censura feita á repartição do ajudante
·
dl'ectivo;;, ou segundos-tenentes .. Pareceu-me extranhar general e á secretaria de estado 1·1
que cu, procedeudm como sempre faço, dando a razão de
O Sn. nAnÃo .»E QuARAHIM :~São censuras de paisa•
llleus actus, clrclar:lf'Se o motivo por que tinha deixr.do nos ; é o que acontece.
·
·
de promover a alguns alumnos que se acha vão contemO Sa. SouzA E 1\hLLO : - Tambem não comprehendi
plados nas. reltições n1andadas pela commis~ão de pro- bem a censura sobre a época em se fi.zerão ·as ultimas
moções como e: t.tndo nas circumstancias de serem promoções.
promovidos, bm1 como a razão por que tinha confirmado
a lei de promoçocs, o respectivo regulamento
alguns segundos-tenentes e ~!feres, que aliás erão re- e oLeia.:..se
do ajudante-general ; da letra desses tres documenputados pela commissão de promoções como não tendo tos combinados entre si vê-se claramente que a promo-:as llabilitaçõc·s precis~s pf'lalei.
.
ção dos alumnos da escola militar nunca deve nem
Não sei como possa qualquer ser censuraio por dar a póde ter Jogar c~m as outras promo~~es. E' isto que sem,.
razão por que pratica qualquer acto! Se as razões são pre tem acontec1do e o que se reallzou este anno, e se
Loa~, L~nho direito a exigir que me fação justiça i se pelo
realizou durante o ministerio do nobre senador.
contrarto n3.o são boas, t:'nt~o as partes mteressadas poEu não sei quantas vagas deixou o Sr. brigadeiro Frias,
dem. e devlm reclamar e fazer valer o seu direito. A para que o nob~e senadoi· perguntasse· me.~ . ..;...Porquenão
commissão de promoções não faz uma simples lista de se preencheu a vaga de:xat!a pelo Sr, Miguel de Frias 'I
nomes, organisa o quadm, onde ,·êm notadas todas as
Tendo si~o promovido a: elfcctivo o Sr, brigadeiro gra:
circumstancias nece~sarias á promoção: o ministro não duado Osorio, como nos d.sse aqui ·o nobre sena~or a
é óbrigaclo a estar pelas conclu:ões; examina, sim, .as quem respondo, não tenho noticia de que algúma vaaa
razões, os documcn:o~, as circumstancias resumidas se dé actualmente nesta cbsse.de o!ilciaes generaes. 0
neste quadro;· se, á vi~ ta dessas razões e ci1 cun'lstancias
Màs commetti um grande attentado,na opin'ião dó nobre·
coullece que a commis,ão não avaliou bem, não tirou a~
conscttucncius que deveria tirar, deve porvêntura senador pelaprovlncia de l\lirias, que me tem tratadO'
subscrever e tornar-scnesponsavel? Nao é o rninistro o sempre, e _agora _mais que ein outf'o tempo, có'm muita
ullimo responsavel por estas promoções? S2 nm alurrino bondade; 1nfring1 o regulamento do· corpo de sailde,con.,.
tiuha todas as circumstancias para ser alferes alumno, ou tratan~o pa~a a cór~~ qua ti'o cirurgiões paisanos ; e, a.
sr, sendo alferes alumtJo, tinha tudo quanto era preciso propostto dtsto, cortiJO um aparte meu completanieJite
para ser confirmado a segundo-tenente ciu alferes, e se desloéado•
apezar di so a commissão por errada iotelligencia dada a
O nobre senador dizia que eu tiriha contratado ti~ cjum ou outro aviso entendesse que esse alumno estava rurgião p~isano: e eu respondi - um, nâ.o,. quatro :
ex ·luiJo, C'U devi à nisto concordar, apezar do recruJa- depois dtssc o nobre sena·dor- existem d.ous cirur~
mcnto dar-lhe o direif.o a ser contempbdo. ])ando ~ Nt- gioes. na repartição do ;;judante~general; replicjuei~il~e
zão por qne obrava, ficou a commissào intdrada das rc• -um; no que. houve eogano, porque 11enhum i e em?;as que tinha a seguir nas seguintes promoções. Os prega. exclUSlVamente nesto se;rviço. Quando O nobre
,t umnos porém, qqe, sendo contemplados nas relações senador disse existem dous cirurgiaes n.o quartel
Jo. promo1(iio, não tenhão as circumstancias que a.Jei general-, apparece no seu discurso impresso um aparte
cx1ge, ficarf1õ sabendo o como se devem habilitar para ~eu..;., cl.ous, não, quatro. O!l, era lmpossiveJ qüe eu
as primdras promoções.
dtssesse ~~to ; 01ffirmo agora que nenhum se emprega exQualquer modificação a actos de um subalterno, a não ciusivamente a)) i, que está sim no qtiarteJ.g'enerálduran-:approvução de seus actos, é porventura reprehens'õ.o ou te tres ou quatro horas no dia o pirt~rgiijo de um dos
censura 1 'fem apparecido este unno uma suscopliLilída;.. corpos.
do tal que não se póde dizer que um acto qualquer tem
Lerei o artigo em que se baseou o nobre senador para
csto ou aque!Ie inconveniente, sem que iinmediatahieilte
s.e levante o nobre senador por Minas-Geracs suppondo a mostrar que eu tinha infringido o regulamento do· .corpo·
·
st e. a seus eo~legas injuriados e oU'end1dOs; c é isto tanto de Eaude ; é o art. '•Q (W):
mn~s d.e aclmtr:.tr quanto ningucrp ainda usou tão IQ.rg~J Qu~ndo em qual~ucr provincía houver fel/ia abso-:
~6
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O SR. MIRANDA: - O Sr. Yasconcellos não c t.~n
luta de cirurgido militm· plra o serviço rla fot·ça que nella
~c achar, o respectivo prc~idente pod<lrá engajar cirur- nessa occasião quando c~ fãllei nesse ponto.
qiões cwis, para esse sernço, com as vant 1gens de 2°5
O Sn. SouzA. E MELLO:- Leia o noLre senador o aJ.

'cirurgiões, até que o govern'l resolva definitivamente, manak, combine com os estatutos de 1833 referen~ados
r.onforme a cir Jumstancia de ha'l'er ou não no quadro do pelo Sr. general Andró.ts i c da confrontação d.:s:e; dous
r:orpo d~ saude officiaes disponíveis para o mencionado documentos conhecerá que o engan:irão •.•
fim. »
..
O Sn. 1\hRANDA: - ApCJiado.
E, já que o nobre senador agarra~se tanto á let1'a do regulamonto,eu esperava que me fizesse uma censu1·a &inda
0 Sn. SOUZA E MELLO: - ... que lhe de ·ão uma iamais fnrte, porque o regulamento autorisa a rontrat~r formação inexacta i e sinto que o nobre senador, não que·
cirurgiões civis e não medicos civis, e só quan·le haJa rendo apresentar no senadt) senão reraros sob'e factos de
f..~lta absoluta rlc cirurgião militar; e cu, contratando me cuja illegalid ~de tivesse convir.ç~~, fosse illudido. Se o
dicos civis, j:alfi da autorisação do regulamento, e, ainda c0ntrato ou <~JtHos a que se ref,..rlu o noLre senador por
mais, segundo a argumentação do nobre SPnadJr, fnen- 1\Iinas-Geraes fei•os corn um officLil do exercito para a
do~o quando nas proviocias em que aquel1es medkos conducção de cargas, se refere ao que suppõe·s~ se fizera
' tinhão de fcrvir não havia falta absoluta de cirurg'ão com o Sr. tenente·coronel C:1rvalho, de quem a impr~nsa
militar, posto que o numll'o dos desta cl.1sse fosse in- disse alguma cou-a, cu tenho de assegurar ao nobre sesufficien•e para o serviço que necessariamente se deve-. nador que nenhum contrato f~z o governo com esse !U;,.
litar, e mesmo n&o o podia f.tzer.
·
rJa fazer cm beneficio da saude do soldado.
O noure senador entende que, determinando o art. 4°
0 Sn. YASCONCELLOS dâ um aparte.
do r('guJ ..ment? que:<·~ p'resideotes de províncias pc.s.são
O SR. SopzA E MELJ.O: - P, is não i eu poderei ler o
contratar medtcos. CIVIS para fazerem o serviço tmlttar
quando não houverem cirurgiões no~ corpos de saude, trecho do discurso do nobre senador (o oradJr consulta o
é não tendo cxprc3samente concedido a mesma facul- Correio ltlercantil). Não acho ago:a.
dade ao governo, clle deixa de a ter. ~tts, se é o governo
O Sn. V.ASCONCELLoS : - Eu não fallei em con t atos,
quem approva os actos dos prt!sidentes de províncias, nem cm ajustes.
quem pôde-os reprovar se julgr•r que não lJa neccs;idtde,
(lia outro aparte.)
poderia o governo ('Star inhiuido de fazer esses c~n~
O SR. SouzA E Mnto: - Eotã'o a que se referiu o no1ratos? Ainda mesmo quando não houvesse este ar:1go
no regulamento, podia suppór-se que o governo estivesse bre senJdor, quando t•·atou, de um official com quem o go)nhiLi lo cle fazer qualquer ajuste com um ou outro me- verno tinha feito qu~lquer arrapjo para a cpnducção de
.
dico .civil, quando Ec desse urg('nte necessidadt! dos seus cargas?
serviços? Se nenhum rcgulamcntG nem lei autori,asse
O SR. YASCONCELLOS: - Perdoe~me i está enganado,
contratos ou aJJt~tas com mcdicos civis, deveria o governo não dü:se uma palavra soure isto.
âcixar morrer· ú' mingul e â mi seria a~ praças do exer(lia alguns apartes.)
cito? Nao era preciso, portanto, este artigo, para que o
governo, dadas certa> circumstancias, incumbisse o traO Sn.. S01JZA E MEJ.JA) : -Se Y. Ex.. rn'! der Ecençn,
tamento rle enfernios militlrcs a qualquer medico ci vil. cu transcreYerci esse trí'cho no meu discurso i ain la
Quando entrei para o ministerio estava ::~ccumulado, bontem li o discurso de V. Ex.,<', se me permitte, lransvrincipalmcnte na previncia d.1 Bahia e no Rio de Janei- creverei esta parte a que vou responder. Eu entendo
ro, um numero con sideravel de ciru •giões militares, ao que o governo não deve f1zer com qu1lqucr official do
passo que na província do Rie-Gran 1e dll Sul, na extensa exercito contratos nem ajustes c.:n que possa haver g:J.·
p-ovincia dl.lllfato-Grosso, na do Amlzonas e em outras nho ou perda pari,\ o mesmo omc:al .....
os sold~clo3 esta vão compldamentc abandonados; eu
0 Sn. VASCONCELLoS dá U!l'l aparte.
tinh:~, ou de cont.,·atar medieos civis p:~ra o Amazonas,
O Sn, SouzA E 1\JE_LLO:- .... nem. o gov13rno porlou·
para os p11.otanos doenlios de Mato-Grosso, ou rle mandar
para a\li os cirurgiões militares que se achavão nas pro- se deste modJ i. não iilcumhiu o trJnSp'1rte de carga p:1ra
vincias da Tial1ia, Peroaml1uco e no Rio de Janeiro, c con- Goyaz ao Sr. te:1cnte-coronel C1rva!ho. Determinou o
tratar então· par a est ls c~pitaes cirurgiões civis. Não era meu antecessor ao presidente d,t provincia de S. Panlo.
pos~ivel som se dar 12:000S ou 16:0ooa a um medico civil que fit.esse conduzir :tlt~uns al'tiglls bellicos por conductofaze lo seguir rara o 1\Iato-Grosso, ao pa•so que porlia res orcl:narios, mas d~baixo d::t fisc:.1lisação do Sr. tenen:~
tcr~sc dvutores cm medicina no Rio de Janeiro e Bahia coronel Carvalho. J>oiia, po :tJn ro, o governo distr.1hir
para outro qualquer serviço este oqlcidl sem quebra de
por cento c tantos mil réis mensaes.
Enten~i que era rnai~ cconomico pagar um conto e contratos. Sr. presiden.te, eu não abusarei mai' <,la atten •
tanto a dous contos de róis por anno, Elo que 12:000$ ou ção do senado, posto que deV.esse ainrlJ. acompanh:~r o
1 G:OOOU, c, ai ada apczar d.:toda essa grancle som ma, t:tl- nobre s~nador por Minas Geracs ....
vez nl!.o purlesse obter para essas longinqu~s provinci~s
(llu um aparte.)
Fenão medicos muito secnnd.arios, entretanto que no
Não quero, ainda que seJa por rnnmcntos, cmbJrJÇ1r a
Rio de .TJneiro, Bahia e PoroamlJuco ~ facil escolher
um profess.or acreditad•) por 2JO$. Obrando çomo tlz p3ssagem d,o Orç.ameoto da repartiç 1o da guerra i basta o
·
entendi que ~inha consu'tad'3 a conv\)ni ·nci.a do serviço kmpo perdi .lo até hoje.
e nã:> h:iv:a infringido nenhuma lei ou regulamento.
O Sn. VASCONCELLOS.: -Sr. presidente, a .apresenta1\las disse o Mure scmdor que um dos cirurgiõe.s contra- ção dJs en~endas que acabão de set· oiTerecidas á !ei do
tados Sil havia escusado de fazer certo Ferviço. Cqnf\)sso orçamento na parte relativa ao ministerio dA guerra
que não sei dis10,~11o detalhes elo corpo, são negocias dJ se- justifica a prOCC'dencia das Ooservaçóes que tive a honra
e rela ria do commando elo corpo de sande, e cousas taes de f".lzer quando tomei a palavra pela primeira vez nestl!
só quan lo ferem .gravemente a disciplina ó que o com. orçamento. V. Ex. lu poucos momentos ouviu o Jwnradl}
mandante do cori>o commuoica ao ajudante-general, e mi•tistro dJ guerra demonstrar do maneira evidente a
este ou providencia se o ncgoçio cahe na sua alçada, ne~essidade de se augmcntarem nlgumas verbas d~ seu
ou c.)mmunica ao ministro r•ara providfi).ociar :. mas dJ- orçamento para o tornar conforme com a propostl
claro que, se é exacto O ÍJCLO a,ll('g:J.do, DlJ,DCa ch030U ao apresentada Jnra o do exercício de 1.860 a 1.851. Vé-se,
:roeu conhecim()nto.
·
portanto, que o meu esforço, insistindo para que se cmcn~
O nobre senador pela provinch de Mato-Grosso creio classe o r.rojecto do o~çamcnto, não p~dia. c não póde
que tcrb convencido ao nolJrc s cnador pela província de ser attnouido senão ao desejo de consegllir-se uma
l<t.inas de que o seu i11lormanto enganou-se a re1pci~o lei de fin1nças ordenada, organisada de modo que os
~las circumstancias do ofiicial que interiuamente exerce o minHros a não illudão, ou se não achem collocados na
Jogar do vicc-diri'!ct.or da c :cola mil it 1r c de applicação, ladeclinavel occcssid~de de aorir creditos supplementa~
y 'J a:li IO!ll o cu~so completo de ll.r:ilhariv,~
rcs ra,ra despezas Já caiCJlladas1 já COJlJCCid.ll:l 1 e rara 1:\S
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quaes no enla~to nlío s.c resolvi}o blJuns dt>s Srs. ex- actos do seu antecessor, o illustrarlo ex-ministro parecia
mini.;tros a ped1r fundos a a :semb éa geral.,
c?n~ulta~, n:lo a. sua razão e ·clari!cida, m ;s a sua p:1i:x.ão;
Sr. presidenl·!, n~o pcn'eÍ que as breves reflexões que CIICI o~ factos, h ~s trecl~os ~tsse re!ato~lO, e me parece
tive a honra de olfel·ccer á consideraçáo do nobre sena- que quemse expnme asstm nao queM d1zer que.o nobr~
à 1r pela província do. R.io d~ Janeiro, e~ ministro da senador molhára es~a penna de ouro em tinta d~J fel· isso
guerra, que S. Ex. qna~ificou de pouco valor, o molestas- é de S. Ex.. e nao do orador q:ue agora occupa a att~nç!iQ
sf.rn tant0; não foi minha intenção incommod:.~r aS Ex. do senado.
Sr. presidente, eu preveni me no meu primeiro di$CU~5o.
:Eu di se e confcswi que, estranho á repartição da guerra,
s. Ex. tolerüS<e as minhas paisanadas, mas qu•1 tivesse a contr~ qJ.tllqner .objecção qt~e S. E;.;. púrlesse oppor a
towla!le de prestar-me Q\gumas informaçõe; sobre actos re~ret.to da mancHa de encarar os a.ctos o:u os trab.llhos
seus que não com;>rel)endi bem, O nobre ex ministro ~b sctc~t1~cos do se~ illustre a~tecessor: foi asilim qué'
"uerra <'ntendeu, Sr. presidente, que cu estava de tal eu. dtsse q~~ não JUlga Ta. perfe1to tudo o que havia es.
~nodo aniina4o e preveni lo a seu re <pe:to que procurava cr~pto ou íe1to o ('X mimstro da guerra, o Sr. ~enerai
Jer com attenç'lo seus rel..ttorios, o~aminar c:Jda um do.> Co.clho; mas que n:lo erão d~stilui los de fun.damenra os
~·cm acto·, e, não contente com o estudo d.e uns e o ex~ principies e a doutrina que se contínhão no seu relatorio.
rne de outros, eu ia ;;J.ém, Luscava inl:o·maçÕL'S particu e regulamen~os: e, se o nobre senad9r tex:n bons funda)~rrs, para vir ao sena<:Io censurar .:.1 adm:nistraçao .de mentos P.ara tmpugna-!os, eu para sustenta-los apoiei-me
S. Ex. Sr. presiJente, o nobr.e senad·>r dt!l+OJ a reparti· em autnn•lades competentes, sent.lo 1 em meu conceito de
'
çio da g·1err.a; se cu me exp1i:ni com tp:t.i~ algum calor muito peso a do Sr. Coell1o.
Sr. presidente, o nobre ex-mini,tro da guerra p:mdéra
qJ.an·lo m.c dirigi ao mtnistro, sinto hoje grande a·a,bamcnto tendo de d;scutir com ~m meu collcga i e, bem que que, s~ é censura, se é injuria discordãr do antecessor
S. Ex. n;!o tivesse .para com o orador ig11al consideração, ninguem mais Culpado, Dinguem deverá 8Cr maisestra~
eu tratarei com to·1a urbani<'lade e rle'icacleza o nobre ex- nha~o d~ que o orador, porqulln'o na sessf'lo p •ssada
;~inistro da guerra, n:i.o.o.im.itarei na 'vehemr·ncj 1 injus- !1av1a eu tmpugnarlo no senadl uma proposta ou um pro.
lt.fiC:lYr.l com ,que se d flglu ao seu collega, não proc-gra- Jecto do 81·. ex-ministro da justiça o Sr. Nabuco de.Araujo;
prop_uz ~mondas a esse trabalbo, e por conseguinte era
rei ridicu!arisa-lo.
o pnmeuo a dar o exemplu que S. Ex. seauiu
O Sn. Soua E l\IELLO:- Pcrdó~·m.e, não tive scmeSr. pres!dente, apezar de que S. E,x. o Sr. e~~mi~istro da
!h ante intenção.
g~err;1 Sf>Ja mathe!Datico,, e .cu respeite muito P. até ad-:
O SR. VAsco~~ELT.OS: - l"arcce qu.e S. Ex. pre,nten- mire os math!Jm~t1cos, pnnctpalme:Jte depo:s da leitura
deu d~Jmonstr:..r que não é só na CSJilad,A que funda sua de Cl~ateaubnand, pedirei a S. Ex·. licença para com todo.
reput~ç~o; não CGntrnte com os louros do sol lado, rcspcro que lhe devo observar que não ha ri •or logico
quer tamb~m conquistar as glorias de manejador haLil c n~ propostção por S. Ex. ~nunciada. S~nhore~, o que
d1ss~ cu, fallan'lo do relatonodo Sr. e:x.·nnni,tro da guerra
aperfdçoado da arma do ridicul•>·
O SR. SouZA E MELLO :-Oh! senhor,· por quem é!.... comparado com os actos do illustre general o Sr. Coelho.?
Observei que S_. Ex., reconhecendo que as reformas nã.o.
O Sa. MIRANDA:-- Isto é que é olfender,
devem ser prwpitadas, que a reHexlo e a m~dweza cum. 0 Sa. VASCONCELI.OS: -l'i.il.o imitarei a S. Ex.
pre que prccc:lüo !t apres~ntação das emendas justifique.m as tdéas n?vas em re_laç:lo ao direit~ vigente, que a
vacti_Jaç:lo .nas le:s de u:n pm é sempre preJudicial ao bem.
O Sa. !triRA.NDA : - Quacs sã.o os pont.o51
(Cruzao-se alyuns r.pf:rtes.)
puLJtc,,; dtsseeu qu~ S. Ex.,e;quecilo dJ. doutrina que exV
pendêra em ~eu re/atorio, se pronunciára com vehemenci..l
O Sa .. !SCONC~LLOS: -Se qnizerem que e,a conti· e em ter~o.s de sc,vela aprec~· çil.e contra a reforma das.
nu e, dc:xc·m-.me !aliar! Ná0 me interr.ompã)!
escelas D'H!ttares, no cntretantQ que não hav;a sido essa
O SR. PRESlDENTE: - Attcnção!
mesma reforma p.osta cm execução na província do RioO SR. YAS.CONCELLOS: -Quando o ~GLrc sen.ador 'Grande do Sul e começár'a apenas a executar-se na côrte·
precurou responder·me na parte do diccur.;o em que fal- pois .s. Ex. estAbelecia doutl'ina regular Eem duvida:
lei .do regulamento do corpo de saud~ Y. Ex. ouviu a maxtmas sãs, quando s~ tratava o!a revogação das iek e no
in.d:cação de um modo d~ argu.m!}ntar que poderia ass.en- entretanto as contrari;;:va illogicamcntc, pronunciando-se,
t:Jr cm alguma caueça ó·Ja, que se·ia bem acolhida por como o fi t.era, contra a reforma das escolas.
·
algum sandeu; não. sei se o n.'lbrc senador, clirigindo·seOra, vejamos se isto tem alguma pnidade com aqui!lo
me n~sta occa•ião c.ondoi)o de minha derrota, me repu- . que fi.z, ·
tou em tão elevado gráo de imbecilirlade gue uceitasse
O nobre ex minis'.ro da ju;ti:a, oSr. N,abucode Ara.ujo,
por legitim'l. tal intellig~ncia; a. não ser· gracejo, nli.o akan- apres'~ntou um proJecto na camara dos deputados e foi
ço outro alvo a que S. Ex. atirasse.
por ella adoptado; tive a honra de ser cham~·.io para oc-'
O Sn. SouzA E 1\h:tLO: -V. Ex .. não comprehendcu; ~upa r o logw que S. Ex. dei~.~ra vago: _e.stuàei esse pro:Na imposqÍVC! que et.. O quizesse fazer pa~sar por tal, JI!C!O, compnrCl-0 com trabalhos identicos, consulte{ a
qu:md.:> formo um juizo ruui.to. ctifierente do nobre se- le3Is'a ;ão de po•·os cultos, a experiencia e os factos da
JJador.
nossa terra,, ~ dep~is me rropuz· a co~rigi-lo no que me
pareci.l clel~1tuoso; aceitei em alguns ponto3 a reforma
O Sn. VASCO~CELLOS:- Sr. presiden'e, c nobre sena- Judicüria ào s1·• Nabuco; diver.gi, porém, em o~tros. ·
dor foi tanto r..;:ais i'11justo para comigo quauto tenho 6arto
:J. S. Ex. as maiores provas de consideração c estima;
O Sn. Sou~A E MEL LO. : ..;..E' o quQ me ai:<?ntece ag.lra.
O SR. VAS.CO':S'CELLO~: - Nã.o; Cn;:l um c.aso é uma lei
t ~tei-o no discurso q•le proferi, na segunda e nã.o terç3fet~a, como di;se, com a deferencia devida a~ relações de já cxistenro qu<e ~e trata .de revogar, que não: teve corn;;;mza~e, á t~a illus·ração e á posição ?e _um all? func- .rleta app!ic~çã.o, qu:l ainda não te'v,e execução, e.
cwn:mo publico, a quem sem pro respe1te1, respc1to, ~a apenas prwCip~o eiell~; em outro. caso tr~.ta-se d!! con.
qum:n entendo que se deve :JC.ltamcnto em torlas as occa- stituir direito, e por cons.cqu~ncia muito. razQavei' era
S!Ões,,embOia DãO Se estejl de acco·do, em harmonia COm que., não estando CU. de accordo .com a opinião do nobre
~s ~pmir3es do homem d<l estado. S. Ex. d:sse que eu, lhe ex.-ministro d<~just:ça c sendo 5. Ex. o .mesmo qúe con:ntnbui sen!.imentos men.1s nobres, quand > se referia ao veiu em d·Jsconhecer as. vantagens de seu projecto, q.ue
ccu anteces~or ; que eu d1ss~ra que o relato rio de S. EK. declarou não sustentar, viesse p1•dir ao se.nado que ad,op·
era escripto com penna de (luro, mas com tinta de fd. Eu tasse cm oppo;ição ás de S. Ex.• outras idéas, outras
~ão me exprimi deste modo; p:>r aqui yorá V. Ex. qual doutrinas •. Yê, portanto, o sena Jo a gr~nde <Jilferença que'
.x prevcnçao do nol.lre senador para com1go.
ha entra um1 c outra hypoth()se; llllS S.. Ex. diz: • Com·'>
Reconheci que o rcl<~torio fóra Lem oscripto; que al- vos arrojais, ':ós membro do ministerio de ~ do! maio
guns trechos parecião ter sido lançados com penna de a censur,ar este meu }'rocedimenti), quanrlo algum de vó~
Qttr.ol m::s e~1 outros, que E~ roferiao á ~prcciaçuo de na a iministração foste o primeiro a d~r o cx.emr~e ª~
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nenhuma consideração aos :~ctes de vossos anteces · encontrou nelle uma ce~;~sura que não fiz , nomes
que não profer.i, factos de que me não occupei. Se
sores? n ·
Sr. presidente, não tenho presente, porque nenhum está em meu discurso incluido semelhante trecho, o
apontamento tomei, o rolatorio do meu l10nrado collega que nao examinar ti agnra, pro·esto contra tll.l edição; não
o Sr. Jeronymo Francisco Codho; não sei, pois, quaes os fallei em Carvalho, nem em ajustes. coa1 officiaes, nr.m na
artigos a que S. Ex. se referia de mandra pouco con- conducção de generos daqui para a p: ovincia de Goyaz.
veniente, analysando os actos de seu an'ecessor, e 1 or Não tenho memoria, mas S. Ex.. insistiu tanto .•. e S. Ex.
isso não me é licito pronunciar a esse respeito uma defesa não se engana; i~ to só a mim acontece.
c:.bal, ou convir com o nobre ~~na:!or, quando S. Ex..
Q SR. SouzA E MELLO : - Asseverào-me que é do
neste ponto tenha razilo.
discurso do Sr. Dias de Carvalho.
O SR. MIRANM: - Referi alguni na sessão de 8 do
O SR. VASCONECLLOS: -Vê, portanto, V. Ex. que,
apezar de muito cnfraqutcido c priocip<~lrneotc depnis Jo
corrente.
0 SR. VASCONCELLOS:- Não tive a honra de assistlr Jiscurso do nobre senauor genend, náo obstante, não me
foi infiel a memoria, que me dizia não h:IVer-me eu occu•
ao discurso de V. Ex.
pado desse assumpto. Sr. presldcote, 1eeonheço que os
0 SR. MIRANDA da um ap:ute ..
traLalhos do senado estão cm grande atraw, que é pre~
0 SR. VASCONCELLOS : - Bem ; supponhamos que ciso qtte. nos ~sforcemos para rcsu~1ir quao_to J(Jr possi"'
assim é. Eu creio que a solidariedade não cheg.1 até este vcl as dtscmsoes, :ill:n de que nos poueos dws d~ sessão
ponto, não vai tão Iong~ q:uc deva ser um collega responsav~l que restão se possão votar as leis annuas, que não forão
por expressões, não drrer pouco urbanas, mas pouco ddt~ até hoje discutidas : mas V. Ex. Collseotir à que eu accrescadas, com que o successor trata o seu antecessor. O cer- cenle muito poucas palavras~ómente para demonstr·ar que
to, p01ém, é que ao oratlor não se podia rli1·igir S. Ex., um so:dado r~so,apczardas chibatad1.1s,póde ainda respirar,
porque não encontrará em toda a sua administração um tem pulso c puudonor, se ntlo para rt:sistír a seu general,
;lcto só que demonstre pouca consirleração a seus ante- porqce fóra isso crime, ao menos par;t v·d:r-lhe licença
ceswres; e, se o exemplo causou arllpios ao nobre sona- para queixar.-•c d.i injustiça com que foi cast"gado ; c
uor, porque ~eguiu o do Sr: Co~lllo para cum o Sr. mar- nisto o misero acha co[Ífo: to á sua d~.~r.
O nobre ex-ministro geoerill reput<t-me dt r rotado no
quez de Caxw.s? Se a sohdanedado fo~:e assim entendida para com os ~emLros J? mi!listerío de 4 de maio, combate. Que faur? Meu hilencio respeitoso ao general
deveria ser estensrva ao mior~ter10 de 12 de dezembro; durante que e: li e fallava o animou muito. S. Ex., qurendo
c então conviria examinar as palavras dos differentes mi· justiticar a sua opinião contra a escola de preparatorio:S
nistros de 12 de dezembro para avalia·las cm referencia a creada na pr.Jvincia do Hio Grande do Sul, analysou
seus antecessores e concluir, para Eer rigorosa a demons- aquillo que eu tive a honra de expender ao senado na
trar,lio ·do nobre ex-mi~istro da guerra, se seus collegas sessão de segunda feira, e disse que se essas observações
gua.rdãrão sempre a po~'Ção de honra que deve manter-se fo~sem valiosas, el!as procederiào tamLem contra a c:s.
cola de prep:~Morios alli creada, porque á distancia
a bem da causa publica.
daqui para o P.io- Grandtj uo Sul é a mesma p~ra os alum..
U.~u. voz : -Não Slzerão essa compar~ção.
nos que tee:n de aprender os prepar;,torios que é para
0 SR. VASCONCELLOS: -Eu pergnntaril então, como aquelles que toem de illb t1 kuiJI'· se ou que te em de insna sessão de li do corren'e, ao nobre senador; -Porque truir-se em um cur~o superior ou aeademico.
·
S. Ex. não foi nesse ponto solidaria com o seu nobre coiO .rJOure senador, comuatendo-me, n:'lo quiz ver o amigo,
lega, o Sr. ex-presidente do conselho de ministros, sempre tomou-se de colera, que se m;,nisft!~tou não só nas palatjue era cliam.do a tratar dos actos d~ seu anteccssor1 vras, mas até na expressão carregada de sua physionomia,
Nunca ouvi escapar dos labios do nobre t·x-ministro da que dt>sccmheci ; d~:clarou -me, <l~6J bou-me de su~peí!o
maJinba uma proposi<;".5o, uma pal..vra, que se pudesse para com S. Ex. e os.membros que se ~ISSl'ntão junto de
interpretar como desairosa á admiuistrar.;ào do seu ante- S. Ex., esquecido Je quem o auxiliou em outras occa~iões,
cessor.
não se lembrandt'l já que ainda .110 ministcrio a que tive
O nobre cx·ministro da guerra, recbmando contra a a honra de pertencer. concorri co1:n meu 'o to p~ra se lhe
collocaç~o de alguns apartes seus qrre su achão cm meu dat• prova de elevuda confiança ; Eem duvida ~e o nobre
discurso ....
ex-mini~tro se recordasse dos fJc!os n 1o se pronunciaria
com tamaol10 azedume c desgosto, com tantJ p:lix:io conO Sn, Sop;zA E 1\IELLO : -E em outros anteriores.
tra o oradol'. No discur·so qGe prol't::ri na ses~ão rle 8 do
O Sn. VASCONCELLos :-.... não sei se deixou ·entre~ corrente ulsse que o llJ(:U cx.-collega o Sr. genend Coelho
vct· que c>sa má collocação provinha, ou de qualquer acha-se enfermo, não tem por isso comparecido rua caequivoco do tachygropl.o, ou da revisão do discurso.
mara dos deputados, á qual pertence.
E!Jc tem estado cm s1tuação tal que não póde tratlr
O SR. SouzA E MELLO:- N.'t.o, senhor, porque eu não
de negocios publicas; fatiga.o qualquer applicação, ligeira
corrijo apartes de meus co:Jegas.
0 SR. VASCONCELLOS:- Sr. presidente, tenho de dizer que seja. Recorri ao ~eu relatorio, ex.:.tminei alguns de'
a V. Ex. que, por mais disparatados e deslocados que me ·seus actos, para ·confrontar com o que expôz o nob:e exparcção os apartes que encontro nos discursos que Lenho ministro da guerra em rt!lação á escola de J'r~plll'alorios
de re\·er, não .os alt.e~o nem cm uma virgula 1 nem em creadJ n.t província do Rio-Grande do Sul. Vê o ~enaJo,
um ponto; por conseq11encia, corra por conta de quem portanto, que eu não liz minhas as d~monstruções que
deve correr qualquer mexactidão que S. Ex. possa ter se achão no rclatorio do nobre ex~ministro o Sr. geueral
Coelho i. mas a~rcsentoi-as, porque paisano não queri?,
encontrado nas publicaçõ(~s a que se referiu.
· Sr. _presidente, bem que não esteja n.a ordern das idéas temerano, medtr~me com gt neracs: e que arma> podena
que 1a. 6egulndo, d :Y0 tamuem prevenir-me contra a eu escolher para esse combate?
Elles tecm espadas, clavinas, clavinotes, oLuzes, teem
parte fiml do djsc . •· SI) de S. Ex., em que se rel'tlriu
a contratos ou aja~!~!1 .com officiaes do exercito para a miniets, etc.; e eu só se me pr cvini>se nas matas de minha pr0vincia de ulgtJlll taquarusszi (risadas) ; e um p~i
conducção de gencror. desta córtc para ~1ato GroEso ....
. sauo, assim armauo contr·a as rranchadas, cutiladas, artiO SR. S<:UZ,\. E hlEJ..;tO: - Goyaz~
lllarla e todo o poso da carga de um general, ficaria ne•
O Sn. VASCONCELLOS:- Sim, Goyaz, citando espe- cessariamente reduzido a pó. Acautelei-me, p'ois, e disse:
cialmente o nome do Sr. tenente~coronel Carvalho.
. essas observações são Je general para ~ene1'al; entendei-vos
Sr. presidente, nlio me lembro (tenho a memoria muito :vós .competentes na ma teria; m:1s vede que, para decla•
cnfraquecir)a por constantes enfermidades) agora se acaso 'rar incompetente o gener·al Coelho, autor dessa reforma,
tratei deste objecto, !?as me parece que S. Ex., ou por~ ha ?c s_cr pr,ecis~ q~e renuncieis antes os sentimentos .
que n:io lesse o meu d1scurso com attenção, que de certo de JUStiça. E sera dtsparate a centrallsaçl!o dos estudos
o nã.o merece, ou porq~e nao o olhasse com hpos olhos1 sup'!riores n.~ côrte, sob a inspecç:lo e a protecção im1lJC.,.
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Observei por esta occasião que faélos se davão na seâi;~t:l Jo governo-~ Não se tem por tantas vezes proposto
a reunião das faculdades do medicina c de direito nesta cretaria do nobre ministro, e cm actos por S. Ex. prati~
cados, que parecião demonstrar que não havia essa incidade 'I
Sr. presidente, o nobre ex-ministro da guerra disse telligencl t que era para desejar entre o n•)bre ex-ministro
que- não se oppunha á i.féa dos estatutos, na parte que da guerra e um funccionario da posição do ajudantec1·eàra os lentes oprositores, mas S. Ex. na j ustiocação general do exercito; e observei então que nos motivos de
de sua opinião deixou plena e evidentemente provada a promoção se lia- promovido Fuão, apezar de não ter as
grande divergencia ·entre S. Ex. e o seu nobre antecessor. mtornwções àa commissão encarregada da escalla ; não
foi promovido Fuão, apezar de ter Loas 1nformações da
(lia um aparte.)
mesma commis$ãO. Eis a~ui, portanto, um facto que,
E qual é a vantagr·m aprrsentala ou attribuida á ins- explicado,póde comprehender-se r~cilmen:e,:mas que, nú
tituição. dos lentes oppo~i·orcs 'I E' a de repetição em e crú como appareceu nos jornaes, dava a entender .que
certos dias da semana da doutrina dos compendios, é a S. Ex. não tinha na consideroção que era de desejar uma
da argumenta~ão entre os alumnos aos saLbados; este commissão comr>osta de generaes e presidida peJo aju ..
exercicio, este contactGJ ·immediato do mestre com os dante-general.
·.
discípulos aproveita a estes, e ao mesmo p3sso habilita,
Tambcm !"aliei nas datns dos avisos citados nas ordens
prepara QS lentes para leccionar; mas, se S. h. cntenrle r!o rlia, acrescentando que era para estranhar a demora
que s:lo exactamente estes os defeitos princip~e; do log 1r 'a secretaria rto nobre ex-mini~tro na espedição dos avisos.
de oppositor, é claro que não concorda com a idéa de Mas dis~e S. Ex. : e i~to é cousa muito commum na sccresua creaç·lo: Qb;.ervou mais por c·ssa occ;;.sii'to que a t~ri~, ha avisos CUJil exp~ct:ção se demora pa1·a pagar-se
escola não tmha tu ado 1 esultado algum prattco.
dtre1tos, e acontece que são rece.biJos nas· repartições
O Sn. SouZA. E MELLO:- 0; resultados vant<J,josos subalternas do exercito muitos di~s, o ~ té mezes depois:
Eu não tenho presentes as ordeos do dia agora, deb;ti·
que se espera vão.
as em casa, não as posso ler e nem examinar porque não
O Sn. V.\SCONCELLOS :-Os resultados vantajosos que vinha preparado para responder a S. Ex.; mas, se onobre
se espera vão. N:io contesto a quem argumenta co,n factos, ex:-ministro ~a guf.'rra me der.Jic.ença,. cm o~tra o~ca:sião
c ne1n qu•·ro contrariar o que uil S. Ex.; meu unico em he1 de· mumr-mc dessas ordens do dta, e mvestlgar se
penho, meu voto, é que s.e o~servem os factos e aprovei- todas ellas se r.,ferem a objectos insif,nificantes co.r.o
tem-se as lições da experrencta para reformar o trabalho estes, em que a demora não possa ser estranhàda.
se se reconhecer imperfeito, mas não declara lo inexe·
quivel, inefficaz,· dcf1 ctivel á primeira vista, só porque· O Sn. Sorru E MELLO:- E a demora muitas vezea· é
·
a~sim pensamos, ou fallamos, ou escrevemos. A respeito da nossa assignatura.
d(l3 promoções, li a re~pectiv~ lei, os reJulamentos expc-. O SR. VAsco:-rcin1os:- A respeito dos cirurgiões civis
dido~ para sua execução, e aln se declara que o preenchi- que S. Ex. nomeou para o corpo de saude da côrte ....
m~nto d.ts vagas, de que trata o art. 13 da lei de 6 de se- •
O Sn. S~UZA E MELLO: -Chamei para o serviço, mas.
tt'mor·o de 1850, seja..feit0 em cada :moo por uma promc.:.
não
nomem.
ção ge1·al. Ora, fazendo S. Ex. as promoções em diversus
0 SR. VASCONCELLOS:- .... S. Ex. disse que eu não
datas, segunJodemonstrei,pareceu-mcficar provado que a
!ri não t'oi cxecutad.1, que niio houve observancia fiel de tinha comprehendido o regulamento.
wus precc·ilos.
O SR. SouzA E MELLO: .:_ Perdôe-me, não disse isso.
0 Sn. SOUZA E :MELLO:- A lei não declara n.:;da.
O SR. VASCOXCELLOS: - O regoJl..imento ~é o mais
0 Sn. VAFCO:NCELLOS :-A lei foi explicada pelo de- claro possivel.- Peço a V. Ex. a l~cuiJude para transcreto de 29 de julho (.!e 1857; V. Ex. podia não estar de creve-lo no llll'U discur~o,- para não alongar a discussão,
·accordo com e~Le dt:creto, mas não devia deixar de porque me parece q11e a simples transcripção do artigo
cumpri lo ~em revoga lo primeiramente. Eis :1qui o do regulomento e a resposta que S. Ex. me deu será
ponto catdeal <:la minha argumentação; o nobre ex- sufliciente para provar-se que o nobre ministro não po. .
lllinlstro da guerra não atteutleu que eu rel'ella-me á ne- dia fazer essa designação.
ccssid.1de de manter·se a pratica seguiJa de conformidade
O Sn. MIRANDA dá um aparte.
com esse decreto, e pratica interrompida, não con1o
O SR. VASCONCELLOS : - Pois. bem, eu o insenret
~· Ex. dhsc, pelo ministerio de 4 de maio, porque no anno
de 1857 a ~ro~oção ·foi geral, comprebendeu os alferes. para n!io demorar, porque é p· eciso pedir a V. Ex. as
leis, revolve-Ias, .e 1sso nos eonsumiria tempo precioso.
O SR. SouzA E MELLO :-E os alumnos tambcm?
S. Ex. confessou que havi.:\ no corpo de saude da côrte
0 SR. VASCONCELLOS:- E em 1858 deixou-se de fa- cirurgiões militares. Eu nego em primeiro 1. gar que o
2Ór a promoç~o destes e111 consequcncia dos exames a ar!. 4-o do decreto, a. que me referi, deva ter applicação
que então se procedia na faculdade, porque, faltando ain- na córte ! e em segundo .IC1gar qur, ainda fazemlo essa.
da os precisos esclarcciment0s para que o governo pu- concessão, S. ,Ex. o não ouservára. Diz esse ar.tigo:
desse apreciar a frequencia dos alumn"s e julgar se clles • Quando em .qualquer provinciLL houver falta absoluta. de
mereciào ou não a pn·moção, forçoso foi adiu-la; mas a cirurgifio mWar para o serviço da ·força que .nella se
folha o :lcial fez uma promessa que cr:eio não foi até achar o respe<:tivo presidente poderá engajar cirurgiões
civis par·a esse ~cr:viço, com as vant::tgens .de segundos
boje cumprida.
O noure ex-mini~tro ·da guerra accusau-me de trazer cirurgiões, ate que o governo r.esolva delinitivamente,
para a discnss:lo factos pequeninos, de nenhuma impor· CJnforme a circumstancia de l1aver ou nao no qua.dro
tanch, c alguns dos quaes S. Ex. não comprehendêra. do corpo de saude officiaes disponíveis para o mencio· .
Senhor e", tinira se lallado, se~uodo minha memoria, nado lim. • ,
N:lo ignoTo que o art•.208 do rrgulameoto do 1° de
nas Sl'S~iks autr·cedentes, cm desJHtclligencias de S•..Ex.
março n:lo autorisa uma reforma ampla nas escolas; mas
com o ajud.mte•gcneral elo exercito.
é prudencia fazer as alterações q,ue .a expcriencia poss.a
o Sn.. Souz~ E MELLO: - Nunca houve semelhante aconselhar, e para isto o governo. está au1.oris01do por esse
cousa.
artigo ; o, a não ser assim entendido o mesmo regul~....
0 Sn. VASCONCELLOS: -Bem, não digo que as hou- mcnto, não sei qual o fim da sua disposiçàp nas palavras
vesse; V. Ex. é que niio leu com attenção o meu dis- - ?'ejorma do ensino.
O nobre ex-ministro da guerra tachou de inexactas al·
curso, não quiz ter a boodaúc de aprecia-lo como cu lhe
merecia, pois llte dava occasi:lo para contrari:1r taes boa· gumas informações, . de que me. servi para mostrar que
tos. V. Ex. não dirá, -Sr~ presidente, ou não pedirá ao S. Ex. se apartára dos .preceitos das leis. Eu não tenho
nobre ex-ministro da guerra que- declaro que inter~sc te- presente agora o almanak militar, e nem os meus aponta•
nho ou tinha eu em descreve-lo em divergoncia com o mentes. nc~ervarei por is~o (e porque, se não demorei
<ljudantc-general ?. Absolutamente oenhum.
.
nunca intencionalmente. a discuss~o, menos o faria agora)
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a resposta S. Ex. nesta parle: ~~eu silencio, portanto! no
que deÍX.Q de contestar não stgmfica nem pouca cons1de
rl'ção para com S. Ex., nem reconhecimento da proceJench âe suas razões; e o I)Obre ex-mini~tro verá que,
occupando-me de sua administração, exprimi sentimentos
tle profunda convicção, como costumo proceder sempre
nesta casa, embora alguem pretenda avaliar-me de moJo
diverso.
Julgada sufficientemen!e discutida a materia, reti1·ou-se
o Sr. min:stro com as mesmas formalidades com que
J0ra recebido, e, procedendo-se á votação, forào
approvados os ditrerentes paragrapbos do art. G0 da
proposta, com todas as emendas do Sr. Silva Ferraz,
e as da camara dos deputados aos·§ 1° e 18, não passando
us da commissão de fazenda.

33. Dito dos bens de defuntos e auzentes.
3.\.• Dito de deposito de qualquer origem.
EMENDAS DA CA:\L\RA. DOS DEPUTADOS.

cc Art. 7.o O ministro e secrcta1 io de estarlo elos nC'go~
cios da fazenda é autorisado para despender, et<.;:
Em vez de 12,729:718U diga-se. • • •
12,909;718U
2. (Juros e amortização da divida interna.)
Accrescen~e-se - ·continu~mlo a
amortizaç:io a srr feita pelas sobras da reccita , logo que o gJvcrno o julgue opportuno.
27. (Córtr, conott·r rção e pi:Jntaç5o de
J•áo bnbil, c·tc.) Supprima-s!'.
28. Que pas~a a ser 27 (Ouras.) AccrcsORÇAMENTO DO nii~ISTERIO DA FAZENDA.
centc-se- sent11) 3u0 000~ especialmente destinados para construcDespe: a.
,ção da nova casa ela moede.--E
em vez ce 30o.ooog digu-se. • •
600:000~
Entrou depois em discussão o ar t. 7° da proposta, com
as emendas d.t camara dos deputados e a da commis~ão O numero 2\J p~ssa a ser 28, e ai tere-se a
numer:1çào t.:os scguinLL s até 31. •
de fazmda ao § 28 •
• Art. 7.o O ministro e Eecretario de estado dos negoEMENDAS lJA COMUISÚO DE FAzENDA.
cios da fazenda é autorisado para despender com os ohjcctos designados nos seguintes paragraphos a quantia
cc Art. 7. 0 O m:nistro e secretario de csL~do dos nego~
'de. • • • • • • • • • • • • •
12, 729:71SU cios d;~ fa2enda, etc.:
Em vez de a,909:71S$ diga-se. . • •
A sab:?r:
28. (OLras.) Substitua-se a emenda da
1. Juros e amortização da divida extercarnara e o nu!llero 28 da proposta
na fundada calculados ao cam!Jio
do governo pl'los seguintes:
de 27 • • • • • • • • • •
3,787:1205
,4.GO:iS
d
Para
continuação
do caes da alfandega
2. Ditos tb divida interna fundada • •
611
3
da cidade do Hio do Janeiro • •
400:000g
3. Ditos da dita inscripta antes da enJisPara
continm,ção
da
uova
ca
a
da
moerla.
2~0:ooog
são das 1 espccti vas apolices, e p::Para ou.tras obras • • • • • • • •
300:000$
gamento em. ~inhei1 o das q•.wntias
da mesma dlVlàa menores de 400~,
Não havendo qur-m redisse a palavra,- ju lgoti-se a ma111 fórma do a ri. 9:1 da le1 de 21. de
teria sunir.ien 1emente discut dJ, e, procNÍenJo-se :í Vútaoutubro de 1832. • • • • • •
10:000g çã(,, farão npprovatlos os paragraphos do art. 7.o da
4. Caixa da amortização filial da nthia
proposta 1:om as (·mondas da c.rmara dos dt'putados ·e a
e empreg~dos na sul•stituição e
da commis,ão de fazenda ao § 78.
resgate do papel moeda • • • •
3S:GMS
ORÇAMENTO DO 1\IINJSTERIO DA FAZENDA.
5. Pensionistas do estado. • • • • •
550: 119~
6. Aposentados • • . • • • • • •
.o\.15:2US
Receita.
7, Empregados de repartições ex tine ta> •
~6:G20S
S. Thesouro nacional . • • •
3.~9:7GOS
Entrou tamLcm cm discussão o art. So da propo: 1:1, u
9. Thesourarias • • • • • •
551 :83Sg qual foi sem dd.Jãte approYado, ficando prejudicadas as
10. Juizos dos feitos da fazenda •
73:036S emend~s.
11. Alfanrlegus • . • • • •
1,1591 :o7~ a
0
<< Art. 8.
A receita geral do imper:o é orçada na
12. Consulados • • • • . •
2.1.2:2328
:13. Receb' doms • • • • . •
157:8G3g quantia d<!. • • • • • • • • • • 45,000:000~
H. Mesas de rendas e collectorias •
38H72S
E~IENDA DA CAI\IARA DOS DEPUTADOS.
1.5. Casa da moeda , • • . • • • •
13.1.:2oos
1.G. Oflicina e armazem de papc:l sellado •
0 A re~oita get ai do impelir, etc.: Em vez
150:1·805
<< Art. 8.
17. Typographia nacional • • • • • •
131 :aoog de 45,000:00CU dtga-.e. • • ~ • • • 45,.1.00:000$
18. Oflicina das apolices. • • • • • •
3:3GOS
19. Administração de proprios nacionaes.
23:974S
EMENDAS DA COM.MISSlO DE llAZENDA,
20. Dita de terrenos diamant:nos. • •
1S:7oos
0
<< Art. 8.
A receita geral do imperio é orçad.1, <'te.:
21. Ajudas de custo a empregadCls de
Em
vez
de
.\.5,000:00 & diga-se. • • .
45,0id :000~
fazenda. • • • • • • • • •
12:oooa
22. Curadoria de afticanos livres . • •
1:9oou
Entrou igualmente em diseus~ão o artigo go da pro23. l\ledição de t• rrenos de mariuha. .
3:ooos posla do go,·erno, com as emendas e:la camara tlos depu21. rremios de letras, descontos de astados e da commissão de J'azrnda.
~ígnados das alf'and(•gas, commis·
• Art. 9. 0 Esta receita será e{l'cctuada com o prcducto
sües, corretagens e seguro.' . •
1O:OOOS
da
renda geral arrecadada dentro do exereicio da presente
25. Juros dos emprestimos do cof1 e do.s
orpl!ãos. • • • • • • • • •
2oo:oooa l<:i, sob os Litulos abaixo designados:
26. Rej)OSÍ~lõcs e l't'SlituiçõLS de direitos
1. Di1 eilos de importaç~o para consumo.
2~ ,000:000~
e out··a•. • • • • • • • • •
22:0oog
50;000~ 2. Ditos de baldeação e recxpnrtaçã~·. •
27. Curte, oonducção e plantação do ráo
3. Ditos idem para a costa d'Africa • •
uooa
brasil ou oulro qualquer meio de
4.• Expediente dos gc:neros estrangeiros
augrnentar a sua producção.
12o:oooa
navegados por ca!Jol1•gern, livres de
28. Obras • • • • • • • • •
direito do consumo •
350:000g
300:0008
~D. Gratificações.
• • • • • •
1o:oooa 5. Dito dos ditos do paiz •
liO:OOO~
30. Eventuaes. • • • • • • •
1/i:OOOS
20:000~ .6. Dito dos ditos livres • ,
31. Exercícios findos. • • • • • • •
170: 000~
a 7. Armazenagem • • • , • • • • •
.2~o:ooog
32, Pagamcn to do empt·e~ timo do cofre dos
~ 8. Promio de assignados •
orphi\os. • , • , , , • • •
1Se:OOO~
~ 9, Ancoragem , , • , •
••

,,

-----
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1o. Direitos de 1!i /o das embarcaç.õcs estrang< iras que pussão a nae10naes.
11. Ditos de 5 °/o na compra e venda de
emba··cações • • • • • • • •
12. Ditos de 7 9 /o ~e exportação • • ,
111. Ditos de 2 °/~ tdem • • • • • ,
u. Ditos de 1 °/o tdem do ouro ern barra.
15. Ditos de 1/2 °/o dos diamantes •
16. Expedien e das cap;1ta2ias . ,
17. Renda do cone i o geral • • •
18. Dita da casa d? moeda • •
1r. Dita cla senhonagem da prata
20. Dita da typographia nacional
'>-1 Di I a da casa· ce correcção ,
2z: Dita da fabrica de pol vóra . ,
23. Dita da de ferro de Ypanema.
21-. Dita dos arsenacs . • • .,
25. Dita de proprios naciooaes •
26. Dita de terrenos diamantinos • • •
27. Foros de terrenos e de marinhas, excepto. os do município da córte, e
producto da venda d.1s pe,ses ou do·
minios u'eis daquelles te1·reno; de
marinha cujo aforamento for pretendido pot· trais de um in,Jividuo
a quem a lei nao mandar dar prefcren>ia, ou não ~endo esta requerid~ em tempo, os quaes serão fl "Stos em l1~sta pui.Jltca para se1 em
cedidos a quem m<Jie der • . • ,
28. Laudemio~, não comprehendendo os
provcuieutes das rendas de terrenos de madnha da córte , • •
29. Siza dus l~ens de raiz. , • . • ,
30. Decima urbana de uma legua além da
demarcação • • • , • , , ,
31. Dita addicional das corporações de ml!o
mo1ta. . . • • • • • • • •
32. Direitos novos e velhos e de clwnctllnri;l, • . • • • • . • • •
33. Ditos das patentes dos officiaes da guarda nacional. • • • • • • • •
31. Dizima da choncellaria. • • • • •
35. Joias das ordens honorificas. • • •
36. Matrieul~s das faculdadts de direito e
medieina • • • • • • • • •
37. Multas por iaft·acção de regnlmnen'os.
38. Se 1lo do papel fixo e proporcional. •
39. Pr0n1ios de rlepositos publicas. • •
4.0. lmpo~to de despachantt•s, corretores
e agentes de leilões. • • • • .
4.1. Emolumentos. . • • • • • . ~
h.2, Imposto sobre lojas, casas de descontos, etc. • . • • . • • •
.1.3. Dito sobt·e casas de movei~, roup:t,
etc., fabricados em paiz estrangeiro.
H. D:tos sobre barcos de interior • • •
1!.5. Dito de 8 o/o das loterias • . • • •
.\.G, Dito de 8 o/o dos premios das mesmas.
1,.7, Dito sobre a mineração. • • , . •
.1.8. Dito sobt·e datas mineraes • •
lj.g, Taxas dos escravos. • • •
50. Vcuda de pâo brasil. • •
/il. Dita de terras publicas. • • •
ti2, Cobrança de dil'icll activa. • •

Peculiares do município.
53, Concessão de pennas d',,gua. •
5.~. Dízimos . • • • • • , • • •
55. Decima. UI bana. • • • • • • .
56. Emolumentos de policia: • • • •
L\7, Impo>to sobro casas de moda$, • •
!iS, Dito de p<•tcnte r:o consumo de aguardehte. . • , • • • • ,
!i9. Dito tle gado de consumo. , •
GO. Meia siza dos escravos. . • •
GI, Se !lo de l1eranças e legados. •
62. llcnuiml'ntos do ovouto, , • , •

1.07

Extraordiriaria.

0

· 2o:ooou

63. Contrib~tiçã_? para o monte-pio.
50:000$ 64. Indemmsaçoes. , • , , • ,
6,500:000$ 65. Juros de capilaes nacionaes. , , ,
66. Venda de generos e proprios nacionaes •.
3:oona 67.
Receita eventual. • • • • , , ,
1.00$
25:000$
Depositas.
120:0008

2'lo:oooa

60:0008
60:000§
1.35:0008
&.oog
8:000$
1.0:nooa
10.0008
60:ooog
40:00(l

s

1. Emprestimo do cofre dos orphãos.

2. Bens de defunros e ausentes. • , ,
3. Premio de loterias. • • , ,
3. s~larios de africanos livre~. •
5. Deposites de diversas origens. , ,

3:000~

277:0008
5:000$
55:000$
1.90:000$ .

1,300:000~
500:000$
20.000~

6;ooos

1,200:000$
3,026:000~

E:\IENDAS DA

CA~IARA.

DOS DEPUTADOS.

"Art. 9. Esra receita será elfectuada com o producto
da renda geral, etc.
1 (Direitos de imporração para consumo.) Accrescentc-se -ficando isento delles o sal estrangeit·o.
12 (A~ditivo.) Ditos de 15 Q/o na exportaçs.o do páo
brastl.
12 Que pa~sa a ser 13. (Ditos de 7 o/o de exportação.)
Dig.1-se - ditos de 5 °/o de ex)Xlrtação.
6:000~ O numero 13 passa a ser 14-, e altere-se a numeração dos
.seguintes até 4.9.
50 (Venda de páo.brasi!.) Supprima-se.
6:000$ !il (Dita de terras publicas.) Diga·se vendas de terràs
publicas.
2,000:000~
Peculia1·es do nwnicip'o.
. 5:000$
59 (Imposto do gado de consumo.) Supprima-se.
220:000$ O numero 60 passa a ser !i9, e ale tere· se a numera~
ção dos seguintes até 67.
as qunntias em que são orçados os di22o.oooa Supprimão-se
versos títulos da receita. •
HO:GOO$
EliiENDAS DA COitiliJISS.ÃQ DE FAZENDA.
51:000$
15:oooa fi.1. (Indnnnisaçõe~.) Accn~~c<:nte-se a este paragrapho o
seguinte: incluindo o producto das loterias que o
85·000$
governn deve mandar extrahir nes termos do art. 11.1
105:000$
da lei n. 696 de 20 de agosto de 1.853 a do decreto
1,500:000$
n.979 de 15 de setembro de 1858.
7 5ooa Não havendo quem p~di.se a palavra, julgou-se a materia sufficicntem,·nte discutida, e, procedendo-se á.
2S:OOO$ vetação, pa-ssou o art. 9° da proposta com as emendas •
50:000$ da can1ara dos deputados, meno3 a relativa ao n. 59, e
com a emenda da commissãa. de fazenda ao n. 64-.
750:000.~
PaEsárão tambem sem debate os arts. 10 e 11. da pro15 000$ posta, que diz assim : _
16:aoog
• Art. 1.0. O governo fica autorisado para emittir bilhe500:000~ tes do thesouro até a som ma de.8,0 00:000~, como ante250:000$ cipaçao de receita no exerciciB desta lei. >J
55:oooa Seguindo-se a discussão dos artigos additivos,. d:l r.om500~ missão de fazenda, pas~á, ão tambem sem debate L'ill se200:000$ guintes:
l 00:000~
• A1·tigo. Fica extincta a commissão de engenheiros
10:0008
creada
pt:la lei n. 698 de 14 de setembro de 1.850,
2oq:ooon
cArtigo.E' approvada a deliberação que tomou o governo
de alienar a fortaleza das Cinco Pontas, em Pernambuco,
6:000$ e autoris;,nç~o o mesmo governo para fazer construir na
25:0008 cidade do Recife outro quartel, comtanto que o cus-to
900:000~ total destit obra não exceda ao producto da mencionada
2:5008 ali::na1;ào.
2o:ooou • Artigo. Fica abolido o esranco da venda do páo brasil, e pcrmittido o cemmcrcio deste producto nos tm~mos
aoo:ooog da legislaça.o fiscal que regula o dos outros generos de
180:000$ exportação. »
160:0008
Entrou depo,is em discussão o seguinte artigo additivo :·
150:0008
~ Artigo, Ficão m·ogadus tod;As a.s leis que tccm, cou2:000~
0

'
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cedido ao governo creditas e~peciaes para serviços não
Se é preciso cs!a sobrerolJa, que cita se eslabeleç~. Eu
contemplados até agora nas propostas de lei de orçamento, principalmente, e meus colleg.~s, não temos a menor du.
e annullados os respectivos creJitos, ou sejão dtfinidos vida em admittir este procesw, supposto que, na minha
ou indefinidos, na· parte que rão tiver sido ou não fór opinião, sendo o conselho de estado. meramente consuldcspendida até o fim do anuo financeiro de 1858 a 1859, e tivo, pouco se lucrará, e não ~e coaduna muito fsta meque n~o estiver sujeita a contratos celebrados com quaes- dida com o fim e regimcn d~sta corporação que tem uma
quer indivíduos· ou companhias; devendo o governo in- missão mais de auxilio e de assistencia d•J que d<.! ficalisacluir especificadamente nas futllras propostas de lei de ção e superintendencia dos ar.tos do poder e:{ecutivo.
orcamento tanto as somn~as que forem precisas para
Estas são as idéas que julgo att.:-ndiveís; o ~enaJo deci..
ocêorrcr aos mesmos se~viços, como para pagar os juros da, parém, como entender·em sua rauedoria.
O SR. SouzA. RAMos:~ Sr. presidente, não_ desejo
garantidos ás co~panhias das estradas de l'er:o e de outras
cmprczasindustnaes, e quaesque1· suuvençoes em qlle se contrariar o nobre.ministro da fazend.J, peço-lhe, poréut,
tenha obrigado a auxilia-las. •
licença para faz!:)r breyes reo~xões sobre sua impugnação
O Sn. FERRA.Z (ministro da ja:::;enda e presidente do con- á medida pr~p.ostp, pel.a com missão de fazeJ~da p:,,ra
.
.
.
regularisar a lacuiJade dada ae governo de abnr credlselho): -Não e possivel V0tar-se este arllgo sem per- tos extraotdinurio;,e s.upplt·mentucs. No exercício desta
0
turbar tudo
que existe.
facnldadtJ não tem, havido s0 a incorrecção que o nobre
O Sn.. DANTAS: - Apoiado.
ministro reconl~ece: tem havido abuso. Talvez não seja
o Sn.. FERRAZ : ;_lia talvez 7,000:000U de creditas a mais propria a providencia indicJda, mas me TJal ecc
abertos. No orçamrnto que deve vigorar no exercício de que o sena lo deve agot·a approl'ar o artigo adJitivo da
1860 a 1861 não for ão contemplaJas nem ao menos em nobre commis~ão de fazenda, e~pt'rando que o nobr·~
parte ns despezas que são ohjecto desses creditos..
ministro n \ 3a. discussão pr~pouha o que II~; pareNão tive ainda tempo rle examinar bem esta mate- cer mats convem~nte, e pela mmha par. te. Je6de J:l hyporia; mas o farei em breve, para 0 que já pedi os' the~o meu voto a emencla do nobtc r~tnr:t.·o. Derxar-sr·,
dados precisos.
porem, as cou~as como te cm estado a t~ agor..t não rne pa·
Alguns desses credito; estão cm cunliouaçiio, e os servi· rece prudente.
.
çes não podem parar. E' verdade, não o pnsso negar, que
P•!ÇO ~o senado que se _rec~rà~ de que os. cred1tos abertecm havido alguns abusos na appHcação dos credites, tus J1a.cm~o annasaté.lloJe n,to lorão exam10ados no cormas o senado sabe que o gnverno tomará uma medida po legl>latiyo. A d?lltrma. que voga presentemente é qlle o
destas, medida que, na minha opinião, é um verdadeiro 9overno pode ~~m ~~edttos quanJo lhe aprouver, e que
acto de oppos! ·ão como um dos actos mai> sirrnificativos Isto, uma vez fetto, e acto consummado. De~ te modo vnde falta de conl!adça, e tanto isto parece verà~de que a nulla·se co~ple.tamente a attr~buiçií.o que compete ás
i !lustre commissüo de fazenda encerra em si mem-. camaras leg1slattvas na decretaçuo das despezas do estado,
Lros que estavão em disG:ordaocia com o ministerio de attriuu.ição mui.t~ im.portante e que se 1i1p a interesses
4 de maio
essenc1aes d0 pa1z.
. .
'
Se, pois, ningt:em duvida e [Qi reconheci. lo ml!!tls vezes
O SR. SouzA n,uuos dá um aparte.
pelo nobre ministro da fazenda presidente: do conselho,
o SR FERRAZ: - Co:-r.o se podem revog'lr? Eu peço mesmo nesta ses>ão, que neste ronto não se.marcha uern,
ao senado qlle attenda (Lê.)
não se póde razoavelmente pre~cindit· de alguma provi~
Neste' e:xcrcicio de i859 a 1860 jú se tem gasto parte dencia. Conto que o nob· e minLtro a ap, e sentar ú e me
desses dinheiros dos creditas cspeciaes.
comprometto a d ..tr lhe meu' o•.o.
Eu acho q~e não se. devo conceder assim creditas esO Su. FERRAZ : - Sr .. presidente, se a )egitJlaç~o
p~ciaes. YoteL por murtoõ dclles 1 p~r exemplo, pe:lo cre- actual sobre credi:os· mpplementtlres fosse exactumen:e
d1to de 6,000:000U para a colomsaçao. E c~uc-mc agora cumprida, não oiT ,rccia por certo os inc·:mvenieott:s que
dcci;1rar ao fen~llo qu.e. é um dus cred1tos J!Or ?nele ~pontou o nobre senador que ;,caba ele fallar e que eu
menos dcspezas se tem !e1to, e, supposto que haJa a guns tenho apontado aloumas
vezrs · quando ell fallci nesta
0
er:ipenhos. ror su~ conta, c.~tes _empenhos, .na minha hu- ca·a e na camara dos Srs. dt:'~Utados acei'Ca de~ta mannlde opinião, nao Eorão pmats preench~dos; porque teria, era porque esta lei n:io era cu•nprid a i abrião-sr•,
a.q~elles que c~lcb~arao certos c~n:ratos nao podem sa- por exemplo, •os Cl'cditos dej ois das dc·spezas r~itas,
t1sfazer as obngaçoes que contra h rra.o.
mas isto não é defeito da lei.
• •
1\Ias, se existem cs tes empenhos, se já se te em feito no
. ·•
1
0 Sn.. S?UU RAJ\IOS :-O esty,o
anno corrente despezas com a colonisação, como é que
Já mterpretou e rc•
nós podomos annullar taes creditos 1 E sabe muito bem o vogoll a lei.
senado q~e mtlitas vezes parte desses creditos fica a cargo . O Sn. FEnnAz :.- Eu acho qu~ a lei não pó Je por
das J:rovmcias, e ~ómente passado algum temJlO é que forma algum~ soH,rer pela s~a nuo. execução .. Ora, a
se pode conhecer o seu e~tado.
·
parte do arttgo pode ser c e a ulttma que d1z o se•
Dado que seja objecto de consideração para o futuro a guio te. (Lê.) .
materia do artigo, no presente nós nãÓ podemos admittir
Esta parte sem duvida é necessaria para esclareciseu ,preceito: é _uma medida qae COilSÍflero anli:a.dmi~is- !llent? do corpo legislativo: no; orçamentos devem vir
trat1~a, Dep01s ::tJ.nda, como o. senado sabe, os ~mrster10s mclurda~ as somttas que s~o necc•sarias para ·SI!re?t
.antcrtOI es teem ttdo tae_s credttos sem reclamvçao alguma, despen(hd 1S por conta de certos cr1•dttos especiaes; creJO
c se teem serVitiO dcJies. Anterbrmente se fazião dL'Spe- que ~obre isto não ha duvida alguma. A r)ratica tem
zas r.té sem creditas.; p.1ssav~o~sc qua.ntias de nmas p'Ha sido o ·contrario; ha a'gumas di>posi~ões nas proprias
outr~s verbr.s, c mnguem .tté 18!"8 Julgoll esta pratica [(ü de cr·edttos que seguem este principio; lembro· me,
al.Justv~. .
. . .
.
por exe~plo, da que diz respeito ao caes da all'andega;
O prtmetr~ nwus.teno que ttve a honra. de su~ tent<H nessa lct mand..a-se que as quantios necessari~s S>J;áo
cm 18k3 assim pratrcou. Do relaturio do d1goo minis!ro tirndas do producto da receita do anno le·•islativo : isto
dessa época is:o se verifica.
importa a que se mencione no orçame~to a quantia
E' melhor regularmos esta ma teria por uma legislaoão calculada r at·a c~da um dos excrcictos. Procurando cu
especial, como fizemos, creio que c~m 1850. Acho melhor, hor.t··m examinar· esta parte, reconheci qlle se tinhàO
porque entenclo que se deve rrslllar rsta maleria com pedido todos os esclarteimcntos relativos aos creditas
•nadurc~a.
.
..
espcciaes para :serem lançados nos orç:u;uentos compe··
Eu amda vou além ; ha outro arttgo addttLVO que tentes; mas o bcto é que por al"umas mcorrccções, c
commette a fiscalisaç.ão dos creditas sup})lemenlares ao talvez inexactidões, este desejo n'ão pócle ser ·&atisf!•ito.
conselho de ~sta.do ,rleno. Devo dizer ao senado que é
O s~nado sabe que muitas vezes nas p1 ovincias se faze;n
.cousa para m1m mdrlfercnte que não ao conselho de es- depositas sob a responsabilidade dos presidentes, cuJa
ta~o, porque estou ~ersr1a~illo que as C?nsult~s do con- existencia o gove:no s6 conhece depois de feitos. O .se·
sc.no de estado coudJUI'aráo ao governo 1mpenal.
naclo sabe que multas de~p~zns sü.o dccre~alas c auto: ISO.·
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das por lei~, mas que não se il:dío quantias p~ra sua satisfai;áo. O senado sabe flnalment.e que murtas outras
são mal calculadas, e que· os serv1ços não podem fi;ar
suspensos ou prete1 ielos !em grande perda.
Se se quer que haja o mais solido fundamento para a
vota cão das despezas, nebtc caso a segunda par t1: do arf"'o 'pó de ~e r a~provada; mas a primdra, que ~nnull:t os
cr?etiilos, aind..t aquelles que estão cm and..tmcnto, ainda
aquelles por cuja conta se teem feito e t:stão fazendo
despezâs, isto não, rrüo é regulur, e crôa en1baraços á
admin' stração.
J.'lo orrameoto não cx:s:e quasi nad.t dos creditos especiacs co~templado. Ag(!jra, se o senado ou o corpo legi~!a.
tívo quer examinar o> cred:tos, e sobre ellcs tomar uma
medida, é cou:a que dem<mda um exame mais apurado,
mas que de repente na o póde ser feita. Eu me acho impossib Iitado de dizer ao senado quanto é necessario que
suhsista o qu:mto póda ser annull<~do.
A legislação fraaceza, que serviu de base á nossa, não
tem traúdJ os inconvenientes qut.: julgamos que àtJvtmos samr; a L !ta de fiscalisação dos crcdítos e das contas não procede do governo. V. Ex. s:~b,', Sr. prcsídcn~e,
c•ue ha uma disposi\ão que manda que todus os annos
' examroem
'
. contas, e a' v1sta
. dos baI:mços ; mas os
st:
as
balanços são apresentados sempre, e nunca examinudos
pela commissão respectiva, e nem houve al2um dia quem
sobro seu exame iniciasse algum projecto ãpprovando as
contas de algum exercício: ha uma lacuna nesta parte:
nós não temos um tribunal especial, como em outros
paizes, para exami~ar e fi~cal~s:.t~ ~~ 9i.nheir~s publicos,
e não sei se entre nos esta mstrtu1çao ma mu1to além rlo
que desejamos; eu ·direi uma verdade, de cuja força o
senado necessariamente já se haverá compenetrado.
No nOSSJ paiz todas as institu:ções Sf:l uegeaerão pelo
espírito de politica que em toda a parte mais ou menos
predomina; por t:Xemplo, no nosso regimento muitas das
suas disposições assentão sobre a garantia que a frieza,
que a id:tde produz sobre as raixões; mas muitas vezes
estas se manifestão neste rec10to, como se foramos nos
ver·Jes armos. Se nós estabelecermos um tribunal de
contas, como poderemos escoima-lo e preserva-lo do
espírito de partido! E o o~pirito do partido, dominando
um tribunal desta ordem qr1e deve occupar uma posieão
eminente, p1derá acarretar grandes damnoe.
'
Scn~ores, eu acho que de certo tempo para cá nós andamos ao avesso do que eramos; n:1s épocas em que eu
principiei u minha vida publica era o principio de autoridade que se queria fC:lrlifi,car, hoje cu creio que as pess·:>as que mil itá rã o nes~e tempo, dcbai~w das mesmas
Landeiras que eu, esquecem-se desses princípios e de
sua necessidade.
O Sa. Souz..\. E MELLO:- Eu nunca me esqueci del!er.
0 SR. FERRAZ : - Não fallo de V. Ex. Esse granll~ principio é vit.I ús socied.des, e cu tntendo que
não d~vemos marchar assitn; todos nós wmos govemi;tas e aspiramos o poder ; o que hoje pensamos
quo póde fdzer mal aos nossos contrarias daqui a dous
dias nos pode ·tambem set' fatal. (Apoiados.) Nos tempos.
orclinarios tudo marcha bem; nos tempos extraordinarios
eu nào sei se é possível fazermos aquillo que pensamos.
Eu, pois, Sr. presidente, não posso por modo algum aceitar a primeira parte deste arti3o, e estou pC'rsuadido que,
se algum dos membros da nobre commissão de fazenda se
collasse na minha .posição, o seu primeiro dever era
inteiramente rc·jeitar esHI medida, que póde ser fatal. E'
is.! o o que tenho de rellect:r; o senado proceda como
.i ulgar mais acertado.
0 Sn. PIMENTA EUENO :-Pedirei a V. Ex. que tenlla
:t bondade de dividir este artigo para a votação em duas
partes; a primeira até as palavras-Individuas ou companhias-e a segunda até o fim.
Votarei pela se~unda parte: é um bom principio, direi
mesmo um prinCipio vital, que devêra ter sido sempre
(;)uservado o que a commis~ão indica quo se observe, por
isso mesmo que tem havido o abuso de preteri-lo. Em
verdade não devo haver despeza alguma que deixe de
ser contcmplad:t e nutoris:tda na lei do orçamento.
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Não posso, porém, concordar, DO menos desde já e 311·
tes que o governo observ13 aquelle principio, na primeira
parte do artigo, que faz prescrever ou annullar todos e
quaesquer creditas estabelecidos anteriormente, salvas as
licul ações exprt•ssadas, só porque n:lo vão desde já espec:tlcadas nesta lei.
Estou persuadido que a illustre commissão faria o in.
ventarro de todos e cada um desses creditos, que examinaria a necessidade o importancia d«illles, emfim que
t.:ria Lo:Js razões para estabelecer ess:~ prcscripção ou
nnnullação; e que, se ~eus membros estivessem present:s, darião e~clarecimeotos nesse sentido.
O ·sa. MIRA~ DA : -Eu creio que convem ouvir a com·
mi~são antes de lOt:lr.
0 SR. J>Il\IEUA. BUENO:- Ainda mesmo que haja
uoas razões, parece-me melhor estubelecer por agora o
priacil'io, ou obrigaçào da enumeração de todas as despezas necessari:~s ou autorisadas sem excepção de ne~
nhuma, deixar que o governo cumpra esse preceito, que
exponha sua opwiào sobre a necessioade ou conveniencia de cad.t um dos creditas, c então ou só depois disso
decretar-se a annullação indicada.
Se ao menos conhecess:mos cada um dos creditas que
serião annullados, se víssemos que não havia irc:>nveniente a!gum em auandoaar o serviço delles, se tivessemos um inventario completo a respeito, e soubessemos
mesmo a causa por que esses serviços não forão feitos,
em tal caso po ler se·hia votar com menos escrupulo.
Ainda assim, conviria ouvir primeiramente e com vagar
o governo.
Demais, os outros artigos da commissão propoem outras disposições uteis, que, de accordo com o principio
que esbbelc<:e na segunda parte, preveniráõ por agora
os abusos que ella tem em vista evitar. Assim esperemos
que o gov~rno na primeira futura proposta faça a enumer açiio geral que se determina, e então decretemos a
ano ullação.
Peço, pois, a V. Ex. a separação das duas partes do
artigo em discussão.
Encerrada a discussão, p:1ssou a segunda parte do artigo, sendo rejeit:tda a primeira até as pal:tvras-iildivi~
duos ou companhias.
Seguiu-se a discussão do seguinte artigo additivo:
cc Artigo. Não é permittido ao governo abrir creditas
supplernentlres para servi\os qutJ nào e~tejão reg1:1lados
por leis anteriores ou par decretos e:<ped1dos em VIrtude
de autorisação legislativa, ell}bora ttnbão sido decreta.das
certas e determinadas quantias p~ra sem~Jhantes &ervtços
pelas leis de orçamento ou por le1s esrec1ae~. »
O Sn. FERRAZ: - Peço a palavra.
0 SR. PRESIDENTE: -Tem a palavra.
o sn. FERRAZ : - Sr. presidente, acho muita obSCU·
ridade · neste artigo, e, como não. ~stá nenhum me~bro
da commissão presellte, eu pedma que ficasse ad1ado
até achar~se presente algum delles. l'lão comprehen~o •
como tendo-se decretado uma des(eza para um servlço, s~ declare que não é permittido ao ~overno abrir c~e
dito para .a contmuaç.llo do mesmo serv1ço,. attenta a lll"'
sufficieocJU .4a quantia votada ; p~r~anto, so com alguma
explicação poderei formar o meu Jutzo.
O SR. PRESIDENTE: -Talvez haja erro de impressão .
V. E,_, recorra ás emendas. (Um continuo entrega as

emendas. ao Sr. Ferraz.)
O SR. FERRAZ (depois de examinar as emendas): -Estão
conformes.
O SR. DANTAS:- Peço a palavra.
O SR. !'RESIDENTE: -Tem a palavra.
O Sn. DANTAS:- Creio que ~m uma lei ~e orçamento
se determinou que nã" se tomar1a em constderaç~o des~
peza a)auma que não fosse decretada por lei especial, e
creio qge neste sentido é rediglda esta emenda: (lê) c< Não
é pcrmittido ao governo, et~. »
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Ul\1 Sn. SENADOR: -Jifas o art:g.) falia cm despezas de- gui-la cmquanto tiver vida politica no paiz; portanro.
cretadas na lei do orçamento e em leis cspcciaes.
pc~~ ao senado q~e all?nd~ á necessiàarle da revtsno dá
O SR. DANTAS:- Tem razão ; ha aqui um contrascnso. tania actual,quef,JJ confecctonada sem attonçãn c•m mui.
tos pontos ao p1 ~poslo pela commissão de que fiz parte
Foi então á mesa e foi apoiado e approvado o seguinte e sem serem ouv.dos os membros dessa Cl mrnis~ão qu~
não po lem dei;(ar de srr eonsidcrlldos :mtores dos !;abaREQUEUll'rJENTO.
lhos que lhes scrvin1o d<J bar e. Rogo, pois, ao scn1do que
« Requeiro o adiamento do artigo até a primeira ses- attenda a ers~s ra2ões, c que na sua sabedoria veja se ~ão
ou não procedentes.
são. - 8ilva Ferra:;. •
Submettido á votaçã·n, foi o artigo rejeitado.
Entrou depois em discussão, e l'oi reje:tauo sem de·
bate, o seguinte artigo additivo:
·
Foi dt•pois approvado sem deLate o seguinte:
« Artigo. Ogoverno não poderá d'ora em diante aLrir
<< A1 tigo ..Cac~a um dos ministros f,trá especificar nas tacredites supplementarcs on extraordinarios, mesmo nos bollas expheat1vas da proposta annual do orçamento as
termos dos §§ 2o e 3° art. 4.• da lei de 9 de srtemuro oL,as que por conta da repartição a seu carao devem ser
de 1850, sem prévia audieucia do comc:ho de estaGio cmpr.eenditlas ou continuadas; que quanti~ se tem dL'S·
pleno.•>
pendt·l? em cada uma rlellas; quanto s~rá preciso piira
co~clur-las; c a quota que cumpre consignar· lhes na.lci
Entrou tambem em discussão o seguinte :
cup proposta foi apresentada. >>
.
• Artigo. Ficiio approvaJos os decretos expedidos até
Ent
ou
finalmente
cm
discussão
o
seguinte:
agora pelo p:Jder executivo que modificárão a 1a1·ifa da'
alfand •gas ; mas d'ora em diante nenhuma alteração
• Artigo. As comarcas c freguezias que d'o1·a cm dian.
se fará n:~ mesma tarifa senão em virtuJe de acto lc- IC ~Ol:l'm crea~bs. j'Or leis provinciaes não Sei ÜO pro\· i las
gislat:vo. •
de Jlll7.CS de dtrerto e de parochos, nem serão como tacs
consideradas,
emquanto por lei geral n:'io l'ôr c·xpressaO Sn. FÊRllAZ:- Peço a palavra.
mente autorisado o pagamento· do$ ortlenados e con~ruas
0 Sn. PRESIDENTE:- Tem a palavra.
dos relcrid,>s funccionarios. ,,
· :::>
O SR. FERRAZ :-Sr, presidente, cu nffo posso de
0 Sn. VASCONCELLOS: - Peço a p~!avra.
modo algum admittir este nrtigo. A reforma da tarifa da
0
SR. PRESIDENTE:- Tem a palavra.
alli10deg.1 se acha de um modo incompleto. A base d:J
conselho de estado foi que por emquanto, na época de
O Sn. YASCO~CELLOS: -Sr. presidente, não se achanseu exa::r.e, não se potlia diminuir os direitos de algumas do presente o Sr. ministro ela justiça, mns e>tando na
mercadorias. As avaliações qttc servirão de base á nova casa o nobri! presidente do ec.nsdho de m: nistros desetarifa não tivcrfio o cunho de exactidão que é de mister, java saber se S. Ex. a,rprova este artigo, queme 'parece
e depois de sua promulgação a base do peso foi tão attenla contra. as attnuui·,õrs das assemulé:~s l<'gislativas
mal tomada e os valores toem variado ele 1al modo que provinciacs.
muitos objectos pagão mais do qu:! paga vão. (Apoiados.)
O Sn. FERRAZ:- Pt?ço a palavra.
Por outro lado, em outros paizes em que a administração das alfandegas se acha bem régulada ha semp1·e
O Sn. YASCONCELLOS;- E' expresso na lei de 12 àe
uma commissão eiTcctiva ou permanente, qne examina as agosto de 1831., que faz parte dJ constituição do imperio
lacunas e cn·os das ta1·ifas e prop•jc as correcções que que ás asscmhléas provinciues compele lt?gislar sobre ~
julga necessarins. N~o procurarer trazer o exemplo da divisão clvil,judici~l'~a e e.cclcsiastira das províncias; no
França, que é um paiz muito adiantado nes•a materia, enlan·o o arllgo addtltvo drz: • As comarcas e frcg'uczias
mas trarei Portugal, IIespanh:J, e outros muitos paizes qne d'o1 a 0:11 diante se crearem n<io serão como taes
cm que isto se dá. A materia de a!fand•·ga ni1o póde ser consideradas ~em que se de~tinem fundos pela asscmbléa
objecto dos trabalhos do poder legislat1 vo em todas as geral p1ra paga~uento dosrc~pecti,·os funccionar ios, etc .•
suas parles; póde o corpo legislativo estabelecer as LaOra, é eviuent;: que as assernuléas provinciaes, doereses geraes c a pr·oporção em que as mercadorias devem tando a creação de novag comarcas, estão no exercício de
pagar os direitos; mas não pó(le occupar-se da sua ava- um direito constitucional ; mas a lei manda que não sei
Jiação, nem esta póJc ser permanente. Os valores das jão reconheci.Ius essas creações sem que se· votem as
mercadorias variüo muito, c não p?dcm de:xar de ser rc- quJntias na lei do o1·çam~nto; igual pro,·iJcncia se previstos em certas épocas.
tende tornar ostensiva á crelção das freguezias.
A t:~rifa que foi reformada ha pouco tempo !amuem em
Não desconheço que algumas a-..semulé~s provinciaes
pouco tempo sofl',·eu em suas ava:iaçõrs uma mudança tal te em abmado, creando com:~rcas e f, eguezias srm neccsque objecto~ sujeitos a 30 rtfo de d!reitos no c?rrer do sidado que as jm_tiüque; mas cumpre. q~e. pa1·a punir
tempo chegarão a p~gu 60 °{ 0 , e mats. Sendo assun, per- esses excessos nao vr1mos alóm dos prmctptOs, não con·
doem-me os illust,·es memLros da comm:ssão, C> ta dou- sintamos no esbulho de direi los tão clara c positivamente
trina nlo é comentanea com o regímen da alfandega e· consag1ados na conslít.uici'lo. Não se elevem annu!lar as~
ll
conforme as necessidades do scn iço publico. E qual a r a. sim por um artigo na lei do orçamento attribuições tão
11
züo por que o corpo legi,J~tivo ba de negJr ao governo importantes.
DeseJo alg11mas cxplica•tõcs do illustrc pre~iJen te do
aquillo que está. consignado na ,rropria tarifa da alfan.
deg:'l como medtd:.t permanente! Qual a ;~zão? A ap conselho de minist 1os.
partção de um ou outro decreto que mod1hcou os di·
.
r..;itos sobre certos generos de consumo irnmediato . O. Sn. FERRAZ~- ~r: pres:dente,, as a5semblú~s prodl po•m!açüo? Soure os comes ti veis ou fazendas arossas vmcraes tcem attnbutçao de crearem comarca@, e ao mcsque c~nslitucm o vcstuario da classe mais pobre::> da pc~ mo tempo crcJrem l're~uezias. Essa attribuiçüo não póde
pulaçüo? De certo que não. Senhores, em outros p~izes ser conte~tada: na pr~t1_ca aclunll?c~te o govemo demoaté se admllte cm certas circumstancias que se dê auto- l'a o provtmento dos JUizes de .clireJto dJs novas coma~
risação ao governo p:~ra isentar dos direitos por certo cast e ao mesmo Lemp~ o provmJC11to ~os lrgares de VItempo, e, emquanto lavra o llagello da fome cm certos e ganas P,O.ra as fregneztas, . porque. m.mtas vezes se tem
determinados lo"nrcs
os cpreaes ele. Assim se vê na conhcctdo que as as~embleas proVIllCiaes, em razão desta
0
le,.i,lacão
da IIe spanlw assim t~m !'cito por al~umas
faculdade, creão comarcas em um só município c fregue1
0
v~z~s 0 seu "ovemo.
'
zias
em todo o ponto, até onde nno. ha capellas ou igrejas
0
Se isto sc dá o:n outros paizes, porque nos apar~ para se cclebral'cm os officios divinos. (Apoiados.)
l.amo,s das doutrinas d?ssa cs~~fa a que scll?prc P.er~ . Este é o direito que toem _as assemLléas provinciacs; ve·
~cnc~.:mos e q~e tom s1clo tão fecuntl.t para o 1:npc: ~o? )&mos agora quae.; sã? os .dtreitos e altriuuiçcies do poder
E.u! Sr. prcsu.Icntt:', não me a par to dos seus prm· geral, ou do corpo lcgtslat1vo geral. A assembléa gerallccrpw; i pcrton<;o á escob d~ autoriclade, c h<:t ~e se- gislativa pela constituição tem o direito de fixar p. dcsrcz:~
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do estado á vi~ta das iuforcnat~ões, c nenhuma dc~peza
púJe ser feita sem, que baja ~ma lei q.ue ~lhe, que a detcr·mine. Se e::sc c um prccetlo constrtucwnal, se aquelle
tambem é, é preciso q~c o eocootr o destas d~s~osiçü.es
seja explicado ou conc!l1ado de um modo sat1bfactor10.

i

Sessão ent .IG de

!I. H
a~·osto.

PRESIDRNCIA DO SR. !UANOEL IGNACIO C.lVALCANTI
DE LACERDA,

SUMM,lRIO.- Expediente. - Parecer da commissão de
instrucção publiCa sobre dispensas a varios estudantes. Por minha parte julgo que as assembléas provinciacs,
Ordem do dia. - Approvação da redacção de um projecto
usando . da füculdadc que toem, podem crear comarde lei sobre natural1sação. - 1a e 2a discussão da lei de
cas e freguezias, conforme o julgarem conveniente, e
fixação de forÇa naval para o exercício de 1S60 a 1861.
que o poder legishtivo geral, n:J mo da attriu~ição
Discutsos dos Srs. 1lliranda e ministro da marinha. Passaconslitucional, deve autor·üar o governo para f<,zer
gem para a Sa discussão. - Continuação da discussão do
elTtcLiva a despeza, filha, da creaç~o da asscntJié,a
a1·ligo additwo d~JL commissão de fazenda, adiado na sessão
provincial; mas nem. se pode deduzir de taes. at~n
antecedente. Emenda do Sr. Ferra:::> Adir.mento do Sr.
buições que sem a mtervenção do corpo lt-gt~lattvo
Vasconcellos. Discursos dos Srs. Ferraz, visconde deIta"eral e sua decretação de fundos possa, pelo simples
borahy, visconde de Jequitinhonila, · Souza Ramos e Vasf~cto da crcação, ser O)Jrigatoria a despe? a, que elle acarconcellos.
reta independente de autorisação. Pôde-se antever
que o poder legisla ti vo ger:d se recuse á decretação de
A's 11 horas da manhã procedeu-Ee á chamada c acháfundos para desp1·zas das novas creações: é este um rão-se apenas presentes 28 Srs. senadores •
.objecto que Ee deve attcn~er, po~qu~ pódc tr~zer conComparecendo, porém, mais tl'es, immediatamente o
flictos; mas que as assemiJieas prOVIDCJJ('S por Sl de prO·
·
pria vontade obriguem os cof, es geraes a fazer todas Sr. presidente abriu a sessão.
~s d~sQ~za~ U\l.e de~te modr- -l.o.-r.,l.:!.rern, f'cando o poLid.l a acta da anterior, foi approvada.
der geral. em uma po ição meramente pa~siv.a,_ é douEXPEDIENTE,
trina que Importa a annullatiàO de uma altiJuUI~ao que
0 SR. 3° SECRETARIO, servindo de 1o, leu
comrete ao poder legislativo na fúrma da constituiçao.
Um aviso do min'sterio dos negocios da fazenda, reU~IA. voz : - Ainda lll outros inconvenientes ; V. Ex.
metten,Jo a demomt:ação dos e·molumentos da secretaria
não tocou nclles.
de estado dos ne3ocios da just'ça, arrecadados depois da
O Sa. FERRAZ:- Eu rnc:J.ro a questão na parte rela- refo1 ma da mesma secrctar ia.-A quem fez a requisição.
tiva ás altribui~ões. E, se :.~té o presenteo governe. tem
Outro aviso do me: mo ministerio, remettendo o mappa
usado, com a modcra~ão que o caracteriPa, desta demora n. 609 das operaç0e~ occorridas no mez de julho findo
no provimento dos empreg:tdos crealios em virtude desta na secção da suiJsttlUJÇão do popelmoeda.-A' commissão
faculdade, me p3rece que Lambem o poder legislativo de fazenda.
deve in•ervir na d, Cl'elacão dos funâos respectivos.
0 SR. !~o SECRETARIO leu O seguinte
Esta é a minl~a opini~o, c "o senado tem visto lambem
PARECER.
que niuitas vezes mccedcm taes conflictos por uma
razãP, e é que os presidem tes das províncias sanccionão à
~ A' commis)ão de instrucção pub:ica foi presente a
lei da assemb 6a P'.ovincilll, que assim procede por abuso. r~olução, viuda da c;,m •ra dos deputados, autorisauJ.o o
Eu súmente justificarei ao pre6id nte que assim praticar governo para mandar admitfr á matl'icula e acto d~ diquando, depo; s fie negar a sanção, fór a sua opinião versos annos das faculdatles de dirtito e de medicina
vencida na fórma da ler, de outro modo são responsaveis: os estudantes abaixo designados; e é a commissão de
para· mim é clara., nilo a d~~vem fazer. Eu, Sr. presi- parecer que o senado dê o seu assentimento á referida
dente, sempre que examino a legislação, relativamct,te resolu ;ão. Paço do senado, 13 de ag03lo de 1859.-Bapá> attribuições do pode1· provincial, <>ncootro di,posiçües tista de Olive ra.-JfJsé de A1'altjo Ribeiro.»
que tendem a estabelecer conOictos, e aggravão tal vez a
Relação dos estudantes a que se refere o parecer acima.
situ: ç ío cm que nos achamos a respeito desta separação
entre o poder geral c o poder provinci;Jl. (Apoiados.)
Ernesto Julio nandeira de !llello, Joaquim Francisco
de Arruda, Constantino José Gonçalves, Manoel de .AlNão irei mais .longe ; o senado comp~cbcncle melhor o meida Macedo Sod· é, Herculano Augusto Gomes de Souque tem acontcc'cJo;. nesta. casa se achão homens emi- za, Frilncisco Acacio Corrêa, Antonio Satyro Netto, Annentes que teem estado á wta da administração; clles que tonio Sim(ies de Farta e JoãD Estevão de Oliveira.
t!igão o que teem testemunhado c estudado a este respeito.
Ficou reservado para tonur-se em con:ideração em
Limitar-me-hei a este ponto; não é inconveniente a me- oc~usião
opportuna.
dida; o governo antes de fazer as nomeações pede os fundos
Comparecêrão no decurso da se~são mais 5 Srs. senccessarios pJrJ o pagamento das dcspezas crcadas em
consequencia da faculdade dada ás asscmbléas provinciaes nadores.
ORDEi.\I DO DIA.
para crear comarcas e frcguezias.
1

O art'go C'lU discussão ·parece·me, p1rém, que precisa
de melhor redacção.

APPROVAÇ.IO DE REDACÇ.\0,

Entrou em discussão e foi approvada sem debate a redacção da resolução do senado que autorisa o governo
A discussão ficou adiada pela hora.
para mandar passar carta de naturalisaÇão de cidadão
brasil<:iro
do
0 Sn. PRESIDENTE deu para ordem do dia da sessão Figueiredo.ao suudito portuguez Antonio Maximiano
·
seguinte:
FIXAÇÃO DE FORÇ.l :NAVAL,

Discussão da

red<~ção

que se acha sobre a mesa;

Ach•mdo·se na an!e-camara o Sr. ministro dos negocios d·• marinha, forl'io sorteados para a deputação que o
13 e 2a d;scussfio da proposta do poder executivo fixan- devia receber os Srs. marquez de 1\Ioot'A!egre, barl'io de
do a força naval para o anno financeiro de 1860 a 18G1, Quarahim c Fonseca ; c, sendo introduzido com as forcou1 as emendas da camara dos deputados;
malidades do estylo, tomou assento na mesa, o entroll
em 1a discussão a proposta do poder executivo fixando
E as oulras matcrias Ht dcsigna·das.
a força naval para o anno financeiro de 18GO a 18Gl, com
as emendas da camara des deputados:
Levantou-se a sessão ás 3 horas d.::~ tarde.
• Art. 1. 0 A força naval para o mmo flnanceiro de
1SGO a 18Gl constara:
• § 1. o Dos vfficiacs da .mm. da o das uc:nais classes
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munica~ões pela navcga~ão do Paraguay vicrüo a inlct·romper be, talvez que as não pos~amo.> de prompto abrir
e sustentar por qualquer outra m:Jneira, se não atten·Jermos ao projecto, iniciado pelo gabinete de 4. de maio, de
abrirem-se communicações pela navegat;ão do Paraná
ap1o>eitando-se todos os bendlco> resultados que pód~
trazer o estabelcclmonto dJ ltopura. Talvez mesmo,
Sr. mini,tro, que, ainda quDndo em caso nenhum seja
interrompidJ a navega~ão do Paraguay, talvez que mesmo asoim seja convcmenfe que o governo núo despreze
por maneira alguma a ab~rtura de rdações pelo PJraná
e qttalquer outro ponto possivd, perque a navegação pdo
Paraguay póde traz~r resultados imprevistos para muita
gente, os quacs, politicamente f'.tilaudo, favoreçúo o i~o
lamento em que hoje está a província de 1\Iuto-Grosso
para com o resto do impe io ....
O SR. FERRAZ (ministro da fazenda e presidente do con·
selho)
dá um apart~.
EliENDAS DA CAliU.RA DOS DEPUTADOS.
O SR. MIRANDA:- Acaba de apo:ar-me o Sr. presiAccrescente-se no Jogar compdente:
de~te do conselho ....
a A assembléa geral decreta:
O SR FERRAZ troca algumas pal..lvras com o orador.
« Art. s.o (addilivo). Fica o governo autorisado desde
O ~R. MIRANDA :- Po: ém que mal faz isso? Se o nojá a crear mais uma companhia àe impe iaes marinheiros bre presidente Jo cousdho está dt" accordo com o seu
no província de Mato· G;os>o, se assim julgar ~onvenicn pcm<!mento, i;so me causa satisfação e proveito: porque
te, dando-lhe a or~an·sação que for compat1vel com o não poderei utilisar me d1.1 que di~sc ?
serviço especial a que é deslin:td:l esta força, não exee(lia varias apartes.)
dendo, porém, o seu estado c·Jmpleto a 100 praças de
Senh0res, a situ1ção é para se fallar e d.izer tudo sem
pret.
« o art. go da proposta p:!ssa a :er 4,,0
rec.io de compromeuimento ! Nunca me vi tão concilia~
" P< ço da camara dos deputados, em 5 de julho de :1.85D. dor e tão amigo da concordia 1 Uma concordia geral reina
-Conde de Baependy, presidente.- Francisco .Yavier Paes em todos os bancos desta casa! O senado, como que á
Barreto, 1.o secretario.- Antonio Pereira Pinto, 2° secre- porfia, exhibe as suas provas de conciliação e de pleRa
~onfhnça no governo ! E' preciso aproveitar o momento
tario. •
para se dizer muita cousa n~cessaria.!
O SR. l\ImANBA:- Não desejo que passe o projecto
Não se presenciou como em uma das ultimas sessões,
de fixação de forças de mar st:m que eu diga algumas ao ouvir s~ um ligeiro pedido do minister.io, se augpalavras a respeito de negocies que interessão tão de mentou l<'~o o orç:.mento da guerra com umà cifra maior
perto a província de Mato-Grosso. Nilo pretendo di>- de 750:000~? Não virão como, ao simples aceno do nobre
cutir a materia de todo o pt·ojecto; farei apenas o que presidente do conselho, cahi,·ão alguni artigos additivos
te!ll sido meu costume constante nesta casa, isto é, cha- formubdos por uma illu>trada commissão da casa?
mar a attençiio do go1·e~·no impelia! para o estado das
.
A época é d~ um socego mutuo....
fronteiras de Mato-Grosso, para a wa navegaçúo e para
.
O
SR.
DARÃO
DE
QuAnAIIHtl:
-De
um
engano
mua necessidade indcclinavel, em que se deve considerar
collocado o governo, de indispensavelmente olhar para tuo, cm que todos t:·atúo de enganar uns aos outros.
as cousas daquella província e parte do imperio com
(Ha varias apal'tes, e trocão-se palavras entre os Srs. se•
muita attenç.ào e com muito espírito de prevenção.
nadares que se achão proximos ao orador.)
Tencionei fazer este protesto na occasião cm que se
O Sn. MIRANDA:- Para mim a occasião é excellenle
discutia o orc:amento da m:.trinha, mas não me foi isto para
dizerem-se mu:tas verdades, principalmente sobre
possível, nunca me chegou a vez de drscutir os negocias os assumptos
cm que pretendo t0car.
aaque!le orçamento, a Ojlposição COOSUIUia todo O t(•mpo;
O nobre senador (dirigindo se ao Sr. barão de Quarahim)
não posso, portanto, deixar de formular hoJe aqui o meu disse - seguro mutuo ?
protesto.
O SR. llARÃO DE QUARAllll\I:- Engano mutuo, com
lia dous annos que tenho sempre fallado no S('ntido de
um systema de vistas preventivas. lia d,;us annos que I C- que se procurão illudir uns aos outros.
clamo que não só se attenda ao futUI o da província de
O SR. MmANDA: -A h! nessa discussão nüo entro cu,
1\Iato :Grosso quanto á necessidade cru que estamos clla nada teria de conciliadora, e cu estou neste mode abrir c manter constantes relaçõl s entre a mesma mento em perfeito estado Jc conciliação.
· província e o re&to do imperio, mas tambem á necessil'tlas, Sr. ministro, dizia eu que, ainda qnando a nadade de te-la em um pé de constante d~fesa, afim de se vegação relo Paraguay núo possa ser obstada por qualpoder occorrer de prompto a quaesquer cmergencias que que!' occurrencia extraordin tria, nunca de1·erá o governo
uos possão incommodar. Se taes cmergencias apenas de prescind r de abrir e manter constantes communicações.
leve nos amcriçárão ultimamente, não é facil acreditar- por outros pont~s com a provinci~ ~e Mato-Gro~so, porse que cllas não possão dar-se com mais efficacia c vehe- que pouerúo derxar de ter o elfcnto que des pmos as
mencia nestes tres ou quatro annos. Eu concebo perfci- nossas 1clações com essa província só por intermedio da
t<~mente que ellas poderão ter Jogar, e, quando mesmo naYega,;ão do Paraguay; isto é, a proviacia de Matoisto núo tenha de acontecer, nem por isso deve o governo Grosso, que parece estar em um isolamento, póde contientender. que fica desonerado do gravíssimo dever de nuar a ficar nesse estado, arJez<~r da n.1vegação pelo Paprevenir-se para quaesquer circumstancias extraordim.- raguay.
das que possão apparccer.
O Sn. FERRAZ faz signal ~ffirrnativo.
Eu chamo a attenção de V. Ex. para o estabelecimento
de ltapura e para o trem naval de llldto-Grosso. V. Ex.
O Sn. MIRANDA :-l't!uito bem! Tenho ainda a :lppr~
não póde desconhecer a evidentissima necessidade em vaçiio do nobre presidente do cou•elho. Eu não deseJO
que deve achar-se o governo de olhar para a navegação aprofundar esta matcria; não desE>jo d'scuti-l:.t m.esm?,
do Paraná e abertura de communicações e de correspon- cstaLeleço apenas a these; a thcse está na conscrenc!a.
dencias da capital do imperio e outros pontos dellc de todo o munrlo, está m comciencia do nobre pres1;
cmn a província de 1\Idto-Grosso : ella salta aos olhos dente do conselho. Não é preciso ser muito illustrado e
de lodo o mundo, c por uma fat.!lid<~dc as nossas .com- ter muita cxreriencia dos negocies que respeitão ús nos·

que fúr preciso ~mbarcar,, ?onfurmc as lotações dos navios c estado-maror das dlVlSCles navaes.
« § 2.u Em cucumstancias ordinarias, de 3,QOO praças
de marinhagem e de prt:t dos corpos d~ marinha, embarcadas cm navios arm1uos e transportes; c de 5,000,
em ci,cumstancias extraordinar ias.
cc § 3.o Do corp? de imperi~es marinheiros, das .companhias de aprendtzes marmbeuo> creadu~ pela~ lers. anteriores, do batulhão naval e da comp~nlua de tmptmaes
m1rinheiros da província de Mato-Gro&so, continuando a
autorisação para eleva-.Ios ao se':! estado completo ..
« Art. 2.o A força amma m 'nctooada será preencluda
pelos meios autorisados no art. <~.o da lei n. 613 de 21 de
agosto àe 1851.
cc Art. 3.o Ficúo revogadas todas as disposições em
contrario. Palac:o do Rio d~ Janeiro, em 4. de m:tio de
1~59.- Visconde de A.baeté. >>
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~us relnçües com Mato Grorso e paizcs vizinhos para fC
~·islmnbrttr a razão e o alcance dc.ste ·meu pensamento.

Conclt:dt·ei, por!<mto, este pon.to, (hzendo que é de iudec:inavcl ncco:s··dade .que abr.nnos ~ 11'!-Jntenlumos rcla~~ões c corre~pondencws com a proVIllCJa d~ Mato-Grosso,
(pwr pel'l Pi.lrvna, que!' p<tr qualquer outro Jogar que se
julgue tamLc~n 9onvenwn.t~.
~
Declaro a 'V. l'.:x., Sr. ll' w1stro, que nao estou contente
com 0 que tem havido a semelhante resp! ito, e o que se
tem reito cm 1eltH;ão com ~o pt.no ~cl?ptado par.a o esta·
Lelecimento de Itapura n.ao me s~tuf.lZ. Eu crero que 11a
falta dll cx:~meF, que ha falta d~ w?,,gaçaes, c qu~ mu itG
ele leve se acrcd.ta na convcmencta do _c>tabeleclll.Jento
de Iwpura e de seus rcsul~i!dos, como umca cousa a fJZCr·
se, quan:lo. o .g0'1'er~o dcvta obrar em ~~mcllwnt~ neg_ocio
com mais wsistencta e com uma soltc1tude m:us cfhcaz.
0 Sn. SOUZA fRANCO dá um apa.1 te.
o SR. 1\lmAND.l : - N1o tenho que dar maior desenvolvimento a est(: assumpto, que é uastante melindroõo,
nem este seria o Jogar mais opportuno para o füZt·r. O
meu unico fim é, como senador por Mato-G1·osso, sal var
a minln. responsabilidade, despci t:•ndl) a attenção do
go ven~o.
. .
.
. .
. .
Abrmdo o relatorJO da ma:lllh:l, Sr. ministro, VeJO que
checrárão a ltapur·a as · calderras de um vapor e al.:rumas
peç~s, com o fl.n de s.c.monta.r alli um pequeno vapor, e
vejo mais que com eflerto al!t te~m complrecido alguns
artistas e trab:llhadores, porém d:sto não pass:io as medidas tomldas pelo governo. Não sei se algumas outras l1a,
n~o sei w ]la alguma neces&idlde de reserya a respeito do
conll•:cimento ddla ; o que me parece é que de um anno
para cá mui to. pouco se te.m feito,. e, se neste andamento
se f'ór a respello de negocws tão Importantes, é bem de
concluir se que d~qui a tres ou quatro annos, quandu
tivermos necessidade de providencias de grande alcance,
nada tambem sr. tera realizado em benC!ficio do estabelec:.mento e dos fins que com elle se pretendem. O mesmo
succede pelo que· respeita ao trem na\'al de Mato-Grosso,
embora tenha tido algum accrescimo (~e trabalhadores
e se trate de p~eparJr um est:.leiro para nelle se asseotar~m as quilhns de dous vapores.
Lamento, Sr. ministi'O, do fundo de minha alma que se
não tenha olhado com mais d<~d:cação para objectos de
tanta m~gnitude! Que é feito do arJor e elo enthus:asmo
com qlle se começou, ou se pretendeu começar, a mu 1ar
a triste situação da provincia de Mato-Gro~so? Que é
feito de t"utos milhares de contos d~ reis conc1·didos em
J,:is e por 61'editos? Que beneflcios tem Orado a marifJha do imperio de semelhantes despezas? Vejamos.
Do exercício de 1856 até o actual se tem despendido
por creditas supplementares e txtraordinarios, e por
conta da marinha, a cno.me somma ele 10,076:773~519,
scutlo de todJ esta qu~wia consumida só com o que se
intitula-matelial- a somma de 7,1H9:189S07G. Devo ouservar que não comprcbendo naqualla qu :ntia de dez
mil e tantos contos as diversas somm~s tlecrttadas ms
tros ultimas leis de orçamento, as qua(•S elevão CLÜ idcravelmentc uma semelhante despeza.
Vamos á !'orça uava!.
Em 18~7 tiohamos uma força armada composta de46
navios. Em 1858 desceu essa força a 42 na,·ios, além d..t
flotilha de 1\Iato-Gro::so, e de 10 navios desarmados.
Não tinhamos uma só fragata ·em e.tado dc6ervir. As
nossas co vetas erão 1:m pequeno .numrro, e nC'm todas
podiao continuar UI ma das l'or mm to tolll[lO, TuJo isto
é official.
De 1853 até hoje teve a anmcla o augmento de oiro ca·
nhoneiras a vapor, duas de ferro para a navegação de
1\iato-Grosso, um patacho, um híate, dous vnpons, Parnahyba e Belmonte, mandauos construir na l"r:m~~, c e
pequeno vapor Pirajá.
A esquadra cont:núa a ter H navios desarmados,
sendo tres Jbgatas, duas corvetas, um brigue, uma es·
cuna e quatro vapores.
As nossas cmúarcações de ''ela, verdadeiras escolas,
onde se adestrão os nossos mariuheiros e se formão os
lHJsscs omciaes, achrto-so cm ~~studo ddlciente.
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Que resulta do expendído, Sr. ministro? Resulta quo
n:ui poucos mo:horamcntos se tem obtido co~ o dispen~
dw de Ulo eno1 m~ s sorumas! He·sulla que so ferem as
nossas vistas esses novos n:tvios accrescidos ao numero do
anuo passad?, e o. m;nguado estaúele~imento de Itnpura,
a que deseJo nnnto boa sorte, c CUJos destinoJ recommendo muito ao illustrado 1~ tene~te. Azevedo, que
se acha á test.t delle, e do CUJO pltriOtlSlllO muito espero,
Que ha mais 1 Eu nada mnis vejo de notavel! Não sei
q~aes são os resul.tados do interesse delinea?o pelo gabmet~ dd 4 de 111::110 em r~elaç!ío. ao ponto wmeipal das
matenas que me ?~cu~.ao! So se se ga: tarão grossas
&ommas com a acqutsiçilo de armameoto3 e petrechos de
guerra I Especiliwdamente cu mda sei, mas devo acre~
dita-lo, porque se uos disse em um rc:.itorio que muito
armamento c muniçõe~ de guerra se conservavão em
deposito, e que terião de servir sati&factoriamento se se
clesse ocGa~i:lo para isso.
Que qu:tlidad!ls teem esses armamentos? Onde é feita
essa artilharia? Para que nnios servir<iõ?
Eisquebtões muito importantes, que muito interessão á
marinha Lrasi!eira, c cuja materia eu completamente
ignoro, e isso acontecerá a muita gente úoa. Ouça V. Ex.
ainda um pouco, tenha paciencia.
IIa em a nova eollecção de lois militares um decreto
com a clata de 2G de j .noiro de 1850 cuja modificação
ou revogação é de absoluta necessidade. Não sei como
tem elle existido tanto (verdade seja que em lr.tra mor·
ta), quando o dt~creto da França, datado de 1843 e que
serviu de espelho á nossa dispo~ição, foi logo cm 181~9
alteJ•ado. AJli curvárão-se ás luzes da sciencia e ao dom:nio dos factos; nós contentam )-nos com uma vida de
simples expediente.
. O decreto a que mo refiro marcou a artilharia com
que deverião ser armados os nossos navios, mas essa
art·lharia Eó' podia servir para um ou outro do5 navios então existm:es, e apenls deveria ser applicada aos novos
navws que se construíssem.
·
A França, logo depois de 1848, como~ou a mudar de
artilhada, c isso que e!Ja fez tamuem deveríamos nós
talvez fazer, porque nem é conveniente ao ~erviço,· nem
decoroso, que fiquemos aquem dos melhoramentos em
outras r~rtes realizados.
Até bem pouco tempo tinl1amos artilharia de diversas
especies, já em desharmonia com o mencionaclo decreto
e já cm discordancia com os usos das nações que nos de.
vem servir de modelo. E' necessario fixar um systema,
resolver se o ingloz deve prefair ao francez, e vice·,·ers:l, ou se deve haver de amLos uma combinação, e como
fti:a.
Ha dous ou tres annos os nossos armazens :!Chavão-se
desprovidos de armamento moderno; o material se achava
em grande parte inutil, ape:-~as havia uma porção de armas á minié, e de pistolas revolvers para armar a c.fficialidade. O àrmamento dos corpos de marinha necessitava •
ser substituído.
No interesse Gla marinha de guerra, eu necessito saber, e o paiz tem direito rle o perguntai', como se ha procedido na acquisição da ultima artilharia e armamentos
comprados ?"Que porção de artilharia e de armamento se
comprou? De que Ci.llibre ~ especi~s.? Que qu~li~ade w
preferiu? Em qu~ proporçao se ha !Cito a subst1turçilo do
velho pelo novo armamento? Está tambcm substituído o
armamt·nto dos corpos de marinha ? Que é ft.!ito do antigo c inutilisado armamento e artilhari~! Em que consiste finalmente a revolução que se na fe1to a Lom da ar~
mada nesta parte importantlssima de seu material? .
Não se incommot.lc; V. Ex. responderá c!epois: eu sei
que não é possível já dar-me os esclarecnnentos que
peço.
.
.
Sr. mimstro, o que tenho dttõ me leva naturalmente
a tratar de um outro assumpto, comprehendido no citado decreto, e a re~peito fio qual tambem não tem sido
clle observa·.1o.
Segundo o decreto, o quadro ua nossa força de vela
deve compor-se de 2 fragatas, 2 corvetas de 15 ordem
s de 2a ordem, 12 brigues c 1G canhoneiras. A força ~
~9
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vapor deve comprchcnucr 4 fr:Jg,ltas, 6 corvetas e /j, va- c, portanto, a conscquencia nccessal"ia desse mesmo
peusam•HlL('.
,
pores maiores e alguns menores.
Conflontanuo o quadro noJmal do docrelo de 26 de
A 1e:·o: nia de que se tra La p.Jde ach::tr-re mu! to etll
janeiro com o que consta do mappa wb n,. 7 :mnex.o a0 ha1 mouia, salvo :dgumas pequlll:us modi11cações, com a
relatorio, encontra· se a mais notavel ddler,JH;a, o que d.owriua dos que pensão que a escola deve ~er montada
muitJ depõe contra todas as nossas couôas. Deix.üréi d~ em terra. Os que rrofessão, como eu, doutrina opposta,
fazer a confrontação de pe~J por peça, para nb.o me tor- não se pudem conformar com e!la. PJra mim, e para os
gue conJigo peusão, a 1eforma dever ia wr completamente
n:.tr fastidioso.
.
Dcterm·na o decreto que se conservem nos esta)eiros outra, po1que as suas bases terião de !er· diversas.
Senhores, depois de long::ts e meditadas ttlltativ::s o
algumas embarcações com um terço a ~netade de ~dtanta
monto, para substituírem as que ~e loron arnunando. ·de suffici..:nt.e discussão, triumphou em 1839 e sob a
administração Jo Sr. visconde du Ital.Jorahy, mlão m[Isso se observa ?
Dispõe ainda que em circumsrancias o~dinrt:ias seco~ nistro da marinha, a icéa, que profesw, de dever ser a
servcm cm completo armamento 36 navws, hcando su,; escola montada em um navio de guerr?, Assim se realiem dirponibilidacle. Os quadros me dizem que nem um zou, s~ndo clla removida pJra Lordo da uáo l 1eJro ,J,
navio ha em d:sponilJ!Iirlotl.e e que todos se 1:chão ar- onde foi eomervatl.a por csp;,ço d ~ 10 ~nr.os.
mados ou desãrmado~, div~rgindo o numero total c.ITecEm -1849, e em observ~ncia da lei de 28 de novemLro
tívo do numero normal.
de ·1818, que aLLtorisava a mudarça da a.::ademla para
O d.:crelo não pr. veniu o interesse dos navios mi~.tcs, ICl"l a, foi es>a muJcnça eJl'ectuada; mas a razão qne para
e no entretanto figurão no quadro alguns vapores dos< a isso dominou, e de que no3 dtu conta o Sr. Muritib3,
orJem, como scj::to o Ypiranga, o Jequitinhwfla, etc. ~ào então ministro da marinha, foi 0 mito estaJo dar1uelh
reprovo o uso dest( s va pon·s ; elles levão rcconhcctJa náo. Inconte~bvelmentc estava ella no pont:J de sull·
vaotaoem aos. outros navios ou &implcsmenle a vnpor ou me' gi~-s~.
simpl~smenLe á \ola. O seu emprego vai conquistanúo
Nove annos pa~sú ão, durante os quoes sempre foi remuitas adhrsõt'S. Sú trago esse fado p~ra mostrar que conhecda a uecessida1!e de uma urgente reforma, já
at~ a este respeito tem caclucado o 1.h crdo de 26 de autorisada na lei de 1~56. Se ~e entendia necessaTia uma
janeiro.
.
.
·
_ nova organisJçã11, oão se p• usava com'.udo CfllC elia fosse
A totl.o o exprnurdo amda se pr< n:le uma outra queslao, no sent:do de montaNe em t~na o e&tabelecimento. Os
e é sauer cerno se Jormüo as 0uarniçõts dos no<s~s na- ultimos relatorios 2.bondão em lurnin.1sas idéus a favor· da
vios de ou erra e corno se lixüo as classes qrte constlluem .or:inião oppsta, e, apezar disto, foi rejeitad1 a bnse a,Jopo <eu e~tado maior c menor. Nada ha de po~it;vo e tada em 1839, respfilada até 184.9, e brillwntcmenre do·
fix.o a semelilante respeito, tuclo é arl.Jitr io c clcsordem. fendidJ por um do~ nltimns ministros. Refiro-me ao Sr.
:E: o gov~no quem fha por meio Je aviso~ a lolat._ão de José Maria da s;lva Pa:anbos.
cada navio, tJ e modo que ~chão-se os arcl11 vos ch~;os dt)
St nhores, que conven:cncias resultão da medida que
ü.numeros aviso3 expcd:dus de<de 184.6 no sentt<JO de
se ::.doptou? Oncli! se acha ella ellkazmente cesenvolviJa
,~ular
a
matcJ'ia
se
o
unJo
as
circurmtancias
do
momento.
re ::>
'
:l
.
E' necessario concluir algunn cousa a tão 1mport<.nLe res- e sus:entacla 1 Porque se n:io adoptou o syst(~ml da es.
cola naval da FrdJÇ3, cnjos re 0ubmenlos ser vi: ão de
peito.
A nossa t ffici[!JiJade vive desgo5tos:, e a escola de norma a outros respei:os?
Se a minha idéa fór, como é, contraria ú bar-e que se
malinhJ n:lo forw ce o pessoal necessario para os postos
~uual:ernos. Ha fa ta ele 18~ St gun,!os-tenentes; de 12 arloptár:~, é bem claro que não poderei receber como
orimeiros-tenentes e de dous capit:les-ttntntes. A e:cola coma muito satisfa to· ia a ret"ornn com que n1e .occnpo,
tem hoje 11 alumnos no 1o anno, 37 no 2° e 23 no 3°. e do mesmo nccordo estarão toJos quantos comigo penTodos juntos e approvarlos não chc-gão a preencher mc- sarem.
Quero errar ne te ponto com muitos homem eminentadt! das vngas de sr·gundoHcnenle~.
l.'ifto é meu intento alongar muito esta discussão, mas tes. Quero errar com um grande lwmem, Napoleão I, o
as idéas succcdem se pela rdaçã.o cm que se achão umas qual, em dd'orirr.ento a um requerimento pt>r u'm mi~
uistt o da marinha, d:sse : • Querer n:ontar em terra uma
com OULl'itS.
A mariolla tambem tem suas mi!erias, pelas quaes uão escola naval é o mesmo que se se pretendesse estabelecer
faço responsaYel a pessoa al.gull,la. Eu a con;ider? um sobre um navio de guerra uma escola de cavalfaria! •
ediGcio velbo, que é nccessano iazer remoça:·. Set que
Estarei rm erro? Este exemplo me levaria a g~"ando
muitos não gostão de me ou vir dizer que uáo vão bem dcsenvolvirnent•', improprh do meu proposito 3gor~.
ctrtas cousa3 do nosso exercito, e agora e mesmo ha de Gasta concluir e;;te ponto com a declaração de que estou
1 ucccder· pelo que 1 espeita á Jl1Ui inha. Ter: hão pacitncia
com muita geuta que reprove a Lase fundamr·ntal da
.Fallo ussirn por ;,mor della. Se estiver em er_ro, V. Ex., rd'orma. Conceda-se, porém, o merecimento do fystcma
Sr. ministro, me convencerá dclle. Se não osllvcr, elJtão em geral da organisa~ão da escola, e prescinda· se nu smo
ala-uma
icl~a sempre terá de sr r aproveitada.
de uma opinião divers:J. relativamente ao local do esta0
0 que tenho dilo me lei· a ll. tu ahn· nte a fazer algu- belecimento. Ainda assim, cu creio que ha pontes muito
mas observaçCe? a respeito. do reg~lto~nrnto dl escola importantes que cumpre 1 ecomiderar.
. ·
de m:uinha, pela recouhecrda relaçao em qt.te se acha
Um ponto impor tantíssimo da orbanisação dHscola é o
com o pcs~oal da armada. Esse regulamr·nto tm pas~ado internato. Um internato é a c'tlnsequencia necessaria, o
incolume uma sú voz ainda se nào !~v' ntou m·st1 casa comp:mheiro imep3rnvel de um scmelhanta c>t<Jbdecip:1ra ccn~~ra-Io ou c!ogia-lo. No 01t' ct:•nLo clle é digno mento collocado em terra. E' elle um Yertladeiro :Jóylo
de uml lum:nosa discms:lo, priucipahmnte porque se para os filhos Jos no'sos officiacs que não podem rontar
sabe CfllC a"nda não se acha ph nameute em execução.
com grandes recursos para a sua educa~ão. Os nossos
O rd<~torio rcspec'ivo declara que a rdGlrma do to de comprov:nch·nos couLlio c(lm um hospirio em que parlem
m~.io uo :•uno p~s~arlo ainda não o~tá con!pl~-t~mentc e.xe- fozer re.~olhcr os filhos que deninllo it dda do ma,.,quando
c~ tu tia, e que arnda não tem l~:.tvtdo suÍl!Ctt nle experten- por outro meio não po~süo mante-!os na côrte. E mais
cta para se r econhecer desde Já ns :dLerações Je que por- que Ludo, e sobre tudo, a rennino e a vida cm commum
ventura carOI(U. E' claro, ro. tanto, que nma dtscussào no estabelecimento silo neccssarias, par·a que desde l0go
clwia de interesse e tle zelo pode muito con~orrer para se vá a mocidade aco5lumando aos habites da vida míli·
IIUO Se oulenhão S~melll:illlCS fillS.
La, á discipJ:na e á suLordin:;ção.
' Senhores, a primeira gumde ir!éa, a Lase funJamcntal
O Sn. n.\RÃO DE n!uniTIU. fJz signal affirmutil·o.
de to~a a reformo, o pcnsumcr~to que desde longos ~mws
occupava profundamente o espilito de lo..los ose~tadistas e
O SR. MmANDA:- O governo, que parece ter sido
profcssíonaes, era o segu: nte: Onde det•e ser estabelecida a es aconselhado vor taes COnsiJerações a pensar de ECJllCcola ele marinha? No mal" ou em terra? A rclorma deveria lhanLC manerra, parece tambcm pór ~m duvida o Een
.LJCf o dt.scnvolvimcato d(' pen<amento r}l:e triumphassr, penst,mcnto qu~ndo dolerrni:l:\ o ar t. 60 qee o intcr-
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Húto continue emquanto o governo niio acha!' conveniente a na iustituição de suas escolas de pilotagem e na extinc~üo
c!J seu internato I O ministro que quizer fazer desappasua e:ctincçào !
recer um scmclhaote regulamento mata-lo-J1a muito
l'MA ''OZ : -E' um ensalo.
fncilmentc l
o Sn.l\fmANDA :-Não ndtnitto ensnio quando se truta O regulamento, como se acha concebido será daqui
d. uma idé.1 simpleq, cujo domínio está supcMÍOI' a todas a meia d uzia Je dias um (·mbroglio, uma peça monstruosa.
convcniencías. O intern ~to é consequencia indispen·· Só um outro Chasséri~n o poderá commentar. Além dos
savcl da idé1 que dominou tu orgunisação da escola. Plan- actos adclicionaes, de que acima tratei, app~recerá a ne~
tai' já no n·~ula.mento o germen de sua extincç~o não me cessidade de outros muitos, como vou indicar a V. Ex.:
parece nemJUStl!lcavel, nem prudente. Que seta d,t classe
O regulameu to da escola de marinha não será simJos aspirantt:~ a guarJa-marin!Ja_s dl'~cle o momento em plesmenle 0 assignado no 1° de maio de 1858 com os acque o governo decretar a ;,b?liça? do wternat~, e portu?~o tos eddicionaes a que me referi. Será tambem, e é já, o
a ,•ida em comrnum sob a dtsc1plma e subordm:~ção nult regulamento de 31 Jejaneiro de 1839, porque o ~rt.1'29 o
wr? Que quer dizer rcset var-se o go,·erno o direito de m::tnd:~ l'dzer exécutar como parte intograu~e do outro no
pr,der daqui a temp·) tocar nas bases da recente orga· que não estiver por dle revogaclo.
ni>aç:io, fazendo dcsapparecer uma in8titui~ilo que é realSerá t:J.mbem, e é já, o regulamento do·1o de al~ril d 1~
me n'e uma das melhores comas que se encontrão n? re- 179R, porque esse regulamento é parte intcgrante.do de
culamento? l!:u n5.o concebo essa maneira de orgamsar, I 839, pelo qual é mc.n.J~do ex.ecutar.
~comp:,nhada logo do direito de tudo desorganisur ! O
Sen\, e é jn, o rrgulamenlo provisional da armada com
url. 60 devo ser nco:·s:dcrado.
todos os artigos de guerra, porque assim Ee desi-5nou no
A instituição dos collegios novos, imita~ão ele iguaes art. 3° do regulamento de 1839.
collegics de out1os paizes ereproducção do qn~ pouco
Será tambem o prograrnma especial dado pelo conselho
mais ou menos se decreta na reforma das escolas nul!tares de instruc0áo acerca do rcgimen das aulas; art. 29.
tem um vicio a q11e muito cumpre attender •.
S rá tJrnbem o rf'gimento interno da escola, de que
O que é que se prett nde ensinar nt::s coi_I· gios navaes, Ir; lá() os arts. 75 e '129 •
creados onde o governo quized As matel'las prepnratoSerá t~mbem o complexo de todas as medidas que conriilS ex.igidas'no art.13, diz o art. 58. Ora, va!e~ú a rer.a vc·nha adoptar, não fÓ para trrnar mais comí•leta c vanin t:tuit· collcg:o~ em q11e se ens.inell? g~';,.mmatl~a pot·l~· tajosa a execttção do regulamento, como para supprir as
tueza, francez e wglez, geograplua, htsto11a e arttbmctt- omissões qtn 110 mesmo se derem; art. 11G § 5o e art •. H3.
gn, aosjovens que se de~tinarem ávida do mar?
São t3mbem, e finalmente, todas as alieraçiies que o
O art. 15 ar!mittc ~em nc crssidade de e::\:~me os que governo julgar convenientes, segundo o qué a experiencil
tire rem tres annos do colle~io de Pedt·o II, os que forem mostrar m exccuçTI.') do regulamento ;.art. 14-8.
Dpprovados peio conselho de instrucç~o na córtc, os
Se ao menos a rtl'onm feitl c as reform&s promcltidas
que tivert m o primeiro anno da escola central. Al~m trouxessem a vanlagem de fazer concorrer a mocidade
disto, não ha co!legio algum ou lyeêo por essas pr?vm- para a csco~a uaval, seria prudenta guardJr silencio sobre
cios onde não se ensinem, como c0usas ele mcesstdarle as medidas que não agradão, pois mm tudo pódc agradar
inJispcusavel, primeiras letras, francez, inglez, geogra- a todos. Creio, poré-m, que se pó .I e perder a csperanç~
de semelhante v:,ut:Jgem, e ent~o cumpro um de.,.cr · sub:piJia e historia.
Taes collegios Eão, portanto, uma iuslilui~ão de mero mcllendo á consider<:çflo de V. Ex. e~tes meus reraros,
lux.(l, fe prindp~lmentc ellcs não tiverem um m:cmato, no afim de que lh(·S dê a consideração que merecerem.
que o rrgulameoto é omisso. Se, porém, se decretar para
Antes àe concluir o que respeita á execução do regti.el!es um inlerna.to, que necr s~idaJe ha Je de1pwder bmen'o, perrniLta V. Ex. que eu chame a sua atten~ão
avultadas quantias p~ r a recelbcr dous Oll tres e~tudan para um facto que cumpre ser aYeriguado.
'
tes '! A escob de mlrinha póde continuar a ter, como
A corv<t1 Bahia;m largou deste porto em jaueiro do
tem hoje, seus on~e disc.ipulos no primeiro anno, sem corrente anno, afim de f~zer uma viagem de instrucç1!o de
que seja neeessario montar á custa dos cofres geraes longo curso. Não sti se es::a vidgfm constitue o cumverdadeiros col!egios de instrucç:lo primaria para as primento das r!isposiçõe; do rcgulamenLo na parte relativa ao /~o anno da escola. Nüo me pretendo occupar com
provincias.
.
.
Só para o estudo rlr.s prepan torws fica bem cVHlente o modo com que porven~ura se tenha dado execução ao
que 11ão ha neccssidJJe de tal ('ll'('ação, e o governo regul<tmento nesta parte: o mau fim é muito diverso.
tanto parece re-conhece-lo qne se autolisa .logo a .m:;nEm um dos dias passados appareceu no Jornal do Comdar ensinar nelks quaes 1uer eutras matenas que Julgar mercio uma correspondencia, que parece ter sido feita. pot·
alQuem que estú ao facto dns viagens da corveta. Eu de~
convenientes; art. 58.
Quaes podem sr r essas ma terias? Prepara ~o rias? J.l\ão, sepría muito que o autor dessa correspondmcia 1ião
porque já se acllão marcad;1s quaes ellas se,1ão, a menos fosse um .of!icial de marinha, porque algumos cousas que ~
q1:e se não quci,·a ex;gir <Ain.Ja outras, entre as quacs se ahi se narrão ne:n abonão muito a algumas localidades
em que tocára o na' io do imperio, nem ao nosso pro~
não esqueça o latim.
.
Serão ma-terias academicl.ls? T~l absurdo supponllo se prio pai:r. Essa corre8poncleneia dá eonla de uma occur··
n~o daria por parte do governo. Basta que já qu<mto á rencia havida no dique do porto de Cl:~rbourgo ....
cs.Mia central se não pcssa saber se os estudes acatlemi
O Sn. Souz.\. FRANCO dá um apart~.
cos comoção na esphera dos preparatorios, ou se estes
O
Sn. MmANDA: - .... occurrcncia proveniente de um
acabão no domínio dos estudos fscola: e>.
D~seubro um meio de dar uma eahida á promessa do cast:go que se pretendia applicar a um marinheiro.
regulamento, con istindo esse no ensino de materias prc0 Sn. Souz.\. FRANCO: -E V. Ex.. ainda ha de EJ:UC ...
prins para a pilotagem, como seJa calculo por !ogalithmos, rer castigos ccr por~ es 1
.
geometria elementar, QSO da busso 1a, do ~hronometro,
O
SR,
MIRANDA:
Todos
lêrão
essG
jornal
e est:Xo
do sextante, etc. Esta iJén, porém, vejo rep~"l Jda pflo
ao
facto...
·
art. 1t\.2, no qual o go,·et•no se compromc1te n cr.cnr
(O Sr. Souza Franco dá um aparte e o orador troca com
aulas na córte e em alguns dos portos rr.arit.mas do unpcrio para nollas ~e ensinar as materias pr:oprias da elle algwnaspalavras.)
pilowgem determiuadas no art. u.o.
Não achei conveniente uma semelhante correspolldei!~
Sa o meio qne descubro estiresse na mrnte do gover- cia. Y. Ex. leia-a, mande averiguar o facto, e, se entrntler
no, enlão elle não se compromettcria a croa1· ainda ou- que é elle carecedor de alg1m1as providr.nr.ias n~o se
~r~s aulas além dos collcgics navnes, que $~0 uma ligeira descuide de as dar. Os vasos de guerra da nossa marinha
nnitnc;ão dos col!egios hydrographicos da Frar.ç:t.
devem honrar o imperio em todos os sentidos, qualquer
Bem so vê, poi·, que um semelhante regulamento n!ío que seja o paíz em quo se achem.
Pela connoxü.o quo ha entre Ulnl lei ue promoções e
oslú completo e encerra gravos ddeitos. Quer? ver como
se hJYcrit o r;overno na ct·cnc;:ü.o de seus colle;;tc s na v~ es, ·o pessoal dt' urnw.da, vou dizer alt;uma cousa :~ccrc~

a;
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dc!lc. Y. Ex. sabe que a falta de uma boa lei de promoSr. mínist:o, vcu reclam~r, não a consideração de
ções .é uma das causas do desanimo da nossa oaieiali la- V. Ex., m:~s btm a sua comp:llx:lo para uma classe desgra~
de de marinh~. Cumpre, portanto, fazer apparecer ts;a çacla da armada, a dos invalidas.
.A historia do asylo de invalidas ó seguramente bem
lei.
O projecto a que me refiro pende de 3a discussão nesta tr~>te, e até certo ponto vergonhosa.
casa, ha vendo já passado na outra. Acha-se na commlssão
Reclamando cm dilferentes relatarias ate 184.5, foi so.
de marinl1a c guerra, bem como um outro projecto, apre· ltmnemante promettido na lt!i de 6 de março de 18!~5.
A lei dt} 2~ .de outubro de 18.~8 fez mais, 1)orque lan.
sentado tambem nesta casa pelo 81·. barão de M~ritiba.
Na corrente sessão ouyirão-se a respeito as opimões do çou logo um 1~posto sobre o so:do de tod;1s as praças
neuro senador pelo Rio-Grande do Norte, e lêrão-se al- tle pret da mannha, bem cem o mandou lambem seques.
gumas em0ndas formuladas pelo illustre Sr. visc·mde clc trar os soldos atrasados dos dL·sertoros e mortu~ ab in·
Abaelé, então ministro d.a m.arinha. Tudo pó~c ser ap!·o,- testa to.
Ern ·1853 havi:l já uma somrna de dcpositos no valor
veitado, para que se conlcccwna um bom projecto de 101,
e v. Ex. da~rui até maio do anno que vem, se Deus nos de mais de 30:000$, c um minbtro, de vomado firme 0
der v h.la, poderá achar-~e mui habilitado para semelhante resoluta,, decretou ~ construcção du .asylo. D:tl1i para cá
tem haYtdo um adJ:lmento ou desco~1do imperJoavel.
tr:.balho.
Em 1855 já a somma excedia a 50:000$, e se tinha com· Um1 lei de promoções é cousa muito in:portante e me
faz nutrir mui seri0s receios ; eu não desejo arrepender- prado algum terreno, que comtudo, não chegava.
Em 1~56 estava o eddicio occupado por cholericos.
me de meu voto, podendo concorrer indirectamente para
Em 1857 ainda n:1o era pes.;ivd com"çar.
o pr"juizo da officialidade de mal'inba.
E1u 1858. nala nbsolut:imt•nt~, além da piauta. .
Tenho tnrnhem <Jlgum pensamento a re~peito de uma
No corrente anno consta que ~ó se espera o parecer da
lei de promoções, e vou expendc-:lo.em mm pouc;1s palavras. Se ncniJuma dJS minhas Hlc:as poder merecer a ~cadcmia dJs Belhs·Artes.para ser approvada ·a planta e
honra da approvação, poJcrá ao menos concorrer para que dar-se com··t;o ac,s respecltvos tr<llJ:tlbes.
No entret~nto avul1ão hoje cxtraorrlioariamcnte os ~oc
uppareça cousa melhor. .
.
_ .
Eu entendo que um proJeCto de lc1, que nao ttver em co:r.os das co~u ibuições, de que o ~he3ouro não pa;a um
vistas premiar o servi,;o activo, separando da classe ceud de prC:llllfl, e cntrel~nto os mvalidos da n_.Jarinha
activa o o.'Iicial que P?l' qualquu modJ nã9 prestar, ou os que se inutiJis:írão no serviço da armada, coxos e es~
não puder prestar serv1gos, concorrendo assun para con- tropiados, por ahi arrastrão uma vida de miseria ! Que
~ons sorte e.'perfto os pobres sel'vidorcs do estado? Que aniquistar os p~stos que. devem s~r arecomp~n.s:t
servi,;:os, ~era um pn>JCClo rlefiL:tente. Esta 1dc..t c ~1m sé· mação ? Que recompensa?
ria, e só a experiencb dos negociosa poderá :!perlei~oar.
Sr. mini~tro, um acto de vontade forte, um momento
Eu não quero, por exemplo, como pretende esse pro· de decisão, um pequeno desejo de gloria, basta para lejccto,que se re~urme todo aquel!e que ~e enle~d~r que n~o var a "~'eit? a conmucção de um asylo, para que já ha
quer ou não pode prestar serviços. Esse arlJitrre poderia t~l!to d!llhe1ro.! Faça se isso quan~o antes, ou por cumser prejudicial; me parece que !ta outro meio. Alargue-se pnmento de dever, ou por compatxão, ou por vaiclJJe e
o circulo da segunda classe, ampliem-se as condições desejo de adquirir-se reputação!
que devem quoli.Gcar a passagem da primeira para a seNão irei muito adiant(', farei mais uma consideração e
·
gunda classe, e estabeleça-se mesmo, se se quizet·, uma senw.r -me hei.
J)romoção espechl para essa classe, como succl de no
Çonstantemente se chamou a attenção do corpo legisexercito.
!aLJvo para a reforma do regimento provisional da ar· Entendo t3m bern que será deficiente todo o projecto maLh e leis penaes e do processo, c já mesmo se haque n~o tiver por firn animar a mocidade esperançosa c via declarado nos reLJ.torios de 18?.~, 183.3 e 1836, secheia de futuro. Noto que as classes infer·iores são muito gundo rne reco!'do, que os respectivos t1·ab~dbos se :i chaamp'as e bem potlerião restriogir· se. Temos 160 priruei- vão bastante adi •ntados. Em uma das passadas leis do
ros-:enentcs c 24.0 sogundo>-tenen tes, succeden.Jo que orçamento, sendo ministro o Sr. Wanderley, l'oi o aoversemelhantes numeres nunca se achão completos. Pois no aulorisado a lev~r a tlfcito os trabalhos hJispe!fsa,·eis
!
bem, reduzão-se algum tanto ess•'s alg.trismo~.
a semelhante matet1a, e nada comtudo se tem empreenAo contrario, as classes dos capitães de mar e guerra d;do.
e de capitães de fragata me parecem restl'ictas de mais.
Não é tanto por amor dm;sa reforma que cu occupo a
Alargue-se um pouco o circulo desses postos, como pre- atteu,~ão.do gov~rno; quero especialmrnte pedir-lhe, pela
tendeu o ex-ministro da marinha o Sr. Tosta.
relação nnmedtata em que esta essa com a outra mé.'l.tcriu
Ai::tda mais; os principies res1.1ladores dos acees.sos que veja se é possível 01 ganisar alguma cousa nG tecant~
são o emLarquc e os comm:mtlos. Nesta parte o projecto á polic1a c discipl'n:1 do.s navios mercantes. Nada ternos
tem suscitado mui valiosas con iderações. Eu nlio quero de eslabeleciJo a semelhante respeito, como succede ·cm
dizer que haj1 arbítrio, ou inlluencia indebita, na desig- Oiltl'OS paiz<:S, C 110 entretanto acontece que entre llÓJ
nação de taes serviços, principalmente quando vejo que l:ll~ rapitão m~rrau.te exerce sobr.e t~dos um poder inD
o empregado que se acha á testa do quartel gtmral é su- teiramente arl.Htrano, um verd,detro jus t'itre et nocis.
n
·~
perior a toda a suspeita, quer por sua illustrat;ão, quer
Como bme ,ou elemento de ordenanças rnaritim~s para
11
por sua proverbial probidade. Pergunto, porém: qu:dquer futura a!lminist•·aç~o, passando a lt::i come está, n5o o~ nos:os n~viOs.mercantes, se acha. como que dt'saperccpoderá de prcl'erencia abrir espaço para as proxlmas pro- Ltdamente msendo em o nosso cod•r;o do comr.llercio um
moções, habilitaudi) com cmuarques e commanclos a An- artigo que justifica esta minha opin1ão. Eu vou le-Io em
tonio e José com preterição de l\ianoel e João? l\'ão ve- toda a tua integra (lê) :
mos tanta cousa? Nát) se poJerá dar esse arLittie? Cona Ar.t. 493. O c:1pi~ã~ tem a f,,~uJ,lade de impôt penas
virá que elle fique assim canonís3do?
correcczonaes aos mdlVlduos da tnpobção que perturba~
Deve hu\·c:- iula!livelmcnte um meio prat:co de rcgu- rom a orJem do nnío, commetterem faltas dil d scipl·na,
l~r estas cousas de modo que não se prejudique o onicial ou dcixa•·em rle fazer o serviço que lhes competir, e alú
de talento, chti~ do vida, de esperanças, de zelo pelo n:esmo de prect:d,~r ó prisão por motivo de insuborD
serviço e de amor de gloria, para favorecer c elevar algum dmação ou de qualquer (IUlro cri oe commellido a
outro que o n.'lo mereça. Devo haver um meio pratico, bordo, ainda mesmo que o delinquente seja passoyeiro ;
que não passo devidamente apreciar, e, portuuto, um formanJo os necessarios processos, O> quaes é ohrigaJo
a!·tigo mui si!nples talvez possa fazer tranq~illisar o espi- a ('Utrcgar com os presos ás autoridade; compelcnlcs no
l'Ilo dos offiemcs da nossa armada, que são d1~nos de no~su primeiro porto do imperio onde chegar. •
consideração c protecçãt>,
.
Eu não nego a um c:~pitão de nav~o o di:cito de
T_od~s estas ideas.e outras q?e estüs Slt$Citarem po- yel~ar na .co~servação de todos, empregando. os Jneios
derao ~er bem med1tadJs P?r :S. Ex. c!uyante o espaço md1spensaveJs para manter a ordc~1 e a disctpliln, etc.
que ViU d<:correr de agora tttc a sc~são vwuourn.·
Odireito da necessidade investe o de mu:tos pod,~rcs q,ue

?es
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11 ~ 0 podem so,: desconhcci,lo_o nem col1~stados ; p0!'ém
muita cous:t. pode ser pr.eve~Id.i ~ r~gu a a.
.
Eu não sc1 o que qucrta. d:zcr zmpor penas c~rreccwnaes,
sem definir quacs ellas SCjíi.O, nem qu:!es os la~tos a que
se possão applicar. A redac\ii.l do arttgo ~onfer~ ao capitão o direito de crear as pen?s q.ue ~pplzca, e 1ss~ não
é toleravel se"uramente. O arltgo JUS!ttl~a a necessidade
de fazer algu~n t cousa a semelhante respeito, e, 5ruando
se trata de identica maioria no que respeita á mannha de
guerra, não é muito que se chame a atten;ão do goveruo
para o assumpto a que me refiro.
'fen!J.o assim cumr•rido o mc:u dever.
o SR. PAES BARRETO (ministro da marinha):- O senado comptehende bem que não sendo eu pro!'essiooal
n1 :ma teria, que ach:1ndo-me apcn ts ha qu1tro ou cinco
dias no miJútc:·io, não poderei acompanlnr ao nobre
semdor nas importantes conside~ações que :lcaba de f..tzer relativamente as oLservações que se pren !em ao
ministerio da marinha, que se aclu a meu cargo. .
A respeito mesmo de alguns pJntos do seu dtscurso
eu nlio poderia, ainda quando me achasse ha mais tempo
no minioterio, d.tr prom ptas inf,Jrrna~ões.
0 Sn. MIRANDA: -Não as exigi tamLem.
O Sn. PAES BARIIETO:- Direi ao nuLre senador porém, e afianço-lhe que t?n-lo na ma!or. consideração tudo
quanto elle disse a respetto da provmc1a de Mato-Grosso,
que comprehendo a nece~s~dad~ que t~m o governo.de
ter alJi um trem mval sufiiCl,:nte, n~o so para o serv1ço
da n1vegação do rio 1\uaguay, m1s ainda p1ra a segurança
da província.
·
.
Asseguro lambem ao noLre s·ma:lor que tcnbo mmto
em vista o cst<~Lelccimento de Itapura, e q'IC acompanho aos meus dignos antecessores na importancia, no
intereise com qu~ elles tratari1o est~ est.abelecimento.
Julgo de grande~ }Ccssidade e conv:ni.encta que se promova as commun:cações com a proYJnCia de Mato-Grnsso
por outms meios além da navegação pelo rio Paraguay.
Não posso dizer ao nobre senador lJUal e o estado a ctu 11
t!aqllel!e estabelecimento; sei, porém, que o direct,lr de
!tapurJ tem encontrado ::lgumas difficuldades, e que procura remove l.ts : o governo presta· á ao ~ire.ctor desse
estabelecimento todo o apoio de que pudet' dtspô:·, por~Juanto todo o seu desejo é lev~r aquelle cs~1belecimcnto
::o p.)nto em q_ue Leve cm Vtsta o meu dustre auteeessor.
Não posso di ler ao rDbre senador qual o systema
aJopt1do pelo meu illust1 e antect ssor nas <'ncom.mendas para a compra de arm~mento para a nossa marmha_;
Lortavia procurarei informar-me para dar os csclareClnwutos que o nobre seoc:dor deseja.
_
Toma1 e i na consideração que merecem as observaçoe>
uo noLre ~enad~:~r a respeito da academi.t de marinha, e
•1rometto fa er tudõ quanto estiver ao meu alcance para
~jiJe a pr~messa feira ú armada de um asylo de invalidas
&e tome 'uma verdade.
Silo estas as oLservat;õcs que por ora posso faze~.
E11cerrada a 1a discussão,. passou a propo,ta com as
emend~s para a 2a, na qual entrou logo em pres~nça do
me :mo ministro, que sahira rla sala para se votar, come~~audo-se pelo art. 1o e seus p:nagraphos, que pnssárao
bülll debate, assim como o art. 2° e as erne_ndas da ca·
mar~.t dos dcpuradüs, c por !Ln ~ proposta ass1m Ol~cnda
Ja pa 1·a a sa di$cuse:lo, dt·JlOIS d~ se haver rel!rado o
St'..ministro com as me>llli.l'l Jo:m1hd:.rdcs com que lóm
recebido.
ARTIGO ADD:TI\'0 DA connHSSÃO DE F..iZENDA..

Continuott a discussão, adiada pela hora na sessão a?Lecerlente, do go arti6o additivo das emond~s da commissão de fa?.<!nda á proposta do poder ~xecu~tvo, fixando a
llcspeza e orçando a receita geral do tmpeno para o ex.ercicio tle 1859 a 18GO.
O SR. FERRAZ :-O senadd viu que eu smlentci a dou·
trina do arti~ro, ma~ que pedi á i lustre commissao que ~e
dignlSSe cl.n·~ lhe uma reda~ção .tal que pudesse•pre.vemr
o cscol!10 de di!c·r-~c quo 1sto tmporta umu especw de

H7

veto ao exercido do direito que teem as :lssembléas provinciaes de creart>m ·as com:Hcas. Essa minha supposição
parte das seguintes expressões- nem serão como t.~es .
consider ... das.
Nó~ podemos an:J.p.r em linhas parallelas sem que nos
encontremos: assim, as •lssembléas província e~ podem
decretar as comarcas e crcar freguezias, ·e nós, á Yista
dos S:!US actos, fixar a despeza e autorisa·la.
Nesses termos, eu pediria ao n~eu nobre amigo, que é
relator da commi são de fazen la, se d:gnasse aceitar a
seguinte emenda, qne parece-me preencher o fim (lê):
• A desp~za que requer a creaçlo de novas comarcas
e parochias s6 poderá ser feita com prévia autorisação
do poder legisla ti 1·o. I>
A gencrahrlade dJ. disposição desta emenda abrange
lamLem a despeza com os promotores publicas; c demais, nós não fazemos outra cousa mais que firmar o
princip=o que nós ttmos lle que nenhuma despeza pode
ser ft!1ta sem prévia aut':lri'açào do poder legislativo.
Ora, repetl' ei o que disse a primeira vez que sobre
este objecto filllei; os presideotes de provincias podem,
negando a sn~cção,pôr um par~deiro ás creações de comarcas e fre,;uez1as não necessa1 w. Em certa época algum
dos mioisterio3 passados recommendou que os presidentes
de províncias tivessem muito em attenção estas creações;
difiicullou-se assim a creação de comarcas; e o ministerio de cntlio e os que se seguirão deixárão por muito
tempo de prover as comarcas que entendião não serem
necessarbs, até que .melhor se averiguasse a materia
dos actos legi,Jativos proviuciaes. S,) e•tamcdida conteve,
principalmente cm certas províncias, a creação dP. comarcas, e por conseguinte tambcm o po1eria fazer a respeito
das parochias.
Temo, porém, que se leve a rnll as expressões nem serão como taes consideradas - 1 porque o corpo legislJ ti vo não tem o direito de cassar os actos legi~lativos
provinl.liae"> que crcão comarcas e parochias, e só o: tem
n •s casos estabelecidos pelo acto addicioml. lUas o poder legislativo geral não póde por m:meira alguma deixar
de intervir na decretação dos fundos para esse fim.
Actualmente creio que se faz isto pela verba respectiva,
ou por meio de creditos supplernentares; p3rece, poi~,
que podem"Js estabelecer a n·gra de que nenhuma despeza se fará com a creação de novus comarcas sem prévia auto1 i -ação do poder legislativo.
Esta parece-me que é uma doutrina muito constitucional ; e, se a illustre comm!ssão aceita, eu ofl'ereccrei
a emenda neste sentido.
Veiu á mesa e fo1l;da a seguinte
EMENDA.

• Artigo. A dcspeza que requer a crc~ção de no.v~s
e parochi ;.s ~ó ~od~rá .ser fcltl com prev1a
autorisação do podar leglsl:ltivo.-S!lva Ferraz. »
comarc~s

Foi apoia la, e entr,;u coojunctolmente em di~cussão.
0 SR. VISCO:-iDE DE !TAilORAUY: - Sr. presidente,
declaro que voto pe:a emenda apresentada p~lo nobre .
presidente do conselho: E.ntcndo que. ella não dtlfere essenciJ!mente lia da mawna da commtssão de fazenda, é
unicamente uma mudança d~ :edacção .. o. governo não
p~der:i prov~r. os Jogares de Jutz~s ~e. direiL031 parochos
e JUizes muotmpaes sem que pnme1ramente a. despeza
que se tem de fazer com esses empregados se1a '~'Otada
pela assembléa geral_; ~ortonte, co_m~ a emenda p~eeu
che o~ fins que a mawna da comnH;sao teve em Vlsta,
não tenho duvida nenhuma em votar por .clla. . _
Não ent1·arei no exame de algum:.~s propo!J~oes que
fo 1ão enunciadas na ultima ses:ão a esse re~}1e~to, porque não julgo a occasião opportuna para ex~m1~ar até
que ponto vai o direito das assembléas provmc.laes, ern
virtude da lei de 1.2 de agosto ele 1.83~') P?ra legt~Jar SO•
ure a divisão civil, judiciaria e et~c.!cs:a~tlca d:lsresrectivas provinci;as.
.•
Não é possivcl que eu expen~a nesta occaswo as o~sm:
vações que tenho a este rc;pe~to, porque concorrto mtet.
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ramente r..om a cmcnu.l nprcçenbda pelo noLre presi- ~lusõcs do mo.u dLcurso. Senhores, cu desejaria que 50
m terpretus~e o acto .addicional (apoiados), para se fi~ar
dente de conseJIJo.
~~m o st·nttdo do artigo que tem refercncia ás despezas
tj Sn. YJSCONDE DE JEQUITINUONIIA: -Sr. pt·esiJcu!c,
!?tlas com ns .novas crea1;ões de comarca~, e dahi dedu.
cu creio q11c o nobre relator dJ commissúo, >eu:dor pela z1rmos quem c que tern a obrigação de fazer estas dcsJlrOI'Ípci 1 Llo Il.io de J.1neiro, lei' C razüo quando disse que pezas.
n emenda apresenta•la pelo nobre presidente do co aselho
Es.ta questão, Sr. presidente, rstá ligada com outra.
era apcna3 c:menàa de rcdacçiio; o principio ficava o por 1sso é qu~ eu disse que o noLre senador (dirigindo:.
mesmo c as consequencias da disposiçào dcHm ser 1/;Jm- 8e ao Sr. Stlvetra da Jllotta) tin 11a precipitado a conclusão.
Lcm as mesmas, e n'io pódc deixar dt! o ser. Approvar a
S. Ex. o Sr. prcEidente do consdho l1a de dar-me li·
emenda da commiss5o ou approvnr a emenda do nobre cen,;n que e~ chame sua :JtlerJçi\o para um o1jecto de
presidente do conselho ell creio que é uma c a mesma grande magmtude ~ctualmcnte. S. Ex. snhe a confusão
cousa; c isto não se devo fazer, uo mel! conceito, sem em que ~c achão a~ finanças em todas as províncias· não
que primeirumente se examino o principw constilucio!Dl ha regTas nem limites, princípios que as dirija, e po; isso
(apoiados) em que se lunda o artigo. Não concebo, pois, tat.JJbem. o estado do thesouro p1ovincial e1i1 quasi todo
como o nobre senador ha pouco ,liose que-nesse exame o.un,re.Jo se_ acha zn rr·aiot' decadencia; rara é a pronão entrarei!
vmcJ_a que nao ;em ddlcit, c gi·ande deficit; rara é a
Eu creio, Sr. pre>idente, que agora é que é preci~o provmc1a que nao tem gmndes divid;;s.
entrar ncs'e tx~mc, c oue não é possível approvar nc·m
.Q~~1lo se poz cm exrcu~üo o acto addicional discria emenda da commissãt~, nem a que apre~entou o noLre ffilll'lJ ao-se certas 1 endas como provinciaes c outras a e.
Jl!'Csidente t!o con elho, sem primeiran1en1e salet· se até rat>s; porém o.§ _50 do art. 10, onde se pcrmitte :is ~~
oHdc vão os direiws das assem!JJéas provinciaes na de- semh!cJs prov.u~ct .. es a cr~aç:'lo de impo~tos, foi tão
cretação do novas co;narcas. Sem de:.:idir-sC', portanro, yagameotc rerl1gldo o a!é hoJe ttm sido com tal latitude
esta ques1ã0, eu dito i que o ~e nado vota ás cega3, e não mterpt~etado que tem posto, no meu conceito, na maior
obte rit a em onda da commissnu, uem a do nobre presi- confusao as finanças das províncias e não serve de fó ·•
dente do consdho, um ap'lio sincero e comc:cncioso do m~ ~Jguma de guia p~r~ que as as'semuléas provinciacs
~c!lldl), uma vez qnc ~e não li qui le esta questão.
sUJbao quats sno os objectos sobro que lhes é licito lanEu, Sr. presidente, ent::ndo que nesta qucsl:to se deve çar on impôr tributos.
ser fran·:O .....
Se acaso,. ~r. p~esidente, o nobre presidente do conse0 Sn. VISCOl'iDE DE ITADORAIIY:- Eu tnmbem sou.
lht?, ou o mw~ster10 actual, tomasse em consideração este
0 SR. VISCO~DE DE JEQUIT!KHONIIA: - ... que se deve ol>Jecto, e t:utdasse de o!Tt'recer no corpo lrgislativo uma
convencer, não só ao poder legi&lativo, como ao paiz, do propo2ta, fazendo .a '~erdndcir~ di&tíncç:lo qu~ se deve faestado em que realmente n.:is :. chamoF, ou ela situnçt1o cm zer d~ ronda provmcwl c da rer.d 1 geral e declarando se
que !los collocou o acto addicional, par·a conhecermos até os obJeCtos uma vez centribuintes pela legislaeão O'eral
onde vão os direitos do poder Jegi~lativc gel'nl, c até onde P?dcm ser d.l:l r~o~·o coutrilmintes pela legisiaç~Ô pt·gviotambem se eleve entender que vão os clin ilos das asscm- CJal; ~e o pn~ctp!O de que _as assembléas províúcücs não
JJléas provinciaes. Assim supponclo, cs!oa convencido que podem crear Impostos de forrna que prejudique a renda
não é possível decidi~ ou rcsolve'r esta .que5táo sem pli- geral_ abran~e tamLem ..os direitos de t'xpor!Dção, psra
mciramente entrar no exame do principio con;titucioDal que na o pos,uo elias do lorm.1 alguma creu r esses di! e itos;
~e acaso S. 1 x., ou o miu:sterio actual, o(ferccesse mm
que nos autori>a a votar pelo artigo.
Sc_nlwres, terá novo ~i.zer ao senado qnc é maxima co- r•_opo>ta a rste re,peito, daJ;d~ ts províncias o que ellas
mcstnha, ac<:Jta cm polrl!ca, e [rtó usada em actos admi- nao tcun, que. é a reuJa sulfictcnte, e lhes rr arcasse com
llÍstrativos pelo poder executivo, que- quem tem direito clareza ~s bahsas lllém d<Js quars não podem ir, estou
nos fins tern direi lo aos meios? Se; á cx.traordioar :o convenctdo que nc~tl cccas1ão se poderia tomarem conque cu lembre ao sena lo este p!'incipio aceito, e pelo sideraçã~ este ohjecto, c e1 a en·ão, Sr. presidente, que
senado ou vido muitls veze3? Este r·riucipio, no meu con- me parecia pr\1dente qu.e ~e 1 esolv(·sse esta que~tão, e n~o •
ceito, liquida a questão ; snl vo se deve ter Ioga r outro Dgora: :'g·'ll'a c ve1 dadeu'amente um voto tanto a emenda
que é- qu? ? corpc.i leóisl~tivo gera! ficou a:nda dcpoi~ da commi~são, como a do nobre presidente do conselho.·
do acto ati•Jtcwnal com o dtreito de pôr o seu yeto, em- Decidim~s de cl.10~re uma que~tão que pódo ser interbora d~ um modo .razo.ldo. e ~ircumspecto, áquelles dos pretada com odtostdadP, que pode não mel'(cer o apoio
actos das asscrnLlo JS prOI'Jnc:::es que para sua execução de todas as provil!cias, e e~ declaro um1 por todas as
vezes qu~ não J~lg~ lcgtsL~ção boa aquella que não
dependerem de actos da assemL!éa legislativa geral.
tem o apo10 da mawr1a do pa1z. (Apoiados.)
Unt Sn. SENADOR: -A emenda liquida.
Senhores, respeito até os preconceitos da maioria
0 Sn. VISCONDG DE JEQUITINUOl'OJA :-A emenda diz do paiz ....
tacitamente que a assembléa geral te.n o direito de pôr
(Cruzào-se diversos apartes.)
cmb.araços aos actos provinciaes.
Actualmente, Sr. presiden:e, voltando outra vez á
O Sn. FJlllllAZ: -A emenda não diz isto.
ques~ão, crc~o que é impmden~o decidir·se este objecto.
0 SR. YISCONDE Dll JEQUITINIIO:'íiiA :-Eu não disse E~ 1~ao d.eseJ l que o nobre preddtnte do .comelho, ou o
claramente, disse tacitamente.
lllllllSll r1o ac~ual, por pouca rdlexão, se veja a braços
com
recl~l'l'!aço~s das assembléas provinciaeF, não desejo
Se1~10res, c~ quero ser um pouco analylico nesta
questao ; exammemo3 o caso. A <lssemblél1 provincial que o mnnstorw actual encete sua carreira parecendo
de tal provinciJ. crca uma comarca nova; quem tem o nã0 respeitar o acto addicional. O acto adJicionul não foi
onus das dcspczas para esta c.reação é o cofre geral. v~tado po.r mim, eu oppnz-me a elle, c não oppuz~mc á
A~or~r,crgunto cu~-;-Se applicar-se ao c.aso c·m questão o let que o J~terpretou, apezar de ser da opposição uessa
pr;BCIJHO que o cofre geral não póde despcnrler um vin- épo?~; hoJe acho. quo é preciso interpretar ainda o acto
tclll sem o accordo, sem a decis:in, s ~m a delibera cão da ;,clrl.JCIO!Ial cm muitas das sua~ disposições; seria neccsas~cmbléo. gcrallrgislativ<t, se cm geral quem tctn' o di- ~arJo muda emend.!-IO! ~omgi·lo, par a que o paiz reratto do conceder t[!mbem o tem de negar; !'aliemos ~eba delle to_do o b~n~üc10 que ~e lhe }lretendeu f,1zcr.
com ~r·unqu~za.: se o corpo l.cgislativo geralnc5ar, uTio püo Senl~orcs, uao dcscJana que o govrrno por uma emenda
~·cto ns .a.tt.nLmçuos dadas a~ asscmbléas pro 1•inciacs pelo ma (osso adoptar mn principio oue não cstú bem liqll:•
acto addtciomJ rat·a creurem novas com li cas ~ Do certo dado c deflnido.
Tenho,
pois,
de
votar
contra
a
emenda ela commissão e
·
E qual será o resultado?
contr~ o artigo proposto pelo n?bre presidente do consc0 Sn. SIL,'EIRA DA. :MOTTA: -E' ollas pagarem.
l~w, na o por opposJção á C0?11Dissão, nem ao nobre pre~
0 Sll. VISCONDE DE .lllQUITINIIO~llA.: - 0 nobre Se· s1dcnte do conselho i o ohJ~Cto nfio está claro, n[(o esta
n:tclor ror Goyaz COlll o seu <lp:n te precipita Ull1:\ dv.s con~ Jmn ddlnitlo.
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Senhores, não hn meios para corrig\r os abusos das asscmblóas proviociacs? na.
Sr. presidente, teuhilo o~ preshlentcs de província a
su!liciente energia e illustraçfto (apoiados), e tudo se poderá conseguir sem estas eml'urüs. Eu não quero dcshon<>star a nenhum dos cavo.Ihc-iros que são nomeados presidoutes de província, m"s cumpre observar que l1a
demasiada facilidade nessas nomeações. Não te attende
bem a que nm presidente ce província é um miuistro
com seis paslae ; e um mo c:. o inexpe1 to, emuora dutado
de illu8tração e de t<tl,·nto, poderá porventura bem preencher o Jogar de p: esidcnte de !lrovinciJ, isto é, manfjar seis
repartições d:JT~rtiltes? n;m ·ilmente, senhores; elle tem
de lutar com mil u.fliculdaJes' mormente a~optado o
systnna de se nome:~rem· presidentes represent~nles dJ
nação, os quaes apenas residem tus províncias seis me
; C-' uo anno. Porlnn to, creio que o melhor é enviar as
emend~ s a uma commissüo.
O SR. VASCONCELLOS: -Eu manlei um requerimento á mesa ne,te sentido.
.
0 SR. VISCONDE DE JEQUITINHONDA: - Delll i então
voto pelo rcquerim ·1llo e t·scuso dizer· mais naua.
Foi liLlo e apoiudo 1 e entroll t"m:.. em em discussão, o
seguinte
REQUERilUE:NTO.
• Requeiro que o. artigo seja destaca·lo do prc.jecto que
se discute, e que sobre t·IIe se ouça a commissão de consUtuiçã':l. 16 de agosto de 1859.- T'asconcellos. »·
0 SR. FERRAZ:- Peço a palavra.
0 SR. PRESIDENTE : -Tem a palavra.
O SR. FERRAZ :-Sr. presidente, não me opponho ao
u~iamento pretendo, porén;, dar algumas cxpl.icações, ú
visra Jas qllaes estou "Convencido que o nobre se·nador
por minha província me far a a justiçl de acreclil<rr que\;
meu r~n ;mnento ni.io é pôr ob1ces ao exercício das attr i·
lntições d~s assemuléas provinciaes.
0 Sa. VISCONDE DE JEQUITINUO.NDA: - Estou convencido de que se poderia dar essa interpretação.
O SR. FERRAZ: -A emenla por mim apresentada não
!em outro fim senii:o regular o nosso syotema financeiro.
0 SR. VISCONDE DE ITAllORADY:- Apoiado.
·o Sa. FERRAz:'- Eu não desejo que c·)ntinue a marcha que temos se5uido até agora de fazermo& despezas
não autorisadas (apoiadas), de abrirmos a cada m~:mento
o por q~:~alquer prel:exto creditos extraordiuarios ou
supplementares ; c se me oppuz a alguns artigos da noln·e commissão da fc1zenda, e·specialmen'e á primeira
parte do art. /~o, foi unicnmente po1·que não me· achava
hauilitado para declarar ao senado se se podião de um só
golpe annullar todos às crcdHos especiaes cujos serviços
estão em andamento sem incon vcniente; hoje posso dizer
que esses artigos, como esta,·ão redigidos, poderião demorar muitos serviços que se achavão em an(bmento, e
P?derião fazer cessar aquelles por conta de cujo cre
d1to no presente exercício já se teem feito despezas e se
estão fazendo.
Eu sincrramente desejo que o orçamento seja uma
Verdade (apozados), e para isso é mister que se fixe mui
expressamente a regra de que nenhuma dc-speza se possa
fazer sem que seja previamente autorisada pelo poder
co~petente; isto me parece tão li.Juido e evidente que
crc:o que o senado se compenetrará de~ ta verdDde, tanto
ma1s quanto impo1 ta uma regalia do corpo legisLativo.
Ora, se attonder o nobre senador ao principio de que
essas d.espezas que requer a creação de novas comarcus e
l 1arocluas não poderáõ ser eO'ectuadas S('m autorisação do
~?t:po legislativo, necessariamcn te devc1 à convir .no princlplo de que toda o qualquer despeza uova, ameia nTio
Yotada pelo poder legislativo, a quem competiria na l'órma
ela constituição a fixação e decretação dns clespezas de
eat~a a.nno, uão devo ser feita sem intervenção do corpo
l os,slnll~o, que tem cm suas mãos os cor deis da bolsa pu
JhcD i ahàs grande confusúo se darü, o voto da e<tmara
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serú assim nulliOcado, tomanJo ella uma posição neces- ·
sarimnente pas~iva fm matcria de tanta tr3nsceudencia.
. Os ll?~r('s senadores, a maior plrte dos quaes tem
stdo mmtslro~, podem conhecer o estado em que nos
achamos ..C:.tda presiJeute lle província faz de)pezas,
n~o autor~~~ bs, sob s~a responsabilidade, wm scienCJa do. m1atstro re~y~cttvo; e.ste facto se reproduz quasi
de contmuo, e o 11l1111Stro muttas vezes nllo s~be de sua
txistencia senão no momento em que ~e da conta dellas
e ~ómente ontáo se ve1ifica que o e1·edito está exhausto:
E' ~e?t:ssal'io, pois, ab~·it· um credito para aquillo que
esta ft·Jto; Ol'a, os cre h tos supplementares teem andado
sempre em quantia ttlo avult~da, como demonstrou o
llobre Eenador peJa provinda do Amazonas, que sorM
pren·le. De certo que, scntlo cu um dos primeiros que
•nvoquti em 1s~.s o exnnplo da FmH;a a este respeito
para ser adop!t.do, hoje não sei se faremos !Jem em trans~
plantar essa medida para nossa legislação financeira, atá
porque cm credil>:s supplenH utares se tcem jú contem·
piado despcí as cujos serviços· não Jorão creaclos ou
votados.
0 ~R. YlSCO:XDE DE ITABORAllY dá. um aparte.
O SR. Ftm RAZ: -Ora, se poi.; não se contesta, não se
de:tróe o acto lcgisl<1tivo provincial que crea um1 paro~
driJ, tnmbcm permitt5o que eu diga que, em respeito ás
. rega:ias lo corpo Jegi>btivo e da constituição que as regulou, ui.io se deve. opinar .que·taes despezas com as novas
oom.rcas e parc.chtas se fação sem que o poder competente vote o:; fundos ncccssarios para sua realização ;
assim harmonisa-se uma com outra allriuuição. A lei
•provincial em sua execuç:ío não p6d~ soll'rer o. ob.ice lemb,·ado pelo nobre senador pela mmha provme;a, mas
tambnn não pó de ser a lei obrigatoi ia para o governo
·geral fazer as c.lespezas por ella creadas sem intervenção
daquelles que teem a seu cargo a distribuição das rendas
.
. .
.
•puulicas.
. Direi tamhcm que uma das causas por que niio sú o
tbesouro puulico nacional como os cofres das províncias
·se <~chão ooerado3 de grandes empenhos foi essa conM
ILn;;a que tem dado a~é certo tempo o augmento progres.sivo das rendJS. Não nos lembrámos que e~te proM
grrsso poderi<l ser passageiro ou momentaneo (apoiados),
porque devi;;mos sempre ter presento e reconhecer que
muitas causas actuão para que a nossa producção diminua pela falta rle brac;os que Eeatimos: daqui se originou
·O facto de. muitas assemulólS provinciaes passarem alguns
:dos seus impostos para a receita municirml, e igualmente
o de crearem dcspezas além d~s suas posses, e ainda
. m:ás o de concederem emprostimos a em prezas commerciaes, d~sfalcando assim as suas rendas que de\'Íüo
•er applicndas ao serviço ordimmo. (Apoiados.) Não digo
que Mo tenhamos Lambem partilhado este mal.(Apoiados.)
Ul\1 SR. SENADOR:- Em grande escala.
O SR. FERRAZ:- Ora, cu reconheço que o augmcnlo ~a despeza tem sido excessivo (apoiados), e ha tendencias para a continuação ne:ta rola.
•
As reformas das secretarias produzirão um augmento
de despeza de 4·01:000$; eles ta quantia temMse de deduzir
apenas, segundo um calculo arproximado, a de 109:000$,
que devem produzir os emolumentos arrecadados por
. conl:~. da fazenda pulJlica. A reforma do thesouro monta
Lambem a 11.9:00U~ e a das thesourarias a 1.57:343~; o
augmento das novas despezas das alfandegas além da que
demanda a ultima orgarfi,açüo das capatazias é cm importancia avultada. O total de todo este augmonto creio
que, como facilmente se vê, talvez ande em ni:tis de
1,500:000~.

O fJc~o é que só no ministerio da !'Jzenda ha uma dillerença para rnrds, conl'orme o calculo feito para 1.860 n
1SG·J, de 868:000$; ora, no ministcr1o da juslip ainda
ba o augmento de iiJumimJção publica e sustento de
presos P?Lres; no mini: I crio da gucn:a,. como na discussão f01 d~monstratlo pelo nobre cx·-rmDJstro da guena,
senador pelo llio de Janeiro, o nugmenlo não é pequeno,
e assim pa· a todos os rninistorios. Donde provém isto 1
Da confiançu que tiniJumos Jo q1Jo ao, rcnd<Js \\ugmcntídrtio
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incessantemen!e. E' por esta rãz.:lo que um escriptor
cl.sse que é u;n JlJgelio muitas vez~s ~J<ll'J as fi:~.ilnç.~s o
au"meoto das rendas do estado.
Xs assembtéas provinciae5 teem sonriu.o mais ou me1108 !Jenuria de múos; mas, senhores, se txceptuarmos
a assembléa provincial das A!agóas e 11lgumas outras,
poucJs ha que tenhão creado tmposto,;; todas e! las dt·
minuem os imposto3 que' lhes pns~Mio, e ás vezes na
propria occasiilo cm que 0 deficit se desenha mu:to ao
vivo
·
•
O Sn. ll.AR.ÃO DE QUARA.ml!: -Como aconteceu no
Rio-Grande do Sul.
O Sn. FERRAZ: -E' verdade que, conforme' as conwltas do con-elho de estado que teem sido resolvidas, as
asscmbléas provinciaes nào podem impor sobre objectos
de export:1çào pelJ. razão que deu o nobre st·n.dol' r•ela
minhl provincia. Estl raz1o, a proceder, as m:~nieta intei.ra:ncnte na parte rcLtiva a impostos.
o SR. GoNÇALVES MARTnNs d~ um ép:nte.

bJç~o d~s calcules do orçamento geral, como com tanta

c~ac~za

bcou ~t:monst~atado pelo nobre scnad01 pela pro.
VlnCta da Balua,, pres1~ente do conselho; ~~J?bcm outros
cmbl~aços.se p~Jemoilerecer quanto á adm1~1~traçào s··ral
d.o p:uz. Ctta1e1 um exemplo: ? nobreex-mmtst~o ~a)u~
liça,, o Sr. N~buco, no ~cu proJect~ da reforma JUd!ctana
cons1gnou a tdéa de conc.ent! ar· n ts grand~s povoaçocs, nas
c;~beças d~s comarc~s, ~ JUigam~nto ?o,; J~rado~, poJ,ndo
a!! assemb.é..l~ proviuctaes .d:v1d1r dtscncwn:mament~ iJS
comarcas, Vtsto que esta na etrJ seu podt!r contra: iar a
idé.t da lei geral e prejudica-la; mas do que se trata agor.t
si)roentc é de uma providencia pa1a a boa 01d~m d... s nos~
sas finanças. Já o nobre Il'linistr·o da Ülztnd..l reconheceu
o inconveniente que se da actualmente de poderém as
asseml.J!éas provinciaes alterar os calcu:o.> do orçame'nto
g.~ral durante o ex•Jrcício, dando Jogar á ab.;rtura de
ereditos suppltmentares, cm que alguns abusos teem
havido. E' de ..:on vcnicncia que a assembJéj geral cxlmine a questão principal, para fixar a verJadl!ira· intclli·
genci:.t do acto addici mal de modJ a 1lcare111 as a~sem
l.J!éJS provincir.cs com a- attt·ibaição que legitimamente
O SR. FERRAZ: -O que é verdJde é que quasi to- lhes de1·e competir, sem prejudicarem o bom andamento
dos os objectos que poJem ser tributados e~ tão sujeitos á da administração geral em todos os stntidos. Isto n 1o se
regra de que as taxls que se lhes impuzerem podem prc- podcrâ fJzer seguramente senão depois do exame acujudicar 03 impostos gerae::. llc tudo isto result1 que, rado de uma commissão, c.!epois de m•• dura retkxão; mas
onerados como se achão os col'res provinciaes com gran- a questão de q11-.! s~ trata nesta occ.st:w nlo tem hgação
des despezas, no estado cm que nos achamo; quaJto ao algum~ com o principio con~tituciõnal. O senJdo sabe
thesouro publico, a solução do problema dl! me lho- que até certo tempo a despeza co:n os crdeiudo> dos j uiramentos matef'Íaes é muito diillcil, c que não sei se po- zes de direito e congruas dos parochos aind..t depois do
derâ ser attingida ainda pebs pessoas as mais habHitadJs acto addicional era feita pelos cofres provinciaes. ll~cor
·do paiz. Augmento de pessoal to.:los os dias se dá e se crea do me bem que a despeza com os parot:hos passou
(apoiados); esse augmento mata as no_;sas finanças, e pôde para os cofres geracs pela !ei do orçamento do anno
tolher qualquer acção beneftca sobre os intercs:es n:Ji'.<te· de 18~8. (Apoiudo5.) Vt'nlo a asserribléa geral que os im·
postos não estmio talvez bem distribuídos, que as pro-.
riaes do pliz. lApoiados.)
Um grande preconceito exi,te eutre nós, que nos trará vincias ]utavao com dificuldades e não poJião .carregar
sérios emb.1raços para o futuro. Todos nós costumamos com essa despeza, tomou a si o pagam~nto dos ordenados
encarar a carreira publica como· a melhor, desprezandJ dos ju:zes de direito, e seguUamente o dos parochos.
as outras, aindl quanlo interessem mais á prosperidade Agora 0 que prettnde a emencla do nobre prcsiàente do
individua 1•
conselho 1 Que os cof: es geraes continuem a pagar os orO SR. DANTAS ! - Pois destrua o nobre ministro este denados de juiles de direito, promoto es e parochos crca·
!ilÚO habito e preconcci~o.
cios até agora, mas que os que daqui cm diante foremcrea·
o SR. J:'ERRAZ. _Eu afianço 30 nobre senad 0 r q.ue dos não sejão pagos sem que a assembléa ~eral consigne
b
fundo> para is.;o. Parece-m~ que, procedendo ass:m, está
. 1
·
farei tu tio quanto lõt' 1umanamente poss:vel pa;ra o star a :~ssembléa ge; ai no cx.ercicio de um direito que em
o progresso deste nu!, e !!e o não poder fazei....
nada se complica com attribuições d;;~s assemblé:.s proO SR. DANTAS: -Não poderá.
vinciat:s. E' por preceito constitucional que a assembléa
O Sa. FERRAZ:-.... se as circumstancias me oldga- gera! mandou fazer e,ste pagamento pelos cofres gerae;?
rem a desm~ntir esta promessa, retirar-me-ht.'Í.
Segurarne!lte que não; portanto, s,m ofl'ensa das anriCreia 0 nobre S(~n:J.dor, os emb:mlços não partem só dos bui~ües das assembléas provin~iaes,,ficando a questão u>
]nini:tros, partem de todos nós, nue mais ou menos te- pé enr-que se .acha, póde muitoJiein a assemblea geral
· va1
-~. sentm
· do.
tomar esta deliberação.
llhJS parte nos males que o patz
Em vista das declarações do nobre pres:dente do coo·
Sí,io estas as re fi exões que tenho de fazer; não me selho, e attendcndo ao seu caracter e aos seus principies
embaraço co.n o adi:nn:n~o. As émendas que se acbão lilntas vezes manifestados, cu estou peli'eitaml'ntc cout'lll discussão dizem respeito a uma m1teria delicada, e vencido de que nenhum inconveniente ha em .adiar-se a
uu nEto dllvido quesejão examinadas com a maior atten- providencia que cumpre tomar-se a este respeito, por.fiàO pela commissão respectiva,
quanto o nobre ministro da f~zenda, chefe do g<,bineto,
O Sn. YISCONDE DE lTADORADY: - Peço a palavra. pela mil parte prevenirá o inconveniente que se tem
0 SR. PRE~IDEN:j.'E: _Tem a palaY!'a.
dado, e prevenira com mu~ta ~mcacia; sendo certo qu_e,
se os presidentes dJs provmcws OJ)puzen.m alguma dd·
O S!l. "''ÍSCONDE DE lTADORAIIY: - Eu n:ío me ficuldadtl cm sanccionar as leis provinciaes que crearem
opponho tamuem ao adiantamento, S1·. presidente, isto é, comarcas e freguezias sem uma verdaieira n~cessidade;
uao lhe dou grande importancia • .Pela minha parte voto se usarem de sua lt:gi.ima inJluencia para com os memcontra, mas não tenho interesse em que s':ja elle rejeitado. bros das assemhlbs prov;nci;H s, }·Jersua·lin 1o-os a pro4~u:no, porém, declarei já que prel'cria a emenda do meu
cederem c:m harmonia com os interess(•s da adminititração
nobre amigo o Sr. presilente do con>elho, me parece que geral, nao se cr~m áo novas com~rca~ e l't eguezias senão
tenho o direito de retirar a emenda dn commissão de fa- aquelbs que forem realmente reclamadas pd? commodo
zenda. Não está na casa o meu nobre colleg1, que comigo publico. Tambem se o goveruo tomar a d~libcrclçào de
assignou essa emenda, mJs acredito que tenho toclavia o não uome:tr para as novas comarcas senilo a pessoJs de
Jireito d'e retira-la, comquanto não esteja elle presente. fóra das respectivus provincias, e que nilo sejào suspeita~
Se, pois, tenho e>se dit·eito, retiro a por rreferir a do Sr. de haverem influído para a c1 eaçào de taes emp1 cgos,
}lrcsid;:nte do conselho, que se acha jú om dbcussão.
como já algum ministerio praticou em casos scme·
O SR. SouzA RA~IOS: -Sr. presidente, .voto contra lhantcs, alguma cousa se poJcr·á conseguir. l't!as con·
o adiamento propo3to poJo nobre senador pela província vem que um pl'incipio que deve ser ud·;ptado iuvaM
Je 1\li!lls-Geraes. lla atll'ibuição ddda ás asscmb!éas pro- riavelmmte para a boa ordem das linanças esteja deM
~·inciaes sobro a divibão civil, judiciaria e ecclesiastica pendente da existcncia de urn gabinete, da opiulão de
nas respectivas pt·ovincia~, pela lllJtJeira por que tem sido um ministro? Não: é Loa occasiüo, já que o nobro
exl.'rcitla, uúo tem rcsultul:) só o incoureoic:J.tc cll pertur- prcsid~:ute do cousclho l'CCOIÜlcce o illtlouvouiente e quer
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t'tlmcd;a-lo, de totnar- se alguma providencia, de fazer-se provinciaes para que ~o não angmentem comarcas e pa·
cousa ues:e sentido, para qu~ para diante, quan- rcchi:Js ·inconveniente e inutilmente, e muitas vezes
do se retirar Llo poder o n.)brc prcs~dcute .do conselho, tem feito que não sanccionem as leis se porventui'a não
possamos ter certeza de que o procedimento do novo ga- poderem chamar 8S asscmbléas a accordo; mas, sanccioLincte seja modelado pela sua opinião 1 .Não :levemes re. nada, votada a lei por dous terços, por exemplo, que
ceiur que o novo gilbinete eutend.t que estas re;tricçCíes recurso tem o presidente ela p;ovincia senão ex.ecutar
se pocm por principio de desconfiança e de hostilidade ? essa lei? (Apoiado.!.) O ordinario em seguida dará anova ·
Senhores, se se offendcsse ainãa cle leve o principio freguczia parucho encommendado.
·
consti'ucional, se se ltzasse a attribuição legitima das asU:UA voz: - Ess:t não é a lei.
semblóas provincLes, eu segura~1entc par~ isso não
O Sn. VASCONCELLOS:- Sr. preEidcnte, me parece
contribuiria, pelo menos requererra um seno, ~turado que
exponho doutrina muito sã. (Apoiados.)
exa-me ; mas nada dioso ha, é uma ~cuida purament~
Hoanceira: o governo geral, por automação das cari.~aras ·O Sn. SILVEilU. DA. MorrA:- E' a doutrina doente.
lef"isbtivas, tomou a si o pagamento dos 01 danados dos
0 Sn. VASCONCELLOS: - Pó de ser: V. Ex. boje se me
julzes de direito e dos par.o~lws. Para que não soJJ"rão figura advogado da douLiiuu doente pelo estado de sua
alleração durante o ex.e\ctcw os c;J!.culos do orçamento voz. (Risar.las.)
.
.
da despeza com este serVlço, determma-se agora que a
Sr. presidente, o acto addicional clá ás assemLléas
dcspeza que accrescer com as novas creações de comarc~s provinciaes uma attril>ui·;ão que nús não podemos cone freO'uezias não seja sati>feita pelos cofres gcraes s. m te:tli' por cala manlira.
que ~ assembléa geral ~onsigne ~·un~los para isso. EntreRecouhcço,como o nobre presidente do conselho, que
tanto, licão as assemuleas provmc1:,es no uso pleno de algumas as:embléas p;·oviociucs leem abusado no excrsua a1lribuição, devendo tJtS empregados ser pagos pelos c~cio de direito tão impnrtante, conveHho que é j ~~i
cofres l'rovinciaes. Se, porélll, taes creações forem recla- Cioso o que ex.p(·nJeu s. Ex., acompanho-o e o auxditl·
madas pelascon veniencia:s das províncias, c, portanto, jus- rei no empenho de pôr um par adei1 o ao desperdício tios
tifi;adas com inf'orma~ão do governo, na lei do orçamento dinheiros publicas ; m:ts nem por isso o recurso lembrado
soO'uinte se comtempla rú a despeza. Desta manci1·a me é o meio comeniente para remover o embaraço ponde.·
paf.ece que iremos melhor, e, port<lnto, voto contra o rado, p3ra reparar os moles que o excesso de despezas
adiamento.
tem acarretado ao paiz. O meu requerimento, pois, pe·
O SR. VASCONCELLOS:- Sr. presidente, tendo cu sus- dindo que s J dista que esse artigo do projecto, que sobre
citado na sessão passada a duvida a respeito da emenda elle se.;a ouvida a commi:são de constitllição da casa,
....
ollerecida pela nobre commissão d0 fazenda, que pretende me parece que deve ser approvauo.
O nobre senador pela provincia de Minns-Gerae~, que
que não se comiJerem nem a_s c~marcas, nem as freguezias installaclas, sem que pnme1ramcnte se votem pela me fez a honra de impugna-lo, diz que não ha o1Tcma
assemLléa geral as quantias necessarias para pJgamento no principio, que as assembléas provinciaes creavão
dos respectivos funcciomrios, acabei de mandar á mesa antigamente freguezias e parochia~, c pagavão os cofres
um reque1 imento, que foi impugnado pelo l10nrado sena:. proviuciaes os respectivos parocl10s e· juizes de direito.
Mas, senhores, esqueceu- se o honrado senador pela midoi' pela provinci! dt.! niioas-Gcracs.
Divirjo com pezar de S. E~.,. q_umdo considero que uha provincia de que no orçamento geral se destinava quota
w não trat1 aqui de um prmcJpio ; de;de que ou se para o plgamênto dos funccionarios civis e ecclesiaslicos.
Desde que, porém, se interpretou o acto a·ldicional e
3llopta a emenda da nobre commissão, ou a do illustrndo
l're&iJcnte do conselho de ministros, fica licruido que as se promulgou a lei do orçamento de 18<\.?-, os parochos e
assemblé:~s pro vinciaes não podem crear comarca3 e os juizes di! direito passúrão a ser pagos pelos col't·es
ii'e"uezias, e a divisão j udiciariaria, civil e ecclesia&tica, gernes. Mas, se o nobre scnaLlor quer agora que voltequ~ llle cornp3te pelo acto addic!onal, acl1ar-se-ha sem mos ú doutrina antiga, atlente S. Ex. para a confusão a
que ficaremos rcdLlzidos. Haverá uns juizes de direito
dilvi,Ja limitada.
Comprehendem·se, pois, facilmente quaes os emb:::ra- pagos pelos cofres geraes, e teremos outros pagos peles
ços e confusão que tcem de derivar da adopção de uma proviuc:aes e sem quola no orçamenlo geral ....
ou de outra providencia.
O Sn. SouzA RA!tiOS dú um aparte.
Crêa-se uma freguezia e um1 comarca, o presidente
O Sn. VASCONCELLOS:- .... como acontecia antf:ceu
da provincia sancciona a lei, esta lei começa a ter·im- dentem ente.
mediatamente principio d~ ex.ec~çã9 na pr~v~n~ia, o juiz
Ora, o rcqueJ'Ímento, que tende a evitai' que passe uma
de Jireilo da comarca, CUJO terntono subdt V1d1u-se, não lei contra a qual se pronunciárão jú no senado tantos
f,ó.le funccionar nos·termos da nova comarca, o mesmo votos import:tntcs, como os de alguns dcs homados sepratica o paroclw da freguezia dividida, e V. Ex. vê como nilrlores que me reem acorn]Janhad1J no esc1 upulo qiiC nie
se complicará u administração da justiça: o poder judi- assaltou desde qne meditei na emrnda da. nobre com.ciario superior annul!ará os aetos do juiz. inco~petente missão, me parece que deve passar.
•
quando se entender que elle con6erva JUr:s11Cção no
Voto pelo adiamento, e, não querendo em!Jaraçar que
tcrritorio desmembrado.
ainda hoje poosa ter logal' a conclusão do projecto de crue
0 SR. SILVEIRA DA MOTTA: -A premissa é falsa.
nos occupamos, paro aqui.
0 SR. VASCONCELLOS: -- Como falsa? 'Não sei como
O Sn-. ViSCONDE DE JEQUITIN!IONIIA :-SI·. presilen·
póde set· fuisa esta premissa l A assemLléa provincial te, não posso votat· sem declarar as razões pot· que apoio
decreta a divisao, o prcsLlente sancciouu a proposir.:ii.o: o adi,unento do nob1 e senador pela provincia de i\Iinasquem púde negar a este acto o caracter de lt:J? Como Geraes.
não cumprir-se seu r~receito 1 Quem será o juiz de direiAntes de dar as razões por que voto pelo adi~mento, eu
to, o parocho legitimo ?
tenho de dar uma ex.plicJçilo ao nobre presidente do
conselho, que parece entender que eu suppuz que S. Ex.
UliiA voz: - Continúa o mesmo juiz de direito.
pret.endia coare ta r as atLribuições d.as. ass~mLl6as pro0 SR. VASCONCELLOS: - 1\'Ias por que disposição ? vinC!aes nas poucas palavras que prolen
. 0 SR. VISCONDE DE lTADORAIIY : - Pela pratica.
Eu 11ão tive por fim senão dispertar a atten1;ão rlc
O Sn. VASCONCELLOS: - Per•lóe-me; ignoro cm que S. Ex. e do senado relativamtnte ao modo por que podia
ella se funde. A assembléa provincial é ou não competente esta deliberação ser inlerpretltda pelas províncias, onde
para determinar a divisão judiciaria e ecclesiastica da se p6de crer que o llm desta dt•lii.Jera1;üo (reflro·me á
província Y Quem pode emLargar a cxecuç\ÜO desta lei? emenda) é coarctar as attribuições das assembléus provinciues, que aliás se fundt'io em um dos artigos do acto ad·
Ul\IA voz : - O· governo, não nomeando.
dicioual. Não entendi com isso q11e S. Ex.. o SI·. presidenO SR. VAsCONCELLOS: -O governo póde recommcn te do conselho desejava coarctur as att' ibuiçõcs das asdor a seus delegados que influlio perante as <tssembléas sembléas pr oviuciaes.
;~lguma
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Sr. presiLlcntc, tudo quanto tenho ouvido proferir rcJalivamente a emenda e em seu apoio me tem·convcn- geral não concede os fuHdos para re:tlizar-se a divisão
cida de CJUc devo votar pelo seu ncliamento. Eu não decretada peJa aswmb!éa provincial. Pergunto cu: está
julgo esta me.1l da tal que possa ser adoptad<l isol~da de~tro da attril.Juíçiio,. da harmonia constiluciGml, Ja~
m(nte · clla deve se·lo de accordo com outras, for- quii!o que o acto :idJicwnaJ quer, e que a constituição
mando 'um systema, não só pelo que diz respeito ás finan- eStóbC!cce COI110 regra, rrgra sem a qual njo é possível
ças d:;s provincia~, isto é, á sua re?'la, cotpo pelo que que o systcma J~rado marche? Eu creio qne o no~
(d·tigmdo-se ao Sr. visconde de Jtabol'a/ )
diz respeito ainda ao modo por que sao exerctdas certas. e bredosenador
111
respo.nder-mc que. não ha lwrmonia, que lia
determinadas r~culcladcs dos arts. 10 c 11 dJ acto adi- IJU
nelo contruno desbarmoma. A asscmL!éa não vota os
cional.
f,t~dos, n~o ~e re:Iiza a divisão, o o decreto da assemEu le:llbt'ei ao Ecn~do, Sr. prcsiLlentc, que o § 5° .do bica provmcJJ] na o se c:xecu La.
r;rt. 1o era mal interpetra?o gcralmcn~~ relas prov.m0:.17 perg~nto cu: a asscml.Jléa provincial quando ldz
c.:ias; que w estava no h~;btto de creJr nupostos,de
a d.'v.Jsao nao oxerce uma attribui~ão con&tilucional?
dos os gencros, de tod,ls as naturez,u,s; que não su .ct~a Decidtdamentc que sim. Esta~ UriLúi~ilo deve ou não ser
vão impostos de cxpo~l:ll~ào, c~mo p alg~mas provmcws leva ela a e!Te, to?
cre~váo impostos de nnpot:tayao. Por cxemylo, a pro0 SR, BA!l.IO D.ll QUARAIHài dá um apa1 te.
víncia de Minas não pe1 nutLta sem ce~·to .Imposto qu~
cr\lrassem productos de 'S. Pau! o i. a provmc:ta, de Para na
0 Sn. VISCONDE DE JEQUITINllONIIA :-Ora, pergunto
está no me~ mo caso; a proVIiJCI~ ~e Pe1 lluJ~ll.Juco no
eu:.
c.ste veto es::\ consngrado nCJ constituição? No acto
mesmo caso relativamente a provwcw da Ilal~ta; a pro·
vin~ia da Ihhia pelo que diz ~espr.ilo á P.rovincta de Per .. add1Cwnal está o veto do presidente?
nambuco está nas mesmas c1rcumstanc1as.
0 8:1. VISCONDE DE lTAllORAllY dt\ um apat te.
Ora, v: Ex. vê que não Jw dill'erença a1gu~Ja; qua~~o
se diz-direllos de importaçfto-.que estes ~ll·c.ttos srJao . 0 Sn.. YI~CONDE DE JEQU:lTINHONIIA :- 0 veto elo prc.
cobrados de. gcneros de p~o,in?Ia para provm.cw, ou de s1uente cs!u no neto aéd:c:onal; não serem providc.s os
gencros de paizes estrange~ros rmpurtados ~~ra o ~oss_o, emJ:õJr~gados tamJJt!D cwi dent1·o do acto adJicional, poruma vez que o acto addic'onal não cspecihca., nao .faz que so ao pt C>Idente cumpre avaliar os motivos que
diJl'erenç~ tanto comprelJCnde os p1 o:!ucLos nacwnaes Im· ~oclem o.bstJr o prov~mento dos empregados: não é l\
portados de uma província para outra, .como os generos assemblea q~e deve fazer taes nome~çües. Este veto
porcaoto, esta dent1o da con~!iluição e do acto addicional ~
eslrangtiros impot ta dos p:tra o nosso pa1z.
mas. o ou~ro, o de negar a assembléa geral os fundos par;
na uma necessidade ~bsoluta, Sr. presidente, de de- a e~e~~:~uo do 9e.crl'lo da nsscmb 1éa provincial que fez
cidir taes questões. 9uhn io n1io, dentr?. em, poueo a~ a .clivJsao, dcctdtdamcnLe n~o ostá der,t!o ela constiprovi.ncias ser~o oLI'Ig •.da? a Jazer~m . tr.at.. do~ d~') Cúm twçrio.
mercro entre st. A provmwt da Balna ia1 a um trat<.do de
commercio com a provi11cia de Pernambuco, para con0 SR. YISCONDE DE lTADOllAIIY dá um apa1te.
sentir wL taes c tacs condições, que os seus gencros
sejáo ~IIi importados, e a província dtJ Pe1 n1m~u~o, ou , 0 Sn. YISCOXD!l DE J EQUITINIIONll A.:- Nem se me
vice-versa, fará ti>mLem o mesmo que a provmcta da d1ga que está, porque é constitucional, o n.'io se poder !ilzn
despeza ~lgUJ?a Sem ~ercm úSSas despezas YOlauas J.e)o
Bahia com as outras provincias.
Não é isto uma verdadeira anar.:hia? E isto é .P?sto de c,orp~ le.g,stattvo; nao, porque é preciso fazer uma dislado! ... 1\Ias, no .entretanto, vai-se pr~~ur~r dectdlr uma tmcçao l~po.rtante i. c eu admiro que o nobre senador
pela pr~vJncta ~o Rro. de Janeiro, re~ator da commissão,
questão venladeiramenle de lana capnna.
que e tao ~uLt1l e at~l~do, e tanta Illustração e pratic1
Disse o nobre senador pela província do Minas, o Sr. t:m em obJeCtos po~!licos e admJn!str~ ti vo~, -a não faça
Souza Ramos, que era precis? acabar com cs.ta confusão ao ora. s~nhore~, d~i e-se fazer dtstmcção entre despezas
para que as nossas fimnças \tvessem regulandade.
que dependem m!etr~ e a bsolu tamentc do corpo legislati·
vo 7 do poder executtvo ger~l, e despezas que são ret·da·
Sr. presidente, não é dahi que ~·em a confusão ~a~ no~ d01ramente uma conseqaencta do exercício de um direito
sas finanças, nem contribue para 1sso; o obJecto e t<to h- ~ado na constituição a outros corpos politicos isto é
as assembléas provmci:J.es.
'
'
mitado, é tão pequeno, que não vale a pr:n:t.

:o-

0 Sn. SouzA FllANCO : - ApoiaC:o.

0 SR. YISCONDE DE JEQUITINIIONIIA.: -lia de valer
a pena peln.s reclamações que hão de appareccr ; ha .de
'Valer a pena pelo modo por que esta deliberação será ~1terpretada nas provincias ; ha de se enten.der que nao
queremos o acto addicional ; ha ele se dar a Isto um valor
}lO!ttico extraordinario! E para que1 e porque? ...
Senhores, ninguem melhor do que o nobre relato,r ~a
comh1issão de fazenda, o illustrc senador pela. pr?vmc1a
elo Rio de Janeiro sabe quaes são os mews mcltr.ectos
que o governo te:~ á sua disposição o que na realidade
tem muitas vezes empregado para obstar. a estes a~usos,
c tem consonuido até um certo ponto, .Já dclernunando
que Laes Jeis~1ão scjão sancciona?.:~s,jtí determinando que
os presidentes não nomcem indirectamente os cm.pregados neccssarios para essas novas comarcas, o as;stm por
uianLc.
Alem desses meios, ha outros muitos inJircctos ..Mns
cmfün vn.mos ~o !'unJo da questão, acerca da qual amda
os nobres scn~dores nada disserào.
.
Eu pcrgun'ei aqui ao nobre relator da comn1iS~il0 de
fazeuda se quem Liuhn. o direito de conceder não Ltnha o
direito d~ lll'gar; c o nobre senador respondeu-me que
sim ; ~\ <lSstmlJ!éa prov'ucbl li.tz u divb<1o, u a~semiJ!6:\

. De outra. furma _e sr ~s não ter ião direitos por as~im

dtz~r perfe1tos; na o sono caso de qne se trata como em

mutlos outros, as suas attriLui,~ões ser ião ~nnulladas
por.quanto d.e ~ruasi todas ellas 'o exercício depende d~
metos pecumarws.
Senhores, disse-;ne. em um aparte ha pouco o nobre
senador pela provrnCJa ele Sergipe que muitas vezes se
pDssava ~m, dous ou tres annos, antes que os Jogares Jos~em prov1dos ....
· O Sn. liiARQUEZ DE Mo~r'ALEGllE: -Creio que ha
exemplo de mais ele um anno.

, 0 Sn .. YI~CONDE DE JEQUITINIIONIU.: - .. ., porque
c _da at~nLu1ç:~o elo poder executivo prover os empregos:
nao o lez, estu dentro da constituit:::to, o outro não está.

O Sn. DANTAS dlt um aparte.
0 Sn. VISCONDE DE JEQUITINIIONIIA :-Não ha VÍOlaçfi0 nenhuma, pcrdôe-me o nobre senador pelas Ala.·
gôas, não hn. senão o exercício pleuo de um clireito; c,
como este c~ercicio d.o direito d:'pendo inteiramante do
po<19r execnttvo, de Circumstn.nctas que não podem ser
avaltadas senfto pelo proprio poder executivo, como sc.iio,
por cxcmplo,,as lwhilitaçues, é evidente que não pódc o
poder exccuttvo ser culpado n(m rcsponsavol, porque o
omprrgo nfio é provido immediatameu Lo: ctuhi não se pu ele
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ptima.facie dizer q.ue. se pretenJe~ l?ór veto aos .decretos
da assemiJléa provmctal c ao exerctcto de s uasattnbuiçõcs;
pot·c;uc lla. razões, e :nzõ.cs fundadas, constituicionaes,
admini>tratlvas, que ,IUStiflcão tal proceder, sem que
Ee possa dizer que. (!le pretende .ror esta fórn13 y1ôr
um vttr> ao exerctcJO da atlrtbUição das assemLléas
provinciaes. Ma$, se a assemhléa gaal, digo eu, quatldo for
inquerida para dar os fundos precisos para a realiz~ção de
decreto da assemGléa provincial os Jv•gar? Ila ou não um
veto~ Esse veto esta dentro da constituição? E' isso ou
não odioso? Nãl!l se clamnrá que a assemGléa geral não quer
que seapproxime a ad!llinistração da justiça o mais possível daquelle que nc~essita della 'I Para que, portanto, tomarmos mais esta re~ponsaLfidade, este odioso ? Para
que o ministerio actual ha de tom11r sobre si este odiosos
. Como disse o nobre senador pela província de Minas-Geracs, eu peço licença a V. Ex. para achar muito engraçado o. argumento do nobre senador quando disse que
devemos rejeitiir o adiamento, porque esta é a occasiúo
roais opportuna. de se faler reforma, visto como o nobre
presidente do consclbo approva a rel'o11na, e então não
Ee póde dizer que o Msso fim é pôr restricções ao ministmio actual, ou criar-lhe embaraçcs.
Senhot·cs, se eu nlo conhecesse tanto o caracter sincer.)
e Ji'anco do nobre senador pela provincia de 1\Iinas-Ger;..cs, se não estivesse tão certo que delle não pó1e jámais
partir um argumento no qual se pos'a applicar o latel
anrguis in herba tão afamado e geralmente citado nesta
occasião, seria muito tentado a faze-lo; mas não ...
O SR. SouzA RAIIIOS : - Commctteria uma injustiça.
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tem si~?! c ?O mesmo. tempo não se póde deixar de
dar mui~ mmos ás provmcias para poderem fazer as suas
d~spezas_. Todos sabem que, r1ara não ser o imposto nocivo
á mdustna c não causar sua decadencia, é mister que não
absorva elle tamLem aquella parte dos lucros que lhe deve
ser accumulada p~ra promover o augmento da industria
e o seu de<envolVmJC~lto: Ora, é o que está acontecendo
e~n_ct:mJcnte n~s provmcws, ~ a respeito de muitas impostçoes ger.a~s ac01;tcce ~ me~ mo ;.rortanto, é preciso tomar cm sena consideraçao este obJeCto.
Senhores, os abusos são immensos. Eu não fal!o de
todos; mas I•ão po?so. deixar de mencionai· o imporem
:s as~embléas provwetaes. sobre fianças, e com tal exaeer~çao que as teem quas1 diffiwltado inteiramente para
os ré os poLres .
0 SR. GOXÇAJ. YES MARTINS : -Apoiado.
0 SR. VISCONDE DE JEQUITINIIONIIA:- Não será
neces.sat !o decidir esta questão -se os objectos um& vez
contrthumtes para a rellCla geral podem ser ainda soGrec~rt'egado3 c~m contribuições para a renda provin-'
etal ·. E não sera então esta a occa~ião de se tomar em
constderaç:'lo o objecto de que se trata 1 Pot tanto entendo guc nenhuma medida pode ser nHis conf~nne
com os Interesses do paiz. de> que a medida do aàiamento:
as palavras que tenllo dito servem, ~e não servirem
para outra cousa, Ele prote:to contra as comequencias
que podem resultar da adopção .desta mccliJa.
A discussão ficou adiada por não haver casa.

O ~n. PRESIDENTE dou para ordem do dia da sessão
O Sn. VISCOl'IDE DE JEQUITINIIONIIA :-E para cu não
seg.umt.e a continuação da dbcussão adiada, e outras macommctter esta injust'ça, porque estou certo do contra- tenas
Já debignad~s.
rio disso, estou convencido inL1mamente do contrario, eu
aconselho ao nobre p csídente do conselho c ao minisLevantou-se a sessão ás 2 1f.í· horas da tarde.
tctio actual que não tome sobre si essa respon,abilidado,
que !'ara bem em approvar o aJiamC'nto, em querer que
esta medida Eeja a con·equenéia de outras, por exemplo,
quando se tratar de estabelecer a quota verdadeira da
Sessão e11u 17 tlc agosto.
renda do estado que deve pertencer t\s provincias, porque na verdade o estado actual não póde durar por muito
PRESIDENCIA DO SR. 1\!ANOEL IGNACIO CAVALCANTI
tempo.
DE LACERDA..
Este anno eu entendi que alguma cousa se laria; não
se fez porque veiu uma questão que ab:orveu a attenção
dopaJlomfnto, inutilisou a sessão, e por tal iórma. que SUMl\IARio.- Exped:entc.- Ordem do dia. -Discussão do
artigo ;;dditivo da c01mms~ao de fazenda. Discursos dos
nos achamos discutindo . ainua o orçamento no ultimo
Srs. Pim~nta /Jueno e Carneiro de Campos. Additarnento
mez dos quatro que a consLituiçi'lo nós dá para os nossos
do Sr. Pmunta Bueno. ~pprovaçao do requerimento do
trabalhos mas para o anno póde ficar o ministerio actual
certo de que esta questão de finan\as relativamente á SI': Vasconcellos e do addztamento do S1·. Pimenta Bueno.Dzscussão de outro artigo additiw tambem adiado. Disrenda que deve pertencer ás provincins e á decisão
cursos dos Srs. Ferra:. e visconde de Jtaborahy. Redas questões collateraes a ella ha de ~er necessuria·
jeição do artigo.-Artigos additivos dos Srs. visconde de
mante attt-ndida, porque não é mais possível espuça-Ja:
Abaeté, Cansansão de SinimM e Dantas. Apprf!vaçtlo de
us Jlrovincias, não podem subsistir com a renda actual,
todos.- Apptovação de loterias concedidas ás matrizes de
nem devem estar usurpanJo toc.los os dias direitos do
Oliveira e Passatempo, na província de Minas.-Paspoder geral c difficulLando qualpuer reforma que o gosagem para a 3a discussão de outras concedidas ao
vemo geral queira fazer nas fluanças do paiz. Que systema
·lwspit··t de caridade do Serro, na mesma provincza.d~ imposiçõ~~, senhores, póda o governo actual estabeta discussão do parece1· das comrnissões de fazenda e
lecer! Supponhamos que estabelece um; pois bem, flca
marinlza e guerra sobre a pretenção de João Pe1·eira de
annulado íica neutralisado ~o r deliberações das assem.
Anclmd~;' relativamente a prezas do Rio da Prata. Disblé~s provinciaes! Eu já d1sse, eu. disse aqui no Stnad~
cursos dos Srs. Jobim e visconde de Itaborahy.
mu1tas vezes que approvava, e ate parece-me que fu1
Utn dos que propuzerão a exlincção dos direitos de ex·
A's 10 3/1· horas da manhã o Sr. presiuente abriu a
POt taçã·o.
sessão com 30 Srs. senadore~.
Pois bem, hoje, saiba o senado, estou convertido, estou crendo que é uma resolu\ÚO que não vale a pena to~
Lida a acta dn anterior, foi approvada.
luar-se ; aeal.lar com os direitos de exportação, com os
O Sn. 3° SECRETARIO, servindo de 1°, deu conta do
7 °/o de exportação, e l'azer com que as provincias estabeleção 1o, 12, Hi o/o, e o que quizerem, creio que seguinte
<lahi n~o provém vantagem alguma para o paiz, pelo
EXPEDIENTE.
contrario l'az. mal. Senhores, quem nao sabe que os direil_os <!e importação teem uma ligação immediata, uma, por. Um aviso do miníslerio dos nego cios do imperio, rei1Jctas.suu dizer, consanguineidade a m~is immediata com os di· telldo, em satisfação ao que lhe requisitúrn cm ollicio ck\
rettos ele oxportação c vice-versa, e que a sorte destes é a <\. deste mez, a cópia do memorial, ultimamente apresendaquellcs, n daquelles é a uostesi Portanto, eu trouxe tado por Antonio Rodrigues Chaves Filllo, sobre o contrato
este exemplo para convencer ao senado da necessidade de navegação do AlLo-Uruguay, a do parecer da secção do
que ha de tomnrmos uma deliberação rara o nnno ; o' conselho do estado dos negocios do imperio, sobre seme~ 5° do a1t. 10 não pó de ser entendido como até hoje lhante objecto, e igua.lmen te o. do con Lrato, celebrado ('11-
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tre 0 presidente do Rio~Gran:le do Sul e o mesm? Chaves reSJ~e_ctivo, ministro, é de parecer que a mencionnàa p·o·
cm data de 12 de outubro do anno passado, reLt1vamente poslçao pode sct' npprovada com a seguiute
.
á sobredlta navcgação.-A quem fez a requis:ção.
·Dous oflicios do 1° secretario da camara dos deputados
E:\IENDA.
• ~rt. 1. ° Fica o governo autorisado a fazer execut ·.r a
acompanhando as seguintes
segumte taue!la.
PROPOSIÇÕES.
• Art. 2. 0 O mesmo da proposi~,·ão.- Visconde de Albu·
quetque.-.niarquez de Caxias.-J. A. de Illiranda ••
« A assemLléa ge1:al resolve :
c' Artiaounico. Fica approvada a pensão annual de kSOU
TABELLA N. 1.
concedida por decreto de 5 de julho de 1859, sem prejuizo do meio soldo, a D. J oanna Carlota llebello L<:it~o Das maiorias !]lle devem vencer mensalmente os officiacs
Bandeira, viuva do marechal de campo Manoel Antomo
do corpo da armada nacional e imperial, quando ~{J'ecti
Leitão Bandeira.
vamente embarcados.
c' Paco da camara dos deputados, cm 13 de agosto de
1.859,_: Conde de Baepqndy, presidente.- Francisco Alvares da Silva Campos, 1. 0 secretario.- Antonio Pereira
Pinto,2,o secretario.»
« A assemL!éa geral rowlvc :

c' Art. J.o São extensivas ás apnlices que se emittircm
na província do llo de. Ja.~eiro J~Ura occorrcr ao.d~flcit'
existente e ao que se rea!tzar ate o ílrn do exerc:cJO de
1.859 a 1.8GO 03 111esmos privih·g;os e btn1;ües de que
gozão as apolices geraes, uma vez que o valor tot~l das
apolices que se cmitlirem não cxcctla á wrnma de
2, 500: 000~.
c' Art. 2.o O mesmo favor nproveitarú ás npolices dos
emprestimos decretados e que se decretarem pelas assembléas Iegi>lativas de tod.ls as proviuci<:s do impcrio .
• Art. 3.o Ficão revogadas as dispo:;ições em contrario .
• Paço da cnmara dos deputados, em 13 de agosto de
1859. - Conde de Baependy, presidente. - Franci&co
Alvares da Silva Campos, 1. 0 seretario.- Antonio Perei.ra
Pinto, 2. 0 secretario. •
« A assembléa g:;J a1 resolve :

• Art. 1. 0 São concedidos á compnnhia Nereidn, incorporada por d~crclo n. 1051 do 1° de t.gosto d.:: 1857,
1.2 loterias, r.o valor de 12.0:000$ cada uma, tt3 qu«es correráõ uesta c61 te no espaço Je quatro annos •
• Art. S. o O governo fi;cal:sará o <mprrgo do proclucto
d JS ditas loterias, fazendo w~liz<H' :.ts medid:;s a que a

«A com missão de negocias ecclesiastlcos, a que foi
mesma companhia se compromeltl!u p:~ra com o corpo prcsent~ a resolut:ã·) da camara dos deputados, autorisando o goVGl no a nnndar p3ssDr carta de naturalisacão
Jegblati\'o.
de cidad:lo br<uilciro ao suurlito napolitano :Frei J~sé
• Art. e. o p;cãc revogadas as disposições em contrario. Ca5tauiselta e v~rios outros estl'augeiros q•le pedem a
~esma grDça, ent~udeu q~10, commettendo-lhe este nego• Paço d1 camara dos depul~d.·s, cm 16 de agosto de elO ~o s~u exame e urn·c~taç;Io, o ~enndo nã.o se p10poz
1859.-Conde de Baepcndy, pre:iideute.-Francisco A Ivares ouv1r o seu parecer senao acerca da p~rt.: dJ. resolulia Silva Campos, 1. 0 wcrctario.-ilntodo l'erdra Pinto, 2o ção qae diz respe:íto .áquel~e religioso, e não qu~nto á
outra }JaJ te que se refere aos outros pretendentes; pela
secretario. •
qual rnn~ ~ssentou que devia começar por sep~rar o
Forão todas a imprimir, nüo estando já impressas.
mc~smo roltgw~o c!os que com .clle requerem ser naturahsados,
e no mtu;to de prevemr que os interesses êlesUm dUcio do mesmo 1° secrct. rio, remettcndo o requerirn• n:o do tenente-coronel José Joaquim de Azere- tes ultimas sejão prejudicados pc'a d~.rmora que pôde
do .Couto, da mesa administrativa da cape!la de Nossa ter a resolução por causa do suudito napolitano ; a
Senhora da Conceição da Apparecida do termo de Gua- commissào se apressa a propvt' que surprima-se na reratinguet~, da confraria de Nossa Senhora dl Conceição solução o nome dess~ preLewJentc.- José de Araujo Rida cidade das Larangeiras, na província de Sergipe, e da beiro.- Baptista de Oliveira. u
junta administrativa do hospital portuguez da cidade do
Ficárüo reservados para serem Lomados em cmuidera)tecife, pedindo facuJ,Jade para J90fsuirem bens de raiz, ç:lo quoudo se discutirem as r~:.:specti vas proposir,ões.
atim de .bercm juntos ás respectivas proposições. - ManComp:~rccêrão 110 decurso da sessão mais 7 Srs. sedou-se JUntar.
nadores.
0 SR. 2~ SECRETARIO leu os srguintcs
ORDEM DO DIA.
1'.\RECEP.ES.

A eommissão de marinha e guerr:J, tendo examinado
a proposiç.ão da cat~ara dos deputtdos que autorisa o
governo r•ara rcform~r a tabolla das maionas dos olliciaes
comk tcctcs dl armaJa nacional, e CO!lferenciado con1 o
«

Continu~u a discussão, adiada na sessão antecedente,
do re9uerm"J~t!Lo do Sr. ~asconcdlrJS, propcndo que o
9° art1go adcltLIVO da comm1ss~o de fazenda seja dostilcttdo
do projecto de lei do orçamento, e que sobJ o olle se
ouçu •l commis~fl::J de constitui·,:.:to.
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0 SR. PIMENTA BUENO: - Sinto, Sr. presidente, não
ter hontcm assistido á discussão , porque sem duvida
estaria hoje mais illustrada a minha opinião ; entr<tanto,
sem esses esclarecimentos, c examinando por si só o artiao da illustre commissão e a emenda o!ferecicla pelo
ngbre presidente do conselho, entendo preferível o adia·
meato proposto pelo illustre senador por Mi~as o Sr.
Vasconce'Ios; parece-me mesmo que das medidas propost~s é sem duvida ~ ~elllor, e qu_e as outras podem
. ter ineonveoientes. D1re1 porque as~ 1m penso.
Estamos todos de accordo em que as assembléas provinciaes tcem feito máo uso da att1·ibuição, que o acto
ad licional deu-lhes, de crear com·trcas, munic1pios c pa·
rochias. (Apoiado.) Sabemos que ellas teem muitas vezes
feito essas creações, não porque as necessidade I ou Vt~r
dJdtiras convenienci1.1s locaes tenhão exigi.Jo, não por
. que tcnbão attendido ás condi<;ões indi~pensaveis de po~
pulação, territo1 io, di .tancias, e oulras que devem para
isso prevalecer; e só sim ror contemplação a desejos individuaes, a interesses eleiloraes, e outros motivos menos regulares.
E', rois, certo que coll\·em adllptar um expediente que
ponha termo a esse aLuso, prejudicial aos verdadeiros
mteresses locaes e gravoso aos cofres publicas, um expeJiente que regularíse o exercício dessa ímport~nte
auribuição. Será, porém, o art;go da commissão ou
emenda o melhor expediente? Parece-me que não; porquanto, se elle m~nora o i~ccnveni ~o te, pó .:I e r.or outro
lado gerar outros mconvementes porventura maJores.
A providencia a meu ver mais adequada, e que eu
desejaria que a commissão de constituição examinasse, é
a decret<Jção de uma lei regularnenrar, que a meu ver
e~ta na alçada do poder lcghlativo geral, e que porventura já deve riamos ter decretado, em que se estabeleção
todas as condi~ões legaes que são essenciaes para a creação àe novas comarcas, municipios e parocllias, de ma~
neira que as assembléas provinciaes não possl!o verificar
tats crea.\ões senão nesses termos Jegaes e previstos.
Em vtrdade a creação de uma comarca não póde, não
deve ser objecto de puro arbítrio, ou mera discrição ;
essa parte da divisão judiciaria presuppõe certo territorio,
população, negocias ou interesses judiciarias, homens
habilitados para um jury l>cm qualifica~o, etc. O municipi(!) presuppõe tambem condições semelhantes, renda municipàl, 1Je~soal p~ra a municipalidade e outros empregos, sem o que tudo se adultera. A parochia presnppõe
tambem ao menos um mínimo de população, coadju~
vação do povo para sua igreja paroehíal, etc. Ora, se
continuar-se a preterir todas as bases ou condições iadispensaveis de nossa divisão judiciaria, administrativa e
ecclesiastica, degradaremos todas essas instituições locaes, e prejudicaremos todos os interess~s respectivos,
gravando demais as rendas publicas. E', pois, conveniente
e>sa lei reguldmentar, é a melhor med1da.
0 SR. SILVEIRA DA 1\IOT/l'A: - EsRa h i rrgulamcntar é
de attribuição das assembléas provinciaes.
0 SR. PIMENTA BUENO :-Por que regra ou principio
seria da attrilmição della~, e não do poder legislativo
geral~

i

em que vejo inconvenientes, e, se não, examinemos a
perturbação que póde provir.
Ponderemos primeiramente que as assembléas provínciaes ou não teem ou teem a attribuição de que se trata.
Ora, todos reconhecemos que teem, que é um attributo
seu legítim:lmente conferido ; pois bem, se ella tem essa
attribuição, e por ora sem intermcdio de lei alguma regulamentar, é consequente que o acto tenha seus elfeitos e consequencias legaes, e nno que seja suspenso ou
prejudicado por entraves postos pelo poder geral, e postos
irregularmente.
Ain la mais: esses entraves podem produzir contlictos
e perturbação, podem originar que~tões de jurisdícção e
corupetencias muito prcjudicíaes.
Uma assembléa provincial crca uma comarca, e porventura tambem municípios novos; o acto é legitimo, e por
isso mesmo institue autoridades, e portanto jurisdicções e
competencias locaes, a do respectivo juiz de direito, juiz
municipal, etc. Se não se quizer pôr em ex.ercicio essas
jurisdicções, quaes serão as competentC's?
0 Sn. SILVEIRA DA MOITA dâ Ulll ap~rte.
O Sn. PUIENTA BuENO : - Entendo que em conformidade de nossas leis nãu é possivel conservar a nova co. ·
n;a;ca indetlnl?aruente vaga, qu_e o jui_z municir,ai mais.
vmnbo ou dcs1guado deve serv1r de JUIZ de dire1to inte~
rino, que al:ás os tribumes superiores poJem considerar
os actos judiciaes nullos por incompttencia de autoridades estranhas a essa parte da d;visão judiciaria.
0 Sn. SILVEiltA DA MOTTA dá um aparte.
0 Sn. PlilfENTA :BUENO :-Essa é a opinião do nobre senador por Goyaz; será, porém, ella a mesma das
relações?
O Sr. D. MANOEL: - Certamente que não.
0 Sn. PI!UENTA BUENO: -Note S. Ex. que essa hypothese póde mesmo complicar· se. Jlóde a assembiéa
provincial, quando crear uma nova comarca, crear simultaneamente novos municípios para compor ella, e
crea-los destacando de territorios peTtencentes a comarcas diversas. Ora, os novos municípios serão sem
duvida installados, e as respectivas autoridades entraráõ
em fuocções, porque contra isso a medida da commissão ou emenda não se oppõe, nem póde oppõr-se; e
em tal caso, se não nomear-se o respectivo juiz de direito, qual será o competente, 0u nen11um ou todos os
outros d1.1s dilYcrcntcs comarcas desmembradJs 1
Não perturLemos, senhores, o nosso systema de leis:
desle que se quer estabelecer uma regra quejoga com a
nessa divisão e organisação judiciaria, é d.e necessidade
ter em vistas o todo della, e não a conveniencia parcial
ou isolada da medida.
Se n!lo hovesse mt>smo outro recurso, antes queria so·
fi·er o abuso de alguma despcza mais do que perturLar o
jogo regular (Je nossas intitui.,ões. Aceitemos nesse caso
as consequencias dessas instituições,
0 SR, YISCONDE DE lTABORAIIV :- Não são consequencias dellas.
b SR. PIMENTA BUENO :-V. Ex. tem razão: ~u não
sei mesmo porque se devão considerar tat-s ordenados
como despez ~s gf·racs; o poder que crea a despeza ê logicamente quem deve pa~a la, e não impo-la ao cofre
geral.
A commíss~o de constituição que examine mais essa
face da questão, e que ~final indique o meio que parecer·
lhe mais conveniente para evitar os abusos e reguiarisar
esta parte do servi~o nacional. Eu mandarei um additamento nesse sentido.
Foi lido e apoiado, e entrou conjunctamente em discussão, o seguinte adclitamento :
cc De 1 endo a commissão indicar o meio que julgar mais
couven:eute para que se evitem abusos a semelhante res~

0 Sn. SILVEIRA DA 1\IOT'TA dá um aparte,
O Sn. PIMENTA BuENO:-· Entendo que certamente é
da attribuição do poder geral, porque não só a esse é que
compete ir..terpretar o acto addicional, como: pela na tu
:eza d.t medida, que é de interesse geral ligado á divisão
JUdiciaria, administrativa e ecclesiastica, não quanto a esta
ou áquella província, e sim em relação a todo o estado.
~ão sei mesmo como entender-se que umá assembléa
provincial haja de ter direito de estabelecer o modo pelo
qual todas as outras assembléas provinciaes deveráõ
exercer a attribuição de que se trata. E, suppondo-se
mesmo que a opinião cilo nobre senador é a melhor, isso
mesmQ seria mais um motivo para que enviemos o artigo peito.-Pimenta Bueno. »
e emenda á commissão de constituição, para que esta
0 Sn. CARN'Ell\0 DE CAMPOS:- Sr. presidente, reexamine mais essa duvida ou competencia.
Essa medh1a regulamentar, como dizia, é a meu ver so!'IÍ-me a tomar pa: te nesta discussão, nao porque n1!o
o melhor dos expedientes, e não o artigo ou emeuda adopte o adiamento proposto pelo nobre senador por
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Minas, c :tceito pelo nobre pre)idente uo conselho. Pele se tem demorJdo o provim: nto t!e coma:·cns nr.i·· 5
coutrario, julgo de náo rcquena importanciJ. o assumpto pelo motivo de se1 cm excessivas ; mas, se se tQm f'oit~
em questão, e que por isso d~:ve ser examino do, adiada isto, tem-se t~busado, infringido as leis, c não é bom q11e
a sua decisão e suje1ta ao exame dll uma comrnissúo; jul al:;urm se persuada de que o poder geral faz men 'S caso
go mesmo que foi mullo prudente a aceitaç1l.o que do ue uma lei prov:nciul: o respeito ao exercici•1 constituadiameuto fllz o nobre senador prefidente do conselho, cional do poder legislativo provincial nào pódc sem risporque a decisão dl·:o;ta rnateria depende de wluções co ser preterido.
wbre direitos e competencia dos poderes Jt>gislativos
O SR. SILYEIR,\ DA l\fOTTA:- ·~vo deve proYcr emger~l e p1·oviocial. A rliscussão mesmo que tem havido quanto não tiver meios para pagar.
mostraquão variadas são as opiniões a este respeito, e
o Sn. CARNEino CAllll'OS:- Eis ~hi o conniclo, e a
não convem que urna decisáo, que afinal importa a interpretação do acto a 'dicional, se ütça em uma discussão do solução que se. lhe quer ri ii' é annullar um direito, até
hoje JeconheciJo, d<J poder legisLIIJI"O provinci;d; e isto
orçamentn.
Por estas r[,zões, julgo que o adiamento foi bem pro- em uma discus1ão mni!o perfuncto:ia como esta.
Di;se-se Lambem que se podia tom . r o expcdien'e de
posto e aceito; c votarei por ellc, pua que t:mto o artigo
da com:nissão como o substitutivo do 81·. presidente do continuar a pvg:tr pelos cofres geraes os juizes de direito
conselho sejão commettidos ao exame de uma comm's- rias comarcas até hoje creadas; e o~ daquellas que l'oss· m
são. lUas na discussão desta materia apparecéd\o algumas creadas de hora em diante fossem pagos pelc.s cof, es proor.iaiões que não forão impugnadas, e que me p::~rece vinciaes; t:•mocm não posw ndoptar este expediente de
não devem passar sem algum reparo. Ouservou-se que haverem juizes da direito pagos pelos cofres geraes, e
não era preciso providencias a esse l'f speito, porque o juizes de direito pagos pelos cofres provinciae~. B( m se
governo tinha em suas mãos impedir a crcação excessiva vê que todos estes alvitres ~ão exped:enles r!e momento
de comarcas por meio de seus G!e'egados, os presidentes e na o soluções pcnoadas,. razoaveis e perduraveis como~
das pro,·incias. Disse-se tamucm .:JUe, quando mesmo este importancia do assumpto exige.
O pod(~r geral ente11deu -:rue, pertr·nrendo {Is assrmblé;,g
meio não fosse suffic;ente, e as a~sembléas provinci.Aes
creassem comnrcas em clesharmonia ou desaccordo com os provinciaes crear ll)vas comarcas c novas freguezias, a
presidentes, o govem:> podia usar do expediente, que se despeza do p&gam' nto dos vencimrntos dos juizes e ~aro
disse já ter sido pr sto cm pratica, - de Jüo prover chos rlevil ser p1ga pelos cofres gerars, nros quanrlo foi que se estabeleceu i~to, e por que motivos 1 Foi
essas comarcas.
Eu eutl'udo, Sr. presidtnte, que um dos meios tendo em vista que ellcs erão mais da especie de cmmais poderosos qlie o govelllo tem p1ra influir nos pregados geraes do que proviu iaFs; e além di.s:o por
negocios provincíaes é sem duvi,.Ja a ·Loa escolha supprir a escassez de forç1s dos corpos provinciaes. Ora
dos presidentes das proviucias, porque com e!Teito os como se ~uer hn,je, que se diz que os corpos provinciac~
presidentes bem qualífl•;; dos podem da", e de ordinario estão mutto deficientes, lançar sem nenhum cx:m1e sobra
.dão, uma util direcção aos nego~ios, obtendo uma Loa es~es cof es uma despeza que ha pouco se ch~meu aos
intelligencia e harmonia com as as!emb'éas. Sei mesmo cofres geraes ?
Disse·se tiqui hon'em que quasi todas as províncias esque, quando o governo o tem querido, tem obtido em
algumas.proviucias, não me refiro f,s do norte do impcrio, ta vão embl!'açados com QS S(•us cofres emp,·nlndo~; per!130 tenho conhecimento dcllas, roas a algumas do sul gunto eu: é então occasião de ir l~nçar sobre elles uma
tem alcançado, digo, impedir por veze•, por influencia drspeza qt~e Ee julgou dever correr pelos cof're~ geraes 1
{los presidentes, a excessiva crea:;ão de comarcas; e não Dr mais, cu en!endo, 6cnhor es, que o txame de~ta questão
tenho ,·isto que as asscmbléas provinciaes, ao menos do imro tJrá a declaração da iute:Iigencia que ~e deve dar
lado do sul do imperio, tenbi.io usado imprudentemente ao artigo do acto addici<1Jl:J!; se compete ao poder gerai a
do expediente de ad,>ptarem por dous terços as leis crração das comarcas, etc., ou se isto compete ao poder
creando comarcas ou sobre outro assumpto ; não trnho provincial, como até agora se tem entendido.
visto um abuso a este respeito, antes reconheço que as
O a~ir..mento dá logar ~ que se foça mn exame sério, a
<lssembléas provinciaes a que me refiro d~ crJiuario não que se entre em uma tl.scusseo que possa esclarecer a
q~1erem cont:ariar o governo, u~an Jo deste expediente; q~estão ; por isso voto para que o nrgocio vá á comatnda nas ult1mas di;cussues que tiverão Jogar na assem- UlifSão.
bléa provincial de Minas-Geracs se en;on tra a prova
Enc,rrada a d:scusoão, foi app··o,·a'ilo o reque1 imFnto
desta pruden~ia. Mu:tas J. is da assemuléa feitas o r.nno
passado não forão s:;nccionadus, e comtudo não houve do Sr. Yasconcdlos com o addiLamento tlo Sr. Pimenta
uma só, apezar de muitos deputados terem interesse por Ilueno.
ellas, que fosse decretada pelos dous terços, o antes
Pr<'seguiu a discUEs5o, adiada na scssã'1 de 13 do preacerca de todas a assemLléa teve a sabedoria de adoptar sente me?, do 5° artigo adJitlv<> das emendas da com mise concordar a não sancção, concordando com as razões são de fazenda ú proposta do poder executivo fi xao &o a
do presidente. Entendo, po:s, que pela boa escoll11 de despe.z~ e orça!Hlo a receita geral do imperio para O
r~I'~Illentes o governo pode muito aproveita.r as Loas dis- exerCIClO de 1.859 a 1( 60.
pos·ções das atsnn\Jléas a que me Ioferi, e dar a este
O Sn. FERRAZ (min;wo da fazenda e presidente do
r~spcnto, como a outros mu:tos, Loa direcção aos negoconselho):
-Sr. presidente, pedi a palavra para proCIOS. Com o que, porém, n~o posto concordar é que o
vocar uma explicação da parLe da illu,tre- oommügove:n~ deixe de r rover ás comarcas creaJas por leis
provmcwes, quando elle entende que são de mais, como são de fazenda relativammte ao artigo em discussão.
se inculcou nesta discussão; não Eei como se dá cs'a Eu comprthendo a p!Ímeira parte ~o ~rtigo, mas quanto
á segunda não a enteudo; a pnme1ra pat te diz o seattribuição ao governo. Pt rguntarei, se se re,~onhece que guinte
(lê) :
·
as assembléas provinciaes tecm tal direito (no que agora
cc Não é permittido ao governo :;brir creditos sup.n~o entro, porque o acto addicional ptjde ser entendido
diversamente), mas se se entende, como se t~:m entendi,'o plementares para serviços que não e~tejão reguludos
até agora, que ellas teem este direito, pergunto: donde por leis aoteriore~, ou por decretos expedidos em virti1 a o governo o direito de annullar o exercício desse di- tude de autcris3ção legisl:;.tiva, etc. >>
reito? Uma. lei da ;1ssembléa rrovincial é tão obri.:;atoria
Mas a segunda 6 concebida ne~tes termos (lt!) :
como qualquer outra; c, se uma lei geral crear uma orcc .... embora tenhão sido decretadas certas e determ!dem de emprego8, ha de se consentir que o governo possa
obstar a execução desta lei, não provendo esses empre- na~as quantias para semelhantes servi~os, pe.las leis do
gos? Não posso aceitar semelhante opinião; acho que orçamento, ou por leis especiaes. >>
Isto acarretaria uma inteira infraçção das leis e o predoEsta rcdacçã() me colloca cm estado ele duvid.1, e
mínio inconstitucional de um só dos poderes políticos.
por isso eu pt:ço uma explicação; se o serviço é dccreNt;o sti se Hl ton usa•Jo deste expediente, não sei ~e tldo com uma quantia certa, necessariamente tfmos uma
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lei anirrior que o decreta, cu e~t:l lei seja especial, ou ços ás quantias e:>trictnmente fixaJDs. Neste caso 03 creu ide orçamento, sempre é ant( rior; creio que ahi ha al- tos supplemcntarcs dependerião unicamente do arbitrio
rrmn defeito de redacçno.
do poJer executivo.
.
0
Ora, p1rece-me me~mo que a doutrina deste artigo,
Eu me explicarei talvez melhor, apresentando e:<emp!os
conf(lrme comprellen,lo o pemamento da illustre com- de uma e outra especio dt! rubricas. A lei do orçamenmis~ão, r.stá ~revenido pelo § 'll <!.) art. 4° da resolução to decreta annualmente certa quantia, supponhamos
de 9 de setembro de 1850, que diz o seguinte (Lê.)
· 1,500.000~, para o pes.soal das alfmdegas. Ora,. as classes,
Eu entendo que a illustre commiss~o não deseja par:l a o numero e os venc1mtnlos dos officiaes das alfanrle,.,as
rr,..,r1laridade de nossas fin: nças que se ~bra um credito achão.-sc regu 1a.los. por leis ou re;;ulamentos feitos ;o r
sot1re a despPza ou serviço ainda não autorisado por lei auton.sação lebHJ:,ttva; e, qualquer que tenha sido a
~nterior ou ror decreto do poder executivo emanado de quant1a fixada no orçamento para este serviço, o que se
uma autorisação elo poder legi lativo. Sendo assim, po- gastar elfcctivr.mente na conformidade dessas le1s ou
nl·amos na praxe d,) exemplo o que póde dar-se: urna lei regul~mentos e os. cr~ditos abertos pel0s ministros para
do o:ç manto decreta a quantra de M:OOO$ p:,ra a cons- suppr rrem a deficrencra do orçamento são consequencia
trucçào de um quartel; e~ ta quantia é insu!licit nte; man- da !ti: não .h a em taes casos despeza creada por mero
dando. se fazer os orçamentos á vista dos plallt1!!5, em cc n- arbitrio do gover uo.
fequenc=a talvez mesmo da carestia, ou da alta dos preços
Os vencimentos dos empregados das alfanJegas são
dos salarios, ou do pr• ço de materiae~, vê-se que a quan- com postos de duas pa! tes differc ntes, a saber: ordetia de 40:0008 é insufliriente : temos a lei anterior que a nados e porcentagr ns, que varião·com a renda das alfandecretou, ou seja especial ou do orçlmento ; 'ogo, parece degas.
que o cred:to supplemenlar recai~ e sobr~ urn serviço auO Sn. FERRAZ (ministro dafa zenda e presidente do contorisado e decrttado por urna let anterror. lUas pela se- sellw):Hoje ha gratificações.
gunda parte deste artig-~ de~e-se supror que não possa
O Sn. VISCOXDE DE ITÀllORAllY: -Ou gratificações,
isto ter kg1r, porqtle dtz (Le.)
Ora, quanto mais eu combino hto mais me vejo per- que é a mesma Ci,usa. Esta dcspeza nunca p6de ser 'calexactidão; se a rendl das alfondeaas cresce
plexo, por isso que na primeira p1rte diz • qne não es- culada com
•
•
d
t!.
'
tejllo regularlas por leis ante1iJres. » Ora, entrudo que Os vr llCimen.os cres~1 m o mesmo morlo. Assim, póde ~
não é necessaria a rcgularisação por leis anteriores, ha de acontecer mmtas vezes que no fim do exercício
mls sim a decretaç:Io, fOrque nem todos os serviços po · para que s.e de~r~tc u a lei se reconheça que a quant'a dedem ser devidamente regulados por leis anteriores. Em cretada~ msulli~·ente para fazer a de@peza com esre ramo
ma teria de obras pergunto: qual é o regulamento que d~ serv1ço pui.Jhco. Fm tal caso o governo, abrindo crese pó de dar? Será a re~pcito do seu plano, do modo drto supplemnltar, não pratica um acto arbitraria ou
'
por que devem ser prat.cadas, ~e por arremaiação ou sómente filho de sua vontadr.
Aqui temos, pois, um caro em que a quantia decretada no
contrato, se por administração? Se a respeito dos planos, creio que isso é m1teria propriamente do poder orça~ento é subordinada ao serviço, e não o serviço á
executivo,materia que pode ser até certo r-onto varia- quantia decretada.4Supponhamos agora que em uma lei
vel, póde a"ontecor '1lle um p'ano depois de fOStO em de orçam~nto se decrt:~a,·~ a qu~ntia de 2:000$ para
execução seja reputado não p"oveitoso, que não assente comprar hvros para a brbhotheca publica. Neste caso a
sobre bases solidas; se é quanto ao modo de fozer-~e a ar assernLléa gerul legisl~tiva tinha tido em vista que se
remiltação ou administraçao, isto lambem impo: ta ma teria comprasse uma quantrdade tal de livros que não , xcemuito particular e economica, c deve seguir as regras dess~ a fomma de 2:000$ ; mas o governo, fundando-se
geraes já estabelrc:d3s para o serviço d~s obras : póde na le1 de 9 de setembro, que acúbei de ler, e na maneira
dar-se mui r as vezes a convcnit ncia Je construir-se por P?r que ella tem sido entendida, poderia ~brir um creadministração antf's do que por arremat3ção. Por con- dtt? supplern entar do 20:0~08 ou mais para comprar
sequencil, eu creio que não comprehendi bem o artigA, ma1?r numero de livros ; e rara justificar seu protalvez por falta de alguma~ expltcaçõ' s : no cntr< t .. nto cedrmento allrg;ria a necessidade dos livros e o facto de
sou levadG a crer que a primeira par ta é a:gna de ser existir nu ld dv orçamer.to a rubrica que o autorisava a
aloptada, supposto que estaja prevenida pelo art. 11 gastar dinheiro com esse <en-iço.
Pergunto eu : neste easo não se ultrapaisa a di~ posição
ílo § to da resolução de 9 de setembro de iSSO, que deve
ser cçmsiderada como a verdadeira base desta materia, legislativa? não faz o governo uma despeza que n3o fóra
embora não tenha sido executada. São estas as explica- autorisada pc-lo pNier compt t n~e? As camaras entecções qne desejo obter, porque é t:tl a m~teria do artigo dêJ .ão que JJ.ão d~vião decretar para o rerviço-de que rallo
que n:lo df'sejava que l'oss~ approvado ou não sem au. maror quaut.a que a de 2:0G08 ; mas o governo, sómente
por.que encontrou no orçan:en_to uma rubrica que o au~
diencia da commiss:io.
t?rtsava a ~astar esta qu<Jnt!a, Julgou que lhe era permitO Sn. YISCONDE DE ITAllORAnY: -Sr. presidentP, tldo e!eva-Ja a 22:000$. Ers aqui rorque a maioria da
para condeFC:ender com desejos do nobre presidente do comm1s.s:io propu!1ha que, quanto ás despeza s que est~o
conselho, que quer que alguns ~os membros da commis- regu~adas por l~ts ou decreto do governo expedidas
são de fazenda deem t-xplicações sobre o artigo additivo de em vutude de ler, pudesse o governo abrir creditas supque se trata, é que pedi a palavra a V. Ex. O artigo diz o flementares na fórma da <le 9 de setemLro de 1.850,
seguinte: (U.)
mas que não lhe fosse permiUido faze-lo nos outros casos.
Pód~ ser gue a maneira porq~e está redigido rste a1 tigo
O § 2° do art. ,to da lei de 9 de setembro de 1850 reza
não seja mmto clara; mas o pensamento é este.
assim: (Lê.)
. As rubric~s de que trata e~ta lei podem ser e são effecFiguremos ainda outra lrypothese, a saber : que no ortrvamente de duas naturezas di!Terentos. Nas primeiras çamento ~e decretava a quantia de 300:000~ para contimbmet te-se a quantia decretada no orçamento ao ser- nuação das obras do encanamento do Maracanã. Estou
vi;o que fe tem em vista realizar; nas segundas sub- convencido de que o governo não podia gastar mais de
mrttc-se o serviço â quantia decretada. No primeiro caso 300:000$ co~ este ram.o do ~erviço publico, que não lhe
as despezas são resultado das deliberações do poder le- era dado abnr um credito supplementar de mais 800:000~
~islativo; P, embora as qu:mtias decretadas por ellas se- ou 400:000$, e elevar a dfspeza a 600:000$ ou 700:000~.
Jão insufficientes, os creditas supplementares abertos Quando a assonbléageralle~islativa decretou os 300:000~
pel,o go·rerno são consequencia necessaria de acto legis- avaliou os recursos que tinha pm a esse serviço, sempreluttvo, porque estilo já anteriormeure reguladas; que- judicar os outros a que era igu<Jlmcnte forçoso acudir.
rem leis, querem regulamentos do governo feitos em ,·irTal despeza nüo está regulafla por leis ou decretos :mtude de autorisação competeute. No segundo caso, porém, teriore s ; não lu lc i ou decrt to que determine o andanão acontece o mesmo; a asrernbléa geral lixa quantias mento que deve ter a obra, que determine o numero de
d~terminadas para serv:ços que não estão regulados por operarios que se davem cmpreg:!r, o qual a quar tWadc de
!et ou decretos do go,.orno, e submctte assim os servi- materiaes que se deve ga~ ta r.
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E', portanto, uma despeza que, não estando deter- discute as quantias necessarias para
minada por acto legislativo, dere ser limitada pelo algarismo fixado na lei do orçamento. Por isso entendeu a commissão que devêra distinguir as despezas qae estão subordinadas ou reguladas por leis ou regulamentos anteriores
das que nã0 estão neste caso.
Pelo que toca ás primeiras, o govrrno abre creditas
sU:pplernentares para executar as prescripções da lei ;
no segundo rf'gula os serviços e dá-lhes maior extensão
do que o legislador previu ou determinou.
Os abusos e as censuras a que teem dado Jogar a lei de
9 de setembro de 1S50 provêm de ter o govemo entendido que, pelo simples fJcto de se ter oberto na lei do
orçamento uma rubrica creando qualquer despeza, está
elle autorisado para elevar essa despeza, abrindo creditos
supplementares.
O nobre senador, que me faz a honra d<:? dar-me esse
aparte, percorra os balaiJços e synopses destes ultimo~
anno~, e verá exemplos do que ac&bo de dizer.
0 SR. SILVEIRA DA 1\f<>TTA dá um apr.trtc>.
0 Sn. YISCONDE DE lTABORAHY: -Seja ou não abuso,
o facto é que se tem estabelecido como regra, e regra que
não convem que srja continuada, porque nullifica as
~ttrilmiç:ões das carnaras, porque dá ao governo o poder
de lixar a .despeza do estado, porque lhes hrtpõe assim a
obrigação de crear recursos para Sl.'rviços que cllas não
decretarão.
0 Sn. SILYEIRA DA MOTTA:-Ha creflitos supplementares até sem rtlação alguma ás verbas do orçamento.
0 Sn. VISCONDE DE lTABORAllY: -Alguns se teem
aberto (~m verdade que, na minha opin:ão, violão a letra
e o espírito d~ lei ~e 9 de setembro; mas não tl'alo agora
senão da proVldencia proposta pela comm1ssão com o fim
de evitar os abusos dos credites supfllementares.
Tendo dado as explic .. ções peJiclas pelo Sr. presidente
do consellJO, devo accrescentar que o artigo additivo de
que se tr~ta ~ão ~eve agora ser approvado, vist~ como
wa doutnna !icana em desharmonra com a decisão do
senado a respeito da primeira parte do at·t. 4. 0 , que foi
rejeitado ha poucos clias.
Quando a commissão de fazenda foi encarregada de dar
o seu parecer soLrc a proposta que nos veiu da outra
camara entendeu, como tinhão j:l entendido muilos outros membros da assembléa gera I, que era um principio
desorganisador de nossa~ finanças a exislencia de leis especiaes creanrlo des.pezas avult«e~issim~s, que n~o são
contempladas na~ le.Is. do orçamento, v1sto que ficavão
por este modo wlubJdos os rc·present:Jntes do paiz de
exercerem o direito que lhes pertence de annualmcnte examinarem , avaliarem e fiscalisarem as despezas
publ.cas ; c .que devêra, portanto, p1 opor a adopção de
alguma medida que ~emedtasse esta irrcguJ<.~rid"de de
nosso systema financeiro. Procedeu, pois, a maioria da
c?mmissão a um e~ame minucios? de todas as leis cspe
cwes a que me rehro, e da:; quanuas que por conta dellas
se tit~hão ga~to 1.1 s ex~rcicios ~nte1 iores : contemplou
na 1e1 que dtsc~_!;Imos, e em r~bmas di.>tinctas, as qunntiaz que clevenao ser de;pendidas no exercicie co, rente
por couta ~os servi,;os crcados por c11dJ uma das ditas
lois es~ec1ae~, regulando-se. para isso pelo ternao medio,
em m.u1Los casos pelo maxtmo, d.1s dcsptzas dos annos
a.nter10res: esta.bclecc>u cerno regra que o governo pedina, de ora em d1ante, nas propostas de orçamElnto,as quantias ~equer.iclas pa~a es~es serviços,e propor fimlmeule que
as diLas leis especwes Jossem revogad~s. A commissão só
isentou desta revoga_ç~o as leis que ~brem creditos para
pagamento de exerciCtos findos, c não fez menção das
que antorisão o governo para despender as sommas uecessarias pa_ra. pagamen:o da divida inscriplu, das reclamações brasileiras e po1 tuguezas, e dos prezas feitas na
guerra da independencia e na do Rio da Prata, por eonsidera-las comprehen~:.das na denominação geral de
-pagamento rle exercJcJos findos-; e não teria duviua de
proput· alguma subemPnlla, fe se cntendtsse que não
flcav~ bem claro este ptn'a[}1ento.
Asstm, contemplou a commissão no orç~mento que se

a~ obras ~o encalllmento, para as da alfandega da côrte, para o dique, para
o cáes da Gloria e do manguo da Cidade-Nova, e para
muitos outros serviçvs creados por lois especiaes; e sómente entendeu que não devêra contar com as que já
tenhão preenchido o fim para que forão decretadas, como
por exemplo, a que dava ao governo um credito iudcli~
nido para compra de vapores.
A maioria da commissao nao teve, pois, em vi, ta senão
propor o meio de regularlsar, melho1 ar nossas leis fin~n
ceiras e de .Po:-las em harmonia c~m a constituição do
estado, restttutndo ás camaras o dueito que lhes compete de avuliarem, fixarem e fiscalisarem as despezas
publicas. Parece, portanto, que o Sr. presidente do conselho não examinou bem o trabalho da commis~ão
quanio altribuiu a espírito de hostilidar!e a apresentaçã~
da idéa contida na primeira parte do.~.., artigo additivo.
A quem pretenderia a Ctltntnissão hostilisar? Aos mi~
nisterios anteriores? Nesse caso a hostilidade seria tambem contra mim p:-oprio, porque durante o meu minbterio
não se adoptou, nem fui propr•sta S(·melhant~ medida.
Seria contra o mini,tcrio que t·X stia quando esse artiuo
foi offerccido l!O St nado? NinguPm ignora que eu da~a
meu apoio a <·sse ministerio, e que por conseguinte não
concorreria para r.ad?pçào de uma mediJa que tivesse por
fim fazer-Jl1e oppesiçào. Nosso intento f.Ji unicamente
propor um meio de remediar inconvenientes que nós todos reconhecemos, que o proprio Sr. prcsiuente do conselho reconhece tambem; e nesse meio nada ha de hc•sti!
a quemq ler que seja, nadit de anti-administrativo,
~acla qut;j perturbe a marcha e continuação dos s~rviços
Ja decretados.
E' possível q11e uma ou outra das leis especiaes nos
tivesse escapado no exame que fizemos; mas, se assim.
aconteceu, o que aliás ainJa não se demonstrou, deveria
isso ser attribuido ao pouco tempo que li vemos para este
exame miuuci no, e não ao Jesejo de embara~ar a marcha
do governo.
.
Ora, no artigo que agora se discu'e a C·)mtuissão propõe que o governo nào possa al>1ir credites supphmenlares senão quando forem insuffit.:ientes os das J ubricas
que tralão de despezas já ante1 iormentc reguladas por
lei ou decretos expedidos em· ,·irtude ele autorisações
~egislativas ; m~s a ~ejeição u.a pri~eira parte do art. 4°
Impor ta a contmuaçao de mm las le1s que abri: ão creditas
indefinidos para serviços que nã@ e) tão neste caso: logo, a
appr,Jvação do i 0 seria incülwrente com a rejeição do 2o.
A lei que discutimos r.onsignou a quantia de 300:000a
para encanamento das aguas do Maracanã; mas licou em
vigor a lei e~pecial que dá ao governo um credito ilhmitado para este serviço; como, pois, se ha de approvar ou~
tro artigo que f'rOlJibe despender-se nesta Ve1ba ma·s de
300:000U, quando, rc·jeitando a primei• a pa: te do art. 4°,
quiz o senado que o governo disprn·lesse nessa obra a
quantia que llle ap1·ouve~~e?
O que digo desta verba de despeza é applicavel a mui·
tas outras. E', pois, claro que o artigo qtJe se discute não
porte ser approvado, porquP. tem estreita relação com a
doutrina de outro que o senado já rejeirou. Se me fosse
permil!ido, pe~iria licença p:~ra retira-lo; ma o, n~o estan·
do na casa o digno membro q11e o assi~nou comigo, Jimi~
tar-me-hei a votar contra o mesmo artigo.
O SR. FRRRAZ :-A explicação dada pelo nobre senador pela provincid do Rio de Janeiro, meu amigo, proccd~
em certos e dcte1 minados casos ; m~s não é procedente
a respeito de certos serviços. Proc1 de na parle relativa,
por exemplo, aos empregados da justiça, aos ordenados e
despezas fdtas com juizes municip:.ws, visto que por uma
lei especial está o governo autorisado para crear juizes
municipaea. Procede em iguaes circumstancias a respeito
das all'tmdegás, e cujo exemplo o nobre senador citou.
Se, porém, nós <tJ1pl:carmos o principio que sustenta
o nobre senador a outras verbas de despeza, pederá
crear ernbat·aços. Por exemplo, a verba-Restilu•çõesna minha opin:ão nunca deve ter quantia !JKa. Está
mal aqt~inhoarla a verba-!'remios de letr;,s, dt~scon
los de <~S~ignados das all':rnrlegn!!, commissão de corr cta·
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geme seguros-, e para isso se arbitrou apenas a quantia que é p1·eciso coarctar, allás infullivelmcnte continua.
do 10:000U; nã J póde ser sufficieiltt>, e no entretanto, pelo remos até che3ar a esta conclusão a que se referiu 0 noprincípio do meu nobre am;g1; estão sujeitas á regra do bre ~enador.
·
servico suje:to á ~uantia votaJa, o que n'iio se pode dar.
Le~nbro-me agora de passagem de alguns creditos que
NãÔ ha 'lei untenor que determine o serviço respectivo; não .forào c0~templauos:. por exemplo, 0 dc.~s despezas do
circumstancias especiaes ó que f~zem avultar suas despe- Cal.lldo da ctdade de Dtamantiua, e do bispado do Rio·
zas r, se3undo a doutrina do serviço ser subordinado á Grande do Sul, e muitos outros para certas e determina·
qu;ntia, marcando·-se :I.O:OOOU nesta ultima verba, o go- das obras.
veroo n1a púJe pela doutrina do arti:;,o ir adiante.
Se fóra possível neste momento eu ]<ir todas as disposiOra, aindtl ha urn exemplo que o nobre sen:1dor me per- ções geraes das leis de orçamento, o senado veria a imdoará·que eu apresente.
pos~iuilidade que de nós se exige de annullar taes crediDecrcta-se uma obra conforme o orçamento; esta obra tos, porque por conta de!Jes despezas se estão fazentlo.
não pó LI e importar em mais de 40:000$ ; o pensaSenhores, ás vezes não é um miaistro que entra que
menta do legislador não é sómcnte dar 40:0uog, mas s:m crêa certas despezas extraordinarias,. ás vezes elle as
que a obra se faça. Por uma circumstancia qualquer, ou acha já feitas, ou sómente as conhece quando devem ser
por d&ito do plano, ou por det'tito da avaliação das l~nçalas por conta de algum credito, porq•.• e certos pre·
dcspezas, esta obra, que o legislador quer que seja con· stdentes de província tomão a si a responsabilidade de f::.clutda, não póde .ir ao cabo com a (ijUantia decretada ; zer certas despezas que julgão indispeosaveis.
muitas vezes póde faltar uma diminuta quantia, por
Lim:to·me a estas observações. ~bs desde já declaro
exemplo, de 200$, 300S, 400~ ou 1:000~; neste caso, ao senado qut>, senrfo contrario a todas as doutrinas de
a obra, que, segundo a vont~da do le~Llador, devia ~er creditos indefinidos e de creditas supplementares para
feila, não póJe cheglr ao seu firn por falta da necessaria despezas não autorisadas, não esquecer-me-l1ei do em·
quantia; e então o que fazer? •.• Para· la?•.• A parada de penho que co~tr~io n~ste. momento de, logo que me.
u.~a obra muitas vezes causa damno ao serviço publico e apresente ao poder legtslattvo na futura sessão, o!ferecer
traz augmento âs despezas; e, se porventura se pudesse dJd~s os mais completos possíveis para que se tome uma
fazer loóo u despeza, ficaria a obra concluida.
medida a este respeito. E tambem direi: não sei se me
Outro. exemplo. Dccreta·se uma quantia que suppõe se verei obrigado a assignar algum credito extraordinario
neces~aria para uma obra : por qualquer razão peculiar, de despezas já feitas.
ou do solo sobre que assenta a obra, ou em consequencia
O SR. VISCONDE DE ITABORABY: -Sr. presidente,
da influencia de certas c.msas naturaes, e5ta obra póde tomo de novo a palavra, não para oppór-me ás conclusões
demandar uma somma accidental dadespeza, e pelo artigo do Sr. presidente do conselho, ou dtfender a doutrinl
additivo da nobre commissão essa desp~ za não póde ser do artigo que se discute, pois já declarei votar contra elle;
feita, e a obra será prejudicada. Como estes ha muitos mas unicamente para arredar de n. im e do meu illustrado
outrCls exemplos. De sorte que, a meu ver, não se póde collega da maioria da commissão a censura de leviandade
estabeleca uma regra geral além daquella que se acl1a ou precipitação com que teríamos procedido, se fossem
no § H do a1 t. q.o da lei de 9 de setembro de 1850, regra funda las algumas das observações que acaba de fazer o
quA ó absoluta e que compreheu.je todos os casos, por. Sr. presidente do conselho.
que não admitte senão aquellas despezas que tiverem
Di~se S. Ex. que hé!via ser:viços que não poderião ser
sido decretadas.
·
contmuados por não terem stdo contemplados, quer no
Vomos agora ao inconveniente. Decretada, por exem- projecto de orçamento enviado pela camara dos depu~
pio, a despeza com uma obra, qual o inconveniente tados, guer nas emendas da commissão; e, para demonsque pód;! ha'ler de um credito supplementar, quando tra-lo,fallou-nos nas verbas-Reslituições e descontos de
haja falha no plano ou no orçamento desta obra? Eu sei bilhetes do thesouro e das alfand<·gas :_, entendendo
que o nobre senador pela província elo Rio de Janeiro S. Ex. que o artigo additivo que se discute vedaria a
deseja coarctar um abuso que se póde dar em certos e abertura de creditas supplementares para taes despezas.
determ:naJos C'asos ; mas essa regra tambem dom:na ou- Não penso do mesmo modo. As restituições são feitas em
tros casos com prejuízo .do serviço publico.
vi1 tude de lei ; e a lei que autorisa o recebimento dos
O nobre senador, depors de fazer e~ tas reflexões, tam- depo~itos impõe ao tllesouro a obrigação de restitui-los
bem entrou na outra parte do artigo. Parece-me que não logo que e!Ies forem devidamente reclamados.
pensou rc!..~th·am~nte á decretação dos creditas. Eu peço . Concordo com o nobre presidente do conselho, e já
licença para lhe ponderar que a não decretação dos credi- tive occasião de expender a minha opini:lo perante as
tus, como se fazia até :1.858 a 1859, pó de trazer grande per- camaras, em que beria mais cocscntamo com a indole
tudJação, por isso que actualmente estão em andamento desta despeza que se praticasse com elia o me~mo que
muitos s1·rviços por conta dasses creditas, e alg11ns teem se pratica a respeito dos exercícios findos.
ido ainda mais além.
Pelo que pertence ao desconto dos bilhetes das aiNão sei se todos os creditos forão contemplados pela fandegas e do thcsouro, é para mim fóra de duvid11 qu'c
nobre commis<ãn, mns o que eu posso afiançar a v. Ex. é está o governo autorisado por lei a despender quanto
o seguinte: examinando no thesouro esta parte do orça- for necessario para obter por esse meio os recursos ce
mento, se me afiançou que tinhào sido contemplados nelle que carecer. A despeza que se faz nesta rubrica é con-·
todos o~ creditos na importancia de ma i j de 3,000:000~; sequencia nece~saria da autorisação que tem o governo
depois forão e~tes deduziJos, e o orçamento veiu sem a de descontar e emittir tJes bilhetes.
consignação clesws creditas. E' por esta razão, e ignoAssim, o artigo de que se trata não vedaria o thesouro
rando intlkamente que o nobre senador e a commissã'O de abl'ir creditas supplementares para as duas rubricas a
de que faz parte tivessem feito este trabalho, que eu .que me refiro. Diz o nobre presidente do conselho que a
<lost'arte fallei.
·
primeira parte do art. 4° additivo determinava que ficasMas ainda ponderare· i: ha creditos que· não estão sem revogadas as leis espcciaes e annullados os respeccoutemplaclos e net:n o podem estar (apoiados); e é pre- li vos crcditos, exceptuando unicamente os que tivessem
ci~o fazer-se um exame muito minucioso sobre todas as sido despendidos até o fim de junho proxima pass~do :
le1s do orçamento, e era, Sr. presidente, de grande con- e que por conseguinte não providenciava a respeito das
vcnimcia que o poder legislativo não decretasse taes despezas que se estão fazendo desse prazo em dwnte por
~!espezas de um modo absoluto e inrlefinid0, como se tem conta dos mrsmos creditas.
feito, cm opposição a todas as leis do orçamento. Porém
O nobre presidente do conselho está equivocado. As
p1·otesto empregar todos os meus esforços para conseguir emendas da commissào contemplárão no orçamento que
o contrario.
se discute as quantias precisas para o exercício corrente;
N<1o ha lei alguma de orçamento cm que não se tenha e, como a revogação das leis especiaes era decretada peb
~horto crcclitos indefinidamente para oL>Joctos ás vezes mesma lei do orçamento, segue-se que 11s primeiras só
qno se podião Lem definir , cuja despeza se podia ·- !icarião revogadus quaulo o governo ti vesse meios de
conhecc1·; c é isso que é preciso prevenir, é e~ te abuso contill'.l3l' os ~orviços creados por c!las. E, t.orr:.o a dizer,
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a commissão tonDu ccmo regra comignar rio crçamento
do anno financeiro corrente a maxima quantia que se havia despendido oos exercícios anteriores com esses mcsmos sen iços.
O SR. FERRAZ dá um aparte.
O SR. "\'ISCDNDE DE ITAllORA.IIY: -Perdó~-me V. Ex.;
o artigo a que se rel'ere diz o seguinte: (Lê.)
Portanto, não poJeria resullar de sua approv~ção .o
máo inconveniente que S. Ex. receia, pois. que a d1spos~cão do artiao só se refe. ia á parte clos cred1tos que não tt'
o
·
d 1s~·s
vesse sido despendida até 0 fim do anno financeiro 0 0
.a 1.859, ou que não ~stiv~sse sujeita a contr~tos celebra
dos com quaesquer IDdiVJduos ou companlnas.
Se o nobre presidente do con;elho me demon.strasse
que na disposição do art. 4° estavão comprehendtL!as aigumas leis especiaes, para cujos serviços não se tivesse
contemplado no orçamento que discutimos o creditQ nccessaria, ou se declarasse sómente que receiwa que
isto acontecesse, não lhe faria eu a ~~nor obse~vação,
comquanto Ut!Va declarar q11e não redtp esse artigo sem
acurado exame, e sem consultar com alguns dos membros
do ministerio passado que anouirão a clle.
Disse-se que as despezas provenientes das leis especiaos
forão calculadas pelo thesouro em S,OO~:OOOg. N~o rl11vido disso, mas a commissão teve em v1sta re,lum essas
despezas; E', se o nobre presidente d? con~elho _quizer dar
es ao trabalho de sommar as que forão melutdas no or·
çamento, reconhecerá que não sobem talvez a menos de.
2,000:000~ as que forão votadas pelo senldo.

nas mesmas condições com que igual favor se tem j<i
. coucedido a outras cmprez:.ts semelhantes.
a Sala d.1s sessões do senado, 4 de julho de :1.859. _
S. B..-Cansansào de Smimbú. »
O SR. DANTAS:- Sr. presidente, eu quero mandar
uma emenda additiva a este artigo do meu nobre colle~a
o SI'. senador Sinimbli. R•:cebi do presidente das AlaNn~s.
uma
do· me que se havia crea lo em 1ra. , ca1 ta, participat
.d
coto mna soCJ~ ade para encanamento de agua potavel ·
para a mesma ctdade, e recommendou-me nesta carta que
<~u empregue os meus c~forços p:ua que ila quota marcada
de obras publicas na lei do orçamento geral o governo dcsigno uma quota para auxiliar esse encanamento, assim
como tambem que eu interviesse no corpo legislativo para
que fossem isentos de direitos os materiJes necessarios e
importailos para o referido encanamento. Eu entreguei
esta carta ao nobre ex--presidente do conselho, o qual
fez-me a honra de communicar que a tinha dcpDsitado
n~srnãos do Sr. rninist1o da fazenda, para a tomar na de-·
vtda consiJeração ; mas entendo qHe o governo púde apenas resolver quanto a primeira exigencia, porquanto a
respeito da dispensa de direitos pertence ao corpo legislativo, e por isso von mandéJr á mesa uma emenda em additamento ao requerimento olferccido pelo meu nobre.
collega.
Foi lido e apr,iado, entrando Cé•njunctamente em d:s·
cus são o stguinte
ADDITAMEl'iTO,
• Em additamento á emenda do S:·. senador Sin!mbú,
afim de serem iEentcs de direito os materiaes necessa1io~ para o encanamento de illumina\ão a g.u na cidade
da Bahia, accrescente-~e: -bem corr.o os m~kriaes necessarias para o encanamento de agua potavel p:.ra a cidade de Maceió.- S. R. Paço do senado, 13 de agosto
de 1859.- Dantas . •

Outra o·bservação fez S. Ex. que tambem devo tomar
em consideração; e vem a ser q11e muitas vezes as camaras votão determinadas quantias para certas obras, e por
fim se reconhece que taes quantias são iosufficientes; e
aconteceria as.im que as oeras ficarião pt~radas, se o
governo não pudesse abrir creditas supplementares para
continuação dellas.
Enserrda a discu'são e suhmettida a maleria á voto.ção,
passiu ão o artigo e o adlitamenta.
Obras importantes, como o cáes da alfandega, por ex cm·
plo, que demanda a quantia de i Oou 12,000:000~, não se
LOTEniAS .Al'PROVADAS.
podem concluir dentro de um ou dous annos.
Entrou em 33 discmsão, e foi approvada sem debate
O SR. FERRAZ:- E' que ella já vai além do calculado. para subir á sancção imperial, a proposição da camara
On. viSCOXDE DE ITAllORAUY :- As camaras dccretão dos deputados, concedendo duas loterias em bcnfiicio
annualrnente o que se deve despender em cada uma dei! as; das obras dos igr~'jas matrizes da villa de Oliveira e
e o governo póde sempre dar maior ou .llenor impulso aos da freguezia de Passatempo, na provincia de Minastrabalhos, de modo que limite a despeza annual á quantia Geraes.
que for .consignada no orçamento. Se as camaras, porém,
CONCESSÃO DE LoTERIAS.
quizerem que esta ou aque!Ia obra se concl11a dentro de
um prazo nxo, podem autorisar o governo para de<penTeve :ta d:scussão, da qual passol:l para a 2a e sem
der dentro desse pr.1zo, não uma quantia limitada, mas dabate para a sa, a proposição da mesma camara, cona que for indispensavel para conseguir esse :esulta.do. cedendo du~s loterias .em bemficio da constn1~çã? cJa
Essa declaração autorisará o governo para abm cred1tos c~sa de caudade da ctdade do Serro, na provmCia do
supplementares, porque taes creditas serão consaqnencia àhnas~Geraes.
da deliberação do poder legislativo, e não ficarâO depcn·
_
..
f1entes unicamente do juizo ou arbítrio do governo. Não
PRETENÇJ.O DE JOAO PERElRA DE ANDU.DE.
me a.sten_derei.m~is, porque,, como já disse, só tive por ~m
Seguiu-se depois a ia discussão do parecer dJs com~
desv!ar aa mawna da comm1ssão de fazenda a pecha rlc tn- missões de fazenda e de marinha e guerra sobre a pretenção
C~lSlderada,. propondo ao senado que .approvasse a dou- de João Pereira de Andrade, reclamando indemnisação
tnna dos artigos a que me tenho refendo.
de prezas fc:itas no Rio da Prata, com o voto separado.
Julgada a '?ater!a s.u~icientemente discutida, e posto
0 SR. JoniM; _PeÇo a palavra.
a votos o artigo fot reJettado.
.
.
0 SR. PRESIDENTE: -Tem a palavra.
Entrou em dtscussão e passou sem d~bate o art1go
.
.
additivo olfereciuo pelo Sr. visconde de Abaeté, apoiade
O S~. J.onut: -Sr. pre?I~en te! esta roatena parece~
na sestão de 26 do mez passado, propondo que pelas me mu1to Importante;? petwwnan? ~e.quer o pa~a~ento
quantias destinadas ao asylo de iuvalilos da mariuha d.e S~:oooa poruma dtvtda que prf!lllttv:.mente fo1 avapagará o thesouro a mesma taxa de juro do emprestimo hada em .i?:OOOg e tanto. lia mais de 20 11nnos o..god!t cofre dos orphãos • e não havendo impuanai'ÚO pas- verno deCtdm contra semelhante pretenção em 183~; Ja no
sou com os mais par~ a'3a discussão.
::. ' '
tempo do governo do Sr. D. Perlro r, em setembro de 1827,
. . ,
, .
.
a camara dos deputados repelhu completamente um ro·
q Sr. C~n.sausão de Smunbu mandou a lllesa o segumte querimento que lhe foi dirigido sobre o mesmo assumpto,
artigO add1ttvo:
resolvendo que elle não lhe mei'ecia attenção alguma.
• Será concedida ao em prezaria coutrat.ado pela presi.or~, á vista destes precedentes, o que pretenJe a com·
dencia da Bahia ou a qualquer compallhta que por elle m·ssao com remetter esta questão de novo ao governo,
fór organisada, para estabelecer na capital daq11ella pro- para que a queremos nós recommcnda1:, e com que fim?
viucia a illumiuação a rraz a ieeuç.ão dos direitos de impor- Couformo-me com o parecer do Sr. VIsconcle elo Albutaç~o nos objectos <l~sti;1<1dos ~ rcu!izaçUo rlít empreza, querque, qu\' e11tendc nüo haver que decidir, visto Já
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ter sido a mnteria dcddida ha muitos annos. Estes indivíUMA voz:- Com isso elle fez um serviço.
duos apresentão-se agora requerendo em Jogar da quanO Sll. JoBIM:- Não cluvido que fosso um serviço, mas
tia de 16:oooa a de St:OOO~, em que dizem que importa para clle; roubou aquillo que clle mesmo tinha ajudado
hoje a divida com os juros. Não achan:lo-sc presente um a.
roubar. nos; o_ nosso g~neral disse-lhe que podia
d JS membres da commssão, o Sr. visconde de Albu- drspór
elos lanchoes, porque, embora fossem nacionaes
querque, que creu· llm parecer separado, peço que tinhão voltado a n6s depois de terem estado mais de 2.i
Eeja a materia adiada para tratar-se della quando estiver
.em poder do inimigo; Lidley os recebeu e vendeu
pr;escote esse illustre membro. O negocio é grave, porque horas
para SI. O nosso general mandou dar fardamento c mesmo
já foi repellido pelo governo e pela co.~mara do' deputados. soldo a todos os rnglezcs, e ao mesmo tempo aconselho11
Assim, me parece ser melho:- adia-lo até achar-se pre- q~Ie_ fossem os hiates entregues a seus donos, que apparesente o membro que falta hnje; c, pelo rapido exame cerao reclamandc-os.lla duvida em saber-se se com eiTeiLo
que Jiz dos papeis, parece-me que a razão está da par te Lidley recebeu ou Dão dinheiro dos donos daquelles hiadaquelle membro; peço, portJnto, o adiamento.
Lrs; parece· me que por um documento ao menos mostra- se que de dous h iates ellc recebeu dinheiro ou eno SR. JoDUI: - Peço a palavra.
trou em trato com os donos.
OSn. PRESIDENTíi: :- Tem a palavra.
(Ha wn apal'te.)
O Sn. Jo.BDI : -Sr. presidente, não posso deixar de
O certo é que !la muita exageração na conta. Depois
referir uma circum~tancia que St' colhe da leitura dos documentos apresentados, e é que em 183:\., sendo ministro veiu aquellc ingtcz ao Rio de Janeiro fazer reclamações;
d;~ f~zen"la o Sr. Joaqu·m José Rodrigues Torres, aetual e cm nome de quem as faria elle? Parte dos inglezes desYiscondc de Ttaborahy, foi por despacho de S. Ex. inde- appareceu logo no Jaguarão mesmo, e de outros obteve
Lidley uma a~signatura; Estava elle realmente autorí. ferida a prettnção deste indivicluo.
sado para reclama.r .em nome ~os 2t companheiros? E era
0 Sn. VISCO~DE DE ITABORABY :-Eil era ministro da elle realm1 nte olltC1al ao strnço do governo argentino!
marinha.
A' vista destas reclar:naçõ,•s, o nosso governo, como para
O Sn Jonnr:- Pois bem, o despacho é de S. Ex., e, condescender com Ltdlcy, mandou que se fizesse no Riose S. Ex. julgou então que devia indeferir semelhante Granle uma avalia~ão das embarcações e dos objectos
prctenção, tendo ja havido precedentemtnle promessa de aprezados; essa avalração foi feita de uma maneira muito
recomp~ nsa ou indemnisação da parle de um governo ir~egular, porque as ~mbarcações já não existião, e foi
antetior ao de S. Ex., não sei como agora S. Ex. é de f~rla n~ c1cla~e d? Rw-Gr~nJe QO Sul, como podia ter
p~rccer que seja remettido este negocio ao governo, de- stdo fe1ta aqur. Fo1 tudo arbttra1lo na quantia de 16:000~:
clarando-se no parecer que se deve attenrler ao direito e c~n~o é que agora se rcclamão S4.:000S, e depois que
deste individuo. Eu Cl'eio que naquella occasião S. Ex. o mm1stro da fazenda ou marinha de 1.834. indeft:riu esta
teve mais razão de rejeitar esta pretenção do que tem pretcução?
agora approvando este parecer, que eu repravo; e a ra0 SR. VISCONDE DE ITADORAHY:- Da marinha, sim.
zão principal em que me fundo é que Lidley não passava
O Sn. JoBI!\1: -Este individuo, depois de se passareilll
de um verdadeiro pirata, assim como o era o francez de
quem elle tirou as prezas; e tudo isto não passa de uma n:ais. de 20 anuos de resignação a este despJcho, tem ainda
verdadeira pit·ataria, que elles exercérão ambos na la- d1re"tt0. a fazer a mesma reclamação depois de tantos
gúa Mirim ; estes homens n,ão erão argentinos, ou hes- annos de comeieto sil~ncio? E' só agora, que o estado manpanhôcs, nem se prova que fossem engajados pela Repu-· dou dar uma 1ndemnrdade aos nossos oilicíaes da armada
blica Argentina, e que ll'lS fizessem uma guerra regular; que tlzerão prezas no Rio da Prata, que elle se apresenta
reclamando o qne? a sua quota? Mas cllc não era official da
praticavão actos de pura pirataria.
armada, nem fez prezas no Jlio da Prata. A commissão
0 Sn. VISCONDE DE lTABORAIIY dá Ulll aparte.
d~ governo. indcf.:riu com razão a .su~ pretenção, porque
O SR. Jonur: - O commandante da fronteira só diz nao o comderou no caso de ter drre1to a receber cousa
que acolhf:u aquelles indivíduos; permitta-se-me que alguma; elle não póde ser considerado como official ao
re~ra o que se passou; o caso foi este : um pirata francez, ·nosso serviço, e o ~ue e!le prattcou foi na mioha opinião
CUJO nome agora não me vem, atormentou, no tempo da um acto de pura puatana-o tornar a vir entre"ar-no!
~Ufbrra argentin1, as nossas embarcações de commercio com vistas de obter uma indemnidade, aquillo :omesm~
nas co~t1s do Brasil.Dej'lois de varias rcubos que nos fez que elle t!n?a aj~dddÕ a roubar-nos. Senhores, e por que
com bandeira argentina e uma tripolação qu.e não era ar- razão o m10rstro rnglez nesta côrte nunca tomou o partldo
ge?-tina, este pirata parece que olfereceu-se áquella repu- deste indi'Viduo, tendo defendido os interesses de outros
blica para vir senhorcar se das aguas interiores da provín- muitos nesta época, como os de Gui111erme Goung e oucia do Rio-Grande do Sul, apoderando-se da barra e da na- tros 1 E' porque a causa não era boa. Concluo pedindo
vegação da lagóa Mirim e da lagoa dos Patos. Principiou que seja ouvido o membro da commissão que deu o parepor apoderar. se por sorpreza de dous lauchões nossos, cer em separado, que julga não se dever tomar em conque se achavão armados perto de terra, levou-os para o rio sideração semelhante pretenç&n, como já resolveu a caSebolaty,e lá os armou de novo e tripolou com marinhei- camara dos deputados em1.827, e o governo da regencia
.
.
ro~ todos inglezes, em fim nenhum era argentino, c assim em h3:\.,
ve1u atacar as embarcações mercantes brasileiras que naAdiscussão ficou adiada por não haver casa para votar.
vegavão na lagoa Mirim. Ahi apoderou-se de seis hiates
O
Sn. PRESIDENTE·deu plra ordem do dia da sessão senossos carregados de diversos generos ua província,
c~mo couros, herva-mate, etc, e levou-os para o mesmo guinte, além da continuação da discussão ·adiada :
!to Sebolaly. O franccz deixou esta preza entregue ao
33 discussão das proposições tia camara dos deputados:
JOglez Lidley, e foi até Maldonado para arranjar a maior ia, mandando admittir o Dr. Ernesto Ferreira França a
porç~o de carretas que pudesse, afim de carregar o roubo defender tbeses em (jUalquer das faculdades de direito
q.ue tmlra feito na !agóa Mirim. Mas o inglez, que tinha do imperio, para se potll:lr oppor ás cadeiras das mesmas
aJu?auo e que via que o francez necessariamente carro- faculdades ; 23 , declarando que a jubilação concedida
gana para si toda a pr·eza, e que elle in~lez ficaria aos lentes da antiga academia de marinha José de Paiva
logrado, calculou que, se e fraucez havia de ficar so com e Silva e José Joaquim d'Avila dA-lhes direito ao ordeella, era melhor que ollc inglez a carregasse para si ; a nado por inteiro que pereebião naquelle tempo, com o
~mpreza era-lhe l'acil,porque os marinheiros crão todos parecer da commissão de marinha e guerra ; aa, appromg~ezcs, ao numero de 2.\., que com elle Liclley fazião 25. vando a pensão annu01I de 1. :200» concedida á visconAsstm sedllziu os companheiros e safou-:e para o Jagua- dessa de Sepítiha ; e 4.a, approvando a pensão annual de
rão, levando os lanchóes e os seis !Jiates. No Jnguarão 500~ concedida a D. Polucena Francisca de Jesus Maia ;
Continuação da i 3 discnssüo da proposição da refeapresentou-se ao general Bento Corr~a d(l CDmnN, que
riu:~ ca.rnara 1 autori~mdo o governo para mandar au~
commandv.va aquello. fronteira.
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miltir á matricula e actos das mu!erias. de diverso3 · ct A assemb!éa geral resolve:
annos das faculdades de direito e de mcdiCilll e ~a escc Artigo unico. Ficão conced:d~s sete loferii:B repar.
eola central os estudantes Ernesto Julio l:lanueua. de tiaamente para as obras das matrizos da ciuade fla Caro.
1\Iello e gutros, com o parecer da commissão de ms· li na, villas da Passagem Franca, Corda, Chapada, Riachão
trucção publica.
e Nova da Imperatriz, e freguezia de S. Felix ele Bolsas
na província do Maranllii.o, q1:1e devéraõ correr na côrte'
Levantou-se a sessão ás 2 horas da tarde.
segundo o plano das conee Jid.as. â s~nta Casa de 1\liseri~
COrdia desta cidade, e Sem {)f('.JUIZCl daS CODCf·SSÕes feitas
até hoje ao monte-pio dos secvidores do estado e ho~pi
taes de carid~de; revogadas para esse fim as düposições
A.cta de t§ de agosto.
em contrario.
cc Paço da camara dos deputados, em 16 ele agosto de
PRESIDENCIA DO SR. J\I..l.NOEL IGNACIO CAVALCANII
1859. -- Condede Baependy, presidentt>. -Francisco ÁlDE LACERfl,1,
vares da Silva Campos, 1° secrt:tario.- Antomo Francisco
de
Saltes, 2° secretario. >l
A's 1:1 horas da manha feita a cho ma da, achá rã o-~ e
A assembléa geral resolve:
presentes 29 Srs. senadores, f<dta~do c~m causa os Srs.
Muniz Silva Ferraz, barão de PlllJare, Paula Pessoa,
« Artigo unico. Ficão concedidas duas loterias para as
Ferrei~a Penua, Cansans:lo de Sinim!Jli, \Ya.ndedey, obras da matriz de S. Btnlo da ,i!Ja de Pastos Bons na
Vianna 1\Iafra Nabuco; e sem ella os Srs. Dw1z, barao província do Maranhão, e uma para construcção de 'um
i.Je Antonina 'barão de Quarahim, barão de Suassuna, cemite rio na mesma villa, que deve· àü correr na córte
Souza Franc~, Baptista de Olive.ira, Candido Borges, Car- segundo o plano clns conctd.d=ts ú SJnta Casa de Miseri~
heiro de Campos, Queiroz Coutmho, Pat~!a Albuquerque, cordia de:tJ cidade, e sem pl'ej11izo das concessões feitas
Pimenta Bueno, marquez de Abrantes, v1sconrle de Albu- até hOje ao monte-pio dos servidores do estad•1 e JJOspi.
querqar visconde da Boa-Yista, visconde de ltaborahy, t~es de caridade; revt>gadas p>tra esse fim quaesqaer disviscdndd de Jequitmhonha e visconde de Maranguape. posições em contrario. •
O Sn. PRESIDENTE cleclarou que não podia. hav~r<e>·
cc Paço da camara dos deputo dos, em 16 de ag<'sto de
's:io por fllta de numero de Sl's. senadores para !c r mar 1856.- Condd de Baependy, presid~mte.- Francisco Alvacas~, e convidou os prestntes para trabalharem nas com- res da Silva Campos, 1o secret:trio.-An:onio Pereira Pinmissões.
to, 2o secretario. »
ct A asscmbléa geral resolve :
cc
Artigo unico. Firiio concedidas quatro loterias para
Sessão e1n 19 tle agosto.
o estabelecimento dos educandos ar Lifices da província
do Mar~nhão, que deve: áii correr na córte, segundo o
PRESIDE~ CIA DO SR. 1\IANOllL IGNACiO CA. VALC,U~TI
plano das conctdirlas á Santa Casa de Misericordià desta
DE L.ACERD.A,
cidade e sem prej aizo uas ce~ncessões feitas até hoje ao
SU!IUIARIO. -Expediente.- Requerimento do Sr. Souza monte-pie dos servidores do est<~do e J10spitaes de cariRamos sobre a representaçâo da camara municipal da ci- dade ; revogadas para esse fim as àisposições em cemdade das Tres Pontas, na p1·ovincia de l'rlinas. - Ordem traria.
do dia. - ContinuaçãtJ da 1• discussão do parece1· das
cc Paço d.1 camara dos deputados, em t6 de agosto de
commissões de fazenda e de marinha e guerra, sobre apre- 1859.-Conde de Baependy, presidente.-Franr:isco Alvares
tençdo de João Pe1·eira de Andrade, relativamente á in· da Silva Campos, 1° secr etario.-A ntonio Pereira Pinto, 2o
demnisaçdo de p1·ezas no Rio da Prata. Discursos dos ~ecretario. u
Srs. Dantas, lffn·anda e visconde de Albuquerque.
cc A assembléa geral resolve:
A's 10 horas e Sf.t da manhã o Sr. presidente abriu a
cc Artigo unico. Fica concedida uma lote~ ia para a con
sessão com 32 Srs. senadores.
clusão das obras da capella de S. B~nedicto, na fOVoaç:lo
Lidas as actas de 17 e 18 do corrente mez, forão ap- da Venla, no termo de Lavras, na província do Cearâ,
provadas.
aue deverá ser exlrahid:.t na córie, segundo o plano das
êoncedidas à Santa Ca•a de Mr~ericordia desta ci~iade, e
O SK. 1o SECRETARIO deu conta do seguinte
sem prejuízo das concessões feitas até lloje ao monte-pio
dos servidores do e~tndo c hospitaes de cnridade; revoEXPEDIENTE,
gadas para esse fim quaesq,:er disposi~,;ões em contrario.
Um aviso do ministerio dos negocios do impor io, re" Paço da cnmara dos deput 1dos, em 18 de agosto de
mettendo um requerimento dos cousignatarios de café 1859.-Conde de Baependy, pr<·s,dente.-li'mncisco Alb·ares
desta praça contra o projecto de reforma bancaria. - da Silva Campos, 1° secretaJio. -Antonio Pereira Pinto,
A' commissão de fazenâa,
2° secretario. »
Cinco officios do 1o secretario da camara dos deputact A asscmbléa geral resolve:
des, acomp~nhando as seguintes
cc Artigo unico. Ficão concedidas tres loterias á irnm1~
:PROPOSIÇÕES,
dade do S;,ntissim0 Sacramento da freguezia de S. João
Baptista da Lagóa, da côrte, para a conclusão das obras dl
cc A assembléa geral resolve :
matriz da mesma fr eguozia, que deveráõ correr nesta ci" Artigo UJ'lico. Ficão .concedid~s quatro loterias. ~m d,lde, segundo o plano das concedidas á s~nta Çasa d~
favor das obras das matr'!Zes das Cidades de Mogy ·Mmm Misericordia, e sem prejuizo das concessões fettas alo
e Franca, e villa!t de Casa· Branca e Batataes, ná proviu· hoje ao monte-pio dos servidores do estado e llo~pitae.s
cia de S. Paulo, que deverâõ correr na côrte, segundo o de caridade ; revogadas para esse fim quaesquer d1sposi·
plano das concerli~n~ á Santa Casa àe ]·~i~ericor.dia ~esta ções em contrar: o.
cidade e sem preJUlZO das concessões ler tas ate lloJe ao
" Paço da cnmara dos deputados, em 16 de agosto de
m•mte~pio dos servidores do estndo c hosp.itacs. de cari- 1859.-Conde
de Baependy, ·presidente.-Francisco Alual'eS
dade; revogadas para esse fim quaesquer fl1spostções em
da Silva Campos, 1o secretario.- Antonio Pereira Pinto,
contrario.
2o secretario. •
ct Paço da camara dos deputados, cm 17 de llgosto de
cc A asscmbléa geral resolve:
1859.-Conde de Baependy, presidente.- Francisco Al11ares
• Artino unico. Fica concedida umu loteria em beneda Silva Campos, 1° sccrctario.-Antonio Francisco de Salficio da; obras da matriz da villa de Nova Almeida, na
tes, 2o secretario. »
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prov:ncia uo Et [) 'ríto-Santo, que deverá correr na r.órt~,
~{'gundo o piar:: o lhS conccdid.as. ii Santa ca~a d: i.UJ~~n
l'OI Lli.t desta cidade e srm prrJt!lZO das concrs, oes fe1ta.s
at~ hoje ao. monte-p:o dos serv1Jores ~o e1ta~o e ll.o~pt·
wcs de car.d1de; rel'og::dJs p~ra esse hm as dtsposiçCes
cm contr.·ario.
a Paco d.l camara dos d( puta dos, em t6 de agosto de
IS5D.-Conde de !Jaependy, preduentc.-Francisco Alval'es
da Sdva Campos, 1o sec1 etario. -Antonio l'ereira Pinto,
~o ~ecrc tario. •
· « .\ assca,bléa geral rew:ve 1
• Ar ti ao unico. Flcão cc ncc.JiJ.1s seis loterias para a~
obras c:) reparos d.~s matrizes da cidade Je Campos e
s. Jo:lo da Barra, na província do Rio dtJ JJneiro, qu.e (leverâu correr na côrt<:', segundo o pl~no das concedH1as a
s~nta Casa de Mis_ericor~1a d~sta cida.Je, e .son prejuiz.o
Jas concessões f01tas a.te hoJe ao .moute-pto dos servrdorcs do estado e hosptta,~s de cmdade; revogadas para
esse fim quaesqu.· r d. sposiçõo> em c0ntrario.
<l Paço da camara do~ ueputadoc, em 1G d~ :Jgrsto de
1850. - Conde de !Jaepenriy, pres=deotc. ~ - Francisco
Alvares da S1lva Campcs, 1° SLCretúl'i:J.-~- Antonio Pe·
rtira Pinto, 2 secretario. •
Farão todas a impr:mir, não e;t~nJo já impressas.
Um offi,~io do juiz úc pai da J'regnezia. de N~fsa Senhora da Mãi dos Homens tia BugJgnn Dl~mant.na, reme!lendo a acta da eleição de eleitores cspeciaes para
sf·u:viorcs, a que se proc(:(!eu 11:1 mesma freguez~a .a 27
de dw~mb;·o Je IS 57. - A' corumi;&ão de constJtUiç;:;o.
O Sa •.j,o SECRET.\RIO leu o 8egu'nto

l'iolu e guerro, sobre a pret~:n9iio rlc J(·Üo Poreir.1 de
.\od1arlc, reclamando a inJomni!ação de prezas fdtas
uo lUo da Prata, com o voto ~e r. arado.
O Sn. D,\~T.\S:- Sr. pre~idtnte, não se achanJo pre·
sente o Sr. vlscow.le de .\.lbuqutTqt;o, relator tlo voto em
s<:'parado, lltlll o rel<.~Lcr do patocer Ja ccmmistão, eu per;o
que :e ~d:o a discuss;lo do pilr(cer ate que se acllt:lll
presentes e.:'! e:> tiL us rtL toros.
O Sn. PRESIDE:iT& ~ -O Sr. visconde de Albuque: que
está na caS), .e o Sr. viscl nde. de Itauorully já f.:~llou as
vezes tfUC o regime nlo lho permitto.
O Su. DA.NTAS: -·Eu dcfej~va fJ~Iar sobr~ esta ques~
t[o; mas quem me l1a de respc•Hder? Qut m me !Ja de
es:.:JartCCI' acerca das duviJas que tenho 1 OI'Ainaria~
mr nte o rebtor de uma commhs~.o ó quem mo hot· tem
estudado.

(Comparecendo o Sl'. visconde de Albuquerque, o orador
pede cw Sr. presidente os documentos e contimía.)

Sr. predJcnto, ou volo contra o parecer da comrnissão 1
VutO pelo parecer Olll ser.arado que manJa indeferi!'
a protenção do mppl~cuntt'.
Sr. presidente, ln Cf!'las acções que praticadas em
certo logar c em certo temp0 re:.ullâ·J dell~s muita utiE- ·
d::de, !llJS que,pr<~ticadas f6ra Je tempo, nlo teem co:Js~;.
r[uencia alguma; da mesm:t fó1ma lla promessas que,fdtas
e curnp1·iJos Chi ctrto temro e cm ceno logar, resulta
de! las grantle provei~o ás pcsW;is que as fizorão, mas
nunca deltas rcsu:tão direi tos pclfeitos a quem as ace · tou.
Se eu co romper um cffi..:ial publico para pr:.ticar em
meu favor um ar to reprovado pela lei,promettcnJo pagarli: e, ou pcderei cumprir a ll':inha promessa por inte..esse
PARECER.
proprio, po1; um senthnento de d;goirLtdt>, mas essa prome~su nunca fit·ma ao offici;d um direito para exigir d~
• A. commiEsão de marinha e guerra, a quem foi re- mim o cumptimr.uto de uma promessa que tem po •
mettida a proposiç:io ela c: mara dos deputados que auto- fundamento um acto illicito e: eprovatlr. Vamos á questão,1
risa o croverno a pagar ao 1. 0 temnte da atmaJa Augusto e eut&o ver- se-lla que a llyt:otllese ai nua é ma= s desfanraxim~ Rolão de Almciua Tor1 ezáo os soldos atrasados voravel ao pretenucnte, po1 quanto nem o governo conrrnc lhe forem devidos, é de part:cer que seja approvada trato ti. cousa algum1 ecm elle, e, se lhe fez alguml proa nHn.:ionad.t pr0posiçiío.
messa de remuneração post factum, essa prone:sl de• P.tço do seta•lo, em 18 de agosto de 1850.- J}farque.:: penuia Jo corpo legisl&tlvo.
·
Em l827, quanJo o Ilrasil se achava cm guerra com a.
de Ca:cius.-.J. A. de·.lliranda. •
Ficon reservado, pua ser tomado em cc nsiderc1ç~o em provinc:a éo Bucno~-Ayres, Clnrlcs Lidlcy, dcb~ixo do
tommando de um pirata francc7, no rru;;;l, ~e:>uuJo diz o
OCC11Sl<10 opportUU',
mesmo Ch~rles, tiniu ello a patmte dt:: ter ente, apprellcnO Sn. Souu RAMOS:- Sr. pre'itlente, a c11mm·a mu- dcu estl! pirata seis I!Lles bra>i~e:ros, dous lanchi.io~,
nicipal da c:d:1de de Tros Pont:,s, du província de Mioas- 2:500U, mais vinte e t~ntos e;craw·', l'ór;nll.t do t1 ijg, arm::.Coracs, d:rig!u o aono passado uma rcpreseor~ç.'io .á tnfnto e núis muni,;ões de guerra, et..::; este inglez Charles
a:sen!b' ó 1 geeal, pcdintlo a crenção de um ~olleg10 .ele;- Lidlcy, aprove~tan,Jo-se ria ausen1~1a do comllilanàautcJ
lor~l naquella cidade. Esta representação fo! remetttda á francez, a cu'as ordeas el~e se acllav<J, não tendo especommi;s:lo .te estuti,tJca: rste anno a mesma camara mu- ranças de m~a grande pa1 te na divisão uos ·objectos aptd~ipal diri~>iu o:1tra repre>entaçãl) !10 mesmo scntidn, a prccudidos, f-Óc.lc sublevar a guarn:ção, que e1a ingleza,
qual l'oi reiZet• ida a com.missão de constituiçã~. Até r gora diri-giu-se á fl'onteita do irnpc1io e en:r<'gt u ao commauucnhuma soluçno tcem t1do {'S!as repr!'Se~taçoes, e algum tlante todas as embarcações com cs ( scravos, muráções
en;baraço se oiTerecc por estar esto negocw ;dfcclo a duas d~ gutrra e 2;500~ em din!H:iro; ( Jle não twha P~fa Onue
commissõcs separadas.
·
fug1r com as p: ezus, pois ach_,':'a· se na h·gôJ. Mil'iro, não
ParccenJo-me jnsta a prc tenção lb C~tmara munici pai, esp( rava gr;;tde p<Jrtc na d1vrsão dos p1 ezap, e então
e c.onvinJo que se tome cm consideração e~ tas r~presen julgou quo ganharia mais em entrega-l~s ao imperio.
Vê, V. Ex. que o governo do ll1 asilnão fez contrato
loções, a!im J~ que tenli~o ~ma soluç:\o, ('a~a ~sso refJUoiro que sejào. ellas exam~na.das pelas C?m_mtssoes reu- algum com este homtm;. rrue nem. mest~o houv~ _insillldus Je ctJ!lsiLUIÇâo e c~tallstlCa a que loraú separi.tda- ntu~ão alguma d. s uutond .. ues do rmpeno, não .Jot um
sentimento de uclhcsão á uossa causa que o moveu a fuUJentc. roH'loltiJas.
gir com us embarcações, foi a ganancia de pirata qne o
O Sn. PRESinSNTE:- Reuuz~:o o requerimento a moveu a vil' especular com a gonero~idade do imptrio e
que sojno examiqadas as representaçors de que se trata vir entregar toda a preza UtJ commanc.laute de Jaguarão;
po~as comm1ssõos rt unidas de constttuição e de e:tatise com cO'eito, jul~ando o comn~andant~ d.J ftonteira lJlll.l
tica, Os senhores quo são de parecer que assim se pro- aqud~e acto tinha sido ele gl'ande pro1·e1to para o Brasd ...
ceda quei:<\o lovuntar~se.- Hesolv~::u-w aHirmativaO Sn. ~linANDA:--.Apoü.do.
m J!lc.
O
Sn. bANTAS:- •••• porqu,mto aqurlles hi~tcs e
Comparecê, ão no decurso da sessão mais 3 Srs. sclancbõos favoreci ·o n junr.,;ào rt.s fo1·ças inim=gos, que
n <lore~.
pr etr~ndiüo atacat· a provi n1 ia do Hio-Gra ndt•, recommenORDE~I DO DIA.
dou o seu s0tYi1;o ao presidente do Ilio-GJ·nnde do Sul,
o qual, trummittind1> o oiilcio do comm_u~claute da l'ronPRETE:'íÇ~O DE JOÃO PEREI!U. Dl~ .~NDRADE.
teii:J, rccommend.ou .de s~Ja parte ao m.1111~tro da guena,
C:ont:nur.n a 1·1 discuss;1o, adiada na sc~são tb 17 no tempo dú pnrnetro Hllperadot·, dJ;.en.!o que tiJ,I!a
dt'ste mo:•, dn púcccr aa~ commi~ti.ies ele t'a<onúa c de ma- Imtll.lacl:J abona!' •\ Churlo3 Lil'.ley o soldo ..te tc1wntu
:3 í
C
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ele marinh:t patente que ... m: ma va elle ter do governo de jei~o, que passou a outro, q 10 é o q~e se aprrsen•a
:Buenos·Ay;e~, a;sÜ~l mJiS dinheiro para vestui.lrio ddle h(lje requercndu. Ora, agora, Sr. prus1dente, vamos a
e d~ seus marinheiros, e que além disto convinha rl'mu- questão.de direito. ~aqu· lle tempo e ás portas d,tqU!!l!l)
ncrar a Ch..~rles Lidloy. O governo de então, de ordl·m acontec1mcnto .ha"Jia, não obrig:•ça.o, mas utilidade cu1
do imperaJor, approvou o q'1e fez o presidente, e mandou ren:unerar se a Li.Jlcy. A. generosidade do governo poque se lhe desse os 2:500$ que elle havia apJll eht·n·lido, d.ena provoear a outros p1ratas a traz~r~·m prezas, podce que fazião parte das prez.as,, pr~r conta. do que lhe per- rn ser uma podt!rosa arma cout,·a o munigo ,· mJs aaora
•
'
'
o
tencesse. O gove,no por s~ bU nao .Po ha resolv~r. cu usa q.ue cons~quencra
pode
ter. q~alquPr p~gamento,
ao qu~l
1
alguma, porqu~nto nem Char.es L1dlcy era oillCtal da Charles Lrdley não tenha dtretto al"um! O governo não
marinha Lrasilei1 a, para ter parte na~ prezas qua na co~ contr;..tou cousa alguma: se ú in:;ta~tcia Jo s'eu d,:Jl!gado
for midade da lei de vLi o s~r entregues a seus do:.~os brasi- prom.etteu rem,,nerar Lidley, essa remunerat;ão JoIeir os, e nem podia remu!lera-lo scJI_I assentim~uto da penJta ào cot p0 legisla ti :V?· Cho.~rles Lidlt:y quando
camara. Charll's Lidley veru para o Rw de JJnCiro cem desertou com as prezas su,:ettou-sca todas as evcntunlirccommendação offidal, e dirigiu ao governo um reque da~~s. N_estt·s pa('~isha urna infl•lm:tç~o que fHtlte dos
rimento pedindo remuner;;ção do seu servi.;o, bl·m como mannherrus que v1erão com a p:eza JÚ havião m!lrJido·
a parte .do vaLr das pr~zas que lhe tocava e. a0s s~us depois de 30 annos é naturul que nem marinheiros ~
marinheiros ; e então allegava elle que tudo tinha srdo nem o me~mo Lidley ex:stão; e, se nào havia obriaa.
avalia.lo em 59:000~, avalhção que não co~sta fosse ção de pag~menlo, qu'~ direito p6de ter um constitui~te
feita legalmente; persuado-me que era uma stmplcs es- que appa1 ec~ com uma procuração depois de 30 anno.>1
~ss~ ~egocio foi leva. !o á cam·•ra dos deputados, a qual
timativa da parte de LiJley.
OrJ, como já disse, o governo, por si não o podt·n lo fa- tlec.Idm que nada h:1vra a re>ol ver; o govern0 da re"encia
zer remelleu este negocio á camara dos deputados para iuJetiriu-o,pas im'io-~e 30 anno~,tem elle força reij"udicatce
qu~ fosfe tornado t:m consideração, visto que a nossa e o que vamos ago1 a f'azer, caso passe o parecer da com-'
legisl:1ção não providenci..tva o ~aso a ,re~peito, porquanto missão? Vamos envia-lo outra vez ao govcrnn; vamos
Lidlcy era um desertor que tmha lu~1do trazendo-nos abrir a porta a novos empeuho.;; v~mr1s redver um proos nossos objectos apprehendido'; e os alvarás de 17.90 cesso morto ha 30 annos, e reconhecer que aintta ha
não comprehen lem esta hypothese, bem como a respeit'O obrigação Je se pagar a LiJiey; e depo's teremos de
da rornuoeraçüo, no que devião inknir as camaras, gritar nesta casa que o governo fez pagJnPnlos inllevidos, nós que não ttm•JS a corDg(m de repcllir prctencomo mercc pecuniaria.
A c.unara dos deputaJos de~sa época, 1827, . reen- ções exageradas.
Se náo temos forç 'l para nos oppor a edas pre! ençõ~s,
viou esses p1peis ao governo, dtzendo que n~da tm!Ja a
deliberar, e com razãu, porque ha certos serVlços que se se não temos a cor~gem de 7eJ.,r os dinheiros da nação,
pJgã~, mas que não dtJvem. merecer ps honras do par- retiren~o.-uos desta. cas~, deixemos que os ministros gas-·
lamento lllcion~l. Charles Ltdley contmunu na sua prc- tem, dtvtdão os dmheuos como qu1zerem, mas não rntm;ão e ~izia que as. prezas im~ortavú?. em 59:úOOU coragemos com os nossos votos pretenções escandalosas.
(cup. avaliação não cousta que se .ttvesse Je.to), mas q~e
0 SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE : -São os resse contentava com 25 oj0 , o que 1mportava pouco ma1s ponsaveis.
ou meno.s em 14:000~ .e tantos mil réis, tomandu
O Sn.. DANTAS:- Pelo parecer cm separa lo su;tcnpor base essa avaliação que elle tinha feito, e pedia
temos
0 despacho do goveruo, sustentemos a Jecisiin da
mais ao governo que lhe mandasse abonar por conta
1:500S, porquanto n~lo tiuha e!le o que gastar. O governo, camara dos deputados, por que um e outro não ofTI:ln·
em virtud0 deótt! pedido, ordenou ao Sr. Joté Maria d:J Al dem direitos adquiridos. O governo não fez cont ato
meida nes.ta có: ta que info;m~sse se 1: ~o oa que p~dia algum, a promessa do governo feita a seLt deh·gado
Lirlley umdos ao que elle já tmha recebido exce·lena e acerca da necessidade que elle representa-va de rt inuo que lhe poderia tocar no valor das prezas, que visse nerar-se Lidley estava dependente da approva~ão da
comquanto se satisfazia Lili! ey, e que procedesse a uma camara dos deputados, porque um governo no syste·
avaliação dos objectos 3pprellendidos ; a pessoa en- ma represenhtivo não podia praticar de cut a maueir~.
carregada da solução deste negoeto respondeu que Poderia diz~: mais alguma cousa, mas reservo-me para
nãe podia accommodar-se com Lidley, porque el!e pe- outra occasrao, se por acaso llouver quea1 me contrarie.
dia 59:000$ e contentava-se com 25 °/"' qu~utia que não
0 Sn.. MIRANDA : - Pe·~O a palavra.
se lhe podia dar, bem como n:'io podia procederá ava0
SR. PRESIDENTE: -Tem a palavra.
liação por não existirem os objectos apprehendidos. O
O
SR.
MIRANDA: -Sr. presilente, sou membro de
governo manr.lou dar 1:000g a LiJley para elle e seus
marinheiros, e ordenou ele novo que ~e nomeassem pe- uma das duas commissões que examinár ão este negocio,
ritos para av<Jliarem não só os hiates e lanchõcs, como o a requerimento do commendador João Pereira de Andramais apprehendido; procedeu-se a esta avaliaçã0 ; do de, como cessionario desse oiiic.iJl e desses mariiJheíros;
que constava ter sido appreht>ndido l'oi tudo avaliado em corre-me, portanto, o dever de sustentar o parecer que
16; 000$. Note-se que, se prevalecesse a primeira ava- formulámos.
liação feita por Lid!ey de !>9:000~ , e pedindo elle
Os documentos farão em prime:ro Jogar examin~dos
a quarta parte, teria elle 1h·:OOOU e tantos mil réis, pelo Sr. visconde do Itaborahy ; e elle, como relator das
dos quaes, descontados os 3:500~ que recebeu, o duas commissões, pruferiu um voto, com que nos consoldo de sua patente, que ~('mpre percebeu, e rlinheiro formámos, e que foi assignado tambem pe:os S! s. marquez
para roupa c par·a os marinheiros que, SI gundo diz o de Abrantes e marquez de Caxias, pelo Sr. Souza Franco
presii~nte do Rio-Gt ~nde, se lhe mandou abonar, pouco e pelo orador que neste momento occupa a a!tenção da
teria a haver LiJJey; se, porém, prevalccor a avaliação casa. Teve, portanto, o parecer da maioria os cinco vomandada fazer pelo governo, en·üo nada se restará a tos que acabo de mencionar, nüo merecendo súmente o
1·d1ey, ao conlrar io tt:ria olle diuheiro de mais. E ll0- do Sr. visconde de Albuquerque.
A maioria das duas commissões entendeu que o senado
te se que, quando o governo. pedtu infot·mações se o
1 ·000$ pedido por Lid ley, e com o que elle já havia fazia um::~ injus:iça gravíssima ao pretendenle, se lhe inclc·
recebido, poderia exccdt!r ou não á quota que lhe hou- fi risse o seu requerimento; a commis~iio n[o manda dar
ve>se de pertencer na preza, revelou bem as suas inten- quantia alguma ao peticionaria, o qr10 e!la faz é reconhet(ões que ~ó Jlle pretendia dar ~ qtwta que !h e perlt-n · cer o direito e devolver ao governo os papeis do prctC'ncesse na preza, ava!ii.ldos os objectos como comprados dt:nto, para que o mesmo governo, vt•rilic3nuo o que se
pelo governo, como conf~ssa o mesmo governo no seu possa dever ao l)eticion,lrío, lhe faça justiça, mandnndo
pagar aquil!o que exactamente for. Eu creio que de outro
oilicio ao Sr. José Maria ele Almeirla.
Finalmente J'oi ouvido o conselho supremo mil:tar; na medo náo se poderia proceder.
O nobre senador que acabou de impugnar o pare~cr
resolução da consulta á regencia indelirira a Lidley, o
qual, rclinwdo-sc \lcnu cOrte, dou procuração a um su- parte de um principio llUC não posso deixar de repcll!r;
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prore.;to contra elle com todas as miuhas forças. Em
nome do.> interesses do meu paiz e da dignidade do governo Jo imperio, não q:ue: o saLcr, ainda mesmo qu:m.Jo
se houvesse dioso tratado, se os inglezes que retom~rão
as emil~~rcações, os esc ra vos e a propriedade lm~sileira
rouuadJ. na occasiã.o tia guerra com a Confederaçiio Al'g1·n tina, e. que no~ Vit:rão tudo restituir,, Ím pe.dindo a in •
va,ão r•·ojectada pelo general Alveur no 1mper10, segundo
:~ttcstão pessoas e :JuturídJdes insu,peitas, cotno o gener.• ! cnmm mdaote das fronteiras B, nto Corrêa da Camar:•,
o presidente da província Salvador José Maciel e outro>;
nfto qnero saber, digo, se ess::~e pessoas, que assim para
comnosco tão nobremente se portárão, procedêrão ou
não as~im por motivo reprovado ; se o fizcrão, lalt:mdo
a olgum principio de honra ou de dever para com outros,
co 11 quem se aclla>s(·m porvmtura alliados. Tambem
n.'io me importa s:.bl·r se o governo OJ as autoridades
do imperio os incumbirão JU não de semelhante tarda !
O que eu d~::vo, e só quero fazer, é examinar se se
deu on não um facto do qual o imperio derluziu reconhecidas vantagens na guerra com a Confederação, vantag(•ns que imiJedir:1o um roubo, e mais que tudo umtt
ini'Usão. Se se deu esse facto, que o nobre ~enador não
contesta i se esse facto acln-se exubcrantemeu.e pro·
vario por estes documentos; se o nc.sso governo sempre
o r~: conheceu; se man.!ou avaliar cs objectos reprezadus;
se prometteu uma in.!emni~~ç.áo; se foi o mesmo governo quem so ici:ou unú soloçãe da camara dos brs.
deputados ; como dizer-se e sustentar-se que devemos
ser indill'erenles a esse facto, e qu:! com tranquil!a
consc:encia nos cevemos com e!le locupletar? E' isto
di~no do paiz?
Erá~:~ piratas esses homens? Procedêri'io por vingançl
para com os seus alliado's 1 Desertárão 1 Praticárã.o um
acto que não era moralmente bom 1 Concedo tudo! Deverrmos então CO!lstituir-nos juizes de nossos bernfeitons? Devemt>s ser nós que lançaremos á face desses ho
m tH o ferrete da ít;nominia? Deveremos nós praticar
para com elles o que elles praricârão para com outros,
i~ to é, apoderar-nos de um roubo?
Sr. presidente, cu supponllo que as idéas ele moralidade, de gratidão e dos solemues compromissos que o
governo nccilou repdlem se melllante maneira de inJemJlis:Jr servi~os tão importantes! Eu admiro como se possa
assim petHad
E'· me indiiTerente que o governo nada houvesse cncommcndado. Pois o governo poderia ir tratar con1 es'c
homem, a quem nc'io conhecia e qrw se não achava do
nosso lado? Quando é que passou como principio que
na guerr.1 só se pagão os serVIços que se encommenJao?
Na guerra acolhem-se e premião ·se todos os ~erviços,
embl·l'a prestados por um traidor.
.
P1 oduzir ão ou lJÚI> os serviços prestados por Lidley
reconhecidas vantJgens ao imperiJ? Sim ou náo? Esta é
a questão. Conlestão-nos que nos fossem restituidos escravos, dinheiro e navios? Não, seguramente. Seja, pois,
qualq.uer o incentivo qut> levasse os reprezadores
a ?Ss1m proceder, o cert<J é que esse incenrho não
f..t uma recompensa da parte do imperio! Coitados! Não
passto para nós de uns desertores, de uns criminosos,
de uns misera veis! Que bom reconhecimento!
O Sn. DANTAS dá um aparte.
O Sn. MIRANDA: - Segue-se então disso que nós nl'ío
devemos indemnisar este acto? O nobre semdor disse
que, ~c o gf\lverno naquelle tempo tiveese feito uma indt•mJusaçüo, bem; mas que hoje n~o.
O ~~· DANTAS :-Que tiraria algum proveito naquella
occastao.
0 SR.. PRESIDENTE :-Attenção l
d' O Sn. llfiRANDA: -Sr. senado", desde que o facto foi
Jgno, desde que o paiz do;xou do ser invadido .....
0 SR. DAlUAS:- Sem duviJa.
(lia outi'OS pa;·ccs.)
~ SR, MIRANDA. : - Então ach5o-se de acCO"do co
nugo neste ponto principúl! Com que razões diremos
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então ao paiz que indefirimcs a prctcnt,ão do cessionario de Li !lcy 'I
As rnões que o nobre senador apresenta IJão podem
de. certo pr<>valecer na con~c~enci~ do sr nado, para indefinr a pretcnção do pcttcJOnariO. Nem é razão dízer
que o f:~cto nasce de fonte ill!cita, nem o governo não
contratou.
,Quem contrnhiu a o~rigação solemne e po>ith·amente
fOI O governo ào ra1z j quem entrOU f.'!11 ria de ncao.
ciaçõos com os rrprezlld~res }'oi o governo do palz ;
quem m:m·lou ('lltregar· dmhmos por conta da iodcmnisaç~o foi o governo do paiz; quem recebeu as propriedades e as restitr1ÍU aos lmtsileiro~ esoolia•los foi o
~o.verno; quem m1ndou avalbr os objectos reprezados
loto governo; qur m se apresentou aute a camaru dos
c1eputados pedindo uma solução. porque a especie não
estava pre,·enida n· salvarás de 7 de ae~cmbro de 179f.>
e 9 de m<.~io de 1797, fd o governo do pniz~
0 SR. DANTAS dá um aparte.
_o 8:1 •. MntA~DA:- Pois be~1! Elia entenJeu qne
nao devta cJ, flm; mas esta dcc1são da camara dos deput~dos poderá dizer-:e que passou em julgado, como
d1sse o no~re se~atlor 1 Se as mesm3s leis qu2si quu.
nunca passao em JUlgado, porque podem ser modilicad3s
por outr.1s lds, eomo se pó 'e dizer que deve subsisti!'
!'ternamente a decis:Jo de uma tó camara, que não 1em
caracter de lei? Nüo sabe o nobre senador que as decisões de uma c~mara podem Fer modificadas na sc~si.'ío
seguinte? qa~ um· p~ojecto rejeitad? agora póde reapparecer na se:ssao segurnte? Não ha d1sto tantos exemplos!
Os nossos regimentos não o autorisão mesmo? .
_Tambem ~rão é razão s~lliciente para se desconhecer
a 1mportoncw de um serviço o ter alguem cejido o seu
direito a outro. Esses homens transigirão, cedêr'5o seus
direitos, cçmo qualquer de nós poderia, ou póde fazer
em gualquer tempo. Marinheiros estrangeiros que não
pod1ão conservar -se por mais tempo no paiz á espel'tt
de uma ~eco~pensa, a favor da qual ainda l10jc lut~o
seus cessH>nanos, p1~s:írão a outro o seu direito ...
0 Sn. DANTAS: - Que direito ? I
O SR.. MIRANDA : - O direito de pedir a indemn:s~1ção das prezas qne nos resti:ui· à o, e que er5o suas ; o
ragamcnto dCls importantes serviços que nos fizerão · o
reconbecimelltO dO precÍOW fo:to que em llOSEO !a'vor
pratit:árão, obstacdo a um:~ invasão do inimigo no imperio.
O SR. JO:BIM : -l>to de invasão no imper:o é uma
patr:mha.
O SR. DANT,1S dá um apmc.
O SR. Pl\ESIDENTE: -Attenção!
O Sn. MIRANDA:- Então for'ãO complices ncss.1 patranha e nesse atlentado o general Cjm1ra e o presidente Salvador José Macid ! ~bs não. possó consentir que se considerem llOJJens tão respeitaveis como
es~es capazes de conc~m·er pata uma patranha, na iuten·
ção de favorecerem criminosos e desertores.
Nunca se dissa que esse reconhecinwnlo e essa con~
fissão, feitos por autoridades nossLls tão respeita veis, constilui.sem uma patranha. Patranha ou não, o paiz recebeu
seis h iates, dous lótocllões, escravos, tri polações, dinheiro
e cargas. Pat1·anha ou não, esses objectos forão entregues
a seus donos. Patranha ou não, o conselho supremo militar enlenrlcu, em outubro de 1832, que achava justa a
pretençüo dos supplícantes de serem pagos nã.o só do armamento encontrado nas embarcações q:ue se retomárão
mas tambem da difl'erença da moeda, da llldamni-~oção das
emb;1rcações, sua carga, etc., etc.
E' raz11.o que não procedo o dizor-se que n preten~fio
é antitJltíssima, que já não se sabG se os primeiros intitulatlos credores existem ou não.
E' 1sso para mtm indilfcrenle. Se nllo existem os ori·
gfnarios cr(Jdores, existF.m seus cessionar ios, e o lapso
Je Lempe nem altera a n:~turcza do direito nem ela oorig,çã.o. Os primeiros lutár.1o quLlnto pude1ão: seus succcssorcs continuárão a esgotar t0dos os
"n~ · • ;
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nunca dcix.àriío prescrEver o seu <li rei to, se tal Llirei to
podia prcscreVCI: e r e a n: ção UC\'CS:e r·revaleccr-se de
scrnclhanrc cvastva.
Acho urna trislo objecção o c1izet·-se que ~e peJe muito
d inl1ciro.
Paa mim n questão não é rlc úinllciro, mas de princípios. Em questões de princípios nunc:a róuc preponderar em minlu.' conscir.ncia a quantidullc uo objecto qne
se prJc. fe ha, cc·mo in('OIJ te>tav1 lmente hn, dírdt11
de pedir e obrigação de pagar, é nccesfario pagar. O m;ds
não rassa de cva~iws que nãn pndcm deixar de marcar
o procct.limcnto do govemo do paiz, que o comprometteu,
coJr.p:·omcllen•Jo sua pal:, VI a.
Seja qml for o rrsult: rlo rJest.1 Jiscus~ão, nttcnua-se
ou nzo ú r eclam~ç~o, cumpre que fi ptc bem estabe'eciilo e claro que ns commis~rjcs, cm qnc >c nr tão membros tiio illnstraJos é re~peitave1s, ~c 01 inúr;io pelo modo
que se contcst:J, ó porqUt.J não pudcrno deixar ele cederá
evi.Jcncia rCST!!Unte UC factOS que SC CO!lfCSS20 C de do-

Mas agora note o nobre scn:1.:'or: Lí..IIcy re.líu i:iO:OOO$
segundo uma avaliação por tlle feita, e contentava-se ;!c!
pois cem a qual!a p~rtc para dle e para os marinlKiros
cuja mctiHJe era falleci.la; o governo mandou proceJc'
a nova avaliação; a\·a iou-:e em 16:0GO~; que é um pou~
co m~is que a qu:.ttta pat te ele 5ll:OOO~. Ora, este homcrn
recebeu ....
O Sn. li'IllUNDA:- A commissão remEttcu esta Iiqui~
d<çilo para o governo.
O Sn. D.\NT.\S:- .... rectbeu pet to Jet~:ooo~.
O Sn. UIRA'NDA ~ -Não, senhor; esse d'nheiro n.'to foi
como pagn monto.
O SR. DA.U,\S:- E~ ta aqui (lê1'; cc-mo por cont1 do
pag~mento, além rio so!do da patente c mais Ji.nhti. os
para vestuarios seu c elos marinheiros.
Con:ta Jaqui tudo isto.
O Sn.. Mm,\NI>.\:- Então pagamos co n isso o ui~
olleira qnc tl!e nos trcux.e c que lhe 1 eslituimos'l
CUI11Cnto.s qi!C se não conle~tlt•),
O Sn. DANT,\.S: - Então qnr·r o nobre senador que o
O Sn. DANT.~S: -5r. prc.i,lontc, en n:'ío neguei que
o fa('t·1 pr:1ticado por Lidlcy fosse compltt mente drs dinl e iro pertencesse a Li l'cy '? Veja agcra qual a in~
titu!do de utilitla.lc para o Br;,sil; o qno flisse foi f[JJO, trnç:'io do govrrno nacpwPc tempo : t~nto o governo
~ench remuner<cll naquclla ·occas:ão, podi:l trazer nm julgou q1Ie J.idlcy não prrlia pc eeber mais que o que
gr:mde pro,·eito ao imrerio, srm tothvi;lreconbcccr-fe ua tinln reccb:do que nesse o!licio diz ao Sr. Jo:é :II•·r·a de
i):\! te de Cha1les Lidlcy um ri irei to prrl'cito que qualquer Almeida: cc Informe-me Vm. se 1:500~ que ped!!Lidley,
prc mcsfa tXfCU!a~Ja poderia naque:Je tc~11po P.roVOCJ.l' \l com o que rrce oru, pi' cl.:J exceder o que lhe tenha rlo
que cntros corsanos trouxes~cm para o Jmpeno prezns, per1encrr nu decisão de pre73.j, »
mas rpz<>, Mio sendo remunerado na•1uePe tempo, nilo tenO S11. ~1IR.l.:'\D,\.:- O gol"crno n·tda deu Jo seu, foi
do L1clky direito a exigir de nôs cousa algum;-~, srnclo o que elles trouxcrão,
remunerado h o,; c trinta c tantos annos !leí ois, rrnando nto
O Sn. DANT.\5: -Da preza que el!es tomárão.
exist('m m;ds m:1rinhcircs inglezes, qn:Jndo mrsmo Ulle}'
o Sn.. l\lmANDA:- s·m, senhor.
já não éxistr, qualquet· gcn1 rcsit.t.dc ria nossa pnrte não
tem conscqncncín nrnl1umn, c uma ger.e 05iJade queconO Sn.. DANTAS: --Se o nobre sfnador deduz a obriviflh.'l termos naquellc tempo era uma divida que passa gação de remunerar a I.idlty por ter elle entregado a
a fi!lws c neto3.
preza, é claro que, entregan.lo se lhe parte dc!Ja, os
2:500$ diminuíssem a obrig ç:'lo de remunera-lo: al.ém cios
O Sn. ~1mAND.\ dtt um aparte.
2:5or.e que se lhe deu, elle pe liu mais '1 :SCO~. O go~
O Sn. DANTAS:-0 ca.so é mnito Jiffcrcnlc. Os alvarbs governo
officiou pergunt:l!ldo se, dando ·se a LidlEy
de 177~, cuja chta n'\o me rec01·do, rcgulão os direitos
dos nossos c·fficiaes a resreito d. s prezas f: ilus r os ini- 1:500~ com o qNc elle jú t'nha recto ido, esta quantia
ex.ce1!er 6. quota que lhe poderia pertencer no
migos, r:ssim como o cli· oiro tplC trem e~lo? a rospci!o das podena
valor tl::s prezas.
prc:ns rHG111'lÚ3S rcrteneenlcs ans brastletrrs. A re,po!O Sn. MIRANDA : - Q..;e rmposta se cleu?
L•) dos nocsos 1 ffi·~iac; hn. mn tfreito exprcs~o regnlaclor
dos f:tc tos; t118s a respeito cl.: um estrangeiro qnc, es!anO Sn.. DANT.\S: -Não scm3ndou dar 1:500~, 1leu·re
do no serviço do uma nação inimiga, d csm ta para nós com 1: OOOS ; signal de q11e a int(nção do governo não ora dar
prez1s ln aBilcirns Jctotna1bs, esse J;.l<!n nt!o e~lú r!'gulado uma grr.ndc qunntin a U·llry, e f!Ue o governo suppu· I
•
no nOSSO dirc:to, C é por ÍSW que OgOVCI'll•) Cl1VÍOtl aC~ nha que dle já tinlla muito cm si.
·
Ulill';t nfim 11-:J resolver; c esta f.lt: de direito f,_,i rcconhc·O SR. n!IRANDA dú um aparte.
cida pela cnnura dos Srs. Lit:pulados, pelo governo im0 Sn. DANTAS:- 0 goverro mantlou procer!er aavaperial, c ultim:mwnte por essa romrniss:lo nu meada para
:t~!?àO dos objeL:tos ap,•rehcndHos, e avalíárão em ·I G:OO''~·
resol\'lH' c·ta qne~t:Jo acer·ca das prezas.
O Sn, 1\ímAND,\: -~isso estamos .conr.ord('s; e é Ora, sabe o nobre ~cm dur que tcda a preza nflo pcr!cn·
cc:ria a Lidlcy SI:! nús nos qdzessemos regular pe:o al~
pol' essa mtsma ra~:lo q;;e recorrem a nós ngor;,,
vará de 1760, pois que, sondo fls cbjtclos aprisionados
O Sn. DA~nAs : - Diss'J o nobre senador que não se rertellctnt;:s ao:; bra~i loiros 1 a t lles dcvr-Iião 1 er en1re- 1·
p(,clc pensar q11c c~te ne~ocio pa>1assc em Cuso julgaJo, gnes, (~ovoutlo (Lr-w ac s apmz,,dor( s a o:tava ou quiuta 1
pi) i q::Je uma c<mnr:t póde apresentará .dis~uss:lo um ne- parte do valor.
1.:
"ocio qu•J ttnha cululo na outra; r~sstm c : mas mandar
O
Sn.
MIRANDA:- Que não tem applicaç.~o.
~o governo para de c· di r um nego·~io que tlle já indefiO Sn. DA~T.\S: - So não tem applicaÇão o alvará, •
riu ó ol:H iga-:o a rttraC!<lr-sr, ou obríg::~lo a recnnh1 cer
11111 direito. Se se nprcsenta~se um projcc:o diz('nJo- como com ciTeito não tom; se o pocl1·r competente lhe :.
Pa(l'ne-~o tanto a L\dl~y -,eu diria que oS! nndo estava l!ÜO 1mrcou remuncr:.ção, don 1e cledu7. Lirlley o sru
no ~cu direito; mas, c'opois de ter a Cidll:tra dos Srs. do c.!lrr.ito p:rra pedir 50:000~ ao Eeu procurador, pra vir ~
puta~los tom:Hl.o conhecuncnto dn negocll) e o. govcn10 te1 pedir ma:s que rssa quan'i1 '!
indeferido, nos havemos por nm mesmo trdho que se•
Senllorci:, se nus não ti':Jncarmos .1 porta a esses pedi·
guin /l C:tm<sril de S dr.pllt:ltlos, i~to é, ror llli1 parecer, cJ'- dos exagcr.;clos, então n:'io ha rJ:nhciro que chegue.
zcr: vá no governo outra vez ? O que vamos lazer?;\ brit Hoje mu.t• t.cr,to vive de to.nru· n si dividas mal ampa·
a porta a abusos, a empenhos, eô para nos tlescartarmos radas, t vêm nos incommodar, certos do pouco zdo que
de uma impertir oncia a que niío km os cor;tgem de iu· temos dos diuJJC:ros publicas.
ddll'ir. Será valit.L, uma procuraç5.' dopo's de trinta e
O ir glcz pctlíu a qunrta parte; ho,ie o ~eu pr0curador,
ta11tcs annos? A qtlcm :lprovdta i to? Qual o direito qnc
depois
de 3\J annos contados de indeferimon!o, vem
teu lu o possuillor de tal procurnçiio? ~ão ha obrigac:iio de
nessa par: e; si! n:io fizl'mos contrato com Sidley 1 so roí cl!e entrar em novo comlwto e c:q.lurar as· tHlfsas fraque·
qncru dn st.·n motn propr:o vc·in cspccul~r c0m f.1 nossa zns; se não volCn, ain'a ha de vir; c a\é quando se
g· n•~rrsi,lnilJ~, como vamos nós a;ora no parreo1· dn com- abusar :í da nossa pacicncia '!
ln'RS;1o dizel' ::o ~werno flUe Lirlley tem ({;reitn, o rene se
O Sn. UI!Uiill.\:- E ellc cctlou 1 Sr. sonadcr; cllo Jll
p:: '1 n~o a e!! e, nus r~ qw :11llw fic,:u c:o.m os p:1}H:is 'I
transigiu.
~
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o Sn.

DANTAS:- Qual trmsiglu, passou a outro o navios, e a esses desertores deu alguma cousa. lato é
direito de questio~:u.sobre um (.,bjecto que ell~ abando· minha propriedade que me tinha sido roubada: qual o
nou por não ter dtretto, abandonou a um sugetto e este direito que elles tinhão? Qual. o dever a que faltámos
pass~u a outro ; é uma apolice va ia e Eem valor real, nós 1 De não os mandar enforcar, se tives~emos direito.
que um vm passando a outto até ver se ganha aJgumJ
O SR. DANTAS:- Náo; isso não.
cousa, quando pela· aval.iaç~o do governo ~li~ pouco poO SR. VISCONDE DE ALDUQUER"UE ·.- Ou de n"o os
deria haver, provado pnmetrameote seu dtruto.
..:
"
mmdar entregar, ou sahir p<Ara fóra do paiz.
O Sn. ~IIRAND.A: -Pois pague-se isso mesmo.
O Sa.l\fiRANDA :-Era um bem modo esse de premiar
0 SR. DANTAS : -Como, se ll1e falta a b:~se, que é o serviços 1
direito? Senhores, esta questão está decidida; a camara ·
dos Srs. deputados indeferiu, o governo indeferiu tambem,
.o Sn. VISCONDE DE ALllUQUERQUE :-Esse direito pu- ~
a commissão mixta jtdgou que Lidley não estava nas bhco fl'audultnto não entra 111 minha escola.
O Sn. MIRANDA~ - Nem na mini. a.
circumstancias da lei; Lidley e seus marinheiro~ já n1o
cx!stem, a convenicnciJ de remunerar a Lidley era filha
O Sn. VISCONDE DE ÁLDUQUEBQUE: -Sr. presidente,
das circumstanci;S 1 clle não tinha um direito para o ama-se a traição e aborrece-se o traidor.
Eu vou ler o parecer da commissão da camara dos de·
transmiltir ao seu procurador, e nem dt!pois de 30 annos
póde valer uma }Hocuração. Senhores, a tarefa mais im- putados (lê):
·
portante dos poderes do estado é dc:fender 0 thesou··o . « A co~ll!issão de marinha e guerra examinou o~ offipublico contra ~ssa sêdc de ~inhei~o! cont_ra essas exi- CJos do m1n1stro da marinha de 31 de maio e 18 de agosto
w~ncias petal031cas; a Peto.~log}ca vat mvadmdo tudo, 0 do presente anno, relativos á pretenção ou requerimento
paço, as cam:tras, a,; c sas .parllcula_res, as ruas, as taver- do 1nglez Carlos Lidley, oilicial de marinha ao serviço de
lllS, <', ap,·zar do constraogtmento,mnguem tem a coragem Buenos-Ayres, o qual, com ~U marinheiro• tambem inde rcsis}ir-lhe, por~u.e .lf.etade do ~io.dl! Janeiro vi ve do s.lezes, bav.end.o desertado do inimigo, que nos tinha apri·
eavalhmi~mo; da rellgtão e do patrlOtlsmo dos outros: 0 st?nado se1s h1ates na lagóa Mirim, retomou os mesmos·
maior patriota é o que vive do patriotismo.
l11ates, entregando-os fielmente com tudo qulnto nelles
O Sn. VISCONDE DE ALBUQUERQUE :-Sr. presidente, se achava, além de duas lanchas do inimigo, uma peça
vou dizer a minha opinião acerca do objecto que se acha de artilharia e varios petrechos de guerra; resultando
~ubmettiJo á consideração do senado.
deste procedimento não se realizar a combinação entre
Não .digo que estas. pes~oas que assigwlrão ~ parec~r Tourmer e Alvear para invadirem a província de S. Pe~.
não seJãO mu1to respeltaV~Is e nã~ mer~oão mu1t~ cons1- dro, e principalmente a villa e porto do Rio·Grandt!. Por
deração; mas pessoas multo respe1tave1s e de mu1ta con- este seniço requereu o sobredito inglez Lidley recom·
sideração podem illudir-se, podem não estar b~m infor. pensa, a q11al não se achando comprehendida nos casos
!nadas das cousas sobre que dão parecer, e discordar-se que marca a lei, sendo o de gue se trata uma deserção·
de!Jas sem otreosa alguma ; assim como o senado póde do inimigo, como diz o referido ministro, submette por
rejeitar SUa opinião sem offender, Sem de leve tOCdr a isso O requerimento do SUl pJicante á consideração da
sua alta consideração, posição e respeito que se lhes deve. camara. Acommissão, reconhecendo que nllo ha lei para
Não sei se, felizmente ou infelizmente para mim, esta taes acontecimentos, é de parecer que este objecto deve
questão foi-me commttlida ties le a s~a origem. Eu era ser considerado COE! Oum daquelles que os corpos·Iegis- · ·
membro da camara dos Srs. deputados, e nenhum dos latívoa devem deixar aos governos, para nao se consti•
meus illustres collegas da commissão de fazeuda, nem tuirem avaliadores de semelhantes deserções (ainda que
da com missão de ma: inha e guerra, era então membro algumaa sejão causa da salvação de um estado), poden- ·
da mesma camara, era eu unicamente. Forão meus com- do o governo a Eemelhante respeito providfnciar, dtfepanheíros nesta commissão o respeitavel ancião Francisco rindo ao supplicante c.omo entender convenionte.
Chagas dos Santos, o Sr. Raymundo José da Cuuha Mat• Paço da camara dos deputados, ~3 de agcsto de 1827•
tos e este criado de VV. EEx.
-Francisco das Chagas Santos.- Raymundo José da CuVimos este negocio, senhores, e dêmos o nosso pare- nha Mattos.- Jgnacio José Vicente da Fonseca.- ...t. F. de
cer. Eu procurava aqui nas actas de 1827, e quando esses P. e llollanda. Cavalcanti de Albuquerque.- Luiz Augu3to
papeis v1erão-me ás mãos vi que estava llJS actas um Maia. ,.
.
officio do secretario da camara dos Srs. deputados que 0
Ora, aqui está tambe:m o otncio do secretario da caremettia ao governo. Mas 0 caso é 0 seguinte : uns ho- mara dos Srs. deputados. Os nobres senadores n1Io podiáo
meus estrangeiros, não sei se offi.ciaes de marinha· ou ae estar ao facto destas cousas, e por isso é que lhes dou .
empregados na republica de Bueuos-Ayres....
estas informações (lê) :
O Sa. DANtAS : - Diz elle que tinha patente.
• lllm. e Exm. Sr. -A ca:mara dos deputados viu o·
O SR. VISCO~ DE DE ALBUQUERQUE :- .... desertár1Io, requerimento do inglez Carlos Lidley, que, allegando haapanhárão uns navios, de que erao commandaates ou não, ver desertado da marinha immiga com maia ~4 marie que já nos tinhão sido tomados, e vierão-nos trazer nheiros lambem inglezes, trazendo seis embarcaçõe1, duas
para nós.
lancl1as e varios petrechos, qUe tudo havia sido tomado
,
f
d
aos
subditos deste imperio na lagOa Mirim, pede não
Ora, quaudo nos compram0 s uma cousa urta a 0 que só uma recompensa deste serviço, mas tambem a divisão
somos nós 1 Pois devemos remunerar a quem furta e
d'
traz:..nos para "Vender esse funo ainda além de o comprar 1 do importe desta pt'eza por si e pe1os I tos mari'Dheiroa; · ·
Estes homens não tinhão para onde ir; foi tudo na la• os quaes requerimentos forão enviados por V. Ex. em
gôa Mirim, não podião saliir barra a fóra, desertárão , o:fficics de 81 de maio proximo passado e 18 do correnap:mhárão os n:wios que já tinhão sido roubados aos hra- te mez. E, entendendo a mesma camara que este objecto
sileiros e vierào entregar-nos ; porque elles não tinhão, nllo mereee a sua consideração, ordena-me que eu, restie, ainda que tivessem a pat~:nte, era necessario para que tuindo os mencionados requerimentos, assim o partic1pe
fossem commandantes de navios de guerra serem estes a V. Ex. para que suba ao conhecimento de Sua Mage'etripolados ni fórma das leis; erão verdildeiros piratas,
ta de 0 Imperadar. Deus guarde a V. Ex. Paço da camara
dos deputados, em 30 de agosto de 1827. -José A.ntoRio
O SR. DANTAS:- Não consta que tivessem patente.
da Silva D'Iaia. - Sr. marquez de Maceió. ))
O Sa. VISCONDE DB ALBUQUERQUE:_ Ainda que a
Eis o negocio de 1827. Este negocio ficou concluído ;
tivessem.
o g werno deu a estes misera veia (permitta-se-me a expressão, porque não teem outro nome), deu-lhes alguma
O SR. DANTAS dá outro aparte.
cotlSa, e elles for.'lo-se embora; mas, como não faltão proO Sa. VISCONDE DE ALDUQUERQUE: -Não, senhor, nlio curadores que guardão esses negocios e espreitão uma
eriio commandantes dos navios, não podiiio fazer prezas, boa occasião para depois de 30 annos vir reclamar uma
eriío pir~tas. Ora, o governo do Brasil recebeu os seus forte indemnls:.tção, eis a raz~o por que reappa~ece elle
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ue no,· o. Ora, i~ to 6 aJmis3ivol? Eu sur•ponho que da- mi~ são encarregada da dbtlibuição dos dinheiros appli
cado$ á indemuisação das prezas. Ila muito mtnos de
qui a 300 annos ai ada ha Je npparoccr disso.
30 éUlll•)S,
O SR. DANTAS: - Apoiac.lo; sem duvida alguma.
E a boa. ré, senhores, titulo de todas as r•rcscripções,
O Sn. VISCONDE DE Ar.nrQUERQUE: -Como, pois, dar-se-hia da par te Jo governo, para poder .furl~r-se ao
dizer-se que o governo deve tratar ainda dl'ste _negocio? pagamento de uma divda que por tantos modos reco.
O que tem o governo de liquidar? Não se tome cm con- nhoceu 1 Porque se não comiderou tambem prescripta a
sideração tal requerimento, que vá batl r a outr~ pol ta. obrigação de indcrnnisar a muito antiga e prescriptu. diNão sei se é.necessari[;) dizer alguma cousamats; este vida das prezas da indcpendencia ?
6 o meu parecer mas com isto não diminuo o alto resMas di;se-se lambem: quem promove hoje a indcmnipeito c consider:iÇ:io que prcsLQ aos.meus ~ll~tstrcs collc- sação é um proclll ador, c uão o proprio iut.:rcssado, que
s·.Jmcnte que estavão n.a1s malmturmados do não se Silbe se é vivo ou morto.
"as· di"'o
0
qud cu, e que cu tinha obrigação de exporá consideralia nibtO um engano. O contn10nclador AndraJe nãc, é
um simples procurador; é sim um cessionario com pode~~ão do SLU:tdo es:as breves rtflexücF •.
O Sn. 1\ImANDA: - O nob1 o senador, que acaba de res de procu1·ador W! causa prop1 ia. Um:t J;rocuração pa&sustentai' o parecer em separado, in$iSt<.: nas mesmas .co~ sada lu 30 annos poder-se· hia CvJBiderar cxtincta; mas
siderações txpendidos pdo nobre senador d~ rr?~I~cm uma ccssilo passada ha 3U annos não altera a natureza e
Jas Alagó:1s; Isto é, entende que o facto tm si é Illtcito, importancia do direito, porque o direito é sempre o mesque era um facto de verdadeiros piratas, c que se ~c' c mo, e póue, como um vcruadciro titulo de propriedade,
applicar á questão o principio de que-- atniJ.-se a t1 ~ução transmittir se de mão em mão. Lidley não constituiu simc aborrece-seu traidúr- · todavia o nobre senador re- ples prowradores ; Lidley transmittiu seu direito, transiconhece que se d·~rão OS fa'ctOStaeS quaes fo1ã0 presentes ~iu, cedeu e retit·ou-se, no que fez muito bem.
T::mbem se disse que era para admirar que os ori;;in~
ás duas comm:s~ões reun:d~s.
rios pretendentes não recorressem ao m'ni,tro de sua naEÜ não posso conco1 dar com a conside~ação de que ção para e,te solidtar o p~g<nmnto da Jiv:da. Excellente
sejamos nóõ, que tirámos proveito desses iact?s, 9s pro· ICCurw! Eu não apreciarei o seu merecimwto; apen.s
prios que tcnlumos de dizer áquelles que nos fi~e~ao ta~s dil ei que, fatigados os proprios credores com o:> passos
Lcncficbs que não dJmos apreço a ta.~s J..,e?e.h~IOS e o~ que lia Yi:Jo dado e com as inuteis tentativas que tml!ão
desprezamos, por partirem de uma ongem IlltCJta, se e fei.o, tivcrão por melhor passar o seu direito a um terceique partirão, o que não sei. Isto nüo pôde pertencer a ro, recebendo de prompto um minimo antes do que espeIJós! Aqudle que se reconhece constituído no dever de rarem pelas kalendas gregas, como infelizmente succede
pagar, de cumprir uma obrigação, nao deve allegar como a ~cu ces>ionario.
excep,~ão uma má qualid.de, supposta ou real, daq~elle
O ~ovcrno já lhes pagou, allega-so aintla. E' verdade
de qutm recebe o serviço. Se isto se dú entre part~cu que alguma cousa lhes deu, e isso não prova senio o coJarcs, muito mais .Pro~ede quand:;, so tra tJ. de serviços mt ço !:'lo cumprimento de um uever. E, demais, o g.:n·erno
Jlrestados a um j'atz CUJO governo Se rccouheCCU por elles não deu Jo s~u, restituiu justamente como p:u te de inobrigado. Pois ou não llei de agraJoccr a um saltc:.qor domnisaç:l.o o proprio dinheiro que ddles fielmente
a villa que me salva? 1.\:ão hei ele r·xonhecer o serVIÇO recebêra.
que me presta em algum momento arriscado um desertor,
O nobre St na·lor por PernamLuco f.:z-nos uma injusum pirat.J, um as~ilssino mesmo? Acho esta m'Jral tão tiça, qual a de suppôr que não havíamos :< ttend:do ao
extraordiuaria, senhores I
qLle se pussava na carnata dos deputados cm 1827, por
Noto o senado qne os irnpu3n::tàorcs do parecer não ucca~ião dot discuss:lo do semclhaute prctenção. As como contest.io, quanto ao fundo ou á mutcria o;~cncial; mhsues não cumpririào de Ctrlo o seu dever se porvenseus argumentos constituem verdadeiras excepções con- tura não recorressem á historia parlamentar daquella
tra o pog•1mento reclamAdo. A Cisa classe l'OJ'tencc a (~poca, desde que a. virão invocada nos p:1peis que se
observação que ac:.tbo de contestar·.
achão juntos á petição do commcndador Andrade.
Outra excepção com que ~e argumenta é a de prcsA este argumento já respondi co:.~cludcntementc, qu:mdo
11.1 pouco me referi ao nobre senador pelas A!agó 1s. A decripção.
Senhores, o direito de pedir e o dever de pngar nunca etsâo da camara não passou, nem pod:a passar em julgado.
prescrevem quando as questões se discutem enrre pes- Se prevaleceu contra o parecer que recvuheci..! o direito
soashooest;,s O di.!.bOa fé. 0 governo do llr~sil não póde a emenda cle um membro da casa, apoiada por consideinvocar a prl.!scripção, porque os serviços que roccb, u rações do genero daquellas que nos acaba de ofl'ereccr o
são servicos do L.onra que nunca se devem esquecer.
nobre vis~onde ~e Albuque~·que, não se segue qu~ semeE dr:ma'is, a prescripção é de dircitJ positivo, e neres- llwnte d··hberaçao de·va hoJe prtmd~r-nos, quando, ins·
sario que u La lei a estaueleça c regule, marcando as trui<.la a m~teria, como se acha, outra nprecinçãJ de1·o
ter Jogar.
suas condições, entre as qu~es e uma a de tempo.
No caso VOitcntc, não ha lei alguma que fulmine a pena
Os reg.imenl.os ~as camar?s prohibern que se possa
de p·escripção, e, quando mesmo houvesse, uma outra reprodum um proJecto ou 1déa na mesma sessão cm
lei a poderia ioutilisar. Se os impGrtantes serviços de que for rejeitada; ma~ consf·n•e, e nlG prohibe, que se
LiJiey não forem cousidcrado5, não o serão, porque nós o possa f<~zcr em qualquer das sessões snbscqucntes.
o não quereremos, mas n:io porque lei alguma faça pres- Quem no~ poderia impedtr de revogar hoje uma lei vota.crever o nosso c.levcr. A palavra de um governo uao pres- da em 1827? Não succede isso to,Jos os dias? Como cn:ão
creve, nem se baratêa a~sim a diguidade Jc um paiz.
respeitar hoJe o senado tão rel:g:osament~ um<t decisão
· Quem sabe se o nobre senador quer app!icar ao caso tomada pela camara dt! 1827?
vertente a legi,lação civil, que regula a materia das prcQuan t ts e quantas delibe1 a~ões da ou t. a camara não
scripçües 1 Nos não somos um triburJal civil; não obramos tcem vindo ao senado d.:p@is de terem sido a'li mais de
executando leis, cvmo c:le, mas sim f.t7.0·Ido lei>; n1o so- uma vez rejd.adas 7 Eu poderi~ apresentar um milMo de
mos julzes, a quem coR'Jpete a execução das leis civis, dis- exemplos.
cutindo e apreciando a materia das prescripÇÕL'S cm conl\eco1 do-me ainda de que o honrado membro pe:as
formiJJde com as coodiç(1es marcadas nas leis.
Alugóas dissera que, se a icl~a da indL"mnisaç:1o fosse
Que tempo deveria regular para que se dt::sse por pre- Vüt:tda cm um projecto de lei, elle daria o ·seu voto.
scripta uma ob1·igação de hoor a do Brasil 7 ~n:oca-: o a
O Sn. DA.~TAS dá um ap~rte.
prescrip~ão de 30 anno~, quando poder-se-lua wvocar a
O Sn. MIRANDA:- Então a formula dc.t prÓposiçiTo
dílMI
Pois Lem I Ain·la assim não ha 30 ann'~s decorr iJos. tlaria um direito que hoja se d('neg;t 7 Se ha direito,
Veja-se a data da ultima rewluçiio, e m• ç,l·SC o tempo, tanto impol'la IOCellc-lo cm um parecer como em um
quLJ uulli começou a dccortct• até o <Jnuo de 1856, un projecto de l··i. !Ia contra a opinião dú nolHc scnadd'
que o cessiou:\rio compareceu a requerer perante a cem um argumento. Neste plrccor nós apenas reconLc.:e·
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mos um !li1 c;Lo ili:quido, dcvolven<lo ao governo a sua
JiquiJaçao e iildemnisação, ao passo que em um proje.;to do lei nós iriamos talvez rego~ver a que~túo ~etl·
niti vamentt~. Qutm, portJnto, vota nu por um prOJecto
não pôde dcÍl>:iir de vot1r por um parecer.
Tenho coucluido. A; commissões entendê1ão q11e correspondlão á confiança do senado, proponJo-lhe que se
tL:esse ~o pretendente ajustiça que elle reclama co~ !'~c
tos ou do~:umentos que se não contestão. O senado fJr,t o
melhor.
A discussão ficou adiada por nfio.haYt~r casa.
o SR. PRES!DBNTE deu para or~em do dia da sessão
sc~uinte:

3a discussão da proposta do poder executivo fixando a
forca naval p1ra o anuo fin~nceiro de :1860 a 1861, com
a~ ~menclas da camara dos deputados.
3a di!cussão uo projecto de lei do orçamento, com as
emendas que p<Jssárào na 2a discus>ão;
E as outras m~tcrias já desigu3das.
Levantou se a sessão .\.o minutos depois do meio-dia.
~

§ess~® ellílll ~!

dre ago§i9.

-

PRESlD:ENCIA. DO SR. liiANOEL IGNACIO CAYALCANTI
DE LACERDA.

su~IMAlÍlO.-Expedíente.- Ordem do dia.- Appr:>vação

'
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da proposta do poder executivo fixando a força naval para
0 amw financeiro de 1860 a 1.861, com a~ emendas .da camara dus deputados.-3a díscu.1são do projecto de le1 do orçfimento para o exer~icw d_e 1859 a 18GO eo11~ ~s emendas
tp.te passá,·ão na 2~ t!ISCztssao.-Emendas .aclciltwas do Sr.
marquez ele Caxi•1s e outros senhores. p1scursos dos Sr~
marque:: tle Abrantes, Gonçalves Martms, Ferra: (pre&~~
dente dll comelLo) e Candido Borges.
A's :10 3/~ horas eh manltã o Sr. prcddente abriu a
sessão com 3l Srs. senadores.

iI
1
·i

i

I

'

Lidas ~s act:J.s de 18 e :19 do corrente mJz, forão ~p
provadJs,
O Sn. 1° SECRETAI\IO leu o seguinte
EXl.'EDIENT.E.

Tres avisos do minister:o dos negocias do imperio,
remettendo uuu!os autog1·aphos de cala uma dJs resGIu··õ~s da assemblé:l geral, concedendo loterins em bf•nefi~:lo: Ja, d<is i6reja~ matrizes de Monte~ ÇLlr?s e out~as,
na provineia de Mmas-Ger.<es ; 2a, das 1greJas m:. tnz~s
da> cidades dJ. Victoria, S. l'vb theus e outra~, da P· ovmcta
do Esp:rito-Santo j e sa, da igreja matJ iz de NoSSl Senhora do Livrarncmto de Bananeira, da provinda da Pa·r~hyba; nas qunes resoluções Sua l\Ia~rst:1cle o Imperador
consente. -ficou' o senado inteirado e maodou-. e comrnuuic:~r & c;;mara dos deputtidos.
Sei~ officios do 1. o ~e~retario dl dita camara, acompanhando as S( guin·es
PRO:'OSIÇÕES.
<<

A asseml1léa geral resolve:

« Artigo unico. Ficão concedicl:ls tres loterias cm fa-

vor das obras da matriz da cirLde de Campinas, na pro'íncía <.le S. P,JUlo, que deveHíu correr nesta côrte, se·
gundo o pl<mo das conr.cdiJus á Santa C:.s~ da Mbericordia desta cill>~dc, e sem prejuizo das concessões feitas até
h?je ao mon~e~pio dos servidores do estado e aos hosP:taes de cartdade; revogadas para csw fim quaesqucr
<.hsposições cm contrario.
c< 'Pa<~o da cnmara dos d.·putados, em :lS de agosto de
1850.- Cond-:: de Raependy, presidente.- Francisco Alwms da Silva Campo.~) 1o scc1'ela1 io. - Antomo Pereira
l 1irtto, 2° secretario. >>

13()

• A assembléa geral resolve:
« Artigo unico. Ficão concedidas tres loterias repartidamente para a comtrucção de um cemiterio na cidade
do llú, auxilio tia S<~nta Casa da lliisCJicordia da cidade ele
Sorocab:~, e para as. o~ras da matriz da villa de Campo
Largo, todas na pro vmeta de S. Paulo, que ~everâõ correr
11esta córte, segundo o plano das concedidas á Santa Casa
da Misericordia desta cidade e sem prejuízo das conces~ões feitas até hoje ao monte-p:o dos servidores do estado
e hospitaes de caridade; rev0gad •. s para este fim quaes~
quer disposições cm contrario.
. .
« PBço dacamara dos deputados, €m :lS de agosto de
1859.-Conde de Baeperuly, presidente.- Francisco Alvat·es
da Silva Campos, :J.o secrttario. - Antonio Pereira Pinto,
2o secretario. »
" A asscmbléa geral resolve:
" Artigo unico. Ficão concedidas tres loterias em fa~
vor das obras da matriz da v1lla ele Araraguaril, da pro._
vincia de S. Paulo, que deverá\í correr nesta córte
srgundo o plano das concedid~s á Santa Casa da 1\JiseJ:i~orJia .d~s~a cidade, e s.em prejuízo das concessões
le1tas ate hoje ao monte-piO dos servilorcs do e~tado e
aos hospital% de carid~de; l'CVogadas para esse . fim
quaesquer disposições em contrario.
• Paço da camara dos deputados, em 18 de agosto
de 1.85\.1.-- Conde de Baependy, prcsiílente.-Francisco
Alvares da S•lt•a Campos, :1° secratat i o.- Antonio .Pereira
/'into, 2° secretario. »
« A assembléa geral résolve:
cc Artigo unico. Ficão concedidas duas loterias para as
oLras da igreja matriz de S. Jo:é da cidade do Recife, na
província de Pernambuco, que devcrâõ ser ex.tr'ahid<~s na
córte, segundo o plano das concedidas á Santa Casa da
Miserico dia desta cidade, e sem prcjuizo das concessões
f.·itas até hoje ~o monte pio dos servidores do estado e
hospitacs de caririade ; revogadas para.esse fim quacqucr
·
disposições em contrario.
cc Paço da camara do; rlc•putados, eoo :18 de :!gosto de
1859. - Conde de IJaependy, presilentr.- Francisco 11lva~
res dn Silva CamJJos, 1o secrttario. -,Antonio J>ereira Pinto,
2o secretario.>>
« A asseml.>léa geral resolve:
c< Artigo uniço. Ficüo coocediJas duas lotei ias para au~
xilio da C<Jsa de c1l'iclade da cidade de Piadamonhangaba,
tu província d~ S. P.. ulo, q.1e deverâõ correr na côrte,
segundo o plull'J das concedidas á S.mt:1 Casa da Mise: icordia desta cidade, e sem prejuízo d~s concessões feitas
até hoje ao monte .p:o dos scn-idores dv estado e hospitacs de ca' i.dade; revogadas para este fim as disposi~õ~s
em contrano.
• Paço da camara d.·s deputados, em 18 de agcBto de
1859.- Conde de Baependy, prodJente.- Francisco Ah•c1.
1·es da Silva Campos, 1° secretario.- Antonio Pereira Pinto,
2o secrc tario. >>
· ·
cc A assembléa ger~l re>olve:
c< Artigo unico. Ficão concedidas duas loterias p::ra o
estabelecimento de uma casa de educandos arlifices na.
capital da província do Espirito .. Santo, que .deveráõ correr nesta córte, segundo o pl:tno das concedidas á Santa
Casa da Miiericordia desta cidade, e $em prejuízo das
concessões f~:ilas até hoje ao montr·-pio dos seniJores
do estad.> e aos hospitaes de caridade ; revogJ.das para
eS$6 lim as disposições om contrario.
·
c< p;.ço da camnJ·a dos deputados, em 19 de agosto de
t859.- Conde de Baependy, presidente.- Francisco Alvares da Silva Campos, i 0 scctatJ.rio.- Antonio P.ereira
Piuto, 2o secro tario. •
« A asscmbléa geral resolve:
« Artigo unico. J.l'icão concedirbs qua!t·o loterias em favor das obras da matri~ dt~s villas de Denc\'entc c Linhares,
e das fregnczi8s de Vionna c Cariacica, na província do
Espírito. S.mto, que dcverúõ correr nesta córte, segunJo
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plano das concedidas á Santa Casa da Misericordia
desta cidade e sem prejuízo das concessões. feitas até
hoje ao mont'e-pio dos s~rvidores do estado e a~s ho~
piLaei de caríd~de i revogadas para esse fim as d1spos1·
ções em con.tran@.
.
~ Paço da camara dos deput~dos, em 19 de ~gost? de
1859.-Conde de Baependy, pre~1dente. - ["ranct~co A._lva~
res da Silva Campos, :1. 0 secretano.-Antomo Pere1ra Pmto,
2o secretario. :a
0

o: A assc:mblél geral resolve :
.. Artigo unice. Ficão concedidas quatro lot."!rias para as
obras do asylo de Santa There~a da cidade de Porto Alegre,
na província de S. Ped1·o Rto-GrJnie do Sul, que deveráõ ser realizadas na côrtE', segundo o plano das conce
d1das á Sonta. Casa da Mi.sericordia .desta cidade, ~ sem
prejuízo das concessões ie1t~s até hoje .a~ mo~te-pio d?s
servidores do estado e ho.spita~s de candade , !evogadas
para esse fim quaesquel' dtsposições e:m contrar1o.
«Paço da camara dosdeputados,em 1.9 de agosto dei859.
Conde de Baependy, presidente. - .Francis~o Al~ares da
Silva ·Campos, :1.0 secretario- Antomo Peretra Pznto, ~o
secretario. •

~

A assembléa geral resolve :

~ A.rtigo unico •. Ficão concedidas duas loterias ~ara a

reedificação dos asylos dos Lasaros da cidad·~ de V1a~na,
na proviiÍllia do Maranhão, que deveráõ s~r e~trah1das
na côrte, segundo . o plano . das concedid1s. a_ Sant;~
Casa de Mise~icord1a de~ta cidade, e ~em preJUl~o das
concessões fe1tas até hoje ao monte-pio elos. servidores
do estado e hos,Pitaes de caridade; revogadas para esse
fim quaesquer dtsposições em contrari().
.. Paço da camara dos deputados, em 1.8 de agosto
de 1859.-Conde de Baependy, presidentt>.- Francisco
Alvares da Silva Campos, 1o secretario.-Antonio Pereira
Pznto, 2o secretario. »
~ A as?emb!éa geral resolve :
« Artigo unico. Ficão conceJidas

duas loterias para a
irmandade do Santbsimo.Sacramento da matriz da cidade
de. S. João de El-Rei, na província de Minas Geraes, que
deveráõ ser extr:.thiJas na côrte, segundo o plano dai concedidas á Santa Casa da Misericordia desta cidade, e scin
prejuizo das concessões feitas até hoje ao monte-pio dos
ser"idorc:s do estado e hospitaes de caridade ; revogadas
para esse fim quaesquer disposições em contrario.
« Paço da camara dos deputados, em 1.8 de agosto
de 1859. - Conde de Baependy, presidente. -Francisco
Alvares da Silva Campos, 1. 0 secretario. ~Antonio Pereira
l'into, 2o secretario. »
a

A as!'emb'éa geral resolve:

« Artigo unico •. Fiçiio concedidas duas loterias para

manutenção do hospital de caridade da V1lia de Valença,
na província da Bahia, que deverâõ correr nesta côrte,
segundo o plano das concedidas á Santa Casa da Miseri~
cordia desta cidade, e sem prejuízo das concessões fei·
tas. até hoje ao monte-pio dos servidores do estado e
llospiLaes de cari.iade; revogadas para esse fim quaes,.
quer disposições em contrario.
a Paço da camara dos deputi!.dos, em 18 de agosto pe
1859.-Conde de Baependy, p1esiJente.- Francisco Alva?'es da Silva Campos, 1. 0 secreLario.-Antonio Pereil'a Pinto,
2o secretario. u
A assemllléa geral resolve :
Artigo unico. Ficão concedidas quatro loterias em favor das seguintes igrejas e casa de caridade da pro·vincia
de S. Paulo, sendo : uma para a casa de caridade da cida·
de.do Bananal, outra par~ a igreja matr~z da villa de Silve1ras e duas para a IgreJa matm da c1dade de Lorena,
que deveráO correr na côrte, segundo e plano das concedidas á Santa Casa de Misericordia desta cidade, c sem
prejuizo das concessões feHas até hoje ao mollte-pio dos
c

<c

servidores do est:~do e hospitJes de carida-de; revogadas
para esse fim quaesquer disposições em contrario.
cc Paço da camara dos deputados, em 16 de agosto de
1859.- Conde de Baependy, presidente-.- Francisco Al..
vares da Silva Campos, 1° se cret.trio. -Antonio Pereira
Pinto, 2o secretario. »
• A assembléa geral resolve:
· « Artigo unico. Ficão elevadas a !4 loterias por anuo
as 12 que forão concedidas á empreza lyric:.t italiana
desta côrte pelo decreto n. 911 de 1.9 de agostode 1.857,
e por espaço de tres annas. contados do mtz de maio ~e
1.859, devendo ser extrah1dai mensalmente, segundo 0
plano das concedidas á Santa Casa da Misericordia, sem
prejuízo das concessões feitJs até hoje ao mollte-pio dos
servidores do estado e bospitaes de caridade ; revogadas
para esse fim as disposições em contrario.
·
.
•Paço da camara dos deputados,em 1.6de agosto de 1859;
-Conde de Baependy, presidenta.-Francisco Alvares da
Silva C~mpos, 1. 0 5ecretario.- Antonio Pereira Pinto, 2o
secretano. ·•
.. A assembléa geral resolve:.
cc Arl. 1.,o Silo concedidas 1.0 loterils á irmandade d6
Senhor dos Passos, administradora do imperial hospital
de caridade da cidade de Nossa Senhora do Desterro
capital da proviocia de Santa Catharina, que deveráÕ
ser extrahidas na côrte, segundo o plano das concedidas
á Sansa Casa da Misericordia, e sem prejuízo das concessões feitas até hoje ao monte-pio dos servidores do cs~
tado e hospitaes de caridade.
·
.
<< A.rt. 2,o O producto de cinco destas loterias sed applicado para a concluslio de um novp hospital, cuja edificação promove a dita irmandade, para recolhimento~
tratamento de indigentes; e o das outras cinco para edificação dd uma casa de educação de orphãos.
(( A.rt. 3, 0 o ~overno fiscalisará o emprego do producto
das ditas lotenas, que será entregue á referida irman~
dade.
·
<< Art. <I.. o ~·icão revogadas as disposições em contrario.
«Paço da camara doe deputados, em 19 de agosto de
1.859.-Conde de Baependy, presidente. -Francisco A /vares
da Silva Campos, 1.0 secretario.- Antonio Pereira Pinto,
2o secretario. • .
·
• A assembléa geral resolve :
• Art. :l.o E' o governo autorisado a contratar a navegação a vapor do Rie-Doce, da provincia do Espirito-SllD~
to, co~ o emprezario ou companhia que mais vantajosas
condições e garantias olleret:er, mediante a subvenção
annual d~ 30:000~ por espaç() de 10 annos, com a clausula
de fundar nas margens daquelle rio, em localidades convenientes, colonias de Dacionaes ou estran~eims.
« Art. 2.° Ficão revogadas qaaesquer disposições em

I

.,I

con~rario.
~ Paço da eamara dos deputados, em 19 de agosto de
1859.- Conde de Baependy, presidente.- Francisco Al-'
vares da Silva Campos, 1.0 secretario,- Antonio Pereira
Pinto, !o secretario. •

« A assembléa geral resolve :

;;.-:
~ Art. 1. o Fica approvado o decreto n. Ui.~ do i o de
setembro de i85S, e respectivas condições pdas quaes foi
contratado com. o comelheiro Francisco Gonçalves Martins, ou l!om a companhia que elle or~anisar, a navegação a vapor no rio Jequitinhonba, excepto a que concede
privilegio exclusivo da mesma navegação i podendo ser
este favor substituido por um augmentG de subvenção até
10:000~ por anoo.
<< Art. 2.o E' o governo autorisado a ceder ao empreza·
rio, ou companhia1 o terreno que na Cachoeirinha pess'ue a
fazenda nacional, mediante a competente indemnisação.
• Art. 3.o E' tambem autorisado o governo:
» § :t.o A concederá companhia pernambucana de naycgação costeira a vapor, sob garanllas convenientes, um
empl'estimo de 300:000~ por espDço de 1Oaunos, vencendo o juro annual de 6 °/e•
.

f.
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n §~.o A prorogar ror mú um anw o prazo determinado para o comt!ÇO das duas viagens por mcz da cidade
do Reei!'..: ú dl Jortalcz:t; e, elimina;fa a clausula do pri"'
vi~egio exclusivo da ret'elida n1ve~<it;~o exarada no co·n"'
trato d.a mesma companhia, aogmentar a resptcliva
subvençfi, com IO.ooog por annc•
,, Art. 4.• .Ficão revogadas (ruaesquer di:posi1;ões em
ccutrario.
«Paço da cnn'lara <los deputados, em 18 de a~osto de
i859.- Conde de Eaependy, pniside11tc.- Frarw:sco Alv&res da S·lua Campo.~, 1. 0 secreturio.-Antonio Pereira
Pinto, 2o ~ecrdari(l. >l
For:to todas a imprimir, nao o~t~!lldo já impre~sas.
Comparecél'ão n~ decurso da sessão mais 8 Srs. scn~dorc.s.

ORDEM DO DIA.
FlX.\Ç.\0 DE FOnÇAS N.\. VAES,

Entrou fl_ll 34 discmsão a proposta do poder executivo,
fi:onlo a torça naval para o éJUno linéJnce:ro de 1860 a
1361, com as cmf't~das da camara doJ deputados; e, não
bavenuo debate, fot approvada, como se a~ha emendada
e ren1ettida á commiss~o de rcdacçáo para collocu
~s emend.:~s nos ~eus dev;t.los Jogares.
ORÇAJII.E:NTO GER.At tio I~i'PERIO PAR"l O EXEnGICIO
.

DE

1850 A 1860.

. Seg~iu·se a àa dis€USfão da proposta do poder executtvo, hxando a despeza ·e orÇando a receita geral do
lmperio par.l o exercícill de 18õ9 a 1860, com as emendas
que pas~árão na sa discussão.

0 Sa. 1\IA~QUEZ

DE ÂBRANTES

(1i!ovimento de attenção):

-Sr. preatd:mtc, l_lfio de;·endo retard~z· o porfiado encerramento da 2a dtscassão dos orçamentos das repartições dt? imperio e dos estrangeiros, deilwi de responder
a .dous dos meus nobres collegas que no correr daquella
dt.scussào charnárão a terreiro o provedor da Miserico·rd a. Espero que V. Ex. e o senado me permittiráõ que
aproveite a calma desta Sa discuss:\o para dar~Jhe~ a
resposta que lhes devo.
O nobr~ senador 1o secretarin (o Sr. Penna) na sessão
~1<! 28 de Junho, publicad~ no Correio Jl:lel'ccmtil de '1.8 de
Julho, foi de opin:ão qu~, sendo o hospital de Santa Isab.el it~,tituiJo especialtMate para o t1 atamento dos man_nheuos, devia pertencer-lhe o prcducto das contribuiçots,; que para o mesmo· tratamento rcu·a concedido ao.
hospital da Misericorclia, supponuo-o alliviado desse unus.
Respondc,ndo ao nobt·e seoõdor, dir-Ille-hei antes de tudo
que nào faço questão disso ; é para mim indiiTerente que
esse producto coolioue ou deixe ele pertencer á Santa
t:asaó. Tenho. fé em que o governo do p~iz, ct~mprindo a
ma:u,n.a ~hflslli o constitucional dos soccorrcs publicos,
D 1lllc.a detxar ú de pre~ta-los â Casa da 1\!isericordia. Observal'el ap.enas ao nobre sena1ior. que, d;pois da <tbertura
d~ lw.spttal de Santa Isabel, longe de hcar o hospital da
MJsencordi.l alliviado daquelle onus, continuou a tratar
do Jii8Smo numere de marinheiros que dantes recebia.
De. n:ia~pa extrahido dos livros competentes vê-se que
durante os tres aonos d..: 1.850 1 1.851 e 1852, anteriores á
abertura daquelle JlOspital, fo1 ão tratados na Santa CaEa
2,72~ marinheiros; e ~ue nos tres anoos de 1856, 1857
e 1~58, posteriores ú dua abertura, for~o tratados ~,22-L
A dtfferença para mais no perioJo anterior foi devida á
grasdc mortalidade proveniente da.invasão da febre amarelia em 1850 185:1..
Passou depois o mesmo ll'Obre senador a fazer algumas
obse1 vaçõcs a respeito das irmãs de caridade. Recordo a
o que dd!as dissera em documento solemne o henemeri.lO.fJ.rove'dor o Sr. Jo~é Clemente Pereira, affirmando ser
di.Otoll decidir-se se os .~eus s~rviços erào mai,ç apreciaveis

e

como habeis admini~tradoras ou como excellentes enfermei~
ras. Allegou que esta favoravel apreciação ox.citára em al-

gumas províncias o desejo de confiar á'l irmãs do caridade
o se.rv1ço dos hoepitaos e de Glutras casas pias. Notou,
porcwl que u!ti l
• 1 te(}lll·:o p1 · ·•
·o pela impr'

Hi

e sob a firma dtJ pessoa~ que devem merecer credite,
lllgul:ls fa.ctos que, imp01 tantlo graves accu.sações contra:
as dttas umãs, hão stdll ao mesmo tempo cr;;ntcftados
por outras pessoas não menos dignas de fó. E conclu~u
que, por nlio poder averiguar. se ~áo no todo cu dlm partEl
fundud~s semelhantes accu:ações, de~ejava que o prove-·
dor d:J. M!serioordiá, pÍlra e:clarecer· e firmar o juizo ·do
publico, de·sse algumas informa,,úes a tal resfeito. · .
Procurarei satisfazer com a brevidade que me for pos·
11ivel o d~·sejo do nobre s(mdor, começando por informa-lo dos méltivos que dcterminárlio a administração da
Santa Casa a chamar para o seu seódço as irmãs. dt! carida,.lc, do numero de irmã,; q-ue teem sido contratadas,
e dos cstabelcc:mentos piüs em que se achãó.
...
A utilidade, se n:lo necessidade, da· congregação das irmãs de caridade, instituída ha dons seculos por S.Vice.cte
de Paulo, acha•sé reconhecida por factos inconte~ tavds. A assembléa constituinte da· França reFpfitou essa
congregação, e1ceptuan lo-a d 1 extincção e fisco que decr' tá ra em 1790. A :;ssembléa francéza protegeu a contra
o furot· revolucionaria, orJenando em 179 L que· ninguem a embaraça~ se n'o exercício de- suas fuucções. O
lOnsula~o e o primeiro ímpcrio a favorecérão·; A restauraçile e a mouarchia de julho deu lhe toda a protec~ão.
O segundo . imperio acaba de cor>fiar~lhe oserviço do
todos os hospitaes m!Ltares. Emfim, a aceitação e
applauso cem que as !il:Jas de<sa coogt·egação teem· sido
adnuttidas em grande numero de casas pias.na Europa,
Africa e Amarica, estes factos, que são notorics,,uui~
dos á certeza ·que havi:l. dos bons serviços que as irmãs ·
ele caridade . teem prestado e ·prestão ainda. nos hos-:pitaes 1 casas de expostos e orpMs ·desv~lidas, · na
França, Bt:lgica; Allemanlla, I ta lia, Estados-Unidos. da .
America e outros paizes, mové1 ão ao l.euemerito Sr. Jo~é
Clemente Pereira, autorisado pela irmandade· da Salita.
Casa da Misericordia, a mandar contratar em jullú:f de_
1852\ocom a congregação das filhas de S. Vicente de Paulo
a vinda de 60 irmãs,. plra se encar.egarem do berviço do
novo hospital e enfermarias annexas, e do n~voUospició
de Pedro II. O contrato então celebrado o fo1 mutatis mutandis, e .com as modificações indispeosaveis, segundo a
formula prescripta pelo governo fraocez para os contratos
r1ass~dos entrs aquel!a congregação e as administraçC'às
dos hospitaes, ho~picios, t te.; formula que te acha no
dicciouario do abbudo Miogne, edição de 184.9.· Entrárão,
po:s, as irmãs assim contrat;ldas para. o hospi~nl aos 26 de
setembro de 185~, para o llospicio de Pedro II no 1a de
dezembro de 1852 e para a tnJ'ormaria da Saudc ao3 2 do
julho de 1853.
·
Depois da lamentavel morte desse beneme:i'ito prove:..
dor, o illustre marquez de Paraná, seu successerna pro-:·
vedoria, satisfeito com os melhoramentos realizados· no
serviço dos treJ eslauelt:cimeotos confiados ao cuidado
das irmãs, resolveu confiar-lhes lambem a casa dos expostos; resolução que foi executatla depois do seu.falle~
Ctmento pelo então eleito provedor, o E~m•·· Sr. veador
Fàro; aes 8 de detembro de 185G.
·
Aceitando eu em julho d0 1.857 o penoso cargo da
provedoria, observando e inteirando.;.me pratichlnent~
dos Lons serviços prestados pelas irmãs nas referidas rc:;.
partições da s~nta Casa, e sendo compettntemmte aúto..;
risado para a reforma do rccolbim~nto ·das orphãs, julguei conveniente confiar-lhes o regimen iuterrw do mes~
mo recolhimento, para o qaal entt •irão em 2& de dezem~
hro de 1.858.
·
O numero das irmãs de caridade que a Santa Casa. fem
até hoje recebido eleva-se ao de 120. Jazem 22 no cemi·
terio de S. João Baptista, victimas da febre amarella, de
cholcra-morbus e do improbo trabalho a que voluntariamente se sujeitárão. Existem acllalmente no llospita1113,
no hospício 1.8, na Suude 9, na casa dos expostos 8 e no
recolhimento 1.0 : total 98. Em remuneração do's. seus serviços, recebem, além da casa, comida e roupa de cama,
400 francos por aono cada uma para as despezas do seu
vestuario e outras; regulaedo essa retribuição pecun:aria
por 12asoo por mez.
Dnda esta informação, pa:· sarei a justificar a txactidão
.lo quo cr· · o b1
:rito José j
Pereira ares1
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peito d.ts irmãs de caridade. As vantDgens que a Santa ção, regenerou se desde quo foi confladaa irmãs de carí. Casa vai colheu lo dos seus bons ~en·iços, quer como dade. Alh, como no hospital, o bom regímen intemo foi
encarregJdas do tr:~tameoto dos en'fermos, quer como en- logo .demonstrado pela i:!imiouição da mortalidade e ecocarregadas do serviço ecooomico das r<·partiçõc·s em norma da dc:speza.
q11~ servem, estão e vão sendo provadas pClr factos que
A rr.ortalidade, que era de n::ais de 80 °/0 :mtes que a
resistem a todas as invectivas doll S(;U$ poucos detracto- administração tomasse o bom accordo de augmentar os
1es. Não recorrere·í, portanto, para demonstrar aquelle ~al:.trios das cri~dei as, diminuiu consideravelme-nte de~
dilo, a argumentos derivados da caridade e dedicação pois. AinJa assim, de 1852 a 1855 fui a mor tJ!iJade mévoluntaria de que as filhas de S. Vicente d~ Paulo teem dia de 60,5 °/o· Depois da entrada das irmãs, do junho,de
dado exuberantes· provas nos estabt-lecimentos pios de 1856 a junllo de 1S5D, rcdu.ziu-se a mortalidade rr.éuia
todo.s os paizes, e até nos campos de Latalha. J.'oljo me a :H,D.
.
prevalecerei Jos panegyricos, que mesmo entre nós lhes
A defpeza annual média da casa, nos tres annos antekem siJo feitos, nem da veneração que c!las inspiriiu riores ao servi~o das innãP, foi de 8:70SS302 ; e a mesma
~quclles a quem soccorrem e até aos p1 oprios mu~ulm:.- rlespeza nos tres annos pode1·iores tem sido de 5:365$t53.
nos. Deixarei n,csmo de invocar o teHemnolJo dos ll;tbt- As1im const.1 da cscriptur~ç<'to competente, que pude (er ·
tanLes desta c~pit&l, q·ue poJem conJparar o est<•do pre consultada.
sente dos estabelecimentos serviJo3 peL.ts irmãs com o
O recolhimento das orpl!:is, que conlém 1.31 recolhiestado passado de todos elles. Appellarai somente pul'a os d"s, acha-se cons:denvtlmente melhorado quanto ~o
factos que soa chão averiguados e se vii o verificando cm seu regimen intt'J no d('pois que fúra codlatlo ~s irmã~.
cada um dos mesmos estabelecimentos.
As primeiras lelt as são ali i ensinadas por 1res mestras
E' fór.a de duvida que a boa administrac)ão de um bos- nacionaes, sendo duas rio antigo Jecolhimoilto e uma
pita! revela-se por dvus factos essenciaes_:diminuição da irmã de caridade braEi!eira. Além destas aulas, em Lreve
lllOitalichde e diminuição da despeza; vejamos ~e um e terão a de gramwatica e geographia. Continuão a tJ''lLalbar
outro facto se teem reaiiz:~do.
em costura, e pontos de agulha e em Jlóres. Appl!llopara
A mortalidade no hospital geral, desde 1SH até 1852, quantos tccm visitado agora este pio estaLe!ecimento,e
regulava por 25,~ ofo no maximo, e por 22,4· no mínimo. que não teem deixado de rccouhecer o not<tvel me!J10ra~
Oesdc :l. 8õ3 até 1858 tem a mortaliJude regula!Jo por 21,9 mento nelle realizado. E pelo ludo economico, comparnno maximo, o 18,2 no mínimo. Ass!m o domonstrii.o as da a desptza do ultimo .semtstre do anno passado aatecstatisticas mortuarias da Santa Casa.
rio r á entrada das irmas com o postarior do 1o semestre
A despez.1 annual com cadJ. enfermo naq::elle perioJo elo corrente anno, verifica-se ter sido aque!Iade 12:761#260
anLeríor era de 19H674. no maximo, c C: e 16$337 uo miCJi e esta de 7:103~730, segundo as contas apresentadas.
mo. Dt! 185!~o até junho de 1859, apezar de haverem qua&i
O hospício di.! Pedro li e a enf~rma1ia ela Saude, que
toJos os geueros dobr:ido, e alguus tresdobrado de valor, desde a sua (lbertura fo1 ão logo servidos pelas irmãs de
a mesma cte~peza, em vez de elevar-se ao dobro, tem sido caridade, conlinuão a edilicar a todos os nacionaes e
uil 24.H382 no max.imo, e de 24 ~OM no mínimo.
estrangeiros que os visitão, c que louvão o as~e'io, dis.· A ec?nomia que este· facto. revela póde ser demons- ciplin:1 e ordem que nelles reinúo. Contém o hospício
traJa amda por outros factos mecusaveis, que w:.t'for- 3~5 alitn:ido,, não tendo aliás commodos su!licientes
çado a apontar. Quando o forn(cimento e servi,; o e~o- para mais dl.l 300; mas, apcz;;r Jessl maior accumula·
nomico do hospital estavao a cargo de um administrador, ção, exitite .alli .t~~a a _regularidade no serviço interno,
de um despens~i1o e seu fiel, de um eul'ermeiro-mór, df embora mrus dtil!cll seJa. A enfermaria da Saude, que
um chefe dJ. coúnha e seu ajudante, de um ilel JJ. fazenda quasi sempre contém mais de 100 enl'e1 mos de molestias
Oll casa da auecadaçüo, os gencros e objectos que ent:·a- contagiosas, con· inüa a prestar o mais rel~vante serviço
vão, se3undo os pedidos e tabellas, erão consumidos. As á humaniJaJe. Contra e, tes dous edabelecimt ntos pios
conta$ de muitos desse3 empregadi>3 exist(m ~inJa na não tenho ouvido, nem lido, queixas ou accusaçõcs. E
S:mta Casa, e erão taes que algumas nunca puderão ser posso assegurar c1ue reina toJa a possivel economia nas
tomadas. O bcnen;erito Sr. Jostí Clemente, incommo- despezas destes dous estabelecimentos.
.
dado com a despeza que se fazia, entregou por ensaio
Cteio, portanto, SJ'. presidente, que o que tenho exás irmãs de car.idade em 185 t a liscalis~ção e servi- posto com franqueza· e lealdade não só 1ustificará a
ç.o da dispensa, cozinha, casa da arrecadação\-.. colchoa. txactidão do juizo que fizera o benemedto Sr. José Cleria, etc. ; e de~ de logo começou a observar""'uma dimi- mente a respeito das irmãs de caridade, mas tambem será
nuiçfio consiJ.eravel de despeza, havendo toJavia sulliciente para desf.tzer, mórmente nas provindas em
&ba6tauç.1 nas enfermai ias, refcitorio~, etc. Os gencros que elias teem tido admittidas, quaesquer app! chensões
que entt avão, segundo as tabellas, deixa vão grandes so- contra o seu merito e Lons ser~iços.
.
l.ms para o dia ou semana seguinte! E' o que tem-se
Resta-me satist'~zcr a parte m~is ingrata das inf'ormaveriticado até hoje. Aqui tenho um extracto das conias da ções que de mim exigiu o nobre senador, a saber :·-se no
dispmsa do ultimo trimestre de ab il a junho deste anno. todo ou em parte erão fundados os factos publicsdos pela
Indicarei alguns artigos. Segundo as tabclla~, que dão trés imprensa, import~tndo graves accusações cont.ra as irmas
achas do lenha para o consumo de dous iodiv1duos sus- dt1 caridade.
Lentados pelo hospital, devião ter entrado nesse tr imos
Posso assegurar ao nobre senador, ao semdo e ao
tre e ser consumid:ts muito 1egularmento 161,532 achas: paiz que pre~td tot.l:t a attenção a essas publi!lções.
forãe, porém, realmente consumidas durante o mesmo se- Averiguei os factos al!egados ante! iores ú minha ;,dmim.s.tre 42,!J!Io8 achas, e o serviço todo se fez mui sati~l'a- nistração, e examind com cuidado os posterioreE. Em
ctonamente. Segundo. as mesmas taLe !las, dcviáo ter eo~ resultado das diligencias que liL afim d.! vpurar a ver·
traJo no dito trÍJ1icsLre 22,~70 liLr.. s de assucar; ma;; dado fiqud convencido do seguinte:
forão sómente consumidas 17,156. Em todos os outros
A respeito. da rica moLilia vinda dos Est.:túos· Ur1idos, do
gtueros dá-se mais ou mencs igual diminuição de con- conlissionario moou..nental c do:; jantares opiparos das
sumo. Bastará um exemplo para mostrar a ecilnomia lia- irmãs de caridade, que não p:lssá. ã.o de invent;ões cal um~
vida agora ua casa da arrecad.tçáo. Dantes consumião-se niosas de um desreilado adversa1io das mesmas irmãs,
por mez de 80 a 100 peças de morim para ~tadura~, <;te., cem nos livros das contas, nem em canto ::.Jgum do lJOs· ·
nas diversas (·nfennarias: actualmente não se consomem pita!, nem nas informações. que exigi dos antigos cmprc..
mais de 20 a 30 peças, e todo o serviço se faz satisfacto- · gados, achei vestigjo algum do tal mobilia. Vi o cenllssioriam<mLc.
nario, feito por ordem do provedor, em harmoni..t com
Lamento a necessidade de trazer ao senado contas de as decorações da cape lia, cujo custo, segundo as conlas
dispensa e cozinha, alim de exhiLir provas que me cum~ archivadas, mnl chegára á quarta parte do que se apro··
pria olf~recer e que podem ser verificadas. Os livros e g.'ava. Yoriflquei quo nunca o rcfoitorio dJ:l irmãs fóra
contas est~o pateules, que niío ha hvje mysterio a esse ~ervido senão nos lormo3 da fru&al t~be!L1 que aiuda
respeito. hto pelo quo teca ao hospital 6Grlll. ·
regula.
1oito das •
d~
do
A cusa dos expostos, di-lo·llei sem roctio de contesta· . A
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irmãs para com os doentes, dcs castigos que lhes
inUigião, da barbariJad..: com que os obriguvão a trabalhar, da de:shumanida.le com qne tratavão as mulheres
enfermas, do rigor com que erao corrigidos os ~ervt'ntes
Ja Santa Casa, reconheci que algumas àe~tas accusações
fLtndavão-se cm factos desfigurodos e que outras erão
completamente inexacta~.
Ouanto á blta de caridJdc, invoco o testemunho de
to,i'a3 as pessoas que ailid:.t vivem, e dos proprios facultativos que conhecêJão o antigo llospital e o novo antes do wrviço das irmãs : c::lles que dig:Jo se a caridade
dos antigos encarrega~os do tratamento dos enfermos
era m:ús acrisolada que a daquellas. Nas vis:tas que
i~ço ao hospital ttnho interrogado a muitos enfermos nacionaes e estrangeiros sobre a maneira por que são tralados; e apenas tenbo ouvido queixas da parte de um
dtJscomedido, que otJsára atirar á ca1a da irmã a dieta
com que o se.rvia, ? de outro que, advertid0 pau não
fumar na enlennana, desattendêra ú irmã e insultára
depoi.> :;o proprío facultativo que o tratava. Não allegarei a caridade C<·m que as irmãs servem aos doentes
em minha presen~;a; mas não duvido appellar para o
tcst~mullho ,de mui_tas pessoas graves e insuspeitas, Iaciume <s iacul t:tlivos, que todos ou abanão corn elogio, ou pelo menos J!io negáo a dedic~ção e caridade
dellas.
Quanto aCls castigos, falbrei com mais pausa. P.:.ra
u:an.ter. a ortl~:m nas .e~feJmudas, ent;e outras regras
discJplm.ares, er~ adirutLJd:l. a dt!. cast1gar-w qualquer
doente msubord~n;.,do e refractmo com diminuiyão de
parle da dieta, pri\'ação de sahir do !dto, de passeiãr, etc. A applica~ão deotes castigos competia ao facultativo e ao medico director, e em falta de8tes ao antigo ~n.fermeiro· mór. Sabe se que o facultativo passa a
sua. V1s1ta pela mHlhã e ausenta-st~, e que o director nem
sempre póde ach:~r-se no hospital. Na ausen.;ia de am1Jos, a irrJ?ã ~uperior~, que S(·mpre está no <eu posto e
q~e substttu1u ao enft'rmei1o-mur, achou se ohrigada a
cast:gar um refrac1ario com diminuição da ditta. O facultativo respectivo julgo:.t i!l<.:onvcni(·nle esse castigo.
Dahi nasceu a qucs~ã? que viu a iu~ da imp_rensa. Entr;.ndo para o cxercww Ja pwvcdorw, achei pcndcn:e
e~s..1 questão. Procurei o concurso doJ p10prios facultativos, &fim d,; resohc-la com acerto; c·, devendo tratar
da roforma da tabella das dietas, coofiJda a uml commi>são dos mesmos facultativos, encarreguei-a de regular a applicação dos castigos. Essa commi;são, reconhecendo que a supPriora das irmãs era a immediata
responsavel pela ordem e moralidade que devem ninar
entre os enfermos, aclmittiu unanimemente que, na au~cn?ia _do l'<~cult~tivo e do ~edico director, pudesse ella
tnllmgn· os castigos. Tal fot a wluçáo que passou para o
novo rtg!mento do llospital, o ninguem mais fallou de
taes cast1gos.
Quanto á barbaridadtil de obrigarem os doentes a trabalhar, apurei e reconheci que em verdaue muitos
~nfermos no estado d~ convalescrmça ajudav!lo o serviço
mterno das enft::rmanas, como se pralica em te dos os
hospitaes, e· até por conselho dos facultativos, que julgão
hygiéoica t-ssa distracçao ou occupação de espirito. Verifiquei que muitos convalescer. tas oll'creeião-se a auxi~
liar, ou fazer algum ti abalho, o que as irmãs nunca os
oh riga.vão com ~moaças a faze-lo, quando a isso se rccu~
S:!Váo •.
Quaoto á deshum~nidade com que erão tratadas as
mulheres enl'o1 mas, fundou-se essa accus;,.ç~o nos ditos
de duas moças que sahirüo elo hospital, queixando-se
uma do ter sid:l espancaJa por uma servente, o outra
de ter perdido a vista, porque, logo depois do seu parto,
fôra obrigada pela innã a. coser , á luz do gaz; assún
como no allegado facto de haver sido outra )l1ulllor
doentl! arra:tada e lançada n'uma ária, eXp:Jsta á chuva,
por uma irm:'i do caridade. Por intemtoJio da policia,
a quem recorri, ficou reconhecido auc da parle duquellas
moç_u~ Linha l1avido exageração o Íalsidado : uma tinha
vesLigtos de contu:ões, por haver· c:~lliuo no soalho dtt
enfoi:m:uiJ, wntlo ampurrada por uma sononto quo
quem\ varrer o Jogar em cru e olia :o acha V1l 1 o do quul

não quilCra sallir obstinad3mente · a outra, pelo exame
~eito, não linha cegueira. E a ro>p~ito da doente exposta
a chuva, tenho a convicção de ler sido o facto completamente desfi~urado: Essa doente, que tinha o costume
de ,ralhar. e gr1tar, aJudava wmpre a lavar os pratos da
enlerman~. Fa~endo um dia esse ~erviço., e perturbando
com os seus gntos a aula de clinica, a irinã. mmdou-a
sahir para a úria a continuar na lavagem. Ha quem
negue que ontjo cl101 esse e quem o affirme. Tcnl!o,
porém, certeza de que a tal doente nada soffrt!t'a com
tsso, e que a irmã não usou para C()m ella de violoncia
alguma.
(~uanto ao rig-:>r das irmi.is para com os serventes deu
logar a essa accusação o fa~Lo de ter-.e evadido da Santa
Casa uma raparíg.1 que entrára com dous a trcs annos de
idade em comp::uhia ea mãi enfei ma, e que, por morte
desta, fi_cando abandonada, fóra cria da e educada no asylo
~~? hospll~!· Era, comos~rvente,('mpregada na lavanderia.
!Jllha-s7 Ja evad.do na Idade de 15 anuos, c, sendo procurada, fo1 outra ~ez recolhida. e corrig~da com algumas palmato:~das.DepOis, Lendo obttdo permissão para ir ver com ·
as outras serventes uma procissão, evadiu-se·outra vez
e_ procur?ll a p1~otec:;ão da ]'>Olicia, on·de declarou· que
nao quena scrnr á Sonla Casa. Penuitta Deus que ella.
não s~ anrpcnJa de haver recusado a proposta que lhe
manJei faze•· de 1ecebe-la do novo no asylo em que se
achava.
.
AJ~m destas accusações, outra gravíssima foi fclita
pela Imprensa, por occasi~o da reforma ·do r~colhimento
das orphãs, cujo regímen interno e cconomico fOra coafi"do ~s hmãs de C?ridaue pela adll~inistr ação do mesmo
rtcollumento. Puultcou-:e que havião sido expulsas elo
anlig? recolhimento algum~s donzellas, a quem se disse
que fossem procurar sua vtda, e que tiohão sido destit~idas e aban,lonadas as mestras brasileiras, etc.· A admíDJstração mostrou, Lambem pela imprensa a .falsidade
dosEa publicaçãe>, e convidou ao accusador para dodarar
os nomes dJs doozcllas expulsas e para verificar por si
mes_mo s~as poucas rccol~tiJ_as (hoje aeenas cinco), que por
motivos JUs.tos e attmd1Vt:1s deixluao de passa1· para o
novo reco:!Hmento, se acllalão ou não c6JI.venient-emenle
auligadas em uma casa apropriada, e se ~IIi continuavão
ou não, a receber suas pensões alimentícias e os ordena~
dos que dantes vencião. O accusador, não aceitando· o
convite, nemj uslilica~do fai)LO algum dos que allegára,
contentou-se com rephar que nenhum:\ das suas accu-sações fóra combalida!
Taes são. as informações que de.:vo dar ao nobre· senador a re~peito dos factos publicados contra as irmãs de·
caridade.
O Sn. FERREIRA PENNA:- E eu estimo muito ter ouvicfo tão in tercssao tE s iuformaçües. .
· ,.
O Sn. 1\IARQUEZ DE AnnANTES :-Deixarei de entrar
no exame. das cauws que J.}rovocárão a especie de cruza~
das que se ar!llol} contra el!as no principio deste :mno.
Não ouso attnbUtr essa cruzada uni;amente á 'servil imitação da que se levantou em Portugal. lia quem suspeite
que a publicação do novo regimento do hospital· geral,
mallogrando a espera~ça que havia de desl'az;er-so o que
fizera o Lenemerito Sr. José Clemente Pereira, c de oritr.egar-se ou.tra vez. o wrvl~o econo~ico· ao antigo· aJmi.;.
mstrador, dtspense1ro, chefe das coztnhas, fiel da· arrecadação, fiel da rouparia, etc., tenha concorrido para a dita
cr~zada. Pelo menos não parece ill!provavel quo odes:...
pe1to dos mallogrados os levasse a mventarem e d~sllgu
rarem factos em desabo no das irmiis, e que esses factos,
inventados e desfigurados, fossem sem exame acredita.:.
dos por aquol!es que não sympathisão com as congregações re!igiosDs. E póde Eer que esta suspeita ache algum.
fund•mento na observação de que todas as accusações.
teem por 1.1h·o as irrnüs que seivom no hospital gorai, c
que nenhuma se faz contra as que scJVem no hospício o·
na Saude, estabelecimentos quo nunca tivcrão dispensciro~, fieis, ttc., que fossem apeados.
Sou aiatla obdgado, Sr. prc~idente; a fazer algumas
considerações sobre o discurso proferido pelo nobra
senador pelas Alngoas (o Sr. Dantas). na ses~ üo de ~O de
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julho, publicado no Correio ,lfercantil de 23 do mesmo mant!ára contratar õ.s i1mã::l de caridade. As que ser\'e!ll
mez, na parte em que tambem se cccupou com as irn.ãs á S~nta Ct~sa foriio ccntratudas Fel:l. irmanflade da Miseri.
cordi:!, repres,nt1..da pelo teu provedor, e ~sfmpréadas
de car:dade.
· .
t>erguntou o ~obr~. senaàor ao St. ministro d9s ne- pela associação de S. Vicente de Paulo o forãe> pela dl' ecgocias estrangeiros como encarava a sociedade· "<hs toria da mesma associação. ~e o digno min:stro do Brasil
irmãs de car iJade, se como corporar;ão de mão· morta; íoterveiu nesse~ contrc. tos ce:ebrados com a suJ:e:ior:t
ou como sociedade secul::ll'. E accresceutou que lhe da respectiva congr<·g~.ção em Paris, não figurou nesse.,
fazia e& ta. pergunta por dous mo ti 'lOS: 1°, porque tinha actos como delq~r1do do govtrno, mas unic~mente comó
sido o Sr•. ministro quo mandá!'a conlrat~r as irmãs de procurad~1· das reft ridas ir maudud~ e associação, cujus
caridade por inteJmect:o d.l. lc,;açãil de Paris; c 2', procura~ oes teve a bondade de acertar.
Antes, porém, de occupar· me da recommen.d~ção ftila
vorque, a serem c!Ja.s. consideradas com'l corpol'ação
de mão morta, nl!6 deve o governo comeutir que ao provedo1· d.t 1\fhericordia, o nobre senador me nerestejão adquirindo bell3 de raiz, visto cu mo, sendo mittirá que lhe f<ça algumas observações a respeit~ <h
estrangeiras, não poderão os nossos tJ ib~,;n1es applicar- sua calorosa opposição á entrada no nofso paiz de frad<s
lhes as leis do comisso sem granues contestações inter- e p<~dres estrangeires, comidcrnndo a tod(!ls comojesuitas ou for manJo corporuçõr s perigosas, e ten~o por
nacionaee, reclamações, etC'.
Depois, dirigindo-se ao provedor da Mise1 icordia, dig- vanguarda as irmãs de caridade. Admiro-me de que o no.
nou-se o no~re senador r(commenãar-!he que exerça bre senador, lido como é em matelia~ €Cclesiasticas, contcd.a a fiscalisnção gobre as ditas ir~ iis, cuj:.t apregoada funda com os jesuítas os pad1'f'S' Jazaritas, os barbadinllo 3
candade pó de tornar-se c~ ~ersegu.r,r;ão contra aque !les e outros missionaries, e de que nátl. conheça a dill'erença
que não prof<::ssão o.c:Jthohcr>mo. Cttou em prova drsso r1uc ha tntre a. comp~nhia de Jesu~, instituída para com~
o que lêra.naEncyclorediade Didot,n:J palavra-Hospital-, Da ter as here: ias do seu tem r o e catechi~ar os príncipes
onue um certo Dr. Pcleur descrevêr a com as mais negras e as coug1 eg•ç·ões relig.íosas destilladas ao serviço do~
córes o procedimento das irmãs de caridade uo hospital llospitaes c outros estabe!ecimeutos pioB, ao ensino nol
>emina1 ios eeclesiasticos e á propagaç.ão dos princípios
administrado pElo mf smo dou to r;
Finalmente, fa!laodo contra o ensino das mesmas irmãs, do chrisLi~n;smo. Os lazarita~, ou p&dt·es da mis&ão de
a:severou o nobre senador que em parte ncr·huma do S. Vicente d.e Paulo, não teem aspimr,õ~s ao poder .tf'm~
inundo e1ão ellas ~dmittid01.s como mestras, á excepção porai, nem Jámais entrá rão na are·ca politica Jcs paizes
de rortugal. Lembrou que mesmo neEse paiz um mi- em que se achão. Os fins da sua constituição, não das.;;
nistro da corôa portugueza já havia feito reflexões no mentidos 11té hoje, limitão se á prestação de soccorrcis
parlamento para mostrar a incon veniencia rlesse ensino. espirituaes ':lOS enfermos e desvalidos existentes DOS es~
Lastimou que fossem exigidas tantas formalid;;des de um tabelecimentos de caridade, ao ensino da tlleologia e a
brasileiro para abrir collegio e se consentisse o emioo de ev:mgel:sar mórmente a gente do campoJ Não teem elles
me ..inas a mulheres estrangeiras dd um passado du.:. votos fer petut:~s nem propúdaue. Vivem do seu. trab<i·
vidoso ... ,. (não me atrevo a referir as outras palavras, lho apostolicJ, ou das parcas retribuições que lhes fazem
que escapárão sem duvida ao nobre senador.) E concluiu os estabelecimentos ptos qr:e os empregão, . .· .
Não encarecerei a vantagem moral, civil e politica que.'
que a permissão desse ensino havia já produzido grande
des~nimo nas brasileiras, que, na esperança de serem o nosso paiz :em colll:do dos trabalhos destes padres, dos
mostra~, estudav5.o a grammatica, etc., e que hojr, es- barbadiohos e outros miss'onarios que 1Hnemo3admit·
morecidas, deüão de faze-I(), por verem toda. a protecção tido. Refiro· me ao que já: disserão em abono delles e em
ús irmãs de carid3de e para ellas llm futuro de desprezo I contesta1(l!O ao nobre senador os illu~tre3 senadores d~s
Em resposta ao nobre senador, peço-lhe licecça para Alngóas e Pernambuco (os Srs. marquez dt: Olinda e s:.
uizer-lhe, a raspei to da explicação que exigira do Sr. mi- niinbú), cuja autoridade é nconl1ec:da.
Mas não me d;spensarri de declarar ao nobre renad: r
nistro dos negot:ios estrangeiros, que a congregação das
filhas de s, ''ic~ntc 2o Paulo é em verdade uma corpo- que os exemplos da Bt:lgica, Suissa e Portugd, que alle·
ra~ão religiosa, mas não sujeita a votos perpétuos, por- gára conf· a a admissão de fJ•atles e. p&d; es estrangeiros,
que só os a~ mil te temporal i?~, e pcL·mitte a quem os fez não s:io proculentes, pela disparidade das no: sas ci1 cu.m•
que concJu;do o prazo de1xc a crngreg~ç'ã.o e tome o stancias, ou por não i1..1ver entre nós motí'o plausiv!:l
.
estado que lhe convier. Dir- lhe hei ma i~ que a mesma para nos oppormos a e:~sa eotra la.
Na Belg:ca é notorio o confli~to que alli existe cntré o··
congregação, comquanto seja rclig' os a, não tem patiimc,..
nio, nem compra riem adquire bens de raiz; e que as partido liber01l e o conserndot·, dt:nom:uado c:.tholico
irmãs de caridade vivem nas casas que pelos governos pelo apoio que tem rlo c!ero e corporações ecclesia.ticas;
cios paizes onde fe achão lhes farão dadas em usofructo, que esse partido catllolico é tão podoroso que tem por
ficando consideradas. como proprios nac10naes, ou nos vezes suLalo ao podtr e obtido contra o partido liberal
estabelecimentos pios que contratão os seus serviços, vietorias ass:goaiadas, como a ·da convenção d'Anvers fm
dando-lhes dormitorio, alimento e uma retribuição pecu. 1~tH, pe!J qual ficou ao clero a inspecção do emino reli·
niaria as~ ás modica. Assim que, pelo lado dos bc·ns que groso·nos diversos ramos da iristruc~ão publica, e como
cllas não possuem, mal póde a sua congregação ser con- o oro\~cto de lei relativo aos estabelecim6:ntos ds caricia·
siderada dct. milo morta, que careça de despensa das leis de em 18:J7. A' vibta disto, póJe· se concebe; que Fr êre·
de ·am.mtização, ou 1:o~sa dar logar á applicação das leis Orban e outros chQfes do partido liberal tenhào um mcdo cemisso e provocar contestações intcroacionaes. Ac- tívo plausi vcl para embar:Jçur a entrada no seu J>aiz de
crescentarei que, se o nobre senador exigiu esta explica- roligiosos estrangeiro~, que venhão augmentar ainda mais
ção por causa da compra da ca~a do Bot01fogo em que se a força do partido cathoUco.
acha o col!egio da Conceição, diri5ido pelas irmãs de ca:Na Suissa todos sabem que o sodalismo alie mão,. peno~
ridade, labora em perfeito engano.
. traudo nos seus cantõ s e allianlo-se ao partido radical
Não deve o nobre senador ignorar que dcsue julho de silisso, começou em 18/~4 a revolução que tinha por fim
1854 existe nesta côrte regularmente organisada a. asso- a reforma da constituit;ao federal; Carecf:n 1o os chtfcs
ciação de S. Vicente de Paulo, composta de senhoras res- dessa revo!uçno de um motivo para armarem corpcs fran·
peitaveis, presidida pelo Exm. · bispo capcllao-mór, e cos que. dev1ão discutir a ferro e fogo aqu~:Ila reforma,
dirigida por um conselho superior o uma directoria. Saiba, recorrêr5.o ao da entrada de alguns jesuitus cl:amados
pois, o nobre senadot· que fui essa associação, to,la brasi· pelo cantão de Luce1 na para o emino da the(Jlogía em um
le:.ra, quem comprou e possue legalmente aque\la casa df:l collegio. Rocordo-mc (achava-me entilo na Allemanba)
:Botafogo; e que, se a mesma associal(l\O se dissolvei' que n Lom senso europeu incommoduu·se quando o ad(o que Deus não permitta), terá elia de di:;pór dessa pro- vogado Neuhaus, utn dos c!.tel'es da rovoluçào, tleclaroil
em plena dieta que a entrada de St>tejesuitas em Lucerna
priedacle corno lhe aprouver.
Posso ainda asseverar com toda n scgur:;uça ao !lobro compromettia a segurar.ça de toda a Suissa I Depms dll
senador quo se enganara qu~ndo affinnou que l'óra o Sr. coollictos sanguinolentos entre o partido revolucwnario
ministro dos uegocios estrangeiros, ou. o govemo, CfUCm e o Sonderbund, ou liga dos cantões catholicos, ..,oiu a ro-
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vulu\íio fr.:ncczo. de 18i8, que deu gaulto de causa aos ao provedor da ~Hscrico;diJ, agr,.deço-lhe a occasit.ío
l'~Jicae;. ·Fez-se a l'tl'orma dJ ~úll.::ilituiçào cm sén1ido quem~ derupal'a trunqui!lba-lo. Pvsso ccrtilicar-lhc que
úlg.um tauto moJcrado, e acaLo;,~.-~c a qucst~o uos jo .uté hoJ(! uàu me coasta, ntm c1eio que COlHte a pcsso:t
sutLJs.
algun:111 que :1s irmãs da cariu~t!e tcnhi\o maltratado ou
Em Portugal nenhum de nós ignora que o clero se-· .]~t.:JSeguiJo o.s doentes que cão IJ;ol'cs. ãu o catllolicisrno,
cul.ar c regul:.~r; por sua l'iqueza e i:Jllncncia iinmensa 'nemJJrovocaJo ~1postasias. E, se o nobre senador duvitere naquclle p~ü Ju1 unte ~e cuJos gr:.tlldc poderio, e n:l.~ Ja. deste meu certifi~ado, co!lVido·o o. visitar as enfcrhlad~;:i::d.:a de encr~a~ alguma~ .vezes a iJcção do poder tias c a intcrrt~gar aos protestantes que lá existem, u
temporal na •dmuuotraçao cm! e cconombt do 1cino. ato a alguns tllins idolat: as, ~obre esse máo tratí.lmenta c
for<w ue~?~-~a1 ias r~"~r um !~do a fugosJ. sympathia dJ.s perseguiç.áo. lleconhectrá eht:'l.o, como cu Jeconhe~.o o
ortll'n; rcl1g1Usas aLvor <1.1 usurpat;ao, e pol" outro a di- llltcsto, flue toJ.os, sem di~tincçào de crenças relig'tcsas,
etauurâ do Sr. D. Pedro I, para (]l!t: se dccretas~e a suo sáo <>lli t:atados con1 igu~l de>veld. e caridade. :E flquo
secul.~risação c a vcnúa t!os ~e •S Lc:ns em Leneficio dt> certo Ja rrlinba d,.:ilancia.
· ·
·
·
l'lilu aceito a opinitw ~~o DI". Ptleur, cita la pelo noLrc
e.taJo. ApezJr desse golrc, não é inl'undadc o nce:o de
qlle o partido religioso, umdo ao lcgitim:sta, &muo.:> ,en- scnatlor, ]'arque, :.16m de suspei~a pt:!o f:J.cto de ser o
citlos, mas. não coa vencidos, cstejao á espreita de fa~o- rnesmo JoutOl' ttdm:n:stn:dor de um ho3pital, é clla. cou·
ru >el en~e.1o para se erguerem de nno e n·luvercm os l1 ari:.da JlOr outros Jot..tores que t em moúermíliclitt:
L,n; ven•hdos, elllÚOl'a á custa de uma revoluc:üo social. eserírJto obras, c u~o arti3os I;ara a Encyclopedil de
Assim,· pois, tambem se concebe q uc o v~r,d.lo llbend llidot. Po~o Jü.:ença ao r,ob1 e senador para oppor á di<l.JlO:.tuguez, tentlo ú sua frente o illustre Alexa11dre Ilercu- tdl.:c que leu c traduziu aut~ o senado contra as irmãs
Lll'), t~ulra motivo plausivd PH'il orpól'-Hl a entrada ti<.: t!C c:mJ?de o coucc to cm que cl!as ~üo tilas f•Or OUI e !igiosos cstrangéil os qllt: possão, Ult:~mo in \'OluiilulL- t, os e&cnptores.
m :ute, :.tlcn.t.~r o. partido 1el·gioso e conconer pata o .mal
Consulte o nob e ~enldo~ o livro dos hospitaes, pU.Lli•
que se recc1a,
.;ado cm 1.853Jlelo Dr. felix R.oubaud. l.'lo capitulo cm
Passcu:o;; u examinar se o partido liberal do B; asil p6de que trc~ta dos dive1 s: s servic,:os di L elle o seguinte:
sériamLU:e t:!r ou alleg:..r o moiho que .tc:m provocado • Os med:cos e iuteruos visitão por algumas horas as cu.-.
essa opposíção naqu, l.cs 1<lizes.
feJ!n~ri~s, e não podem occupar-sc dos cuidados miuu. E f1ct~ it.H:on~estav~l 9~~\o n~asil~ d~sc~berto depoi$ da cios)s e constantes que cx:gun os enfermos. Cumpre que
1d.uc met!JJ, uao fm HCtJma de~ lt:udallsmo, uito teve outra cbsse d~ petsoas st'ja encar1e,5ada da. direcção das
c1 u::a las, ll:l.o e.oiTI'cu guerras religiJs:,s, nlo couheccu a enfermarias e da inspt cçau do trabalho manual que exige
iuqu:sição, uão pres~nciou autos de fé, c uão conserva o asseio da casa, di..s !eLos, etc. Só a mulner, pda natu<:m seu SJlo Lradicçõe:; e costume:;, vestigio ~Jgum desses reza ua sua 01 g·;nisuçâo c (ducação, pode preencher digpoc.lcro>os eh·~m~otos que dil·cc.t~ ou indirect:wrente con- namente esta tarda; e porque a C<!tid~de c dcd.icaçãe>
~:on órã.o para a riqueza, t•splcndor e inlluencia politicJ do para com os infdízes sf'j:l.o Jlrcscriptos pela lei de Chrisclero e ordem 1cli0iosas do ,·clho munlo.
to, forõ.o instituídas divtr .as ordens religiosas para traE taml;em inn~guvel que a igreja Lrabilcira, privada tarem dos enfo::rmos pobres nas cidades e nos hos·
d~sJe o seu berço dos dizimas ecdcs:asticos, nunca pôde pitaes. E' em regra nessas ordens que Ee recruta o pesu~cumular 1 i;Juezo., fundar est~belecimentos e crear clien- ~o•l do scrvi~o interno dos lJOspitai.S. As irmãs de caLda; que o cl~ro secular de tod:~s as jerarchias foi sempre rid:tdtl exercem fuucções peni,·eis, di11lceis e delicada3:
c c.i 01iuJa parcam~nte cstipenliado pelo thesouro puLlico; além dos deveres gu<: lhes são impostos pela adminisq.:.e <H J.OltC:iS ortlt!ns rel1giosas que se cstabeJcL(\Jüo em lraçil.o, ellas são para o enfermo a rdi~iáo que o cooquatro ou ciuco das noss~s províncias não tcem avultado farta, a Ltulilia que o consola e a amizade que o acon)1Jt:imo~lio, :J~b~ndo-se sómtnle du:l.S cu posse de <>lguns selba. Conotant~mwte presentes aCabeceira dos domtcs,
un:uove1s, cuJ<t rcnll.< mal chega para as su:.~s despcws; cl!as procur::io rcauimar-llus as forçus c a cot":Jgem .
(jllbl, cmllm, (J llDôSO clero vive (:lll pobrezu e~angdÍCJ, c Sua iríillWlcia é' roi$, immensu, Ct.iiÜ') wuis qu .nto a
iafdizmc.:utc ~ern a cous:dcração e pr~s~i.:)i0 que uevia iilur e a ruol~stiu aquel.Jrantão a energia. moral e phys:ca
rn ercccr.
do cafernJO. •
Sendo is:o assim; SI". presidente, creio que o simpl~s
Não di~simularei que a esta justa apreciação do ca. bom. sc:_nso L.1st~ . para repellir to~o. o re.ccio de qlltJ a racter e zelo elas innãs o mesmo Dr. Itoubauc.l declara
;;um1ssao dt! rehg10sos c padres nmswnarws, c it'U1ás da que é para dc~ojar que c!Jas não: empreguem a su:t iacaridade est: angeiras que venhão dedicar-se á cate- lluencia para que h~júo mais cxct..1plo~ de: apostasius.
Consulte tambtm o. nobre senoAor o livro do D1-. Valchese, ao ctJsiuo tlleologico c :JO servi·~o dos nossos
e ..t.~bclecimcutos pios, pos:a crear aqui, na éJ'o::a em lerou:.:, l:tlitulado L'Assl.,tence Sociale, publicado cm
tjue vivemDs, os elementos que ainda existem lU llelgica, Paris cm 185G. AIIÍ achara que, comquanto esse autor
I•onog:.d, etc., e fawr surgir entre nós utn partido ele~ r.ponte todos os vicies e abusos da adnúüstra,~ão francez:t
1ica!, yue cxcr,~a i.:fl.JCncia inúebita e amc11ce a est'.1bí- dus hospit~es, hospícios, etc., e revele f.~ctos esc:Jn~a~
lid:.u.!e de nàssas insliuliçõcs politicas c ci vi~.
losos dos administradores, cconomos, rectbe:dores e ouQu.cm rc11ectir no cspitito do nosso scculo e nas idéas tro::; cmp1 eg:.~dos, todüvia neub.uma quciN.a o.u. censu: a
(lJmin~ules da civili~a~ào actu~l de certo se conVI:nccrú faz contra o SCl'Viço d<~s 7,622 i· miis de candade qul;
a~ que não La propaganda nem esforço humarHil que nos ucllcs sáo empregadas. A resr:eito r!dlas diz na pagin<A ·
l:.u;~ dcsaud~r quatro .~et:ulo:; e voltar aos tempos cavai- 180 o ~eguintc: • O serviço d~s enfermarias, tão im~
l~.:He:c·o.; Ja 1daue n:édw.
portante como penivcl, é feito 1)01' serventes de am~os
Senhores, não tratemos sómente de udmitti1· cstrau- os se:;.os d~h;üxo d..i Llirec~.;to das irmãs de caridadt.:
geiros de todas as na(;ões c crcn·~as qlle Yonhào fund:..r na mnr parte dos e~tl,bdccimentos, e de clamas ius:cu;\li:Jias a~ricQJus e promover o prog1 csso waterüd do pectora.s cm alguns outros. Estas ullim~s servem e'n
p:.uz. CulllJire que cuiJcmos t~mLem de tid.nittir outros Paris no hospicio de Salpetricre e no llospilal dos cli~
estranguro~, qucvenl1ão e~pec1almcnte promover o nos;o ·nicos. Temos ouvido' soLre ostus duas classes (1rmüs c
fl. ogres6o 1uural, evauge!is:.~udo o nosso poi'O, ensinando d:~·mns) os juiws mais oppostos, e mesmo os mais apaiu Lheologia, melhorando o estado deplor avel do nosso xonados, sem tod.~via ouvirmos allegar razões he1n Jllatt~
eleJ-o lol hauilit:tndo-o para que, por sua illustração c siveis de prcferencia senão pelos cnt'amos· que, tratados
t::oraliJ~rle, possa adquil ir a veneração e prestigio de cm uns e outros e5tabelecimentos, de clarão preferir os que;
rJ ~c tanto ca1 ece para o bom tlcsl!m pc1il10 da·. sua s:tgraua são dirigidos pebs iónãs. Em rccompcma do seu zelo c
lUJ:>s~.o. E.. dt:il;.cmos·nos, so1ho1 cs, dessl àpprc:hcn~ã.\), por trabalho de dia c de noite, recebem as irmã~ de caridad<;
dnnais n:eticulosa c chimerica,. de conllictuti cntto os po- iudemnisa,;üo menor que a das serventes. Verdade é que:
r!e1 es espiritual e tem por::! que ti verti o .J(lgat· en! outras não é com o Olli'O que se pó de rcmunera1· serviços
era~, ou qutJ ainda se di!o em outros patz~:s, CuJas tra- iguaes uos que ellas pt·e5l'iio. • .E.' para notar que tão sctle(;ii:Js e h:.tiLtos são rnui diversos dos nossos.
Hl'O critlco, conio o Dr. Val!croux, núo t1S accu:assc du ,.
\' olt:lr:dô"·i.\ roc orr.mtnd.ução que fci'. o nu.br~J ~c1ndor lnllLlUl:iarnrn :ts npostt~:i~s.
·
·
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.Consulte ai~d11? _nobre scniitlor o rdato: io im~rcsso cm o CJ>:emplo que me C:~u o illustrnJo [enauor dils Alago<ll,
cm 1So7, lello ao conselho de bt·ntficencla de Por- ex-presidente dl .B. lna, quando defcnLicu, cm resposta 110
tugol pelo seu seet•tt[llb o Sr. João Carduso Ferraz ele nol>r? ~cnador, o ,.n.sino das irm~s cont1atadas rwqucJia
!tJí anda, th•pois do llv.vct• ví~ilaJv díverSCJS hosp't.es e f!l'?VIIlChl r~I~ <·S:OCwç:lO de s. VJCCnte de Pau'o, que alli
(Slauelecinentos pios cm Lond.e~ 1 Paris, 13t:lgica o Ho- ex.1ste prcwl da pe'o uo,so venoravel e Exn". arceblsfo
n:n, em commis~ão de que fu:·a cncarr~"g:.~do pelo nresn1o metropolitano; e 2°, porqur, tendv acomp<lllllado a s a.
con~e.ho. Ahi achará c1ue, depois do dlu Iir aos dcldto;; n:arquez~ de Al.mutcs na& vis:tJs qne, m ma qualiJ:.~Jc de
que ha no ~crviço interno do hospital real Jc S. José, diz vtce~prcsJdente du conselho superior da a:,sol'i3çáo di!
clle o seguinte: «Eu não ~ci ~e é mais coiHCüi nte am- S. ylcurc tl~ Po~ula agui e:x'steirtc, tem feito aos est~l.>:.
pe,;ar mulheres no scrvi1;o dJs enflrmar i~s de ariJLos os lecJmentos pws, mamrdos pela mesma asscciacão achost·Xos, como se faz na lng'aterra ; mas o que me parece me llabilitado para da;-:hc ir.form:wut:"~.
• '
fóra de duvida é que a drrc~ç;1o dtll<rS, cntt·t·gue ás irmãs
Ib pouco ioformd ao nobre s·~rra !or da r:xistencia desta
de cariàadf.', haviJ de ac.a!J:1r cnlre r;ój com quuesquer associação Lrafi!eira de I.J: n fi :eucia, Mgaui~ada ti(St.J
u.Lusos, que nesta parte actualrneu!c se delm; c caus~r a cór!e, cc.mposta de s nllo1·as e hon cns CJrid(lsos.
n·1rr;irnç5o, e inl'u oúir o res peit® que a sua dedicação, amor
.Agora i.nfor m~-1<..-hú dos estabr!eciuwnlos q uc a n1cs~
t:o prox.imo e inefavcl CJriJDd~ lhes teem g·ang,·ado em ma USWCJ~çào .tem cr~ad? e d(IS que ,.reLtnde cre~r.
todJs as partes do mundo. Te dJs a; conv~niencias, ptis,
Logo que fot ·con~LtLUJ dJ, na couf Jll:ni.:acle dos ~cus
nos ac?nsell!úo a chamai' p:1ra o nosso hospital algumas csta~ut?s, n·sl•lveu o; ta associaç~o a!ug~r C;lsas no.L•airro
irm;1s ae candode. •
da I rawi!D. e ostabtl,cer prolison:.ml-nte ntlla~: :J.o,
A' vista das opiniões favoraveis que trnlro produzido, uma sala de u ylo para ;;s cri:~n1;as pol•res de ambcs os
crc:o que uem contrari;.clo UCJ o jllizo de,fU\'OI'avd em:.- ~exos. de ~I~us a seis <>r:nos ele idade, ('ara hhi arreUUí:'lCnJ
levolo que are~pcito das irmús intlrpo:!. o cit:.dJ Dr. as prm;etras lel~<ts, arrthmctica e dout ina c!.ristii · 2a
Peleur. . . .
uma pr ~videnJia ou rc~olhitnenlo para ~s menin.is p~bre~
R.cstão-me outras observaçõ~s sobre a opinião ematida e desvaiJJ;,s de todJ. a !dacc, puru ntl!e serem crratt.i:apelo nol.Hc senador contra o ensino dt! que !C encatr~gão mente sustcnt"das e aprenel._:rtm ~s rr;mcir•~ Jetr<•s
:JS irmü.s ele caridade. Parece-me que o nobre ~enad~'r grammatica, ant!Jmelicn, g.·c grupllia e catfclti:mn aJén;
hbor.1 em engano quando aHirma que as irmãs nju de todus os tn,Lolllos c.l~ costura c out1 os inlwre~tcs a
são adLililtÍlhS como m stras em p:u te a\g1,ma do mundo, uma c~sa d<! fanJilia; ao, um Cl·l!et:)o plra a educa··ão
á o;cepçãJ cte Por:uga!. Ao contrario, eu tenho ce, teza moral e litteraria, o para o flllino mais proveikHo ~as
d<! que na Franç:J, 1u llelg(ca, It~lia, lJesp:wlJa, Estados~ me.ninas cujos pais puJe:sem p.. gar a I ensão e~ta!Jc~
Uo:do3 d.l Amer:ca, d ·., cllJs dirigem a educ:~ção e h:crda.
en\ino de orphãs p:!Lrc~, expostas e mtninas dcs~mp<.~xi 6 1í,r~o e~'es en.Lelecimentos n~q1Jel!o L11irro, onde
r~.d . lP, e tlo bem a '&uns coJlegíos p~1 a a educ. ção das for ao vmtados e adrr,irados po.t' C('lllt Jus de ind i viduos
m•:ninas d:ls dafscs mais ab:;stiidJs. I\.econheço que de todos os credos. Por cau:a da inconvtnit uda das casas·
contra ost~s co!leg'os alguma opposição 1em hav:cto da então alugad"s e do crescente numero c1c :.;lu!l)na~ a a~
p~1t~ daqudlcs que p ef.!rem a educ:u;ão elegante á sociJção julgou conveniente compra 1.1 casa ('o Bot'.ro"o
educação moral; mas não rr,e demorarei cm combater de que já faltei, e lllugar ouLra casa mais vasta no Cat~Ú~
essa opposíção, parque jú roi clla combatitLt victoríosa. n!JO-:'\?vo e remover o colleg!o pll'a a primeira e a prolU cnte ,.cto illuslre s~·n;,()·)r da> Alngo:.s (o Sr. Si- VIdencla para a ~egtndJ; e cutd.l em achar uma casa counimLú).
VC!Ji;nte tm l•'glr central da cid:~.dr, para <~u ir nel:a de
Não julgo cillcaz o argumento quo co1!'.ra o en;Íllo das nwo ~ s<~la de a~ylo e um extero~to ou s:;Ja tle t ah<:J!;o
irmãs o nobre senador tirou eu opp( s:çr:o que se lhe r. z e enS!II 1 para as meninas pourcs e desvalidas.
em Portugal, e dl opin\ilo contratia ao mesmo tns'no que
O col'eg:o conté~ a.ctualrncpte (c ;em Lt<er annuncios)
fol a cmittirb por um nÚlistro d1 coru.l portugut za. Mui 130 •·lum.nas pen~1onrs!Ds e H m .ntllas p •Lre>, q• e 11lli
provavc\ par,ce que um acto de inrruallflcay, 1 v:o~encia, ~~io g• :i'. UIL!•lll!!.nle h LdUélS como as que ragão per.Sõ·. s.
qLIO com razão desperltl!a alli o profnnuo rcscntiment 0 lt:m au!as de mstrucção plimaria e Sl·eunda1ia e as mcsde uma nação brio.;a. c glori~sa, tenha concorrido cm tras .nc.cefsarias, ~u<.~s d.s quacs sáo irmãs de c<:ridade
grande p:t.rte para a opposiçii.o e opin'ào a!Jeg1das.
br:t~J!~Jras, ~ n~Ut lr·< m ttlueac!Jf. Das a1 te$ c!lflg .. ntes,
Sinto que o nobre suudor não fossoju,to, como cos- proptlas de Jteninas que devem scrS1nhoras, só nílo se·
tuma. ser, qumuo·lastirnou que se c·x.i~iss3 do nacion~l o ea~Ina a don~a; po:qu~ lu temrw de solJrJ p:r1a a aprencumprimcnto de muitas formalidadts pa··a ahir eo!lrgio, der ~nl d pots qfJO saltln·m. O p· OLiucto d~s pemõe~ dec se facuJt,s;e o e'.lsin') de 1111·ninas ás irmíis elo cJriJade tluZLlas ~sdes,rezas do co!lt·g:o, é appl_icado á su::teu 1 ~ç:io
estran0e(ras. Se a Lstima do t.obre !e11adl·r w cstctdes- tia prov1dencw. As mestrJS e ~ul.drtutas conlt'ntão-se
~c :;o ensino facultado a tolJs as rstrange1ras, que al>ti- com a m· dica pensão que prrcoue c. d~ irmã Je carí,.
rão c manteem collegios ínglezcs, francczes, etc., teria <o da dr. E~tl! ctolkgio tem sido visit.Jo pelo Sr. inspector
n:ono; datlo uma prova de imparcialiúaJr. R.rgo, pois, ao gcra1.da mstrccção public:J, que, cm vez de notar d.LinoL:·e touador que, tolerante como é, não o seJa sómen- lo~, o tun ju'gaúo mu:to favoravelmente.
1~1 para com as ostr,·ngeiras protestantes: s~ja-o tamLcm
A providtncia contt-m actualmente 90 meninas senJo
,a,·a
com
as
Cltholica~·.
51
pobres e desvali.bs, e 39, que, tenJo parenies ou
1
!.>irei algumas palavras a rcsroito do desanim') que la- r·rotectores em es!aJo de podenm ajuJar esse pio esta~
v:a eutrl! as brasilei.r~s, como asseverou o 11 1!Jre scQa~ ucJecimento, pagão 1/1·, 1f3, e nunca nni.s de metade dl
lior, por terem perdido a esper&nça dé strem mesli'<IS: c pensilo fixada para o collcbio . .Além das primeiras let a9,
~ercm qu~ toda a protecção é p:Jr..t a> irmãs d() caridade apteoJem t~s mwinas o catechi~mo, todas as cbr~s de
e 1ar·a e!las tm1 futuro de desprezo. Ainda neste argu- costura, e outro3 traualhos que devem hauili a. las para
mento sinto ou~erv;,r que o nobre senador ~e dosviára gmharem honestamente o seu pão quando sahil em.
U.u espi_rito de justiça que o auun:J.. Nào creio que es:e
A' vista destl informação, que o nob: o se:1ador, se
dcs~n·m·,, se o lw, tenha sido proJuzido pelo collegio Juvih, poJe1á ,·erifi..:a- 1a quando qui~er, estou certo,
das irmãs de carid~.t<.le, que é d_e moder~a data, e dei- Sr. prcs:tleLte, IJUe nenhum i.>tasi eiro, 10ja ()tl:il fôr o
);/C!Sze U~ Só-Jo po: OUlfOS Culfcg!OS <tDtCfiO!'UJent~ aber- seu Credo politico, O Cfll!) nonllum Cllpirito 1ellectido e
tos e a.u.úJ nnntldos. por ,oat1as eHrangem1s. h ~1:1s- patriot'co deve~<'t oppór-se a crcJçáo e p:ogresEO c'e c"l.!-lll~ a cnr na tx1s•ene1a tl 1 .'1p1 ego< do d~s:w11.no, , L' i.>decimento~, que, como e~tes, te em por ll.n inll t ar
(lU~'nJo ~ Ce,rt~ qu~ !O Jas <1:5. CildeJ;'D.S d~s_aufas f~UbJtC3S nàs l.lllÍlllCIS da ~Ot'aÇáO CJUO vai 113SCt:rtd(> 1 1 cja a[r:,s!Hl;t
do st·xo lun.mno tüO ex.eluu,;:uncu'e clc:Lw:.tdas as mes- ou éosva!'úa, as maximas da moral chli3W c d,1r-!h.::
tns nac.ionH s.
.
.
ao mesmo tempo a in tr ucçào nccl·s~al ia p:.tra' <d)l'i"J~·sc,
E, ro s que hl!ámos do cosmo couu;.elo {ts mnã's de no correr da VJdJ, do vicio, da miscril.l c do c!'im~.
,c.:n<J,tde, que tanto rcc:e:o causa ao nobre tCII'Idor, não
Tcl!llo con-:;~uido.
c..flnéluirci sem ÍtJf•il!ll;.(-Jo a respeito elo ~ue tem Jogar
O
Sa. Fo.:-.·sEC.\:- O ['D~z Jc\'e :J~r:I(Jer.. r a V. E):, tiío
·l!eda eCdc. Auimc-mc a fa;:c-lo: 1°, pol'llllC ti :\o H'w,uir
Lt~Lol
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L'etalll .. das ~. impoJtantes in_fúrmaç<~.es, e ~uas t:1o r?ligio-~
sas, e fHH td>O mtsm~ \JlCI~, constdera~o~s. O patz tem
fume Je inst: uc•:ã-o religiosa.
. o SR .. PRI!H~E~TE:- Ordem! r~to é um peryucno dis·
cu: 50 sem se te'r pLd.do e obtido a p.tlavra.
• . .
.
.
,
for. o l1dos e .apotado~, cntranlo conJuncLmente em
d scussão, 03 srg•Hutt s

1.\.7

. Uma des.sas corrcspondcn~ias tenho p·csonte, que
dtz o srgum:c: • As clospozas das alvaron"'as kão tão
ex.o. bitantes o tii.o ~l··sncccs~a:iamento causad:s pelas de...:
longas.d.; nos.~a ~Hande~,, c att3:i1então ['01' t~l fórma as
snlda~·· 5 dJ. Lttpolação du um. lll\ lo em uma .vwgcrn para
a Bahw, q•:· c mo consome o Ire!' e, e ver.mc-hoi obri"':, do
a procurar meus supplimentos l!c a~suc~r em o~tro
rru~lqucr porto. ,
ARTIGOS ADDITIVOS.
Eis, ~ ·• pre~:-iJente, o estado a que o üsco txccs,ivo e
· • 1.o Fica o governo autori~a.Io p:.ra alterar a tara·..~ das vexu.to.rto vai lcvacclo minha pobt:e província, que corro
:::Il'.udegu cm tül.Jç::o ú pro,·incía do Il.io-Gr~wle do Sul, prcctptla~ameut\! p:lt".'t ~ua aníqu.l~çno. Uma jJorção u.:l
110 senttdo de iguubt· ú <:lo E, t.JdJ OJicntal do Utu~uay. c~mmerc 1 a.utcs c;Lrangeiros se reuntrào, nas vesp(.'rin da
cc 2.° Fica o govctno autori~atlo para p:,gar á provind~
mml:a s;,h.d.•, p<Jra deliberarem wbrc Pt•lllOJ de lDrlt:l.
do lUo-Gr~ntlc do Sul a di~ida em que pala com cllt CS· gravtdaJe rat·a ~quclla praça, e cor,fiou-me 5U3S deliLe~
ti.er o the~ouro pu Eco n:wion:d, e que j{t esteja e!fec- rac:ões, que poJerci apresentar a S. Ex. o Sr. prcsidt•nte
t.vamente licruibrlc~.
do con<elho. E' de mist.er que ~e promova, ou a l'eitnra
,, Paço tio senarlo, 1S de ago~to de IS59.-S. n.-ilfar- de ~ma ponte. para a allaode.ga, qu.; uma companhia tJüo
que• de CaXÍ(IS.- José de Araryo Wbeir('.- Earào út duvtdat:a renltzar, como cxtste prüpasta no lhescmro 1 e.
de! 1.mu1L.l 'HUJtagcm;
poJendo cm tal caso ntracH trt'!'"
. u
Quam1wn.
1
emuarcaçucs e 1ea izar-se a descarg1 om Ires dias, dif0 Sn. l'RESIDENTE:- O Sr. GonvJlvcs l\Inrt'ns tinha le.Ie:..t~menlt.: do qnc succedo hoj<', que âs vezes nm nap( d,:L'o a pálavra?
", 1o uao de5cart ega em um mez.t Oll a1gum l companhia
de ai rarcngas, 1e~oc~dns n vapor, m: tli:1ute tru to com o·
O Sn. Go:xçuvEs MARTINS:- Sim, srnhor.
g'QYerno •. ~ g:n·uutias pura as partes interessadtt'. Pc~o ::o
O Sn. PRESIDE:'iTE:- Ttm a p:Jl~\Ta.
noure m!nJ~tro bcllevola nttenção a ene assumpto.
O SR. GO:NÇALVES MARTINS: -Sr. presidenti>, occupo
Os proptio? vapo:es, ape;ar _de terem o ptivi!egio Je
poucas vezes a attenção do senado, ontle m ·smo vou dei- paquetes nacwnaes, soll'rcm mu:to no pot to da n..hio, e
x wdo de compr.recer por circumst::mcias cspeci~cs, que até nuis t·m ~lguns pon~os Glo qtle os Larcos á vela da nav.eg,h~ão de c. . bota!)~m.l dilFercutemente do f[tlC se pra~
. Lah ez actuem com maior l'orÇJ.
Sou, porém, foc çado nesta occasião a dizer alguma t1ea nas outras provwctas; de ce1 to tempo pJt a cá os vaCGJusa em utmficio do commercio de mittln província, pores ~ão sujtitos a visita da alfandega, antes do que mm
que me parece caminhor pura seu an:quilamcnto. Ape- os passagei1 os podem rlesemLarcar! nos barcos de vela
zar do retiro em que tenho estado, circumstancias me bas.t~ que tr-nhão estes :ecebido a visita da policia. Qual
conduzirão a susten•ar C0tlespon lC'nci.ts com o inspector a dtf1ertJnça? Se t lia extste, toda deve ser on fa, or das
tla 111fanàega da l~ahia sobre o m< d J de l':xzer-se nlli a ar- primeiras, porque os vapores difllcilmente, se não impos:..
re.;adação dos impostos de importação, que entendi sivcl, receberião. mercadorias no alto mar;. o <{Ue mclhot
d( muiadJmeu ta v.ex:ttoria : ce1 tas. correspondrne:as (]o ou muito uem poderia flzer um barco de vela. Parece~
Jumal do Commerci·,, a mim ai t ilmidas, trouxerão esta me que. no int( res?e da união e~tá facilitar as relações dJs
luta. Enter;do, e já o Jisse pela irnpr<nsa, que Ra a!- provmctas ontre s1 e destas com a côrte;. porém eu veiiJ
J'JJHl~ga da Bollia iC ex.ag<'ra o quantum dos impo~tos, praticar-se o contr~rio .com es!e 1igor exce'sivo de u~n
exig'nd9-sc de muitos úujectos 20, 30 °/ 0 e ma:s do fisco iou:il! antes pe,rler 12 ou 20:000S· e fazer gozar
que na> ôutras a'fJnJegas, ou tntá6 nesta se arrecada os commodos de pertencermos todos a uma·mesma naç~o,
menos do q11e manrtio as tlrifas. Já se obteve do miuis- faciliLa~d·.> nos~as rdaçlíes, do que oLter esta quontia cum
teri0 passaJo a nlmcação de uma comm:ssão para o tonto oJio.
exame do que alli so pratica, com a conl'r..ont~çõ.o dos
E' 1abido que na curte s~ juRtão os 1m is habeis :mi~~
processos das outras a!fan.rlegas; porem eu in;to e peço tas, as fnmt.!as de mdhor gosto, as modistas de mais
que o nobre actual ministro da fazenla não perca dt! reputação, etc.; para aqui, pois, concormümos com mais
vista a comm.~ s::-ão e a ~companhe nos seu~ ~raua!hos. fre 1uencia se o fi::co não se opru;:esse ror t~ I fôrma
Cumpre que a ll~hill goze dos beucfici11s d:t tarifa Lem que nos é-tmis commodo ped:r t<.es objectos a.o e:traucntendicla, ou que ma ma wr til partilhem todas, se as gt'iro! Convirá isto?
leis são do rigor das p~tricJ& da lli.llli1: o imperia tem · Q~al o cou:r~bando que se poderia fa·zer n::Js vapores
e devia ter a m~sma legis!Jçáo.
. paquetes ? As fazendas que ahi são avulsamente ern.UarMercadorias te em apparecido a!li, Sr. presidente, quC', cadas co.no oncommendas são já do domin'o do coa~umo
deveNdo pagar 600$, levadJs a Pem~mbuco p:~gavão e outras nacic•naes : que prejuízo para o tllesouro cm deipouco mats d-~ IOOS l Tem nsul'aJo de tão enorme di,;- xar .tão pe•1u• n'ls volumes segtliron ra a o e~criptorio
pHi Jad<J O J~svio de tanlo rLor r· ara onde o nii.o ha: da agenCil c serem ~l!i ent1 egucs a seus donos '! C~Jm
cons!a-mc que a! é casas e>tron.g.:iras toem hoje navios, ·esta r~cilitu;ão os vapores Lerão muito m:tis carga, e ta!como, vc1 Li gratia,. uma emb.Hcação Jenomiw.da Emma, vez fossem menores os apuros rll co:npanhi;~, q11e me
de~aixo de u~ndeíra brasileira, ~uc não faz outra cousa com ta astar tns Lernws de Ji,Juicl~r-se, se n1o fór urg·~utc
mat~ U•) qne levar mas r. zcnda., i•~ra Pe lllmbuco, para nten~e auxiliJJa pelo grJVerno, como um e'emento ir;dis~
d<1~h Yol arem despachadas! Como o gorerno começou pt u.-avel. Eu tenho já tido encommendas HlinhlS de tal
a fazer seus cx.ames, me ab~ tere: d<~ l'a:et· especificações, fó ma maltra!adas q11e t nho preferido ~Lslfr-mc Jc a~
ccnfim !o mui:o ll:D n~b·e ~Jrin;slt'O da f.,z. n.la.
· pttlir a c~LJ côrlP, e trnhl 11ago mesmo direit~>s .
Os •exames Jo.commcrcio ain la procedem de outras ue impolt;çoo! Em certa occasilio tive até latas :tl'l'om~ ·
c~usas; soLr, tuJo !OH'te immcns:~mente na dcecar5a b~tl,.s e carta :11.Jerta, qnc a mod:sta dirig~a: ú fnm:Jia!
d.ts CllJbarcaçõ: s, n·ilo Eó p:w dddto elo porto, poi:~ que DiiT::r<-nte proceder ach i cu no porto de Nante~, em viaa ri ~scuga é f,·ita por emuarcações i t~rmt:Hlias deuomi· .-5am de Li:uoa cotu tod.t. minha fa:nilio, c com cerca Jo
n~d •. s 11_1Yarengas, que condu;ctn as L~mlas de gran les · 30 ud1ús ou m~J.Js. No acto ele ontrcg1r as chaves pnra
dJstancta~, o que ro~arda om extremo ns tr:e,nus drscar- . o exame, c·ntran•lo o romman<l.wt·J do vapor, quo me hag~~· co.no por toJa a :mset1cia de empenho dB.~iJ[ em l'a
via conclttzido, dit.endo quem cu era, que tinlw. acabado
ctliLUt' tal processo; (l ultim3mente com o monopolio de de ser min'stro no meu paiz, se me restituiu as cluves
um 1 un:cJ com patthia que sil l'ot m Ju fcm co1upr, mi>.>os sem aurir uma sú mala ! igu~l !'a ror recebi, â theg.;cl~ a
c:J:n o gtJveruo eu com o puui:co o· está n3s ci,·cumbtan.,.: P,lli3, em viar;cm d.t Al'crrwnll1, por me ter csquec'r!•o díis
ct;;s ~1·~ auu~ar impunrni"ntc e de i.ur·ô,· a lei, como crci.) chaYcs! No u.eu paiz, cntle lcuho occuparlo os primeiros
que llllptj•', co:n I rejuizo nal dos carrcóatlurcs o loccc.s emr,re~os, ~s lrllll,lS de minha fandia fo.·Oo miilU<:iCSll x g• rados ela c>pecul.,t;ão. Corrc~rnndencias !l.tl~JglanJo:,te JovaEsud:R, na.la w oncontra!l'Jo felhmcutc! iS5o
kn'iJ re~cr:tcm-:e já dtl tac·s wx~m:~s, e receio muito po.'SO louvur sl'mc'lnnte rig.·r, m( nos emurn ra'z ll)YO.,
q::: O> fl'l'juizos tlu provinda vão muit0 a~~·Jt (!) f"''•'Wlte. fjll·~ rl .ve attr::.ltir· a e-m'gr:u~ii.'), A U'll C(ln,nl ruvi cu
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C!Uti:wc-se de Ler estaJo sem roupa pnra mud:tt' e· far-· passageiros, tudo que o nobr_e senador di.s;e c pi'GC~c!cnre i
J~mento para ir aptt!'st:ntar·5e ao predd~nte da fHOYin- se, porém, ve.·sa sobre ob.Joctos propn;.m u:e Jo com,
ciu por m;i:s de uma~sem~na, sem poder GLter su:is llla- mercio, c-reio que n:i~ s.: tlevc alterar as dÍBflOsiçucs rc~
l~s de>p;.~t:.ll~das! Sa:.~ vu~te~s q_ue se atrecaiLlo. co~ gubmcntarcs a respeito.
U1Uito ocilo. Não prosegutre1 ma!s, porqLte meu hm fo1
Qu.1nto aos oLjcctos de pas:agci;·os, cu crli J que a
1 :ll~mlr a atten1~ão do nobre. ministro p~ra a alfaudeg~ da rebpeito do.> imliviJuos que inspirào tG, que iuspi. ii o
J>.,hia, e pedir-lhe que acompanhe os tra!>:tllws cb com- conti11n1~a, 1-lcve hHer a múor J':.~cilid ... d.: qu~ fur poo~ivd
mi6são.
dar-se; !llJS tamLem .o U:Jb e senadul' lli.!O ~lescuiJhecl!
rol' cmfJ_uanto !lcarei aqui.
que militas vezes, a p. etexto d n coufiJ1J1;a que podem
~Sn.. FEIIR.I.Z (ministro da fazt:nda e presidente do in;pirac t:.e~ .indiviJuos, o contrvbJndo tern s:dJ com.
conselho):- ü meu õJt:ee~ssor ~1omeou uma commi,s!ío mttlido em gr<.u.d~ e.;ca'a; ha ex~mplo até de alguru
1.ara ex;; minar o e~t:.:do- ú..i <J!!Jnue;;a da pro vmeta da pass,·g i O> dos V;lporcs inólews terem encamiu!J.ú J
Ili.!hia. 1\.trecc-me que ::s rai:li~s pondt:rJua::; [•elo nobre [Jait~ Ll;s dT.itos qut! ttazcw tl.o1. Europa nas b~gagtm
seca lol', meu :mür;o, servirão de Lase a (Ste passo. A de :.lJuns Sr~. dopuLclo; 110 me-meu to 011 que estes dt:s·
c·ommissão é composta de uous l.:lllill"tg~Jos, amLos embUi'C-10•
muilo it.loncos: urn d.:l)t;.; setv.iu de c~:c!'irClo d.l :.dO Su. Go:-iÇALVES M.HlTIXS: -l\!Js i,w é nos var.orcs ·
üwJeaa desta· capital, e tumlwn muito digu.n~wJle dês·. Ín;ílezes.
.
•
.:mpe1~ltori ·o :ça1 go de inspe~L?r da the.souraria elo i~ic-·
G1ande do Sul; o outro é feitor conlcreute ua all:mO Sn. JIERUAZ:- Or1.1, o cjnc se dá a respei~o d;s
tle<>a ll~bta côrte, pes.>oa muito Lone~ta e muiLJ c:n- vuport:s ingtaes] óJe ter app!io:aiJàO aos vaporl·S nucio1eJ~dÍÜ.l nas materi;,s ll. seu cargo. E' natural que C$ta na~s. Ag-ula e que 6 IH::cc~:s..~:iJ est'-thdect:r ti a delida
~ommis~ào dcsempeube cabalmente a ~ua u;issão. Eu exa- di!J'ereoçil entre as pe~so~·S.
mi!la!'\::i as instruê.;õos que clla tem, e, se acaso :ichar alO commercian~e púJe DJtlitas vezes levar arcuas U!lJa
"Uma bcÚna, procurarei preenche-la.
pequena lllJli.l com os ol•jecl"qs n~c~s,;aJios u seU:. ,·es.
"' Eu não sei' até flUe ponto vão as accusaçut!S que pe8ãu Lllario; os deputado.; e as pessoa,; que viajão p..lo imptrio
::;oLre a admi'uistração uJ al!'Jndcza da lluhiu; L' verdad~ Lambem a lcvão, poJen1 traz~r i~u<rlmen:e m~.s enr;omqui! existe ebsa d illiculdJcle aponta la no _transporte d:is rnendas, e est:~.s encommcuJas :>ão Jucei~ UtJ a Vt'r:gt.i ... r, e
mer~adorías, dilliculJarl.:s que tamben: se dão em certas em tolas as alfanJl'g::ts regulares isso se: dá com a ruaioi· fé
üccasilíes na alf..~ndega do ltw de J:mell'!.>. A oLra d::t al- possiYel; nr:.s u:lo se i ó.l..: estender t~te~ favores a to:los.
randega da Dali ia fui mal de~empenllad:r, roi; que, em v.~z Por ex.<:lllplu, n:< Europ.1 ao nQLre senado!' succedeu o
Je 11'-lbilitar as ernuilrc·açücs püra .<..tl'aca1em, Jus seus que elle conta; mas a outros passagtii'os o contrario
aro> remitoll que, apenas acaL;;.da, já alli não existia succ<:de, principalmcn~e na Iug·a:erra. N..t Frar.ça existiu
aaua sufficiente para tsse fim; foi culpa talvez do enge- até certo tempo, e não sei m~omo se ai~da hoje exide, o
u~eiro ou foi defeito da execução. A obra não oO'erece costume de ira ver uma mulhtr como perlla par<.~ examin~r
~s com':nodidades necessarias , não fui f~i t:.t conforme a as senhor as ; l1a ::tind.~ pouco km po sc d:. va isso, e mui tos
rc"t'U que em tal caso o a1 (go est<•l>elece.
Escriptores l'allão :tté dos vexames que soll'r iã .> os pass .. f.' verdade que, e_;,tando o ~enh~o do trans~o.rte a car- geiros que se lr..tnsportavào pelas estracLs Je f~:rro. Pu r
go de uma companhia, se da!·a cssç uul, .que c mherente conseguinte, tuJo Jeneude do criterio da :~dministraçãu,
:.o ex. c! usivo, ou ao monorioho; mas o meL~ lu voravel para Se a auwiuistruçao ~:'~llt nder que. o d:.tmt! é iudi:~peusa.
~urJera-lo é a creação de~s.1. outra assocta1;ilo d:Js com- vel, e ~m CülHCtfUencia de sus1.e:ta que possa haver de
Hl~l ciantes r· ara ou fazer recuur a adtd cumpanhia, ou passaf!eÜ os ....
'
. r
~o m<:uos, e~taLelec.::ntlo a concuneucw. 1 azer que
0 Sn. GoXÇ1L\'IS B!ARTJ~S:- Mas o passageiro do
t:sse m ,[como que s.:: attcuuc i se Ja patl..: do gol·omo vupor ruc:oual pót.l..: m:eli~t· o cuuti;;,b.lud"'.
c,;tiv~.:l' cont:i~uir para a l'urma~ào d~~t..t nova asw.i.lção,
wr<:i lllUtto praí.Ci' em ::uürn~·b..
.
.
O Su. FERRAZ:- O v<.~ por 11 1Cioual ~stâ suj. ilo {ti
(lua!J to afJUllte ll;.: ferro, e ubJCCIO CUJLI deopCZl amrla lllcSUUiS P· n ,s.
u:l; l'blÚ dt:crctadl; a oLra da alLndcga tem cu.;tad)
o Sn. Go:-.ç.~L Y.t::S nV.r..l'lNS;- E eI: e não \'ala portos
muito :.o c;LJ.Jo; primeiramente [JOrque panco me que estrangd.-o~.
h ou ve pouco wlo 111 admirii>tração uc::;t:t obt~tt, e tm se:;undu logar po 1 rruc s~.: lan1;ou nüo de alguma cousa que
O Sll. FllURAZ: - Perclua-me, ilhi não é que se dft sÓ-'
llOd~ria 6cr dispensada; por exemplo, mandou-se face..~r monte; o~ V<.:pore3 poticm ICCl.btH' o ccu:tal.Juado como
oJ pr~p<i.rar arli~Licummte uma p~dr~ pouco idonoa q ~e qualquer outra ewLa: c:u;üo.
I:JXis!ta nl Da lua, pura podt!r servir as columnas do cJtO Sn. GONÇAL n:s M.U:l'!NS: -Mas on !e?
1ieio; ora, essa p0Jra custou multo caro, mi.l.is caro do
0 Srr. FERUAZ: _ Ew."l qu.1lqw:r p:ute, de Lordo dJ
que i:l fH:dra de graoi to que pude~se ser. transpo!·taJa ainda cnJbat G;.u;Oes que c>Lãu :..q -.i.
do Jogar cm que o seu cu.>to fosse m..tiS caro; consta q..1c
algum~s d.1s ~olumnas andárão por perto de U a 20:000~.
O Sn. GONÇAL YES Ml-ll'n~;s .!ú um apo l'le.
l~Lo é uma ial'ormJç:io qut: teuho, mas o r]ue é vcrJu
O Sn. FEniU.Z:- Se as embarcações não tecm descai'·
J<! é que o custo da obra da :..lfandcga Lla ll..tl::a tem iüu 1c .r;, do para a allandeg 1, se H C! o t:.::cm fei t<J seu deposito,
~lém de todos os cu:culos, c devo. tUuJlJcm dtz~t· ~1uc a po~lem UJ:.tLd~r ~cu~ ubjectoJ p:u·u outra quali·JUOI" !'arte.
ul~ a d~ a!Lllll ga da t:ót·le n:·.o su não tem t1LWSI progrcS G
~r .. .
E - ~ c1 ll
.!ido, Ill~~ :liula tem ClistuJo uestesultimo~ tempos, de·,.~ .!1 ·,,.ox.t~.~;·vS.~::.J:Hl.l:IS:.:- .'.:llao n:.~o s..,o o~[~
1.SS.',. p~ra cú, mais de SOO:UO_OS i ~certo ufto ha de novo t:h .. d.t., n:u c:,. <to ::;uJellas a du t:llo~ ·
u;<.Ai~ du qtw um ~rmazcm pt'll1CI[l!;tdo em mou Lempo li.:
O Sll. l· Illl.ll.\Z:- S.llL·m por cont ul;::m 10.
qu<.tnJo deixd a:~d!llioi,li.<.~~ão da :.ll!'anth·ga tL\CÓl'lc. A
Slt. GO~!:ALYES M.une;s :-EpotlcJm'!
0
•
uura Jo C.lC~ da ólll..tllJega ÍOJ un:11da tm Ull1J Celta C[UUllli~, ltoje, porém, s~ rc~on!1cce que I~iio púde .ser levada
O Sn.. PRES!DE:N'IE:- ALten~fw!
u ell"t!ito scuilo com o tnplo,c talvez va além tltsto.
o SR. Fmuuz: _No rrwsmo motn1·n'o podt}m s:tlJit·, e
\2uú:ttu ao scrvi\~o tloJ Yapores, direi que olles são potlem mesmo <.dgo.rma~ pe5sous iutrolluzÍ1' estes uLjl:ClOS
coJJ~idcr~Jo~ do Jnl!WlO moJo que a::; otubarcnçucs mcr- som que o comm'-tud~ute Jo vapor o s~iLa. Müs n.'io tra~o
C<;u:u~: poJem, como estas, couLlnúr nwrc;,tlurias.
isto para de maneira alguma attenu<.~J' o proceuim~uto
(!Ia 111 n ap::rtc.)
ri"ord.s0 que pó ele ter uma alfandcg::~ a respeito de. objeCto~ pequeuos, a respt-ilo Ja !>.1g:rgem de passageuos Otl
·~::u dir(;i ao n>llrc scnaJcr c:T,uc a all'anuegu lwrn ol.Jriga· de outrls qu:wsquor encor.nmcnJas üesse genero dus Clllü
çf•o de u:tr immediala clt!s~arg.~ ás _llLC!'CUUOl'ia.s COlll1~zidas o n~Lre SCIIU•.!Or ::;e rel'~rc. A respcit::J disw UC\'C ll:<VI.:l' a
pelos :·:tpOtCS, C tjllC UeVe lacilttül' ~ lllUIS püSS!I'~[ a maior l'H;iJiJ~dü,
p: ott:pltd<ío dL·stos descarga~; se os obJt!CI:Jl cooduZitlos
i:l'lo~ rapo:·çs ~tto dlltpl,;swc:ulc ol·j~cto:; llu bJs:·s•:m de
O Sn. Go~ç.u.YES M,\1:,1'1:-íS dá u:n :lpnl'!c.
u
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0 Sn. FERRAZ:- E defeito das leis; as leis exigem devidos, e estes exames são muito rigoroso9, e nunca se
ca 1ta cle guia. lia pouco tempo, pelo decreto de 1854-, dão senão depois de ouvido o tribunal do thesour.J, e com
nom esta carta de_guia era ex.igi_da; era precioo que fosse a minucimidade a mais completa que é ·passive! desejar.
menciC:Ju~do o obJecto no mamfesto da embarcação que Eote me parece o alvitre melhOI', Acct·escentarei mesmQ ·
conduzia ; e, se ac~so este objecto não era mcnciolll_do, que já h a algumas prov~dencias 'ín~ndando pagar parte
·ocesso do. desp1cho era. o me~mo como se fosse 1m. desta divida, o que centnbue para fazer valer neste mo0 p1
mento as razões que expuz. ·
'
·
·
portado de p:nzes estrangetros.
O
SR.
CANDIDO
BoRGES:
Tratand'):se,
Sr.
presi0. SR. GONÇALVES MARTINS dá um aparte,
dente, da discussão do orçamento, pernutta V. Ex. que
o SR. FERRAZ:- Eulaslim'l qne taes aconter.imentos eu
nãt'l d~ixe passar oe~a>!ão tão oppor!una para em~ttir
e taes praticas te.,bão-se dado ~a alfandega da B;.hia, que algumas tdéas, que cre10 unpor t~ntes, ,Já como resposta
sempre gozo.u de reputaçi'io ac1ma dr:! todo ? ~ouvor. Es • a proposições enunciadas no senado, já porque nas cir-:túu persuad1d•.> ~e que ;.t!gumas ~ned.das ia• a0 com que cumstancias peculiares em que nos achamos julgo de
cessem estas quetxas, e, se acaso 1sso depende de alguma grande conveniencia que o corpo legislativo, que o pàiz,
medida mais ou menos 1igorosa, eu não duvidarei, ~epois e mesmo fóra delle, se saiba qual é a direcção e a marcha
de apreciar devidamente os trabalhos da comnuss~o, do serviço, em parte a meu cargo, relativamente ã matechamar aos seus deveres aquelles que delles se desvião. ria de colonisação.
E' verdade que sempre na alfandega ~da Bahi~ .ho~1ve
Senhores a pessoa alguma é perm:ttido duvidar de que
mais rigor do que em out~a. qualq_uer . .!:'I ao posso Ja d1zer a nossa agricultura tem sido e será sempre a fonte prin:..
ao nabre senador se é vendtco o l..tcto de que os mesmo> cipal de nossas rendas; a agricultura, porém, deílnha
objectos pagão menores direitos em Pernambuco do que sensivelmente á mingua de braço" a nossa producção
1
n·1 Ballia. Se e3te facto se dá, por certo depõe ou contra de;ce, a população sóbe, e tudo 1sto,
Eenhores, tanto
a alfandega de Pern3mbt!co, ou co .1tra a al,f'.mdega da mais deve fixar a nossa attf'nção quanto é cet to que taes
Bahia, e é preciso pre\'enir, porque a lei é igual para fuctes se passão ~nte uma situação financeira q'Ie se de·
todas as alfandegas, os direitos devem ser coLrados com senll:l. pela oscilhção de todos os valores, oscillação que
i •ualdade em toLlO o imperio, e qualquer di!J'erença sempre
todas as épocas tem sido encarada como o combate o
é'odiosa, e não póde estar dentro da orbila dos deveres em
mais decidid0 contra todos os elementos do trabalho ;
dos empregados.
porque não ha, e nem pó de haver, desell'loll·im'ento ·e
0 SR. Go~ÇALVES MARTINS dá um aparte.
progresso possível para o commercio, para a agricultura,
O SR. FERR.\Z : -Eu tomo nota para mandar exa- como para todas as industrias, quando haja estabilidade
min:~r o obje~to, n5.o s:J cm Pt.!rnambuco, como na Bahia, de valor no instrumento de circulaçà.o de seus respecti·
e, se· eu pudesse ao menos obter um 1 relação das me r· vos productos.
Se o estado, senhores, da nossa lavoura é decadente,
cadorias que sutrrem esta d:ff~rença, muito mais facil se
como acabei de affirmar, evidtutemente quando se trata
me tornaria o exame a que tenho de proceder.
de procurar os meios mais convenientes de obtermos da
0 SR. GONÇALVES MARTINS dá um aparte.
Europa o t1·abalho que por largos annos nos foi forne.;:.
O SR. 'FERRAZ:- Era bom examinar-se; póde-·se dar cidiJ pela Africa, trate-s~ de satisfazer uma necessidade
a respeito da seda -e n:io a respeito de outras fazenda~. reconheciJa por todos os brasileiros em todos os pontos
do imperio.
·
0 SR. GONÇALVES MARTINS dá um aparte.
Felizmente, Sr. presidente, tanto na sessão do anno
O SR. FERRAZ:- Sr. presidente, creio que sobre a passado, como na sessão deste anno, alguns illustres semesa está um artigo additivo a respeito de reforma de nadores emittirão idéas relativas á mesma materia de que
tarifas de alfandegas. Eu sobre elle neste momento só me occupo neste momento. Isto r>rova, senhores, que a
posso dar m'nha opiniüo individual, que lhe é favoravel; atten~ão dos legisladores se .tlxa sobre as necessidades
ainda não consultei os meus companlldros, e o farei em urgentes do paiz, e que o paiz tudo tem a esperar do zelo
Lreve 1 para que o senado poss.1 con venientemcnte votar. e solicitude do$ r-~present:mtes da nação. Porém notei
Ha outra tmenda, oa artigo additivo, relativamente que nas idéas expendidas se não dava aquel!a harmonia
ao pagamento do que se deve aos col'res provinciaes do que é indispensavel ao estabelecimento de um syst:ma
Rio-Grande do Sul. S nto não estar presente o no1re capaz de servir de regra ou de linha de conducta áquelles
autor desta emenda, ou deste artigo additi vo; e creio que que se achão encarregados d~. direcção e da marcha deste
é o Sr marquez de Caxias.
ramo do serviço pubLco. t·
1\n·a o pagamento desta divida o que é unicamente
Com effeito, senhores, o semdo ouviu que o trabalho a
necessario é augmentar·-se a quantia da verba Reposi- salÚio, pelo systema de parceria, e pelo da pequena 'Proções e restituições. A divida está liquid<Hla em parte, já priedade, forào por sua vez sustentados e combatidos ;
foi ol.Jjr c to de exame do meu antecessor; e, se a respeito tudo quanto se ha feito e quanto existe foi amargamente
do Porá se deu um pagamento igual em circumstancias cenmrado, c, o que é mais, Sr. pre~iJente, de mistura com
id~nticas, a respeito desta a mesma regra de\'e proceder. tudo isto propo>ições forão emittirlas que parece não teParece· me muito mais conveniente que o artigo seja rem tido outro fitn que não fosse o de deprimir ou rebairetirado, e que a verb.l l!eposições e restituições, ou seja xar o caract~r daquelles que se acllão encarregados deste
mais amplamente dotaJa, ou a respeito dell:1 se sig i ramo de serviço publica.
·
al[llÍllo que se segue a re.~peito de outras verbas, como a
Se o illustre fi! mbro a quem tenho a honra de referir~
dt exerc.cios findús, p1gt:;:uentos de deposites, etc., e me pretendeu com isso demonstrar em mim a pouca idonüo se m~rque qu11ntia lix~, porque, segundo todos os neidade ou a falta dos conhecimentos necessarios para
priucipios de contabilidúrle, nunca se deve presun1ir ren- bem desempenhar a missão de que me acho incumbido,
da aquillo que entra para os cof,·es sem pertencer~lhes. creio que perdeu o seu tempo, porque sou o plimeiro a
A !~gislaçáo da Belgica neste ponto é terminante, e confessar, Sr. :presidente, que nem o ministerio de 4 de
ordena que, não se considerando como um artigo de maio nem o mmistcrio cld 12 de dezembro se podem
r~nda qualquer ~ecebimento indevido,, a propria admi· JUstificar da falta que commeitêrão, encarregando-me
ntstri!ção, por s1 mesma, ou por melO de externos, a das funcções que exerço com exclusão de tantos e tantos
faça desappareeer dos assentos da receita, pagando a homens muito mais habilitados do que eu.
que•n direito tiver. Por conseguinte, o que acho mais
Se, porém, S. Ex. teve por fim amargurar minha poconveniente de adoptar-se é uma emenda nos s·eguintc:s sição, se teve· em vista desgostar-me, se pretendeu restermos: Em vez de Reposições e restituições - 50: OOOU, t'riar em mim o zelo e a perfeita dedicação com que proco~no se acha no proj1:cto, diga-;F.e - Reposiçqes e resti- curo cumprir muito fielmente meus deveres, ainda assim
lluções; c accrescente-se um ctiriio, como se acha nas o nol>re membro não foi mais feliz, porque, Sr. presidente, v. Fx. sabe que as difficuld..tdes e os dissabores que
outras verbas de ex.ercicio. findos, etc.
Não pódc haver a este respeito duvida alguma : não se se encont1 ão no desempenho fiel de um dever não sermaadará fi.lzcr e~tc pag:.tmcuto senão depois dos exames vem para homens do certa tempera senão de transfor-
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Apezar, porém, de toJos esses rcsultüdos, estou r.o 11..
ma-lo em um1 verdadeira religião, onde ha sempre lenitivo para todos os ma1 tyrios que se podtm dar em seu vencido de que os sacrifi0ios então f, i tos não forão per..
tltdos. Se, por exemplo, tratarrnoJ dLl Siiber que fim levácxereicio.
de Santo Anuro e do Rio-Nearo
Cemquanto, Sr. presidente, na ma teria -colonisa~ão rão os ~nt1gos colonos
'
D l
se achão incluídos os mais Si! rios e urg<:ntcs in' eresws d:t v~n~nos que a mawr pn1 te dcs::es .homens ficárão na pronossa economia social e politica, eu procurarei tratar vmcia. de S. Paulo, e, posto que dispersos, muitos delles
ddla na sua maior simplicidade, collocando a, portanto, ~ão ho~e l;,vradores ?e·mai.or üU meuo~ fortuna, e alguns
no pé em que os ministe1 iaes e opposicionistas, e os ha que possuem ma1s de 50: 000~. E' amJa a ess s veamigos e in:migo~>, esquceendo suas prevenções e de- lhos colonos .a quem a capitul ~aquella p1 ovincia deve 0
pondo seus odios no altar da p~ tria, devem unir-se como seu aLadectmeuto. Isto :ão f~ctos, st nhores, .que se
pu,Jcssem ser duvidosos, alhariüo no senado valiosos
irmãos e trabalhar como obreiros <.lo mesmo ed:ficio.
Não enio, Sr. presidente, que se desse, ou se tenha t mun' os nos illustres senadt:r.:s daqtrella P"O\incia.
O mt·smo, Sr. presidente, po,so dizer relativamen:e aos
dado á coloni.;;ação todo o cuidado, todo o impulso que
ella deveria ter tirlo, em vi~t.1 ua vasta extensão do nosso colL:nos. Je Nova-Frihurgn. E"sa antiga colon!a desappa·
a
terrítorio, em face d;,t prevista cessação do trafego de nc•: u, e ve1 dade, mas desappa eceu para derxar !oaar
0
escravos, e, port.tnto, J.os deveres que nos erão illlposto~ uma boa povo~çüo que se Clliabe~eceu no legar que ella
pela ié dos tratados ; cm ilttenção, finalmente, a que so occupava desde 1836, isto é, desde q11e forilo entreoues á
mos e seremos sempre um povo agrícola. 1\las t::mbem muni,ipalidade os Cbsebres e mais destroç.os da velhaco.
não posso deixar de acoimar de injustas e exageradas as ~uia.
~ nem e:·a pos~ivel, senhores, que a colonia de No,·aopiniõEs· dauuelles que entendem que nunca se cuidou
de colonisação, que nada se ha leito a este respeito, e Fnburgo se ru·lesse .mante~ so.b a iufluenci_a das C0ndições
que tudo quanto existe é máo e pessimo. Para respon- ma!t ficas em que foi constitUJda. Com elleito, fundar-se
der a estas accilsaçües, eu não preciso senúo de chamar uma colonia ngricola sobre t6lrrcno ester ii, a 21!. IeO'uas
0
a r eminiócencia do senado que desde 1818 cs governos d~ distancia do grande centro commercial para onde dedo paiz se teem occupado de, ta ma teria com mais ou rue v a export:Jr seus produetos, e isto mesmo sem trilhos e
menos ainda estradas tr nsit.~veis, é certameóte estabenos perseverança, com maior ou menor succcs::o.
O senado sabe que por decreto de 16 de maio de 1818 lecer com a prop: ü colonia todos os elt:mentos de ~ua
_
fundou o Sr. D. Jr. ão Y1 a colou ia suissa de Nova propria dcstrui1'ão. (Apoiados.)
Friburgo; o senado sal; e que no reinado de S. U. I. • Apeza~, porém, de tudo, Sr. presidcntt>, na povoação de
o Sr. D. Pedro I, de saudosa memoria, fundou- NovD.-Fnburgo _se e~cootra ;tinda uma boa parte dos vese, em 1S2li·, na província do llio-Grande <l J Sul, a colo- lhos colonos. Sao mUitos delles que em grande parte conni~ allemã de S. Leopoldo; fundou-se na pro\iacia de corrt m para o abastecimeato da povoaçã J ; outros em
SanL1 Catharina as colcniê!S de S. Pedro de Alcantara, bu~ca de terrenos productivos forúo-se estabeltcer e fe
das Torres e das Forquilhas; !'andou-se na província da achão na Pen?a, ao longo do Ribeirúo da Taquara, e pela
Dahia a colonia Leopoldina, e em S. Paulo as de Santo margem do rro P~rahyb&; alguns em fim que procurárão
Amaro e Rio Negro. Se desta época passamos ao tempo as ~·er~entes. do _no Macahé e se entregárüo ao cultivo do
das regencias, apezar das osciJIJçües que abalárão o paiz, café sao hoJe r1cos fazenddros que possun:n 100, 150 e
~OO:Oooa, como ~úo entre outro> a viuva Ludolf, os
ainda assim a idéa de colonisação não desappareceu.
Duas sociedades an0nymas se incorporárúo com o fim 1rn:ãos Egdorn, os Lengruber, Lu:e.k.ch, Mounerat c
de introduzit· colonos no imperio para o serviço das ci- UlHiard.
Senhores,; isto. ~ão. file tos conlJcci.dos, são factos que
dades, dns fJbricas e da lavoura; uma nesta có1 te c outra na província da Bahia, sob as inspii·açües patrioticas se encontrao mmucwsamente descnptos em uma excelde um dos mais distinctos membros de~ ta easu ; ao mesmo lente me:nDI.i.\ puLiicada em 1852 pel~ honrado senador
tempo que o govcmo provincial de Santa Catharina fun pela provmcra das Alagóa ~, actual m:ntstro dos neaocios
dava as colouias d0 Itajaby, Vargem-Grande e Nova !ta- e~trnngeiros; S. Ex., que residiu longo ttmpo em F1 fburgo
lia. Se desta épc ca passamos ao actual ninado, V. Ex. e gue neste mom< nto me honra com sua allenção, poderá
Svbc, Sr. presi<!ent<>, que não devo repetir no senado o ailirmar a verdade do que levo ct:tc •••••
que se acha minuci0sam1n'e exposto no rclatorio dos neo s~. CA:NSANS.\0 DE SnH!\IJlÚ (ministro de estrangeiros):
gocias do imperio deste anno, como tambern no relatorio --Apoutdo, é verdade.
da directoria g~'ral das terras publicas.
O SR.. CANDIDO BORGES : - Se d< ixamus sen1• ores
1\fas quaes são as vantagens, perguntão aquelles que
os
nucleos col?niaes que se dissolvêrão e pass~mos áquel~
censurão com tanta ir~usliça, que teem resultado ou
los que forão m;tallados s"b ccndições m~is conven:entes
poderão resultar dos $acrificios c1ue temos feito?
Sr. pre&iJente, perguntar-se hoje ao gov~rno qaaes são os r~sultados são os m i> satisf.cto, ios que se pode0:
as vantagens que t<:mos já colhido em compensação das deseJar.
Note o sen~do qual é o estado da coloQia allemã de
rlespczas feitas seria o mesmo que perguntar-se ao lavrador, no mesmo dia em que lança a semente na terra: S. Le?poldo, fun !ada em 182t na província de S. P~dro
-quaes são os fmctos que tendes colhido? quae> &úo os do R10-Grande do Sul. Não sei se estou abusando da
lucros que tendes oLtido pelo capital despendido no pre- attenção do ~enado ; mas V. Ex., Sr. presidente, e o
senado aprecJar{u}. em sua. ~abedoria a necessidade que
paro da terra e na acquisi~ão da semente ?
temos de da: a m~ror puLI.tcrdade pos~ivd a tudo quanto
A colonisação, senhores, não é obra de um dia, seus a est~ respe1to se passa _no rmp.erio, porque é este o modo
resultados sllo ~emp·e mais ou menos remotos, e tanto o !llaJ~ solemne e o mats publico de responder-se ás puisto é verdade que homens muito notaveis entendem bhcaçoes do conde de Roswadow~ki, de Oleusser e do
que cm tal materia, na deficiencia de meios, os governos ex-:conselheiro H~usser, o mais implacavel inimigo da co·
não devem hesitar em carregar mesmo de uma grande Jontsação para o rmperio; é ainda esta, senhores, a me·
divida as geroções futuras, porqne a ellas cumpre sal- Jhor m,,nwa de responder-se ás accu>aeões eratuitas que
da-la, visto como só a ellus é dado recolher os beueficios, se nos te em f~ilo ultimamente etn Portu;al, e" tão arteirae devem ser, e são, sua natural consequencia. (Apoiados.) mente manejadas que consr•guirüo illudi~ o govei'Do illusE o que a este respeito se l1n feito, Sr. presidente, o não tr~do daquelle. paiz, dan.do assim logat· á ex~edição do
terá sido senão ( m pura perda 1
. é. VISO da r·epJr~J(;<\o do remo ue 2 r! e julho ulllUlO I Portant?, Sr. pnsu.ldJte, V. Ex. e o senado rclevarciõ que ~11
E' verdade que alguBJas das colonias estabelecidas <'lll conlwue.
ép.ocas remot:l.s nuo pudedi.o resistir fts circumstaucias
A colonia, senhores, ue S. Leopoldo, como ia dizendo,
cnlic~s das épocas calamitosas que tive' ão de atrave~sar;
mas o ~xame, senhores, d;.tS causas que acluí1rào para um collorad~ em ter1 eno f<Jrtil e povoada por allemàes,
t~l de>ic:cl~o, longe de desi.tcoroçoar novas cmprc2as, núo conta lHlJe uma pQpulação m1ior de 10 000 almas· e os
pode servtr-nos .senüo para orientar-nos no modo de s:.~crificios f~itos alli pelo e:st,,do terão' sido p3rdldC1s, e
a sorte elos cmigrcntcs que procuri:\o o ünperio e alli to
procedermos 11li.Us convcni•.utemcnt,~.

tes-

M

Iii

"'

I

ltrl·

SESSÃO E~l22 DEAGOSTO.
ostabelocêrl(o apre~enla ou não todas ·as ga1 anUas de
Lem estar prcr;cnte e de riqueza futura?
ExaminanJo->e, senhores, o min~ci?so e i~por tante
relatorio do digno senador peh provmcta da Balua, actual
presidente do conôelho de miniôtros, que acaba do presidir áquella provincia, e que no seu trabalho nos forneceu
cxcel!cntes dados acerca da colonisação della, vê-se qne
e;1tre outras a colonia de S. Leopoldo marcl1a do modo o
mais prospero que ~e pnssa deseJar; e, p~ra que nada se
Í"nore a este respello, e fique, portanto, tsso tãodemons
t~ado e publico quanto julgo necessario, repetirei que t. m
ti colc·niade S. Leopoldo uma população ma:or de 10,000
alm~s, para o estabelecimento da qual se ha distribuído
desde a 01 igem da colonia 1,568 prazos de i60,000 bracas quadradas cada um, o que dá uma supe1 fiei e de 28
!'e"uas quadradas pouco mais ou meuos. lia na colonia
30° escolas de instrucção primana, das qua.es 3 são
publicas e 27 particulares. Estas escolas são frequentadas
por 1,031 alumnos, dos quacs 589 do sexo masculino e
422 do Jeminino.
Além dos trabalhos da la voura, cujos produclos são pela
maior parte exportados, como mostrarei, cmpregao ~e
tambem os colonos em diversos ramos de in Justria manulactllrcira.
Actu~lmente exist<:m alli :
Lojas de alfaiate. • •
12
Casas de negocio~ • •
50
Moiuhos de moer grão.
• 50
Tanoeiros • • • •
8
Lojas de ourives. • • • • • • 8
Sapateiros. • • •
20
Ferreiros. • • • •
• • 23
Moinhos de azeite. • • • • • 30
Atafonas. • • • •
• 80
Engenhos de serrar.
5
Lombilheiros. • • •
45
Fabricas de colla.
3
de charul os • • • 12
))
de pentes. •
1
Lojas de marceneiro.
10
Cortumes • • • • •
32
Engenhos de canna.
• 28
Olarias. • • • •
7
De louça . • • • •
3
Lojas de funileiro. • • •
4
Abridores em ouro e prata.
2
Fabricas de carretas. •
4
de cerveja. •
5
de vin1gre. ·-.
1
de chapéós.
2
de livros •
1
JlaJarias • • • • • • •
6
lloticas. • • , • • • •
2
Cordoarias. • • • • • • • • 8
F'abrica de cepo para tamancos. • 32
Lavrantes de lombilhos. • • . 160
Lojas de correeiro.
2
Tecelões • • • • • • •
18
l)ed1 eiras • • • • • •
4.0
Canteiros • • • • • • •
6
Constructores de embarcações • • 2
Carpinteiros de obra bran~a.
53
Carniceiros • • • • • • • • 8
Lojas de serralheiros • •
3
Lojas de tamanqueiros
1.6
Carroceiros • • • • • • • • 8
Musicos • • • • • •
• • 40
Cesteiros • • • • .
• • 12
Fabricas de vassouras • • • . • i O
Vejamos agora, Sr. pro;idente, em que consistiu a produ;:são daquolta colonia 11este ultimo anno e a quanto
subJU a sua exportação:
Cortu::nes e fabricas de Iombilhos. • • • • 300:000~
37,126 saccos de feijib, dos quaes farão expo: tados 25,000 • • • • • • · • • . • 160:000~
45,000 saccos de milho, exportados 25,000. • U5:000~
28,062 saccos do farinha, exportados 16,000,
80:0006
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17,417 saccos de bc.tat~s. • • • •. ,
42 pipas de aguardentl'. •
375 saccos de trigo. • •
25,00(1 gallinhas e frangos.
50,000 duzias de ovos. •
35G arrobas de manteiga.
3, 780 arrobas de toucinho • • • . • . .

Valor approx.imaJo
diversos de aO'ri·
. dustl'la
.de .objectos
cu Itura e tn
• • • • • • •ti •

s~:~s1

a

6:3003
2:2soa
8:000$
8:000$
4:576$
26:t60$
50:000~

---822·837~

Temos, pois, Sr. presidente, que, além dos productos
consumidos na colonia, apurou ella de sua exportação o
valor de 822:83i~ !
·
Nota_~ei aind_a que a população da colonia de S. Leopoldo Ja se vat estendendo pelo resto da provincta pois
que, segundo a affinnati va do ex· presidente daquell~ provincia, as_colonias dos Couventos, da Estrella e de Santa
Maria da Boca do Monte foão em principio cultivadas por
colooos de S. Leopoldo, seudo tambem certo que a)auns
0
dos t1 abalhadores da de Santa lUar ia da Sole Jade 1 em
numero de 139, não tiverão outra proceclencia.
O que acabo de dizer, Sr. presidente, da colonia de
S. Leopo!do poderia dizer tambem, posto que nào em tiio
l~rga escala, de outra1 co~onias _daquella mesma provin:cw, como, por exemplo, da coloma das Tres Forquilhas
111 qual se ba distribuído já terras na extensão de 10 oGi
braças de fr~~te, v?riando o fundo de 4·00 a 1,600 braÇas,
ach3ndo-seJa cult~vad.a uma supedicie de 519,600 braças
quadradas. Podem fallar tambem dJ. colonia MundoNovo, que conta já uma popula_ção de 710 almas; poderia alongar-me acerca da ccloma Santa Cruz com uma
população de 2,2H almas, occupando uma superficie de 8 1/2 leguas quadradas, e tendo já exportado nes.te
ultimo anno em manteiga, toucinho, banha, carne de
porco, avos e charutos o valor de 41:365n.
Poderia ainda, Sr. presidente, mostrar que se não ha
perdido o tempo com a creação das colonias ex.istentes
nas províncias de Santa Catharina, Espirita-Santo, etc. ;
ahi estão, porém, os relatórios da repartição do imperio,
da directoria de ten as, e especialmente o trabalho import<mte e minucioso do illustrado Sr. conselheiro Luiz:
Petlreira do Couto Ferraz, que visitou algumas dessas
colonias por ordem do gove:no, e ver-se-ha que só para
n1lo fatigar excessivamente a attenção do ~en3do deix.o
d~ apresentar novos e importantes testemtlnhos de que se
tem trabalhado e alguma cousa se tem conseguido em
materia de colonisaçao.
Concordarei, como j~ disse, g~e se não tenh~ feito tudo
quanto talvez se podena ter feito, concordarei tambem
que nem de tudo quanto se ha feito se tem obtido o resultado que se teve em vista quando foi isso emprellendido; mas exige a justiça, senhores, que em grande ~arte
se lancem em conta as circumstancias especiaes do pmz, as
difficuldades com que se ha lutado e com que lutaremos
ainda por algum tempo.
.
Com grandes difficuldades, Sr. pres!dente, tem lutado a.
França para co!onisar a Argelia, sommas consideraveis
tem ella despendido; e porventura os resultados que tem
ob:Ho acbárão-se logo em relação com a grandeza dos
esforços que empregou? ·
A conquista da Argelia, Eenhores, que se póde considerar como seriamente emprehendida desde i839, não terminou definitivamente senão em i847 pela submissão de
Abd-el-Kader. Pois bem 7 quantos districtos tinha a
França, em 1.839, povoados por francezes? Apenns quatro;
foi preciso que os annos corressem, que mil diffi,:uldade:>
fossem superadas, para que ao fim de sete annos, isto
é, cm 1.81\.6, aque!le numero fosse elevado a 72, para que
subisse em i850 a 133 e em :1.85!~ .a 1.80.
Yê, pois, o senntlo que, apezar da grande forçil e dos
grllncles recursos de uma grande nação, a França precisoLt
de 1.5 annos para levar a Argelia ao pé em que se acha,
e isto entornando diuheil'o sem conta, concedendo favores
eo:J larga escala, e abrindo seus portos, como o fez pela·
lei de H de janeiro de iS 51, aos pro duetos argelianos,
até então nelles recebiclos co!11o procede ates llc porto
estrangeiro.
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. Forão tnes, senhores, as dií!icu!uades com que Iutou a scnvolvimento; porque ainda não temos 1,000 millBs de
França, forào tantas as decepções por que teve de puss:1r, caminho de fel'ro para cada um milhão de habitantes; porque peço permissão ao senado pura lembrar-lhe o que a que a navegação do Am~zonas, do Paraguay, do S. Fran·
esse respeito diz o Sr. Blocl' em seu artigo sobre a Ar- cisco, do Jequitinhouha e de outros tantos rios que cartão
geli:l, ewrirto no se.u excellente, Diccionario. de A ~minis o interior do imperio, ou começou h@ntem, ou ha de cotração: « St ces ré>ultats ont éte ol>tcnus, II ne taut pas meçar amanhã ; porque o regulamento para a medic;5o
craindre de. !e dire, ce ne fut pas sans tittonnemenls ; ii dem1rcaçã0 e renda d.ts terras publica, conta apenas cio:
convenait de lãisser à l'experience le temps de révéler les co annos de iJade ; porque finalmente, senhores, coloni~
erreurs et de bicn .determiner la marcLe a suivre. Le sação quer dizer trabalho li vrc, colonisação quer dizer
gouvernement a cssayé de tous les systemes avant de fixer venda de terras, quer d zer naveg-açao lluviJI, a!Jertura e
conservação de estradas de facil transito, caminhos de
son choix. >>
Vê, pois, o senado que não temos tanta razão de qt~:ei fet ro, quer flnalmente dizer concurso fL'8nco, decisivo e
;xarmo-nos quanto pareceria assistir-nos á primeira vista. efficaz de tudo e de todos pJn a grande obra do desen~
Apezar, porém, Sr. presidente, de todas estas verdades, volvimento da riqueza publica e d.t felicid..tde de todos.
exclamou um nobre senador : « Que !.... como vos lison- (Apoiados.) ·
Encarada a questão, Sr. presidente, del>ai:(O ele todos
gcais tanto com essa colouisação ? o que vale ella, se
talvez wda está abaixo em numero da que obtem os estes· diversos pontos de vbta, V. Ex. concordará comigo que, se não tenho o direito de censurar amargamente
Estados-Unidos em um só anuo? .... •
· E porventura, Sr. presidente, o illustrado membro a a com].i)aração que se buscou estabelecer entre nós e os
quem tenho a honra de referir-me poderá provar perant~ Estados· UniJ.os, porque foi elia ·filha de um sentimento
o senado· a procedencia da comparação qlle pretendeu patriotico, e o patriotismo em materias de pt·ogresso e
gloria nacioml é quasi sempre exngerado e intolerante,
estabelecer ?
Senhores, comparar o estado actual da colonisação dos tenho entretanto o de fazer votos para que esse m. smo
Estados-Unidos com o do nrasil é o mesmo que preten- patriotismo, reconhecendo o que pertenee ao tempo e o
der-se achar paridade entre um grande e sumptuoso edi· que pertence aos homens, reconheça por isso mesmo que
1lcio elevado pela pe;·severança no trabalho e á. custa de ser.ia impossível que ti vessemos ou tido no curto prazo de
longo tempo com outro que, comquanto se ache traçado quatro annos o-mesmo q·ue·á custa de gigantesco esforço os
com as mesmas ou maiores propon,;ões, apen<.~s tem assen- J.<;stados-Unidos só puderão conqUistar depois de meio secuJo, e que nos venha ajudar 1u grande empreza em que
tado parte dos alicerces. Mas o que prova isso ?
. A importação do tral>all1o para os Estados Unidos não nos achamos empcnhadcs para que possamos chegar ao
foi obra de um dia : tempo, dedicação e pacieucia, taes mesmo tim a· que chegou os E~tados-Unidos, 1lrn que
forão as tres grandes alavancas que puderão mover essa não poderá deixar de ser retardado, emquanto nos
massa admil'avel de população, de que hoje se orgulhão occuparmos tanto com questões especulativas, embaraçando a marcha de todos os negocias e forç;1ndo o go.
os estados da Uniáo.
Com eff.:ito, Sr. presidente, a importação de trabalho verno a gastar todo o· St'U tempo em delt:mder-Ee dos
para os Estados-Unidos começou a avultâr desde a ces- ataques de uma oppos-i•;ão, que pó le ter fundamentos
.:;ação do trutlco de escravos em 1808, tomou maior vulto muito louvaveis na consc;encia daque:I!es qlle a f,z. m,
desde a fundação e multiplicação das numerosíssimas mas que muitas vezes a·todos pareca injusta e caprichosa.
Senhores, o ·que é certo é que a emigração tem dimifabricas que possuem hoje, isto é, desde 1815, e tomou
esse crescimento verdadeiramente adnúavel quando nuído em geral; porém, !onze àe diminuir, como se tem
grJndes pon;õ~s de terras publicas forão expostas á allirmado, para o nosso paiz, ao contrario tem augmenvenda. Assim, cumpre notar-se que o tern~o medio do lado; a demonstração· é ·facil. · Em 1854 emigrárilo da
numero d0 tral.>alhadores, ou emigrante3, elevou-se an- Europa para diversos pontos do globo 600,000 individuas;
vejumos agora qual fui o numero dos que em 1.857 e 1858
nualmenlc no ~ecenni;:J que corre.
embarcarão nos portwdo· Uavre, Liverpo~I, Hamburgo,
De 1790 a 1800 a 5,000
Bremen e Antuerpia :
• 1800 )) 1810 )) 7,000
1857.
1858.
• 1.810 )) 1820 )) . 11,000
>>
1.820 >> 1830 >> 2il,OOO
No Havre. · •
3'1.,233
18,370
• 1830 • 1840 • 47,000
:E '11 Liverpdol • 15!•,8.1.5
70,466
e creio, se me não falta a memoria, que desse tempo
Em Hamburgo· • 31,673
19,82~
para cá chegou mesmo a 54,000.
Em Brernen • ·
49,370
'23,1.27
Note, pois, o senado que com efi'dto foi depois da ces
Em Antuerpia
4·,080
~3,3M
sação do trafico de escravos em 1808, e sobretudo depois
do estabelet:i:neuto das numerosas fabricas que possue
' 283,!•86"
135,865
desde 1815, que os Estadc s-Unidos passárão a receber 11
Tc·mos, pois, uma- cliffórença para menos em 1858 de
a 20,000 trabalhadores de 5,000 que recebérão no decennio de 1790 a 1800 ; e que foi especialmente quando se 14-7;621. Esta· difi"eren~a,·porém, Sr. presidente, como
cxpóz á venda grande quantidade de terras que esse nu- disse ha pouco, foi á custa da emigração que procura os
mcw avultou prodigiosamente; porque, se de 1.830 a 1840 nossos portos, porque do mnppa publicado pela repartidesembarcá.rão nos e)tad'ls da União 1\.7,000 trab&lhado- Çã<=> geral das terras publicas vê-se que a emigração para
res, nesse mesmo período alli se vendêrão 55,800,000 o ir.nperio foi em 1857 de 14-,650 e em 1858 de 18,990, do
acres de terra só mente em 10 estados, que fo: ão Alaba- que se vê que resulta uma differença em nosso favor
·
·
·
m<l, Florida, Arl,ansas, Louisiana, Misaissipi, Ohio, Illin· de 4,31.9.
_Sr. presidente, ·se a opinião que affirma que n3da se IJa
vis, Indianna, Michigan o Wisconsin.
Agora, Sr. presidente, que tenho examinado a marcha feito em colooisação1 e que e:Ia não progride, é insusda colonisação dos EstaJos-Unidos, não tenho duvida tentavel perante as provas em contrariO que tenho aprede dizer com o !h)bt·e senador que, rebaixando os esfor· sentauo ao senarlo, vejamos agora se ha m:.tior fundamtn·
,~os e a boa vontade Jos governos do paiz, procurou to quando se cewura a dt:spl.'Za feita.
amesquinhar-nos ante os gigantescos successos obtidos
Senhores, esta accumçã.o sem duvida refere-se ao crepor aquelles estados: -Não! não chegámo,; ainda a colher dito de 6,000:000$ votadJ na lei n. 885 de ~. de outubro
os resultados obtidos pela União Americana; mas clla de 1856. Examill:lndo-se o relatorio deste anno da repartinlio começou muito melhor do que nós.
. ção do imperio, vê-se que por conta daquelle credito ltpe·
Não obtivemos ainda os triumphos de que ella se póde nas foi despend;da a quantia de 9l4:218~G53. Ora, Sr. pre·
gloriar !10je, ma_:> porque, senhores? Porque,_ Sr. presi- silente, quando se ouve uma tal accusação, e ao mesmo
~ente, amua se uao passúrão 51 annos que abolimo~ o tra- tempo se nllecte gue ta miJem se accusa por não haver a
l~go Je escravos ; porque é agora que as nossas fJbricas emi~ração que se l..tz para o imperio assumido as proporcotlle~fio a ser as.seutadU$ c Yiio tom:tndo algum de- ções du q11e é f~ita pc·Ios Estados-Unidos e pela Austr:.dia,
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1.53

encontrão se se1io> emll::traços na escolha da contrarietlade quando se nos affirmava que ]Javia 20,000:000U de
~alclos? •
o que é certo, s,·, presidente, é que a admini~tração Sr. prcsidPnte, o emprego qne liverão os tão prcconidas colonías íuôlezas n:t Anstr;dia nomeou commbsarios satlos 20,000;000~ o nobre sL!udor deve saber muito
na Grã-Bretanlla· para a remessa de colonos, adiantunlo- melhor do q11e eu, visto como, ~restando decidido apoio
ao gabinete Je então, deve recordar- se das de~pezas que
Jhes as respectivas tlespt·z· s.
De uma L·b· lia que se encontra na importante ob1·a do aulorísou com seu voto, e não eu, que lhe fiz completa
Sr. 'fhomaz Toock vê-se que as sommas despendid:J.S opposição. Iklativamcnte, poróm, ;;os impostos, aos enca,·gos lan ;a dos sobre a lavoura, não sei a quo se refere
neste servit;o tlc '18-i7 a 185.\. foi a seguinte:
o il!ustraJ.o membro, porque não me consta que ll:lVOS
.c .1.7,000 ,. Em 1851
e 29.1.,000 impostos ou encarwls se leuha decretado j no que me re·
Em 1S-l.7
197,000 )) 1852
• 377,000 cordo é de um beneficio rec('nte, isto é, da diminui(;llo dos
·l)
1848
• 1H,fl00 J • 1853 • , • 572,000 2 ofo na exportação o das vantagens que lhe forão oll'c)) 18~0
107,000 • 185~
• 707,000 reciJns pelas instruc~ões im]~ugnaJas pelo nobre sc1850
narlor.
Temos pois, Sr. presidente, que vté 1851. havia a Ingla.i\las d~z o illustrado membropor S. Paulo: • Qual é o
terra dcspenrl do com a acquisiç:io de serviço para a Aus- favor que se Lz :10 fazendeiro pelas insLrucções de notralia a somma de e 2,6 5,000, com a qual c~tabeleceu ve~bro, se nenhum fazendeiro póde obter da associação
261,8~0 colo os Pois bem; accusa-se a marcha cm q•.e ma1s de 80 trabalh:,dores, se todas as despezas são carvai f'Stf\ 1 ervi.ço no nosso p:dz, tanto • m rtlação aquun- re~ad~s ao fazendeiro, ~té os gastos da hospedaria no
tiJado dtl Lrúbliho que se ha obtido, porque se tli~. que porto de desembarque; se, finalnwnte, não é llci!o ao faé dl.1 pequena, como em ·rebção á somma Jospenr!i.la, zenddro contratar os serviços como quizer, visto que a
p0rqne se allinna que é !'Xcessiva I E quJl S!'l'â o meio, associação lLe impõe as condições ?
senho,·es, de convencer áquelles que assun accu~ão o que
PtÇ'l permi>são ao honrado mt:mbro para dizer-lhe que,
se faz ou se tem l'eito? Acredito que a melhor resposta se pelas instrucções de novembro se não f<~zem aos fazenque se lhes 1óde dar é a segu:nte: a Au,tralia s~ obteve dd,·os tantos f;lvores quuiltos S. Ex. entende que ser ião
261,850 colono$, não de;;pendeu, corno nó~, 91.\.:218~ ; nós nccessario>, n, m por isso é verdadeira a proposição de
se arenas obtivemos 7 a 8,000 trab~lhadores, não des- q11e se nio faz favor algum.
.
pendêmos, como a Amtralia, 26 mil e t~ntos contos.
Sr. presidente, não sou suspeito defendendo um acto
E qut~ndo, Sr. presidentr~, a nossa rlespeza nesta ve:ba de um gabinete a que, como o senado sabe, fiz decidida
for.se 20 ou 30 ou 50 vc7es maior, é minha opinião que opposição ; mas a opposição para ser util deve ser ju•ta,
n:ío era a despcz;~ que devi:io lamentar, era o successo c, por am0r da ju· tiça naquelle tr·mp(),. como hoje, n~o
que deveria mos a pplau,dr, porquP, fenhorcs, acredi t~mos tena dmida de decl<,rar qlle as imtruc\ões de novemde uma Vf:Z pat·a sempre que na acquisição de braços que bro forão bem pensadas, e que, se algum defeito a pratica
VInhão culttvar nos<as terr3s, i:; to é, em um1 colooisa- J.'l serviço me tem cl.:monstr;,do, não é certamente ne.;.
t;ão vi:;orosa e activa está o desenvolvimento do paiz, a nhum dos que trata o nobre senador a quem respondo.
sua sivação, a sua riqueza e prosperidade.
Note o Stnado que em auxilio ela lavoura o governo
~cnhureo, os f:,tados-UnidN, que tantas vezes tcem comprometteu se, por mtermedio da associação central
sido íuvt ca.Jo' p:na nos opprimirem com o peso de seus de colonisação, a concl!der por espaço de tres annos
t1 iumphos, po· que tambem não será chamado uma vez passagem gr;.tuita aos colonos que os L1z.~ndeiros ou lapara nos acuroçoar com o exemplo de seus suc·~cssos? vr~dores de conceito quizerem ttmar para suas bzendas.
Foi stbre a colonisação que os Estados-Unidos fundá- Tal é, senhores, a disp~1sição do art. 2° das instrucções a
rão seu desenvolvimento e grandeza. Com efl'eito, logo que me refiro.
·
depois que se fi mou a paz l:Dlre a União Amer.icana c a
nfas o governo, tendo um credito limitado para acudir
Inglaterra em 1HS, em dous annos a Inglaterra rmr·orlou ús necessrdades do serviço e reconhecendo que lhe não
mquel!es estalos o valor de ao,ooo,o. o de dollars e re- era possivel despender nesse auxilio mais de 300:000~
cebeu ~peras 10,000,000 em pr·oductos. Pois bem; ~e por ~nno, o que daria 900~000~ no fim do triennio, estaLe:..
logo depois do r·c:ioclo revolucionario e na carencia d~ teceu que, no intui!o do fazer chegar o beneficio a um
braços os Estar.los- Fnidos apenas puderão txp .. rtar o va- maior numero de fazendeiros ou i:lVJ adores, se limitasse a
lor de 10,000,000 c'e dollars tm 1797, época em que já concess:lo a.J numero de 80 cololios a cada um, aumero
b:1vi:~o desembarcado em seus portos m~ds de .\.0,000 colo
que .entretanto póde ser elevado a 100 se dentro de um
nos, a sua (· xportação subiu a 57,000,000; quatro annos anGo novos f;1zendeiros não solicitarem o mesmo faver,
dt·pois elevou se a 03,000,000, e notai, senhores, que ou se Eão ache esgotada a respccliva verba.
..
sempre em marclu mcodente em 1.851 essa exportação
Se, poi~, Sr. presidente, o governo não tivesse limitado
montou a 330,000,000! E á custa de que forão consigna- o numero de colonos que poderião ser c,mcedidos com
d~lS estes resultados'! Notai que nesta época muito rmis viagem paga a cada fazendeiro, V•.Ex. Yô que um ou
de 2,000,000 Jc trab~lhadores havião pr?curado os dous fJzendciros importantes podcrião absorver o nupol'tos da Un 'ão, e que, se a este ~umero ! e aJuntarem os mero total dos que podem ser concedidos, e os mais
rlescenden:es dessa immensa em graçllo por espuço de necí'ssilados 1alvez, os mais pobrcs 1 ·fit.:arião assim primeio seculo, nos teremos achado o segr<>do de tantas ma- vados do beneficio do govern(\. Entenlo, pertanto, que
ravilhas, c bem assim a melhor r0sposta que se póJe dar esta accusação do nobre senador não é justa.
nos que tão infllndada e gratuitamente accus-;.:o tudo
Censurou tombem o nobre senador as instrucções de
quanto fJzem os outros sem que nunca s,:: dignem faze-lo novombro, por-que em seu esclarecido juizo entende que
melhor.
todas as despezas ficão a cargo do faztndeiro desde que o
Senhores, tenho por demais abus:J.do da altenção do colono cbeg .. ao nossa porto.
·
s~naclo; enLr€t.nto, Sr. presidente, V. Ex. concebe a
Tambcm n~o me parecem proc:dcntcs as censuras oo
ne~tssidade que ba, nas circumstancias em que nos illustre membro; mas declaro ao seuarlo que estimei que
achamos, de explicar todos os factos relativos a esta ma- e!IJS apparccessc·m nebta casa, porque fóra do paiz dizh'ria. Vt•U esf ,rçar me para terminar o meu discurso, e o se intetra~ente o contrario, e assim deu-se-me uma opf~rai re~pondenclo a algumas accusações dirigidas espe- portunidadc para rest~be!ecer a verdade _do qt~e realCialmente contra as instrucções ele 18 de novembro mente ha a mte respc1to.
d.e 1.858, as quaes resumirei tanto quanto me fór posQuaes são as despezas que paga o fazendeiro quanuo
stvel.
eng:ija perante a associação de co!onisação os serviços
Figurou-se, Sr. presidente, a nossa lavoura sobrecar- de eolt nos aJricolas na forma das iostruc~ües dGI novemrrgada de impostos, Yex.~da sob o peso de on11s, que l_he bro de 1&58, e a que se refere o nobre senador por
imr,eclia todo o desenvolvimento e progresso possível, e S. Paulo? Paga primeiro a com missão á associação, e é essa
então exclamou um nobre s1 nador por S. Paulo: • O que é a unica vantagem que recebe do fazendeiro p:lfa acudir
que se tem bto em favor da lavoura, o que se !'cz mcfm) ás grandes dcspezas que tom ; {'<~gu m'Jis o que .lJouver
(•pw se lhe t.leve oppór.
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cvnsu1uido o col;•uu un alimeuLat;ão IH hoJpcrlaria da
do scu .descmball(UC. até que vá para
n st•u do.t.luo. b o~la ulllma, Sr. pr.:sH.Icntt·, a <ltspcza
coutra a qual ciuma .o uobrc senauo1' ; mas no lo o t cnado que !Javc1 i~ muni!'. sLa in~tbli~ot se L1l uesptzo. rccaIJissc suiJre u go,·orno, S'JLrc a associação, e pJior aimb
soi.Jrc o pulmJ cuitlll'>· Haveria iujubli~a, porctut•, se ·o la
H ador fa1. despczus 111 h:JójlellariJ,é FOI'l[lle llS I[ li C!' fazer·,
pudo tirar os colo1ws logo no Jia de sua clwga Lt e leHl·los !H\ra sua i'azl'uJa, e ucsta CJSO uaJa paga; se, po~ém, c mgli 0 ~utc em zelar seus proprius iulol os~es,
\'. Es.. YÓtJll!l nem o ~:;ov~mo,c menos aiutb o coluun, qu•J
u:lo Lülll eulpa que o Jcix.em por longos dias rw IL!ópedari~, são os que devem pagar o desmazelo de quem
pott~o ClliJa Jo que lhe convem. Fica, portanto, <lemomlra lo quc esta aceusação la tu uu·n não proceuC'.
Dbsc a:nt.la o mc~tllo illuslre Sl'lli.H.lor que ut\o é licito
au fazenJeiro couLr:tUr O:l serviços do colono como quizcr, 'ido q LIC a tuweia~ão imL;üiJ úq udles as condições
assCJt.:ia~{w,. dep~(s

do

CU IIli ül(',

Sr. ptc.>idl•ttte, por tl'rs hy:;tcmas dircr,os se tem tral<llb tl<J dar impulso á colotüsaç< o niJ paiz; pelo tri..dJ"Ihu
a salario, pdo Lraualho cm parcelia, c pelo qr.-tunta J~
pequena p:-opr!etlo.de. A ass(,ciaçtio. Jc CJ'cnisiiçólú t·•tu
se por ~ra lmut~do ~o~ dotts pr.tncll os ~rstcm;;s, l?u.Jú
aptms s.dJ inLcrmcLlwr.a tnttc u- colonos c aalmlllJS
traçüo puultca para o t~Jrcciro.
.
As con,lições uu a>IJ~scs p-ra os c1nlratos a sJJrlú
ou 110r parcctü estão iwpres:as, conun ;;!ti pel.1s mà_us
de tcdus, ~ch~o-sc approvauas pelo govcmo, e pura lllllll
Leem força tltJ le:. U1·a, dcotl~ qne um f;zendeiro se me
aprcsmta ~~ara cng•j:~r colonos póJe sey ~orp1~cnJid~
pelas conthçues do conu·•1to que !ta de L zer? Ntto po1
cet to, porque cllas são publicas c con~cciJas; po.rlant~,
da parle da ~\S%c·açao não 111 nc!n pode hl\'~1' Hnpou~
ção do comltçúes. U tlue ton 11:\ndo, Sr. [ll'C$1dtn:c, c.
o seguinte :

·
Ahtns fazcnkiros ~c me tecm ap:-~.>sentad.J com o lim·
Je c~"aJ'ar o traualho de al·~uns colunas, tu .L:>, ma t!,ts iu::;n
'
[' .
truc~O~s de uo vert !J o; poré,n, (luerenliJ nm as van:a
llcns toJas concedi las P.elo governo, querem no n;~;~w.
tempo que o culGno sep ~obtcc•~ITt·gaJo de conJ1\u~~
mais oncrosaf, lluu1e um lazenJctro, po1· exemplo, que
se (ill'Opunha a l'azcr um contrato de pa~·c~ria, comtauto
ljUC uus couJ.içues Jessc c~~ntrat? se adtmttls,e: .1°, que o
colono em cuw J.c m•Jl~~ll:.~ sena tral:~do exdusl\'amcuk
á sua custa; :;.o, ql:ic o imp':.'llc de toJo• os iu~t' umcntos
ao-ricolas
de <[UC
livcss~ n~cesbidaJc para o tr;1b:ll!1o Sl.o
.
. s
rla carregado ~:m sua dt spc<a, ele., l: ~c._ Ora, cts,, r.
presidente, o <1ue se pretend•a Ja assoctaç.ao c do pourc
Cü(OIIO j C Clltüo, ~p:zar olC quacsquer V:llllUgeus (1UC I~)
caw vertmtl.! puJesóetll rcsul.tat· i\ aES·JCta.;;'w, 1:eH.sl1 as
cxigencias l}'lC í.\CUIJJ de li,clll!lOllar c não autur ISCI conlt'a to :1lgum:
.
.
.
Nin"u.:munpcuc a qualquer lazcnden·o de l.,zcr com os
colou~s os collt:·atus que quiJ.tr.:m; o !'J7.Cthlciro pagando as Je~pc2as tl11s Goluuos ou paganJo-3s o propr1íl
colono, licào liv1 cs Uo.! contratar como e b('m!hcs aprouver; mas pcr<Jnle a associação cu n'io.rosso c nem ~~vo
}>rescindir Jos Jeveres q uc m !. ::;à o 11~1postos nas .lnstruc\ões Jo governo, c, ~e " Lz~uJcllO aclu ma.o:es
~aralllÍas e vanL1ge?s nos c< ntratos ll'itos pct·;,ntc a asso·
ci;H,~iio, é ncccs·sar10 tamuem qtH', cucaro'll<lo c,,tla um
co!otlo como um homem livre que tlt:<can:n ú so:nb.ra das
instituições liuerae; d > p~il e Ja fé que lhe g~rt~llliu a
as~oeiaçào no momcu·o em que em sua terra U$Si~nou o
t.:ontrato com que pa1 a aqui Ytlll, se contente cm obtt'r
dellc o tral.Jall10 a que kgitin.anl\ nte Ltm direito pelas
''antag~ns que clfcclt\'amentc concolk.
Potlanto, senh,)re~, é prccis.o qutJ li [tlO uom claro c
CXJllkito que a. asscciação n;'tu.i,u~õ~ coml:çõcs; as cou
~lt~Ocs de oog J:,r.1.·nto t[ue allt CXlS~Cil:1 sàu puiJLcas, o
tjll\J a associa,·fto ra.~. é vdar que n5.tl sc.)to c!las illaJi.la•.
0 cclono q11e\che 0a ao paiz por conta Ja associ:"~::o fi.;n
livre no mesmo momento cm qnc P~!:P as >Ui!$ do ·pczas,
uu cm que a\gnm amis11 ou patente as ('aga, c ent:w se
.;on!ratj 1.'0:lt quem 'lll r e r~:~~a c,nle qtlL:r, sc.n que a
"·~~oGi,.\'1l.O ~c il!l•ütr·:.:t :1 r:'s$0 ~!.: qu:tlqt:l'l' w~n~:ir~.•

Quem, pois, f]Uizer conlrata-!o~ a ~ou gosto p.1guo as d1 spc.
zas do colouo, c conll alo deputs com e li e p<tl'ticuL..nneule
i> tO e, Sülll audieucia UJ. tu to ria da associilção.
'
Disse-oc lambem, Sr. pre:i1lent<.', que os colEmos da
as~ociuçiio cl11 gão aqui UJUILO caros.
Nüo '.ei ?11! (jiiO &C fundão os que i.sso am.m~o, r,orque,
se a pnucq• o al:;uus colono; rhocar;!o ao iwpeno uwis
~ubl'ecart e9arlus, e s~ me~ mo ugo~ta ai::: uns cllt'g:lo com
maiot· dil'itl:·, cunJ[H'e attribuir isso nll.o ~ó á bttixa considelalcl Jo c.•ntuio, r1uc tunlo inllue na pas;abem Jc Lndos p~ra a l.!:urt•p<~, cullJO aos :Hliaul:.tmentos que os Cioluuos rec,IJem rm ~cu [l' oprio paiz p~ra arraujus Je ~ia•·em.
•
.I
0
"'1~ para que o senado o o patz,
c t11esmo [''úi':J. uo
puil
se
couheçó\ perl'citamcule o que ac~!Jo Jc ~llinnar, vtj:nnos
qu~l é a Jivida co:n que arttti tcem cheg<<llu o.; Ullimos
CLJJJt;rautc8 d.c l'onugal:
Passagclll llu Porto ;,o Itio d~ Lneir,,, 3zaooo fórLcs.
Din!Jeit·o qllc recebe o cmigrnntc no
Po1to \'·;ira UIT<wjo> de vi;.genlcl, P'-<S-

f-01 tl', llc., e v. . . . . . . .
1tg0ucia du l'utto. • • . . • • .
Cont.ra:o.
. .••.•
Dinhcir0 que 1cecba para con~ eJ0r;::s
d~~~dc e di;< qut! a::>~ignu o cuull alo
t:lé a salii la da Larra a 100 r.•. diarins, te. mo rncclio •
Seguro mar;Limo l/1· •

Son: nn . .

...

Que ~o cambio Je 125, tcmn mcdio, flá
ctH moeda brasileira • .
Abatida a e~ta quanL a. a subvenção f;lrantida no Jectelo di! -18 diJ llJ\Cm!Jro de 1853 • • • • • • •
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Fica arenas. •
Ora, se a<Jsla quantia aba1er-sc o dioheiro que o clll'i.
grar, te rec1 bc cm sua Leu a para arranjos de viagem c
para com1 dorius 1u import;,ncia de 15~ fCJrtes, ou 3.J$7:l0
de nos,a tufJe(la, v.ê-.;e que a sua unica div,ida do tran~
porte é de ~. \ S750! E como, p1As, senl.·OJ es, stm o menor
l'undamt:nto, sem o cxomJ n~cc~s:.ll·io, se avançou proposições que', a'é,n de recearem contra a vcH!Jdt', nos podem
p: l.l;urlicar uo intcrc~sc com que tratan:os de chamar bra~.~os i-O no;so paiz 1
· Di~se nuis o nobre ~enador que era esta a razão por qMc
os f,lz~H 1eiro; não qutrião cc•ntrata-r os emigrantes que
dlCga\áO por COI.li.l da assocoi.lção.
Ainda llCbtc caso, Sr. prc~id~ntc, não foi feliz a argui~~ão do uobre sen:.dor. J.'l;ot.;J.rci a S. Ex. que o numero d~
cmisr.,nles ialruluzid<ls no imrerio por intermeJio Ql
asscci~ç;1o foi :
nc maio d.<! 'I 858 a 30 de abril de tson
. 2,666
De 1 de maio a 30 de ju'lho de 1859. • . • ,
889

I

l
1

:

1'
I.

>

•

f,

O qu~ Já o total de. • • • . • . . ,. • 3,~55
Note G nobre sena·dor que a emrau1 de Ctt1i3r,.ntes por
c0nta da afsociação regulou no anno lindo cm i!O de auril
ul:imo a G6G individlios por trime~tre. • • . . 666
A entrada no trimesu e u;tia.o do presente anuo é. de &89
O q uc d~ uma ditracnça para u1ais de • . • . :m
AcntraJ<~, poi~, ~e cmigr~nles .tt:m augmentado, pessoa
algum:.1 o; quer, elles não Lcel.li Lllorriuo, i.l as~ociuç3o ll'lll
a suD ho;;pcdarii.l com Lres ou qu;J.tro pesso..~s; que li1.o11, po1:1,
lcvitrão?
Sr. presidente, todos os cú!Gnos que chegão são immcdi.:.tamentll eugnja·dos, c posso assegurar ao Slll do que
l'e'il.u erre o:: nossos l'azcnde;ros vao CGD 11ec nlo Sl'U;
verd.d.:iros iuteresses, e que a procura avultl e :;c multiplit.:a. E' u~~im que teuho 1ece!JiJo propo:to~s de l'azeu·
dei!'os no:a1c·s das p1ovinci~s da D~hia, Ali.!goas e Rio d~
Jonoit o, t1uuo aioda ne,tes ulliu!C s di:~s sido procuruuo
por bomt:riS muito 1espeitavds c conhecidos rw;.t~ cu:·te,
vs qmcs p:ctca:.lnuuo\'os cng:•jtncnlü;; ~.10m d)~ c lf;·L'3

I
.

.

.

••

I!

SESS10 E~I 2:! DE AGOSTO.

lI
ili
:j
.~

155
que j;:\ po3&uern, como são o.:> Srs. g•"Dtil!-homem Nogueira
Sr. p~·esidentc, era ji tcmro de ró." fim. a este meu t:Io
da G1ma e ve. dot· Brn llclcm.
loogo ~~~~curso, mas o senado sabe 11 Jnauo.ra 1or que toFallou se tillnbem, Sr. p1·esidente, <.las vantagens inhc- mos s:do ~r~lai.loscm alg~unas folhas portuguezas e wbreJ'OULos aos systomas cuúecJJoJ de colonitac:lo, e com at!- tu~o d;s llllormaç?es alclVOSá8 rfUt: se ucr:>o p~ra aquelle
miraç:lo m"nha ouvi os maiores elogios áo systema dt: p~uz cont1·a a b ss.o:wç.:\o ?mlral Je coloni~ação, informaparceria. Pode 10r que o noure senador ·U t]llnnme refiro çues que prctluZlt'ao o aVlsO d.1 rcpartiçao do reino Je 2 de
possa cemon~trar., quauJo formais explicito, as vantagens J ulllo.
desse syotcmn, que cu não po,so encarar sen<lo como
Ú que .t~ll!.~ ui to, ~t'. _lll'C~iJcnto, il~OI"Cil, do modo por
muito ti ansitorio e incapaz de dar-nos a população c a que so dtrrge d assocruçao a que fll'dildo, o 50111 tluYida ~t
força do cp~c temos r:ecessidadc pa.ra <lt'SUIVUI.v~t· a ri- re;post:t a mais conveniente que ~c J:óuc dar us oll'cusivas
queza puullC_., COtll :.lf{•l{ll[as gariHllHJS de ·eStal.ul!JaJc C inv~n,;õcs do inimigos gr~tuitus ; e a \'Ctdado de
st gunwça qut: bÓ a proprildatlc l'ótle crear.
miuhas pallVr:ts, g:.tr:mtida pdo Lrio, pela dignidade que
Senhores, não .é ~o homr U1 que conta Yer dividido o me honro rte pos,tnr, c sobretudo peiJ. authenticidade da
p:oJucto de seu trlibalho em <fl!Cill se dc~envolve toda a aHa corporação ante a qual as acabo tle lllllnciar torna:1.ctividad{); não é o homem que tem fé nos rccw sos d~: rá. iJ.lContcstavd a injusLiç-.a dJ j.ui~o cmittido peto uigno
sua for1;a que bujeita-sc em geral a tr~uulhar associado, mmt>ti'O portuguez, que melhor lnlormiido se não recusará
de;do que :.tclJU pus!:libilidade de trabalhar por sua conla. Je desloc:!r de sobre o 11aiz. 3ccu~a~õcs que não podem
Não é tambcm, cm m'nha opiui:io, o engaJamento 1h estar nos tnlet1 sscs Ja postç:in qu.e occupa, e n~m no>
t' aualho a Htiari.o o que nos ha de dar as vantagctH cm St!ntimonlo.> do lealllatle c .ca1·alhrúrismo q.ue lhe rc~
conhc.;o.
(/ltO acrcdit<.tJUO:il a pmnc:i1a Vista.; OS l·raballwt!orcs ei!!Ja·
Pcrn~itta-me o ~onado que leia o flfiici.:> que dirigi ao
jados e que dc\'Cffi p:1gar ~s rlcspeza;· de se H tr~~ ·porte
com o s.u traba bo 1m ge1al desc;pc,ao do cump·tmfuto. Sr. La1:10 Je i\lore~rn, coltsul de Sua nia;;e~tade fic!d:s~irna
dt: suas oLrigaçücs e r~wm <Jest·spcrar :ws que lltr:s adian- ne:;ta cô: te, logo depois que li no D,a!'io tio Govemo de
.tá. ii o os seus eatdtac:. Isto que rligo não Ul!ixa de acc n- Portug:d o a~i~u ~que t~e rcfct·i ; o que !ti~ ltllnbem a
tc.c' r entr c uú.;, c se tem tlauo em torlas as pa1 tcs em que res1 o~ ta que S. Ex.. (;t: Jrgrt JU clo.u·-me:
o mesmo syotcml se tem .st gnido. Para não me estender
• lllrn. c Ex.m. Sr. -- Pelas cartas que acaLo de recemuito, l~adJrarei IJ,pcnas ao se1udo o que a este rt•spei- ber de Lbuoa, no p~rp1ete l'Ulrado lrontem, cousta·r>le
to diz Mr. M'Arthur, o nH1.ior capitalista ·di! New-~outh qtie pessoas menos l.H m infornra,!<Js :.lli espulhão boatos
Wa!cs; lembrarei o que se pa>sc~ ú clwgada rios primei- Jc~fa vora veis il associação central de colouisação o~ tlroo colonos lcvauos ua Inglatct·r a para Swan-River; lem- Ll·lecida nesta curto; clrl'ganllo-se a ~mrmar: 1o, que
brarei fln.tlmcntc o que se t~m dado uo Canada com o.; a associação, illudiudo os contratos ·CdeLrados em Portraba lla<lo. es a IIi importauos r.! e Ingla.terra c da lrl"wJa. tugal. ~om o~ <l0louos portuguele~, aqui lhe.s imfÕC
Senha m, elogio o governo pelo auxilio que tem dado co-11JJçocs ma1s onerosas; 2°, que, alem rle os sobrecarc procura Jar á no.:;sa lavoura.; é preciso qne se não regar com uma gt·andc divida, os viol~n!a a contratarem
eondtmnc a uma iuevilavel àcstruicão tantas c tantas for·· seus serviços para provinci;Js longinq"as do imperio; go,
tunas, que devem ter ampJradas c· que :..inda por sua v_cz que quando chcgi!o a os!c porto são enviados, oomo
servir ilõ de amparo a outl·os bcur.ficios; mas nao nos ll-· captÍ\os, pJra a hosrouaria da associat~;1o, prohibindo seludamos, porque o verJat!Lim ~ystema de coloniwção cm lhes toda a commu~icaçrto com os seus amigos e parenum paiz. cc,Jno o llObSO, onde 1antiJS ~ tantas milleg~as tes; 1~ 0 flnalrnente, qttc (;c lhts não consente apr~seot:t
oe "chüo tricultas, é o sy,t.;ma ela propnerlade, verdadeiro rtlll se no consulado portugulz, iJilm de ralific<trem seus
~ystema s~.Iido, pertll<lll H lo, ellicaz e vant rjoso; porque rcspeeL~ vos cou tr~to~.
é elle quun, intercs~an,!o o comção do cul<•no, ao mesmo
cc Ora, senJo certo e p.ublico nesta ciJaàe qt1e taes astempO que Já intCiüSlC C diguidatJC a agr ÍC ullura, da-lhe scn;õ~s nllo tecm o menor futJdamento, e que mesmo
atroclivos para que csso tr·ubalho se;a lH'Ill'ado; porque quando deLaixo desse ponto ·de vi.; la qualquer aLu:o w
é .pur· esse ~ystt·nu que o gove1110 st~L.tr"llNe a todas as des:c nos empregados da aswciaçà<> u~o poderia clle d1.1
quootues pcquc11inus, tuutas vezes suscit&das nn eutras so1 te algu1u1 ser por mim Loleraúo, n5o ~:ó porque a isso
eircum:;taucias; porq11e por clle o colono reccLo um va- so orroriJ a dignidade dt: meu caracter, mas ainda as
lor retJliza,·ol e transmi>sivel, qno lhe di1. plcn l cr,.Hsckn ordens muito cxpre~ias q~:~e tenho do governo imperial.,
cia de se h1.1.vec ·CllDSlilui 'o proprictario; porque é ellc 'o na qualidade de seu <.ltdegado, elo velar na fid oLservan·
que plauta e desenvolve o valor twitori:~L; po1 que .ó c:lle cia dos.contrato~ e de rla.r aos colonos toJa a protecção,
fin,lmcntc, Sr ..prcsiddttc., o uuiw que colloca o homem mantendo-lhes todos o> direitos c:msignado.> nos mesmos
nas condições econo;nica; as mais v~nL ·josas para o contratos; sendo igualmente corto que, se rorvcntnra
dcsouvolvimento de ~nas facu.ldados laboriosas.
fo~sa ve1 dauciro qu:.lquer dos inventos a que mo rt::Jiro,
Sr. presid~nte, desejava ainda emittir minha opinião V. Ex. me teria avisado em qualqtlcr dns occasiões em
rd.[l.tiv~mente <is escolas de a~ricultura, de que l'allárão o que me Iem honrado com a sua presença no escriptorio
Iro Lri! cx-miRistro do impeno e o illustre St u1dor por da associação, onde ha tres dias foi testemunha ocu!Jr·
S. Paulo, pda crcaçil<l elas quaes pugno, uma vez que do iuteressc com que apoiei o direito de um colcno
sejã~ organisad~s d·ol,aixo de ecrtas condiçiks; desejava que prc:tendia rcsciudir o wu contr:~to com o locatJrio a
talltuem dt~monstrar a ncccss:dade de dor se os mais sc- qliem havia eng~ja<lo seus serviços; sendo, finalmente, fór:1
l ios cuidados as COlulÚJS agricolas nacionaes, para que do duvida que, to tacs Lctos ex.i~ti.stm, sarião d~~airosos
se não diga que o estraogeiro é melhor ~quinboado qr!e para mim, como delegado do governo, c, o que é mail',
o nacil'lnal, c,para que mesmo encontrem e~tc:s um meto par:.. o govemo, que ne,.sa C<lW toleraria a contravt:·nç:io
~in .la provei toso para c'lles e para o pai z. Sei que a·Jgu · das instrucções mmdadas exc.cutar ,por decreto <lo 18 de
ma cou~a ha jii a este .respc.ito; sei que na província de u:.>vernbro do anno pass• do:
Paraná, como na t1.1 R.io-Gr .. nrle do Sul, ha já nacion~cs
• .Por todiJS estas razões, não posso d<J:xar Jo diriincorporados a alguma colonia; sei especialmente qu~: gir-me a V. Ex.., rogando-lhe in;tuutcmenlo a bondaàl.!
na provincia da BahLl a marglm do I iode Contas foi es- de dizcr-nJO se ha qualquer vis.lumbrc de verJade n:ts
tabeleciJa uma colonia nacio!lal pelo lwn: adJ sena<lor accusa1;õ~s lormuladas contra a associaçr:o; e, d<td;t a
pelas Alagou::, acllrulmente mini>tro cl<>3 negocias estran- allirm:.tiva, quaes são @S colon(I)S a que ella nomiualn:cn!.e
gc~rus, e pelo que teço o m~is solcmne elrgio a S. Ex.
lit: refcrc, qu~uJo ~begútão ao impelÍo, tm que navio, •:
0 SR. CANS,\.XS:\0 DE SIXDIBU': -l\!uHo oLrigar.lo. .oauc -residem.
cc Apreciadot· das qualidad01 que orrrão o carJclor
O Sa. CANDIDO ILJRGES: - A~sim D~>us porn1illa que
c!Lt cucontt e a prátecçlto do qno é digna por p)rte rio go- l'ranco c ca vallloiL'O uu V. Ex.., c.; per o anciuso as int'::>rma)/~rno, porque t~nbo scrios 1oceio3 Cf!i"e ella. se c~ ssolv,•, á ~ões que Y. Ex. SCI.ll dttvida rcruta li, COlliO eu, t.mt.> m<:i3
\%ta rh marcha d~carl~ntc em que l'U V• .JO prnta,la no i.1disp1nsavei~ quanto ~âo <:lias uece:;sarias para qttl! Jtitl)
rc.la~o:·i0 dJ ex-presilcnte d;í[l:cll:i p.ovinciJ o actu.1l S.·. tL1ue a menor dl!l'id;t úqud!es que w dt ix.: rem llllp. u,~
s:omr,por taut~s <dl!ivosia~, .dt: IJUO no llr;,~.!l, 30 :;1c.s:nc
nnmstro da IH\r:n!la.
1

i.

SESS,\0 E:ll 23 DE. AGOSTO.
l(:mpo que s~ sul;e suilcntar ? brio c o purdonor nacio-! porte: conslíl-me mais que ;JC(ucllcs que vierão li!·'110 .
nal, se sabe Jgu:Jl?lentc reFpe1L:n o caracter e o direi! o de mllJtc nos navios Cru: V e Decisão se des0ne 1ârã ~~
to !os os c:.li':.n;;e~ros que a elle cheg:lo .. Deus guarde <~ pcrtenrentf s ao primeiro c 15 úos 4o ultimo.
o,
V. Ex:- Illm. e Exm. S1·. l~~não de Morwa, c~nsul-geral
• Que não ha duvida qtH: v. Ex. muito se intere Q
do re~:no <.:k Portugal .. - I'\ to c! e Janeiro, 5 de agosto mesmo à minha vista pelo direito que tinha um 0 , ~~ou
0
uc 1.8ofl: :- O ~e:nselhell·~. Can~ido !Jo.rges .~fonteiro, p· csi- de rescindir o seu contrato, ,uem cu mo le1 á feito ~· ~\~
<.Lute da associvÇào cent1 ,,J de colonJsação. •
guns outt·o~, pol'quc assim e de cspr:rar de seu noLrc
a Illm. e Exm. Sr.- ~m n sro;ta no offi,;io de v. Ex. car_acter e dos pri~Wipios ql:\e profes~a ~: accre~ccntnrci
de 5 do corrente, teuho o maior prazer de fO.ti~fazcr ús ma1s qne, tendo o !oca!arJO por· abuso conseguido a
informações pedidas, pois que me curnprc acomranhar a sua pri..;~o, V. Ex •. as>im que o sonbe rogou ?O Sr. chel'e
Y. E~. na averi;ua~üo Ja verdade que tanto interessa aos de pohc1a que fosse posto cm ltLerdadc Immedia!adcveres do meu cargo.
mente.
cc Não me admira rpiC em Poi'lugnl se propalem boltos
• Poru'fmo, direi a V. Ex. llfUe me consta particulardesagrauaveis _á associaç:i.o central de C•.>lonisaçilo, por-. me~te que os embara<(OS que ngMa yoderá so1frer a as.
q~e desde muit.os anno~ a rna:or parte ua impr. n<a perio- soc1ação são em grande parte de~1~os ao age~te Illl cidtc~t íanlo de .Lrsboa como do _Porto tcr:n publicodv artigos dadc ~o ~orto, que ~e a~ha em pe:te~to anta~onJsmo com
mUJto des<~bnJos contra a em1gração, fazendo-me até res- os pr.mCipaes propnetanos de nav10s, em Vli tude da de.
TJOr.savel. por todas .as il'reg!il<~ridades que se possão ter nunc1a. f<Jr.n~a! que elle fez soh1·e a v_in!la c!andeslina do
com!ne'tr.io,por me Julgarem o fautor e principal protec- alguns IOd!Vlduos em duas emb:,rcnçoes, o que nesta citar da o1J:graç:1n.
da~e causou a perda de 29 pa$s~geos no baráo de Nova" Este consulado geral rcspnnde pelos seus actos uno Fn~urgo, na importunei·~ de 2:1.00$, e alli as pesadas mu!~
rejci'a :>. responsabilidade ddles, e ai é desrja torn; los ta~ lll1f10SI as aos respectivos donos, por t1·nnsgredircm a
bem p<llentes; por i~so não tem duVI<Ja de confessar a le1 de 20 de julho de 1855, dH 4:000$ a cada um.
V. Ex. qt1e, etn cumprimento do seu dc\·er participou ao
• Julgando ter satisfdto á requisi.,lio de V. E:'(., só
governador ci vil da cidade !lo Porto e ta~bem de Sua ~e Nsta reitcr:ar-lhe os protestos de minha subida con:Magcst;;dc que os colonos que teem vindo p:1ra a asso- Sldoração e estima. Deus guarde a V. Ex. Ccnst.~lado gcciaçiio ceut1·3l de coloni>ação se não teern reoi>trado ral de Portugal no Hio de Janeiro, em 7 de agosto do
nes!c consnlado g.:ral, na conf,;r·midade da obrigação 1S5~.-:-111m. ~ Ex:m. Sr. co~se~lwiro Canrlido .norges
cxarada no p_assaporte, como do exemplnr n. 1.
Monteiro,. presidente. da .tssocwçao central de colonisacc nem assim que os contratos lâ celebrados não teem ção.- Bmão de 11/ore!l'a, con:ml geral »
sido vistos ou ratificadas, como 6 expr<'SiGl no art. go,
A hora osl:i adiantad:•, Sr. presidente, e eu me ac·ho
<c Que teem iào para fóra 4os arrabal~es desta cida- mes!!'lo um tanto fatigado. Peço lic; nça ao senado para
ue, seguindo diversos destinos, sem cumprirem a forma .term!llar aqui o meu d,scurso, e'perando que as cvnsi·
]idade prescripta no art. 1.0, como do exempbr n. 2.
rn~rões q~e aeabo de fazer sobre o importante assumpto
cc Qu~ finalmente taes motivos obstão a não se pass 3 r da. ?olomsaç~o mereção a attenção de que é digna dentro
aos ~apitães os ~erli.ficados de apresentação, com os quaes e fora do pa1z.
rossao dar !J:nxa as fi.anças e termos que prt·stâ1ão no
A discussão ficou adiada por não haver casa.
11orto da sua pror.cdencw, como dos exemplares ns. 3 e 4..
« Em virtude de taes ponderações, enviadas ao go~
0 .Sn • PRESIDEJ'!TE d.eu para orJem elo di l da SWÜO
vc:rno de Sua l\Iagestade sobre o a~sumpto, c Sr. ministro ~eg~lnte "-mesma Já design:.d1, e levantou a sesssào âs
do reino fl'Z expedir á fCcretaria dos negocias estranO'ei- "' 1/ 2 horas da tarde.
ros o ofiicio 'll'e fiz publicar nos jorn:J.cs desta côrte cgmo
do exempl<.ir n. 5.
'
• Este c·:nsuiaco não pót.!e deixar de executar as ordens em vigor,· e dar exacta conta do occorrido como
PRESIDENCL\ DO SR. 1\IANOF.L IGNACIO CAV.ALC.ANTI
lhe determinão ser uma das sua:; ma i; rigorosas obri~a ões
.
I S l\
o .
'
V1sto que o governo ae ua lagt:'stade trm jul~>ado cm
DE LACERDA.
sua sabedoria que as declaracües e medidas qte !leão
SmUI\rARIO. - Expediente.- Parecer da commissao de
referidas são de utilidade para Ôs seus subdiloi.
fazenda sobre a pretenção de .José Antonio da Silva Pinto.
"' Agora sobre a declaração que V. Ex. pede:
- Ordem do clia. - ga discussão do projecto de lei de
cc Ao primeiro quesito dirt•i com franqueza que os
orçamento, com as emendas que passárãó em 2a discussão.
Emendas dos Srs. Ferraz (pre8idente do conselho), Silt·ei·
novos c0ntratos aqtli fdtos pela associação não tendo
ra da Malta e Vasconcellos. JJiscurso.! dos Srs. Vasconcef·
sido vistos nem examinados neste consulado geral por
isso nada. posso dizer acerca das coll,lições.
'
los, Fena:, Sou:a Ramos e visconde rle Jequitinlwnhn.
Adiamento do Sr. visconde de Jeq•útinhonhn. Di~curso do
« Emquanto ao segunuo, que não é exacto o 'e~cm soSr. Ferraz. Encermmento da discussão. Vot«ção.
llrecarrrg:tdos com gr:!nde dt vida, porque, não obstante as
commi; sõcs da associação, seu agente no Porto e emoluA's 10 ll{~ horas da m3nhã o Sr. pres!d, nte abriu a
. mentos devidos ao ccn•ul br~sileir0, a scmma total não
excede ao que pagão quaesquer c•utrcs colonos que vêm sessão com 30 Srs. senadores.
por cont:1 ele armadores ou ée particulores, visto que a
Lida a acta da anterior, foi approvada.
::u.sociação sempre lhes tem abonado a subvenção do
governo.
0 Sn. 1° SECRETARIO deu conta do S!'guinte
• Tambem me njo consta q11c sejão violentados a conEXPEDIENTE.
tratarem-se para províncias longínquas.
cc Pelo que respeita ao trrceiro, que é verdade apenas che.
Dous avisos do minbtcrio dos ncgocirs do imperio, r"·
gado:; serem enviados para o deposito da associação, que,
mettt'ndo
um dos autographos de cada uma da~ resoliiÇ'fics
supposlo seja na ilha do Bom Jesus, bastante distante da
cidad~, não se podem comtudo considerar .alli como ca- da as~embléa geral · ta, autorisando o governo a mandllr
ptivor., tl)ndo sempre liberdade de fallar aos seus amigos passar carias de naturalisa~:lr> de cidadão Lrasileir·o a
n parentes; Lan lo qtle é onele os procurão a~ pesso~s que os Joaquim Frederico da Cot:tn Rubim c outros; 2n, appro·
to mão ao seu serviço, podendo residir ai! i o tempo pre- vanrl!) a pensão nnnual de soo~, CO!ll~edida a D. Julia
ciso sem constrangimento, senJo o seu sustento carre- Adela de Carvalho; nas quaes resolu<;ões Sua Magestade
o Imperado!' consente.-Ficou o senado inteirado, e m~n~
gado <>m sua ccnta.
dou-se
coJJmunicar ú camara dos cletlUtados.
• Tambcm lhes cf.tá facultada a. permissão de p3garem
a sua pass3gem c dcspezas feitas pela associaç:'io com a Um cfTi·~io do 1o secretario tia dita camara, rcmcltl!lltlo
mesma liberdade que se pratica com qnacsquer outros a cópia do parecrr da mesa, approvado pela mesmn c.mw·
Vindos p~'U'a esta cidade sujdtos :lO p~g<·.mento de 11'1tnS rn 1 relativo ú rdorrna que se Jeve f;1zor nn r!.'giawoLO
v
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commum d~ accordo com ô. senado; e p::arti.cipanúo que
pat·a !itzcr parle da commissão inixta for:to nomeados •>s
Srs. deputados J.. uiz Antonio .Ba1bosa, Antonio Josél\lachado e José Antonio Saraiva.-ficou o suudo inteÍladJ.
. Outro officíJ do mesmo 1° secreta rio, acompanhando as
oitó s1•guintes

ed;ficação e reparo das matrizes d.M freguezins da província de Piauhy, que dcveráõ ser cxtrahidas na Côrte,
segundo o plano das concedidas. á santa casa de Misericordia desta cidade, e sem prejuízo das concessões feitas
;:. tó hoje ao monte pio dos servidores do estado e hospitaes
d.e _caridade i rev?gad.1s para esse flm quaesquer dispost~oes em contrariO.
PROPOSIÇõES,
« Pa~o da camara dos deputados, cm· 22 de agosto. de
·~ Aassemble.l geral resolve:
1859.-Conde de JJaependy, presidente.-FranCisco Aluares
• Artigo unico. S:ro I!Onced:clas quatro loterias para o da Silva Campos, :J.o secret.:trio.- Antonío J'ereira_Pinto 1
hospitalda rni;edcorai:.t da província da Parahyba, que 2° secret:u io. •
deVei áõ ser extrahidas nl côrte, segundo o plano das con~
~ A assembléa geral resolve:
codid.:lll á santa casa de J.Uisericordia desta cidade, e sem
(( Artigo unico. São. concediclas duas loterias para o
prejuízo das concessões feitas até haje ao monte-pio elos
servidores do estado e hospitaes dl caridade; revogadas hospital de Nossa Senhora das Dôres, da cidade da Itabirar
na z)r !>vincia de 1\Iíms-Geraes, que deveráõ ser extrahidas
quaesquer disposições em contrario.
« Paço da camara dos d~putados, em 22 de agosto de n1 córte, segundo o plano das concedidas á Santa Casa
:1859. -Conde de Baependy, presid.:nte.- PNmcísco Al de Misericorclia desta cidade, c sem prejuízo d~;~s convares da Silva Campos, to secreta! io.-.4 ntonio Pereira Pin- cessões fo: tas até hoje ao monte-pio dos servido1 es. do
estado e hospitaes de caridade ; revogadas para esse f.lm
ta, ~o secretario. »
quaesquer disposições em contrario.
Q A assembléa geral rc·solve :
« Paço da camara dos deputados, em 22 da agosto :de
« Artigo unico. São concedidas quatro .loterit~s para 1859.-Conde de Baependy, presidente.-Francitco A/i•a·
auxiliar a. Jabrica d~ fundição do vidros da côrte, segundo res dl!l Si lua Campos, 1o secretarío.-Antonío .Pe1·eira Pinto,
o plano das concedidas á. santa casa de Misericordia desta 2o secretario. •
cidadt!, e que se ex.trahiráõ sem prejuízo das concessões
« A. assembléa geral resolV'e :
feitas. até l10je qo monte-pio dos servidores do esta.lo e
Jwsptlaes de cariJade i rcvogad;s para esse fim quaes(c Artigo unico. São concedidas quatro Joter~as pllra a
quer disposições em contrario.
santa casa de Misericoràia da ciddde de Barbacena 1 ~a
• Paço da camara dos deputadoíl, em 22 de agosto de província de Minls-Geraes, que deverllõ ser extrahidas na
1859.- Conde de: Baependy, pres:dente.- Ftcmczsca Al- côrte, segundo o plano das concedidas á santa casa de
vares da S:lva Campos, 1° secrct.uio.- Antonio Pei'eiz·a Misericordia desta cidade, e sem prejuízo das concessões
feitas até hoje ao monte pio dos seryidores do estado e
Pinto, 2° secretario. •
hospitaes de cariJa.de i revogadas para esse fim quaesr{ner
c< A assemLléu geral resolve:
disp0sições em contraJio.
« Artigo unice. E' concedida uma loteria para as out·as
« Paço da camara dos deputados, em 22 de agosto de
da matriz da ci larle de Valença, .na província da Bahia, 18 59.- Conde de Baependy, presidente.- Francisco A h M'e.Ç
que devará ser extrahida na côrte, segundo o plano das da Situa Campos, 1° secretario.- A utonio pereira Pl'll:~;
concedidas á santa casa de Mi~ericordia àest..t ciaade, e 2o secretari.J. ~
·-~~~~~ .. ·
sem pre;uizo das concessões feitas ate hoje ao monte-pio
Foriio
todas
a
imprimir,
não
estando'
já
impressas.
.
dos servidores do estado e hospitaes de caridade ; revo
ollicio do Sr. visconde de Albuquerque, partlcir an..
gadas para esse fim quaes-;uer disposi~ões em contrario. doUm
que por incomtllodo não lhe foi possível compara.::er
c< Paço cla · camara dos deputados, em 21 de agosto de
ús sessões de hontem e hoje.- Ficou o sen<:.do inteir ;;do,
1.85g,_ Conde de /Jaependy, presidente.-Franczsco Alca
0 SR. 2° SECRETARIO leu o seguinte
res da Silva Campos, 1° secretario.-Antonio Pereira Pinto,
2° secretario. »
PARECER.
• A assemLléa geral resolve :
« Foi presen!e á commissfto de fazenda, como U: sol;.;:·
" Artigo uoico. São concedidas qustro loteries pára veu o senado em sessão de 21. de junho proximo passa.;.·
a cmwli~t~ç~o àa apua potavel ()a cidade. de B~rbacona, do, com o projecto da camara dos deputados datarl o do .
na provmcta de ll'hn1s-Geraes, que dcveraó ser extt·ahi- 16 do :mesmo mez, pelo qual se dispensão as lei~·, de
das na côrte, segundo o plano das concedi•Jas á santa amortização em favor do divenas corporações de mão .
casa de lUisericordia dei-ta cidade, sem prejuízo rias morta, para que possão possuir em bens d~ raiz os 'alocooces,ões feitas até hoje ao monte-pio do3 servidores res ahi marcados, o requerimento em qae .o commeodado estado e hosritaes de caridade; revogad.1s. para .esse dJr José Antonio da Silva Pinto, na qualidade de iustifim quaesquer disposiç,.õe3 em cJntrario.
tuidor de uma casa de caridade que está fundando sob a
:: Paço da camara dos deputados, em SI~ de agosto de invocação do Senhor dos Passos na cidade do Parahybu18o9 ..-Conde de B2epend!f, presidente.-Francisco Almres na, da pr ovincia de 1\Iioas-Geraes, pede que, além de tal
da S2lva Campos, :J.o secretario.-Antonio Pereira Pinto, dispensa concedida pelo referido projecto, sejão isentas
da sh:a, novos e velhos direitos e quaesquer outros :iin2° secretat i o. •
. . . .
postos geraes as compras dos terrenos necess.atl~s ao
cc A assemblea geral resolve :
hospital c respectiva ca.pella e suas depenuenc1as, bt;lm
. • Artigo Único.· Sã"o concedida~ tres loterias para auxi- como as doações que pelo supplic:mte ou por. outras.
har a edJ1lcação da igreja de ~oss:t Senhora de Nozareth, pesso:~s for em feitas a este pio estabelecimento nté o
na capital da província do Grão-Para, o que devoráõ 3er pre-fixado valor de 100:000$.
..
cxti':Ahidas na córtc, segundo ·o plano das conçedidas á
<< No dito requerimento a!lega o supplicante que, desanta casa de 1\lisericordia desta cidade, c sem. prejuízo pois de obtida a necessaria permissão por lei provincial
das concessões feitas a:é 'hoje ao monto-pio dos servido- datada de 3 de julho de 1857, emprchendeu, a expensas
res de estadó e llospitaes âe caridade ; revogadas para suas e sem o menor aux.ilio de pessoa alguma., a cQnsesse llm as disposições em contrario.
trucção não só àa casa propria para o hospital, mas t~m
• Paço da cama.ra dos deputados, em 22 de agosto de bem de uma decente e es.raçosa capella, excedendo Já o
1859.-Conde de Baependy, presidente. -Prancisoo Alva- custo destas obras, inclusive .0 valor do terrepo, à somma
res da Silva Campos, 1o sccrctario.-Antonlo Pereira Pinto, de 70:000~; e q\le, para levar a elTtlito com as formal._
dades lcgnes a doação gratuita que de tudo pretende
\ 2" secretario. •
fazer em JJeneflcio da hum11nid~de desvalida, só espert~. a
• A assembléa geral resolve :
dec,isão do pocler lcgiilath·o sobre o ol>jecto da sua pre• Artigo unico: S:Io concedidas quatro loterias para a sente su ppllca.
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a A comilnssao tie fazenda, :l.ltendenüo a que a preten-1
Mas V. Ex. sabe que pela lei do· or~amcnlo de 26 de
clitla isenção de direitos em nada de&falca realmente a setembro de :18b7 essa congrua por inteiro não cabe
renda publica, pois que a percepção dellcs só tetia Jogar aos p:trochos encommenclados, compete sómenteaos pano ca,so de verilicar-se sem essa clausula a doação, que rochos collados ; e assim ha no orçamento uma sobra
aliás depende absolutamente da vontade do supplicante, de mais de 300:0008. Ora, importanfilo o augmento, seconsiderando que em todo o caso essa isenção não se1 á gundo a tabclla organisada pela nobre com missão ecclemais que um pequeno e bem merecido auxilio C@m qu·e sbstica, apenas em 56:000~, é claro que o orçamento ofo estado concorre par~ a fundação de um estabeleci- rece margem para attender-se a essa cl:~sse de funcciomento de' evidente utilidade puuhca; e reconhecendo na rios puLI!cos, digna sem d11vida da considera~ li o dos
finalmente quanto são dignas de animação e louvor as legisladores.
·
intenções de quem sabe dar tão edificante exemplo de
Desejaria ouvir a opinião de qualquer dos Srs. minis~
caridade, applicando ao tratamento dos pobres enfermos Lros gue estej ão presrnt~ s na casa, e; se for propicia, m~n
uma boa parte de sua fortuna particular, é de parecer darei a emenda ; quaudo, poréD':, SS. EEx. eotendão que
que se defira ao requerimento em questão por meio do não podem actualmente admittir a proposição da camara
seguinte :
dos deputados, ou tal qual ella passou, ou conl'orme
« Artiao ad.Jitivo ao referido projecto :
emendada foi pelo s~nado, eu me ab~tarei de insistir, bem
~ .
.
. .
que com repugnancw, para que se eleve nesta verba a
« Ser ao 1se~tas da SJZa, novos e velhos direitos e quacs- de~pcza.
o quer o.utros nnpos.tos geraes,,as CO!)) pras dos terrenns neAcabou de ser lido um artigo a respeito dos vencimen" cessanos a~ lws~ltal ~e caridade que o commen~aJor . ~os do director da. casa de correcção. O Sr. ex-mini$tro da
" José Antonro da S1lva Prnto pretende fundar sob a mvo- JUstiça no rttlaLoriO que apresentou este anno ás camaras
ct caçãoAo ~en!JOr d?s Passos na cidade de Parahybuna, exigiu 'que a assemLiéa geral fixasse o ordenado· des\~
« da pr_ovmc1~ de }hnas-Gcraes, e a capella do mesmo funccionario, que até o presente percebe apenas o seu
« hos.p1tal e s·uas dependencms; bem como as doações q~w vencimento a titulo de gratificação. Por essa mesma oc·
~ o d1~0 comme.ndador ou ~u tras pessoas houverem de la- casião, quando se discutiu o orçamento do ministerio da
« zer aquelle pw estabelecimento até o valor' de 100:000~. jubLiça, d:rigi-me deste legar ao Sr. ex-ministro da jns" Paço do senado, 23 de agosto de 1859.- .llfarquez de liça, barão· de 1\furitiba, e S. Ex. declarou que aceitava
« .4.btantes. -Bernardo de Souza Franco. »
essa emtmd3 1 porque era fundada em justica; tomei para
Ficou reservado par:t ·ser tomado em consideração manda-la a mesa o calculo o mais desfavoravel que .é
quanlilo se tratar da proposição re>pccliva.
,
possível ao empregado, e. que por isso mesmo não é pe·
sado ao thesouro; passada como foi para a casa de corCornparecêrão no decurso da sessão mais 7 Srs. se- re<>ão a de detenção do aiJ'ube, os vencimentos do direcnadorcs. ·
to r' da casa de correção augmenLárão consideravelmente;
e, pretendendo a emenda, ou o artigo additivo, que se
ORDEM DO DIA.
fixe em 3:000~ o respectivo ordenado. parece que a 11·
ORÇAJ\IENTO GERAL DO IJUPERJQ,
xação do ordenado na quantia de 3:000~ é razoavel e
modesta, ao mesmo tempo que é acto de justiça que se
Continuou a 3_a discussão, adiada na SC'ssão antece- p! :~tica para com esse funccionlrio, cujos bons serviços o
dente, da proposta do poder executivo fixando a des- nui.Jre ex· ministro da justiça reconheceu no relatorio
peza e orça~ a receita geral do impcrio para o exer- que ,este anno apresentou ás camaras. Não quero ser
cício de :1.8~~ (1.860,. com as emendas que passárão na 2a incollerente, comprometti me a fallar destes dous asdiEcussão, ;iS ?:9m as apoiadas na sobreclita ~es~ão.
sumptos, tenl1o cumprido o dever que contrahi.
Eu queria fazer, Sr. p1·esidente, visto que é a occasião
O Sn. YAsl::ONCRLLOS: -Sr. presidente, na 2a discussão do' orçamento do ministerio dos negocias da jus- p:opria para se tratar de todos fls min:stelios, comile·
tiça observei· ao honrado ex-ministro desta repartição que riJ:(õeS mais amplas; limito-me, porém, a estas breves
tinha ficado adiada, para ser tomado em consideragão, rdlexões, porque reconheço a urgencia desta lei e a fallil.
·
.
quando se tratasse do orçamento, uma proposição vmda dt3 tempo para sua ado}'lção.
Espero ser esclarecido por alguns dos Srs. ministros
da camara dos deputados que eleva os vencimentos das
dignidades, conegos e empregados da capella imperial; e a respeito da primeira parte de meu discurso, para deli·
os das differentes igrejas e -cathedraes do imrerio; por berar-me ou nio a olferecer a emenda no stnJdo em
· essa occasiã l -accrescentei que na sessão passada a nobre que rallei.
com.missão de negoci?s ecclcsiasticos, a quem o senado
Fotão Hdas e apoiadas as seguintes
ounu acerca da menciOnada proposição, apresentou uma
emenda substilutiva, em que se attendia em parte ao
EliENDAS.
melhoramento proposto na camara temporaria, e em parte
-~recava um pouco a despeza que esse melhoramento
EMENDAS AO ART. 2~>, -lllini~terio do imperio.
rmportava.
9:600~000
tO. Eleve·se a • • • •
Este anno entrando cm discmsão a materia, V. Ex. ha
210:000#000
« t L Eleve-se a •
de lembrar-se que foi ella adiada para ser tomada em
a U. Redt1za-se a •. • •
230:080S000
consideração quando se discutisse a· lei do orçamento.
·3í6:4608000
« § 1.6. Eleve-se a •
· Perguntei a V. Ex., antes de votar-se em 2a dis161 :066~000
a § 18. Reduza-se a • • •. •
cussão o orçamento do ministerio da justiça, se era essa
222:350$000
« ~ 19. Redr1za-se a ••
a o.ccasião. opportuna de otrerecer-se qualquer emenda a
39: 6Q4.gOQO
« § 20. Eleve- se a • •
respeito do augmento da verba-CaLhedraes e parochos:
20:511
~o oo
..
§
23.
Eleve·se
a
o Sr. presidente do senado declarou que não; que teria
1,2.1.o.oooaooo
" § 27. Reduza-se a • • • •
Jogar offc:recer essa emenda quando se tratasse da discus2,881:000~000
a ~ 28. Eleve-se a • • • .
süo dos artigos adrlitivos ou das disposições geraes do
. 80:00 o$000
« § 30. Eleve-se a
orçamento.
200:0008000
• § 31. Elevc~se a
Não. sei, f)r. presiüenle, se o actual ministerio está dis5o:ooogooo
a ~ 3.\., Eleve-se a
posto a approvar essa proposição da camara dos deputa266:820g200
«
§
35.
Eleve·
se
a·
•
tios. Eu tinha· observado ao illustre ex-minhtro da justiça,
13:576U000
a § 39. Eleve-se a •
o Sr. barão de Muritiba, que tal despeza podia fazer·se
sem augmentar, sem carre~ar a vc1 ba, isto é, sem trazer
.EMEND ~ s AO ARl'. 3o, -JUinisterio da justiça.
om1s algum ao orçamento, e a razão que então dei foi a
''
«
§
1. 0 (Secretaria de c~tado.} Elevo~se a 220:560U000
seguinte: a proposta elo poder executivo, quer deste
« § 2.o (Supremo tribunal de justi~a.) Re.
:moo, quer do anno anLeriol', fixa as congruas dos paroduza-se a. • • • . • • • :touoogo 00
chos, e do uma maneira que, quer os cncommeodados,
, .§ S.• (Relações.) Rcdu•a-sc ~ • • • 285o893#3 35
quer os collados, vêm a percebe-la com igualdade.
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« § 4,0 (.iusti<;as

ue 1a in;tancia.)

Elevese a • • • • • • • • • 929:220~000
cc § 6.o (Pessoal da policia.) Eleve-se a. • .i.M:90/~aooo
• § 7,o (Guarda nlcÍt•ml.) Eleve-se a. • 167:6~1 S500
cc ~ 8.o (Tolegraphos.) El~ve·se a • • •
74.:454Sl00
• 9 10. (Seminarios episcopa~s.) Eleve. se a • • • . . • • . • • 162:~oouooo
cc § :12. (Tribunaes do commcrci,l.) Elevese a. • . . . • • • • • ,i.Q:í.OO~OOO
• § 17. (Corpo policial da côrte.} Elevese a • • • • • • • , • 553:8~2~000
cc § 19. (Conrlucção c sustento de rresos.)
E~eve-se a. • • • • • • • 40:oog~ooo
·
cc § ~o. (Itlnminação publica.) Eleve-se a 520:oooaooo

Ministerio da fazénda.
• § 4,o (Caixa da amortização.) Elevese a . . • • . • • • ,
39:240~000
a § 5,o (Pensionist«s do estado.) Elevese a • • . • . • • • • 566:285SOOO
cc § 6.o (Aposentados.) Eleve.:.se a.
• • 449:024~000
• § 7,o (F..mpregados de repartições ex. 30:4·57~000
tinctas.) Eleve-se a . • • •
"§~;o (Thesouro naciLnal.) Eleve· se a,
4·68:800~000
a § 9.o lrrhcsourari::s de fazeuda.) ~leve709:181$000
se a • - • • . • • • •
71,467aooo
cc § 10. (Juizo dos fdtos.) Recluza-se·a.
as 1.1. (Alfandegas.) Eleve-se a • • • 1,970:663$000
285:888$000
a ~ 12. (Consulados.) Eleve-se a • • •
a § 13; (Recebedorias;) Eleve-se a • ·•
:1.67:736$000
« § 1.\.; (Mesas de rendas e col!ectorias.) ·
Eleve-se a . • . • • • • 469:6~7aooo
a § 16. (Officina e amazem de papel sei..;
·
· l<i.do.) Eleve-se a . • • •
51:2togooo
~ § 17. (Typographianacional.) Eleve-se a
140:0ooeooo
a ~ 19. (Administração de proprios na~
cionaes.) Eleve-se a. . . ,
29:4.99SOOO
q Silúa Ferraz. ·»
EliÉND.AS AO ART. 7. 0

-

« Fica autorisada a despeza com as reformas das secretaias de eHaclo, não podendo, porém, o governo prover
os Jogares vagos, ou que vagarem; até a definitiva appro;.
v;;ção dos regulamento•, salvos os lagares de directores
getaes, que poderáõ ser nomeados qu~nJo vag:~.rem. S. R.
-Silveira dtl .~lózta. »
« Na verba -Erentuaes- ào. art. 2o § aa, em Jogar de
30:000$, diga-se t10:000~, incluída .a quanCa necossaril
P:tr.a. as desp('zas feitas com as cxcquias do rei das Duas
S.ctlla~ •.;.. S1tva .Ferraz. »
• Art. 7° § 26 cm lagar qe - Reposições e restituições
e_ue direitos e oull·os-50:000~, diga-se sóme.nte-Rcpo>i·
c;•ICS e restitui~õcs de direitos e outros .... -Silva Ferraz • •
• Fixe· se em 3:000$ o ordena Elo do director da casa de
correcção da côrte. - Vasconcellos. •
·
OS·R.. FERRAZ (ministro da fazenda e pl'esidente do conselho):- Sr. presidente, o nobre senador pela província
de Minas Geraes exige a minha opinião a respeito da augmento dos vfncimentos de certa classe de empregados
ecclesiasticos, e pondera que essa despeza póde ser feita
com as sobras que.se derem na verba respectiva. O nobre
senador me perdoará que lhe diga que nunca se pó de contar com as sobras de uma verba quando e!la é destinada
para certo serviço. A razão de que muitas freguezias. não
tcem sido providas ou podem deixar de o ser durante
um anno Mo ó su[ficiento 1ma fazer-se a conta deste
saldo, resultante da nào apresentação dos parochos. Creio
que o. ooLre senador necessariamente ha de convü- que,
se. h~Je e~ta d.espeza não é maior, amanh:r ha do ser
enec~lVamente, passando a emenda que o nobr.e senador
propoc, c ao mesmo tempo podem dcsapp3recer as causas que <lemorão a aproscntac;.ão dos parochos em clilferen1t~s freguez.ias, póde des~tpparccer o motivo por que
no utspado de S. Paulo e no do Rio-Grande do Sul não se'
b~m Provido taes parocllias, sendo certo que. no ultimo
15
P~Jo, o do Rw-Grande do Sul, já estão c!L s sendo
Provtdas.
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lia uma necessidade de augmento dos ordenados dos
emr,regados puulicos; mas essa nec.essidade é geral,. nl!o
é somente quanto áquel!es a que se refere o nobre senador. Os empregadoro de JUStiça estão na mesma coudi~ão •
os magi: trados vt ncem muito pouco, o esse poU<'I) qu~
vencem não está na razão.das ~cspezas que tcém de iazer;
e d!HJU~I!as que a decenc1a ex1ge ..1\las eu de bom arado
ace.Itana a emenda do nobre senador, se acaso hou:vgssom
me10s, e é sol:>re este ponto que peço a attenção do senado.
A receita foi orçada para o exercício de 1859 a 1860
em ~.3,000:000~ : considerou-se no calculo desta renda a
exist~ncia dos . direitos de. exportação na razão de 7 of0 •
DepOIS da org:mlfação deste orçamento muilas despezas se
teem creado que orção em mais de 1,600:000$ •. Tem-se
a~gmentado as despe~as do ministerio do· imperio, que
éJJoda não est5o cens1deradas no órçamenlo; por exemplo, as verbas-Secretaria de estado, empregados de visita
de saude dos portos, canaes, pontes, estradas, correio a,eral. e ~aquctes a vapor, colonisaçno, catechese e civili~a
de mdw.s,ctc.-; de ce5to que; se comp:uar~se oorçamento
que esta em dtscussao como o apresentado para 1860 a
1861, ver-se-11a a ncces'idade de se crear nova ·receita:
para fazer face às muitas despezas.
. ·
.
No ministerio da justiça dá se auamento nas verbasSecretaria de estado,Justiças de prim:ira entrancia guarda
nacional, saminar10s episcopaes e illumiàaçii.o publica· só nesta ultima ver.ba o augmento é do31 07:000$: nàs ;er.bas-Thesouro nac10nal, thesourarias, alfandegas e consulados-ha 3rande augmento proveniente .das ultimas re;,.
fo!mas por qu~ passárão . essas repartiÇões, creaçãÓ de
feitores e conferentes, maiOr vencimento dos fieis 'é ai'buea?ores, nova organisação dos capatazias, eic~ Em
prcm1os de letras e descontos de assignados deve tambem dar-se augmento, porque calculou-se na razão de
10:000$, e hoje essa taxa é inferior áexigida, além de
ter-se contado com o augmento progressi-vo da renda pupubhc:•, que dispensaria o expediente de descontar assiguados e emhtir letras do thetouro~ como antecipação
ua receita. .
.
~·:•.··'.
Esses accrescimos dii.o·se igualmente· em outras verbas, àe sorte que no ministerio da faZenda o excesso é
de 809:855~. Ora, sendo a receita orçada em 45,000:000$
incluido5l os di.reitos de exportação na .razão de .7 oJ0 ,' ~
tendo em 2a d1scussão pas~ado apenas a: quota de 5 oJ~
para tacs direitos, infalli velmente deve apparecer um·. deficit. O deficit, Sr. presidente, nfio é um. mal unicamente
em relação ao que tem de se despender; o é tambem
em relação á desfavoravel impres;ão tJue deve causar
nas praças da Europ;~, onde nós temos emprestimós contrahidos, talvez tmprestimos pbr contrahir, Ainda dire·i
ao scnldo q11e algumas .das despezas a cujo augmentó me
referi: são resultantes de certos emprestimos. decretados
pelo poder legislatiYo, que tendem a favorecer algumas
emprezas, cujo estado não é lisongeiro.
.
..
O e:xc·~sso no rnimsterio do imperio é em diversas ru~
bricas de 4:17:699~200, que deve ser no entanto diminuido de 194:163$, importancia .de reducções que se po..
dem fazer em outras verbas.
.
....
No ministerio de negocias estrangeiros, dá-se o. au~:.
mento na secreta.ria ?e estado, que n~o foi contemplado
nas emer~das ollerectdas. Na. secretana da gu~rra o augmonto fo1 de 750:oo.oç, qu.c é 1gual ao que foi. orçado para
1860 a 1861. No miOJsteno da fazenda dl1-se o augmento.
inlallivel na verba dos juros da amortização da divida
externa, por isso que, sendo calculado ao cambio de 27,
o cambio tem descido. e pode ser que se sustente abaixo
deste juro, que serviu de base ao calculo do orçamento =
dúwse o augmento nos pensionistas do estado ainda que·
pequeno, e igual-mente em aposentado~.
:
u meu nobre anLecessor ace-itoJJ, e sobre isto eu pediria a attenção da nobre commi: são de fazenda, areducção de 30:000~ na verba- Eventuaes-; mas esta
verba actualmente se acha inteiramente esgotada, porque,
tendo-se mandado fazer por conta dclla as despezas nacessarias para as exequias do rei das Duas Sicilias, estas
dospezas orc;ão, segundo um c,alculo approximado, cm
28:000~. Ora, rcduz1da a 30:000~ a verba-Eventuacs-,
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vé-se que nos restão apenas um conto e tanto para as são membros do corpo legislativo, e de passarwse á conta
outras despezas ; e o senado c aquelles que teem estado do ministerio ~a fazenda o_pagamento que se manrlou ía..
á testa da admininistração do imperio sab.!m que por zer por esta ':er~a ao desembargador. Amçrim do Yalle
conta dessa verba ba algumas despezas até fix.as, das com:> aposent?J.do; mas em outr.JS yerbas )Jl nec~ssidade
quaes não se p'óde prescindi!'.
de augmento, a saber: em secretaria de estado 143:760$.
Já se v~, pois, que esta verba não póJe ücar Jestricta em justiça da 1a instancia o de 56:200$ pela creaçàô de co:
á quantia de 30:000$, pe!o menos ha de ser do duplo; marcas e augment~ de vencimento. concedido a diversos
ent:etanto o 0rçamento·exigia 50.000$.
promotores pela le1 n. 939 de 26 de setembro dd 185i·
.A. verba -l\1estres das princezas imperiaes - tem de em pessoal de p~licia o de 91; l 00~, proy~nienie da no v~
ser augmentada com a qllantia ·de 1:600~, por ter sido orgJnisação dada ás secretanas de pohc1a e de despeza
nomeado a 30 de junho ultimo o professor de ioglez de com as pedestres da policia da côrte, que está agora couSuas Altezas Imperiaes.
templada nesta verba; em. gu~rdá n~~cional o de 2:0oog
Os empregados da secretaria do semdo, pela resolução para p::~gamento de soldo de cldrins, co:néta~, etc., dos
de 23 de julho de 1.858, ti verão augmeuto em E cus ven- dillerentes corpos; em tdegrap!1os o de 2:585$500 para
cimentos ; por conseguinte ha alli Lambem accrescimo de gratificações novamente concedidas a emp ·egadós de ieàespcza sobre o pedido na proposta para 1859 a 1850, legraphos oplicos e augmento de pessoal nos telf·grapbos.
accrescimo que já foi a!.tendido peb camara tem- electricos; em seminJ.rio.$_ episcop~e.s o de 35:5~0~,)~ra'
poraria.
reparos e obras necessanas em d1lleren•es scmlllarios ê
No § !6-Camara dos deputados-, torna-se necessario para compra de moveis; em tribullae• do commerci.o o de
o augmento d~ 7;200$, proveniente de maiores gratifica- 3:40oa, pa1·a accrt-ssimo concedido aos empregados dotri~
ções concedidas aos empreg: ciJs da respectiva secretari 1 I.Junal da Bahia pela lei citada de 2~ de setembro de 1'857.
e maior somma indispensavel para a publicação !los tra- oo c0rp0 policial ela côrte o de 75:8!• 7$, para a despez~
balhos.
.,
da reforma autorisada pela mesma lei; cm conJucção o
Nas verbas -Faculdades de direito c Faculdades de me- sustento de presos o de 5:00U~, em razão d,a elevaÇão do
dicina-Lambem ha aecrescimo sobre o pediJo para preço dos generos alimentícios; fln ..tlmente cm illüirúla·
1.859 a 1860; mas, tendo ellas já siJo ~nais amplamente do- ção publica o de 107:10t,g, para o m:.ior uum·?ro de Iam~
tadas pela camara dos Srs. deputados, póJe agora fa- l;eões a gaze pessoal COi respondente.
.
·.• . :
zer-se a reducção proposta nas emendas.
No m:nisterio da. fa~enda o excesso já conhecido é de
··O§ 20_;Academia das Bellas-Artes-exige augmeoto da 809:85sa, e procede da seguinte elevação: da verbaquantia votada, para que w possa eccorrer á despcza Caixa de amortização- a 39:2toa, por ser. necessaria
com a compra de.medalh3s e das melhores producções mais a quantia de 600$ para o expediente da secção da.
nacionaes, augmento da bibliotheca e assignJtura de pu- sulilstituição; das verbas- Pension =stas, aposcn~;tdos c
blicações consagradas ás bellas artes.
empngados Ele repaJtições extioctas -,em razão . de ter
Nas verbas -Empregados de vi>itas de saude nos augmentado o numero _de indivíduos dessas classes, .importos-hanecessidade de augmento para gra tiflcações de portando o augmento em M:383~; das verbas-Thes.ouro
algYns E(Uardas c remadores. Este serviço foi refor!líado nacional e thesourarias àe f~zenda -, em cons'equencia
pelo decreto de 27 de abril do corrente anno, que por da reforma effectuaJa ,pelo decreto d~ 29 de janeiro do
emquanto só se executa na parLe regulamentar; logo que co1·rente anno, sendo o ausm.ento da pr.meira 119:040~,e
o seja na parte relativa•. ao pessoal, o augm~nto de drs- o da segunla 157:3~3a; da verba-Alfandegas-:-, s€ndóo
peza irá além de ;60:000~, algarismo que poderá ser di- augmento de 379:589$ proveniente .da creaç5o de feito·
nunu:do pela cobrança dJs emolumentos como renda res, aJministradores de capataSÍC.S e ajudaDtes, accrescinacionll.
mo do vencimento do~: fieis de armazen; c Lambem de pe·
Na verba- Correio geral e paquetes a Vêlpor - ha dir-se maior quantia para porceritag·:m, afim de evitar
maior despeza, que provêm lias subvenções concedidas quanto iór possivel a abertura de cred1tos supp!em, ntares
ás em preza~ de navegação costeira a vapor do Maranhão, p:m~. essa despeza, o que tem tido logar em quasi todos os
da tio porto de Montevidéo ao de Cuiabá, as fluviaes do exercícios ; da verlJ:J. -consulados-, para occorrer ao pa·
Jequ.itinhonha na Bahia, e do Parnabyba no Pi .. ub y, bem gamento do maior aluguel do trapiche da Ord~m e dos
CO!llO da elevação nos preços dos transportes e conducvencimentos de novos emprt'g:~.dos, bem comoá despeza
ção ele malas, além dJ. suuven~ão a outras emprezas. com porcentagem ; da verba- R.eceb~dorias -,_para as
A reforma do collegio de Pedro H e a crcação de cadei- despezas com a agencia do gado, cxperllente e po1·centa·
ras de ensino primaria no municipio da có1 te trouxerão gero ; da verba .....;Mesas de reQdas e collectorias -, para
augmento de despeza; esta despeza é ell'ectiva, e ainda porcentagem; das verbas-Armazem do papel se!lado, ty·
continúa. Na verba-Bd.>liotheca pllblica-ha tamb!:m ne- pographia nacional e admirii;tração de proprios nacionaes,
cessidade d~ maior quantia para atteuder-se á elevação -para d~spezas com expediente, augmt•nto das férias das
das diarias concedidas aos diverws jornaleiros e ser- operarios, compra de material e custeio das fazenddsda
yente3 da bihliotheca.
IJação. Dtsse excesso deve deduzir-se a quantia de 1;569$,.
A quantia de 60:00011 vot:ida para as despeu.s com a imr ortancia da reducçlio que se· faz na verba--Juizo dos
catec!Jese e civilisação d~ ind:genas é insul'ficicnte e deve feitos- qu:1nt0 ús dt:spczas judicíaes.
·
··
ser clevad1 pelo menos a 80·oooa. As quantias já distriQmndo faço essas demonstt·açõés; não tenho outro fim
l>uidas e despen lidas nesta côrte moo tão a 38:7008, de
wrte que só fica uma margem de 21:300$ para as diver- mais do que habilitar o senado para formar um juizo mais
sas dcspezas já ordenadas, e quando se trata de desenvol- seguro sobre o estado em que se acha o. thesouro pu,·er a catechese no Amawnas pàra o lado das f•onteiras blico. Eu enten Jo que não se deve occultar ao corpo
no Pará, Espírito-Santo, Minas-Gerae~, Rio-Grande, Matto- legislattvo o augmento das despezas, porque muitas des-·
Grosso e Paraná, com o nOVGl aldêamento d~ s. J eronym.ol sas são de longA datl, e outras tecm si<lo novamente
creadas,
·
.
· .
cOm o de Guarapuava, etc.
Nesse estado de cousas, p'erguntarei ao nobre ~ena dor
A creação de presídios e colonias militares e o desenvolvimemo das que existem exigem augmento na verba por Minas : convem augmentar mais a despeza 1 Se é
respectiva. Estes servi•;os estão em grande parte ordena- possivel, con'lem reduzi-la naquillo que for consentaoeo
dos e a sua necessidade não carece de demonstração : com o serviço publico. Esta é a minha apiuião, cst~ ~a
com menos de 200:0001! será impossível o seu completo condiçao que nos impuzemos ao entrarmos para o mm1s·
tetio.
·
desempenho.
Desejamos
reduzir
o
mais
posslvel
algumas
deepezas
Ora, isto é súmente quanto ao ministerio do imporio.
que estão feitas, outras que se e&tão fazendo ; algumas
No ministcrio da justiça o excesso é de ·504.:865a88:5. são creadas pelo poder legislativo, outras o são em virtude
Nas verbas- Supremo tribunal de justi•;a e relações- de auto!isações do mesmo poder.
póde faze1-3e alguma reJucç:lo, em razão do desconto nos.
0 SR. SOUZA R.AIIIOS:- E pelo go,•crno.
vcncimcutos dos Srs. ministros e desembargadores quç
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o sn. FERRAZ:- E pelo governo mesmo.
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Ora, nesta
situação é preciso que algumas medidas se tomem para
prevenir o deseq~iliurio entre a receita e a despcza do
estado.
.
Durante o anuo do 18õ5, creio eu, combati com loJas
as minhas forçns o desejo que havia de acel·escen'ar-se
aos 5 ofo dos direitos de exportação os 2 °/o que devião
ser diminuiJo~. Disse francamente qne, havendo um
saldo, devia-se aproveita-:lo para ~iminuir-se o imposto
da exportação 111 razão de 2 °/o, como que servindo de
base a lei creio que de 1853, que foi iniciada na camara
dos Srs. deputados pelo ~meu uobre amigo senado1· pela
previncia do Pdo de Juneiro, que então era ministro da
fazcni.la. ·.
Argumentou-se nessa época com a diminu;ç'5.!l da renda
proveniente da nforma das tarifas das alfandegas ; eu
sustentei que a rdorma Mo podia trazer essa diminuição; passárãn, não obstante eltas refll!xões, os 7 o/o·
Nessa discus~ão eu me animei, adorJtei mesmo a opinião do_ honrado scn3dor pela província do Ceará, que
era de aviso que, em vez de ex_tinguir-se os 2 o/o de exportação, se votasse os melhoramentos que a agricultura
exigia.· Esst>s melhoramentos até hoje se tem dado, e se·
tem à..ido, permitta-sc-me d;zer com franqueza, até com
alguma exageração, especialmente no que toca ás estradas de ferro.
Nós temos de sustentar as emprezas que demandão garantias de juros, temos a sustentar a garantia cóncedirta
á estrada de ferro de D. Pe:iro II; e seja-me dado dizer
de pa>sagcm que quanto ao emprestimo conrrahido, com
o que ~e onerou .um pouco os cofres publicos, ru me
esforçarei para fazer com qui! estes sCJiiO inr.lemoisados
daquillo que é de direito......
· o SR. VISCONDE DE ITADORAIIY: _Apoiado.
O SR. FERRAZ:~ .... e daquillo a que não pódo ter
a compallia dil cito a'gum.
0 Sa. VISCONDE DE lTADORAHY:- Apoiado.
, O SR. FEnRAZ :-Temos ainrta de sustentar as despezas da garan1 ia de juros da estrada cle ferro de Pernambuco, e tal vez de conti·ahir u:n nr.;vo emprestimo pl'Omettido, logo que sua situação melhore e ao mesmo tempo a das praças da Europa.
Temos ainda um empenho para com as !'stradas da
lhhia e da província de S. Paulo. Temos, finalmente, a
garantia de juros coneedi·Ja á estrada que tem ficado a
cargo da compaolli..t U. ião e Industria.
• Temos as despezas que d~manda a coloniaação, as
quaes, segundo os ulti1nos regulamentos, são despczas
err~ctivas, que não podem ser dt!moradas....
O SR. CA.NDIDO BoRGES:_ Apoiado.

O Sn. FERnAZ: - .... porque é uma promessa que se
n~z no estrangeiro, rromessa que póde angariar muitns
familias afiln de passarem para o nosso territorio; e essa
promessa, feita anta a Euro;Ja, deve ser elfectiva, aliás
t:llvez tr:1ga transtorno a esse grande fim que nós temos
em vista, que vem a ser a colonisação.
. O ·sn.. CA.NDIDO BoRGES:- Apoiado.
O Sn.. FERRAZ: _ Ora, nesse estado de cousas, pergunto eu: dcvemas conservar esse desequilibrio qlie hoje
se conhece entre a receita e a despeza votada? Perguntar-me-hão : quaes as sobras dos annos passados?
Ora, os esclarecimentos fornecidos pelo thesouro me
fazem apenas contar com h.,ooo e tantos contos. Estes 4,000
e tantos contos serão talvez absorvidos pela maior despeza
que porventura se trnlla ctrectuado no exercício qHe· deve
findar brevemente. Além de tudo isto, sr. presidente, .ha
credilos especiaes abertos, por conta dos quaes estão se
fazendo despe?as. ·
Eu Mo fleixarci um só momento de observar que as
dc-spezas com a canalisação das aguas para 0 municipio da
cóne tecm avultado.
._.
O Sn. SouzA R.u10s ;-E eom a caixa d'agua?
O Sn. FERRAZ : -Pois é isso mesmo, da canali~ação.
E não cr~ü_o nob1o senador que é só com a caixa d'agua
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do Ilurro Vonmlho, é tambtm com a granJe .obro. do de-

posito d'agua rla Tijuca.e com as da Carioca. Todas essas
obr;,s do munic_ipio da côrte em pregão mais de SOO operarias, e caminhão com lentidão.
A repartição de obras publicas se acl1a (111 um estado
tal que é impopssivel que um unico director fi· calíse
todas a~ obras que se achão construídas ou en1 aüdaniento tm dilfcrcntcs Jogares apartaeos entre si. Mas dessas·
obras algunus ba que n11.o podem ser interrmnpidas ;ou-.
tras convem quanto antes que se concluão, e tudo isso·
demanda despezas.
·
·
1\ào são erros presentes, não são erros de algnns mczes, são erros de annos; o defeito da fiséalisação n~o é.
de élgora, é de muito tempo, é dQsde GJUC as obras se emprehl'n iérão, as quaes, deven.lo. se limitar a certos pon~
tos, I eem tomatlo um incremento tal que eu não sei ot~de
irão parar; e nesta pa1 te eu srgnirci a op:nião do nobre,
senador pda província do Rio de Janeiro :-O mal está
no credito ind efinito ... ,
0 Sn. FERREIRA PBNNA:- Apoiado.
O Sn. FERRAZ:'-.... porq11P, se não houvesse credito in·
clefiaiJo, não se terião adjudicado tantas quantias para'
uma obra que deveria estn acab;.da talvez em setembro
~o anno de 185~.
lia algumas obras tambem pela repartição· do '"i:mperio
que convem- fiscalisar. A acção do governo alé hoje tem
sido diminuta; porém os seus agentes n:Io s:io suffi~ientes
para isso. Entre estas se enumerão as estradas_ que se
fazem cm certas provincias, que rlemandáo · grandes
sommas e cujo resultado n~o se conhece.- (Apoiados•)
Lt>mbrarei, por exemplo, a estrada de Santa Catharína.
para a província do lU o Grande do Sul; tinha-se em .uf!la
posta gasto 14:000~, e em outra tem-se gasto· mats do
30:0006 !...
.
.
SR.
u.nÃo
DE
Qu.ln,lmll
:
_
E.'
.
negocio de
0
post3s.
O SR. FERRAZ: _ .... e a estrada_ se conserva .no
me~mo estado em que nossos avós a conhecêrão. Outra
eslr ada na provin.cia do Paraná. existe, qil~, · depoi:~'
de lu ver consumtJo grandes sommas, o UOICO beneficio. que tem r·rcstad•> é .il!udir .o. gover~o, q!J~ tem.,
mandado tran~portar por ella artigos belhcos,. perdeu·..;
do. quJsi todos,, que achti.o-.se. dispersado~ pela su~
extensão. Tudo tsto d··pende de exame, e uao poderei
deixar de ponde:ar ao senado ~?-e um dos male.s:'!Dàis graves que nós sentun?s é a rnobtlt.dad_e das admt:'n.straçqt>s
(apoiados) e o dc[t!tto da organtsaçuo d~s admm1strações
centraes; p~Jo menos não temos·repa~tlções que conse~vem as tradt,õos e que de~m o movtme~t? nece~sarto
aos nrgocios $Cm estarem l1gadas á aJmuustração propriumente_politica.
·- · · · .'
.
E' por isso que o tltesouro publico nacional sobre as·.
bases em que assenta o seu regulament'O não ha di! fornecer sempre ao ministcrio que se achará sua testa os meios
neces~arios para bem marchar; é por isso tambem, sr •
presidente, q,1e nós lutamos presentllmente com a falta
das luzes que a experiencia fornece,.se~ auxiliares ido.
neos como convinha. Não podemos. de maneira alguma
approvar em muitos pontos as reformas .de ~ecretarias
que fur1o decretadas, porque nellas falia o prmc•pal ele·
mento, o elemento conservador das tradicções, que póde
fornecer aos ministros o ap?io ne?essario e não deix~~!os
baldas de tudo, sendo prec1so mmtas vezes que os mmJstros estejão cogitandG as cousas para poderem obte-las
com as informações que são iodispensaveis.
.·
Nestes termos, Sr. presidente, eu não sei o que deva
fazer: ·oiferecer estas emendas, que andão em. mais de
SOO:OOOU, p~ra a minha repartiç,ão da fazenda, e pelas outras em m1.1ior somma, ou dentar as despezas para a
ábertura de creditas supplementares? Conservar o des~
equilibrio da receita e despeza, e deixar claramente que
ex.ista um deficit, se acaso passar a suppressão dos 2 °/0 ?
Conservar o orçamento neste estado 1 Eu não Eei o que
üev-a fazer; entretanto, lembro ao sen~do e a lodos que o
mal resultante da existencia de um deficit ou da contracção de um emprestimo é sempre maior do que é a
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conservaçã~ dos 2 o/o addiccionaes ao imposto de exportação.
O S.n. SouzA R.-1.1\IOS: - O defi;it póde dcsapparecer
sem ser preciso augmentar 03 2 of0 •
O Sn. FERRAZ:-- Eu disse que apenas havião dos
saldos passados, do3 sa1dos de que aqui na casa km se
f<illado rnuita3 vezes, 4,o·oo:oooa; aqui está a taLella que
o demonsLrá, o ça a diU'crença cm .1-, 780: 1.04·#716. Se
algum dos nobres senado:es quizer, eu posso mostrarlhe a taLella. Para prevenir qualquer mal, eu pediria
unicamente a respeito d..ts secretarias que se autorisasse
a c!espeza que se está f<~zendo.
O Sn. SouzA RA3IOS :-E não seria melhor autorisar
o governo para reformar o regula1neu~o 1
O Sn. FERRAZ: -Tenho ·medo de rJ)vas reformas;
desejára que o senado ou o corpo legi>lati\·o, de accordo
com o govemo, reformasse ou. approvasse, e para isso
crti:> que os papeis já forão a rl.fferentes commi.>sões. Estamos resolvidos a não preencLer um1 só vatia eruquau:o
a approvação das rcform..ts d:J. secretaria não for dada pelo
corpo legislativo.
. .Ex i& tem vagas; actl,lalmente ex;stem as vagas de con
ntlto:es; de oiliciaes, d.:: ámanucnses, l te.
O Sn. SouzA RA!IlOS: --E não seria melhor revogar
· o.rcgulamcnto, como txigiu o Sr. marquez de Olind..t 1
O sn·. FERRAZ: - 1\fas como? Co.no revogar o regulamento, tt•ndo tantos empregados vencendo c prtstanJo
serviços? Quanto a esta veri.Ja de augmento dos vencimentos Idos empregados do thesouro publico naci01ul, alf.mdegas e tudo o mais, bastlVa a autori;aEão ....
O Sa. SILvEIRA DA MorTA:-- Bastava. a autorisação
paJ!,D. não sé poder prover mais.
O SR. FE.n. RAZ: - .... embora estas despezas não con
thuem a fazer-sOl até que o corpo legislativo as approve.
Pedirei agora á illustre commis~ão de fa?end.l um o!Jsa
quio, que vem a ser: que se digne adrriit,ir uma iJéa pJr.
mim hóntem emittida a re$peito da ve·rba das restituiçõ~s.
Entend,.) que a verl.Ja - 1\.e~titui.:ões- dJve ser collocoda
no melmo pé que a verba -r:.~g.Hnento de deposito dos
orpllàoJ e ExerciciJs findos-sem determinar-se a qu:wti 1.
0 Sll. YISCO~DE DE !T.ABOI\AHY:- E' a minha opinião.
O Si. FERRAZ :-Se for possível esta emenda, eu a
aceitarei. E a outra considcrJçao que tenho a l'Jzer é que,
e,tanlo já exiuusta a som ma de 30:000~ dJ. vcrl.Ja-Eventuacs-, fosse est<l augment<;d.t co;:n a despeza que esta
feita de 2S:oooa.
0 Sn. VISCONDE DE liABOI\AIIf: ~E' um credito
ex.trao rdin :~rio.
O SR. FERRAZ : - E' um credito ex.traor linario para
notar-se aqui em artigo especial ;. mas um1 re•ol Ut~ào cs·
peqi.al dem:wda muito tempo, c demais já d~sta Tcrba se
g..tstárão as quJnti:ls precisas.
O Sn. Fo~sECA : - E o que se gasta cO>m a reparti
çãJ das terras pub!icas? Não poJia ac~b:~r-se com hso?
O SR. FERRAZ: - To:care:i agora em um ponto. Não
ucsejo que o senado s J pronLtncie Jogo ; mas é uma. mat•!ria que vou aventar, par.1 que, se puJcr s~:r atteulida,
possamos promover o mdhoram·Jnto do sello proporcional. Estlbeleceu-se o sello proporcional para as letras de teua, nota~ promissorias, vales e le!ra:~ ao portador dos v<.~lorcs de 100 a 4ooa.
Esta legisl:~ção tem sido illu lid:t na p3rle que diz respeito <ís not.ls p~omissorias, letras ao portaJor ou á, vista
cm nwnos de 10 dias de prazo; em vez de se amilli:em
na raz:.io de 1ooa, como convem, aprovei tão os valore:J
peq~enos que poJ~n1 pe1·manocer p.Jr mais ttmpo na
circula.çao; e a~sim 1 além de uma vunLagcm que colhem,
prejudi~ao o in,posto do scllo.
A lei de 1.853 estabel~ceu o ~cllo para os dos valores de
50g cm diante, conforme o tempe do vencimento.
Eu cnte.nd) que, f.tzendo a dovid~ excepção entre as

letras de cambio e de terra que são ncccssJrilS. para 0
trafico, d~vemos estabelecer um imposto soi.Jre todas as
notas promissOJiJs, sobre todos os vales, s;bre todos os
bilhete>, qualquer que seja o seu vâ'or; uma grande
vantagem se colhe ; os Lill.tétes de menores quantils não
teem por fitn salis!'~zer as necessidades do trafl~o ou do
commercio, tcem principalmente por fim fazer com que
se substitua o meio circuL:tnte actua!.
.
.
0 Sn. SILUll\A DA IliOTIA: -- 0 ''erdadúro é a
emi~são.

O Sn. FERRAZ : - Portanto, se o senado entende que
esta p evidencia assenta sobre a base de igut~ldade, sa a
ld do sello actu1l se aclu illudtda, porque pequeno é o
numero de bilhetes ao portador de 100 a 400$, e a.mlior
somma é todl de 1.$ a 200g, med.te I•ara que, !e não for
na se:~ ão presente, ao meuo.:~ na futura possamos adoptar·
uma. medila que extirpe o mal que vai lavrando ; é :~penas
uma iléa ou uma refl::xão que entendo dever bU~C~tar.
O SR. SouZA RA!I!OS: -Sr; presidente, talvez V. Ex;
se lQmLre da promessa que a mais tJmpo fiz de tomar
na c1 iseussão do orçam.~nto a parte qqe miuhas ·d~beis
forças permitt1ssem, não p1ra esclarecer o S('H:ld.:>,- unicamente em salisfciÇãJ de min ~1as proihndJs convicções
sobre a importancia desta lei; mas o _an•1o passado o
orçamento não entrou nl ordem dos nossos trabalhos;
este anno o sanado viu q1.1e algl!ns nobres sen::tdore·s .se-.
guramenle mai> habilitado~ tomárão a dJanleirJ nesta dis:cussão, collo.:ando-.1 em um terreno em que aitid.l de'longe
cu não os pod.a acompanhar, visto que uüo nutril a i.nttll·
ç~o de oorigar a retirar- ~e o gabinete que a%istia a essa
d.scussão.
Esse gabinete retirou-se pelas causas jfl declara las
nesta casa, c o orçamt:n:o pa~sou som mais ulgum embaraço, sem mais debate, para a sa discussão, cm que se
<iCha.
·
Adiantada já a sesóão d·l senado, corno qu~ fJt:gado
me cou:>ecva!'ia em silencio reservando p tra a sessão dJ
armo seguinte, p:~ra · n1elhor occasião, ~lgumas cbservações a e& te respeito, se o discu1 so ha poUilJ prol'eritlo
pelo no L: e mi:listro da f;.~zeudJ presidente do conselho,
pedindo o augmento de imp~stos pelo restabelccimeuto
do de 2 °/o sobre a <:xpol'tação, não me ,obrigasse s ·m
estar para. iss:> prepHado a entrar já ne&ta discussãe;
para pedir a S. Ex. qua desi•ta por cm 1uanto de sim e-.
lhàute intento, que rüo me parece justi1cJ.do nem admissivd.
·
S1·. presidente, entendo qr:e a lei ào orçamento; pela
sua importa.ncià, pdos grandes interesses que a elb se
pr.:ndcm, deve ser dis~utida por todos nós com ca'nu,
com a m<d0r réfl ~xão (apoiados), d~spidos inteiramente
dJ espirita de partido. (Apoiados.) Se a:; observaçõe.; que
vou off :recer ao senado pudessem significar desconfiança
na actual a.1ministração, propos:to de pôr-lhe embaraços,
seguramente prescindiria. ddlas.
·
.
Quero quo O nob:e min:stro da fJZ•'lldil dê ás minhas
observ3ções a u :1i~a sigui:ição que e lias podem ter, de
um pedido dirigido a S. Ex. por QUem d:::scja o Li!m estar
do paiz, a boa reputação tio governo ii:m:~d~ na con1an·
ça do mesmo paiz.
·
0 Sl. YISCONDE DE lTABORAIIY:..,.... Peço a palaw,a.
O Sn. Soun R.Anos: -O nobre roinislt o da fJzenda,
quer antes de oc'cup.lr o elevado posto que oc.:upa nn;
conselhos da corôJ, quer depois di,so, tom manil'estadd
na casa. sua opinião tem firmada. sobre a irrcgularid.tJc
qu~ se dá nas despezas publicas As falavras a.utorisadas.
d;9 ll..lbre min;stro serião L>~stmtes rara nos conv:encer
di;tt>, se não fóra jâ um f:~cto reconhecido, seB:üdo I'or
todo>, manibto c patente a todas as luzc3,
N,Js des pezas publicas, Sr. presi Iente, ha entre nós .a
maior im:gularid.-do : se entrassemos n,t discuss;io minuciosa do orçamento, no <·xumo das vc1 b.:ts que ullrcm
C!'editos para dilT':!rentcs servi\o3, variamos muitas despezas supert1uas, e que poJem ser supprimiclas ou a li.1·
das para melhores tempos. Nelse trab~Jllo eu nilo po~so
entrar nesta ecc<~sião, só pod~rb fJzê-lo na 2a discu.ssrt?,
acompanlund~ ca1hl umi.\ das ''orl.Hl~ d.l dl.'spezll drstn-
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que consta i.l_;lPOrtare.m cm grandes somm:ts, sem que,
entretanto, St'JUO aut;)nsaJas nos o; çamentos ....
0 Sn.. SILYEIRA D.\ MOITA.:- São verbas mysteriosas.
.O Sn.. SouZA RA.Mos.:- .... proJuzindo um incon ventente Ulo grave que !orçou o nobre presidente do conselll? ou.t. 'oL"a nesta c~sa. a pedir inl'ormJções extensas
e mmuc10s.as a esle re;pe1to; c·utflo, ~r. presidente, dei
o meu :.tpow ao !:ourado 5eaador, e t1Ve posteriormente
ucsta casa o~cas1ao de charu~r a attenÇão do governo so~re c~~e ped1clo; e, a propo,tto, cump_re-me a pro vcitar a
occaswo para ponderar ao nobre prcs1dente do conselho
que é cllcgado ~ tempo de \'irem estas lnfermáções ha
tanto tempo pedtda:;, e. até ~gora negadas; S. Ex.. as mi.
uistr.ará com toda a l~aldade, e assim fará um importan!"o
serviço, dando oecastão a que penetre um 1 aio de laz
nas sinuosidJde.s dbrcndios~s desse ded..~lo a que cllamamos despeza publ1t.:a. Se essas gratificações sào necessarias, sejao consign,ulas em lei, veji\o a luz do dia, che~
guem ao conhecimento dos contribuintes, que teem o direito de sal·er em que se gasta o producto do seu trab.:t!h:l.
O segun?o ~ r.oito do nosso systema de fitunças, e que
annulla a attn!.Jwção das camaras legislativa~ na di.!cretaçii.o das despez:1s, com gra vame dos contri~uinte·s com
detrimento da forç:t. e presti~i~ do propdo govern~, é o
modo por que tem s1do entendtdl a fa;uldJde que a lei
ele 9 de setembro de 1850 C!)ocedeu ao govemo para a
abertura de· creditas supplcmt:ntares c cxtraoruiriarios.
Este dtfeito, Sr. presitleute, annulla inteiramenfe a attribuiçãe do corpo legi,lati·;o, ficão por este modo indefin:das as verba:>, como 'ainda hoje o seoado ouviu ao no·
bre pre~idente do conselho. Em outra occasião alisse S. Ex:.
que o inconveniente vinlu do abuso, enão d.1legislação
que é l~trlinosa ~ sulliciente. Não desconlleçQ .·que s~
tivesse sido tespeltada a intenção da lei não llaverião os
in;;on veniente.> que se no tão ; mas, invertido como 'está o
Sl'~ sentido na pratica, clla é hoje em .minha opinião de·
ficwn.e, tendJ neste ponto o desp:azer de me aclnr em
divergeno.ia com o nobre presidente do conselho de miconclu;do.~s.
nbtros, cujas luzes não só respeito como admito, porque
No ministcrlo de estran2~iros ha seguramen·te reduc- entendo que providencias se devem tomar, e talvez elliçõc~ importantes a fa. e r-se ; para justificar esta asserção cazes, para se cortar este abuso, e que de modo a]aum
!Juvo me no nolJre ministro de estrange:ros, que com- convem que fique dependente um bom principio da.t>boa
pr@mettcu-se nesta CJSa a oll'el'ecer ne;tll senttdo emen- vontJ.de do governo.
das na 3a discusbão.
A fonte da nos,a legL;lação a respeito dos cr€ditos SUJ.lNo miuístcrio d'.l guerra e no da marinha ha as· volu- plemm1arcs e extraordmarios .é a legislação frauccza commesas verbas de desp,·zas· diversas e eventuaes, cm que pilada no regul~me~to geral de 1.83!!; ~as não s_e passou
eu ·creio que o·espirito fi>calisa1or, o genio de ecooo- p:~ra nossa Jeg1slaçao cum toda a sua torça a disposição
mia da actu.ü administração po lerá achar occ.Jsillo de que se pretendeu adoiltar. Alli se determinava que os
d11niuuir os onus com que carregão .os·cof:es publicas. cred:tos abertos na auseneia do co;po legislativo fossem
J.;;to GJUe acJ.Lo de c:x.pór ~irop:esmcnte corno um exemplo examiludos.e sanccionados em lei antes d.l apresentaç:lo
é bastante para ni'ostrar que o serudo não proceà~r~a du budget. A disposição, como nós copiámos, obriga sócom verdadeira prudt njJ bC em ~resença de nm deficit mente a apresentação da proposta pua approvaçil.o nu pricalculado em um. orçament:.> defettu~so !e corresse logo meira stssão, sem marcar tempo dentro do gua:l· d'e va ser
ao augrnento de 1mpostoa. Lembrar~I amda ao senado l convertida em lei; resulta dJqui que póde o governo
~ue, quan.Jo em um ~os annos anlenorc~ ~e tratou do subtrahil· ao exame do corpo legisl~tivo etites-actos, ·clàu·
lC:lstal>electmenLO do ln:po~to de 2 °/o ad~tClOilaes na c.x- surandO"OS OJS past~s das cornmissões. o senado sabe que'
portação, a mosma raza? se deu de um flguracl() deiiclt i desde 18M o corpo le-'islativo n:\o examina os credi;os·
ck,tretmto que e·sse defiCit xüo ~:e deu.
que o governo tecm·ab~rto.
Eu creio, Sr. preside~ te,. que com um regímen de
Como é sabi Jo! Sr: . presi.Jente, a l~gisl~~ão .lilue tceconomta, como temos d1re1to a es1)erar das luzes ~ dos mos a esto respe1to fot cop1ada d'll. leg1slaçuo francez;1,
preceJentes do honralo Sr. presidente do conselho de mas na Fr:m·;a posteliormente ao tempo:. em que copiá~inistros e due seus col!egas, poderemos e)paçar a de- mos a sua legislação S@ a julgou ÍLJsuffici~lltc, lb novas;
l1bcração de. re.:orrer-se ao augmento dd impostos. En- pro'l'idencias, uovas cautelas se adoptára.o ;,-portanto, nós
te.nJo, Sr. rms:de~e, que o systema. das. finança:s .<-ntre que copiúmos essa legis.l~~üodevemos tamL.:m copia~ as
1ws é o mais delmtuoso que d11r se poJe, e, ante> uc re- .cmend~s que lhe farão leHas, e que,. no meu humil:lo·
COI'rermo>ao au~mento de impostos COD Vii á pôr se or- · e,ntend~r, parecem. de Va~tlgem. AIIi. a· faculdade que
d.m e re.gubr i la de nas desp!!za~.
tml~a 6Ido por lets antcnores ,d,.t~a . ao goYerno para.
. Da maneira por que se orgamsa o orçamentil figura a abnr. cred1tos supplcmentares LaltmJtadJ. a cert~s e dellltcFvenção do corpo leg'sl<Ativo, mas esta interv~nção c termwadas verbas constantes de u:IJa tabclla Jon:nada
porlciJa e absolutamente illusoria •. O nobre presidente do aunualmente e :mnexa ao budget. Se nós adoptarmos
conselho reconhece esta vecda<le e a tem repelido por essa providencia, acabaremos com o granà.e inconvedtVl'rsas vezes nesta casl o ainda l1oje. A elastiádadc das nient~ dos cred1tos indefiaillo3. Determinou se tambem
Yerl>a• dJ despcza é o primeiro defeito do no::;so orça- alli que a proposta para approVJção dos ctediLGs fo,s3
me!Jto, dd'eit<> que dá Iogar a que as previsões do corpo ann~xa a6l budget; ptarque nllo dcterll)inaremos Lambem
l~gJ~Iutivo scjão ou poôsão ser inteiramente illurlidds; c que o guverno comprehenda na proposta do or~amJnto a .
n()m de outm ma11eir:.t poder ião existir cjsas gratiJllttções, propo~t·:l para a npprovaçüo doJ crdiLJs abertos no Íll);utda pelos diverso.; mioislerios; mas, para exemplCil,
poderei do mom~nto indicar ulgumaj verbas que se acháo
no,te caso.
No minbterio do imperio, por exemplo, temos a despcza com os cmpre5ados d.1 repartição d.1s terras llubliCJS em todas as provincias do imperio. (ApoiadfJs.)
Comprchendo, Sr. prcsi~~n.te, que lll nece;sidad~ de
irm,os p.1US~d.ltntnte descnrunundo as tert·as publtcas
das pnticubres, t:azen?~-se alguma dcspcza com a medição ; mts n io VeJO utúdade alguma em de re['lente,d~
cholt e, U.isst•minar-oc por todJ o imperie esse li,penlioso
funcc.ionalismo. (.4poiados.) Se diz que é cm bentfi~io
da lavoura para adiantar a col.:misação.
Sr. presidente, a htvour..1 necessita prineipa.lmente de
que se a não sobrecarregue de tributos (apoiados) ; esta é
a sua primdra n~ccssidJde e pela qual desde jâ permitta·me o senado que eu declare que me prouunci.uei
scrupre. E.nteado @]Ue trahil'ia a missão nacion.ll que me
foi cor&:..da se porventura, lutando a font\l principal d.1
riqueza do paiz, a lavoura, com tantas difiiculda.les, cootriuuissc .para sob:ccurego.~-Ja de tributos, quando não
yejo fisca!isauas as dl'spez;s publ.cas, quanrlo uüo lejo
dem instrado que os di~úciros que a lavo..tra e as outras
iudustrias leváo ao; cofres puLlicos tuóão u.ma justa e
devida applica~ão.
U.ttiA voz : - Por exem.>lo, o que se despende com a
coillmLsào scientifica.
O SR. Souu 1\.AlUOS : - L~n1bra bem o nobre senador; a avultado.~ despeza com a cowmisoão scienLifica
emprcgadJ. cm di!l'erentes províncias do Norte seria muito
justificada, muito conveniente o:n outr.3. occasiil.o, mas nil.o
no tempo das d:mculd..tdes que o nobre presid~nte do
conselhu nos :tcuba de cxpM.
No ministerio da justiça fi~urão t20:800B p:..ra as obras
da Ci.lsa de con ecção, <:slem de quatro lote. i..ts que correm annualmente. Entretanto no relatorio ultimo que
con;ém a informação pela qual o corpo leg:sJati~o se tem
de gui~r, se diz-que as ob; as que por ora convem estão
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tervallo tla scss.'ío? Por essa msncirl não· se· subtr:•hi- lado despezas crc~cidas, de outro ddicicncia de rend~s
riãó.á ilpprovação do corpo legislativo os credito! abel- o que .be.m desagradava!. é para uma administração qu~
tos, sendo como é indispensa vel annualmcn te a votação tem d1re1to a colher gloms como a actual prf'sidida pelo
do orçamento.
. hon_rado m!nistro da fazenda, no~so c0llega. P.óde da~-se,
Na Fran\a 0 principio ·do esp~cialidadc. das ''erb:•s ou Jâ se da, como S. Ex. annune10u, a necessidar1e de re~
apurou-se a ponto de subirem ~si:JS ao numero de correr a um eJ?r,restiro_o o~ :10 augmeuto da impo~tos. Ora,
trezentas c tantas: este expediente é de aJauma vanta- se o nobre mtmstro nao t1ve~se tanta confi,mça co:no desom;, eu não ~ire~. que se ~ adopte com ~xageração, ve ter na forç:t. da sua vonta,le, na sua illustr&çâo ....
mas e para mnn fora de duv1da a eonvenit!l'lCia de seu
O SR. FERRAZ:- Obrigado.
uso discreto. Assim se· poderá tirar da con!'us:'io muitas
~
Sn. SouzA. R~\1\IOS: - .... para conseguir o equil!despezas englobadas cm uma só verba, como se achão
bno
entre a receita e, a d~::spl'Za do eslado, sem c~tcs
presentemente (apoiados); é não só uma providencia
fiscal de muito alcance, como por este modo mcllwr se meios extremos qu:~ntas di!licuJ,Jades o nobre pr~si lento
pódc. avaliar os serviços de que trata o orçamento, e do c~J~selho, acostu~a.Jo a ser SlJ?pre le~l ao paiz quando
depois o governo associa â sua rtsponsabiliclade sobre a se dlflge a e!I e, na o encontra na? Um t m11restimo no
despeza que faz a responsabilidade do corpo legislativo, estado actual de nns~a orgauisação financeira não pode! i:t
porqu.e é este que determina pr~cis~mente o servi~o c a Eer tão favora~el. Stnr!o a confi 'nça condição indispen,:
quanlta a despender·se. Peço, po1s, hcença para ponde- savel para faciiilar operações scmdllantes, e nascendo
rar ao nobre ministro da fazenda que alguma cousa ha esta do conhecimento exacto das circumstandas .dos
a tazer-sc, afim de se introduzir ordem e regularidade que as pretendem, ~odereinns nós hoje tirár 'lo lo o
nas finanças .do paiz. A respe:to de certas despezas que pa·rtido a que nos dão direito os grandes rcéuri.O$ do
.
. · ··
.
se creão por actos especiaes fóra do orçamento tambem no~~o paiz 7
na
um
~uno
um
mimstro
da
corôa
encarrrgarlo
da
adm;se pode~1 adopt~r providencias que emi.Jaracem seu
nistração de. l';.~zr_nrla aununClOl:l um sa!ct.1 de 20,ooo:oOO$,
prcgress1vo cres~1mento.
e
O senado já incumbiu a uma commissão especial o exa- no anno st•gum.te o se.u Sllccessor cl~clara. qu~ ~ão ha.
me de um projecto ele lei a respeito de pensões. Falta- saldo, ao contra no rece1a-se um deficit! Pode.:Ee acre~:·
nos tam~e:n uma I, i de apos~ntadorias, que substitua ditar que na~uclla occasiüo quizesse o ministro da coróa
po: co~d1çoes e ~egras c.onven1entes o arbitlio com que fazer ala1 de da vantagem que não existia, ou qrie· ~epois'
l!oje sao concer!Jd~s. Amda outras medid·Js se podem pretendesse outro contramr uma verd~de? Eu Íl.ão :faço
adoptar em proveito da economia dos dinheiros pu. essa iajustiça ; é o máo estado da administração d; s
nossas !inanças que dá Ioga r a factos. desta ordem· os
blicos.
·
0om~ as cousas se achão, a intervenção que o corpo proprios miaistres á frente da repa1tição nãosabeci o
~egisla~tvo tem na ~Iação das d.espezas é com.platamente estatlo della. Isto, Sr. presidente, traria alguns embaraços
11lusona e serve somente para algumas vezes accrescen- ao governo, se quizesse usar do credito. Para o augmento
ta -las. Visto que e~ ultima analyse pó de o governo, pela de impostos, para a creação de tributo~, mais graves
faculdade dos cred1tos supplementares e extraordinarios, serião os embaraços. Antes de tl!ldo direi que não se podia
fazer as despezas como entender, melhor seria prescindir- com boa razão exigir novos sacrificios dos contribuintes,
se da formula actual do nosso orçamento. Na França, quando não se demonstra a necessidade delles ; não basia
onde tantas e tão minuciosas cautelas e meLlidas de res- dizer-se I}Ue a verba da despeza é maior do que a verba da
tricç.ão ms. despezas publicas estavão adoptadas, forão receita, é preciso provar-se a justa c devi la applieação
a}lolidas ul~tm~m.e!1te to~as essas formulas, como já tinhão dos recursos da receita para se conv€n.::er ·c~a insuJli· .
s1do no pruu.wo .Imperw, ficando limitada a attribuição ciencia della.
De outro modo poderia o governo obter da condescm~
do corpo J(•gtslativo ao quantum da despeza de cada ministerio, que .é distribuído por acto da govemo pelas di- dencia das camaras o augrnento de impostos, mas com
versas ve1 bas, com0 entende, podtndo ainda passar as muita ditiieuldadc, fazendo vidcncia á consciluda de seus
membros.
sobras de umas para outras.
Em ma teria .de impostos, Sr. presidl'nte, ha ainda uma
. Se i?1i~asscmos a no.va 1Pgi5lação franceza come procuconveniencia
a que cumpre attcnder, e é que os. contri·
J~m0s Jmitar a que f01 revogada, nada perderiamos, ficanamos no estado em que nas achamos. Esse systema ao buintes conheção a necessidade que ha do sacrificio que
lhes é exigido e a boa applicação; desse modo com a
menos teria o merito da verdade.
.
Presente~11ente as formulas inculcãG que as ramaras melhor voll!ade todos cont1 ibuem.
E' neccssarie dar-se ordem ás fin:mças uo paiz, para
é que apphc~o os recursos do estado ás suas necessidades, quando em. ultima analyse a verdade é eutra · em- depois se lançar mão do recurso do augmento dos im-.
tJuanto durar este est~do anormal no nosso syste~a pO· postos. Antes disso l)em se póde justi!icar o procedi~
htíco, o governo ba de Iu~a~ com scrios embaraço.s. Eu, mento, nem elle aproveita. O nobre presiJente do con·.
portanto, peço ao nobre mtmstro da fazenc~a, presidente selho, que conhece e sabe que gran•1es reeluccões nas
do cons~Jh(Jl, que toll!e as obsr~vações que tenho Jeito despezas se podem obter de uma administraçã~ que se
como dJctarlas por mm h3s profundas convicçces, pelo proponha a zdar os dinheiros publieoq, o nobre m10istr<l
sentimento do dever DO desempenho do honroso cargo de pre~idente do conselho, que deve ter muita confiança
representante da nação, e sem a menor intenção d.e crear nos recursos de sua intelligencia, de sua vontaáe firme,
crub1~aços ao goven~o .e de dimi)luir-Jh.e a força tão nc... me pe1 mitti' á que lhe. peça que adie o restabelecimento
do hnposto de 2 oj0 ... ,
cessana.
0 Sn, FERRAZ:- Não h1 emenda.
Exprimo-:rme assim, porque em uma das sessões ante...
riores o nobre presidente do conselho, referindo-se a alO Sn. SouzA. Il.AMOS : - N3o ha emenda, mas eu peço
gumas restric~ões lembra(las pela commissão de f;Jzend:~ ao nobre m:nistro que nlo promova o apparecimento
p:~reccu. estranhar .semclh~nte procedimento em homen~ d'essa emenda.
da escola da autondada. Eu entendo que na escola da
0 SR. FERRAZ:- Sim, senhor.
<~utoridade o principio do arbítrio não é doutriua orO Sn. Souz.\. Il.AMOS: -Em vi.sta desta declaraçlo do
thodoxa.
• nobre pre:ideote do conselho; vou sentar-me, declaran·
0 Sa. VISCONDE DE IT.tllOU.UY:- Apoiado.
do que. Yoto pelo orçamento, como prova de contJanç~
o, Sa. Sou~A; RAliiOS: -Creio que. a? governo, para á admiOistração de S. Ex., esperando que S. Ex. naG so
ser forte e ellJCiente, convem ter attnbtUçúes definidas, pratique a severa economia que nos tem promettido, como
principalmente quando so trata de um oiJjecto tão im- tambem promova opportun~menle a adopção de regras
]lort~nte como estE", de dar npplicnções aos recursos que permanentes, afim de que não sejão mais prejudicados ?s
s~o tirados ao suor do~ contribuintes. Ainda hoje, Sr. pre-. i.Jtcresses pui.Jiicos pelos abusos de que o nob1 e presJCldentc, o r.obre presidente do conselho, ministro da fa- d~nte do conselho tmtas vezes tem f~llado nesta casa.
0 Srt. VISCONDE DE lT,\.BORAUY:- Sr. pre~iden:e,
zencla,expoz as dJ.!llculdados em que nos achamos : de um

I
a

f
F

f

III

SESSlO E~l 23 DE AGOSTO.
(Iúa pedi.Jo a p:~hvra ~óa.;cnte para manJa\ á ~n~sa elu:,s fisc::ll, porque sem duvida c·ni r., IL& el"l'n por toda a parte
cmend:1:s, uma a re~pn.o d 1 verba..,- ReH:tu·çoc:s -,e o conmurcio dn 1\io-Grau,Je vai eletinllando tm couseoutra soure a verlta. tias J~spezas eve~ttua<·s ; mas "ejo qu !nc_ia f!ú contralMldoque se da do Estado Orient<1l para
que S. Ex. o Sr. presidente do con;elho Já as apresentou, o l<'r• JlO•lo do Il.1o-Gr~ndo do Sul.
c, po:'tan:o, me 6 d!!snecesaado manLla-lus.
1\l~s poad~rarti ao St!riadl.l que ainda ass:m ficará aLerTiuha tambe:n de J'~zer algumas oLserv<t~ões a rc;peito ta uma porta, da qual nece&sa; i.imente se b!lo de valer
0
dos ~ / 0 sr,b:e a exportu<;ã >i mas, cvmo Ilâei foi á mesa os con trauvndistas po.~r·a ioun 1ar a campanha do Rioessa emenla, t .• muem me é desnecessario em ittir a mi- Gr~n le do Sul com to .Jos os pro;luctos importados por
nha opi 1Íilo a tal respeilo, e po1· isso cedo d 1 p:.lavra, Montevidéo. E' o systcma de transi1o aind.1 agora esta··
dcelanmdl' que voto relas emendas do Sr. !J.lbistro da l,cl~C!do e confirm,JJo pela nova le~i .laçno fiscal de Mon·
fazend'!.
tevtdéo na nHan lega do SJlto; ahi dt:IJOsitão-se todas as
O SR. VISCO:SDE DE Jr.QUITiNllONHA:- Eu não de- mercad~oria.s que te em de S<·r ct·ntt·aLÔndad..ts para o nosmora. ei a discussão i não tomei até aqui parte 11ella so temtoal:l e conirc~ o syst~ma do transito, qualquer
n:io o flria 3go; a, se não tivess~ nl:c~·s:,idade de fJzer ai: qu~ J'M a medida que Ee tome, não póde lláver outra
gumas observaçõ .. s sob~c ilrepmi~ào da justiç3. Dcse- m.ns e!l'icaz do que a repres:J:lo do contrabando. Pdo
jarta somente que o Sr. p1 e;idente do consJho tivesse a que, porém, diz respeito ás fronteiras terre>tres de San~
buntlade de declarar se acln convenieute, se o "'ovei n > La An~a do Livramento até Jaguarão, a medida é nJ'tlito
tem am~uido a que o l.Ji:po de S. Paulo não aprc~tnte ao prove1tosn; de~o dizer que a~ !n~rcadoriJs entradas por
~overno prop Jsta~ pura parocl~'ls, po1 cru e. consta-me que con_trab:JI~do JroJe teem uma ddlci\·n~a no mercado fm re::;. Ex. I\.~vma .. na o o tem. f~tto. l~a mtJtto t:mpo; se 0 laçilo as Importadas pela baua dCJ llío-Grande de 20 a
.
govtrno Impet•taltem coB.vmdo msto, bem; mas, se 0 "O- 30 ~/o <·m seus preços.
N_a Cacb?eira ex.tst~m hoje grund:s depositas de m:ercavernJ Lão l~m dado a sua acqui~scencil a este pt·ccedcr
do Hevm .. b1spo, o que se segue e que S. Ex.llevma. tem dorws traz1d3s da ll'onteira de Uruguayana, e t!a Càclioeira
despoja jo a coró.t de uma das suas attriLui~ões conslitu~ vil o pa~s.mdo po~ todo; os lacl.•s da p1 o ;indJ principalrneute
ciona~s. Desejava, portan·o, que o Sr. presidente do cou- para ctma .. D;ret t J!llbcm que a ~1ouilida.~t: dá legíslaÇ1io
sell~e~ csclal'tc.:~se ao swalo se entende que é isso con de MontevJcleo Ira de traz~r o mco!!-V~!l:e!lte ponJerado
pell:l n?hre senador pela. m1nha provmCLa,- Isto é, teremos
vemm!e. ·
~:lo laço outrps o~scrvações s.ob_re o orçamento, porque . uc~~~~Jdade de an·Jar passo a passo com as reformas das
a d/s~ussã.o estct adtan.tud~, e IJmtto·me sómente a p:lt.Hr tantas de JIJontevi féo; ainda lu outt·o inconveniente e
a \_. Ex. l~cenç,t para lat.er algumas observa~ões so!:>re ,1 vem a ser o seguinte: as tal'il'as de Montevidée não te~m
ar_liJ~ a:s1go3do pelo Sr. marquez de C3Xias Araujo em geral as t3Xas permanentes, são Lodas ad valorán e a
RtLetro e barão de Q_uarahim ; o at ~igo é o segu idte : (Ú). fr~u le tllli. nos d~loplCho.s de factura ~ exten~a, e por' isso
Senhores, cote ol.lJecto é um objecto dQ d;mcil dcsen- h:1. de o commerc10 do !1.10-Graod~ so!Ircr mwto cm consevo:vimento; cre:o, pois, qn~ se não deve tomar em con- qucncia desta mobilidade e ao mesmo tempo desta fraude
sideração já este objeCto, e votar pJr e!Ie ou rejeita-lo o q11e é inconte:stavel. No logarYilla di! Artigas existe u~
sem que previamente a commissão dt: fazen la dê o se~ grau :le commercio de contrabando ; a· população não é
parte, r, como o ten1do a l espt:ito de outro3 ob· ec tos ~~mposta Ecn:lo. ele negociantes a retalho j as casas são
fe1tas de p;opo>1to p:..nl depositvs Je Ltztnd.as, ou, como
tem rroccd do. .
.
A comm issão de l'azend·1 d.n á ao arti"'l o r.lesenvol vi- se chJma vulgarmente, para lojas ou 11rmazens, lojas de
~ento indispensa ve!, alim de se evit1r diilicald:des fazendas seccas, J•O: que a maior p~rte dos S'!neros que
p:u a o gov~rno e ao mesmo tempo se eyitar ciumes dt: chamamo> molhados entra pelo Ilio-GrnnJe, VIsto que o
üutras provmci.ls. Creio que o senado .não gaula cous;t transpor! e por aquel1e logar é mais Larato para os ·gmealgttmt em se dtl~eovolvt:rem esses ciuni'es·. úra se acas') ros de peq~eno vdor,. que produzelU grande ·volume e
a commis~:'l.O de hzenela der um parecer e neile todo t. p::so. Or~, dahi pme toJo o contrabando pará diJTercntês
d setJ>olvnuento a r.s·ws ar lisos, e~tvu con vencidJ que partes das fronteiras nossas ; partem em carre.tas com
te. á um t: a~~lho de que o governo se ha de u tilisar com guios o!1Lidas em Pdot~s, e inuo.dã0 toda a campankt.
Pelo Jogar de Bagé entra igualmente gr:.nle quantidade
vanlag·:n~, e ao me6ni;, tempo lhe tira uma responsabi!i<lad~ ~lU!LO g_l':tole. }letguntart:i ao wnad.): pos•aodo es- de carretas com Lzeudas de· contrabando, .e a vil!a d~
tes arugos, Lundo se estas alter-Jções, ficaremos u;>s Ibgé tamLem tem n:uitas lojas que rcceLem os seusfornec:mcntos pelo !aJo de Montevicléo.
.
· .
·
_&.. m,:re _ol.irig:1dos a tllttJ!:ar a tarif..t d.l aH:1.odega daqut:l!.t
Ora, isto é uma verdade: o qüe se ccmpr~.cm Blf,é ó
JH OVJOC!a q uaudo a tarilc~ do Estado Oriental for alLcrada
1•ar~ mo.~is úU para menr>s '! Se a~sim é, a Inssa posição em razão menos 25 ou 30 °/0 do que se compra no lliosera lamcntavd, e have1á grande prejuízo par:~ o p~iz e Gr~nde e cm outras povoações que se abastecem com genei'03 importad·JS directamente do estrangeiro.
·
}l.lra d rerlla provincial; . ·
.
O commercio nesta posiçüo ha de soff er muito, epor
As~im, eu não quero cansar mais o senado; peço a esse motivo pouco a pouco detinha j mas rião .e por certo
7
\ · Ex. que teolu a bondade de· mandai' ler o a iiamento o commercio illicito, porque negoci.~ntes lil, principalque ~roroollo, istJ é, que o objecto seja remettido á mente casas C3trangeira~, que LilmLem fJzcm por via de
comm:s:·ao de fJ.zenda.
.
Monteviúêo o contrabando, e então o commercio directo
e licito l1a de diminuir em consoqu,~ncia disto, e em geral
Foi apoiado, e approvado sem dt!Late, o seguinte
todos se hão dr~ ver na neccssi,Jade de recorrerem tambem
a esse meio. No entanto exi~le na camara dos deputados
REQUERDIENTO,
urna iJéa igu~l, que pasrou €m 2a discussão, desta mesma
• R0quti o que seja remettido á commissão ele fazen.la, lei do orçamenlo,e qae foi separada pa:·a fazer ôbjecio de
para lhl! Jar o uecess:trio desenvolvimeuto, o artiao ad~ uma. rcso:ução especial ; essa resolu1:ão tem de vir aqui
d. ti vo autodsanclo o governo para alterar a tarifei d~s al- ao senado; se pa~wr este artigo, a discussão na camara
lJndrgas em rel<:ção á província do Rio-Grande do Sul, rios deputadJs Ee··á larga, e por consequencia .nós não
no Sdllido de iguaLtr á do Est::tdo Oriental do Uruguay. Lerem o; t<:mpo para votar o orçamc n:o que desepmos.
" S,:[a das sellsõeo, em 23 de agosto de 1.859.- Vrsconde
Estas são as reflexões que faço, declarando que entendo
ele Jel}uitinhonha. >J
·
•
individualmente fallanrlo, porque aiuda não pude cono SR..fEnnAz
presidente, eftamos tÚ•1 proximos ferenciar com os meus coll('gas u respeito desta medida,
uo !hn da sessão que eu receio o~cupar a at.tonção Ja cnm~· entendo que c:I;.~ é ol>jcclo de summ:. necessidalle, e este
ra lazeudo retlcxões sobre algumas propostções estabeleci~ estudo ele cousas d~manda uma providencia,e o mais breve
dus pelo nobre senaJor. A tarifa especial do Rio-Grande do posd vcl, pa• a Iivr.~r o comcnercio rlo Il.io-Gr3nde do
Sul é ·obj<:cto que ainda não foi bem comprehcndielo por Sul do peso que lhe causa o contraba!1do, ou importatodos os nosso> homens de estado, e por coos~quencia ção illicila de metctdorias pdas suas fronteira$, Depois a
de rende do os\ uJo. Minha Oj•iilião individuol, que é co- moral t.ilmbero o exige: já ·disse aqui uma vez gue ha lau!Jcci•.la, .ó qlle untes import~ umu medida puramente gares que lecm de um la·lo uma ca~a o do outro lado outra
J
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pertencente ao mc:,mo dono: a, ..cilsa do lado oriental
recebe todas as lazcnJus vindô.s ele Montevidéo, c a ea>a
do lado do 3nsil recclJe :1s vin.Jas do Rio-Grau elo, c assim
fazem o contn:b~riJo mutuamentr>, e ainda ha rouco tempo alg ns bofari~;~heiros levanlárüo barracas do outro
l.Hlo da noss~ liulla para vender, e o reulidtrão sen lo cm
ge~al favorecidos pelo povo, que deseja comprar barato os
obj.eclos que consome.
.
São estas as explicaçóea que tenho de dar; o smado
decida como melhor en teuder.
Julgada sunicientemen!e discutida a materia princirJl,
passárüo to.las as emendas do Si'. Ferraz, á eXCOflliÚO d~
do§ 34 do a1 t. 2°, que ficou prej11dicada por ter passado
a outra cmcwla do mesmo senhor. As emen·ias do Sr. Sdveira da l\iolta e Vasconcdlos passárão igualmente, e julgou-se prejudicado o art. ~o additivo dos Srs. marquez
·de Caxias, An:ujo Ribeiro e barão de Quarall!m.
O Sn. PRESIDE:'lTE declarcu entüo que as emendas
novas ter ião a ui lima discussão rn re;su 'nLe wssáo ; fi·
cando reservada para depo!s de sua approvação ou rejeição a vot,.ção fin:d soh;e a proposta.
PRETENÇ.tO DE JOÃO PllllEIRA. DE ANDRADE.

Continuou a 1.a discussão, ar:liad.l na sessão antecedente,
(jo pârecer da.s commissões de fazenla, mariuha e gucrt':J
sobre o requerimento de João Pereira de Andra(;e, rccLmando a indemoisação de prezas feitas no Rio da Prata.
Verificanlo-sP. n:ío h::~ ver c:tsa, oS;·, presidente decl:uou
a discussão o. !I;J.cl:l, e deu pnra orJcm do Jia da sessão seguinte :
Ultima di;cuss5o das emendas novas ao project:!l Je lei
de orçamento, e as outras mate rias jú de:.ignadJs.
Levaatou-sc a seseão ás 2 horas e 5 minutos da tarde.
§e~§wo c:m~ ~,..c,

q!e

a~o§to.

PRES: DEiiC!A DO SR. niANOllL IGNACIO CA. VALCANTI
D~ LACERDA.

SUliMARIO. - Expedien!e. -.4 pprovaçcio da redacção que
tinha ficado subre a mtsa. - Reclamação do St. barão ele
Quarahim. -O r tlcm do dia.- Ulttma tliscusstfjo das novas
emendas offerecida.~ ao projecto de lei do orçamento para
o exercicw de 1859 a 1860. Dfscursos dos 81's. Ferreira
Penna, . D. 11!anoel, visconde de Jequitznhonha, tlisconde
de Abaeté, Fermz (presidente do conselho), Candido Borges e Vasconcellos. Requerimento de adianurtto do Sr. Vas
concellos.
A.'s 10 3/1· horas da manhã o Sr. presidLnte abriu n
sessão com 30 Srs. S(i)r.aJoree.
Lida a acta da anterior, foi approvaJa.
O Sn. 1o SECRETA.RlO deu conta do seguinte
EXP.IlDIEl'iTE.

Um aviso do ministerio dos nrgocios do imperio, remettendo um dos autogruphos da. resoluçúo da assembléa gc.ral approvanrlo a pen-ão annual de noa concedida a
D. Malia Joaquina ~lan~ebo Mort t, na qual rcso!ução
Su:1. Mageotade o Imperador con~ente. Ficou o sen;,do inteirado,e maneJou-se cornmllnicar á cumara dos du 1iutados.
Quatro oflic:os do 1o secrt. tario da dita camara, acompaniJando as 20 sr guintes
·
PROPOSIÇüilS,

• A assemLJéa geral resolve:
" A1 tigo unicfl. Sã0 COIJI.J··did"s tres loterias ropar:i.lamcnte p 1ra as obras da matl'iz da 'i! la d'~ Aquír,.z, e das
c~pelius de S. Pedro e S. BtiH:dicto da vil la Viçosa, n<~ pro·
vincia do Cear a, que dcvciltõ ser cxtr:JhiJas na Curie, se·
guulo o p!uno da~ concedidas á Santa C~sa da Misorícordí~ úesta cid<,de, c st·m pn·ju'zo das conccs>ões l'e las ~té
hoJe ao mr·lllO·t i0 dos servi-dores do esliHlil e lloor·ili'Oo

de C;~ridade; revog:;das para esse fim quucsquer disposi•
ções et:o contrario.
" Paço da camara dos deput do~, em 23 de agostl
de 1.850. - Co1;de de Baependy, presidente. - f?rancixco
Ah,m·es da Silva Campos, '1° ~ccrt·tar·io. - Candido illend~s de Almeida, go Slc:·etario sei vindo t~c 2°. •
~ A assem bléa 3'~ralresol ~e :
• Artigo unico. São conccdi,Jas sQis loteria' para as obras
da m 1triz da ci1lade de L::~r3n~oir~s, n J proviocia de Sergipe, que 'deveri:õ ser extrt~hirlJS na córt ·, SPg!àndo. o
pbno ti<JS concedidas ;,\ S~nta Caso da Msericordia desta
cid~de, e sem prejnizo das con,~essGes feilas até hoje ao
monte-pio dos servidores do f•stado e ho~pitaes de caridade; revogadas para esse fim qune:quer disposições
em contrario.
.
c< Paç 1 d;J. camara dos deputado•, em 23 de ago&to de
185ll.-ConJe de Baependy, presidente:-fl'ancisco Alva·
res da Silva Campos, -1° secretario.- Canditlo lfendes âe
Almeida, 3o sec1·etario servindo Je 2°. •
·
« A assembléa grr11l resolvo:
<r Ai Ligo unico. São conceJidas seis lo'e1·ias rep'artidl·
tne11tc p~ra as obras das o· a trizes dns ft eguezias delta·
l.Hli:,na, It:,por<~n!{:l e S. Chri;.to\'üo, na província d~ Sergipe, que devcrúõ ser cxtrabidas na có te, segunclo o
pl~n0 tia> concedidas á S .nta C«sa da Mis ricordia deitl
CÍ(bcle, e sem prejuízo das conccs~ões fdtas a!é ho.Je aó
monte pio dos scrviJore> do eblado e ho·pitJes de carida~
de; J"l~Og;:tdaS rara CS(e fim qU(tCSquer dispod~ÕeS Cll'l
contrar:o.
<I Paço da eamara dos deputados, em 23 de agosto-de
1859.- Conde de Baependy, rrcsideute.- Francisco Alva·
res da Stlva Campos, 'lo secretario.- Candido Meades d~
Alrn~ida, 3° secretario servindo de 2o. •
" A as'embléa geral resolve:
• Artigo unico. Süo concec!'d.ts duas lote ias p3ra as
ouras da mllli'ÍZ de Nossa s nhora dos Remedias da cidade
de t'ouza, 1u província da Parahyba, que deveraõ ser
extrahid:.~s na curte, segundo o plano das concedidas á
S<Jnt.t Casa da Ml:ericoruia Je.t:t cidade, e sem prPjliízo
das con..:e:o~ões feitas até hoje ao monte-pio dos serviuore;
d:> estado e hosp'taes de c::uid-t<.le; revogatlas por e.:se
fi:n quacsquer l'lisposiçõds em contrario.
• P..tço da cumara dos deputndr;s, em 23 de agosto
de 1.859. - C:mde de Baepentl;;, pre;,iden t,.- fnncisco
Alvares da Stlva Campos, to secrctnrh- Candido Jlendes
de Almeida, 3o secrdario servindo de 2°. »
A ass(·mbiéa geral resC~lve :
(<Artigo unico. São concetlid.;s quatro loterias reparti tia·
mente para as obrns das matrizes, das fr<'guezias de San·
ta Anua do Pirahy e S. Sebastião da Barra-Mansa, na província do Rio de J une iro, que deveraõ ser extrabiclas na
có tr, segundo o plano das conc'edidas á Santa Casa da
Misericordia desta cidade, e !em prejuízo das concessões
ft ilas até hoje ao monte p:o elos survidores do e&tado e
hospitnes de caridade ; revogadas para esse fim quaesc1uer
disposi1;ões em contrario.
·
« PdÇO d.t camara dos deputado~, cm 23 de agosto de
185!).-Conde de Baependy, presidenle.-Frnndsco A!vares
da Silva Campos, 1o secretario. -Candido J)Jendes de Almeída, 3° secret~rio servindo de 2°. u
• A asscmLiéa g'aalresolre:
• « Ar ligo unico. São concediJ~s quatro lo terias reparti·
da mente plra as ol:Jras das malrizt: s das villas de Propriá,
Pé de Bancn, Hosario e Em1ssiio de Japaratuba, na província cltl St!rgipe, que f!eve1 áõ ser· extrahidas na.cólte,
wgunLlo o plano das concc didas á Svnla CJsa da l'l1i~eJ'Í
co~·dia. desta cidade, e sem prejuiz.o das concessões feil~s
ato hoje ilo monte-pio dos ser~ i 1ores do estado e llospltaes d'e c<~rid . de; revogadas para esse fi:n quaeEquer dis·
posições om contrario.
"Parto eh camara dos drputados, cm 23 dtl agrsto ele
1859.- Conde de Baependy, presidi'Utt'.-FI'ancisco ,ttvarcs da Sill!a Cnntt:os, 1° secrtt:11·:o. - Candido .1/endes de
.1llw.:ida, 3o secrd: rio scrvin,_'o de 2. 0 • u
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,, A ussc milléa. geral 1c~ol vc :
~~selico~dia .desta ciJadr, e.sem prcjuizo das concessões
• Artig0 unico. São ccmceditlas duas loterias ao bos- le1ta~ ate ho,e ~o m .'nte-pw dos servidores do .est~do e
p:tal Je caridade da ciuade de Porto-Alegre, na província h?SfHt~es de candadt•; r:evogall<ls pat·a esse fim quacsquer
de S. Pedro do Rio-Gr;.nde do Sul, que dcveráõ ser ex litspos ções em contrano.
tr;tlúdas na có. te, segundo o plano das conccd:ua~il'á Santa
<I Pa1;o da camara dos deputado~, em g2 de ~,.,osto do
Cns1 da Miwricordia desta cidade·, e sem prejuizo das 1859.-Conde de Baependy, presidente.-Fmncis~~ Alvare~
cc.nces~ões feitas até hoje ao monto-pio drs servidores do da Silva Campos, 1. 0 secretario.- Canclido .Dfendes de Alo· t. do e hospitaes de caridade; revogad~s para esse fim meida, 3° stcreturio servindo de 2o, »
qu.tc squer di,;posic;ões em contrario.
• A <!ssemLléa' geral resolve:
" Paço da camara dos deputados, em 2! ele asosto de
<c A: tigo unico. São concediJas seis loterias distriLu;1.859.- Conde de Baependy, presidente.- Franci.~co A lvrzres da Silva Campo.•, 1° secre: ario.- Candido .Dlendes de lhs ~a segui~te fórm~: duas para a funJação de· u~1
h~sp1tal. na v1l.la do ~to Preto, duas para as obras da maAlmeida, go secretario servindo de 2°. »
tlll da t~egue7:1a de Cbapéo d'Uvas, e duaspJra as obras
,, A asse·mLléa geral resdve:
d~ n:atnz d~ iregue2ia da Lagó.t Dourada, tod.ts na pro,, Al'tigo unico. São cc·ncedidas duas loterias para au- vmcta de 1\hnas-Ceraes ; e tod~s estas loterias deverúõ
xilio da construcção o reraro das matrizes dns freguezias ~cr extr~hi;l~s na c.urte, segundo o plano das concedidas
da prov:ncia de Goya;, e uma para a so~iedade Dous de a Santa Ca~a d~ ~ltsericor~ia desta cidà~e, sem prejuízo
Dezea.bro p, o!ectora da lnfanc1a Desvalida, na mesma das coaccsw~s le1tas até hoJe ao monte-pw do> servidores
para esse
pr0vinci;1, que dev~dõ, ser extrahidas n~ c~rte, ~rgundo rio estado e hospitaes de caridade ; revorradas
0
o plano das conct:~L~..ts a S.llita Casa lia M.1~mcord1a ~esta fim quaelqller disposições em contrario.
cid;,de, e sem prcjutzo da:> conce~sões le1t:<s até hoJe ao
~~ Pnço da camara dos deput~~os, cm 22 de agosto de
rnrnte·pio dos set·viclores do est~do e hospitaes de cari 1859.- ~onde de flaependy, presuleute.- Franc sco Alua~
d.,dç; revogadas para cs:e fim quaescruer uispo~i·iões em res da S1lva Campos, 1. 0 secretário.- Candido lllendes de
con:r;;rio.
Almeida, 3° secretario servindo de 2o ••
" Paço da cJmara dos deputados, em 22 de agosto de
:1.859.-Conde de Baependy, presidente.- Francisco Alva" A ass: m!Jiéa geral resolre:
res da Silva Campos, 1° secrc·tario.- Candido .Dlendes de
".Artigo un'co. S.'lo conce li .las quatro lo!erias reAlmeida, &o seCrl tario servindo de 2°. »
~at'tidan:ente ~.:al'.a ~s obras das matrizes das fregu~zj~g
de S. Jo é de J.V,Jptbu, S. Dento e S.. nta Cruz na provmCla
" A assemLlea· g<·ral resolve:
•.Artigo unic0. Sáo concedidas Jua? Joter!as para do 1\io-Grande do Norte, e para as obras 'da capella de
a-..:uliar a coostrucç:lo e rep·;ro da matnz da ctda1e de N_oss~ Senhora das Graças, da cidade do Recife, na procu:abá, Da província de Mato Grosso, que dtwet áõ ser Vtnela de Pernatnbllco, que doverá.õ ser extrahidas na
extrahirlas na côrte, segundo o plano das cc ncedi1a~ á côr ta srgundo o plano das concedidas á Santa Casa da
S:.nta Casa da Jll1bericordia d~l ta cidade, e sem preJUIZO Mizeri~or dia desta ciuadc, e sem prejuizo das concesdas conce>~õcs feitas até boie ao monte pio dos Eervi.lo- ~ões f'e.tas até hoje ao monte pio dos servidores doesres do estado e ho>p' taes (le caridade; revogadas para tado c hosp~t~es . d; carida.de; r~vogatl~s para ess:l fim
quaesqner d1spos1çoes em contrarw.
esse fim quarsquer disposições em con:rario. .
• Paço da camal'a dos d<'putaucs, e:n 22 de agosto de
• Paço da camara dos deputados, em 22 de aaosto de
1859.- Cnnde de Baependy, predJén:e.- Francisco Al- .1859.-Cc nde de J]aependy, presidenre.- Francísc~ Alvares
vares da Stlva Campo~, 1o secretario.--.,. Candido lllendes da Sdva Campos, 1° secretario. - Candido 11/endes de Alde Almeida, 3o secr etatio servindo de 2°. •
meida, 3° secretario servindo de 2°, >>
• A t: ssembléu geral resolve :
• A asslmblêa geral re:olve:
a Artigo unico. E' concedida uma loteria para aux'Iiar
<c Artigo unico.
E' concedida uma IoterL1 para as
obras da matriz d:t fr egurzia de Santa Quileria, na pro- a coostrucção de 1:1ma casa de caridade na cidade de
víncia de Mmas-Geracs, que Je,·erá ser extrahida na curte, S. Joã~ da Parma, da provincia de Goyn, que deverá ser
segundo o plano das concedidas á Santa Casa da Miseri- extrahtda na côt te, segundo o pl~no das concedidas á
coid·a de6ta cidadE', e sem prrjuizo das conces~ões feitas Santa Casa da 1\liseJicordia desta cidade,·e sem prejuizo
até hoje ao monte-pio d0s servidores do estado e llospitaes das concessões feitas até hoje ao monte-pio dos servidode caridude ; revo5r:das para esse fim quaesquer dispo- res do estado e llospitaes ele caridade ; revogadas para
esse fim cruaeséfuer disposiçõ:·s em contrario.
sições em contrario.
cc P~ço da cama ra .dos deputado~, em 22 de agosto de
• Paço da camara dos deputados, em 22 de agosto de
1859.-Conde de Baependy, pres!clente.-Francisco Alvares 1859.-Conde de Baependy, presidente.-Fr61ncisco Alvares
da Silva Campos, .1.o ser.retado.-Candido lllcndes de Al· da Silva Campos, 1° secretario.- Candido .~fendes de Al"
rneida, 3o stcretalio servindo de 2°. •
meida, 3~ secrttar:o servindo de 2°. •
<c A assemb'éa geratresoh·e:
• A a;sembléa g()ral resc·l ire :
« Artigo unico. São concedidas duas lotei ias repartida• ~rtigo un:c?· São con~edidas quatro loterias para .o
mente para as obras das m~trizes das freguezias de San- hosp1tal tle candade dl ctJade de Oe1ras, na proviueta
ta Rita do Rio Abaixo no tdmo da cidade de S. João !lo Piauhy, que deverúõ Eer ex tt·ahidas na córte, segundo
d'El· Rei, e do Bom Successo no termo da villa da Oli- o plano das concedidas á Slinta Casa da Mi:ericordia desta
veit ê!, na pro' int i1 de Minas-Geraes, que deveráõ ser cidade, e sem prejuízo das concessões feitas até hoJe ao
extrahidas na côrte, segundo o plaoo das concedid.as ú mcute·pio de s servtdores do estado e hospilaes de cari~a
Santa Casa da Misericordia desta cida•!e, e sem preJuzo de ;.revogadas para esse 11m quesquer dilpo&ições em condJs ccncessúes feitas até hoje ao monte pio dos servido- LraJ IJ,
res do estado e hospitaes de caridade; revog:.tdas pHa esse
«Paço da cam.ara dos deputados, em 22 de :~go:lo de
fim quaesqner disposições em contra1 io.
" Paço da camara dos deputados, em 22 de ago~to de '1859.-Conde de Baependy, presitlente.-Francisco Aluares
'1859.-Conde de Baependy, ptosidentc>.-Francisco Alval'es da Silva Campos, 1° secretbrio.-Candido Mendes de Alda Silva Campos, 1. o secre•ario. - Caudido Jlendes de AP meida, 3° secretario servindo de 2°. •
meida, 3° secretario sorvindo de 2°.>>
« A assembléa geral resolve :
"·A asscmhléa geral resolve:
" Artigo unico. São concedidas duas lot: rias para o cs~
• Artigo unico. F.' concedida uma loteria para a con- tabolecirnento de eclucundas nu provincia do Amazouas,
clusão das obras do hospital de caridntle da villa de Cac- que deYCrÚÕ Ser eXtl'<ohitl:IS na Curlo, segundo O f<lano das
teté, na provincia da Bahia, que dovcrú ser extrahi·la na coneoJiJas :\Santa Ca>a da MiFolÍcordia desta ci~Jado, e
cór tt:>, ~ogundo o plano das concctlidus ú San ta Ct• sa ela sem prejuízo uns conccs~cios ['dLtiS ídé hojr. an moule-f•io

,·,·

;~

1·58

SSSÜO E:\I 2\. DE AGOSTO.

dos servidores do edac.lo c hosp'tacs de c~riJadt~; revo- tnrde po.r mttis. tempo. a passagem d.t ld do ot·çumento
gadas 1)ara e.=se ilm quaesq•1er dispodt,:ões em contra• ia. esp;raret ?CCaS!ãO J\1l\S orporluna, que PI'O''íW~lmont~
• Paço da camara dos deput~dos, cm 22 de agosto dJ lera de ollerecer-se quunJo 11 atanno~ Je fazer ·extensiva
i859.-Concle de Baependy, pres.dcn:e.-li'raucisco Alb·ares a ,mem:a lei ao exe1:cicio oe ·18130 a 186!. A'n da assim, po.
da s. l1•a Campos, 1° secretario.- Candido lil~ndes de A l- rem, nao r,esso dciX1r pa~sar sem Dlgum reparo un1a
dessas emenbs, a. ~o uoLre senador por Goyaz, por pa~
rneida, 3° secretario scrviaJo do 2°, •
reco r-me que! rechgtd~ como ella se acha, poderá dar lo.
• A assemLiéa gcrul resolve:
gar a graves mcon ·wntultcs c c.uLaraços na su.'.\ ex.~
. (( Artigo unico. São conccd:das S?is lo! ori~s para. a re- cuçflo.
Diz esta emenda (lc) :. • Fica nutorisacla a de~re~a com
cd;ficação e paramentos d;ts matnzes d~s frcguez1as da
provincia do Grão-Pará, que d'evernõ se1· cxtr<.lli .!as na a~ reformas d.ts sccretarws de estadn, não poJendJ, pocôrte, segundo o plano dt~s conccdidds ú SJnta Casa da rc~1, o go':e.roo prover os logan:s v;1gos ou que vagarem
l\lisericordia dc~tl cidade, e sem prejuizo das concessões ate a detlotttva approva,;ão do.; re 0ulaml'ntos, salvo> 08
feitas até hoje :w ·monte-pio dos servidores do estad') e Iogare3 de directores gcrucs, ·que rodei ão ser nom:adllS
llospitaes de caridade; revügadas para esse fim quaesquer quando v:1g:utm. >>
disposições cm coutrario. •
Em primeiro Jogar observo que todos os· chefes d.Js rtiq raço
da eallara dos àeputad0·1, cm 22 àe agosto de v::rsas .secre~arias não .se denomiuão directores geraes; 0
1859.- Conde de Baepenrly,· presidente.- Fruncisco Al- c~ l do 1m per10 ~e~n o tt.tulo de secr~ t;trio geral, e o da de
1Jm·es da S:Lva Campos, 1° st:cret:.~rio. - Candidu iJlendes J~zenda o ele olhctal maiOr_; mas não e ef·t:t_ a maioroL,i~c~
çao que re u1e clfdrcce, visto que a com:mssão d'e redacde Almeida, so secretario servinJo de 2°. •
ção póde to1 nar m;ds claro o Jõlensamento d·o illu,;tre autor
c< A as~embléa geral re3olve:
ela emenda, dize11do, verbi gratia, em VCJ. oe-directores
« Arti3o uuico. São concedidas cinco lote• ias reparli- ge•aes- os cbc~res cbs Sí'cretr.ri<.~s. (Apoiados.) ·
fJamente para.as obr;;s da> mutlizes da cidadl! d:.t CoritiO que noto priuci1·a.mente é qne a emenda fallando
ba e vilbs àe S. José dos Piuhaes, Ponta Grossa, Ca!.tro tbs relo!'mas dus secretarias Je e,;t;,do ~t-111 dis.tincç~o
e Guarapuava, na província elo Paraná, qne dcreráõ ~er alguma comprehenle tambem a da f<~7enda, e t•u não sei
extrahidas na cól'te, ~eguodo o pbno d~:> concedid~s á se será com cfl't:ito Ja iutenç:ü.o do senado que 11 Jue tani'S:mtà Cnsa da J.Hisericordi 1 desta cidade, e sem prejuízo bem suspeow o provimento dos Jogares que vag,u em
dae concessõ.!s f.:itas até hoje ao monk JÚ do.> ~et'Yi nest1 r• partição, quandu ninguem tem unl'.do excesso no
d.orcs do estado e hospitaes de c<Jridadc; revogadas para ~umero de empregados que se lhe deu pela u~tima r~:
lorma.
essa lim quacsquer <.!i>posições cm contr~rio.
- « raço ua camara dos deputados, em 22 d~ agosto de
D~?'tais, permitlindo a emenda que scjão sómente
1859. -- Conde de Baependy, presidente. -Francisco A.l- prov1~os guando vag.arem os logarc~ de directores. ge0
vares da Silva Campos, i secrttario.- Candido Mendes de r::e3, tolo e, dos chefes das sccrctanas, não attendc ao
Almeida, 3° secrttarb serviaJo de 2o. >>
prejuízo. que poderá soffrcr o servi.;o, se licar·em va 'OS
Porão todas a imprimir, não estando já im_ilressas.
J•Or mmt? tt"mpo outros empregos, como, por exemplo, o
Um oflicio do presiàente da provincia do Paraná, re- ele porte1to.
0 SR. FERRAZ dú um apar.e.
mettendo um exunpl<~r do rclatorio com que o vice
pres:d::nle, l'Jr. Lui& J:'rancisco da Cam:tra Leu!, lhe fez
0 SR. FERREinA PENNA:- Não dtnido qun fosse da
entrrga d-1 ad111:nistrJção. -Ao archiw.
intenção do illustre senado!' por Goyaz vedar ~ó:uente o
Foi rrmcttida pura o archivo uma planta d1 cidade de novo provim~nto dos logar.·s crcados pela ultima reminas-Nov~s, o[fcrécda por José Jo3quim fr;;ncioni.
forma; mas apropria emeuda não faz e~s~t distiocção, e,
Foi lida, c ficou sobre a mes~, a iedacçü.o do pro- :Jimb que o fizcs~e, parec·e-me que na sua execut;ão poj,•cto de lei tlxaudo a fJrÇl n:tval para o anuo [in:u:cd;o deria occorrer alguma duviuo, po-rque nus divcrsils fecretarias de estado ha certas clasws d;: cmpregado3 que
de 1860 a 1861,
jú exi tiü.o antes da reforma e que por ella sú ti,·e.t'io
O SR. nA.R.lo DE QUARAnur:- Sr. presidente, Juve- augmento de pessoal. (Apoiados.)
.
rn cerca de moz e meio qt1e orfereci urnas emen las ao Limito-me a cst3s breves obscn·açiics, porque as julgo
.1 egimcnto, as q uaes for:io ú mesa, para sobre elbs dar o
~eu parecer. C•·eio sem duvidi! que essas emendas se bastantes para chamar a attenção ilo senado sobre os in·
pcrdêlii.o, porqu;.-, sendo a mesa composta torb de pessoas convenientes que tenho notado, emquanto é tempo de
JaLorio;us e d~:: Lo:ls intenções, já terião d.Hio seu parecer prcver:i-Io~, fix~mdo-se o verdadeiro sentido uus di ver.
~c na I:ealhl.:.dc essas cmdJCLl.s se uchassem em seu poda. sas parles da emenda, rle EOrle que a compet~ute cumFor isso poJia a V. Ex. que me tirasse desta duvida, müsão a r-ossa reuigir de coriforniülale com o que se
·
porque, se assim foi', cu não davidarei remetter outras vencer.
,·isto que c~s<!s emendas ~ão de muita importancia, e en~
0 SR. SIL YEIRA DE 1\fOTIA : - Eu creio que todas as
tendo que é uecessa;io tomar aJgunu })rovideocia soLre observações feitas ha pouco pelo nobre sen~dor podem
(;S trJb..t!hos elo sen~do.
ser allenrJiJas pela comooissão de reJacção simplesm(•nte
O Sn. PfiESIDIU\IE: -A indicação n:i.o se pocdcu, e substituindo umas pabvr~s: por, outras; pois que o que o
cstú r·reseut<:mmte em meu poder. Já algumn cousa s~ nobre senador deseja é o mesmo. que se acha consi6oado
tem 1'-:ito, c a m·:sa dará brevemente seu par<:cer ll.i emenda, embora com outro nome, isto é, q uaoto aos
chefes das repartições. Não duvido que se ponha as
::ceJc.a della.
p:tlavras-chcf'cs dJS repartiçõ_es-,porque é ju~taa1ente o
Compurccêtão no decurso ua sessão mais 9 Srs. se- qtle se quer providenciar, po•·quP, como n~o pod~ u ser
nadores.
proridos os Jogares que vugarern, é necessariu preveni!' a
Oll.DEM DO DIA.
hypotllese de vai!ar o Jogar :elo chefe de uma repurtiçüo,
porqu~ ella não devia fiGlar:accphala, não se devia tir~r
El\IENDA.S AO l'UOJEOTO DE LEI DO OIIÇAl\IENTO.
ao governo o direito de nom<:ílr um chtfe de sua confi:,nEntr{n·ão cm ultima discussão ;:s emendas fdtas e ap- ç 1. Em log:1r de director ge1 a I, dig 1 se- clwfe de rep:uprovaJas 111 33 discusõãO clo projecto d~ !t:i do orçamento tição. Agora o nobre s~nador f,·z · uma ob! erva~üo a
respeito da secretaria da fJzenrla; m:,s a (·menua deve
pa.ra o exerciciJ de 1850 a 1860.
comp1·~::hendcr a s~.:crttll'ia da fctzeuda e nll.o a da maO Sn. FrmlllliUA 'PENNA: -Desejava, Sr. presidente, rinha.
·
fner algum:.is 1cflcxüod sobre a muteria de pa1 te das
0
Sn.
D.
MANOEL
:
--Porque
?
emcm!as que entr~o agora em nova Jiscuss:1o; ma~, co·
nlleceiJdo que, adtttntada como se acha a aetual s<:s.>ão
0 Sn. SILVEIRA DA n!OTTA:- Porque n~sta nforma
d01 a~sc:n!J;~a 5cral, nao tleyo contribuir rara que se re- uão houve ., · 1 11 de pessoal.

I

•

1
I

...ii.
J.I.
[

t

~

I'

SMSÃO ·EM 24. DE AGOSTO,

o

sn. ·n. MANOEL: -Mas teve o essencial, que foi a nobre senador justiça. Sr. presidente, a reforma das se~
cretarias foi combaL1da como desperdícios que o govem.o
despeza,.
.
fez quanJo realizou esta ref~,rrua; m~s, senhores, com a
o sn. SILVEll\A. DA ~1o'ITA :.-.'Era necessar!o passar refurma
das secretarias o govo;no (ez um serviço publico,
orçamento a quant1a necessa H\ para o ~xcesso de
que estava adiado ha muHo tempo c que se devia fJZer,
d~spcza; por isso ~utorba-~e. a dt!speza umcameote e que
era l!rgcnle. As seaetarías de estado_ c·m um paiz que
con1 a l·e;tricção de !icar sujelta á approva~ão do. corpo
·
lc"i-.lativo ger~l. Ora, uão vamos entl'ar agora ~a mv~~tl· tem tido tanto dcsonvolvimen~o coroo o Brasil, que tem
na:J·lio · se é necessaria ou exorbitante a quantta extgtda hoje communicd1;úo no espaço de 1.5 dias, por meio da
"u~a a dcspeza; quando approvarmos o orçamento é que navegação a vapor, qaer para o Norte, quer para o Sul, as
acvcmos entrar nisso j portanto, guardemos para occa secretarias de estado n~o podião continuar montallas no
mesmo pé e com os mesmos meios de actividade que o
~ião opportuna essa questão.
governo tinha á sua disposição antigamente; tntão o gJo pensamento da .emenda é claro. Eu entcn~o. que na verno tinha um paquete de veia. á ~ua disposição para o
·[o·ma das secretanas de estado o que houve fo1 cxces- Norte, que demorava-se 50 e m11s dtas.
.
...
!~\·o· pessoal; mesmo os orden.1d0s que forão marca~os Assim, não 6 possivel, senhoies, a civilísação,
porque
; 1:n,.uem dirá que Corão excesstvos, embora n1o esteJào ella traz gozo~ novos e novas necessidades, c, portanto,
m"harruonia com os ordenados de outros empreg:.dos, é necessario que o governo, á proporção que os povos
~as estão em relaç.~o a~ necessi~ades dos emp;egados se civi1isão, civilisem os meios de govern1r, e é neces:e não são mu1to supenores ao~ veoc1mentos sario f.1cilitar ·as mQdidas á proporção que os povos se
1lUblicos
ue já tio hão, porque em relação _os offictaes d.as secre~ adiaurão,, porque tcem maJOres n~cessí.dad~s. Por este
~ariàs ficárão com os mesmos veoc1mcnto.s ~u ~m la des- lado cr·eto que o govern0 Jcz um ser;:tço lmpo:tantC',
favorecidos em re\açãiD á, época cm que !or~o marcados. podendo embora ter feito mais cconomta, c fó por este
l\'ós saliemos que os offictaes das secretanas que ven- lado aqudle poderia ser atacado, c é o que quer reme~
ciã; só mente 1; ~00~, tendo uma graüticação de 8~0~, diar a emenda. Por emquanto, como o corpo legislativo
tinhão· 2:000~ e m:~is os cmolumen_to~. Estes offictaes nãe approva a rcform:1 das secretarias, fiqllem sustados
que tiith!i.o 2:0ooa de ord~nado v1erao a fi:~ar ~om o os provimentos; mas ha certos Jogares que não podem
111 esmo ordena1lo, tendo hoJe 3:000~, e a\ém dtsso tmh~o ficar vagos, como os de chef~ de repartição. Na falta do
crratiÜCUÇÕ<'S extraordinarias que todos OS governos davao porteiro, por exemplo, póde o ministro nomear um cm~·
~m attenç.ão aos serviços que prestavão. Portallto, nesta tinuo para o serviço deporte iro, pois que isso n.~o é uma
]):ltte· não é que está a duvid~; o ponto em que se P?dc- grande cousa; por isso as minlw.s idéas esta o em harmo·
ri~ ter feilo alguma econ~m1a era no pessoal; podta-s.e n:a. com as do nobre presidente do conselho. Podem ser
'ter feito a reforme~ com pessoal menos numeroso e mats remedi1das pela commissão de redacção as observações
habilitado do que t!nhão então e agora teem.
do nobre senador.
O "O"•'rno e:!evenc\o aucrmentar, visto ter augmentado o . O SR. D. lUAl'!OEL:- Peço a pal .. vra.
t> " o numero
'
o
serviço,
de pessoal,
p~ d'~~-o fazer, mas n ão
0 SR. PRESIDENTE: -Tem a. palavra. _
taato como fez, uma vez que subslltUla ao numero uma
nn1or cupac(d de dt! empregados nomeados; D? cntant_o
O Sn. D. MANOEL : -V. Ex., Sr. presidente, deu bem
as secretarias de estado com cmpreg~dos hal>ets c ill~ls attenção ao discurso que acaba de proferir o nobre se·
aptos do que alguns que baviáo pod1ão fazer o s~rvtço n:~Eior por Goyaz em sustentação do artigo additivo que
nHis convcnientemrnte, s~m que fo;se necessarw tao o.ll'ereceu â consideração do senado?
orJnde numero. Senh'Jres, tem-se levantado uma gr2nle
Não é elle uma prova evidente da justiça com que
~ele um 1 contra a reforma das secretarias; eu acho, é ver- procedêrão llqu ~Iles que censurárão o minist~r·io de·
dade, que a reforma poJia ser feita com mais eco~omia. cabido pelo acto mais cscandlloso que praticou na gestão
O Sn. D. ~!ANOEL ;-E' a primeira vez que o ouço di- dos negocies puLlicos, no esp~ço de Ollo me~es?
·
zer isto; louvado seja Deus.
Diz'a-se p·or parte da m3ioria que a opposição ora
O SR. SlLVEI!lA. DA 1\fOTTA:- E' a primeira vez 7 rancorosJ, injusta e que unicamente mirava ao podtJr.
1\,is cu tenho-:> dito sempre.
Pois Lcm, Sr. presidenta, o honrado membro por Goy 1z
O Sn. D. !UANOEL: -·Nunca ouvi.
tomou hoje a uo~sa dcf~sa, c?ocord,mdo . co,mnosco .cm
O Stt, SlLYIHU DA. MoiTA i - V. Eii.. não tem andado que nas reformas d,:~s ~ecretanas se comnettc:rão muttos
abu;o>, cnchen·"lo-se aqucllas repariiçõ~s de um pessoal
lloente.
superfluo e augmcntan lo-se ns~.ím co-.sideravelmente a
O Sa. D. 1\IANOEL :-Vou mandar buscar os anoaes .despeza publica: ~as, ~enhor,es, .cumpre notaz: que o. ~r.
r~ra os consuliar sobre isto.
consultor do mtmsteno da Jtlstlça só fez esta declaraçao •
depois de morto o ministerio, a qu~m prestou tàl apoio
0 Sn. PRESIDENTE;- At~enção!
que chegou a endeosl-lo. O seu artíg.) additívo foi oíl'~re·
O S.n Sn;nnnA. DA MorrA. : --:Não precisa, porque cido lJOntem. e hoje sus•entado com argumentos concJu.
tenho 1~uita franqueia para exprimir as minl1as opiniõe.s. der!tes. Porque não ofi',~re.ceu ? honrado membro ~sse
Semp~c o disse aos meus amigos quando estavão na mt- ar t1go addit,vo quando se dtscutm o orçamer:to dos !l.!Teni.;terío, e o disse muitas vezes n.~sta cas;'\ .a tod:.ts que rt:ntes miaisteries? Porque não nos quiz auxiliar nas juscm conversa procura vão sauer a mmha opmtão.
tls censuras que fizemos aos ministros, por terem, abu·
O Sn. D. MANOEL:- A mim nunca o disse.
sado tão escandalosamente da autorisnç !o conferida pela
. O Sa. SILVEIRA DA 1\IoT.TA.o: -Em discurso nuu ~a lei para a rE-I'orma das sec.r~tarias ~ rorque s6 se Jem~rgu
r1isse isto ; e nem tent!O fallado nesta se:ssão senão ra.- de ofi' Jrecer o artigo addttl vo depo1s d~ quéda do mmts·
te: i o, de quem foi tão prestimoso alliado,-e de quem recel'issimas vezes.
beu uma grande prova d~ con11lnç:~ na nomeação de con·
O Sa.- D. MANOEL: _;Pois é o que eu quero dizer.
salto r, cru e, ui é n dl carta de conselho, dá 500$ por moz?
O Sn. SILVEIRA DA MorTA:-'- O .no.Lre senador sa- Porque não levantou a su~ voz contra o~ taes CC:Jnsultobe qt1e ha. um requ.eriroento lledindo mlorma~ões. ao Sr. res, que são uma verdade;ra ecccrescencta, !.lm:t super·
presidente do conselho para se propór al.~uma cousa na fluidade, ·quancl:> o governo tem, ulém dos directores elas
aa diwussão, e que cu ~anifestei a !tlg?ns IJon.r~~os mom~ secç.ões, o procurador da coróa e o conselho de estado,
bro3 da commisstio legislaLtva .esta "2mha op~nlil?, c ac- para ou,• ir sobre todos os ncgocio3 gue correm pelus difct·esccutei mais que era nossa mtcn(a!!l em pn_meH.u logu ferentes socretariDs de estado?
prCipór a suppressão do _logar de consultl)r ; ISto tl 1 pro0 SR. SILveiRA DA n!OTTA d~ Um aparte.
puz ·a Suji>pressao de !lll!lll mesmo.
o Sn. n. ]IANOEL:- N(j) cn!IJ.nto f.)i C01S'lltor que
Q Sn. rERRAZ: -A mim dhsc isso •.
pouco tempo ostevo cm cxercicio, e que n~da fez.
0 SR., SILYJl:llU, DA lUOTTA:- Portanto, faç.l me O O n)brc COl$Uitor é o primeiro que Yem dize~ ....
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() SR, SILVEIRA DA. 1\{0TU : -JS[,Q creio (?U,
O SR. PRESIDENTE:- Aqui .não ha consultores, ha ~ó
mente senadores.
D. MANOEL: -Ainda bem! O honrado mrmbro niu.
O SP. D. MANOEL:- Perdoe-me V. Ex.; é consultor da msiste em que o augmento de desr eza hão foi cú1side.
como V. Ex.. é minbtro do supr@mo tribunal de justiça: e ravel, porque em g('ral os empregados não percebnn
V(·ncimentos mbiS !!Vultados do que tinhão ·antes da re.
eu desembargaJor da relilção da côrte.
forma.
·
O SR. PRESIDENTE: - llem;m~s quanrlo de sr a cade:ra
Ha
engano
manifesto
da parle do hClnraclo serador
eu t;yer de dir:gir-me ao hon ado m• mbro poderei tra- Que os empregados que já
ex.i~tião não ti verão em gerai
1a-lo por clesembarg<:dO!? N~o; hú t' e tr .~ta·lo sempre por
augmento consideravd uu S('US vencim~ nlos pó 'e ser
Sr. scn:;dor.
exacto; por exemplo, ernpregados que tinhão 1:200~ de
O SR. D. MA~OEL: -E porque não lla de tr<~tar por ordenado e 2:800$ de emolumentos c gratilieacõ-:s pas~
desembargador? Pois V. Ex. não trota um visconde por sárãrl a tu um ordenado lixo de 4.:oor~, nã~ tiverilo
·Sr. visconde, um maquez por Sr. marque·z? Não diz augmen to; mas Ilote-se que melhorárão muito de con~
V. Ex.., por exemp'o: tom a ralavra o nobre visconde de •. ? dit;ão relativarn1-nte á aposen!a•io1·ia. Pois é o mesmo ler
Não se diz aqui todos os dils o nobre general F., etc.? 1:200~ de aposentadoria, como tinhão. antés da rtforma
O consultor é coasúltor em toJo o imperío ; dur:;nte o e depois de~>ta 3:000~?
'
tempo d;;s ~es~ões das camlras legislativas ·apQnas eotá
Os empregados lucrárão mui tn, porque . n!io .ti verão
fóra do exercido. Portanto;v. Ex. parece não ter razão diminuiç~o. em -seus vencimentos e óLtiverão uma apo·
qunndo me obserl'a que aqui não h a cc11: ultores nem sentadoria muito mais pingut>, isto ó, qua~i o triplo do
dcsembarg;,dorcs.
que lh<s cc,mpetia antes da reforma. E n:lo é um1 despE:za
Senhores, o nobre C~·nmltor, e, accrescentarei, lente cons:deréivel que accresceu no the~ouro?
jubilado.
Mas, Fenhores, srrá vc·rdade que alguns empregados
0 SR. SILVEIRA DA MOTU. : - Com o que me honro oão forão retdbuidos cnm ·muita prüdtgnlidade 1 :Pois,
senhores, não é um escandalo d:Jr-"c ao director geral da
muitr.
·· ·
secretaria d~ est~do dos nr·gocios estrangeiro:; quasi
O SR. D. MANOEL : -Certamente, e é o caso ce honra 10:01\0$ '/ E' um cscan·.ldo, consiJerr.clo o acto ab~oluta•
com prov. ilo, otium cum dígnitate, porque não p·ecisa mente; mas o efcaodalo sobe de pr nto ronsidcr:u'o ·em
.fazer p_relccções na cadeira do magislerio, uem aturar relação aos out1 os cluectorcs
·
·
e:er: e~, ao supren~o triLun·•J
rapazf's, o que n:io é muito a~rad1vci..
de JUStlÇ~,
· ·
"' o sena 'o a rn~o que se
u
re 1;.ções, etc. •~ aue
. O. Sa. _PR~ESIDENTE.:- Isto são d~vagac;ões. Cumpre allogou _para ma1car tão av.ultad0s vencimcntns·? Fot·porcmgtNe mats á materta que está em t.hscussão.
· que o .dtrccto.r geral tam~em é convi.lauo para os jantá~
O SR. D. MANOEL: - 1\fas vr'jo, dizia eu, que 0 Sr. ' 1 es. dlplo'?~ttcos e p·ec:sa · d~ alngar carro, el;r. E são
consullor olf•:re.:eu o se11 artigo aJrlitiva tlepois da quéda· tan os e tao frCCJUc·ntt s os ta~s pntarcs qce. rx•Jf.O crn i~
desastrosa do miuisterio de 12 de :dezemb· o.
del·avd dospeza com alagu< I de carr.r s 1 Fo1 um palre o~,
,.
.
~ ,
•
· l~ escandi:l0so en1 favor do [•Ctualdm~ctor g1 r,il. E ainrla
O :sn. SlLVEIRA DA MorrA. d. u.n ap,•rte.
d1 á o Sr. seoawor por Goyvz que o .augmeoto não foi
O Sn. D.. MANOEL: -·Eu não sei, nem quero saher, grande?
.
·
do qae o nobre senador di~se pli ticu'armeute ; quan·lo
Vamos adiante. Não é rxcesd~o o orJenaJo e grat:fic:~·
J'ailo no nobre sena!or rtfi"o-me a seus discursos pro· ção de 5:000~ aos directores? O trabalho elas serrelarí;;s
l'eriJr s nt·~ta casa, ~em me importsr·com o que diz pelos dm·a or.diuadam~nte quatro ou cinco horr s por dia, e não
corredores.
· fica ma1~ que mmto compensado com aqur·lla quan:ia'?- E
o Sn. Sn VEIRA. DA nrorrA dá um ao· ri e.
o trab<>Iho del'es não é muitas vezes m,, ter L.tl1
··
O SR. SILVEIRA DA Morn:- O trab,t!hó dos direc:O SR. Ó·. MANOEL:- Mas o publico .deve saber 0 que
o hcnri,cJo meml,ro diz, uão aos seus arn'gos, mas nos tore' de secção não é m:Jteri<tl.
discursos que aqui pro 1ere.
O Sn •. D. 1\fANO~L:- Muitas vezes mnteri<>J, dissecu.
O ad,Jitivo 6 a conrlemnaç~o mais completa ele um Quer, Sr. presirlttlte, ouvir alguns factc.s curiosos·? -Po:s
acto do m'nisterio que tão cen uraJo tem sido nas c:.sas digne-se pres:.ar-me a ~ua attençilo.
do parlamrnto e na itnpl en'o., acto qr1a prova o mais esA secção do canse!! o de .Ciitado dos nf'go· irs 'rio im~
cand .. los~ patronato e o m~lis criminoso e~banjamento prrio cor,sultou st~bre um ohvcto :a consulta e rs pa~
dos dinheiros da mção. O honrado membro vem agora pris forão dados a um njfidul de secretaria a que róz cm
fa1er acto de co1trícção, P, querendo rlo ;.Jg'uma maneira cima as srguintes p:rlavras:-. Concordo com o parecer d.l
reconciJi;•Ne com o paiz, d clara que lambem reprova serção. Assim, o p:m ccr de tres homens nota veis foi subas :{amadas reformas, e pede ao ~enar'o que dê o Eeu meLLido ao exame de U!ll · fmpr,gado sub;rltcrno; que
~ssentimeuto ao additivo qu~ pro!Jibe o provimento de lzozwe por bem dar-lhe c s<'u nssrntirr.ento. Amrsma ~oe
empregos que va: arem nas sec:-et:~rias, c'ifm excepção dos ção consultou sobre C\Utro objecto, e, indo a ccinsulla ao
directores gera<~. Que novo triump~ o para a C\pposíção, consultor, e, te divergiu, e Eeguiu se o que elle aconse~
quP., dt.•pois de uma luta encarn'çada r' c trcs meze9, 'ia ba· lhcu.
qat>ar o omino,;o mini~ter;o de 12 d~ d•!zt!m!:ro 1 Não se
Que diz a isto o Sr. doutor consultor. ? (Risadas.) Siío
re;;Jizou a mÍithil pro pi e··i<:~ ? Nno disse tantóls vezrs actos elo tu! mini,terio de 12 .de dezembro.
C{Ue o m;nbte1 io h~ via ele caldt• em breve t('mpo? Ebtcu
Não sei sa· está na casa o Sr. constlheir9 de Cilt.do que
hub·I;t1do para . ser prrpheta m minha tem. Disse o · sahé bem destas bagatcltas:
.
honrado.men.b o que· apenas r:otava o augmento ex:Não é i-to tirar a força·.. moral a uma corpora~ão t~o
ce>sivo ·do pessoal. Se c~sse augmenlo não trouxesse re~peitavol, composta dQ .lH>mQns emiuentes. pt'las suas
au~m( nto de.Jcspeza, pouco cuido...!o rne daria.
luzes, longl pratica de negocios e cargos .importante.s
o SR. SILVEIRA DA MorrA:_ II.. via de ser mais r.u- que
tcrm occupa<la e occupão? NâCil é n~baixar uma das
ma:s· elevadas corporações do estaclo? Já se vê que na
0
0
moroso, e ~ havia de traz.- r augn.eu:o dd d speza?
secrcL:Jria do. imperio ha,·ja cé1 to coniVente. a. qurm o
O SR. D. niANOEL:- E acha o nobres, JLdor qua i:,Lo minisl10 ouvia sobre 11-~gocios importanlell, .dt:"pois de
é imposs'.vel?
C'.msultada a sec<;âo de con<eJho,de estadn, e srgundor.o
0 iR, I•RESIDEl'iTil: _.A tten~ão 1
par~ccr dcquelle· é que o Sr. miuist o delihcravu.
~
"
.
~
__
_
F ,ca demonstrado que para alguns empreg~dos houve
r O Sn ...,JLYEI~A ·DA. MorTA.:- Eu ta o o no!Jre ser ador . augmonto nno pcqueno,.lilpczar de .não havn~ nccrescimo
acha que se ~evta augmcnt:1r para pet·cc!Jerem ordena· de trabalho, porqu0 6 grande o numero dr empregado~.
d · s mcnJre.s!
·
,\h I se eu qnizrsse refedr o que v;tí pM n 1 gum~s socre·
O Sn. D. MANOEL:- Sem <tuvi 'a, porqu-e t~mbrm tndaq, V. Ex., Sr, pr(·sidente, havia .de fic~r admirado.
é m.enor o .t··ahalho; o rsttoj:l rerto de qnc não h:lYião l~stPja o senado c.cr!o que nl!e ba .trab:J!bo p~.ra occupnr
de !ultar mu1tos prctciJdcntcs aos Ioga: es.
t;.nta grnte. Eu d1sse q11e os vencnnentos de alguns rm·
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p1·cgadns ~li. o muito tl ''ullat!os. em relação a certas cla~s· s. a qnéd 1 do gabim te de 12. de Jezemlwo : morto rs!eve '
c(ll11 f"tfeito, moços. de hon•cm com 6:.~00~ de ordenado e elle des·:!e o seu nascimento pelo vicio intrinseco !jUe
grot'ficaçõcs, .e um min'stro do suprem·'l tribunal de nclle e.xisti.a; dt•poisr~h!u n~ m~ior ridic,llo e drsprezo
lU' tiça. com 6:00P~,. um deFembargador com 4:Gooe e um a que Já mais chrgou Bumsteno algum no paiz. A opinitlo
juiz de direito com 2:~·00~ ! O mesmo. poderia dizer a publica levantou-se tam~em contra ·.tl'e, e, .apczar das
r•·speilo de ou Iras classes, como, por exemplo, o clero, ancoras, a charrua vclhl fui a pique com applauso "<>ral
que vh·e eru pobreza, se não em miseria.
. àa nação.
~
Senllore..Q, o nobre senador, ·depois de ter feito a ml.:s
Hei d·~ votar pelo additivo, e n:ro receio que sofrl·a 0
forte censura á reforma elas secr1 tarias, dt'pois ele as ter serviço publico, se se não prorerem os Jogares que forem
ll:l
""'I
reprovado,· depois .de ter enterrado o ~unhol até o cabo vaganrfo.
i..t
no seu predilecto ministerio, quiz assoprar a ferida e Muitos emprrgades sil'o uistrahiJos JW.ra funcções dHfe~
fal'o11 muito em correspondencia com as provincills,. eru rentes, e.o ~erviço se faz regu 1armonte, sendo charuadós
paque.tcs de vela, a vapor, etc.
cmprPgac.l(•S da m~s~a repnrt'ção para· subs:ituirem
Ora, Sr. presid•··nte, quem é que di::: se ao honrado os q11e detla se retu·ao, por ex••mplo, para uma presimrmbro que às commuoicnções com as províncias na o ~e dencia, para srcretario da presidencia, etc. E ·é.tão grande
faz ião com regularidode antes da reforma 1 E' verdnde o ounwro àos empregados que .rxiEtem q11e a·fdlta mPsmo
que o nobre senador está muito ligado com pessoas im- de um terço não ter h sensível em a'guma~ reparti:..
p01 tan! es que lhe podem elar informações que me f;; II c- ções, como na secretaria do imperio, d:l jm tiçu, etc. oSr.
"
ocm; m:~s eu li com atlenção os relatorio~, e não achd o consu'tor senador por Goyaz n.1o fui st~bstituido por um
I que disse e honra;lo conml to r. O senado fica, pois, saben- dos directores da ~ecretw h. da justiça, moro Je muito
do que as duas viagrns que fazem m< m&lmente os rot- talento e applicaç~o, que se acha no ex e• ci~io de ambos
quetes a vapor para o Sul e. para o Norte são a just1jic~"- os ~n~ares. de con~ultor, e ~( mta-me _que. os de, empenha
çrlo 1.h enorme desprza de ruais do 600:000~ que as ceie· s;•tlslactorwmente, de manetra que ate hoJe se não sentiu
Len imas rel'ormns fit.erão c~ hir sob1·e o tllesouro. Foi mrsmo a falta do hon· ado scnad~r por Goyaz?
uecessario que um ruir.i:;tcrio de er.ecranda mem01 ia golUiil parece que este facto é aTeriguado.
vernasse este infeliz paiz por espaço de oito mezcs para
o Sn. SILYEIUA DA MorrA:_ J.\'ão sei nada da se,·ermos um acto tão escan•l;.doso e que até hoje excitou a cretaria da justiça.
·
.
.
'animadveroão do Sr. senatlor por Goyaz, que para trJn·
quillisar a s1-1a ccnsc:encia não duvidou de offe~ecer o
O SR.. D. lliANOEL:- V. Ex. sabe de tuJo principalartigo additivo qne se discute.
mente.
·
·
.
· .
·
Comp:~re-se o p•·oc(•dimento do minis'erio de 12 de
E
·
po~gunto.: ::s funcções de director não .estão sendo
I
dezembro coru o de .~de meio, e o paiz ficará sabendo exercidas P 1r outro empregado nos te~mo.s do regúla·
·
mrnto?
· ·
aqtw ll"'' só trn do em rnira o pl.tronato, n~o trep1dou
•
.
I• que
cm encher as repa rti<,õ: s de empregados supe1 nu os e de
Não tenh:l, poiS, 0 senado receio de qua solfra o sérsobrrcarrezal' os ·cofres publicas com uma de~peza avul- viço publico adoptando 0 additivo, ó. qual ae,;e ser~ en~
taclissima ; ·C'Ste, trn lo em vHa a ·e~onomia, nã'l usou da trn i ido do modo por que o expliquei, isto é, compr~lien·
·
1·
•
f
d
drndo todas as.repartições rd'ormadas. · ·
·
autof!Sa~ão que a ti concedera para a rt: orma as secreSe fosse necessario. explicar melhor . o senlido do
ta~~s·n~o 'desejava r~ !lar mais do ministeri.f de 12 de àe- additivo por meio de uma emenda.... · . ' ,
zcmbro; o sena•lo tem observado qua me tenho ccnserO Sil. PRE$IDENTE: -Nesta discussão não se.aJmit_;,
va. lo silrncioso ba mui ros dias; dei~ei até de dar ares- tem mais emendas
po>ta merecida ao disc11rso em que o Sr. tx·prt'sidt'llle do
o sn. D. MANOEL: _Então fiqu 0 consigmd:r a maconselho cxpoz as causas da demissão daquelle ministe- neir a. por que me parece que deve ser entendido 0
rio, faltando ao rrst1eito ao senado e á camara dos Srs. addilivo. Coafio em que o ministerio assim o entenderá,
deputad~s, occultando os verdadeiros motivos da qué.la e que. 11 .~ 0 proverâ 03 emprrgos que vagarem até. ulterior
de~se m:nisterio e até ridiciil<lrisando o pobre regimento deliberação da a.~sembléa geral.
·
.
do senado.
C< nserni-me, como disse, silencioso por muitos dias,
O Sn. SILVEIRA DA. MOTTA:- Apoiado.·
porqre n~o gost'l de camb.1ter defuntos que acabárão
O Sn. D. 1\fANOEL:- ComG> me e~ tá hoje apoi::ndo o
tão desa~trada e ignominiosamente. 1\Ias,derois de oITere- ·honrado ·sena~ o~ por G'~yaz I E.' ma'is. uma ·dcto~ia. qu,e
cido u artigo additivo por um dos mais dennd~dos cam- obteve a oppos·çao ao net?ndo mmisteno de 12 de de zcnP'
peões desse ministcrio, depo:s do discurso que ouvi ha Lro. Os s<.us trresmos am1gos concorrem para a rrprova:..
poucf', eu devia romper o ~ii< ncio e faí!cr sohresahir a ç;\o de um aeto esca~o~d:~loso, praticado quanelo já se tinha
injustiça com que fomos trat~dos quando erguémos uos- coLhecimento das difficeis circum3tnucias ·do thesnuro.
sas Yozes contra as r""form~s das secretarias. A opiuião Honra e gloria a essa oppogiç~o que teve á sua frente um
do nobre srnador vai ser conhecida do paiz inteiró, que dos mais dignos e benerner itoJ br:~si!ciros, o ,·enerando
sabrrá aquilata-la como merece.
senarlor por Pernambuco o Sr. marq'Clez de Oliriua. ·Pobres
Eu entendo, Sr. pre~idente, q•1e o additivo deve com- ex-ministros! Até os seus amigos ~e levantão contra.elles:l
prehendcr o tbesoure, as theFourarins e a secretaria da Rogo ao Sr. consultor, lente JUhlarlo, .que te11ha a com·
marinha, porque em todas essas repartições en.mmetteu placencia de om·recer outrC's adt.liLiVl'S como o que hono mini.·terio abuses que·crnvem corr:.gir. Que importa tem mand• u. á mesa.
·
qulil a lei:autoris:~sse ao governo para fazrr.a rt~forma da
o Sn •. VISCO.NDE DE JEQUITINttON!IA: -:- Sr. presisecre:aria da marinha e po-la logo f'm execução? Por- dente, .o artigo tem de passar tal· qual com as eruendls
ventura fie~ a as~embléa geral tolhida de .mandar sobres- otrerecidas á consideração do fanado. pelo illustre. 1o Stl,•
tar no prov1mrnto dos empregos que vogarem na me.sma cretario, senadcr pela pro' inc1a. do Amnrnas 'I
.
repartição? E foi tão rerrueno o augmento da despeza? .Ouvi V. jj;x. dizer qqc não se poJ1a maismand:!r:..iJJO
Não excede esta a 20;·000~ ? I
emendas.
·
Tome-'! e uma providrncia quP. abranja tedas as r~partí
0
Sn.
PRESIDENTE
:
~âo,
!enhor.
\Õ~~ reformadas, até qne· a aFs~n?bléa gera.J delibere de~~.Itlv:;mente a· rrspe1•o dil~ rclormas depo1s que ~e puO Sn. VI~CONDE DR JI!QUITINtiONIIA: - Entil'o, o
Lli~Jar o p~recer d:.s comm1ssões a que e! las estão affec- nrtigo tem de pasgar tal qual, com todos os defdtos 'orret3s. As rdlcxõest!omru nobre nm;go o Sr.1° secretario rech!o3 á consir!cração d~ .remado pelo. nobre senador
me parect'm acertlldas. Pois director grri.l é o mesmo que pela provinrria do Amnznnas?
secretario grr;-.1 ? Se o addi ti vo. só menciona aquellf!, e se
0 Sn. SILVEIRA DA .l't!Ol'TA·:- E, ve: dado.
o Sr. sena !or no addilivo quer tambem incluir este,
O Sn. VI~CON'Dll: nll Jr::QUITINnoNrr A: - Dis~e o no· mll~rl.e em e!! da, para que li que• claro o pensame11to do
ndd1t1Vo. Dirt i por ultimo ao Sr; srn~dor por Goyn que bre ~coador cm um apa; te que ~~o emrJHI:ls de rrdacç:1o.
na o foi só~ acto esc~ndalrso das reformns que pr( duziu Não sei porque silo d<l reJac\áo; hei de ox.uminar pri~
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meiro sc 1 acaso aquillo que observou o nobre senador muita~ vezes de cu~1prír sc~s devores, de satí f:,zr:rr
pela província do A1~1azon~s é simplesm~nte. emenda de as cxrgen~ias do se! VIÇO Jlubhco; mas .sem duvida aluu ...
redacçãa ou de doutrma. (.Jra, cu est'Ju mchnaclo a crer ma, se os consultor~s se P?J.em dar ~c suspeitos, ngste
que o q1:1edisse o nobre scnad0r a quem tenho a honra caso attenua, e mutto, a f0rça daquJllo que açaLei de
de r~ferir-me não se limita a emendas de reclacçüo; mo observar ao senado.
.
. .
.
parece que as emendas são de rloutnoa i portant..o, como
Não pareça, Sr. presidente, que é ociosa esta minln
~ahir do senado um artigo com tae~ def~itos, e não se observa~ão rreteudendo-se que todos os empregaclos, e
sabe o que ello é, nem o que pretendeu quando foi olfi.!· bem assm1 os con ultores,.estão dentro da 1egra geral· de
recido á €onsideração do seno1do c quando elle appro- se poderem dar de suspottos em taes c taes casos •. Sevou-o, em virtude do que está o arlit~o em discus- nhores, 1.1a empregados qu~ se não dão de suspeitos; os
são? As~im, Sr.-presidente, eu que entm!o que o artigo conse~heuos de estado creiO que.se uiio p~dem dar de
uão pode passar tenho de votar contra elle; nào passe o su~r->eJtos, e outros emprc-gados m:.tlS :. se, po1s, os cOnsul.
artigo, fique entregue isso á comciencia dos Srs. minis-:- tores preenchem os dev~res, sati~lazem o serviço, em
tros, o.brem elles como entenderem antes do que passe (JO 11lguns casos, dos conselheir~s de estado, dos procurado-.
senado un1 artigo que significa o contrario daqui !lo que o res da coróa, entro em duVIda so acaso os. consultoros
senado quer que se vote; e .tanto mais tenho razão para s~ J30d~m dar d.e suspeitos: e, se se podê~ dar, necess~
assim pensar quanto o nobre ministro da repartição dos 1wmente o serv1~o ha ~e padw:r; então e preciso sabernegocias estrangeiros acaba de dizer que a intenção do se se acaso os coosultores pod.:m ser ~dvogados •..
ministerio é pt·aticar· aquillo mesmo que constitue a esSe acaso o~tro for nom~ado, cumpre ~aber ·se póde
sencial dispo~ição do artigo additi vo.
tambt m cxew.ar a ad vocac1a.
_
.
E~ creio nos no.bres mini~tro~, c:eio que não hã? de
O nobre senador pela provin!ia de Goyaz pareceu
y:ratlcar o contra!lO do que afliri?ao : por consogUJ~te ainda pór em duvida que havia detiharmonia c injustiça,
voto C?nt~·a o arttgo ; e declararu tam~em qtte o artigo 1 comparados o:; ordenados ou vcncimeirtes dos empregados
nada s•gntficil, .porque eu estou persuadtdo que o senatlo filhos da reforma das secretarias e outros ernpreaados ..
ou a assembléa geral não poderão espnçar além da sessão
Sr. presidente, eu sobre este 11ssumpto . n:tgtcnho -a
seguinte o exame da rc(orma d~ts secretarias, porque é menor cluviJa, estou con venddo que não só ha iojusthi
nacessario que· nos digamos a nossa opinião <~pprovando lllas iniquidadt!; c espero que o ministerio actual n\'á~.
ou rejeitando, e que saiuão qual é a sua sorte os eropre • deixe de samr esse grande mal, se não a respeito de todos
gados filhos da reforma.
pdo menos a respeito dos juizes muuicipaes. A ma"is~
Sr. presidente, esta questão está ligada com outra, Q tra~ura, seul~ores, fic~u em condições taes, depois" da
os nobres miuh;tros que se achão na caEa me permittiráõ relorma das se~retanas, que necessita ser attendida
que eu lbes faça uma llergunta, que julgo iudispcn- ~e. uma ma~o!ra muit? .positiva; mas de todos.os
savel, para orientar-me e satisfazer o paiz. Sr. p:esi- J~lzes são os J.u1zcs mumc1paes os que se achão em condmte, v. Ex~ sabe o clamor que tecm havido de muito d~ções mais tristes; e ~~te o senado que ~os juizes muni·
tempo, e principalmente agora, acerca das accumulações ctpaes pertence o deCldtr à.:.t honra, da V1da e da proprie··
de empregos. Não pnte!1~o nesta occns!ão ~hamar a ~a.de_ do ~i~adão ~rasilei:o; no~e ~nis o s~nado que os·
<itlenção dos noLres U1HJ1Stros para tudo rtlormnrcm JUIZ~~ munlCipaes nao são In~mo.vlvets, não s:.o perpetues,
do que está fd~o, nus não posso deixar de chamar a na f~r~1a do p:eceito COI?Slltucwnal; note q11e O:l juil(1S
sua attençã.o para não cont;uuarem nessa senda perigo~ a e m_un:c1paes, ::unda depo1s de quafr~ auuo3, · n~o podem
iniqua. Assim, quando eu trato des~as accumulações d1zer que tetm segura a sua carretra na magutratura, ·
n~o é para que verdadeiramente se trate de corrigir~ porque, se não· furem nomeados juizes M di'reito, teem
que está feito, é somente para desper~ar a attcnção do re.rdtdo o ~e!! tempo de .servi;o; note .o senado que-aos
ministerio sobre este assurnpto. Dew.Jo mais obter do> JUlles muntClpaes é que 1ncumbe oscrnço mais penoso.da
nobres ministro~ una solução a respeito de uma questão mag1stratura, um dos logares onde ha mai~ re>ponsauili·
acerca deste obJecto, a saber: os ~o~sul~ores podem ser dacle e menos segurança, onde ha ?em duv1~a alguma me· •
advCJgados cumulativamente? O mmt~ te no entende fJU•1 no~ C?Imnodos, onde se padece ~a1s e se solhe; e são .cst.;s ·I'
os consultores podem ser consulwrcs, exercer outros os .Juues que não teem, para assHn diler, nem que comer,.
empregos e ser tambem advogados?
aioda accumulados ao ordenado os cm~lumcntos, que
0 Sn. SILVEIRA DA MoiTA:_ Nem uma nem ut a nada valem em alguns Jogares, como o sena~o sa~e. E~0 r
bora se entenda que.a ref<>rma das secretanas nao.uevJa
ceusa.
ser feita senão com taes augmentos de ordenados, com taes I
0 SR. VISCONDE DE JEQTHTINUONDA : - E' inclispcn- vencimentos ; isto é, os prcscriptos na reforma, .nem I~
savcl que o parlamento saiba qual e o pensamento do por isso se segue que oul! os em pregadQS que se achavão, I
governo. Eu não me animaria a trazer esta questão á at- e se achão, em condições muit·:> mais tristes não merecião
lenção do senauo se acaso o nobre senador pela provin- do poder C'X CUtÍVO contcmp!ar;ão, nem merecem d~ pO··
cia de Goyaz ha pouco não tivesse dito que a ma ioten· der ex~cutivo que apresente n:formns a este respeito,,e
.e:loe!'a, não l:!le l~mbra do termo, mas i~so nada signi- nem merecem rto corpo 1cgi$l~tivo a nec(SS.lri~ atten~ão
.tica ... ah !.. suprimir-se a si. Como o nobre senador pela de n.odo a ser mclhou~Ja a su 'l sorte. 1\l~s, se este é o
província de Goyaz já pretca.!e suprimir·-se a si, quero case, se na realidade ntio é po•sivcl melhorar;llles ·a
dizer, deixar e lagar <lo consultor; eu, pois, animei-me a sorte, cotão a reforma não se devêra fazer Ul cscJ!a em
fazer e~ta pergunta aos nobres ministros, para que a resposta que se fez.
regule aquillo que se houver de fazer para o futuro ;
Portanto, eu espero que o minlsterio actuai t:Jmará ein
pe>rque, emquanto ao mais, emquanto ao presente, em- ~onsideraçao este importantíssimo objecto; aasscmblé.a 11
quanto ao nobre senador pela pro\'incia de Goyaz, estou o podia f<~zer neste orçamento, ou pelo menos quando'se
convencido que o nobre senador ha de fazr:r ::quillo que trutar da resolução ha pDuco lembrada por um dos no·
na Nalidade cumpre que se faça, ou que clle o faça na po- bres seno.dores, isto é, o nCilbre Sr.1o secreta:i·:>. · ·
sição em que se acha, porque tenho nelle confiança; e,
Limito minhas observações ao que tenlto dito; não
JlOrtanto, na0 se refere esta minha iHtcrpell11ção ao nobt e
desejo
demorar de fórma alguma a voLaçtlo do orçamen•
senador pela província de Goyaz; mas, conHil dle disse
que tioh;~. de suprimir-sij, é bom que o senado hoje ouça to; desejava sómente que, se S S. l~Ex. entenderem con·
qual o p9nsamento do governo relativamente a taes accu- veniente, digão a sua opinião a respeito do objecto em
que toquei; se não entenderem que é. convenieflte, tatn·
mulações.
Eu não sei se acaso das reformas das secretarias se bem n~o o exijo; talvez necessite o nobre p~esidente do
collige que os consullorcs se pod·em dar de suspeit•1S; conselho elo accordo de seus ill ustres collegas e de re·
se os consl!lltores se l'oclem dar de suspeitos, então, a fal- llectir sobro o objecto ; cmittir jú uma opinião sobre um
lar a verdade, tal d1sposiçíío diminue a fl!>rça d:t minha assumpto tal póde não ser FfUdentc ; cu declaro emfl~
argumc.:uta\ão: mas ha de pôr cm embaraço muitas ve- que me sat sl'oço com ter despertddo a idéa e que seJa ·
~
zes o scrvi~o publice, isto ó, os con~ultores doix<trúõ ella tom<~da cm consiclcração J>elos nobres mini~tros.
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0 SR. VISCONDE DE ADAETÉ : -Peço a palavra.
o_ senad? sem a necessaJ·il apr.:ciaçlro declara que não
sao. preCisos? Esta emenda não ira pr;var o p odor.'exe- ·
P:tfSIUE:'iTE : - Tem a palavra.
CUllVO de Unlíl attribui~âO que peJa Constituição lhe COrU•
0 SR. VISCOXD& DE ÁDAETÍ1. (movimento de attenção):- pote, qtJal. a de prover c nom~ar para os émprcgos
Sr. prcsi1lente, p :ço l!cet1ça para dizer poucas palavras vagos 011 que vaaarCl'n?
·
soLre a emenda que foi off :reei da pelo nobre senador pela
f:!J. seria, Sr. presidente, inditr~rcnte a quaiquer esprovin~ia de Goydz.
pecie de censura que se possa cuergar nesta cmen :la;
Eu não posso· deiKar de lo11var as iuéas que actllal- se porven~ur~ ~lla for appr?v~d? pelo senado ;. m:~s não
mente se apreseotão f..tvor da neceasidade de se econo. posso ser mdJilerente ao. prmc1p10 ou á doutrina que clla:
mi;arem os dinheiros f•llLlicos; adopto-as inteiramente.
póJe es~abelecer, Uml, vez que estou persuadido de que, ·
Tem-se d.to que a reforma das sccretarils foi. deml- se clb _lor approvada, fere uml das attribuições do poder
siadamente ouetosl .:o thesouro, que o governo, estando execullvo.
autorl;ado plra realizar esta reforma, podia não augSe o senado, sem a necessaria e indispensavel discus~
mentar cs vencimen os dos emprega~os dessas reparti- são, sem uma apreci11ção muito minuciosa do regulamençO(s, mas, ou conlerva-los como estavã.o, ou me>mo di- to das secretarias de est:tdo, resolver desde já que os
minui-los, embora se auômentasse o p~ssoal.
empregos qu~ ''agarem não poderão ser providos ~elo
Este pensamento me pare!le !nteiramente nov?, o _de- poder executivo, eu estou convencido do que não se
claro que com elle não me conlorl:llo· Teem-se fe1to d1ff :- atte.nd~ c_om a necessaria e !ndispensavel. prudoncia ás
rcn es reformas c algumJs ha mu1to pouco tempo. O mi- uttnbu1çoes do poàer exccuttvo.
ni8terio de 4- de m;.tio procedeu a reformas importantes ! . , Senhores, o nobre ministro dos neaocios estranaeiros
e e.n todlS ellas forão augmentados 03 vcucimentoJ dos JU declarou que o ministcrio está 111 intenção de nãg proempregados a que se refer1rao essas reformas.
ver os empregos ou alguns dos empregos que vagare::n ...
O senado sabe, por exemplo, que o go,·eruo foi auto.
O SR. FERRAZ: -Os novamente creados.
risado a reformar o corpo de saude da arm~d..t. Os venci0 SR. VISCONDE DE ABAETE: - .... nas secretarias. o·
mentos dos cmpreg ltL:s des!a repartição forào aTJgmento.dos consideravelmente. Se se fi~er a comparação entre o nobre minLtro da fazend11, presidente do conselho fez a
que vence actualmente um 1. 0 ou 2° cirurgião d,J cvrpo de mesma declctração ; deveB:1os confi.1r nella. Esta' d~clara
saude e o que tem um ollicial da armada com a patente de ção deve ser para o senado sufficiente garantia de que; se
segundo ou primeiro-tenente, vcr-se-ba que o empregado porvent11ra o servi~o publico ms differentes secretarias
do corpo de saud~ tem vencimento igual ou quasi igual ao de estado puder fazer-se sem serem providos alguns dos
que tcern as desembargadores; entretanto essa at::cusação ~mpregos que v,agarem , o provimento não terá' Iogar. E'
não apparei:eu da parte dvs nobres se-nadores que se teem IStO Oque hasta, e torna-se desnecessarÍO que Se apprOVC
p:·onunciado t!io vehementemente contra aref"rma das se- a emenda.
l)~rtanto, qualquer que seja a decisão do senado, júlcretarias de estado.
Como a replrtição do corpo de saudo, se reformarão gue~, pelas considerações que acabo de _fazer, que niio
outras durante o ministerio de 4· de m1io ; e todavia es- deVIa contentar-me com um voto symbohco, mas decla· ·
tas reformas, c;ue augmentárão muitll os vencimentos do.; rar expressamente que voto contra a emenda, por enten~
empregados, não só nào forão censuradas1 como forão der que é ou póde considerar-se um acto que otrende as·
prerogalivas do poder executivo. Com estas breves oh-·
applaudidas.
Pelá minha parte cu as applaudo, porque entendo que, servações persuado-me ter cumprido um dever c justifiq11ando se trata de fazer uma reforma, deve attender-se a cado o meu voto.
cllil de modo que os empregados da repartição tenhão
0 SR. FERRAZ :-Peço a palavra.
os vencimeotos necessarios para a sua subsistencia.
0
SR. PRESIDENTE:- Tem a palavra.
Se porventura 03 nobres sonadores entendem, como
O Sn. FERRAZ:- Quando hontem disse ter adoptado.
cu entendo, que a magistra.tura está mal recompens1da
e autoriiarem o governo a reforma-Ia, estou persuad;do a emenda não pude suppór que e!la conti v~sse uma cende qu.e o governo havia, se fizesse qualquer reforma, de sura ao nobre senador pGr Minas ou ao gabmete passado.
Em materia desta ordem póde ser diverso o pensamen·
augmentar os vencimentos dos magistrados. Entretanto,
Sr. ·presid<!nte, eu não continuarei a sustentar e defen- to daquelles que entrão para a administração e se encarder o procedimento que teve o ministerio a que per- regá') dos negocios publicas; uos podem approvar um
tenci q11anàa 1 e formou as secretarias; deix.o ,sta questão systema de reforma, que póde ser reprovada por outras
pessoas que tambem enteuião da materia~ O que me
para occasiào opportuna.
parece que o nobre autor da emenda tinha {lor· fim era
O Sn . .,'ISCONDE DE JEQUITINllONHA : -Apoiado.
que ·pelo preenchimento das vagas não se tornasse· assim
0 SI\. VISCO~ DE DE AllAETÉ:- A razão por que pedi improficuo o exame e deliberação futura do corpo legisa palavra é principalmente para cham1r a attenção do lativo, podendo este querer reform:1r a parte regalamen·'
senado sobre um ponto que entendo .ser de mais alta tar ou a da creação de empregos das secl'etarias.
iooportand 1.
Creio que foi unicamente o seu fim fazer com· que nli:o
A emenda diz que o governo n~o proverá nenhum dos se augmcntem os empregos e não· se preenchão as vagas,
Jogares que vagarem, ou estiverem vagos, nas secreta· afim de que depois o poder legislativo não se veja na
l'ias de estado, a excepção elos empregos de directores necessidade de tomar uma medida que prive do ordenado
ge:acs.
aquellí~S que se acllão empregados. Creio que o pensaO senado sal1e que o governo foi autorisado a fazer a mento de censurafo1 alheio ao nobre senador, e nestà conreforma. O poder legislativo facultou-lhe, bem ou mal, o vicção adoptei a emenda, c muito mais na persuasão de
direito de crear os empregos que fossem necessariCls na que a resolução do nebre senador que me consultou con;.'
sua opinião para ee f.tzer o serVIÇO nas secretarias do es- tinha sómente ·a· nsp·ensão do preenchimento das vagas
tado. O governo, usando deste direito, creou o numero de dos empregos novamente creados;
~ra, .o que me parece necessario é que o corpo·legisolliciaes e outros empregados que julgou indispemavel
11ara satisfazer a esse serviço publico. Estes empregos es- latlvo mtcrvenha no exame dos regulamentos das ~ecre
tão por consoquencia ·creados legalmente, e devem consl- tarias ; actualmente, porém, clle não se póde dar. 1\fas; se.
d.~rar-se como taes emquanto, depois da necessaria apre- o senado entende que são procedentes os escrupulos do
cwção feita pelo podedegislativo, não forem expressa- nobre senador pela provincia de Minas-Gcraes que acaba
mente sup:imidos aquelles que a assembléa geral enten- de sentar·se, eu novamente contraio com os meus
collegas o empenho de não prover uma só das vagas dos
der que nao são neccssarios.
. O~·a, tendo a emenda por objecto tolher ao governo o empregos novam{;mt~ creados omquanto o corpo legisladn·mto dt! prover os empregos que vagarem, esta emenda, tivo não ·der o seu· verclict ·a respeito dos regulamentos
~e.nd0 approvad.J, nãp ira muito além de uma consl.'lra das secretarias ; podendo assegurar ao senado que este
!~!la ao ministcrio passado po1· ter crcado cmprogos que empenho será rcligios&mente cumprido, e mesmo já o
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tem sido até agora, porque vagas o:istem que o govern() 1çõe3 de cada emprrgado se achão dofiuidas em relação aa
tem dec:dLlo u~o dever por maneira algu!lla preencher, fim a que é de~linado ? qual é a impo1 hu~ia d!'ssas func.
excepto aqueiJa qu~, como o nobre senador pela p· o- ções em relaçãG á marcha ilQ serviço? as difficuldades
vio"Cia de Goyaz ponderou, nlo podia deix<tr de ser que se ele çaraõ pela interrupção ou sup1 es"sao delles ·1
pr~,cncllid.a..
.
.
. ,,..
,
Ora, se v~g:1r um,dous, tres IJU quatro JogHes de um~
Ea me ammo am.Ja a fazer esta. rdlexao. Nos lutám.os mesma secção peraunto: Como ha de o nobre min" t
com mal da angu~t:a do. temp? ao estrearmos a carreira acudir ás ll.C~:sid.-des dejses serviços?
tS ro
que eneetámos: nao· e posstvel que se prolongaem
os tral>alllos legi,lativos; c, se essa emenda J>assar,
(Cruzãc-se diversos apartes.) ·
ta !vez fira a susceptill iJatle de algumas pc·swas que tom<irão parte na camara dos Srs. deputados na defesa do
O Sn. PRESIDENTE: - Allen~ão!
gabinete passado e o sus:entá. ão ; t~lvez que al5uns do;
O SR. CANDIDO BORGES:-..;. Não está cm ct:scussão
honradJs membros desse gabinete', que alli teem assento, agora 11 rcfomP, portumo não trato de sál>er se ena é boa
se p~oponbão impugnar esta emenda, e eu dest"jára que ou má; .todavia na o concordo qne o uobr~ ministro possa
a lei dv orçamento passas~e quanto an:es, porque a lei do desde Já declarm· de qu:;n:os emprega.! os terá necessil!irl;amento que aatualmente vigora não pódtlscr suili- dade para o dcstmpcnho dos serviços dassecretarias·
ciente para reger todo o anno presente. S:lo estas as re- cu quízera que os nobres ministros não preeDc~essem 0 ~
flexões que eu faço.
emprego; qu\J vaguem, se reconhec~sse~ a suasuperllulQuanto a uma pergunta que fez o men honrado patri- da !e, m;s que não se compromettessem :por um acto
cio senador pela provinda da Bohia, eu declaro que não le,5islativo a n.io preenclle-Jos. Quem é que obriga o. go.
acho incompatibiltd.,de legitima ou legal no exerci~io da vemo a prover um lagar que está vago e que ellejulaa
profls>são de advogado com o emprego de consultor; ao não ser necessario? Entendo, po.rtanto, que esta emenda
contrado, cemo que essas dms profis;õl!s se harmoni- tem por 11m atar os braços ao governo e colloca-lo em
s~o. EJ' verdade que algumas pessoas, principalmente o chcumst;,nciai de não podt!r satisfazer como .deve ao
nobre senador, teem escrupulo em exercer e accamular · seniio a cargo d.s secretarias. São esta~ as razões que
dous empregos ou dous cargos em d;fferentes hypothe- tenho para Dão dar o meu voto á eme:nda, c crtio que,
ses. Por exemplo, o noLra senador, logo que foi no!lleaJo procedendo assim, dou um voto até de grancle con1l~nça
conselheiro de estado aLandonou a carrdra. da advo~a~ia, ao gove'rno.
·. ·
em que tanto se distinguia.
0 SR. VASCONCf.LLOS: _ Pda ordem.
~ Assim que, enterauo que as pon tcrações kitas ~ii o proO Sn. PRESIDENTE : _.:.. Ttm a palavra pela ordem;
•
cedente un relação ao eserupu~o do noLre senador c em
relação ao cargo da conselheiro de estado de que elle está
0 SR. VASCONCELLOS : - Sr. presidente, não estou !
revestido ; porém quanto ao de consultot· estou persua- certo no rt>gimento, desejava por esse mO"livo saLer'se · ;
dido que não póde dar·se Iegitimameute e3ta incompati- podia mandar um requerimento á mesa pedindo que se
bilidade, e até mesmo creio que n.:n'mm favor se tàz a enviasse esta emenda ás commis . ões a que esta alfectil o
:I
Wl advogado que tem gran le clientella dando-se-lhe um exame dos n galamentos da reforma das secretat ias. · ·
cargo que necessariameote lhJ ha de rQubar muito tempo.
O Sa. PRESIDENTE : - Púde faze-lo, porque isso não
E~ tas são as resp,1stas qtle lenho a dar al)s nob.es seirnpQrta senã.o o adiamento da emenda.
·. .
nadores, e desejarei que clles se satis:a<;flo.
0 SR. VASCONCELLOS: - Parece-me 'que é a mnncirA
0 Sn. CANDIDO DORGES: -Peço a palavra.
de salvar a votação de hontem e de remediar es incon0 Sn. PRESIDENTE :. -Tem a palavra.
venientes apresentados na de hoje. V. Ex. e a casa ouO Sn. CANOIDO DoRGliS.: - Sr. pre~idente, peço a virão o nobre :1. 0 secretario pl1n Je1 ar, e com muita prccepalavra. s:mplesmente para justificar o meu voto. Voto dencia, que a emenJa estna redigid.1 de modo que nno
podia ser adoptada pelo senado sem graves incouvenien·
co:! tra a emenda que se scha em discus~ão.
Acredito, senhores, que a p1ssasem d~::sta emeoda. vale tes. Se a emend~t for votada tal qual está redigida, como mesmo q11e atar o~ Lraços ao governo, e colloca-!o tal- prehcndt:rá n secretaria do thcsou,.o, a da m:H·inha, c~jos
vez em circumstunc~~s de n~o poder ac1.1dir ás n~cessi regulamentos entretJnto não estão sujeitoS' á noss:t apdldes do serviço.
provação, porque a lei deu ampla faculdad~ ao governo
V. Ex. lembra-se, lembra-se o sanado que desde longo para a reforma e não impoz condição alguma. Pó leva~
ttlmpo os m:nistros trata vão de de1~1onstrar ao po.der legis- gar mesmo emprego que deva ser rrcenchido a'ém do
lativo a nece;sidade dar<:forma da& secretarias' de e~tado. director geral: a rerorma é feita debaix~:~ de certos prin~
Esta necessidade era apre~entada ao poder legislativo ci~ios de um systema; a vaga, fi.:ando em ~berto, pó le
todos os annos. Yeiu um ministerio que tomou essa arflua prejudicar o serviço. Todas estas conside•·açõi:s podtm
tarefa, fez a reforilla, promulgou os regulamentos neces- ser'convenientemente allen.Jidas nas reuaiõ~s das com~
mi:;sõt!S que estão euca.rrega.ias pelo senado da tarefa da
sarios ·; bõa ou mã, começou em execução hontem. ·
.,
.Já ncstl sessão prct:nle·se nulliflcar completa e ab- rever esses actos do govemo.
·solatamcnte esta reforma, e eu, S:. presideute, perm:tNão entro aqui na questão que se suscitou sobre a
ti-me V. Ex.. que di.;a com f,·anqn~za, admiro como O· parte que teve 6 rninisterio passado nessa reforma,: nlo
mesmo que o miuis:erio não lhe bz a mais séria oppo- a julgo agora opportuua. O sen:.t.do votou hontem por
s"ção. Os nobrts m:ni;tros, que ainda hontem entrárão esta emtndi.l, e parece que unanimemente. Os inconV(·
para a administraç.1o do estado, que a~nda não apalpárão niente$ se torná ão h::Jje patentes, e L'ào sei como remo·
praticamente a d;mculdaJe do serviço das secretarias, vc-log, quando o regimento inhibe lleota diseus1ão qual· .••
Hl
achào-se perfeitamente h~bilitados para d :zer ao poder quer emenda. You ma1dar por isso um Jeqncrimento á III
legisl..ltivo : << Nós não precisamos desta reforma • ?
mesa pedindo que este artigo seja remcttido ás commis~
O SR. FERRAZ (ministro dajuzenda e pref;idente do con~ sões a cu.io conhecimento o senado sujeitou o exame
selho) : - Nem dissemos isso.
.
· desses actos do governo.
Foi lid_o e apoiado o seg11inte requerimento, que en·
O SR. CANDIDO Do aGES:- Isto 6 o qtre entendo com
o comprom;sso solemnce rellgioi.o que V. Ex. tomava pe~ trou conJunct..~mentc cm dh>cus·são:
li
11
rante o senado de que não prc:wena nenhum Jogar que
.• Requeiro que a sa parte do artigo additivo c1ll Sr.
vagasse nas secretaiias.
Silveira ddlotta seja remet:idl ás commissocs que tecm
O Sn. FBRRAZ: -Emquanto a refoiml não fosse ap- a seu cargo o exame dos ngulamentos que rcfor!ll~rão
tts secretarias de estado.- Vascorwell~s. •
provada pelo corpo legislativo.
0 Sn. SILVBlR.A. .DA 1\IOTTA : - fleço a pala-vra.
0 Sn. CANDJDO BORGES.:- Ora, suppoaha V. El(. que
as nomeações de ditr .rentes empregados forão feiiii.S em
O Sn. PR.ESIDE:'il'E : - Tem a palavra o Sr. S~lvein
vil t..~de do regulamento: V, Ex, cooceb-ó como as fwlc- d~ Motta.
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0 SR. SILYEIRA D.\. · MOTTA: - Sr. pr~siJrnte, ·a
emenda qne tive a honra de offerecer a constderação do
suudo e que 'foi hontem approvada ... ~ .
o SR. D. 1\lANOEL :-Por quasi IU:Unimtdlde de votos.
0 SR. SILYEIRA DA nfúTTA: - .... suscitou l~oje algumas que.stões, e em r~sultado npparece o :oquenmento do
no!Jre senador por MIDas,. propondo. o aàtamcnto para ser
enviada esta ma~.eria ás commissões a que. forão reme~
tidcs os exames das refor.mas das secretanas. Sr .. prestdente eu não tenho duvtda de votar pelo r. queru:neoto
do 11dorado senador por Min.is; tive até, an:es que ellc
su'"'erisse esta idéa, a in$piração de consultar a V. Ex. se
cr~!J.possivcl ainda eu retirar a m'nha emenda.
Parece me que l1avia alguma difficuldarl<! nisso, visto
que havia ella sido approvada em 3a c!iscussã?, e uma
emenla nestas circum.tanciJs não pertence m~1s ao S<!u
autor, pertence ~o ecoado: Mas, apparecenao o r~
querimcnto de ad1amento ao nobre ~enador por Mt ·
nas, parece qlle esta m:!1ha inspiração fica acc~mmo
dada votando-se pelo adtamento. Nao tenho duv1da algum~ cm acolher a medida proposta pelo nob1 e senador;
mas uma vez que oll't!reci a. emenda e que votd por
ella' devo dizl'r alguma cousa mais ao senaJo, para justifidação da m:nba iJéa.
Quando o[ereci esta emenda, Sr. presidente, t:nha
escutado com muita attençáo o nol!lrc presidente do conselho e t:nlra ouvido esta i~é.l de que os lagares novamente creados o governo não pretendia, quando va~os,
preenche-los. Achei! pois, l!-m expediente me.dio entre a
approvação desde já da reforma das secretanas e o expaJieate de corrigir ~lgur11 dt!feitos, p:~ra fazer passar
Lma approvaçiío proviso.IiJ, Como, a, meu ver, o lado
unico por omde se p0dma tocar a. relorma d<! alguma~
das sccretari.ls era pdo excesso do pe.soal, entendt
que a idéa do nobre preside~te do coa~elho a~co.mmo
dava tudo, mostrando a n;cess1dade dJ prover o g?vernl
com os meios indispensaveis para fazer 0 accreoctmo de
de;peza; e que o rninisterio ant.::rior tinha usado do s~u
direito, cr<:ando esses empregns; por~tanto, era prects,o
I.:g;timar e. te acto._Aproveito esta occastão para applaurltr
a doutrinl que o noure presidente ~~ con.sclho proclamou dcpoi; da ma asceoção .ao mtmsterro. S. E~.
reconheceu a nece;biJ.;de de pedtr no orç<tmcnto qu.antia
pa: a fazu face :.o aCCI'c!ssimo de de>peza com a 1elo r~ a
. dos sccrctari<~s: eu enten1o que S. Ex:. procedeu assr?Jmuito regularmente, porque, co:n;tquanto o governo. t~
vesse obrado dent1 o da sua leg1t mo. esphera de actmd;tde quando refurmou as secretarias, toJ~vü, desde que
o corpo legislativo se reuniu, este accress1mo de. despeza
lhe d~::via ser presente para ser examinado e deciltdo col!-venient•)mente, e não podia o governo invocar a thcol'la
abusiva, que se tem invocado, d~cr .:ditos supplementares.

O Sn. D. MANOEL:- Novas censuras ao ministerio
pas.sado.
0 Sn. S:LYEIR,\. DA MorTA: -Ntio éct)nsura.
O SR. D. MANOEL : - ~cm é outra cousa.
0 Sn. SILYEIRA DA :MorTA:- Não tenho intenção de
dirigit· a m:Ipr censura ao ministerio passado, a quem
prestei o me• apoio e applaudi. ·(Apoiados;)
O SR. D. ?!JAl'{OEL : - Faz ~ensuras s~m intenção.
0 SR. PRESIDENTE:- Attenção !
/ O Sa. Sun:mA D.\. MorrA :-Sr. presidente, quando
· oH'et·eci, pois, a :a1lnha .emenda procurei appr~ximar-me
d.t opinitlo muito esclarecida do nobre P' esuleute do
coase.Jho, que era pór um estorvo ao augm~~to d.o pessoal · creio que nisto não fiz censur.1s ao mintsteno passado: Senhores, quem annunciou a r:forma da~ ~ecreta
rias de estado foi o Sr. conselheiro Nal.Juco, mmrstro d:1
justiça ooUio, c pó de-se dizQ~ q119 as outr:1s forão. p~u
~Mia.s pela reforma da secretarra de estado dos negocw. da
JUStiça.
O SR. D. MA.NOEL : - Ent~o o Sr. conse!h~iro .N~ba
co é o unico reirrms~vel? Não é todo o m:n1ster1o .

2~ DE

1.75
AGOSTO.
0 Sn. SILYEinA D.ll\fOTTA:- Eu n:to digo que não
seja re$pousavel todo o nliaisterio, o que digo é ·que a
rtf~rm~ mai:s dispendiosl que se fez foi a .da repartição
da Justtça, c:ntretanto que o nobre· senador não dis~e nesta casa uma s6 palavra contra isso...
·
0 Sa. D. MANOEL: -:--Refere se . á mim? . Fulminei-a
fortissimameote; pois v;. Ex. não s·e lembra? Ah .I agora
recordo-me. que não se achava na casa:· estava doente.
0 Sn. PRESIDEXTE: - Altenção!
.
0 SR. SILVEin DA MOTTA:- Sr. presidente, ~Sr.
conselheiro Nabuco podia errar, suppondo que o pessoal
não era demasiado e que a expeáenci11 o âemonstmria; ·
pot· consequencia a refo:·ma das secretarias foi um ver..:
d .deiro ensa!o, e não J,a nisw motivo para o tornar culpado e chama lo de execrando. (Apoiados.) Eu sou U:m
dos primeiros que reconheço que e:; ta Jel'orrri;C teve
grandes defeitos, porque não posso comprehen ler que o
Sr. conselheiro Nabuco consiguasse na ref<)rma da .su
secretaria principi~s aJministrativos diversos daquelles
que forao consignadus na reforma de outras secretarias ;
isto' provém, senhores, de que a reforma de secretarias
entre nó3 foi um ensaio....
·
.

O Sa. D. MAN OEL :-E' a. p~imeira vez que se fazem
reformas entre nns t..
· : ·· .
0 SR. SILVEIRA DA MorTA: -Peço licença a V. Ex.
Sr. presidentP, pa ·a tocar em um ponto que mencionou
o nobre sepador pela Bahi.t quando fallou de.uni dos'em·pregos novamente creados- o de consultor., S; Ex. fez
como que uma insinuação a mf:n por ter :1ceitado ~:rem
preg6 de con,ullor, e prot:ur·ou· achar iucompat'.bilidade
na qualidade de arlvogado e no exercício dtste emprego;
desde que S. Ex. cmittiu sua opinião d.!cisiva a respeito
da incompatibilidade, ~ntendo que condemn~u o mou acto
de aceitação.
·
Sr. pr·esidente, esta insinuação forçn-mea l'w~r ao nobre sen:tdor uma declaração que acho· indispensavel,
pot·que tcnl:ro muito· zelo pela· minha. reputa~iío como
homem publico. O Jogar de consultor da repartição dos
neg">cios da· justit;a foi-ms annunciado pelo Sr. conseIheiio Nabuco de Araujo, sendo feita a nomeação sem
que elle me tivesse consultado, foi-me annullciado ·pelo
Sr. coaselheiro Nabuco1 que me fez o obseqüio de procurar em minha casa; apresentei n S. Ex. todas as escuslls, imaginei t:>dos o~ iuconvenimtes, e entre outros lhe
disse que era advogado, que e,·a uma profissão ein q~te
d.!sejava cont'nuar, porque nunca tive, Sr. presidente,
graças a Deus; desdé a milill:l formatllra senão dous empregos: lente da faculd~de d• direito logo depois de 4.
meus que me formei e· advogado. Depois que· me formei, na longa car:eir.a que tenho percorrido tenho tido
por amigos .os,·homens :nuis influentl!s do paiz,·e peço a.··
al~uns delles que digão se· algum dia tive veleiJactes d~.
sa11ir desse lagar humilde. ·
.
O Sa. D. MANOEL: - Humille não, senh~r.
.O Sn. SILVEIRA Dk niorrA : - Slio os uuicos emp;eg1s, Sr. pr~sidente, que ttnho tido.
O Sn. D•. MANOEL dá. um ai~artc.
0 Sn. SILYRIRA D.A. MOTTA :-Como dizia, Sr·. ·presidente, imaginei tolas aSI escu~as ao Sr. Nabuco de Araujo,
e todJS ellas forão d~sattenJidas; corri ·então aó ·Sr.
presidente do conselho, e peli-lhe que apoiasse a minha
pretenção á escusa. que .pedira ao seu co!lega.
·
0 Sn. YISCONDE DB ÁDARTÉ : - Apúlindo. .
0 St\. SiLVEIRA DA MorTA':.- Então as muitás aÜenções que me met·ecem estes meus ~obres ar;nigo~, e principalmente, Sr. pre~identc, o culto que p~~sto. âquelle
cujo nome Ee iavoea eQl todas as nomeaçoes d~> poder
ex:ecutlvo, mo fi~e1 ão abaixar a cabeça c cedo r com
toda repugnacia, aceitando um cmprev.o para s.itisfazer
a essa alta ~ntidade, á vista àa vener;,~ção que lhe presto
e d:~ consiJeraçào aos meus amigos.
O Sa. D. M.Í.NORL : -;E no fim qu~r ddxlr,
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O Sa. SILYllll\A.. DA T\rOTTA.:- Ora, so acaso o nobre exemplos sem. proferirmos nossa opinião, sem a susten•
·
s!lnlldor pala n.llia enxeri)OU na minlla ·nJmeaçã' algum tarmos?
Pois· o nobre senador por Goyaz não sabe disso? Eu
<lçodamento da minll:.t parte, S~ Ex. me fez uma injust:ç&\.
})~:vo 'dec!arar que,.entre os inconvenientes que ponderei estou persuadido de que o nobre seriJdor nfo só sabe ·
ao Sr. ministro da jUstiça e que ha pouco refC.lri, foi que como pa·atica. E' melhor do que· nioguem sabe o nobr~
.:ceitava esse emprego com escrupulo, .porque, sendo senadur que o homem publico não só d~vc deixar de obrar
senador c advogado, o ,querendo continuar na minha o <J:Ue é wáa, como obrar de Jóm1a que se não jul"ue que·
profissão, podia dt;uem suppór que· havia incompati- elle ?Lrou mal, justificando assim ojuizo de outr~m con~
J.,ilidade entre o meu emprego e esse para que era no- tra s1.
mead0. O Sr. Nabuco, a qaem sujeitei esta consideração,
0 Sn; SILVEIRA DA lliOTTA di um aparte~
ule decl~r~u que e1 ~ ~~procedente o me~ escrupulo, que
~ SR. YISCONI!E DE JEQ,UITINUONUA:-Exactnm('nae,.
Dão luvta 1ncompat1bJhdade alguma, ass1m como acabou
Po1s se o nohre senador esta tranquillo, pilra que c~nsu~
de opin:ir o nobre ex ·presidente do conselho.
r~ o modo como proce~i? Cerno o poderia eu offend.er
E com e1f~ilo, senhores, eu posso trunquillisar neste au~da,l~vcmen~e profermdo a minha opinião sobre u~
1
JlOnto o nobre senador pela Bahia ....
prmctpw· admtntstrattvo,, embora com relação a um dos
meus
collegns,
tanto
ma1s quanto, lembre-se o o senado
O SR .. nsco:NDE DE JEQUltiNllONIL\.: --Peço a paf?i
o
nobre
se1udor
mesmo
guem disse que pretendià re~
lavra.
t1rar-se do emprego, c depots é o nobre senador o mesmo·
0 SR. SILVElll.A DA !lft>TTA: - .... de que nesta -pe- que não quer que cu me prevaleça desta occasião par.a
quena carreira de empregado incompatível nunca ttve proferir minha opinião 'I Onde está, portanto, a falta de
uma só occasião de occuilar o meu nome, nem de pro- attenção rara com um collega?
curar nomes ocGultos, nunca tive nE'g•)Cio algum que
Or::_, eu não posso deixar de notar que uma das ex_
l'oJesse, nem de longe, dar Jogar a incompatibilidade pressoes do nobre senador n.1o é exacta. O n 1bre senador
~.;om o meu oillcio. Vejão os meus trab~lhos na.\sec- usou dn pal~vra -insinu:Jção-, applicando -m'a · não foi
ção dos negocios da justiça ; as minhas consultas fo- iu)iauilç.ão, iallei com clareza, expliquei-meco~ sincerii:áo todas cm materias ecclcsiasticas, em que er·a im- dade e franqueza, declarei que o ministerio manifestasse
r~os:~ivcl que se pudesse dar a menor atlnidade com os a sua opinião sobre a compatibilidade ou incompat1biJim.ens tràbalhos como advogado; portanto, desculpe-me dade ; o ministcrio tomou a responsabilidade de juJaar·
V. Ex.. e o senado se a:aso os occupei com uma questáo compatível; não C?ntcstei, porque não ~e trata agora 0de
})essoal que··acllo ·que não deve occupar a grande atten- estabelecer a dou trma do obJecto. Se se tratasse de cs~ ·
~iio do senado ; mas creio q·~e o senado me íimi a justiça ta~elecet: o P.rincipi~, . entraria l!l questão, .c creio que
de crer e. de reconhecer que, á vista da insinuação feita Sl_lstentarw !Uillha OP.tnião. Senhores, ·Cstou amda conven~
1)elo nobre ~enador pela Bahia a respeito de um senador ctdo que é .mcornpattvel, assim como são incompatíveis
do imperio, ad\'ogado, e contra a sua vontade consultor outros mmtos empregos.
.
da repartição dos n ~gocios da justiça, devia dar logar a
0
Sa.
SJL
VEIRA.
DA
1\IOTTA
:
Se
se
tratasse.
alguma expansão, a algumas explicações que pudessem
afastar essa insinuação.
0 S'R. YISCONDE DE JEQUll'l~DONUA: -Sim, havia
!~e discutir; mas, com? não se trata agora, perguntei
0 Sn.. D. MA:NOEL dá um. aparte.
simplesmente qual a opmião do ministedo acerca di~ to.
0 Sn; SILVEIRA DA !\iOTTA:-Eu já disse a V. Ex., Creio que me tenho explicado.
·
Sr. presidente, que não faço opposição ao adiamento;
Senhores, toquei em outro objecto, e acerca delle osSrs.
e, como entendo que não posso retirar a emenda, eu mini&tros nada d:sserão. No meu conceito, e estGU condarei meu voto ao adiamento, visto que o g 1verno pro- vencido que no do paiz, é objecto sem duvida alguma iro-,
:mette acabar de completar o pensamento da minha emeu- portante. São as accumulações. O nobre presilente do
du, repetindo a· idéa de não prover e !li pregos que estão conselho sabe o abuso que se tem feito das accumulações,
ngos nem os que vagarem.
e sab~ o clamor que ha co~!ra ellas. Eu não desejo de ,
o SR. PRESIDENTE:- Tem a pabvra o Sr. visconde ce mane1ra algum:t que se cotTlJa o r·assado ; não, porque ·
podem tal vez allegar direitos adquiridos; mas desejo
Jequitinhonha.
chamar a ~ttenção do ministerio a respeito da.
0 SR. VISCONDE DE JEQUlTlXUONllA :- Tenbo ne- sómeate
continuação
tal abuso : é necess::.rio pôr cobro e aca~
cessidade, Sr. presidente, de dizer du11s palavras. Não bar com elle.de Nem
a constituição, nem as leis vigentes
tomarei ao senado mais tempo que 10 minutos. Quando o permittem. E' mais do que um alJuso, é um eséanda!o.
se fez a reforma das secretarias e appareceu o nome do
es.tou convenciclo, ue que n~ngucm mais .d? que·o
nobre senador por Goyaz, que acaba de sentar-se, nomea- Sr.Euprestclente
do conseaho pugn~r.a por esta opm:ão que
do consultor, pelas relaçó:)S que existem entre mim e o prolesso sem que tenha· por fltn hsoogear a S. Ex. ; se.:.
nJbre senador, encontrando-me com elle disse-llle que nllor~s, as accumulações enfraquecem a admhustraçáo
o $OU emprego de advogado era incompatível com o publica ...
logar· de consultor, e nessa occasião discutimos se acaso
O SR. Jo:nru: - Apoiado.
era ou não incompatível.
0 SR. VISCO:SDE DE JEQUITINIIOXUA: - ... pertur~
0 Sn. SILVEin.A DA MOITA: -E' verdade.
O Sa. vrscoNDE DE JEQOITrNnoNuA: - E' verdade, bão o serviço. Em todos os paíz.es se tem clamado conb-em ; e eu não fiquei convencido com· às razões dadas tra. cll.1s: as leis que as proscrevem ent e nós da tão do
pelo nobre senador por Goyaz. Já veem V. Ex., Sr. pre- seculo XVU l Não me declaro contra todas a:l accumulasidente, e o senado que não é insinuação feita agora, mas çGes; algumas ]la razoadas; algumas base~ das na na tu·
escrupulo que, linha e tenho ; é con vicçúo cm que e)t:tva, reza dns cousas ; outras, porém, e a mór parte de lias, ab •
e em que ainda continúo a estar, de que o emprego de surdas. Senhores, ha nas repartições publicas empregados
consultor é incompativel com todo aquelle que tem de que teelll cinco empregos a seu cargo ! Será istG convelidar com requerimentos c representações ao poder exe~ niente? Outros tet:·m quatro, e assim por diante. Senhores,
rlesejo que a administração actual faça relevantes serviços
cutivo, como procurador de partes.
ao paiz, encha-~e d~ glOJia, e ainda mai~ pelo modo JlOr
Sr. presidente, o nobre senador como que se estoma~ que se acha orgánisada.
gou por ter eu feito esta observação perante o senado
O Sn. FERRAZ. -·Peço a palavra.
rd!ativamento a um senador meu collega. Eu n!lo acho
O SR. 'VISCONDE DE JEQUITINIIONilA:;..... Ninguem mais
nisto nada de incongruente. Porque náo faremos nós reflexões EObre pr-incípios constitucionaes ou adm~nistrati~ do que eu, sem Ii~ongear os ministros actuaes, C'Stá emvos, emuora digão elles respeito a nossos collegas? Nós penhado em ver o min;sterio rl!diantc de muita glorla, c
devemos sor o~ primeiros a dar o excmp\o ao publico um dos motivos que o fará ganllar essa gl01 iJ é sem duvi·
dessa scvcridatlu t!e princípios; c como darmos esses da ·algum~ acabar com es:sc escandalo das accumulações,
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(Apoiados.,) Demos o prío a todos; embora não se corrija
de todo o,.pa~sado, tenha-se em attençào o que cumpre
fazer para o futuro.
,
(OSr. Silveira da lflotta entra no salão.) ,
,
Sr. presid(nte, eu não desejo demorar a disc~ssão, mas
.
não posso terminar l'Ste meu pequeno discurso sem fazar
uma declaraçM, visto que chega agora o nobre senJdor
po~eG~~~tre senador por Goyaz acha que houve incon.
d'
veniencia naqm 1lo qu~ e a IS; e, peço-lhe que releve:
se encontra a.lgum_a woposição incongruente, eu prcmptame~te a reur~rc1. ~e.o nobre senador, porém, julga que
na tnbuna nac10nal é hvre
ao senador o manifestar franca
.
e lealmente as suas opmiões, então queira continuar para
coruigo toda a sua henevolencia.
O SR. PRESIDENTE: -Tem a palavra o Sr. Ferraz.
O SR. FERRAZ; - Pedi a palavra unicamente para
declarar ao nobre senador que primeiramente attenda
aos factos.
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conhecimento, do que vai pelas secmtari.:.s. E, se me obri~
ga:em a entrar em pormenores, cu contarei ludo quanto
set. a este respeito., E recda~se de nãci achar hmmens babets para 0s empregos por não seremcstes b('tn retribui~o~? Aueuda-se ao gr~nde numero de Lacháreis habi·
h,slmos que se con:então com mesquinho~ ord nados oecupandfl 0 l~g~r de jui~ rr~uuicipal; observe· 50 0 gr~nde
numero de .J~tzes de dtreJto com 0 modico vencimento
dtl 2:4ooa. Jutzes tnmbem hJLeis, e nlguns haLitissimos,
com 15 e 20 annos:de serviço. Entretnuto, as comarcas estão preenchid:~s, como se vê no relJtorio da justiça.
Se não se ttm fallado nos augmcnt:>s d.ldos a outras
cl.as~es, e se não se tem cowp<nado com 08 modicos ,. 011..
cimentos da magistratura, como observou o nobre senador P?r 1\Iilus, é porque se esperava que esta classe tarn~
bem fosse mdhor retribui,Ja. Já na outra camara tinha
sido aprrovado um projecto que elevava os ,·encimentos
~:ti~agtslra~~ra -~ dos promotores,. proje?t~ q~e não
d ou cm d 1 ~.cus~ao p~rque o não qmz o maus~eno passa o, como t1vc ~ccastão de obser~ar por ma1s de uma
vez, lHas, Sr. presirlente, caus.l admtraiião o que disse 0
O SR. VISCONDE DE Jr,:QUITINHONllA: -Sem duvH.Ia Sr. e.x-pr.cddt'nte do· cunsdho em rela\iio. ao additivo,
nenhuma.
,
Com elle1to, ntaca se Jjrerogativns do poder executiv6
O.SR. PRESIDENTE:- Tem a p3lavra o Sr. D. Manoel. mondamlo-se suspe~der o pro~imentl) dos empregos que
O SR. D. 1\lANOEL :-: Eu só tumarei a palavra se vagarem ~.as repart1çõe~ ha pouco rcformndas ?. Uuanilo
não houver ca~a, Sr. pres1dente.
a abse!ll~lea geralnutonsou o governo para re!o1mar as
sec1etarws c para pôr as rel'orm~s logo cm execução
, • A' d
O SR. PRESIDENTE·- ID a lla casa.
n~o se reservou o direito de dar-lhes d~finitiva approva0 SR. FERREIRA PENNA :-Peço ainda permissão çao ? O sen.ado não tem agora tempo para minuC!maSr. presid .nte, para di1er mui poucas palavras, com o fi~ ll!ente exanuoar esse acto do governo, quer mesmo oude explicar o meu procedimento e o voto que pretendo vu· o parecer de duas commissõcs; mas, obse'r.va·odo que
dar nesta questão. •
e· numc1 o ~e empregados é excessivo, determina que
'fendo cu, quando se discutiu o orçamento do rninis- se ~obresteja no provimento dos logarcs que vagarem'
terio do imperio, exposto com toda a franqueza ao se- con~o uma medida de prevenção e cautela. Onde está
nado a minha opinião sobre as ultimas rd'ormns dns aquutaque ás prerogativas do pocler txecutivo? O sesecretarias de estado, notando o excesso que me parecia nado podia Já reprov11r todas as re:formas, e nàGJ póde dehciver no pessoal e na despeza, tando até decl:Jrado que cretat· uma medida pruden:e e sensata! Bem se vê que
não duvidaria apre:entar uma emenda que debaixo de ~ s.r. senador por Minas cotava dormitando quando proc~rta> clausulas autorisasse o governo para alterar os lertu taes proposições. Cumpre notar que a S. Ex. é .in~
seus r~.-gulameLtos, não poderia agora n '·gar o meu voto dilferente que plsse ou não passe o adJitivo, porque· não
de adbesão a qualquer outro meio que se otlcrecess 3 ~e 1m porta com a c'ensura que elle contém. E com que se
como mais razoavel para conseguir-se o mesmo Jim. 1m porta o honrado membro 71\las, senhores, a unica razão
11or isso acompanhei a maioria do senado votando (·ru que obrigou o ~r. senador a pedir a palavra foi justafavor da emenda que oll'ereceu na sessão de hontem 0 mente pcira ver se con,l'gue do senado revogar a decisão
nobre senJdor por Goyaz; mas, d~sde que tive occasião que proferiu h.utem apl'r0vando o adJitivo~ Embora.
de examina·la mais~ ttentamente e dt! assim descobrir os S. Ex. queira apparentar indill'erença, desde que hoje se
inconvenientes a que póde dar togar, j1~Jguei do meu most·ou que o additivo continl~a uma censura ao minis~
dtver manifesta-los ao senado, para que elle 1esolvesse telio de 1:>. de dezembro, era preciso persuadir ao senado
tm sua saL~doria o que tivetJse por mais couve- que não devia hoje apprevar o artigo, e então recGrre-uniente.
se a um argumento capcioso, mas fraquissi~o, de que o
Em consequencia àe minhas observações, que a diver- senado. atac:J prerogat!Vi.lS do poder executivo. Que desos membros da casa teem parecido bfru fnodadas, pro- nodado campeão das prerogativ~ts do poder exe:cutivo!
põe o meu honrado amigo senador por l'rlmas-Geraes que E o lwnrado membro por Goyaz não se defendeu de uma
~ emenda seja adiada e submettida á considerbç~o das taf accusação l
. · .
11lustres commissões que se achao encarregadns do exa.
Pois Lem, e11 tomo a sua defesa e sustento o artigo
me das reformas das secretarias.
additivo, principalmente porque o considero uma cenDepositando toda a conti~nça na solemne promessa que ~ura ao ministet iode 1.2 de dezembro.
,
o nobre presi lente do conselho, por si e em nome c.le · ;. Fmuora o honrado senador por Goyaz se esforçasse
seus illustres collegas, tem feito de poupar os dinlwiros depois em declarar uma e muitas vezes que não tivera em
pub!icos quanto Sl!ja compativel com as exigencias do viota censurar um ministcrio a que prestou decidido
serv1ço, sohre~tando no proVlmento dos lagares que não apoio, todos ficárão com·encidos do contrario, porque o
forem de absoluta uecessidade (apoiados\, e esperando honrado senador achou exce~sivo o pessoal empregado
iguàlmente que as i!lustres com missões se esforcem por nas repartições reformadas. Nesta declaração é que está a
apresentar com a ma1or brevidade pn2sivel um parec:er censura, censura que já tinha feito em conversas partique habilite 0 s~:n .di) para tomar sobre este importante culares com os seus amigos, como, por exemplo, o
assull_lpto a clehberaçao que for realmente mais ju·sta e Sr. senador Vasconcellos •.
al'ertada, n:io duvido dat' 0 meu voto ao adi.:~mento nos
1\Ias, senhores, o honrado consultor disse que não houve
termos em que 0 propõe 0 meu nobre amigo.
reformas, mas um simples ensaio. O Sr. lente jubilado
quer zombar do bom-senso do senado l Uma reforma a
O SR. PRESIDENTE:- Tem a palavra o Sr. D. Manoel. mais completa, que custou ao thesouro mais de 600:000$,
O Sn. D. 1\IANOEL: - Quero dizer duas palavras, por- ch:Jma-se cnsa:o I E' um gracejo pouco proprio desta
que ouvi proposições que me não soárão bom. Devéras cnsa. Part'ce que o honrado membro já está arrependido
disse CU cousas JJOVaS quan Jo fii)Urei a hypothese de aug· de ter o!J'L:recido O additiVO, principalmente depois do dismentar-se o numere de empregados sem accrescimo d~:: curso do Sr. sena flor por Minas. Já queria retirar o seu
despeza? .Se o trabalho é ce>mo dous, ha de ser remune- .I'[Jnijicalivo artigo, t~ndo nntcs conl'erenciado com o
rado como quatro? E' justamente o que aconteceu com as Sr. visconde de Abaeté, que provavelmente lhe exprobou
reformas. O trabalho hoje é talvez metade do que foi nn- a sua ingratidão. E' notavcl €JUe o> S1 s. ministros votassem
tes dellas; assim m'o aJ!irmou pes~ol que tom perfeito hontcm pelo additivo, e de certo nrto são clles menÓli
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?elosos das prerog1tivas do p,.dei' executivo do que o
honrado SC!nador por Minas. Já vê o senado que, se houve
hoje doutdna no~ a, é a que expoz o Sr. ex-presidente do
conselho.
,
Sr·. presidente, devia parar aqui, mas tenho necessidade de dize.r :.ind~ poucas pal:.tvras em resposta ao Sr.
consultor. Fot de mtster que o Sr. ~abuco e o Sr. visconde de Ab:.teté pedissem, rogassem, instass~m com o
llonrado senador p0r GC:Jyuz para que aceitasse o emprego de consultor. O honrado membro repugnou, resistiu
por muito temp·l ::os desejos desses senhores; mas, qu<Jn
do se invocou um nome a quem se deve o nnior acatamento, o honrado m, mbro abaixou a cabeça e di se:
Aceito. » O senado ouviu tuJo isto cm silencio! Em
que estado está o pJiz, que .é necessario recorrer a um
nome por todos vene1·ado para obrigar um brasileiro a
aceitar um cargo muito honro,o, que dá o titulo de conselho e 5o oa por mez l Prostrárão-se dous ministros aos
pés do SI'. Silveira da Motta, não obtiverão um- siríl; e
foi-lhes preciso invocar a corôa, à corôa, que lt'm centell:J.S de subditos Jeaes e dedicados promptos a acdtar as
suas grayus e a servir an paiz.
Que desint~:resse mostrou o honrado seu?. lo r pela minha provincia natal! Mas. isw não admira, porque o d . siutercsse é uma das muitas virtude> do illustre consultor.
Perdôo tudo ao honrado .senador·, mas permi\ ta me que
lhe diga que não foi prudente cm !'aliar na corôa, corno
dando a entender que a corôa o mamlou couvidJr para
aceitar o cargo de consultor.
O Sn. PRESIDENTE : -Não cnt, ndi que se chamasse
a cor(la á discus•ão pelo f .. cto de dizer-~e que o respeito
devido a um1 alta entidade ....
O SR. D• .!IIANOEL : - PerJóe-me, disse que os Srs.
mir:i.:tros invocárão um nome digno do maior respeito.
0 SJ.t. PRESIDENTE; - Isso não ouvi eu.
O Sn. D. l\L~NOEL:- Pois ouvi eu e outros senadores que prestúrào all~nção a0 discurso d·J honraclo memLro. Provavdrnente ao discurso se fará a convemcnte
mr,ditlcação, roas a impressão e~tá feita no animo dos
que o ouvirão.
.Mas, Sr. presidentr, o honrado consultor nos annunciou ho~e qc•e vai sapprimir-se; é o termo de que usou.
Não supprima-~e, 6r. consu!Lor; continue a felicitar
este Ilrasil, d.1ndo Loas consulta~ sobre negocias eccleriasticos, de que de certo tera feito estudo profundo:
digo· terá feito, e não fará, porque receio muito que os
provarás, que, srgundo corre, lhe dão bJstante dinheiro, lhe roubem todo o tempo e não possa e;tudar a fundo as mateiias ecclcsiosticas.
Eu tambem ouvi referir os motivos por que o Sr. sena·
dor a principio pôz duvidl em aceitar o logâr de coosul·
tor ; mas não quero cansar a attenç:io do senado, e por
isso os não e~pvnho e desenvolvo •. Aínda uma vez peço
2.0 Sr ..cons~l!o~ que se não supprimcz, porque ficará a se·
Ci'etarta da J usllça em eterna orphandade. O que será dos
negocias eccle~i.tslicos l Vão á garra decidiJ~mcnte! Não
nos ubandoneis, ecclesiastico consultor! (Risadas.)
. O no.bre seoadot' ~is::e ao~ seus amigos que não queria ace.t~r, porque JUlgava o Ioga r de consultor incompatí~el com ~ ptofi,;~ão tle udvo3ado. :Foi L~m que se
veotdasse. hoje essa qucstiio, e que o Sr. prcSl•icnte do
conselho mterpuzesse a sua opinião.
Não cmiLtirei sobr(} ella o UleU juizo, rorque parece
q1.1e o logar de consultor será supprimido, visto como encontra ~ma opposição geral, mesmo da pai te dos que
com ma1s afinco su~ttntárão o miuistt:rio de 12 ele do
zembro.
·
~ou t~rminar o meu discum~, asseverando a meu nobre
am1go, lllustrado st naJo~ por 1\Iims, que !lei de dar o
meu YOto ao sott requenmento sem fd2.er a menor re·
ilexão.
A ct:nmra e~tá feita ; a appl'Ovação quasi uuanime que
hontem t~v~ o additivo prova que o S( natlo não deu o
se.u .asse~llment~ ao acto mais escandaloso que praticou o
mlmst~no dJ 01to mezes incompletos. Oilo me; cs para
~e te anuo~ I Que ca~tigo tl soLei b:1!
k

A discussão ficou adi:.d.:t por não haYer casa.
,
O Sn. PRESIDENTE deu para ordem llo dia da seguinte
sessão:
·
·
.
Discussão da redacção que se acha sobre a mesa·
Nomeação de tn•s membros para comporem, com ~utros
tantos d.t C:Jmara dns d~putados, a commissão· mixta que
tem de propô r a 1 efo ma do regimento commum:
. Contiuuação da discussão das e:Mndas novas ao pro•.
JCCto de lei do orçamento;
18 e 2a discussão das propo~ições da camara d?s .depU:.
t;~dos: 1a, elevnwlo a M loterws per anno ns 12 Já cOnce~
dtdas á crupreza Jyrica italiana desta capitd!; 2a, :tpprovando a pens:ão a!lnual de 4·80~ concedida a D. Jo.nna
Carlota IteLello Le:tflo Ban:leira;
E as outras materi<:~s já desigtndas.
Leyantou-se a ses~ão ás 2 horas da tarde.

§c§são emA

2~ ~e

ago§i®.

PllESIDENCIA DO SR. lliANOEL IGNACIO CAYALCANTI
DE LACERDA.
Suli~lliARIO.-

EJ?pt:diente.- Ordem do dia.- Approva·
çao da redncçao do projecto de lei de jixoçao tie jm:ça
naya~. - El~zção de tres membros para comporem a co 11i.
rmss~~~ de :r;form~ do regimento comnwm. - ContinuaÇcio
da ult1ma (mcussao da.ç novas emendas ao projecto. de· lei
do orça~nento. Encerramento da discussão. Votação. Approvaçao das emendas e da proposta.- 1a discussão da
J?roposição da camara dos deplltados concedendo lcterias
a em preza Lv1·ica italiana desta côrte. Discurso do. Sr.
S,Lt•eira da !rlotta.
A's 10 3/'1· hor~s da man111i o Sr. presidente abriu.a
com 30 Srs. senadores.
Lida a acta da antecedente, foi approvada.
0 Sn. 1° SECRETAR:O deu couta do serruinte
o

ses~üo

EXPEDIENTE •

Um offido do 1° secretario da camara dos t!eputados,
acompanhando a proposta tlo poder executivo que fixa as
forças de terra r,ara o anno fiuanctiro de 1860 a 1.861,
com as emenJas da mesma camara.
PROPOSTA.

« Art. 1.. As forças de .terra para o anno financeiro ele
1860 a 1.861 constar~õ:
c § 1.. 0 pos ofliciaes. dos corpos moveis e de guarnição,
da repartJ.ção ecc!es1aslica e dos corpos de saude; de
estado· maiOr de ia e 2a classe de en-·enLeire:s e de
o
. general.
'
esta d o-mawr
c _§ 2. 0 D.e 16,.000 praças de pret de litJha em circums·
tanCla~ ot:dmana~, e de 24,000 em circurn~tancias extraordtnanas.
c § 3. 6 De 1,'120 praças de pret em companhias de pedestrts.
_
cc A~t. 2. 0 A altera\~O que as f()rças fixadas houverém
Je soU1·er em qual~uer das circumstaocias acima mencionadas terá Io~ar por au~mento ou diminuição das praças
de pret
do
. das companhi;tS dos corpos arre"itnentados
o
exerc1to.
c Ar r. 3. 0 As forças fixadas no art. 1o srrilo ccmpletadas por engajam~:n to volunturio, e, m insufficiencia
d~ste meio, pelo recrurnento, nes termos das. disposições
v1gentes.
cc O contingl'.nte. n~ce:sario para completar a~ 1lit~s
forças será d1stnbu1do em wcu.llStilnCias orJwar1as
pelo município da côrte e pelas provindas.
cc Art. 4. 0 A. re~peito dos indiviJuos que assentarem
praça voluntariamente, ou que forem recrutados, terão
Jog"r as seguint~s disposições :
<< § 1. 0 Us voluntarios sc:rviráõ por seis annos, e os
recrutados por nove.
« § 2. 0 ~sv?luntárivs, além da grat:ficação diaria igual
ao soldo mtetro, ott ao meio soldo d~J primeira p1·aça,
0

I
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emqua;J!.o forem praças de pret, conforme tiv~rem .ou
no exorc1t0 o tempo marcado na le1, percern·mio de engajamento uma gratificação que
não cxce:la a.-1.00$; e quando. concl.uirem seu tempo de
~erviço e forem escusas te1úo umJ. c.Jata de terra de
22 500 l raçr.s quauwlas.
'cc § a.o A qu:111tia que exune o recl'utado do serviço
contimía s ser a de 600~.
" Art. 5. 0 O governo fica autorisado para destacar até
.1..000 prar;as da guarda naclon 1! em circumstancias cxlraordin:úias.
cc Palacio elo Rio de Janeiro, 12 de maio de 1859.B/wwtl Fdi::a.rdo de Souza e Mello. •
r1ãn >ervrdJ
JJe: úO como

..
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da provincia do Maranhão, que dcveráõ ser extrahidas na
córte, segundo o .pl:mo das concedidas á Santa Casa da
Misericordia ~esta cida~lc, c sem p1·ejuiso das concessl!les
f~itas até IH>JC no mootepio dos servidores de esrado e
hospitaes de caridade; re~ogadas para esse fim quaesquer
disposi<;ões em contrario.
« Paço da camara dos deputados, em .18 de agosto
de 1859.- Conde de Baeperuly, presidente - Francisco
Alvares da Silva Campos, 1° secJelario.-Antonio Pereira
Nnto, 2o secret;;rio; •
·
·
.,...., ......,..-:.;,...
« A assemb~éa geral resolve:
...•,.....

a Art. 1,o O governo Gca autorisado para glifálitirá
companhia União e Industria, incorporada pelo decreto.
EME~DAS FEITAS E APPROVADAS PELA CAMARA DOS n. 1.031 de 7 de age~sto de 1852, ou para contrabir. elle
DEPUTADOS A' PROPOST.\ DO PODER EXIlCI'TlVO QUE mesmo dentro ou fóra do imperio um emprestimo que
FIXA AS FORÇAS DE TERRA PARA O ANNO FINANCEIRO não exceda a quantia de 6,000:000S, dos quaes serão apDE 1860 A. 1861.
plicados até a,ooo:oooa á conclusão da linha da estrada
de rodagem pela mesma ccmpanhia emprehendida. de
• Accrcscente~se no Jogar competente:
Petropolis á Cid.:rle do Parahybuna, e o restante ao pagammto do que ella deve por letras caucionadas com ti• A ::tssembll a geral dtcreta :
tulas garantidos pelo governo, em virtude do disposto no
cd.rt. 6. 0 (additi vo). As habilitações sci<:ntific~s, exigidas art. 22 da h• i n. 939 de 26 de s: temb 1o de 1857, e por
na lei n. 585 de 6 de sttemhro de 1~50 e no regula· letras endossr.das pela thesouraria da província do Rio de
mento approvado pelo decreto n. 772 de 3l de mJJ çn Janeiro.
de 1S.tl, para o accesso dos officiats das armas de ca, Art. 2.o No caso de rer pelo gováno levantado o
va I!nría e inf,mtaria, n;io comprehen lidas na disposiç:lo emprestimo de que trata o artit)O antecedente e applidoart. 37 do citH'Io regulamento, são desrle já dispen•a catJ.J nos fins nci:e drterminados, poderá O mesmo goda$ pa.ra o preenchimento de dous terço.s ~as vagas que v~rno, !e entt>nder convcnient<', apreprbr-se da. dita
estrada por todo ou na parte correspondente ao valor
se venfic3rem annualmen te nas duas rtler1das armas.
• Art. 7. 0 (adJilivoj. O governo fica desde já autori- total dos cnpitaes por elle fornecidos.
sodo para:
·
a Art. 3.o Serão applicados ao pagamento do juro e
a § 1,o Alterar os regulamentos da secret:~ria de estado amortizaçãa, que tJão. excederáõ a 7 o{o do capital
dos negocias da guerra, das reparti~ões do ajudante-ge- ~ue 0 governo houver de contrahir _()Or emprestJmo,
n'eral e do quartel·mestre gener~I, e das ft~brícas da pol- assim os juros garantidos pelas previnctas do Rio lle Javora e rle ferro de S. João de Ipnnem.1 , não augmen · ncíro e lUinas-Geraes, e pelo thesouro nacional aos capitando o pessoal ora existentl", diminuindo na somm 1 taes despendidos na construcção da estrada, como. o rentotal dos creditas votados para estas repartições e e~ ta- dimento desta.
·
,
bclecí tentos uma qu~ntia nunca r.oen~r de 25:000$ , e
• Art • .t.o ·O governo fará no contrato com a companl1ia
convertendo em renda publica os emolumentos cobrados . a uovação que lôr conveniente, em virtude do disposto nos
ptb secretaria de estado.
artigos antecedmtes.
·
• § 2.o iUoditlcar os regulamentos das escolas mil.itac Art. 5.o Fica revogado o aJ t. 22 da lei n. 939 de 2G
re~, sem augmentar o numero dos annos de eHudts e a de setembro de1.857, e mai; disposições em contrario.
cc Pa~o da camara dos deputados, em 2'~ de agosto de
despeza pi'ocedente do regulamento approvado pelo decreto n. 2116 do '1° de m~~ço de 1858.
1859.-Conde de Baependy, presideOJe.-Fràncisco Alvares
• § 3; 0 Es~abclcccr na prqv:'ncia de Mato-Grosso desde da Silva Campos, 1.o secretario. - Antenio Pereira Pinto,
já, uma fabrica de ferro e outra de ,po:vora, dando-lhes 2o secretario. »
os competc·ntes regulamentos.
-bl
1
1
« §~.. o s~parar as duas companhias de cavaria ria do
• A assem é a gera reso Ve :
corpo tho da proviucia da Bahia, afim de formar um es« Artigo unico. São coucediJas <luas lo!er.ins para as
quad1 ão.
obras da cape lia de Nossa Senhora da Boa Viagem Ja frecc § 5.o Crear desde já maia sete companhias de pe- guezia de Nossa Senhora da Conceição da cidade.da Arêa,
rlestres, sendo uma dtst;nada ao serviço da policia do llio na provin<:ia da Parahyba, que dever:lõ ser extrahidas na
Jequitinh5.mha, ···na provincla de Minas-Geraes, .duas á córt~, segundo o pl?!IO das concedi~as Santa Casa da
gua1 ni~ão dos novos presídios das margens do no_ Ara- M!sericordia ,desta ·.~~~ade, .e sem preJU!zo das concessõ.es
guaya e protecção dos habitantes de outros sertoes da fetta~ até boje a? monte-p1o dos serv1dqres do estado e
província de Goyaz co~r.ra as incursões dos selva.gens, hosp1t~es d~ :andade; l'Glv.ogadas para esse fim quaesduas ao seni~o da policia das comarcas da. Boa VIsta e, ,quer d1sposiçoes em contrano.
.·
.
• Paço da camara dos depu~ados, em 2~ de ~gosto. de
Paracatü, na provinc1a de Pernambuco, e d~as ao mesmo
set·viço das comarcas de Urubú e Xiquc-X1que, na pro- 1.850.-Conde de Baependy, pre~:dente. - _Franc1?co A_lvavincia da n~hia.
. .
res da Silva Campos, 1. 0 secrt:tano.-Anl~mo Pere1.ra Pmto•
a § 6.o Dar nova organisação aos ccrpos fixos da rrc..: 1o secretariQ.. »
víncia de Mato· Grosso.
·
.
. .
· • A assembléa aeral
resolve:
0
, Arti"o unico. São concedidas duas I·· terias para a
• Art: s.o (add:tivt•). Ficão revogadas as dtspoaJções em
0
•
d ·1 d s
A
· d p
contrano.
cc Paço da camara dos deputado~, em 24.de agosto 1859.~ conclusão da l!Jal~tz a vil a e ant~ ntomo a. aConde de Baependy,presidente.-Francisco A luares da Silva. trulha, na p_rovmc.ta d~e S. Ped1 o do o-Grande do Sul,
Campos to secretario -Antonio Pereira Pinto 2o secrl!- que de~e1áo.ser extl'c~hdas na c~rte? se 0 ~ndo o.pl~no das
t· · '
•
'
concedtdas á Santa Casa .da MJseriCordia desta cidade,. c
mo. u
sem prejuizo das conces~ões feitas até boje ao montepio
dos servidores do estado e bospitaes tle caridade; revoForã0 a imprimir.
Mais tres oa1cios do mesmo 1o secretario, acompa- gadas para esse fim qu!lesquer disposições em contrar!o·
nhando as seauinte
• Paço da camara dos dep~tados, 24. de a.gosto de 1859.
3
0
-Conde de !Jaependy, prt:sHlente.-Franc!sco Alvares da
PROPOSIÇÕES.
Silva Campos, 1. o secreta! io.- Antonio l'ere!ra Pinto,
2o secretarie. •
A assembléa geral resolve:
cc A assonLléa geral resolve :
• Artigo unico. Ficfio concedidas duas loterias para .a
i< Artigo unico. S1!o concedidas . duas loterias paraas
escola pr~tica de agricultura, crecld.l na cidade de S. Ll1L~

*
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()bras da ig•·eja de S. Gonçalo da cót te, que deveráõ ,« A assembléa geral resolve:
ser extt'ahidas na córte, segando o plano das concedidas
Art!go uni.co. E' conc.edida uma ,loteria para as obras
á Santa Casa da ~tiseiicordia desta cidafie, e sem prejuízo da •matriZ
da v1Ila do lpu, na provmda do Ceará u
das concessões feitas até hoje ao montepio do3 servido~ deverá ser extrahida na córte, segunJo o plano das 'c~n e
res do estado e hospitaes de caridade; 1evogadas para cedJd.as á Santa Casa da Mi~~ricord.ia d~sta cidade, e se~
esse fim qua.esquer disposições cm contrario.
preJtuzo das concessões feitas ate h•,Je ao montez)io dos
« PJço da c;~mara dos deputados, em 2.t de agosto de
servidores .do estado e lto~pila~s _de carid~de; revogadas
1.859.- Conde de Baependy, presidente.- Ji'rancísco Alva- para esse flm quaesquer d1sposJ~oes cm contrario.
res da Silva Campos, i o secreta1 io.- Antonio Pereira Pinto,
cc Paço da camara dos deputados, em 24 d~ ago to de
2o secretario. »
1859:-Conde de Baependy, p:t·si lente.- Francisco Alttares
da Szlva Campos, i 0 secr~:Larw.- Antonio Peretra p nto
" A. assemblé::t ger::tl resolve:
'
« Artigo unico. São conced1d::ts duas loterias para a 2a secretario. •
conclusão da matriz da villa do Acaracú, na província do
Forão todas a imprimir, não estando já impressas.
Ceará, que deverjõ ser extrahidas na córte, segundo o
Comparecêrão no decurso da sessão mais 10 Srs. Se"'
plano das concedidas á S:~nta Casa da Misericordia desta
cid.ade, e sem prejuizo das concessões feitas até haje ao nadore~.
ORDEl\f DO DIA.
montepio dos serv1dores de estado e hospitaes de caridade ; revogadas para esse fim quaesquer disposições
APPROVAÇÃO DE REDACÇÃO.
em contrario.
~< Paço da cam,nra dos deput~dos, em 2.1. de ~gosto de
Entrou em discussão, e foi sem debate approvada, a re·
1.859.-Conde dtl Baepcndy, presidente. - Franczsco Alva-! dacção do projcc1o de lei fixando a força naval para 0
res da Silva Campos, 1. 0 secretario.- Antonio Pereira Pinto, anuo fin~nceiro de 1.860 a 1861.
2o secretario. »
ELEIÇÃO DE TRES lliE~lBROS PARA A COMMISSÃO 1\IIXTA
« A assemhléa g"ral resolve :
. DE REFOR!.IA DO REGIMElliTO COllll\IUl\1.
<I Artigo unico. São concedidas duas loterias para as obras
da matriz da. villa de Baturilé, na provincia do Ceará, que
Procedendo-re á nomeação de tres membros para com~
cleveráõ ser extrahidas na côrte, segundo o plano dai con- porém., com ~utros tantos da camara dos deputados, a
cedidas á Santa Casa da Misericordia desta cid~de, e sem comrmssào m1xta q~e tem. de propór a reforma do regi~
prejuizo das concessões feitas até hoje ao mcntepio dos mento commum, f0rao elettos os Srs. : Vasconcellos com
~ervidores do estado e hosp:taes de caridade ; revogadas 22 votoa; Souza Ramos com 20, e visconde de Sapucahy
para esse fim quaesquer disposições em contrario.
com 18.
,
« Paço da camara dos deputados, em 24 de agosto de
1859.-Conde de Baependy, presidt:ute.-Prancisco Alvares ULTIMA DISCUSSÃO DAS EMENDAS NOVAS AO PROJECTÓ
da Silva Campos, 1.o secretario.- Antonio Pereira Pint!J,
DE LEI DE ORÇAMENTO.
2o secretario. •
Continuou a ultima discussão, adiada na se~são antreé·
« A assembléa geral resolve !
dentE', das emendas nov<~s ao prejecto de lei ue orçamento,
(( Artigo unico. São concedidas duas loterias repartida- para o exercício de 1859 a i860, conjunctamente com o
mente para as obras da matriz da cidade do lcó e capella requerimento do Sr. Vasconc~:llos a}loiado na referida
.
de S. Vicente da cidade do Crato, na província do Ceará, sessão.
'j.iJJgada sufficientemente discJJtida a ma teria, for ã 'l ap·
que deveráõ ser ex.trahi.las na côrte, segundo o plano das
concedidas á Santa Casa da Miserieordia desta cidade, e provadas todas as emendas do Sr. Silva Ferraz, menos a
sem prejuízo das concessões feitas até hoje ao montepio do § 34 art. 2o, por estar comprehendida. em outra que.
dos servidores do estado e llospitaes de caridade ; revo- consignava a quantia de 60:000g para o mesmo serviço.
A tmenda do Sr. Vasconcellos, que fixa em 3:000$ o
gadas para esse fioo quaesquer dispnsições em contrario.
cc P;,ço da camara dos deputados, em 24 de agosto ordenado do director da casa de correcç~o, foi appr0vada.
A emenda do Sr. Silveira d:t Mottr f0Í approvada na
de i859.-Conde de Baepe11dy, presídente.-Francí~co Al·
vares da Silva Campos, i o ~ecretario. -Antonio Pereira sua ia parte que autorisa a despeza com a reforma das
sfcretarias de estado;· ficando adi11da a 2a parte por ter
Pinto, 2a secretario. ))
sido approvado o requerimento Glo Sr. Vascon.;ellos.
c{ A assembléa geral resolve:
Posta a votos 'a proposta, como se acha emend.H.Ia; foi
« Artigo unico. E' concedida urna loleria para as obras approvada, e remettidas as emt:ndas à commis~ão de re~
e augmento de patt·imonio do recçlhimento do Santis~irno dac~ão.
Coração de Jesus da villa do Jagliàras~ú; na província de
l)ernambuco, que deverá ~e r extral1ída na côrte, segundo
LOTERIAS A' EMPREZA LYRICA ITALIANA.
o plano das concedidJs á Santa Casa da 1\lisericordia
I
deota cidade, e sem prejuizos das concessões até hoje' Seguiu-se aJa discussão rla proposição dà camara dos
feitas ao montepio dos servidores do est.ido e hospitaes deputados;':'elevando a 2.1. loterias por anno as 12 já con~
de caridade ; revogadas para esse fim quaesquer di~po cedidas áempreza Jyrica italiana desta capital.
sit;õe'S"'em-Contrario.
O SR. SILVEIRA DA MOTTA : - Sr. pres.idente, eu de·
« Paço da camara dos deputados, 2.t de ag,sto de 1859. sejava saber l'e esta resolução está acompanhada de al·
-Conde de Baepcndy, pre~i lente.-Prancisco Alvares da guns documentos.
Silva Campos, io secretario.-Anlonio Pereira Pznto, 2o . (E'-llle enviada a resolução, e ·o orador, exain'nando,
secretario. »
·
continüa.)
<c A assemLlé.l geral resolve :
Sr. presidente, antes de entrar na materia, tenho de fa·
" Artigo unico. Sito concedidas duas loterias para as zer um requerimento de ordem; por isso é que principiei
obras da ig• eja de Nossa Senhora da Conceição da capi· perguntando se esta resolução tinha sido prec~:d da de al~
tal da provin·~ia do Ceará, que t:leveJáõ ser extrahidas nt• guns exames e documentos.
Vejo que unicamente exisle um quadro demonstrativo
córte, segundo o plano das concedidas á Santa Casa da
l'llisericordia desta cidade, c &em prejuízo das concessões dos <.trthlas, coristas, homens, d~mas e mais empregaJos
feitas até hoje ao montepio dos servidores do estarlo e do theatro Iyrico, que mensalmente recebem otdeMõos,
llospitaes de caridade; revogJdas quaesquer dhposições e em uma nota deste quadt·o demonstrativo vem simplesmente a d~!claração de que o rendimento do the~tro
em contrario.
.. Paço da cama a dos deputados, em 24 de agosto de lyrico se reduz a 900U pOt' cada recita. Ora, Sr. pre.i·
1859.-Conde de Buependy, pre~iJente.~ Francisco Alva- dei~te, tendo o corpo legisl3tivo concedido uma subven·
res da Stlva Campos, i 0 secrctado.-Antonio Pereira Pinto, ção de 12loterias annuhcs para o theatro lyrico, teve em
vista sem duvida dar este auxilio con!ando com certas
2o sccre ta tio. •
•
·
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noccssitladcs clo tlleatro e com a sufficiencia dos meios
0 Sn. B.\.R:\0 DE QUARAUIH: -A questão nüo é do
que forão dados,, p::~rque ellas forão conccd'fl.ts a re- nomes, é de despeza; faz-se ou não esta dcspeza?
querimento dos wteressarl~~ e clles acllár~~ que 12
O Sn. SILVEIRA DA MOT'l'A :-A questão é sem dulo terias anouaes erJo s ufiwtentcs pat·a auxllur a r e- vida
de despeza; estou l'.illa[jdo dos nomes,·porque preceita ord'naria do estabeleciment•:>, Agora, porém, cm
·
Joaar de 12 loterias pede se 2!~; é obvio que, desde que tende-se demomtrar a de~peza com elles.
O
Sn.
n.uxo
DE
QuARAlll:U::Mas
não
ha
outros
0 ~orpo legislativo concedeu 12lotcrias, ou Uli·:OOOg de
subvenção por armo, e:1gora se lhe pede 2!~ loterias, i· to que substituem eotes?
é 288: ooog, é obvio, disse, que o legislador para muJa r
O SR. SIL1'JÜRA. DA MoTTA : -Porventura estames
d~ oph1ilo, te nd? concedido 12 loteri~s e agora pt·eten. em circumslandai de carregarmos com a enormede~peza
dando-se 2 L, eXIJa que se lhe d~mon: trc que as 12 náQ fo. lll razão rle 1.20·000~ por anno com a cantora I>e Ia
lÜJ suffidentes e que as 2'~ são necessal'ia~; ora, se-nhores, Grange e cE tes ultimos que chegárao, cujos nomes não
pUdt!·Se dizer por esta s:mples demonstração (ref~rinclo-se me rec:mlo, mas que 03 Srs. dtletantti me pedem auxiaos documentos) que as 12 loteri:1s concedidas não ~ão sufii- liar....
clentes? O senado tem conhecitr.eoto d:.s r<lzões que actuáUl\1 Sa. SENADOR: -1\Iedori e 1\Iirate.
rão para que o sub~i.Jio das 12 loterias sejão insufiici~n
tcs? Não, por certo; eu creio que .o senado tem t::..nta . 0 Sn. SILVEIRA DA 1\IOTTA: -Podemos, pergunto
conscicncil da insufficimcia das 12loteria.s como póde ter eu, gastar essa somma mensal com esses tres cantores? ...
da necessidade das 2~.
Creio que os tres gaohão 25:00 O~ por mez li
O Sn. :u.nXo DE QUAR..!.llll\1 :-Para se conl1ecer essa
0 Sll. BARÃO DE Qu AHAIIIlll : -Som me tudo, e veja
nec:s)idade basta olhar-se para o ordenado d)s artbtas. se no fim do anno ha ou não essl despeza.
O Sn. SILVEIRA D.\. MOTTJ. :-:-Não basta, porque aqui
O Sn. SILYEIR.\ n.t l\IOTTA :- IIa ainda outra ques(r~ferindo-se aos documentos) eXIste a !'t:laç~o dd um pes- tão a tratar antes da prin~ipal, c é saber-se a necessiscal movei, que ora está um, ora esra outro; nesta. rela- Jade deste auamento' porque senhores só pelo facto de
ção estâ mencionad~) pessoal que j.á não exi~td no thentro, se demonstra; que .~· gastão' 32:000$ por mez, não fica·
e no entrE tau to esta comprehendrtlo _para lazer avullar a ::.provada a necessidade de d.1r-se mais uma concessão de
despeza do tlw:.tro; por exemp!o, I'Xtste na relação o no- ·1.2 loterias.
me Je Emmy b~Grua, que esta na Europa, e entretanto
_
t' seu· nome fi uraodo como se anui estivesse
O SR. nARAO DE QuAB.Umi dá um aparte.
~s a o
·'·
-~
·
.· ·
o
sn
VALLASQUES :-Está na Europa com licen.-a d
O .sn. SIL·YEIR~ DA MoiTA: --:Estou f~zendo a conta,
•
••
.
.
't
a e he1 de resolvensto em trocos mrudo~. Sao 144:000$ de
dl!'cctona.
'::
subvenção; ha 10 recitas· por mez, pelo m~nos; o1i'1i
O Sa. SILVEIRA DA MoT'rA :...:.Informárão mnl a V. Ex.; sempre calcular pelos entendedores da opera 1talian:1 q!le
eEa rescindiu o seti contrato. O outro tJoma que se este barracão chamado theat1'Dprovisorio, e que por desacha na relação é o da cantora Ida Eddvira, que tambem graça do paiz ainda não houve uma chuva que ·o deinão está contratada 11•> tlleatro ; entretanto e;tá o seu tasse a baix.o (riso), tão va~to cornO é, cem o ~umero
nome figurando para se f~zer chegar a 32:000g a despeza de camarotes que tem, dá em cada recita completa, demensal do thcatro. Já se vê, senhores, que por ora não duzidas as despezas do pessoal e as do movimento da
trato da que~t:io principal, isto é. se !ta ou não necefsÍ· scena, illuminação; orchestra, etc.,~ a 3:000~ ; mas que
dade de subven~íonar o theatro lyrico; ·esta que.Stãô}re- es:e rendimento não se podia c~lcular, dadas as condições
~ervo-a para depois entrar nella a f~.ondo, porque qü'ero em que está o theatro lyrico actualmcnte, em conse·
s;,ber se este miseravel paiz está em circumstancias de quencia de haver quasi sempre enchente, p;>r causa
ser sacrificado á mania tlleat!'al....
dos bons c<mtores que tem; porque na verdade nunca
estivemos em melhores circumstancias , nunca tivemos
O Sll.. D. MANOEL: -Tem razão, tem razão, apoiado. uma companhia mais complr~ta .... Estamos felizes .... ·
D

..,.

O Sn. SILVEIRA DA 1\fOTTA: - .... ce este miseravel
paiz, q11e tem nect ssidade de tantos mell10ramentos ele
wimeira ordem, qui! tem neces~iJade de pão para a boca,
crue tem t:mta pobreza, que tem tantos melhoramentos a
emprehender, tantos funcciouarios publicos mal retribüidos, quero saber se acaeo o paiz que está nestas circumstanci:ts póde c:tt·agar os seus meios de receita pu
blica e impór por· meio da loteria ;;:os incautos p~·a se
dar 10:000~ por m~z a uma cantora, e outros ordenados
d sta 01 dem a outros, para deleitar a meia duzia i! e dilettanti, que considerão p6mcira necessidade ouvirem um
cantor italiano? !..
· .·
o Sa. D.l\IANO:lt :-Ora cheguei uma vez estar de
aecordo com V. Ex.!
0 Sn. SILVEIRA DA MOITA: -Esta, Sr. presidente,
é a questão princip:.l, na qual entrard depois; a questão
agora é saber até que ponto chega a confial:!ça que se
tem no corpo legislativo, para se lhe pedirem favores
de~ta orJem , que import:ío om mais H4:000U por
anuo, sem se demon;trar respeitosamente a necessidade
dessa despcza. Entendo, Sr. presidente, que ~ste procedimcnto importa o desrespei~O ao corpo JegtslatiVO; é
assentar que nós somos macll!nls de vota1·, sem q1~e Ee
pos illoslre, sem que se no; diga quaes são as .razõe~ que
reclamá o esse augmenLo. Náoé ~~recis? falta de respetto ao
corpo legislativo para se proceder ass1m, apresentando-se
uma relação contendo nomes de. cantores que não. se
achüo cont,·atades, como Emmy La-Grua, Ida EtlelVJra,
Antoinette Mary, Carolina ~Ieréa, IlaJe,kl, Guig!ICrrnine,
Devecchy c outros que aqui estão, como Arnaud, etc.,
p ~ra f<~zer avultar a de~;peza do thcatro?

a

O S:t. D. MANOF.L: -Estamos salvos!
O Sn. llARÃO JJE QUAB.Allli\1:- O nobre senad.or rião
gosta tanto de theatros?
·
··
O Sn. l'RESÍDENTE: -Attenção!
DA ]}foTT.\ (dirigindo-se ao Sr. baulo
0 Sa. hSJLVEIR.\
d Q
)
p
f
s
d
e . (tara im :- cuco.. requento, r. seoa or, porque o
dvertimcnto é muito ;caro
para
mim.
..
_O ,sn. nA. Rio DE ÚuAnAml1I:- Já vejo que a ques;..
. tao e ser- barato ou caro.
, o Sn. SILVEIRA. DA MOITA:- A questão para mi.m é
de ser caro, mas isto é uma questão sómcnte para mim.
Sr·. presidente, eu sou o primeiro a reconhecer que o
theatro lyrico actu;.~lmente está bem montado, tem cautoras de primeira força.
U,,l Sn. SENADOR:_ De primo carte!lo.
O Sn. llARÃO DE QUARA.llliU : - Ass'm como os ha
aqui.
O Sn. PRESIDENTE: -·Attcnção I
0 Sn. D. 1\IANOEL: _ Continlle v. Ex.. (rlirigindo-se ao
oralior), que eu cantarei depois, e uüo ha de ser em máo
tom 1
O Sn. SILVEIRA DA n!OTTA.: - O theatro Iyrico cst{t
em mãos de mestre, eu o reconheço, e nunca o vi tiiú
bom, porf(ue é uma especialiJnJe cm que muitos caracteres disrinctos toem naufragado como directores •le
theatrus. Eu tenho visto homens muito cu pazes mettitlos
nisto c n:lo fazerem grandes cousas, e actu.:Jlmente o thea·tro lyrico está magnifico. Ora, a magnificcncia E:m <yuo

40

182

SESSÃO E~I 25 DE AGOSTO.

está o· theatro é que me serve para concluir que a sua
receita deve estar em muito bom estado.
0 SR. BAnlo DE QU.UAIIIM: -Não falla. V. Ex. nas
entradas que teem feito os accioilistas.
O Sll. SILVEm A. DA n!OTTA: -Mas não entraremos
nesta questão ; se os acdonistas fazem as suas entrada!!,
fazem a sua obrigação ; mas eu aiudit hei de fazer a
conta das contribuições Jas entradas dos accionistas.
O SR. D. l\fANOEL dá um aparte.
0 Sn. BARÃO DE QUARAIIIl\1: -Em todos os paizes ha
theatros lyricos. Só os avarentos é que apresentão esses
argumentos.
O Sn. D. MANOEL dá um aparte.
0 SR. BARÃO DE QUARAIIII\1:- Nem todos encontrão
casamentos felizes para fazerem isto.
(lia outros apartes.)
O Sn. PRESIDENTE: -Attenção!

Medori ainda não houve uma em que o theatro deixasse
de tirar de 3 a <i·:OOO$.
Eu consultei alguns entendedores de theatros, porque
não tenho conhecimentos praticas de taes estabeleci~
mentos, e perguntei: -este lheatro cheio quanto·é que
rende 1 Ora, o senado sabe que aqtlÍ ba homens tão
apaixonados rle theatros que se teem apossado até de
lodos os dados e conhecimentos do theatro, seu pessoal
e a administraç1io, os recursos todos; ha entendedores
agui que S<~bcm disto muito por m.íudo; a um desses me
dirigi,. porque quero fullar bem informado. Indo. ha poucos dtas ao theatro (e n1o vou muitas vezes, posto que
goste mu\to deli e, porque o divertimento é caro para
mim; 30 ou !~O$ por camarote só podem dar todos os
dias os ricos, ou os especuladores, que sahr·m improvisàr
fortunas) ; ell: inl'ormei-me de um desses sujei~Js quanto
era que rcndta uma . e,nchente do tlleatro pronsorio-bar.;
racão, e disse-me 'que 4.:000~ pouco mais ou menos,
UM SR. SENADOR:- Calculas.

,· 0 SR. SILVEIRA DA MOTTA:- Isto de loterias dl•
O SR. SILVEIRA DA MoTrA: -Sim, senhor. Ora,·
theatro lyrico é muito interessante; eu vou procurar o .1.:oooa ...
ponto da questão. A receita de um theatro cresce á pi·o
porção que o theatro está mais bem montado ; elle nunca
O SR. DA.RIO DE QUARAHIM dá um aparte.
esteve tão bem montado como actualmente, e, portanto~
S 'iJLVEI A
l\I
. _E
··
~ .
como havemos de admitttr como base de calculo, para·.. , 0 R. Ex ~ DA OTTA ·
u.~reiO que sao , m~s
!e saber se a subven~ão cl~ega ou não, que cada e que v.. . ., q le n~~ se occupa d1sso tambem, está
recita do theatro lyl'ico ou barracão dá apenas 900$, Lambem mformado. (Ru;o.)
quando 900$ dá tal vez urna recita do theatro Gymnasio;
O SR. BARIO DE QUARAHIM:- Eu pergunto sú.
e no en~anto calcula-.se aqui em 900$ a _receit~ liquida de
o
sa. SILVEIRA DA MorrA: _v. Ex:. está me obricad_a re~1ta? .1 E' poss1vel querer-se mofar a;s1m do corpo gando a. i~ ao meu cicerone pedir informaç.ões; e vou ;
legislativo, olferecendo-se dados desta ordem?
vou ped1r wformaçi'ies até das sommas; lm de sommar
O SR. D. MANOEL :-Apoiado.
o importe ~e. camarot~ por ~amarote; quanto é seu alu·
O SR. MARQUEZ DE OLINDA dá um aparte.
guel) multiplica-lo e dtzer: e tanto.
0 SR. BARÃO DE QUARAHIJII dá um aparte.
0 SR. SILVEIRA DA 1\fOTTA:- Sim, 900$. Agora note
o senado que este calculo por-' cada recita parece que é
O SR. SILVEIRA DA MorTA:- 01a, se v. Ex. t•lm
feito em vt~ta destJ lista de cantores; mas n5o é o calculo esses clados, para que está contestando ? Dez recitas por
que seria feito em vist~ da 011tra listei que existe actual- mez são 40:000$ que o theatro deve tirar da receita promente, porque 9tl0$ é, verbi gratia, o c:.lcu!o da receita veniente de !las; já vê o nobre senador que são líquidos,
de Ulll1 recita, cantando Ida Edel vira, Antoinelte nrarie; deduzindo tambem a despeza dos arti~tas, e 40:000U cllemas esta c.antJu aqui creio que uma ou du<.~s vezes o gão para pagar 32:000U, que é o que se diz gastar com o
Tancredo.
pessoal artistico, e dá ainda para outras despezas. Dir-me·
0 SR. DARIO DE QUARARUI ~ -Está bem informado; hão : « Vosso calculo é exagerado ••
0 SR. BAR.:iO DE QUARAHIM dá um aplrte.
1ambem foi -ver?
0 SR. SILVEIRA DA MOITA : - 32:000$, calculan0 SR. SILVEIRA DA 1\IOTTA:-Sim, senhor, a vi e ouvi
duas vezes. Cantou duas vezes Tancredo, estava con- do oito re~itas sómente por mez, ou 40·0ooa, sendo 10
/ ' tratada e rescindüt-se o seu contrato, pagaod.,·-se uns pou- recitas ; é .Justamente a minha conta. As oito recitas
dão 32:000$, é quanto elles dizem que se gasta com o
cos de mezes que aqui esteve sem cantar.
pessoal artístico; além disso accrescentem mais 12:000$
0 SR. BARIO DE QUARAlllll dá um aparte.
por mez, producto de uma loteria das 12 annuaes
0 SR. SILVEIRA DA l\fOTTA : - E' verdade j tambem que lhe forão concedidas. Já se vê que o lheatro não
uma vez ouvi esta cantar na casa do·Sr. marquez de Olin- póde ter esse alcance ; se ha alcance, elle é outro ; não
da (nsà) : era uma cantora de terceira ou quarta ordem. é o de desequilíbrio entre a receita e despeza, porque,
fazendo a conta mesmo pelo3 segundos dados pelos quaes
0 SR.l\1.\RQUEZ ])E ÜLINDA dá um aparte.
eu calculei 32: oooa por oito recitas por mez, ou 40:ooos
0 SR. SILVEIRA DA MOTTA: -Como? Isso era paixão por 1.0 recitas, devia crescer 50 o/o, porque nos dados
de V. Ex. (Risadas.) Era uma cantora de terceira ou quar- que aqui vêm se vê justamente isso. Calcule o nobre
ta ordem que ·me~mo no lheatro o11vi dizer não tinha senador que em logar de oito recitas são 12, e verá que
muito p~rtido, apeza1· de ter chegado aqui com muita em logar de 32:000U serifio 48:000$ por mez, e é justarecommendação, porq11e linha uma voz muito fraca. Não mente como devemos contar; e, portanto, 48:000~ com
duvido que soubesse cantar, e qt1e como cantora tivos·- 1.2:000$ prefazem Go·oooa •
.se outros dotes que a recommendassem (risadas) ; mas
0 SR. BARio DE QUARADIM dá um aparte.
creio que era urr.a cantora de terceira ou quarta ordem, por isso não duvilo que o theatro lyrico quizesso
0 SR. SILVEIRA DA MOTTA ·..-Já se vê que fiz esse
calcular a ieceit1 dd cucla recita pelas recitas em que calculo nas representações em "que entrão la Graoge,
cantasse a. S;a. Antonidte Marie; então acho que nem Mirate e Medori, quando não póde deixar de ter enchente.
900$ clava, porque depois da primeira uoíte pouco fre0 SR. BAR.\0 DE QUARAHIM : - Oh I nem sempre ba
qnentad,l seria o theatro. Pódc ~et· que ella fosse t•JleJ·a- enchente.
vel para cantar em sala (1'isadas), porque emfim em um
0 SR. SILVEIRA DA MOTTA:- No Rio de Janeiro vão
theatro de menor ambito a sul voz poderia ser ouvida (riso),
mas no theatro provisor io acho que não po.Jia convidar á os que podem e os qué nrto podem.
receita; por isso não rluvido que se apresentasse ar1ui . 0 SR. D. MANOEL dá um aparte.
como orçamento dd receita ele cuda noite 900S. hto só se
O Sn. SILVEIRA DA 'l\IOTTA: -E' uma. tentação para as
púde conceder, contando com a receita da recita de cada
noite em que cantarem artistas de terceira ordem, etc., familiasmedianas, porque Ü\zem sacrillcios que uão pod~m.
porqu~ nas rccit<!s com Miratt', com la Grmge e con1
0 SR. BARIO DE QUARADilll:- Quem us manda lr 'I
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·O Sn. SILVEIRA DA. MorrA: - Ninguem manda, mas tivo, ou já tinha vindo, a nova directoria n~o devia illus- ·
vfio por seu peccado. (Riso.) Quem nos manda peccar tra-Io com o e~tado novo do theatro, dando-lhe novos
senão nós mesmos? E', Sr. presidtnte, entreter mesmo urna esclarecimentos, e dizc~do-lhe : « Senhores, a despeza
das caus:IS de luxo ruinoso para muitas familias do Rio dtl então era ~Utta, e hoJe é mJior: portanto, as necesside Janeiro.
dades são maJOres.» Não acha? (Dirigindo-se ao Sr. mar·
quez de Olinda.)
O SR. D. Mil NOEL : -E ainda outras cousas mais.
0 SR. MARQUEZ DE OLINDA dá um aparte.
O SR. SILVEIRA DA MorrA:- E' uma das cousas.
0 SR. SILVEIRA DA. MOrTA:- Mas a núva directoria
0 SR:. DARÃO DE QUARAIIUI: - E' melhor que vão
t.inha obrigação de informar ao corpo legislativo; Jaça o
jogar. Acha isso preferiven
favor de vêr (mostrando um papel ao Sr. marquez àe ·
0 SR. SILVEIRA DA MorTA:- Nilo acl10 preferível, Olinda).
porque o jogo é um vicio dos peiores que se póde conce0 SR. HARQUEZ DE OLINDA : -Leia.
ber, é um vicio arruinador; mas devo sempre fazer
uma observação ao no~re senador que f~z a comparação,
0 SR. SILVEIRA DA MOITA lê.
que quer comparar o JOgo com a mama do theatro. O
O SR. D. MANOEL : - E o senado a occupar-se disto 1
jogo ~óde perder muitos pais de família e a muitos filhos0 SR. SILVEIRA DA MOTl'A: - E que remedio ha
famillas, que, tentadGJs por, esta paixão, arruinaráõ
a si e aos stus, não ha duvida; mas essa paixãe, para senão ir lendo estas incompletas informações, dadas em '
chegar a esse p 'nto de arruinar uma família , precisa maio do anno passado ....
ser urna anom<Jlia , um excesso de paixão , e que a 0 SR. 1\IARQUEZ DE OLINDA dá um aparte.
nossa natureza estabelece em um ou outro caso, mas·
O Sn. SILVEIRA DA MorrA: -Bem, concordo nisto ·
que não é o est11do ortlinario. Mas esta tentação seductora do theatro lyricn, e de algumas cousas mais que mas digo que a directoria:nova, tendo pendente uma pre:
se achão no tlleatro Jyrico (riso), prejudica a . s pais de tenção do corpo legislativo, devia illustra-lo dizendo-lhe
familia, assim como prejudica o jogo, que obriga a fazer sa- qual era a innovação que tinha havido nas necessidades
crificios com que não se póue. Os nossos homens ricos do theatro; porque, se não, daqui a dias se nos tlirá :
teem reno:ias pequenas, poucos podem pagar 40~ por um • Vós destes mais 12 loterias, em consequencia do que
se representou em maio do anno passado; tendes de
camarote todas as noites de recita.
dar mais 12, qae fazem 36, em consequencia do .ac0 SR. BARÃO DE QUARAlllM dá um aparte.
crescimo de despeza de maio do anno passado pa~a cá:» .
0 SR. SILVEIRA DA MorTA: -Essa paixão tr~z ou- Parece que é o que se deprehende daq_ui : aliás: a. léi:: .
t; as despezas para os pais de famílias e outras t1·ntações. -1ue deve ser feita. segundo as necess1dades publicas:-: ·
Os toilettes .... os toilelles que ruína não são para esses actuaes, e não segundo as necessidades que vigorá~ão ·.
até maio do anno passado, não póde ser feita. · Pôis
pobres pai~ de famílias l
havemos de fazer agora esta leiconcedcndo mais 12
O SR. D. MANOEL : -E' a maior.
loterias, porque em maio do anno pass1do erão ellas
0 SR. SILVEIRA DA l\[OTU :-Antigamente ia-se ao nece~sarias, sem sabermos se dahl para cá ainda são?
theatro 1yríco, e as senhoras resignavão-se em ir ao thea- Porque cresceu a necessidade devemos dar ainda mais
tro com vestidos mais rnoJe~tos, etc.; mas hoj~ querem 1!! loterias; e, se diminuiu, temos de dar mais, apezar
nouveautés do Wallersteio, de Notre-Dame e de modistas de já não haver necessidade 1
afamadas.
A directoria t.inha obrigação de illustrar o corpo legisla•
tivo, de não exigir que elle votasse ás cegas nisto, só0 SR. BARÃO DE QU.ARAEIM dá um aparte.
mente por ser negocil) de tbeatro !yt ico, que tem tanto
0 Sn. SILVEIRA DA MOTI.A.:- Digo que é mão porque protector devoto. Eu ao menos quero votar neste neé um precipício esse luxo que vai augmeotando aqui; gocio com conhecimento de cama; votar na fé dos paé uma das causas que concorrem para o demasiado luxo drinhos, não voto. Quero saber em que é que se gasta o
no Rio de Janeiro.
dinheiro que se pede ao thesouro; não é só dar 1.40:000$
O SR. BARÃO DE QUARAnmr: --seria melhor andarem por anno, e depois ver ....
de capote.
0 SR. DARiO .DE QUARAUIM :-Olhe que isto não sahe
0 Sn. SILVEIRA DA lUOTl'A:-E era magnifico este do thesouro.
tempo do capote (risadas); quem nos dera a virtude sin0 SR. SILVEIR.A DA MOl'TA :-Sabe.
gela desses tempos l
0 SR. DARÃO DE QUARAHY!\I :-São loterias,
Eu não vejo, portanto, Sr. presidente, que este pedido
()SR. SILVEIRA DA MOTTA :-Porque o thesouro mais
de augmento de subvenção esteja cenvenientemente demonstrad~. Eu queria que esses dir~ctores, dó.s quaes de uma vez tem feito adbutamentos a titulo de subvenvou exa.mmar agora o nome, porque amda não sei o nome ~~o ao theatro por conta das loterias que tfilem de correr
de todos elles to o1·ador consulta um papel), nie demons- 1;ara depois ficar com o producto dellas.
trassem com mais clareza essa necessidade de augmento
'Ü SR. DARÃO DE QUARAHIM dá um aparte.
de subvenção.
0 Sn. SILVEIRA D.\ MOTTA:- Mas se não sahe do
(U o nome do Sr. Jlanoel Elyginode Figueiredo.)
thesouro, sahe dos contribuintes do tllesomo.
O Sn. SILVEIRA DA l\foru:- Isto é velho, porque o
O SR. nAnÃo DE QUARADIM :-Isso o que importa_?
Sr. Manoel Hygino não é mais director. Ora, m•ste pedi0 SR. SILVEIRA DA niOTTA: - rois não me hei de
do (~g'lra é que tntrei ua decifração deste eni 0ma) vejo
nomes de pessoas que jit uão são directores c que dc- 1mportar qUJndo estou aqui para tratar .dos interesses
rão gra~as a Deus de se verem !'óra disto. O Sr. Ma- delles? SJhe dos interesses dos contribuintes, que.podeunel Hygino de fiJueirt·d•)
já não é mais director, o Sr. rião ser tributados para outras necessidades :publicas
0
Larao do Pilar na o o bffi: mo, o Sr. Mathias Pimenta mais palpitantes. E declaro que vou adoptar agora um
expediente, vou propór loterias para se fazerem estradas,
l;mbem não o afiirmo....
·
vou fõzer um plano de estradas dependendo sómetne d~
O SR. D. MANOEL :-Nem eu sei, nem quero saber.
um pedido de loterias; tantas loterias por mez.
·
0 Sn. SILVEIR.l DA MOTTA: -· 1\las é só para combiQ'uaodo apparecer aqui um pedi-lo de subvenção para
nar. com a data cm que foi a[lt'e5cntado o anno passado, a estrada .Untão e industria, pn ponho loterias pata a
ct e1o qtle em maio.
estrada União e Industria.
Ot u, as nccessiJades do theatro lyrico em maio rio anno
0 SR. D. MANOEL : - Cahe.
passado seriào as mesmas necessidades do theatro lyrico
O
Sn. SILVEIRA DA MorrA:- Quando se vior aqui
de hoje? Pois, uma vez que esta .prettnçno de augmento
da subvenção de loterias tinha de vir ao corpo legisla- pedir subvenção ou garantia de juros para <ilguma o!Jm
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de recoul1ecida utilidade _publi?a, autoriso ~ governo ros andarem de carruagem e couró, .e o povo a mor~
para fazer extrahir ta~tas lotenas. quantas seJão neces- rer de fome!
sarias para pagarem os Juros garantt•los. .
.
.
O .sn: SIL ':ElllA DA MorrA : -E~ tenho na minha
Isto entendo eu; assim como at6 hoje eu twlla feitO provweta ffiiUS de um templo em ruma~, necessitando
um systema de votar pcius loterias que tmhão fins pios, dtl coucertos ; é uma provincil pobre, está DO interior
vou agora vo1ar para ol.\tras comas ut~is tam.bem, verbi tem sido condemnada ao abunJon'), não ttm tido im~
gratia estradas, pagamento de garanlla de Juros para pulso algum do governo.
.
subv~nçr10 de companhias de na ve,gaçã? a vapor; e euO
Sn.
D
•.
l't!ANOEL
:Nin~uem
faz caso disso.
tão quando se tratar de conceder .o te nas para the;, tros,
o c~rpo lt·gislativo terá m.ais alguma c:.mte!a em fazer
O SR. SnVEIRA DA MorTA:- Perle-~o uma loteria
_. COÚCeSSÕes que JlOSSáO preJUdicar ~bras UteiS que estão rara uma igreja, portm o esforço individual d~ um resendo prejudicadas com este pt OJect(•.
presentante daquella província é io~tJfficiente para vencer
Este projecto, Sr. pre>idei~te, veiu da camnra d?s essa nuvem de difficuldadcs que· se oppõe para pílder
Srs. deputados tendo siJo alh approv<do com 50 ou tiO passar o projecto até os seus u !ti mos tr::mites! lia. un1
emendas concedendo loreriJs para obras ute!s, para es- hospital de caridade na província. de Goyaz priucipiarlo á
tabelecimentos de cariJade nas províncias que e~ tão po· custí:l de uma loteria propos· a por um digno represenbres e não teem recursos do thesouro publico, e a que tante dossa proviucia; a loteria produziu um pequeno
contingente para esse fi"U, nada se tem podido fazer
~e nega tudo.
O Sn. D. MANOEL:- Isto é que é necessario repetir tem-se tentado por vezes mais loterias para isso ; ma;
creio que entre ~s que forão jungid; s a esse carro de
mui t.as vezes para fazer saliente.
loterias do theatro lyrico vinha tambem alguma para essa
0 Sn, SIL YillRA. DA MOTTA : - Apparecem 50 ou 60 flm; essa ticou na cauda, as loterias do theatro lytico
emendas a este piOjecto de loterias. Ora, quem lla de dizer vierão á frente e preferirão a todils as loterias das neque havemos de chegar a este e.:; ta do de profanação? ce.>siJaJes das provincias c do culto publico; é um
A' somLr:>. de loterias para o tlleatro lyrico salvarem ·se e~can Jalo ! !
·
loteri3s para casas de caridade? E á sombra de lote rias para
O Sn. D. IIIANOEL:- Apoiado~ é um cscan·lalo!
o tlleatro Jyrico foi que elias conseguirão pas.sar; porque
estas loterias para os estabelecimentos de candade e para
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: -:Para se ler cantms
as igrejas não te e~ tanto protector como te em aquellas no meio de uma população po!.lre, miseravel como· esti
para o theatro lynco.
esta, empobrecida pelo luxo.
.
O Sa. D. MANOEL:-Foi necessario transigir.
O SR. D. 1\IANCEL:- E' urna verdade; como se dis 1c
·· · · o SR. SILVEIRA. DA 1\IOTTA: -Veja se V. Ex. sendo na cama ra dos Srs. deputados, é uma clas causas do no.:!so
presiãente não se havia de horrorisar com a tacLica que atrase, do nosso desarranjo.
OSR. Jl.\RÃO DE QUARAílDI: -:..0 convento de S. Bento
se fez com este pro.jecto, fazendo-se pas~ar na carua~a
dos Srs. deputados 60 loterias, ou 200 em favor de hospr- lá está. (Risadas.)
·
taes de caridade e igrejas conjunctamente com este projecto; e depois, no dia da approv~ção ultima, r~quer-se
O Sa. SILVEIRA DA. MorT,\.: -E' necessario olhar
a estrategia da separação do proJecto das lotenas, para para estas cousas.
este ficar só e saltar incolume stm a caud:t das lotenas
O SR. D. !I!ANOEL :- V,á ft~lla,ndo, vá f<~lland.o; quan·
para igrejas e hospit. es....
do estiver cansado eu o a1ud:ue1.
O SR. D. MANOEL: -E prefere-se essa para a disO SR. SILVEIRA DA llfoTTA :-:-E' neccssa.rio o~har
oussão.
para est~s cousas com meno;; des lem.
O Sa. S!LYEIRA DA MoiTA: -E prefere-se; na mes..
O SR. D. llfANOEL (Referindo-se ao Sr. Sdveirr. lia
ma occasião em que forão approvadas as loteria!! para o ltlotta): -V. Ex. cante coaJO tenor, e eu hei d~ cantar
theatro lyrico iorão approvadas separadamente as outr~s, como Laixo.
e as do tht:atro lyrico são as bemlventuradas que se
O SR. SILVEIRA :MorTA :-Senhores, eu estou rouco,
preferem ás das igrejas e hospitaes de caridade!
tenho estado doente ; se esta~ lotet ias LivesEem sido
O S:t. D.l\lANOEL: -Isto é pintar o quadro do estado conced:das quando eu estive pcior, então calar-mc-hia;
do pai:z.
mas, uão tendo assim acontecido, hei de gastar o ulttmo
o sn. unxo DE QUARAHIM:- Q11er voltar ao estado atomo de voz contra este cscan·ialo.
.· ·
dos devotos 1
O SR. llAR:i.O DE QUARAIII~I:- Se é escandalo, e:cán·
0 sn. SlLVEIRA DA MorTA:- Não quero voltar ao dalo corumeltcm muitos paizes muito mais adiJ.ntados do
. estado elos devotos, vejo que isto seria uma e:mpreza que nó;.
acima de m:nllas fo1 ças; mas m o que quero é que este
O Sa. PRESIDENTE :- Atttw;ão!
negocio não chegue ao pon~o de cscanda!o a que c.heg~u i ' o sn. SILVEIOA DA 1\IOTTA:- Que duvida? mas s5o
iazer-se passar.por ll:m pr~Jecto 60 lotenas para h.ns pte- os paizes que satisfazem a outrns necessidades publicas,
dosas, e na ulttma discus~ao separa~-se t_odas, e lazer-~e sem desdenhar o estado das provinciJS sem recursos; o
passar e separar este proJecto, que e o Lnumphante, del· que eu não quero é que o corpo l<>f(slativo ~e torne réo
x~ndo....
dessas accusacões, que o paiz lht~ faça 1r.ui1o altamente,
O Sn. D.• l\'IANOEL:- Para encher a barriga de seis de querer-se tâwt· tudo para a córte, e nada para as p~o/forasteiros e mais alguns maganões.
vineias.
. O Sa.l'l:tESIDENTE:-Attenção!
OSR. D.li!ANOEL:-Comtoda njustiça.
0 SR. D. 1\L\NOEL:- V. Ex. ha de ouvir isto mais desO Sn. · SILVIUR.\ DA MorrA:- E' necessario trat:u cm
envolvido, não ha de ser só em um aparte.
das províncias; u:lo quero que se esqaeção do centro.
o sn. SILVEIRA DA MorTA:_ cu~ta a crer como se O Sn. n.An1o DE QuAn.AII.Il\I: -Eu tamLem concorro
faz umn estrategia destas; fazer-se um projecto desta na- com loteriaS pata as provmctas.
.
tureza...
O Sa. SILYEIIU DA MorrA: - Agor:.t veJa V. Ex: a
· t o val.
· t O corpo 1egt~
· lat'
O SR D MANOEL: -E o pove a morrer do f;;rne!
qu~ ponto ts.
. tvo. te m. concedtdo
.
· '
.
mu1tas lo:onas tambcm em beneficiO das IgreJaS e de ea·
O Sa. ~ILVEIRA DA .MorTA:-·:· e de1xar·se enxertar tabelecim~ntos de caridade; pot' lim, depois de temn ns
neste pro.Jecto 60 loterias para 1greps abandonadas ne~te theatros e theatriuh'os explorado a ultima mioa das lo·
vubto Lerr iLorio do Bra:sil, onde os fieis não teem um vm- terias lembrou-se aJnuem
de que tarnbcm se podia ex·
0
•
c
• c começ~r
J 'O
'
' 1
tem para concer t ar a sua 1grep.
piorar' esle expedi<mtc
cm 1avor
das igreps,
..
O Sn. D. MAl'iOEL :-E' verdade; pm1 seis forastci- a prorul' algunm loterias em fuvor dellus. Eu dJssc
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df.sde a primeira vez quo votei por loterias para igrejas: quando elle era o emprezarlo ou commetleu o thoatro
1
• Eutcndo que é um modo tle expiar opeccado que com- a um sul>-emprezario, ou ntlo
sei em que e>tado pára
roettemos de votar loterias ; ao menos comm :I temos o esga interoferencia do governo ; mas, ou haja inspector de
11. pcccado de vota1· por um imposto immoral, fazenuo um
theatro, ou esteja reconhecíd~ a competencia do Sr.
li
serviço a Deu;, mandando concertar os seus templos." Dr. Siqueira como seu inspector, ou não .esteja, ou
11
Vogou por al~um teUJpo e~tl doutrina; tem continuado, as. que:>tões ent1·e o theatro e os artistas estejão todás
!
e tem-se eawo d..tdo ...
no tlomi~io dJ. lcgisla~ào C•)mmum e na competeocia
ij
o SR. FoNSECA:- Applicar bem o dinheiro da ini, comme,retal, como contrato de locação de serviços ; S?ja
como for, entendo que o govemo ha de tomar ;~lguma
quid..tdc;
parte na direcção dessas COUS'l.S 1 ha de saf.Jer. em que se
o SR. SILVEIRA o,\ MoTT A : -Sim s~nhor; diz mui- applica
o dinheiro das loterias. Portanto, para qtte u6s
to bem, applicélr l11·m o diu!Jeiro da iniquidade. lUas o dt!mo~:~ o nosso Vt.>to a favor deste projeto, é necessario
que tem succe lido? A relat~:io d-ts loterias cocc~didas ouvir o governo, para que nos diga se acaso as :12 .lotepara :JS igrejas e h~'sp:taes de caridade está ~en lo prete· d JS te em sido applicaJas, c se sào sufficientes ; porque,
Jida todos os di~s pelas loterias p:11a o theatro lyrico; se o governo disser: ~ Ft>r.1o applicadas as 12 Joterllls, o
porque, Cl)mo o tlwatro Jy,·ico (note-s~ bem a prefe· theatro estã neste cot~do, já não chega para a despeza .... »
cnaia) quer le\ uma loterta po·r mcz, 1sto é, a qumta
0 SR, BARÃO DE QUAIUHUI :-Juterpe!le os ministros,
parte das lotenas que corr~m em um mcz ....
O Sn. SILVRIIlA D,\. MOTTA:- E eu vou faze-lo.
ú Sn. D. :rt!ANOEL dã um aparte.
ii
o SR. SILVEIRA DA 1\foTTA:-.... e agora quer ter duas, . O SR. D. MAJSOEL : -O melhor é mandar um requc·:
isto é, duas loterias por mez, que vem a ser duas quintas nmeotl),
partes das loterias que podem correr cm um mez; como
0 SR, SILVEIRA DA 1\fOTTA: -Agora os nobres mise dá ~o theatro lyrico isto, que dizem que é necessario nistros creio que estarão na casa, elles ouviráõ ler o
para a sua receita ordinaría, o que sl!lccede 1 Todas as requerimtnto, e dirão se acaso podem satisfc.tzer desde
1''1 ejas, touos os estabt::lecimentos ~ caridade, todas as já ou não.
o"oras para que são destinadas, a casa de correct;ão, verbi
0 Sn. BARÃO DE QUARAniM : - São maneiras d~
grati 1, (eis-aqui já um Jll inc~pio ~e ~pplicação. para obras
publicas) a c~sa d~ correcç~o, 1grcps e hospttaes de ~a protelar.
ridade, tudo 1sto hca pretendo. Correndo duas lotcnas
0 SR. SlLVEIRA DA 1\IOTTA: - Não; é maneira de
por mez para o theatro, te!'á e~te uma subvenção de esclarecer, se ellcs estão: presentes. Eu vou olferecer o
~4·:000$ m:.n>aes, e as i5rejas csperaráõ cm ruinas !
meu requet imento; se us nobres ministros de remos eS"'·
O Sa. D. MANOEL: -Agora corrêrão duas loterias clerecimentos, bem; mas digo desde já ao nobre senaddr
que as inf.:>rmações do governo não podem ~er muito
com o mJior escand,llo!
ídvoraveis, ao menos ouvi dizer que o nobre ministrod.()s ·
lf
O SR. SILVEIRA DA MorrA:- Corre uma e duas por estrangeiros votava contra as loterias do theatro .lyrico,
.!!11
já tem corrido até successivamente, pondo de parte e elle é um homem seria, não ha de estar dizendo estas
i mez;
as loterias pml a casa de correcção ! Ora, perguntarei cousas por brinquedo. Ora, elle está no · governo, e
eu: quando se retarda uma loteria par.a a casa de cor- para votar contra devia ter já illustrado a sua opinião,
recção, as ol>ras pro 0riJem? E, se progridem, o .diaheiro e, portanto, eu devo coutar com o seu voto· contra.
não sahe do thr.souro publico nJcional? Deixar de cerrer Mas emfim elle está no governo, póde estar melhor infor-.
uma loteria para a casa de correcção não é o mesmo mado, apezar de que no governo os homens mudão muito
que tirar 1.0 ou 12:ooon do the:~ouro publico na- de opini~o. Portanto, eu entendo que elle póJe dar infor..
c.onal?
maçõe!!, se apparecer o requerimento .e não houverem as
protelações que o nobre senador receia; eu tambem não
0 SR. BARÃO DE QUARAIIIM dá um aparte.
quero protelar. Por isso, Sr. presidente, vou mandar ore:
O Sn. SILVEIRA DA MorTA: -Nem em meio; aca. querimeoto prejudicial ; em primeiro Jogar é para que se
bou-se apen.1s um raio. Eis a razão por que eu entendo ouça o governo, depois veremos o que se ha de fazer •
que é necessario pedir alguns esclarecimentos a respeito; Lê o requerimento.)
I
l!Ó:J não podemos dar e$le augmento de subvenção sem 1
O SR. PRESIDENTE declaiou adiada a discussão por
que o se1t.1do esteja illustrado a respeito das necessidades
novas que km o theatro 1yrico e que fJzcm com que a nio l1aver casa e deu para a ordem do dia d:l seguhltta
mbvei:tção que já t;_d conceJid.a nào seja sufficien~e: se sessão:
acaso a suf.Jvençao de 12 lotems por anno, que fo1 con1.a e 2a discussão da propesição da camara dos deputacedida para o theatro lyrico, não é. sufficiente, é ueces- dos, approvando a aposentação concedida ao juiz de di;,
~ario demonstra-lo.
reito Joaquim José ~a Cruz Secco, com o ordenado
correspondente ao tempo de serviço que tiver; e as ·
O Sn. D. 1\IANOEL dá um aparte.
outras materias já designadas.
O Sn. SILVEIRA D,\ MorrA : -Não, não me recuso á
Levantou-se a sessão á i 1/2 hora da~tarde.
demonstração; quero que dem?ustrem, porq_ue entendo
que essa dL•monstração é um stgnal de respe!lO ao corpo
~egislativo j porque, qnando se pede um augmento ae
Sessão em 2G de agosto.
subvenção, .deve-s~ d~monstrar a n~cessHiad~ desse. augPRESIDENCIA
DO SR. MANOELIGNACIOCAVALCAN!l
ll).ento c ~ mst:!fiCiencla da sul>vençao antenor; é 1sto o
DE LACERDA.
q'ue eu na o vejo.
.. .
.
.
E ~epois, pergunto eu: o governo Ja. fo1 ouvtdo a es~e SUMl\IARio.-- Expediente.- Reque1imentos dos Srs. Jobim
rcspetlo? o governo, que .deve e~t"'~ a~ facto das necesste Carneiro de Campos.-Ordem do dia.-Aposei!laçao do
düdcs do theatro, que dtrecta ou IDdtrcct~mente recebe
juiz de direito Joaquim José da Cru:: Secco.-Pensdo a
D. Joanna Carlota Rebello Leitão Bandeil'a.-Approvaçdo
subvenção, porque "' suf.Jvenção por Jotenas ~ o ~esmo
CJUe ser suuvenção do governo ; tanto faz o dmheno sadas pensões concedidas á viscondessa de Sepiliba e a· D. P~
ltir do thesouro como dos contt·ibuintes do thesouro. Já
lucerta Francisca de Jesus /I!aia.- Loterias á em preza lyrica italiana da côrte. Requerimento do Sr. Silveira da
~e ouviu o governo ? Elle deve ter . u.ma parte de
1ngerencia em todos os theatros que part1c1p:io das vanlllotta. Dtscm·so do Sr. D. 111anoel. - Approvação da redacçào das emendas offerecidas ao projecto de lei de orça~
.tag(·ns· dos cófres publicas.
~
.
.
Eu não sei em que está essn questao de mtcrfereneta
mento.
do inspector do theatro no thcatro lyrico, porque em
A's 10 3/4 horas da manhli o Sr. presidente abriu a ses·
verdade o 1heatro Jyrico estando hoje organisado por
uma companhia, por uma sociedade anouyma! e como são com ll~ Srs. senadores.
Lida a acta da anterior, foi approvada.
tal não podendo o governo appareccr, como anttgameutc
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186
até hoje ao monte pio .los servi•lorcs do estado e hospi-.
O SR. 1o SECltETARIO deu conta do seguinte
EXPEDIENTE.

Um oftid'l do 1o secretario da camara tlos deputados,
Jlill'licip"''d" yue_' a me m<~ ca~mu ra adnp1o~• e vai olingir
;i s:wc.;ao •mpe• ral a res••luçao que auto~1sa o govenl••
p11ra m ndar allmillH a ... x.• me das nld en:.s tio 1" ;Jnno
:medico na faculd .de da B.• b a o •·studanle J . •~é ,f.., Góes
Siqurira, t- na do R10 de Jan·~iro a Jo:•qU•m P··d o da
Silva P nulrM, com a emt:nda feita pelo st:n .. do.- Fi~:ou
o srn:~rl•· inl··ir.,do.
·M .. i-s t1'es oflicíus do mesmo 1.. secretario, acompanhando
as seguintes
PROPOSIÇÕES.
n

A assembléa geral resolve:

Artigo unico. E' conced da uma lote6a pnra a rePdi~
flC:Içào.d.tmatrizde.S. "eha>tào dacilade de Santo
Amai O na prnvíncia ela nalJra, que dcvet á ser l'XIrahJdll
na córte, seguotlo n pl;.no das corJcedid,,,. à S<r!lla Ca·a
da Mi•er iC••I dia fies la cidade, e sem pr ...juizo das conct-s~
sõ<·s feil"s atê hoje ao. monlt-pio dos seJ·víd(•res do eslado
e liospililes de caridade; r~vog~das para esse fim quaesquer disposições em r.ontr~rio.
• Paço da C<>n1<lra dos d•·put1dos, em 23 de a~osto de
1859.- Conde de IJaependy, presldeule. - .Francisco A Ivares da Silva Campos, i 0 secretario.- Antonio Pereil'a Pinto,
2o secretario. •
a

• Aassembléa geral resolve:
• ·Artigo un:co. São concedidas duas .loterias para auxilio da casa de Nossa s.. nhora tios AnJO<, na caprtal da
provinr.i:~ da B.. lüa, que flder~õ ser extr;,Jlidas na Có·t,..,
segundu o plano das concedidas á Santa Cdsa da Mis.-ri·
cordra de~ ta cida h·, e ~em p1 ejuizo d<~s eooc<:ssõeb f··11as
até hoje ao monte pio dos servidores oe e>tado e ho<pi~
taes de- caridade; revogddas para esse fim quaesquer d•s··
·
posi'tões em contrario.
a Paço da. camara tios deputados, em 25 de agosto de
1859.- Cuude de Bacpendy, presidente.- Franriscn .4lt•a·
re$ da Silt•a Campos, 1° secrelal'io.-AntoniO l'ertira Pin~
to, 2o st:cretartO. •
• A a~s,·ml·léa geral resolve:
a Artrgo umco. _E' ci·n·~~ dida uma !ateria para as obras
da matf'Z da yiiia d~ Ap1· uoc:r, na prnvínc1a de Mm •. sG<·•at.;s, que dt·v~rà si>r,. extra.híd:~ .n:a ~ôrt~, ~tgun.Jo n
p!ann da, Cr•n•·edttlas á S<Jnta L;,sa d;; 1.\'lJst:rlCordiU desta
cidade, e ~em pr"t.uizo das couces~ões f··ilitS :.te ht•re ao
nw·me p:o dos ~ervrdores dr1 t~lado t• lwsp•lae~ dt~ C.t• i~
dud• ; n•vogad~s pura e~se fim quao~quer d1sposíções ~::m
CO(III'III'ÍO,

.

a PüÇO da ca(ll:ir~. dos· dcp1.1tados, c·m 23 rfe agosto rle
185'1, ·-Conde de 811eptruly, presidenti·.-Fra11wcu Alvare,ç

da Sllt•i/ Campos, 1° secretario.- A ntonío Pereira Pmto,
,2° secretar1o .. •
• A asscml.tléa geral resolve:
• Artigo uirico. E' cnri~cJit!a uma loleria para a con·
c)a,slio d·•S obr<~s da m .tm da freguez•;r do :.rraíal de
Meia Pata a, na pr••Vinc•a de Minas~tit·rae~, que d··vt•rá
ser t·xtral.jd., na có te, ..-~u'ldo o pi .uo Jas conce tiJ,s
á Sélntil Casa da ~li-~nco•dia de:>ta c•dade, e sem p•ejutzo
das conct~ss<}es lú•ta~ :.tê ho.i•• ;.o mnn1e pio dos ~ervulnr•·S
rt.J 1·st~do e ho.;pil<tes rle ca iri;Hie; revogada» para es~e
fim quae:oquer disl'o,içõ~~ em comr·<Jrio.
a Pc~çn d.• cawara dos d• pul~.dos, em 23 de agosto tle
:185!1. Conde ,Je Baepemiy, pt't'Sldeutt•.-Franci~co Alval'e.~
da Silva campo.~, 1° S8010tario.- Â nlortio Pereira l'into,
2o secrct••r•o. »
• À assemulea geral resolve:
Q A.rtigo unir.o. E' cone• dida uma loteria para as obras
da nnvo marriz da fn·~u..,zia de Simão Prr· ira, no mun•C'ipio dto s.. nto All!Onio do PMahybuua, da (lrovin•:•a de
1\liuas-Ger;r .. s, que d··v•·rá s•·r extr-:.hirfa "" 'cõrt .., l!e.
;!;Undo o plttn•• da~ cnnc··d1d..ts á ~anta Casa da Mi ser icordia de~ la cidade, c stm prejuizo das conccs~õe.s feuas

t;1es de carid.t 'c; 1evogad .•s para esse tim q••aes1uer dis~
pos·~õ··s t'nl contrario.
• 1·•.. ço Ja cam;ua. dos .deput .dos, cm 23 de agosto.
dt~ 18!\9,-Cunde de Baepwrly, presid.,.~t~.- Fr .. ncisco Alvares da Srlva Campos, 1° se~l'Otario.:- .4.ntonio· Pel'eira
Pmw, 2o secretario. •
«A. asseml>léa geral resolve:
• Arlt"O unico. E' concedi la nm 1 lotPt'ia para as obras
da m<~tri~ da fr•·guPzia de S. P;,ul•' nfl Muri:,hé, na provincia de M1oas-Gerae~. qu~ d.·v ·.r:\ St!r t!xtrahida na
côrte, s;•g-uwlo o pt.ano da' corH·e,·ti~ . ts à S mra Casa da,
Mi~ericurdi.t desta ctdarle, ,. sem preJu•·z,, das concesSõt>s
f, it~s até hoje ao monwpio dt>S servido•·e~ tio e>tado e
hospita•·s de' ca1 idade; revog.das para e:s~e fim qua~S<fuer
d•SfHlNit;ões em contrar·o.
. ,_
.
a Paço ela camara dos deput.·d?s, Prn 23 ria a.go~to dt!
1R59.- Conde de Buependy, presrdr-nk.- Franczsco Alve~res da SilM Campos, 1° secrc:turio. -Antonio Peretr~(
PmU:J, 2e s~:cretario. •
• A assembléa geral resolve:
• Artigo unico. Sao concediolas quatro loterias para as
obras da matriz de S. Joao n.• p11sta do Arrnsal, ua ·pro~
víncía do Rio de Jaifeiro, que de,erflõ >er extrahidas na
có•te, se~undo o plano das coneeddas á S:.nta Casa da
Mi>f'I'ICOI·dia dest:t C·d.Hit·, e ~tm prejuíz,l das concessões
feitas at.é hoje ao monte pio d•»s ~erviJores do estado a
hospitae~ de c:•ridade ; revo~aclus para esse fim quaesquer disposições em contrario•
" Paço da cawara dos df·puta.Jos, em 23 rlt:! agosto de
15)9.-Conde de Bl:lepmdy, pre~iJente.- franr.isco Alvares da Silva Campos, 1° secrtta!io.-.A rtlonro Per eira Pinto,
2° secr-ct~rio. »
• A assembléJ. geral resolve:
. • Artig'l unico, São concedi·l~s õuas loteri:~s para as·
ohras da tn~triz.iJa Ct<lad~ de P:.r;Jc.•tú, na pmvincia de
Minas·Gera•·s, que d~veráõ s"r I'Xtrahid11s na côrte, segundoo pJ,.nu das ctmcedidas a Saot .• Ca.,a d.:t Misericor~
.Jia desta c1da.le, e s~m prejuízo das conct·~~õ··s feitas até
hnj .. ao monte pio dos servidores tio est••do e hospitaes de
carid .. d·· ; rev .. gadas para esse fim quae~quer disposi •
çõ s em contrario.
• p, ço d.• camara dos d,.putarios, em ~3 de agosto
de 1R59.- C11nde de Buependy, P' eliili•llle. -Francisco Alt•are.ç da S,l11a Campas, 1° secretario. - Autonio ·Pereira
l'iruo, 2o ~eeretario. »
·
« A assemblé:t gcr:;] resolve :
« Artigo uoico. S.1o conced d ·~ trrs Joterbs reparlidamf'nte !Jafa OS COnt~t-rtOS t! Ie paro~ das llllltf'izes da8 frC•
gtl• zias de s~nla Rit<• da Boa \'i:.t:•, de Sant'Anna t1e Sapu•: .. hy, e rle S. Cal'lano da V~· geru Gr;11e•le, na pr.~vin
cia d.. Minas-G"'rae~, que dev~·r:'1õ set· •·X Ir,, hi•ias na côrte,
segun.lo o plano das CIJIIC'Cditl.lS it s~uta Casa-dói Misericn~día de~t:~ cidad<:', e ~,..m prejtl!zo d .• :.; concegsõf'S ft'itas
alê hoJe ao monte pio do:; servidt>res do 1·s•ado e hospi~
tal:'s rle c"' idud"; revogadiiS para esst: 11m quaesquer
di·pOSÍÇÕB~ em COiiti'~I'IO,
• P<~ço da camara dos dPpntauns, em 23 de àgosto de
l8:i~.-Conde ele /Juependy, pn~sidt'n!t', -Francisco A.lvares da Silt'a Camp11s, 1o se c• e tario. - A rtttmio Pereira
Pmto, 2° ~ecretario. •
Forão to<Ías a im·1nimir, não estarl<lo já Impressa~.
·um oficio do prPsi,lente da pl'ovind 1 rle Stnta Catharina, r ... mettendo os act"S legis ;.tivos da m1~sma provia~
cta prowulgados na sessão o dinaria deste anno.-A'
commis•ãtJ de l.lssembléus provin•:1aes •
Ouu·o do pre~identtl d..t provir1cia rio Rio-Grande do
Nortt·, remettendo dous ex,lmplares do relutorio ·que
apr·esemou á r·~~r· ctiva us·emuléa legi~l •• tiva na abertura
d.• ~essllo o. dinaria deste anno.- Ao <•rchivo.
O Sn. JoniM:- Sr. presidt•ntc, por inrormacões particu'arcs do c:•mpo da prov111cia do Rio~Graode do Sul
con:,ta-me que a epizqocia, que J1a óilguu~ annos, tt:m lla-
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·esre n·spetln vou·,,.,. a honra ne suhmett•·r um re:tuerimento à ~pp,ova,::to do sonadn. A ro .• tt-ria sobr•· qu•· ellc. versa .pouco~ ou nt>nlü)n~ Cutdados lf.m lll(~r·Pci-to d11 1;(0veruo dn nu~so pdz; Nltro·tanto rsfa rrwteria a!f,~t:t~
muito dt• p•·rr.o nãn ~Ó <•S iutt!l't s·~s vilat'S daqi•CIIia pro·
vint~ia, como t .• nrhern os de grand•: p;ute ·do irni'P' in,
~orque tod11s s::.bem que a carne ~t>cca é nm dos pri,•cipíles aliwt"ntos dt quasi to.las as povoaçõl!s do oo~~o litoral.
·
,
Descle muito tempo E>xi~te no Rio Gran•le dQ ~ul uma
terriv. I m.. l,·s i:J IJU"' mat· g•andc qu"r!ti•lade de gado;
u!Urnllmeut•··.Pdga.v .• -se que t·s·e m;.l t1Ve~~e •lesappare
c1do; o~ ca 111 pos Já S(: ut:h.• v ao outra Vt'Z Cilbt·rtos dt"
gado e o ~eu pr.. ç(• tinl1a duuinuido muito. lol'el1Zm~'"nte,
porém, :•gora no ccrr·a,ç:·,o 1··.st•· invernn corneç••ll a rleseuvolv..r·se d n •\O,,•.~S_L;, rnolest a, u;lltaudo granel•· quantid~de de i·•UO •·m."a'l.~·úus ]og.. res, c:omo L•·ni acontecido
nas ma1 g··IÍ• do J..cuhy, na do'An o:o dos Ratos e nas d0
Arroio do Coudl!.
·
Desgraç:td,anwnt~, Sr. presirlente, nunca o nosso go
v.eroo to l·O•• Cílnhecimemo des• e~ f·ctos, que parece despr.ezar cemplet••m•·nte, ll'•uca os mando:>u aveliguar, narl<1
s0 sab~ com c':rteza sobre d!es, n~ina eotre nós a ma•s
deploravel agnorancia sobre a parte vetelinaria; e com
ella nunca se nccupárào os prestdentes d,, província, ninguem tem informa,iOes exactas, n ... m sobre as caus:ts, nt·m
sobre a natUI't·za, nem sobre os meios preventivos das no"sas epizoncias; quan lo a este respei10 em todus os paizes
cultos desde a ruais remota antrgu11lade tem h.• vido a
111aior Yigitancia, e as rrwl•:stias do~ animaes merecêrão
os ma i~ s~r.o.; cuidados d1: todos o·• governos, porque cllt~&
são au~ohll<ameote ner.e~sario> pllra o homt-m: nào só
como os mrlb.ares auxiliart·s do SI'U tral,alho, mas t;;mbem porque sao um d•·s seus meios. de .suLsistenci:<, N;;
Europa, e em tudo~ us p.:izes cu\tus, dh·s sao obj•·Ctn ae
. muito estndq e cie muttas atten.;ões; mas entrP. nó~ n:tda,
absolut.. mente narla se e~tuda, u.. m s:tf1e-se a seu reNpeito; ·E', p11is, com vistas de provocar este:~ estudos que vnu
apresl.'ntar um ,·equ,•rimento, cuja approv"çt~o pi) le contliuuir para procutarem-se os meios de u:iuorar ao me::llOs tamanho mal.
Foi enttto lido, :~poiado e approvado o seguinte
REQCElUMENTO,

,
'.:j

• Requeiro que se peçã() ao governo inl'ormaç<'lrs scit>n
e ~x:actas.;;uLrt: :•B causas, a nllur~::zaeos meios
1•reventi1 o., d.a epiS•)t.cia daesl'eCit· bo•i!u,qu~~ hid 5 ann··s
tem tlageiJ,,do a pro v ncra do Hio-G: ande do Sul, e que
ac'tualmenle recrudesce com furor,
. r p;JÇO do senado, 26 de llgO•tO de 1829.-Jobim. •
. OS 1, CARNEIRO llE CAMPOS pe liu ;,o Sr. P'es•flente
que dés~e para ord~m d., d111, !fJgo que i~to bCja pe--ivel, a
JlrOpOsiÇãCI vinJa dit t:;,ma a d<IS, d,~puhlos.conet·dtmd•
éllguns fa~ores á eompanhia Puiar., e l•·d ·•~tr'ia, pnrqu;,nto
a deci~ao .t. Slc n;·gucto llltt"ressa gr<1ndem· nte á P' ovinci:~ de M•nas, seudo~ a1a m.Jtor n··cessrda e ás PIIIV•Il·~ia~
'do int~rior a .. xi~t··ncia de !Jeas •·su·t~d ,g que f.tcil.tcm a
~Úa ÇOlllUJunic<>çá•• com os mercados do lttl!•ral.
O Sn. PRRSIOENTE declaro que tomada na deviria
r.t~usidt'r a~ãn o p-·d1rln du hon ado ~tnutlor logo que
l'osse imp' e> eo 1m s• p 1ra !o a p1·oporçào a que se refc1 ia.
Comjm,ec~rao -no decurso da sessao mels 6 Srs.
senallores.
ORDEM :Oo-DIA.
fB~as

.APOSE~IAÇÃO E PENSÃo,

Entrárão em 1a discus~i\o, e passár!'io sem ileb.11e para
a 2a c u•·sta pat'a a 33 , as prnpos·ções da eam .• ra do~
deputados; a la, approvand • a apos~ntação concedid.l au
juiz dt) direito ,lo,ó Jo,tquim d.J e1·uz Secco, com o ll1denado cor respondente ao tem1·0 do servtço que tiver; e
2a, appronw.lo a f'en.,ã..., .an•1ual de 4.80~ COijCCdl'ia a
D~ Joamn C:~.dota Re!Jello Leilão Dandllira.
.·
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Entrãr5o em ga cliscus~lio, e Corão sem opposlçl!o ap·para. subirem asanc~ào impenal, as proposições
·la dita carrwr<t ''I'J'I"ovandn as p•,neOI:"!I: 1a, .di:! 1:~00&
aunuaes, concedi:!,, á vis•·oocJe,~a de Sep•ti11a;. e 2a; de
5uos armuát:s, concedida a D. Polucena Francisca de Jesus

ptovo~~las

\1aia.
U>Ti'llUS Á EMPREZA. LYRlCA. lTALÚN,\. D-' · Cóll'IE•

C(•ntinuou a 1a di!!cils~ão, tloli;,d:a n:a sessão imtt>cedênte, da t•rop .. siç:\n di:l C<tma.-a dos deputados elevantlo a·2i.
loterias as t ~ já couc~dt...!as ·á ernprtza lyrica italiim:~.
desta côrte.
·
·

Füi apoiado e entrou em discussâo o seguinte
REQUERUIENTO.

• Req,teiro que se pe~ão info,maçoesao ~ovPrnó's!-1bre os seguintes ponws: ·1 °, se o ~ove !'li() lt·m ex.~rddo
é!lgum;i fi,c:.aiiS·•çao no empre~o du prod11cto da~fo•erias
r. .. nced.d,1s ;.o th:·:.tlro lyrico; 2e, qual o resulta.lo.rlessa
fi-calisaç11o ou t•x;,mes que teuha feito; so, se é necessario o «ugmento da subvtnÇà•• de mais H lotedas;.4o,
quacs os vcneirnentos d-•S ;.rtistas at:tuues; '5°, se é po's:'IVd •fiffitllUif' ~ de,peza ; fiO, qual 0 prOiiUCtil da receita
de coda recita d ·sdt março do corrente anoo até hoje ;
; 0 , Fe a companlaia empr~:zaria deve, e quanto;.-·s. R.
- Silveira da 11Jotta. • .
·
·
.·
O Sn. D. MANOEL:- Ha poucos mmncnlos leu o ,S~.
-1° ~eoetario uma boa porção de offic10s1 faz•·n:Jo mensão
uni•:~mente de ioten;;s, e é raro o dia em que oestiiicas.a _
na occa:liao do •:xpediente se náo ouça pu.lf.,rir.a,pallNra:
loterias.· Ouvi dize_r a pessoa bem inforru~da que durante
esta sessãn teem vind11 para o sen~do proposições tia outra c-.m'1ra contendo çle 300 a .\00 loterias concedidJs
pL~ra d ff,:, ente~ fins •
Sr. presidente, tenho-me contenta lo com um voto
symuolico contra todos o~ pmjectr•s d•·loter·ias,. sem ex•:ei•Çào de um ~6; teuho me conten:ao:to· ·com um·.YOto
symbolico, pnrt.ple nesta s~ssão me t~nho occ:upad(r com
ue;;ocio~ d~ alta moma; fi meu tempo tem s:do-~:mpre~p.
do utdmente ua di~cussão dos orçamentos c ~e_todas as
moter1as important s que teem Ol'Cupatlo a at1en~ão do
sc:nado, e·.não we era po:>sivel estar.todo~-.o~ di<>s.Jando
a rMao por que ne1;oo meu a~sentirueuto ás loterias •.
Ho. 1e, po•ém, que j ~ 'nao tenho t!·ahal.ho~ impo1 tarites
que p1 endão a wiuha ati eoçãü e que me ,,brigu~'"m a atu'r;,doiS ebl udos, t!llell•li S•. r do meu uever t X pôr ao serrado as razões do1 meu voto, ou antt"!l cumprir mna,prom• s-i! a :solemt:it·, s,ue ti~ nc:d:. C<•S:l qu.o~ll~ se d.sclitiu o
orç-•mento r-lo •n•p··rio, tle an:.lys~tr ump~ojecto d,. que cu
.1á tir~h.a c"obe. inreJJ•O e que ~e i~ offer• ce.r n~oútracasa,
pt:.J..ndo nov:.as lokrias para a em preza lyrica de:td có1 te 1
IJC/iS., ooCC· ~.ia o já eu PI evt:ni a v: Ex.,' Sr. presidéote,
I.JllC t<tlVt"Z dissts~c COUI'aS que obrigassem v~ Ex. a
chamar-me á o1·aem. São tacs e t;.ut'IS as, verdades
que <~stou deli! erado a expór que tenho uceio que
.. g nobrt:s st:nadort-s se as,uSlt'tn e fujão: .pr,r tste sa·
Ião lora (ri.~o), _e me dt~ix•·m :-ó com o s... preslderitc),
que latubt·m se assusrara porventu,·a, mas ,que em vir•ude do ~eu c11rgo IlM te; á ternedio senão cou Ci'Var~so
ua cade1ra que L~u di,;n .• Iilenl~ occupa.
Pt·ço lict~I•Ça a V. Ex. par·a fazer-lhe uma per·gunta:
não tinha V. Ex._na ~ecri:"Jad;HJhjectos mais imporlanlí!S
do que •·ste projtclo dt~ lnterias? H.avemos, .nos ultimas
dias da se.•sao, pret·nch ·r as horas que o regimetJto
marca para os nos~os Lr·ab .. !lws .com ]oLl"rias:?,_E, a .dar
V. Ex. para o,.,Jem dá did lt•tcria~, nã, devcrião ter prere•encia as que exislem ha dous 011 tres anuos ?, ~à.o
c.lcvcrião ter pr..t't:lt:ncia as que são concedidas a obr:,s
r•ias, casas de caridade c rep~ro di! matr'zt:s, 11ara que
o se1Mdo LOlllit>Se uma ddillerllção acerca ddlas·?
·
Senhores, o sen:.ado tem vntado este· atmo um grande
numero de loterias! E sabe o benado quantos éll)nus
r;ao precisos para que corrão tod.ts as loteria~ concedtda~? Ignota pb•rventuru o seondo que He votârão
ha seis ou ollo annos loteriaa para obras llia:~ que
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ain la não corrêrão, e que muitas matrizes, necessi- c~~me que r1ão. ~ique V. Ex. certo que as loterias
tando de reparos, principalmente as das povincius, teem pa1 a o tllear.ro lynco llào de ler sempre prefeJ·encia
estndo oa rxpecthtiva de'~Le auxilio, e em con~rquenci:.t d<~ ús qt~e s~o conc~dtdas paru obras pias, mórmeute para as
demora deste recurso as obras demandão hoje o d~plo ou JH'OVrocJas; 11110 fullo .da do IUo de _Janeiro, que todos os
triplo elo que euUi, era de mister'/ ~/ esle proccduneuto mez~s t.em um::t lotena das conced1das pela assembléa
.
.
d1gno desta casa? E' este procedimento que nos ha dt, prOVIIICJaJ,
conciliar a estima e respeitü do l'aiz 'l E' este comp?r- , Estamos em um paiz de catholicos ou de mouros?.! ..-,
tamenlo que deve eh Jll1Ur em nosso f<~VOt' a opiili~O l~st.,rnos ,em uma terra onJe mais w .cuid.~ Je proteaer
publica 7 N:io; a opini~o publica se levantará contr.t 1:os essa l'rofauaçao Chdmurla- theatro lylieo- do que ~e
c nos condcmnal,á, venrlo a faci:idaJc com qu~ alimenta- parar os templos onde os christàos renJeJJ culto ao
mos uma paixão a!eatoria que em out1 os IJalzes produ- Deus 'ivo._ Pois. IJem, caiào os templos, ;;bat<io-se os
ziu as mais horroros:>s des·'raças, desgraças taes que um altJJBS e nuo haja lugar onde se celebrem os ofiicios da
distincto economista !'rance~ não vacillou em escrever em rali~ião santa que professuruos I
uma de suas ol>rlls as seguintes pal;1vras: << Os legisl~~o . Mumio de fo_me Oti. filho~ do p~iz, para se d:~r sommas
rlils que sanccionão um t:ll imposto (fallando das lote nas) JabuluS<~S a mela duzJa de forasteirOS c.jlle se mandão cone•
votlio um uumero certo de roubos e súicidios todos os tratar JJa Europa par:l divertir os ricos e potentados.
:mnos. Não ha pretexto algum de despeza yue autorise a 1Jua::~1 que me envergou ho de pertencer a um p.dz onde
se presta mais culto á profanação' do que á religiáo.
provocaçáo ao cr·ime. »
SenhoJC$, eu não conrlerrmo as loterias a priori, porque
o SR. PHESIDENTE: --Lembro ao Sr. sen::.dor q~e
não coulenmo nenhum jngo moderado. Ninguem •.hrá, por deve cin~ir mais á matetia em uiscus~ão.
· ...
exemplo, que dous indi viduos que jo 0ão uma ou outra vez
O
Sn.
D.
MANOEL:
Sim,
Sr.
presidente,
.quero
dar
o xadrez por um preço modico, e que perdem uma pequena quantia, sáo dous jogadores de profissão; e ninguem as razões em que ~ne fundo para n!liJ•mar que o paiz
dira que este jogo, ainda que íaça uma Jiequena differe_n- não póde compoJtar um estauelecimento que .demauda
ça, é uma paixão aleatoda ; o me~mo dtgo a reBpeito uma tlespeza horrorosa, dando-,se á prima dona absuluta
das loterias. Nin~uem dirá, por exemplo, que um ho- de cartetlo 5:000$ por mez, a uma forasteira, quando a mi·
mem que tem alguma fo1 tuna, e que algumas vezes seria é geral no paiz, quando é P' eciso recorrer a imposcompra um bilhete de loteria por 20~, por 1o~, ou por tos para suuvencionar um theatro, que eu chamarei casa
de profa!mção e prostituição, quando os poderes rollticos
5$, dá-se em excesso ao jqgo.
lHas, senllo .. es, quando o individuo emprega, não 2oa, estão allment3ndo uma paixão que póde e ha de causar
·mas 200~ e 500$ em cada loteria, e vai assim pouco e desgraças sem fim, quando se continue a manler um jogo
pouco arruinando-se a ponto de perder su;. f11rtun 1 e vo- que a Europa inteira reprova pelos males que causou.
Sim, 11m pugillo de forasteiros vem passar vitla folgada
tar sua fumilia á misena, nestes casos póde-se utlirm~r
que nelle domina u paixão do jogo , e cumpre uão exct- na terra em que os filhos della so!fr·em as maiores privações e vivem na miseria, apezar do seu ;lssid.uo trabalho.
Ctta-la, mas rclrea-Ja.
Sr. presidente, estou habilitado para affirmar ao se- E dizem que isto ó civilisaçi:!o ! Civilisação! E' a vergonado que houve n~Stl ró te um individuo que empre- nha, o O!'JifObrio, o ultrage, o insulto á mi seria publica.
ga v~ em c1.1da loteria 2:ouoa e mai~; o facto pódc ~e r Nao terdes, diz o e.strangeiro, dipheiro para reedificar os
venfica.do na ca~a onde se vendem bilhetts de lotena. vo;sos tt:mplos, para occorrer :is vossus necessidades,
Todos previao uma cat<~strophe, e t'sta se não fez <~s_pe para acudir ás vossas casas de caridade, e tendes dinheiro
rar mu1to tempo, dan.lo-se urna fallenda de 5,000:01'0a para gastar prodigamente com meia duzia de estrangeipouco mais ou ruenos na praça do Rw de Janeiro; bem, ros que ahi 'ão locup'etar-se, para depois zombarem de
s~nhores, continuai! Digo continuai, porque eu não con- vós. 1 Não tendes 50:000$ para ddr de comer ao vosso é! e-,
tmúo; quero que o paiz saiba como tenho procedido ro, que vive na pobresa e quasi miseria, e tendes centos
ha .annos a esta parte, negando o meu voto a to··las as lo-. de contos para pagará Ia-Grange, ao Mirate e á 1\Iedori ?
tt r1as, sem excepção de .uma só ; continuai a dar aliO nobre visconde de Ãluuquerque teve razão quando
mento a essa J"IÍxão aleatoria, e vós sereis talvez em disse: • D-iuheiro não nos falta; o que não temos é juizo.»
b· eve testemunhas das tristes scenas que presenciou a E se eu pudesse agor.a repetir uma maxima de um disFrança e que a obri!)árao a acab..tr com :um jo~6 tão iro- tincto philosopbo brasilei' o,, relativamente a este infeliz
moral e horroroso.
·
·
Brasil, creio que ella seria considerada; uma grande verComo se. explica, senhores, o facto de annunciar-se .a dade·; mas tenho medo que V. Ex. me chame á ordem:
venda de btlhetes de loteria, e as vezes 48 horas dcpo1s se os meus coll<'gas tiverem curioddade de conhece-Ia,;
não l1av~r um bi!hcte para ~e comprart Não está patt"llte nào t('nho duvida de a dizer em pm ticular. Em poucas
que. a. p<~lXào do Jogo tem cltt·gado ao seu ultinto extremo? p<olavtas não se pinta melboJ' o qna·!ro do Brasil.
Quasi todos ·os armos a assembléa tem decretadoD1~1a-~~ ha pOIIcos dias um amigo:- Como vai com
se~s mqUihnos?-R.espondi-lhe :-Bcm.-E você? ptrgun- auxilio, para o tbeatro lyrico; e as cousas che;. ·
te_t eu.-Eu mal, meu amigo, porque tenho inq?ilinos q~e · gárao a tal ponto que hoje não ha meio termo, ou
n_ao me ya,g~o, apezar de terem rt'nda, e eu sel que sulh· havemos de ter a~ · taes primas donas de c~rtello 'da
ciente;_ Inleltzl?ente dào-se ao jogo e despenrlem com bi- Europa, ou não ha de haver the:.tro lyrico; ou havemos ·
lh~tes de Jotena o que me deviào dar pelo aluguel das ~!c ~er naquel!e ~arracão J?i~eravel do campo de
mmhas casas. Pois bem, senadores do imperio, quereis 1\:,nt·Anna as pmne1ras eelelmdadlils · quo representarão
ac1.1bar. cem a loteria de.p,ois de grandes catastroph;-s.? em. S. Pe~ersburg?, em Paris, em Londres, f'm Vienna
Q_ue~eJs to~ar medidas depois de muitos roubos e suicr- da Austna, Berlim, ou ba de licr fechaJu o barracão e
dlOs? Quereis que se repitão as banca rotas de 5,000:000~, licvor:'d? pelo c_upim: o theatro lyrico tornou-se um,a
verd<~detra mu111.a para os ddetaotti que o frequentão. Sup •
para ClltàO dizerdes : .EstilO aca!Jadas as loterias? ~
V.· Ex •.Sr. presidente, deu para ordem ·do dia um põe-se.que o 1\10 deJ.aneiro é como qualquer das gran- ·
· ·
pr·o.recto que está ha dous 0u tres clias apenas na caba; e des· capttaes que mencionei.
~r·. presidtmte, y. Ex. viu provavelmente nosjornacs o's
s_;;be V. l!.x. qual podei á ser a comequcncia da sua deliberação! E' q~e ~ste projecto moderni~si.mo, conce- pnme1ros annuncros dos preços dos cam~rotes, qnJndo
de~do mats lotenas a empreza do tl!eatro lyrtco da côrte, chegtmw as tacs celebridades, que não sei se o são ou não.
va1 preterir concessões feitas ha sete e oito annos para Um camarote de 2° ordem, por exemplo, a ~.o~.
fins . piedosos, como casas de caridade, reparos de matriQuem tem uma renda avult11da póJe ter camarote
~es, etc. Os objectos profanos, e muito pr(lfanos, vão ter ellecllvo, ou pagar tão elevado preço por um diverti.:.
prefcrencia a objectos pios, e muito pio".
meu to que dura tão pouco; mas quantas famílias freQuer V. Ex. wber um f.1cto curioso 1 Eu o refiro. Ne~te quent~o o tbe:Jtro lyrico tendo modica renda, talvez
mez corrêrão duas loterias da côrte, a 23a e 24 4 da em- dt.,vendo não pequenas sommas 1 Que luxo apparece no
preza :yrica, e já se annunciou uma outra para a em preza thcatro? Sedas, musselinas, rendas e outros lldornos da
Jyrica naci91l.ll. · Co~rcu alôuma para obras pi~:u? Paxe· custo lide á rua do Ouvidor, da Quitanda, etc., c t•xa1
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mloai o que se deve nas casas de commercio, graç::ts ao
Neste momento, Sr. prcsiJent~ •. cu tenho cl~antc ~os
espantoso luxo, que ha de dat· c~bo dessDs fami!iJS e olhos o quadro de um pai d~ f,mllra qne esbanJOU a lorprepat·ar-lhes um futuro dcs:u troso. Eu não l"a'lo dos que tun1 que possuia, e na derradeira hora vê sua mulher e
costumão frequentar de grJça o the,1tro, porque ao menos filhos cm roda do seu leito dei·ramando copiosas lagriclles não estragão a sua fortuna. E' um meio <.!e gozar mas I o moribundo pensa na infeliz familia, e repete em
sem dispcudio.
wluços as palavras: «O que será della depob de miEu frequento pouco o lheatro; sendo certo que quan- uha morte 1 onde irá ella buscar o pão 'l Serú obrigado lá vou é porque alugo camarote ; além ele ser caro da a recorrer â caridade publica, ou ao governo para
o. divertimento, inçornrtodo-me, porque lenho a minha dar-lhe uma rensão, que tulvez lhe nllo seja concedida.»
v1da 1 egu lalla por tal maneira que deito-mo cedo e
E' do n::-s:o dever erguer nossas vozes nesta casa para
acordo ti.lmbem muito cedo p~ra cuidar das minhas obri- aconselharmos a mais severa economia, para prevenirmos
ga,ões. Detuai~, não estou disposto a csbaujm· o pouco males gravíssimos, para emfirn acabarmos com o jogo de
que possuo e a deixar a minha familia na miseri:r, como loterias. 1\la!d:t'ls loterias, que o céo reprova porqt~e tra;..
a?O.J:tece .. a esses que, nt~.o se importando senão com o zcm a destruição das familias, porque são c;ms:t de roubos
dia de hOJl', gastão renda e p: incipal com funcções, t!Jea- e suicidios, p0rque só servem de enriquecer a poucos em
tro3, etc., etc., o não pensão no futuro. Graças a Deus, detrimento de muitos I
·
não knh·:> rcmorws a este respeito. Se Deus me tirar
O brasileiro que trabalha desde que amanhece até que
l10je a vida, minha famili.t não ficará na miseria, nem anoitece ás vezes não ganha o nec!·ssario para manter
precbará mendigar ren~õos. Os vencimen toJ que perce- uma familia numel'osa, quanto mais para ,accumu!:Jr; Por
bo como senador e desembargador nbo lhe farão f~lto, se exemplo, um desembargador, que tem apenas 4·:000$,
os monte$-pios conLinuarem nu c:d.:do Ill"ospcro em que se como pó de manter a uma numerosa f11milia? Como póde
ucMo.
elle estabelecer uma pensão no mente-pio, sendo obrigado
Um bom pai de familia deve-se considerar administra- a mtrar com uma joia uvultada e a pagar uma wmma
dor dos bens de seus filhos; e, sem poupar a despeza ne · em prazos determimdos? Qual é o futuro desta familia
.cessaria com a educação ddles, deve tratar de economüar depois da morte do seu chef~? Mas a Sra, la Grangc, a
parte da renda, para augmentar o patrimonio c segurar o Sr. Medori, o Sr. Mira te, o theatro ly.rico emfim, gast:J.o
futuro.
tanto ou m:liJ do que gastão os desembargadores de tc!\Ias os miseravei> e perdularias c!Jam:lo mesqu[nho, flae as relat;ões. Digo o mesmo a resp~ito dos minis;tros
tac.tnho e avarento ao pai de familia que, dando a seus fi·- do supremo tribuual de justiça, dos ju1zes de direito, mulhos desvelada educação, senào economico, sem faltar ao nicipaes, e de mui~ as outras cbsses que são inal rctribuinecessario e util, não vai a bailes, nem os dá, frequenta Jus. ·Em deus müios fazem os forasteiros uma bo:t for-:-'
pouco os theatros, faz pequena despeza em casa dos ne- tuna no Brasil, e para o brasileiro só ha pobresa e miselià';
gociantes e mod!stas, até ·para não ser caloteiro e ver to- 1 Os brasileiros !leão na sua terra suje;tos a todos os
dos os dias os caixeiros cm casa com contas que não são onus, os forasteiros voltão para a Europa com o nosso
pagas, e que depois pelos juros e premi os a qae os deve- dinheiro, e zombão de nós dizendo que wmos um povo
d ,res ·se obrigão absorvem as fortunas de pais misera de macacos (risadas); parece quo 'tecm razão, porque
veis e perdularias que ousão censurar o bom pai por um os bra>ileiros macaqueão (permitta·-se-me a expressão·)· O
p;ocedirnento que a todo o homem honesto merece o que fazem a Iuglaterra e FrançJ, etc. Assim) dizemos i
maior louvor. Já a economia feita em beneHcio de uma Aquelles p<~izes ouvirão Ia Grange; pois nós tambem
família é tachada de avareza! Permit:a-me V. Ex. que a ha.vemos de ou vi-la, custe o que custar; Ficaremos perproposito refira o seguinte facto: Uma certa familia didos, não leremos templos, não soccorrercmos os neces;;.
rica, que vivia com a maior sumptuosidad,,, lançára e:n sitados, mas havemos de dar sommls fdbulosas aos forasrosto a outra, que não era tão rica, a severa economia teiros, e por isso pedimos loterias e mlis loteria~, que
da sua casa. Consl~nJo isto ao chefe de3ta casa, r.espon- sem d!llicu!dade serão concedidas pelo poder li'gislativo;"
tleu elle: cc li: verdaJc que vivo com econon11a, sem
Sollrei com resignação os males qu,e nos vex.üo; e rogai ·
faltar á decencia necessaria, po~q11e amo muito a meus a Deus que se compaJe\a de nó~ e que guie os passos da;;.
filhos e não. os quero deixar pobres. Esse que me ex- quelles a quem está entregue a admin!stração do e1tatlo.
prollra um procedimento que me honra talvez tenha um
Sr. presidente, uós não se mos aind:l muito velhos? E não
fim triste, s~ nüo mudar de rumo. » Com errei to, passa- se lembra V. Ex. do modo por que ua nossa iafancia se
d•)s annos, quebrou a tal casa rica, e verificou-se o prc- rlivt r ti ii o as !':~mi lias? E prd'ere V. Ex. a civilisaçtlo ac;..
~entimento do bom pai de família, que, quando teve no- tua! a desses tempos felizes em que passavamos }JellJs
Licia do acontecimento, deplorou-o c disse: « Graças a noites nas nossas casas ouvindJ cantar umalilha ao pia;.
Deus, a minha fortuna nestes ao nos cre>ccu, porque no ou á viola Iindas moJinhas brasileiras, c vendo dancupitulisei uma pa;te l!!a minha renda. >> •
sar as dansas e~Lão.usadas ?·Não h:via um theatro nac~?-:
0 luxo da córtee espantoso! O Sr. pres1dente do con- oal, que era mu1to b·equentado e nao cust:1va caro? Vetu:
selho, éom o atilamento que se lhe não póde contestar, a civil-isaçao; já não porlemos pass~r sem ouvir os grandes
entre as catis as que enumerou na outra câmara do es- talentos artísticos da Europa, onde npena:> representão nas
tado em que nos ~~chamas rdativamtnte ao nosso meio grandes capitaes, pois cruc as outras n:lo teem meios de
circulante, não se esoueceu d61 mencionar o luxo. Pois p~gar o que ellss pedem.
.
··
bem é tsse luxo asia'tico que o sc1udo, que os poderes
.Eu creio que V. Ex. ainrb astá pela antiga, e acha que
polilÍcos cada vez mais ~xcitão por. meio ele loterias, nãc:> .ll.a melhor divertimen~o d~ que yivcr no seio da sua
porque sem cllas não te na mos as pr1m3s donas de car- fomtha. Se o taltheatro lynco tivesse freauentadores como
tello e o theatro uão veria t:.tntas sedas, lilós e ron- uús de certo as cdeul'id~des europÓ3S não virião ao Bra~.
das, 'que s~ vcnd!!.ll por a!tos preços. E pe~sa V. ~x. sil e n:lo nos Ievari~o ? nosso diolle_iro, de que múito c~;;.
que se va1 ao theat. o com o mesmo vcsado muitas rocemos para acuJH as nossas ma1a urgentes · neccssiYezas? As fi!milias porfião umas com as outras, e o dades.
.
theatro toma-se notavel pela elegancia e bom gosto que
Sr. prosiJente, a capital do nosso imperio está nas
se notão nos adornos. Mas que considerações não assal~ão cir~umstancias de ter um theatt:o como CJS das .grand~s .
á mcn~e do homem pensador? Que renda não é precJsa capttaes da Europa. Ha gratJde r1qucza e opulencia. Po1s
pa1·a manter-se tanto luxo, além das despe~as indi$pensa- uem ; mand~m os rie?s contratar quantas cdebrid_ades.
veis ! Mas 0 que fazem os poderes políticos do estado europeas qUizerem, laçãn uma soCiedade com cap1taes
para pô; em termo a um luxo til? desproporcionado ao3. mais ~vult?dos d? que tem a anonyma ·que existe,; e c~
nossos recursos? Concedem lotenasao theatro lylico, para ·l:lo dlvertlr-se-llao á sua cu~ta. lHas querer ter divertique poss~ contratar as celeblid&des que fizerüo as deli- mentos, ouvir de la Grange, 1\Iiral?, etc., á custa. do
cias das grandes capitaes da Europa. .
.
. s~tor Jo povo,. so.bre que w lunça o 1m posto de lot~rtas,
Gra.nd~; Deus, tende piedade de ~ó~, e lllumt~ni os le~1~- tl.rar uos brasileiros os seus ya~·co;; m:ws d_e su~slsten
I::.dorcs e o govorno para. que ar~1pwm carreu·a c ~revt- c1:t para. generosmne!ltc retJlbUJrN os loraslo.Iros, e. pr~
n;J.o u:11 futuro desustro;e para o Jmperio da ~ant:t Cruz! tend~r levar o povo u dt\sespori.lçao, é ultroJ~u· u n11serw.
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publica, é set•vir de esearneo e zombaria ás nr.Ções do muitos representantes da nação que vêm dB suas promundo, que hão d0 formar o juizo mais desfavoravd vincias, e que se demorão aqui o tempo da sessão
a respeito do Brasil.
ignorão muitos factos, e por isso silo faceis em votar po;
Senhores, encaremos ainda este objecto por outra face. loterias. Não saue V. Ex., Sr. presidente, que a directoril
O th~att•o Jyrico é urn objecto de comm~rcio licito e illi· do theatro lyrico mandou uma (mbaixarla á Europa, com
cito. Hei de entrar no exame deste segundo ponto quan- a missão de contratai primas donas absolutas de card.:> tratar· particularmente do projecto, visto como adis- td!o? Não sabe que o embaixndor tem passagem pagn,
cuseão versa agora sobre o requerimento do honr~do um ordenado mensal de 1:oooa, i.ilém d~ outNs desmembro por Goyaz. O a:cionista que tem o seu c~ma pezas extraordinarias, que r.ão são muito conheciJàs?
rote póde fazer bom negocio c _te lo quasi de. g::Jça. Ora, é muito agt·adavel ir "á E-uropa a custa .de loterias,
AJaucm
me perguntou porque nao ·era cu accwntsh? dar saráo3, reunir celebridades cõntantes, e depois es0
Re spoudJ que isso me ficava caro c que eu não podia fre- crever artigos cm que se assegure que o Brasil terá um
quentar muito o 1heatro; ao que SQ me observou que eu theatro lyrico com1) nuncl leve a Fr;mça, a Inglaterra,
··
·
podia E.Ci' accionhta sem grande despeza, fazendo o que a Ru~sia, etc.
alguns üzem (c creio que o S'lgeito lambem pratica o !Ia n<1dl mais riJiculo e digno de rir.o? l"qis devéras
está a córte do impc:rio uas circuillstaucias de exceder em
mesmo).
Ila peç.a nova, por exemplo, o. n~mero. dos prcten len- passatempos c clil•e, timentos ás primeiras capitaes dl
tes a camarotes c grande; o accwmsta dtz; a peça ba de Europa? E V. Ex., Sr. presidente·, acoroçoa e;Les desrepetir-se, cu a ouvirei eut:lo, c·ntret~nto vendo o meu ca- proposites, dando para ordem do di:l o prc•ject·l qre se
marote por !íO$, 60$ e ás vezes por 1ooa. Tttmbem em cer- discute, preterindo outros muito mais ~uttgos e que contos dias do anno ha f)rande de;ejo de ir ao tlJCatro; e teem materbs importdntes I Que ~>erviço podia V. Ex.
acha-se com facilid, de quem dê igual dinlJeiro pelo ca~u pres~ar :10 paiz deixando de dJr para ordem do dia proro:e. A proposito,narrar• i um facto. Certa pessoa desc·Jou jectos sobre loteria~ ! Nào condescenda V. Ex. co111 peir ao tlleatro em um dia Ele gata, e disse quero um cam..t- didos impot tu nos, e em recompensa te1á as l>ew;5os da narote da 2a oldeUJ, custe o que custar. Tratan-do-se de ção, que já começa a olhar com horror para um jogo tão
arranjar um cammote, não foi possivd acha-lo sen~o por immorül como fuue5to.
180~ ou 2ooa. Pois o capricho foi sati~feito, e o dono d')
M:Js, se V. Ex. eoten Je que deve pôr em discussão
camarote de Lom grado o cedeu pela tal quantia, que taes proje:tos, ao menos siga a ordlo}m de antiguidade e
não é para desprezar. E dê-se loterias para o theatro prtllra os que teem por fim prot~ger as obras {1ÜS: nisto
lyrico ! Pobre p;üz! .
.
vai de accordo com a opiuiao do meu nobre amigo, o
Eu, que não sou negociante, nem posso negoctar por ser Sr. senador Dantas.
ju:z, mw aceitei o Céluselho do tal s_ug(·ito, e, como fre0 SR. DANT.A.S : - Em parte.
quento pouco o theatro, tambem nao faço grande desSR. D.l\Ll..NOEL:- Não é só em parte, é cm tudo.
O
peza. Já se sabe, nunca iá fui por .toe, nunca dei, nr:m
hei de dar mais de 25~ ; e me parece que o tal diverti0 SR. DANTAS dá um aparte.
mento ainda assim não lica barato. Conle~so a v; Ex. que
O
Sa. D. ~b.NOEL:- Ninguem disse isto.
nada admiro do que ha actualmente no tal Larracào;
0 SR. DANUS dá um aparte.
já ouvi vozes muito superiores, C(·mo as de Ruuini, Pasta,
nlaliuran, Sontag, etc., c por iss:> não me cau,iio grande
o
SR. ,D. 1\I.ANOEL: -Não é possível que eu pl'ofeimpressão as votes das celel>rid:~des que nos custão risse uma tal proposição ; mas o meu am1go tJ! vez nlo
· tão caro.
e.teja bem iuforruado do que vai pelo barracão. O neArruinar (') seu palrimonio por causa rJe bailes;, thea- gocio é uorn para meia duzta de homens espertos, que
1ros, etc., e deixar a familia pobre e misei·a~el, é um colhem grandes van~agens dos sacri.flcios que faz o paiz
peccado que Deus nli.o 1-erdóa. A memoria de um pai de para ttr um passaLemp~ tão caro. Hoje mesmo Sáhi eu
familia que assim procele será sempre amaldiçoada. cedo para fazer certas pestruizas, e não p~rdi o meu
Entretanto, ha quem chame awm:uto ao rui do:! familia tempo; houtem rec:.Li uma iutormaçào muito minuciosa
que tem proccd.ment:~ opposto!
das comas mais pequcn~s que occorrcru n·.> tlleatro lyrico.
E não receia o senado que a nação lhe pergunte se elle Já 'iê o senado qtte teuho ainda muito que dizer, e
é indifferente a tilntas deEgraças, se não se importa com estou no proposito firme de nada occultar ao paiz, para
o futuro, ~e não pre,•à os rcsulllldos funestos de um:~ chamar a opinião publica a pronuuciar-_e contra as lotepaixão que cad..t vez se torua mais viol~nta, p.:·is que, rias e con·ra os cnorm?s gasteis que se !aze,n com um
annuncieru-se quantas loterias se anuunciarcm, cllas pugitto de fora~teiros, quando o> filhos do paiz se achão
correm to.:las, e em breve tempo.
n.l maior núcria e receiaudo um fL.tturo a!ndJ.· mais
·rois bem, prosi.sa o senado na marcha que tem dL szt·aç.ldO.
seguido de votar todos os annos centent~s de lotel)ermitla-me V. Ex., Sr. presidente, que tome a liberrias, que eu i·ei protestando coutra ella com o meu dade de Jem!if"ar-Jhc que a ses,üo eotú a Jindar e que o
voto sempre, e algumas vezes com a minha palavra, st'naJo não deve deixar de tomar e:n consideraçào as
con1o faço lwje • .Não carreg.H'ci sobre mim a immonsa proposições da outra eam:~.ra relativamente á compunhia
rcsponsaLilid.tde que pesa sobre este ramo do poder Uniáo e lnlustria e de mvegação do rio Jequit:nllo-·
legislativo, não ouvirei censuras acres da nação, não se- nha, propo~içõ,·s de gran~e importaucia e utilidade.
rei amaldiço~.~:do por milhares de infelizes que perdê rã o :Mas, senhores, continuando a f.tllar em loterias, eu noto
a ma fortuna nas loterias concedidas com tanta prodiga- cootradicção no procedimento do senado. Em annos tr:mlidade por quem tiuha o dever de oppor-llles um veto. saclos votou-se grande numero de loterias, que .ainda
Eu quizera·agora t·Xpôr tudo quanto sei relativamente ao não corrêrrto, nem podcrao correr, sendo preterida:; por
que se passa no theatro Jyrico, ter expre~sões para pa- outras concedidas este ·unno. Ora, quer o senado annultentear a minha iudignação pc!o mito u.o que se faz das lar tantas loteria3 que concedeu para obras pias, approenormes sommas que se d,:spend~m cm uma casa, que vaudo o projecto que eleva a 2!~ us conccJidas á cmp! cainda chamarei de profanação e de prostituição ; mas en- za do thetro lyrico, loterias que lião de correr de pretendo que devo reservar-me ra·ra outra 0ccasião, vi>lo ferencia a quaesquer outras, como o scn:tdo p6'de e deve
como ainda se não votou o requerim~nto de adiamento. prever?
·se elle nll.o p:.~s:ar, tomarei de uovo parte no debate, e
O Sll. FERUAZ (ministro da .fazend!J. e presidente ào concx.~orei largamente o que me consta a respeito do barracib
sellw) dirige ao orador algum~s pab.vras cm voz baiXa.
do camp3 de Sant'Anna.
E nfl.o serei eu só, lla na casa quem p6demiuistrar esclare·
O Sn. D. MANOEL :- Po:s não. Eu puro, Sr. prcsiden·
• cimentos muito detalhados a respeito da m:meirJ por que te, para se ler o approvar a red.tc,;ão do orçamento. E'
se despe:ndem :::s avultadas quantias que a generosidade \'erdade que alguem diz: «Voto por todas as loterias, pordo poJer leghlalivo concede annualmeille para manu- que quanto p~ior melhor. • Mas póJe o senado proceler
tcw~üo do thcnu·o lydco. 1'{(\ CÔI'lo t~v.lo so Eabe; m:~s ll~ wndnunte maueira? Conccdl'r n esmo centenl\rcs cl~
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loteria~ não,é réb:áxar o sena lo e d..~r moth·os para cen·1•

E ani!De·Be. u.ma pailí5o deseofreada, augmrntando c. ad:t
suras JUstas!
.
vez mats o nun1~ro de loterias, para que com o producto
liHerrompo o meu discurso, para cont:nua-lo depois dellaS'tenhtlmos o prazer de ouvir Ia Grange Mirare
de lidl e approvada a .r~ducção do orçamento.
1\ledor!, etc. 1 Cuoo~re ainda não perder. de vjst~ que a;
O Sn. l'UESIDENTE : - Veiu agora á mesa a redal~ção celehlldades europe.as vêm para C? .Brastl quando estâo
das 'emendas fei1as pelo senado ao projecto de lei do or- cansada5 I'? em uma 1~.1de em que Ja a voz nã~ tem a fi'esçamento. O estylo cm casos tacs é ler-se a re(lacção, cura e lmlho da mocldad.e; entretanto, o Brasil faz m:~ior
dar- se para ordem do clia e votar· se na seguinte sessão; desp,~za ~om essas celebndildes can~adas do que o.fizerão
mas, como o temp.:> urge (apoiados) e o regimento mda as S'ldlllLs n~ções onde ellas cantárao nas seus bons temdisr:õa cm contrar:o (apotud<Js), parece-me conveniente, pos. ~Onde ga.nlJ?t\ por e.xernplo, la G1ange 13:000$ ·por
se o ~cuado n1sso conrord:t, que se proceda hoje mesmo lllt!Z • Ti es wd. nuuos fo~zem uma clespeza. mensal de
à di~cus:ão e vot~çao:da rcdact;ão. (Apoiados.)
33:000~ ll
..
. ..· .
Ah J ~'~obre
nras1l!
que futuro te esta, f"''erv·
~do se n~
. o Sr 2° secrttano
.
. fez a le1tura
.
1
Em sc·"Utda
da
reda~~ão
"" . . "
'
· <~O
•
•
• .
.,
·
.
..
• ' houver ma1s JlllZO da parte daquelles a quem os
t
·
· eus
~ue entrpu, logo em d1~cussão, e lo1 approvada sem de- d<:slioos estão conllados 1
N"o
por anno par a dar pao
" ao c1ero;
1 .. · ·
dlíate para
, d seretn
. . remetndas as emendas á camara dos
" lla ut'O·oooa
•
il
e tres
epultt os.
..
,
.
forasteiros. recebem mensalmente 33:000S 1 Os magiwa0 Sn .. PRE~_IDENtn: -O Sl'. D. Manocl pode contmuar d?s e ou~ras ~lasses da sociedade viv.em.quosi na pol>resa;
o seu d1scur~o.
u~o ha dmhe1ro para tornar menos pesada a sua .existen0 Sn. D. MANOEL:- Sr. p·esidente, antes de prose- cw, mas auundão o~ meios de fazer face a uma dcspeza
guir no meu _dfscurso, devo fazer umas rectificações e os annual talvez de 700:000$ cum o theatro lyrico! .
Srs. tachigraphos te11hào a bondade de toma-las. '
E pergunto: que civilisação teem aprendido as familias
Eu disse que a prima clona absoluta de cartello tinha que frequeutão o theatro lyrico i Um tlleatro dramatico
5:oooa mensacs t é um equivoco, tem 13:000S mensaes pó de e ueve Eer uma verdadeira escola de civilisaçá('
pouco mais ou menos; out~a tee1 iu:OOO$, e o mesmo mst~ucção e moralidade. Peças-escolhidas, de·bom gosto~
.perctbe o teno1·.
·
em linguagem correcta muito podem contribuir para a e_du. Isto, senhores, só de lo~cos! Estou quasi applicando caçúo da ffi:JCJ~a.de. Assim considera o theatro dran~atico
a maxima que aóradou mutto ao meu no!Jre amigo o Sr. ~m d?s m:us dtsl!nctos escriptcres de direito adtnínistraMendes dos Sa~tos,
. .
· llvo íranccz, que n~o vaci!lou ;em aconselhar a essa ll:'IÇão
, Isto se acred1ta, senhores? Faz amp1ar as carnes que que ele prcferenc1a subvencionasse .taes theatros, pelos
haja um pai:~ tão louco que gaste 1.3:o~og p0r mez com grandes beneficias que delles poJerião e deverião. resuluma forasteira, deixan:lo_os seus filhos morrer de fome tar. E com elfeito muito se .aprende .em França_nos
e entregues á mt~ior miserw! E o senado ha de apoiar, theatros onde se represenLão as .comedias de 11olieri e·
hl de proteger e~tes horrores? ... Eu rleclaro ao senade Coraeil!e, as tragedías de lladne, Crel.Jillon, etc.
que protesto com a minha palavra, com o meu voto, conMas, Sr. pre~idente, é necessario granqe despeza para
tra tudo isso., e appello para o paiz.
subvencionar theatros dramaticos ~ Parece~me. que não.
Aind1 bcnt que tive tempo de flzer estas rectificações Eut_ret:mto pouco se. cura deste objecto, .que. aliás dehoje, porque amanllú ou depois naturalmente o meu dis- veria merecer especial cuidado. do . poder legislativo
curso salmá impresso ; eu po.dcria e~tão rectificar este e do govern?: O que ex.iste na capital de jmperio,.apeengano, mas era mdhor que losse hOJe mesmo.
zar do auxtl:o ~as lotenas, não preenche os verdadeiros
Que dil'erença imtnensa de 5 f'ara 13, de 5 para 1.01
fios. de estabelecimentos de tal Ulj.tureza. E não seria muito
'Nã.o se póde, Sr. llrosiJente, ter Eangue Mo quando ma1s acertado que.nos Cf!lpeohassemos em dotar a.côrte
se observa tanta loucura, quando se auenta para o fu- c~m um t~eatro dra.mattco nas proporções. que notei~
turo. E os homem de estado do meu paíz protegem tu lo Na o colber1a. a educ~ção da mocidade. ute:is lições :das
i~so J E o governo do meu paiz olha Jlara isto com iud:f- peças cscolh~das que nelle fossem representadas?. Ahanferença t E o go~erno do meu paiz n1lo ergue as suas vo- danemos, po1s, o theatro lyrico ::f. cm prezas pal'liculares•
zes contra estes llorrore•! E o gove1·no do meu paiz não que delle se quizerem encarregar , ueguemos-lh.e toprevê o desfecho de tanta in:aoia, nt'ío se importa com dos os :ecu~~os e volva:nos nossas_ vistas })ara o theatro
as consequencias que podem resulta.r deste procedi- d::amauco, Ja que as Clrcum~tancias ~o paiz não per·
mento! J...
nnttem que possamos tambem suhvenctou:~r aque!Ie.
Sr. presidente, note Y. Ex. uma particularidade:_ .nós
Ah! St'. presidente, que refi•:xões não me assaltão
nesta hora o pemamento J Estou tão impressionado que v.amos adiao:e de S. Petersburgo, de Londres,. d.e Paquasi ntto posso contiu.uar.
.
ns,. etc., porque co:Hrutamos essas celeb~iJadcs. euE' ccstume, Sr. pre~Ilente, drzer-se porque )Ja de a ropeas por dous annos, e representão o ann() Inteiro. Eill
cap:t!ll do impel'io privar-se de um passatcDpo JJOmsto nenhuma nação que me conste ha theatro Iyrico eífec:ique teero outras capitacs? Com effeito a objecção é de varnente; parte do. anuo os grandes talentos artisticosespeso 1 O Rio de Janeiro cornp.uado com Paris, Lon Jres tão tm Pans, outra parte em Londres e outra parte en1
S.. Peterslmrgo! Que as capita.es da França, Inglaterra: S. P~lersburgo.
. .
. .
R.ussia, tenllio os melh~res art1stas do mundo nãrJ.admira,
P01s bem, essas gr:mdes e ?PUI~ntas capitaes contcntãoporque lhes ~obrão mmos para remunerA-los devtdamen- se com quatro mezes de chverumentof e a capital do
te. Mas porventura recorrem css.es J?aizes a loterias para Brasil. não, pQde pre~cindir do theatro .lyrico durante .um
subvenctOnarem os seus theaLros lyncos? Demdis, as na- anno IoteHo, com excepção de dous mezes, porque os
ções de segunda· e terceira ordem te em theatros com as artistas precisi:l.o de descanso.
celebridadts artisticas que representão naquellas grande'
Porque apparccc tanto empenho pelo tbeatro lyrico ~
capitaes? Seguw!Den!.e não, p~rque lhes fallecem os meios na !rdi~i~uos que espe~ulàrâo, e parece que não farão
· de manter um d1vertmiento tuo custoso e contr:ntão-se mm to ft'llzes. Para sabtrem dos embaraços . em que se
com artbtas menos afamados. E pergunto eu: como achão é de mbter que o pobre povo pague tributos, arcou~ parar-se o Brasil com a França, Inglaterra, Rus- ruine a sua pequena fortuna,, jogue como um louco, e
.· , ·
sii? N&o é melhor compara-lo com as naçõ cs de Eegunda legue .á posteridade pobresa e miseria. .
c terceira ordcnl? N:!.o se vê que o theatro lyrico. Ainda farei uma pergunta, e é a seguinte: as tres cctornou-se uma verdadeira mania, ao mesmo tempo que· l~bridades do theatro Jyrico valem o dinheiro por que
para algans uma boa. especulação 1 E nas circu1nstancias f~rão ~ontratadas? N~o vacillo em :~mrmar que não .. Do
cm que nos achamos poderemos despendet um real com dmhe1ro por que for ao contra ta das não. ha deducç1io em
a subvenção de theatros lyricos? Quem é pobre n:lo tem favor ue alguem? Ex..aminarei esse ponto quando for
vicios, diz o rifão vulgar; Não ha dinheiro para as mais votado o requerimento de adiamento, que talvez; n~o
urgentes necessidades, e ha de se gastar talvez 700:000~ seja approvado,
·
pot· armo com o theatro lyrico J Tudo isto é f·:i:o a
Confesso que desejo muito ver no meu paiz eslrangeiapr:~zimento . das camaras o d? governo!
ros em grande numero 1 que nos venll~o ajudar t\ rotear ns
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nossas fertilissimas torras e a pa;·tillrar comn'osco as
§ICS~ão e:m ~~~ «le a~·c§to.
vantagens da agricultura; mas peço a Deus que nos .não
l'RES!DENCIA DO SR. 1\lANOE!..IGN..I.C!O CAYALCANTi
mande Jorasteiros para levarem o nosso dinheiro e depois
DE LACEl~DA.
zombarem ele nós, como em geral costumão fJzer as tacs
ce!eLridades cant<.:utes. E V. Ex:. nlo se recorda de que SuM~umo.- E:<pedieute.- Req•Jel·,'mento do Sr. Dias
f~i _contratada uma cantora que já aqui tinha estaJ.o e que
de Carvaiho.-Ordem do diJ ... 1a e 211 discussão da pro·
dlZI:! lwrrores do Brasil? E!Ja vu:Lou ao :Bcasll, L~ve
posta do poder cx:cutivo fixando as (orças de
viagem paga, rtjuJa 'de custo, etc., e atinal nüo quiz canterra para o anno jinar1ceíro de 1860 a iSO'j, com as
tar; rescindiu-se o contrato, e ninda foi preciso dar-lhe
emendas da cum'.rra dos deputados. D1scursos dos Srs.
não sei quanto para e!la voltar á Europa. E' muito :tbuvisconde de Jrqnitinhonfla, Rego Barros (ministro da
sar da boadail e c pe.ciencia deste povo 1.
guerra), D. illan:Jel, Silveira da illotta, Dias de C~tvulho
Or<J, Sr. prcsi:lentc, um paiz onde se passa tudo isto
Almeida e Albuqzwrque, Fcrreil'a Penna e Vascencellos:
póde merecer respeito e consideração? Não é possível.
Passagem da propostu com as emendas para a 3J discusscio.
S •• presidente, eu sinto-me bastnnte fatigado, tenho
A's
j O 3ft ho!'as da manllü o Sr. presidente ul>rí11
::dnda muito que dizer, porqae ainJa não entrei nos pornlenores, estive nas geoeralidddes, e é o que comportava a. sossã? com 31 Srs. senaJores, e, liJa a acta da antea di~cusslio de um requerimento de adiamento. I'-lós não nor, fo1 approvadl.
temos sobre os pontos contidos no requerimento do noO S.F. 2° SECRETARIO deu conta do seguinte
b~e scna,Jor pela província -de Goyaz nenhum esclareciEXP.EDIENTE.
mento. Ao menos, Sr. presidente, exijamos esses csclarecimentes do governo, que seguramente sé dará prcssJ
Um 3YidO do minisleril) dos negocios do imperiJ,
em fornece-los.
Eu estou li rme no proposito rle votar contra o J1rojeclo; melLendo um dJs nuto;5r:1phos r!J. resolução da. assem':Jiél
nns não cm!larnço que seja apoiado o requerimento, para geral concedemlo duas loterias em beneficio da~ obras
que o senado· proceda com pcrfeit0 conhccimeuto de das igrejas matrizes d:.t vílla de Oliveira e da fre"uezia
Jo Pa,s1-Tempo, da pr·oviucia de .l\Iioas-Ger;es n~ qual
causa.
·
resolução
Sua nlagestade o Imperador consente.'- ficou
Digne se, V. Ex., Sr. presidente, de ouvir um pedido
que lhe faço, isto é, que occupe as ultimas se3sues do o sen:;do in!eirado e m::ntlou-se communicar á camara
:;enado com objectos importantes que devem ter uma dos deputados.
solução antes de encerrad..t a ussl'muléa gcr[tl.
Um req,1erímento dos officiaes do corpo de s1ude do
De cer~o cu não teria occup.1do a attenção do senado, exercito e armada, ped;nJo se lhes conceda o mesmo f:t·
se negocies importantes tivessem sido dadoe hoje para a vor que se concede aos alumnos não militares que estuordem do dia; e noto que o projecto das loteri..ts, sendo dão nas academias do exercito e da marinha, aos quaes
o mDis mode1no, preteriu outros trabalhos que ha dias as,entando praça se leva em conta para a reforma e para
estão em discussão. Maldito patronato, que has de fc:tzer a oLter~m o l1abito de S. Bento d~ Aviz o tempo que fredesgrap de minha paLria! l'tlalclito patronato, que estás quentarão os cursos d:1s respect1V:JS academias.- A' coma!'vora do em quio LO poder do Cotado! Maldito p::ttronato, missão de m~trinha e guerra.
que tens a força de fazer esquecer as cousas sagradas . O SR. Pll~SID~N~E:- Segue se a apresen!ação de propelas profanas! Maldito pDtronato, que exerces influencia Jectos
c~c Ie1 e Indwações.
tal que ohriglS a homens disticcloJ a tomar a peito a causrt
DIAS DE CARV'ALIIO: -Peço a palavra.
0
Sn.
de um thcatro, q-ue rtinda uma vez chamo casa de especulrtção, de proÜill3Ção c de prostituição! Maldito patro0 Sn. PRESIDENTE:- Tem a palavra.
nato, que fazes preterir a discussão do projecto em que
O SR. nus DE CARYALno:- Sr. pres:dente, da caao menos se :i !tendeu its obras pias, ás casas ele caridamara
dos Sl's. deputados vit:rào duas resoluções, no meu
de, ::.os concertos de igrejas, para se tratar de loterias
<h das a the::\tros! Maldito patronato, que acoroeôas uma modo de pensar, muito importantes, e que maecem a
·pnix.:io borri\'el, que já tens produzido grandes males e attenção do corpo legi-Jativu neste resto de sessão.
!las de ainda C!!USa-los maiores! M.aldito patronato, que . Eu ~eço ~!esculpa a V. Ex., e declaro de>de já que não é
proYocas a opinião publica a nunifestar-se contra os que mteuçao mmha fazer a menor censura a respeito da ordem
te <lpoitto! Maldito patronato, que has de ser porventura do dia dada por V. Ex. CJtlando me p1·oponha a pedir urgen·
cia para que, depois de discutiJas ns leis :~nnuas, entrem
a caus.:1 de uma terrivcl catastroplle!
com prcfereocia em discussiio as duas resoluções da ca· O SP.. ALEMAR:-E <JS do Cea;á?
mara dos Srs. deputados, a primeiru que concedo alguns
O. Sn. D. MANOEL : - Sim, olhai para essas pro ·1 incias favores á c.:>mpaollia UoLio e Inlustria, e a outra que
Jo Norte, ás quaes lla muito tempo se concedeu loterias trata d.t naveg:,ção do rio Jequili!lhooha c ue auxilies ã
para reedificaçüo dos ~cus templils, lotetias que ainda compmhia de navegação de Pernambuco. Pe~o urgencia
não corrêl'ão, e. Deus sabe quando correráõ. E não que- para c.> tas duas resolu~ões, porque entendo que ellas
reis que essas provincias murmurem e maldigão da côrte! exigem uma sol.ução do corpo legislativo nesta sessão, e
Senadores do ímperio, tenho dito gr·audcs verJ .. des; desejo pela minha parte responder assim á accusação que
talvez não devesse ser tão frtmco, mas nas circumstancias fói feita aos senadores pela prov:ncia de lilínas-Geraes
do pail é de mister ter a coragem de protligar tD.ntos por não ter passado nest~ cas1 um ~uxilio á companhia de
desacertos, fulminar tan:os aLusos, reprovar tantos erros. Pemambuco: desd~ que este negociO volt:~ ao senado, eu,
No meu discurso só tive em vista o bem elo meu paiz; senador pela proviocia de Minas-Gcrae~, peço urgencia
procurei evitar um fuLuro desastros0 que se antolba. para que el)e entre em di>cussão e seja votuclo conjuoctamente com os outros a que me referi.
Illcu Deus, tende misericordia da terra de Santa Cruz!
Vdu então ú mesa, foi lido, apoiado e entrou logo em
A discussão tlcou adiada por não haver c:~sa.
discussão o segu n te:
O Sn. PRESIDENTE Jeu p:~ra ordem do dia da s~:ssão
REQUERUIENTO.
seguinte:
1 a e 2n discussão da proposição da camara des depu• Peço urgmcia para que entrem em discussão as resotados, autorisando o governo para conceder 18 rnezes de
licença com ordenado ao desembarg<Jdor da relação do luções vindas da outra camara concedendo favores ú com·
pachia União e Industria e sobr~ as naveg·JÇÕ(:)S do Ri'..>
1\in de Janeiro José Ferreira Souto ;
1.a e 2·, discllssil.o da proposta do poder executivo, fi- Jequitinllonlla e companhi:l Pernamuucaoa, sem pretexanr.io as forçüs de terra para o anco fimmcciro de 1860 rição das lei~ annuaes e das proposi~ões em discussão.-Dias de Can•allzo. ))
a -18(>1, com as emendas da camara dos deput~dn;
E ~s oulrus materias já designadas.
' o sn. PllllSIDE:STE:- N:io h1Vf?ll lO qltCm pep il p~!u
t vr~, vol! pôr u yotos o rrql!erimento.
Joev:;ntou-se a se2são {\ :t 1/2 hora J~ t:~.rde.
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lhante, de que S. Ex. n~o se ha de dirigir nas informaÁLGUSS Sns. SENADORES:-· Pe~o a palavra.
que oll'~::recer ao senado sómente pelo desejo de ter
O Sn. PRESIDENTn:-:- Entã'1 fica a discussão arliad;~, ções
um
grande
exercito, mas sim pelo desejo de ter aquelle
por se achar na ante-camam o Sr. minisiro dos negocios nucleo de exercito
que é iodispensavel nas circumstanda guerra, que vem assistir á d;scussão da fixação de cias ordinarins em que
se acha o imperio.
forças de terra.
Estas, Sr. pr~sidente, são as observações rapidas que
0 Sn. VISCONDE DE JEQUlTINBONllA: -Não e-e po- cIIel't ço á consideração de S. Ex.
·
dia decidir isto já~
Agora pedirei a S. Ex. que haja de informar ao seri3do
O Sn. PRESIDENTE : - Gomo, se alguns senhores j;l para sati6fazer principalmente á anciedade de um repre'.
sentan1.e da província da Bahia, a repeito de dous f.tctos
pedirão a palavra? I
·
que me consta tiverão logar naqucila província. Eu não
Comparecêrão no decurso da ses5ão mais 8 Srs. se- peço acerca delles inform3ções porque estej:J. certo de
nadores.
que ti verão realmente logar, mas para ficar certo se na
ORDEM DO DIA.
re11Iidade se d;ri!o ou não.
FIXAÇÃO DR FORÇAS DE TERRA PARA O ANNO FINANCEI
Sr. presidente, consta' que um 111oldado fóra torturado a·
no DE 1.860 A 1861.
ponto tal que se lhe pô<: um torniquete na ca~eça,. pelo
. .
.
. que end•·udeceu.
:
ProceJendu-se. ~o. sorteiO da ~leputaç1!o que dev1a
Const~-me tambem que quem fci o autor deste precereceber o Sr, . mm1stro dos negoc10s da guerra, lorão dimento Já entrou em conselho de guerra.
para elle des1g:oados os Srs. vi;conde, de Maraug11ape,
Eu desejava que S. Ex. informasse se na realidade 0
barão de Antomnl e marquez de MontAlegre; e, s~ndo facto se c!eu, se na realidade entrou em cons·e· lho de guerS. Ex. introduzido,com a~ f.)rmalid.tdes c!o tstylo, tomou ra e se hajá decisão a este respeito.
assento .na m~sa, a dtreJta do St·. prestclent~, e entrou
Consta-me tamue.m 9ue em U?l comelho de guerra quo
em 1.a dtscussao a proposta do poder execut1 vo fixando .teve Jogar na prov1nc1a da Balna l1ouve tal desaouisado
as forças de terra para o anuo financeiro de 1.860 a 1861, motivado pelo auditor, que o conselho de gue~ra nã~
com as emendas da cama ra dos deputados.
pó !e termmar.
.
_
Não havendo. quem pedisse a pJiavra, deu -se por enEstes factos Sr. presidente, isolados, são de peq.uena
cerrada a :ta dtscus~ã? da proposta com as emendas, e, monta, mas unidos elles ao estado cm que .se acha o nosso
retirando·se o Sr. mtmstro para se vot:r,passou e!Ia assilll exercito, sem união, sem espirito de çorporaçào sem e~
cmeridada p1ra a 2a d;SCUSSãO, na qual entrou logo, CO:- flirito VeJdJdciramente miJit~r,formando, por assim dizer
mcçando pelo art. 1° da proposta, depois de haver eo- mais uma profissão que percebe do thesouro emolumen~
trado de novo no salão o Sr. ministro da guerra.
t?s ou vencimtntos d? que ~quella que foi sempre conO SR. VISCONDE DE JEQUITI~BONBA: _Peço a pa- siderada no nosso flUIZ e fora.~dle e nas.naç?es.cultas
lana.
.
com. o no~e de corporação m1htar, teem .mu1ta 1mportanz1a, creto eu.
O SR. PRESIDENTE: -Tem a p:~lavra.
Quando eu veJo. que .o. proprio gov~r~o não pr9cU.ra
o Sn. VISCONDE DE JEQUITINliONHA : - Sr. presi- manter e~se cspmto m1htar, que a d1sctplio:t em qu~si
dente, não pecl\ a palavra para fazer extensas observa- tolo 0 exercito se acha até um certo ponto relaxada;
·cões ~elativas ao objecto de que se trata, mas unica- quando eu me lembro que os corpos aqui mesmo !la
mente para pedir a S. Ex. que h;~ja de explicar ao senado, capital pouco ou nenhum exerci cio fazem,. o que (} indis}1rimeiro, se acaso S. Ex., attendendo ao estado em que pcmavel nio só para manter a disciplina e instrucção mise acha o thesouro, aos empenhos que temos de satisfa- Jitar, como o espirito militar de que acabei de fallar, o
zer, e que reclamão grandes recurso$, e fin.1lri:lente a que realmente se nio dava cm outras occasiões; estes e
outros que tm pouco teremos igualmente de satisfJzer, outros üctos, reunidos a outros de que temos tido,noti- .·
não entende que a dim:nuição da força seria talvez me- ci.a,. devem do:: ch!lmar a att~nçfio do parlameato para. pedida indisoensavel na situação em que n:..s achamos.
du wformações ao nobre m:u stro d.t gue;ra,; tanto .mais
Sr. presidente, 11ós temos a~soluta necessidade de quanto o nobre ministro da guerra entra ha pouco para a
grande economia, porq11e craio que é o u11ico recurso administração com creditas sem dllvida.alguml dignos de.
efGcaz de que podemos lançar mão.
um mem~w à0 p:~der executivo. E' necessario que se alentem as boas opiniões e os bons
A renda publica ba do:: ter e> te anno necessariamente
um deficit, o qunlnão ha de ser pequeno, ha de ser sa- princípios que nós acreditamos existirem no nobre .ministiifdto com tributos ou com operações de credito ; no tro, para que elle assim alentado presig·.1, e nrosiga com
1ne'u co:~ceito, tanto um recurso como outro o[erecerá assídua severidade, de maneira tàl que não ~e reduzão
diflicu.ldades ao governo ; a canisra dos Srs. deputados os trabalhos do Sr. ministro da guerra a fazer regula;.inda não tomou em consideração este objecto de mentos fiscaes e administrativos, diaria e momentaneasumma importancia ; receio, pois, que a continuação do mente alterando .t~do quant~ .se te~ feito até boje. De
pessoal do exercito sirva de gr~nde embaraço á modo que a admm1straçao m1htJr nao se tem reduzido
administraç'!o actua,l.
até hoje, por assim dizer, com menor ou maior exa"eEu não desccnheço, Sr. pre~idente, que 16,000 pra- tação de minha p!\rte, senão a regular a escola milita~, a
eas não s':io de sobejo· para o paiz, atlendendo aos servi. dar regulamentos aos arsenaes, a rtformar as secretarias
,jos que tem o exercito de satisfazer; mas tambem reco- a examinar· se a p:1gldoria e contadJria estão bem mon~
nhece comigo o senado que, quanlo as cir·curnstancias tadas; entretant0 que a base da admiaistração militar
do p:1iz são ct·iticas, é necessario q,ue se faça uma dimi- tem sido co.mpletam~nte esquecida. Os ministros quasi
nuição de despeza em todas as repartiçõe>, muito prin- que .a~é hoje teem srdo, C?J? pequ~nas excepções, mais
cipalmente pelo que dil respeito ao exercito e pelo que admm1stradores do que m1lltarcs. ;Eu entendo que uma
diz respeito á marinha.
cousa deve andar intima e absolutamente ligada á outra.
Limito, Sr. presidente, as minhas obsernções ao que
Ora, nós não porlemos diminuir o so1qo, nós não podemos diminuir os vencimentos ; só poderemos diminuir as tenho dilo.
pracas de pret.
0 Sn. REGO BARROS (ministro da guerra):- Vou dar as
E~ estou convencfi,Jo qude o governo na act~~lidabde lha explicações que o nobre senador acaba de pç;dir.
de drspensar·se 4e a2er espezas q~e não sepo. a so ~Julgo que a força não póue ser diminuída no sentido
~amcnte necessar1as para a manutenção do exerc1to, .m.as que acaba de fallar 0 nobre se do d
_ ,
lSt:l eu creio que não basta ; e no entretanto SUJCito
.
.
na r, eve conservar se a
r
õ
s
E
·
-mesma
que
fo1
ped1da.
·
b
•
·
estas mwllas o servaçoes as m ormaç es que . :<:. 1laJa .
.
de dar ao senado.
Para poder haver disciplina, para poder l1aver boa orTambem estou convencido, prlo conceito que me me- ganisaçáo no exercito, era sem duvida necessario que a
rece o nobre .ministro, pel;ts suas luzes e pa.tr ~o tis mo, is~o ~orça nüo se acl~as;se esp~l~ada, como se acha oinda boje,
~t, pelo deseJo que tem de fazer um:1 admmiStraç:lo bn- fazendo o scmço de pobc1a.
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O numero das praç:.~s dos corpos é tilo diminuto que Não; pelo centrar io 1 elb decmscerá a ponto de rcaliz:~r~se
''erdadei··amente não pólo um corpo reuni las para fazer um deficit considcravd.
O exercito tem actualmente U,040 praças; mas para.
os exercícios que des~ja o noLre sen.tdor e que todos nós
isw estão aind<.t ol.JI'igados ao serviço 1,853 bra~ileiros
dcsej~mos.
Ora da mweira cm que está o ex.ercito, com tüo dimi- que jâ acabárão o se~ t~mpo e q 11e 1.1ã0 q~erem conti~
nuta 1~rça, a .meu ver,, e não. se t~ndo completad'! o. n~ uuar a pertencct· ás ü!etras do exerctto. VIOla-se a lei,
met·o de Iecrut;1s, nilo e posstvel la1er a menot· dtnJtnut- f<~lta-se a contratos solemne~, p11 a completar-se a força
c·ão. E se nún fôra o inconveniente que tal vez se encontre decretada, e ainda assirn esta conta aptnas H,O.íO
praça~. Assino me exprimia. eu qrwndo estava em oppo~o rec'rulamenlo, eu ousaria pedir 110 corpo legislativo o siç:to;
lwje não mudo de huguagcm, upezar de estar na
au~ménto ria forea, porque então faria com qur! a guarda
direcçào
do miu,t~tcrio du ;;uerra uru J1stincto brasileito
na~ional não l'osse cham1da a serviço, com que os corcuja amizade me. honro ha t!'inta e _tantos anuos,
pos de ~olicil Li\essem ~u.tra organis;!ção; e entã~ e exer~ colll
cito tena o numero sutltcieote para L:.zer 03 s~rvtços qu~ amiLade que nun~~ sollreu a menor alleraçao.
Mas é mesmo a amilad~ que mo faz fali ar com franlhe éfi.o necessarios e poder-se orgnnha.r, porque pa~a
h11ver boa organisar.ão deve haver a !orça n~cessa11a queza e ponderar a dilll~uluade, se· uao impossii.Jiltdade,
e completa, alim de 'que então po.'S~ fozer ex.erc'cio>, j:\ de tlevar-se o ex,~rcito ao numero d~ i6,0UO praças.
Não off~reço emenda, pürcrue nào de.ejo O.emorar a
formando campos, ele. Ora, com a 1oJ ça actual nada se
udopção do proj eelO, e esta u certo que ella não seria
pólle fazer, e ne:n póde causar sustos ....
íJCtiLa pelo senado.
O Sa. vú;coNDE DE JEQUITI.NBONIIA :. -E eu susto
Contento-me, portanto, com fazer estl declaração, para
não tenho.
que se não diga que sou pouco collereute e que me
O Sn. REGO BAR nos:- .... não ~e pó de fazer o serviço guio uni..:ameote pur all't:iÇ'.Õt.!S e desatr.~içõ~s.
por menos. De mJis a mais nós não temos nada a leme r;
Como não desejo tomor do novo a palavra, peço a Y.
mas é necessario ter a força que pudermos por P.!'evenção. Ex., Sr. presidente, permissao par.t m.• u festar já o mell
O nobre sena,lor perguntou a .respeito ~e ~ou~. facto,; voto a respeito d~s ~uloris:,ções contidas nos artigos ad~
acontecidos ultimamenre M Bahta. Do prtrrwv o Ja tenho dilivos. llei de votdr contra todas : 1°, f•Drque nao posnoticia, e, tendo indagado o facto, mand~i immedia.Lamente so delegar o que me deleg:\rúo ; 2°, porque nio q~:~ero
d11r &s providencias ~Jue o caso re.quena.
.
r. . zer preseules funestos aos meus amigos; ao, porque o
Ouaulo ao outro facto, a respe!lo do desagutzaJo que S:. mio is :r o da guerra, tendo entrado h c~ poucos dias 11ara
ho~ ve em um conselho da guerra, d~ nada sei.
a admiuistruçãu, nào tem tempo suffi;iente p~ra bem
Tudo isso prova que o exercito esta desorganisado ... ~juizar das ref~rmas de.qu~ carece o mi.nhterh da guerra.
0 Sn. VISCONDE DE JEQUITINIIO.NIIA:- Essa é que é a S. Ex. esiucbra e mcdtt.tra nas necessul.des a que cumpre pro~er de rerntdio nv intervallo que decoae até a
verdade.
abertura da sessão vinJ.oura; e, expondo-as no seu relatoO Sa. REGO BARROS:- .... e que é necessnrio que um rio, poderaõ ser reduz;das a prOjJOstas ou projectos, que>,
ministro faça da sua parte tudo qu::.nto pudeJ",_ par a ir sendo regularmente discutUos, obLeráõ a approvaçào da
mesmo de encontro a certos preconcettos que extslão.
geral. Parece que o nobre miuistru, princi paiO noLre seuarlor nestas vistas acompanha t:.tmbem o de- assembléa
mente
por
e consider.tçào ao seu antecessor,
sejo d~ se t~zerem as reformas que s~o ne~e.ss~rias, como aceitou na defenncia
outr~ camara as _autori.~a;,õ,s que j<l havião
sejão as que ajudão a instrucção prattca mt!ttar e.a ~h~o p:Jssado em 2a d1scussilo, e b.oJe pcdtu ao senad., que lhes
rica nas academias, o que tudo coopera para a dt~octplma dessea
sua approvação. S.nto não poJer condescender
e unidaJe do exercito.
com
S.
Ex..,
pdos motivos que óC.tl,)o de expor. E: de
E' neces~ario f~zer tambem alguma cousa em algum:..ts mister pôr termo
a um ~ystcrna, adopta,io não ha muitos
repartições do exercito mais uece~sarias i 1n~s não posso annJs, d.:: entregar tudo ao governo e de nem ao medizer q.uacs por agora, porque nuo tenho atntla aquella nos examinar o que e~ te fez 110 u:o d,as autorisações que
experiencia que é preci~a.
•
·
lhe forào coocedldJs. Ternuno aqui, Ll~clarando que votaPortanto, o nobre senador ve qu~ a força nã~ d.eve ser ria
por qual1uer emenda que cltminuisse a força pedid:t
uiminuida e que dos factos aconte..:tdos na Balua Já man- e que
nego o m~u voto a tod.ts as autoriJações compredei indaaar o de que tive conhecimento ; e quanto ao hendiLI..ts
nos artigos adu.tivos.
outro, p~rocurarei ter inform. çi5cs.
Não havendo m.1is quem pedisse a p[l.lavra, foi encerra·
0 SR. VISCONDE DE JEQUJTINHONllA:- Mande V. Ex. da a discussão do <Jrt. 1°.
ex"m:nar· o outro ; sa!Jirào ms folhas pul>licas.
Entrando em discus~ão o art. 2° ,não llou\'e ch:b:lte SO•
O SR. D. MANOEL: -- Sr. presidente, eu tenho necr.s- Lre elle, e foi tamuem encerrada.
sicl~de de justificar em muito poucas palavras o voto q11e
Seguiu-se depois a discus,ão do art. s~, que se refl!re
ttnllo t!e dar a respeito d.t proposta que fi :o; a as forças de
terra para o annD financeiro d.e 1.860 a 1.861. V. Ex. e o aos mews praticas de preencher a força decn:tada.
sen:Jdo hão de recortL.tr-se que, discutindo-se o orçaO SR. REGO BARROS: - A respolta ao nobre senador
mento da gu~rr:~, eu di; se que na minha opinião o. ex~ r- será Lre1 e. Concordo com o nobr·e seoa.Jor que o engajacito não podta elevar-w a 1.6,000 praças: a pnme1ra mento voluntario não preet1che a iorça,e então é uera2ão, rc::c_onhecida pcl~ ~roprio. ~~ ministro ela guerra, cessar i o o recrutumento forçado.
era a di!liculdade, se nao ImposstLtlu.lade, de recrutar-se
O nobre senador julga por conseguinte demecessHio
tantas praças quantas fossem nece~sarias para compl~tar estas palavras--nainsulliciencia destes meios-, ibto é, do
a força decretada;. a segunda.razao, no. me!! concetto, engajamento voluntar io, etc. Concordo com o nobre seerào :ts circums~:.wctas financetras do pa1z. hntendo que nador, porque com essas palavl'as parece que o que se
na decretação da !'orça não deve h"ver espírito de op- espera para complemento dos recrutas é ver se acodem
posiçã"; o reprcsentan~e da naç~o. tem obrigação de dar bastuntes voluutarios para pree·acller o numero i mas é o
d força precis1,emuora faça oppl)stçao ao governo. Quando que n~o acontece ....
w ped.u a força de 20,000 praças, mostrei ~ue o p~iz não
0 Sn. SILVEIRA DA nfOTTA : - Parece que não se depot.lia com ella; c o Sr. marqucz de Cuxtas nayrtm('i~a
·
Jlroposta que apresento~ na cama r a tcmporar~a ._Pedru via recrutar como $C recruta.
1.6,000 !Jraças,esl<•ll'lo amm d~ accordo con~ a op1!11aoq~c
O Sn. REGO BARROS:-..... porque haveria inconpor dill'ereutes vezes s,ustentet nesta CJsa. Po~e huJC o patz venienLes se se esperasse para o preenchimento; e qual
comportar a mesma força de 16,000 praças 1 P<trec<.-me seria esse limite? A lei não marca esse tcmp1 necessario
que não. o ncrutamento não dá as praças precisas, e as para cooseguir-~e voluntarios para o recrutamento: é,
circumbtancias liuanceiras são tão criticas que mal se pois, preciso ver que o .t~ecrutttmptto ucompanhe u.m ou
póue sustentar um exercito tão numeroso.
outro mtthodo e que scjao promt~cuamente recebulos :
E temos osperança do qU() a reuda publica cresça~ assim, pois, é a pratica seguida.
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E.u ac}Jei já essa lei decre!ncl:l cin 23 discu•süo e assim
a al!eitei ; ago1·a, para pu~sare111 pequenas emendas de redacção acho que deve pa~sar tal q11al e>tá.
A5ora tocarei a respeito d.1s terras concedidas aos voluntarios: teem-se fdto estas oiTertas 11:1 muitos annos,
dilferentes m1nisterios a3 teem apresentado; se tem havido ou uão execução não posso dizer ao sen~do, nem
sei mesmo se al~um recrute.\ ou voluntario tem nelan1~do. · .
0 Sn. SILYEIIl,\. D,\. MorrA:- Se elles vi>sem as ter·
ras IUl di·l: s havião de reclamar.

muito bem quiz saber qual a minha opinião a este respeito.
Não Iiaven:lo mr1is q11em peJisse a palavra, foi tambe:n
f'ncerrad~ a di,;cussâo Jcsto artig0, bGlm como a dos arts.
4o, so e 6° (adJitivo), que entrár.1o successivamente.
Seguiu-se depois a d!scus3ão do art. 7o (adlitivo) e
seus paragrap1lOS:
·
0
<< Art. 7.
(adJitivo). O governo fica desde já autorisado para:
.
·
· ·
0
« § 1. Alterar os regulamentos da secretaria de estndo
dos negocios da guerra, das repartições do njudante:-ae0 Sn. REGO BARROS: -Conheço com o nobre senador ne1·:tl e do quartel-mestre geueral, e das fabricas da p~!
que a falta d0 voluntatios depende com e!Ieit·) J.a falta de vora e de ft!rro de S. João de Ypanema, n:to augmentando
execução da promessa da parle do governo ; ·concordo o pessoal ora existente-, diminuindo m ~omma total dos
lambem com o nobre senador que, se logo que elles credites votados para estas repartições e estabelecimenacítbassem o ~eil tempo foõsem dNpedidos do serviço, tos um:.~ quantia nunca menor de 25:0008 c convertendo
maior seria o seu numero ; mas infelizmente isso não tem em. renda publica as emolumentos cobrados pela secresido possi,·el, PC?r causa de não S<l ter podido comple- tana de c.tado.
..
ta-loo.
« § 2l.o ModiticJr os regulamentos das escolas mÚit:tO sn. SILYEI!IA DA MOTTA dá um aparte.
res, se1n augment:~r o numero dos annos de estudos e a
.
dcspeza procedente do rtgulamento approvado pelo deO ~R .. REGO BAn~os :-Conheço que é UO? mal, e creto n. :t:!116 do 1o de março de 1858.
·
da. mtnll:l p:~ 1 te fare1 t?dos os e$fvrços para 1r dando, . « § 3. 0 Estabelecer na p1 ovincia de Mato-Grosso tlesda
Larxas áquel!es que t1vcrem acabad~ o seu tempo de Já, uma Lb1 ica àe f~rro e outra de polvora, dL~ndo-lhcs
serviço. Julgo !?esmo que o ~eu 1llustre .a~tecessor os competentes regulamentos.
deu &lgumas b:.m:.as aos voluntdl'lO~ que ac~ba1 a? o seu
• § 4. 0 Separar as duas companhias de cavallaria dÓ
tempo ; c cu cre1o que essa meJ!J.a trara mu1to bons corpo fixo d.t província da Bahia, afim de formar um' esresultado~.
quad1 ão.
,
Qumto á maneira de recrutar, pela legislação :,ctual
« § 5.° Crear desde já mais sete co:r;panhias de peeu julgo que poderemos tal vez preencher o numero dos destres, sendo uma dcstimda ao serviço da policia do rio
recrutas.
Jequitinhonha, na província de .lUinas-Geraes, duas á
Estou persuadi~o que não se tem r~crut_:tdo entre todos ~u~rni~ão dos noyos presid~os da~ m,arge.ns .do ri~ Aia~
aquelles que a le1 determ;na que deVIão ser recrutados; ,uay_a "7 protecçao dos habita~ te~ de_ ~u,ros sertoes da
vejo r.ealu.entc que o recrutamento forç:~do não se espalha prona.Ia. de. ,Goyaz C?n.tra as IOcurs~.cs dos sehr~gens,.
por todas as classt:s da sociedade, sendo algumas respei. duas ao .serVlço d.a ~olicia das comarcas da Boa-V1~tae
tadas; e isso, além de ser contrario ao recrutamento, faz Par~catu, na pro.Vlncra de Pern~mbu~o, e rl~as ao mesmo
um grande mal ao exercito, porque ha difficuldade em s~rv~ço das c?marcas de Uruuu e Xtq~e~X1que,. ua pro:havcr infc:riores.
VIncta da0 Bahta.
..
. . .. •· .. . . . ..
•
« § 6. Dar nova orgamsação aos corpos .fixos da proO SR. SILVEIRA DA MorTA:- Tambcm em:b.rrei com vincia de Mato-Grosso. ,.
··
os cadetes, que não sli.o muito commodas ao exercito.
S D
C
p
·
..
0 R, IAS DE ARV ALIIO: - eço a pa1avra.
. .
O SR. REGO BA.RROS: - lhvendo à1Sc1plina h·•
..
tudo; demais, por catna dessa falta de tropa para o
O SR. PRESIDENTE:- Tem a palavra. . .
.
servico, tem-se chamado a guarda nacional, e é por essa
O Sn. DIAS DE CARVALIIO:- Sr. presidente, eu esrazãÓ que, terdo-&e tolerado que uella não se 1e~rute, pero q11e actualmente se me faça mais justiça do que
não se pó de preencher o recrutamento. Sou de opinião quando tomei parte na discus~ão do orçamento da :repurque a lcgisL1ção actual não o prohii.Je; porém alguns tição da guerra. O nobre sen~dor que me fez o obsequio
nobres deputados e sen::tdores tcem opiJiões contranas: de tomar em con~ideração algumas de minh~s reflexões
mas quando leio a legislação de 1822, o regulamento de quando se tratava de;se assurnpto,. lançou-me uma im~
·1s1:1 e a lei da guarda nacional não encontro cousa alguma putação que entendo dever repellir de mim. Estou perque proh.ba o rccrnt:~r-se na guarda nacional; pelo con- suadido, Sr. presidente, c~e que r:s poucas vezes que
trario, vejo que aquel!t;Js que não ião devidarr;ente qualifi- tenlw occupado a attenção do senado não teem sido nem
cactos guardi.ts mcionacs, e mesmo aquelles que estão nas para prcteJar a discusssão nem rara atrapalhar.
verdadeiras ci.rcum~tancias da !egisl.ação, _pode~ ser re-·
0 SR. VASCONCELLOS: _Apoiado.
crutados. Cre10 que com esta mtelhgcnew. mmto ganha
O SR. Dus DE C.U\ VALHO : - Nessas poucas vezes
a guarda nociot~ll, porqúe~ tendo u·)s força de linha, ficará ella tranquilta e :ivre de incommodos : portanto, se ~e que tenho fallado julgue_i conveniente emittir minha opi.;..
recrutar na guarda nacional, como acabei tle dizer, e em nião a respeito d.ts materias que erão apreser:tadas ao
todas as classes da sociedade, creio que ltremos o nu- ex.anie dJ se1udo; e parecia· me mesmo que ia. de accordo
mero preciso ; e poderemos então dar as baixas, e não ha- com o nobre p1·esidente do conselho tle ministros dcss.1·.;
verá mu!to inconveniente em termos voluntaríos e mes- época, que tiuha declarado que não tomaria co~o hostilimo mais alguns eugajados. Actualmente alguns que preen- dade ao ministerio as observações que fossem feitas conchem o seu tempo vão .ficando, por isso qtle dá-se-lhes venimtemen~e sobre os assumptos sujeitos á cliscussão.
uma gratHicação, e assim mais facilmente continuão a Tenho consc:encia de que não procurei .transtornar a
. .
servir do que contratando-se por tres ou quatro annos ... discussão, não procurei demora-la....
O Sl:t. D. MANOEL : -Ao contrario.
0 Sn. MARQUEZ DE CAXI.\.S :-Apoiado.
O SR. REGO BARROS : - .... e algumas vezes excedem
0 SR. DIAS DE CARVALHO : - ... porque, tendo titl·
a esse tempo ....
lado só duas vezes, a primeira quando se discutiu o orçamento do imperio e a segunda quando se "tratou da
O Sn. nJARQUEZ DE. C,q:us : -Apoiado.
repartição da guerra, mão se me devia attribuir o desejo
0 Sll. SlL VEII\A H MOTTA : - E erMo amor á car- de qu:ercr (ilrotelar as discussões. Não desconheço que
rçira.
a discussão do orçamento foi este anuo mais minuciosa,
• · O Sn. REGO BARROS :-E' exacto: portanto, pódc e que devia ter sido rlesogradavel aos que apoiavão o
ser que cu possa preencher o uumero marcado. Se hou- gabinete passado; m~s nem por isso a opposição merece
ver al9um mconveniente, então verei o que se deverá fa- a accusação que lh.! te~ sido feita de 11ue !'aliava sózer. Ets o que tenho de responder ao .nobre senador, que mente para protelar a discussão.
)
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as n.formns, que Bm thes~ conlidero uteis, se não ne..
O SR. MIRANDA : - Está nll historia.
cessarias.
O Sn. ' 7ASCONCELLOS:-:- Feita por V. Ex.
Eu não desejava que acontecesse' com a reforma da r e·
0 SR. PRESIDENTE:-- Altenção!
p:u·tiç:1o da secretáJ i l dJ gu~rra o mesmo que aconteceu
em todt~s as outra;; e nào posso o;esalO, senhores, en- .
(lia outros apartes.)
t~nder como, havendo um1 qua;i g~ral reprovação dessas
I O Su. DIAS DE CA.RVALIIO :-·-Eu sujeito-me ao juizo reformas! se d~ h(•je. uma nova <Jt. tori;ação }lara reforque a pC~sterid:lde houver úe f.tzer a n~eu respeito. Se mar a um~a sectct~rta que escapou do g·.,lpe geral re.
~Jguem enttnde,· que eu p,rotelei ....
formador. Eu desejava, e disse n.esmo que negaria meu
O SR. MIRANDA.: ---Eu me referi â opposição em geral, voto se fossem apl'esentadus as Laoes para essas refore nlio a V. Ex.
mas ; ~' co.110 ~à? vejo e_ss~i La;es nem 1egra algur:lu
O Sn. DIASDE CAnv.uuo: -·- Nã, duvid.o que V. Ex. prescnpta que lmllli! o arbnno do govemo, como obserse referisse á opposição, mas o nobre beu~dor dtw). a cada vo que cominúa o mesmo eng!ob~mento contra o.qual
passo q.ue t?mct va em con;iieração as observações. que me Jlronunc· ei, estou no direito de neg1r o meu voto a
estas autorisJções, p.:>rque tenho. profunda convicção de
t!U havta fetto, e eu devia suppôr que me euvolV1a. na
que e lias não coo vêm á Lo a màrcha ela administração.
]llesma censut'a.; ..
Creio que este meu voto não põe obstaculo algum á
O Sn. Mll\AriDA.: - V. Ex. q'1er que cu úlle?
gerencia do> negocios publicas; que a administração uão
wtl'rerá o menor tropeço ; e que ilavertt apenas alguma
(lia outros apartes.)
demora até a sessão seguinte, na qual o governo póde
0 SR. PRESIDENTE:- Atlençâo!
propor detalhadamen!e quanto entender que convém ao
O Sn. DIAS DE CA.U.YALIIO :-Eu entendo qu!l,-ach:m- melhor desempenho do serviço. O nobre ministrg, guiado
do-~e tão adiantada a sess:io, t!lo se deve tomar tempo. pela r•ropria experiencia c tomando em consideração o
que se fizer nas outras repartições, ·póde l'otmular uma
O Sa. Mlll.A.ND.\.: - E' por isso que não fallo.
propo&ta que nos seja apresentada no anno sC'guinte, e
0 Sn. DIAS DE CARVALilO :-Na discus~ão da lei do or- t:ntao com plcll') conhecimento de causa votaremos por
çamento já eu me pronunciei cont,·a o exces~o de <lespezas aqucl!as rt:fo~mas que julgarmos dignas de Ee rem adopta~
que necessadamente teriãG de sobrecarre~ar a reparti~ão das. Actualmente, o deste modo eu não votarei a. f..wor
da guerra se p~ssassem todas as autorisações que se con- de tantas autorisa.Çúes.
tinhão na proposta do governo, que Já baviq sido appro ·
Tinha-me pronunciado tambem contra a creação de
vada em 2a disC11ssào n~ outra camara ; agora tenho ne- fabricas de ferro e de pulvora cm Mato-Grosso; não
cessidade de declarar o meu voto. (Apozado.)
·
tlle convencérão os argumentos que ouvi proferir nilsta
Senhores, se entào eu me pronunciei contra essas au- casa para sustentar a conveniencia desta autodsação,
1orisações, não foi simplesmente por falta de confiança Senhor~s, se "() governo até boje não pôde collocar a
no miabterio que se retirou. Se eu tivesse enunciado fabrica de ferro de Ypanema em ULU pé conveniente,
essa opinião, que póde mui bem sustentar-se, que está que esperan1(aS posso eu ter de que se levan-ará uma
nos estylos parlamentares, eu podia ter combalido todos fabrica <·tn 1\l~to-Grosso e de que ess:J. fabr'ca n:l.o será
cese; art;gos, aclditivos da proposta, porque não tinha uma nova fonte de despezas para o est1do s !m gran:l'e
con!iança nas pessoas q11e esta vão cncJrregadds d.t admi- vantagem do serviço? Não tenho diante de meus olho.g
ni&t\ação do estado; e hoje votar a f.lvor delles, porque o que aconteceu na miolu proviocia, que não c>tá mai3
a.s ctrcumstan~ias cstã,:~ mudadas. Mas :1s razões que me longe das vistas do governo cto que a de Mato-Grosso ~
obrigavão a votar contra tantas novas autorisações aind1
Não foi ahi levautada ern época pouco rem 1t1 Ulnl fa..;.
subsistem, e ns argumentos com que procurei comba brica de feno ern grande pauto e sob a direcção de um
te-~<lS .co11servão to :la a força para que eu negue ainda ho~uem muito illustrauo? No entanto qual foi o seu re ..
hoJe o meu voto a essas medida;, comquauto reconhe~a sullado? Consurnirtlo-se 400:000~ ou 500:000~; o estado
que ellas estão muito mod;fica·las, comparanlo-se com nunca tirou deU a vantagem alguu:w, e afinal vendeu -se
<:s qus passárão em 2a di cussao Ill. outra camara: assim, tudn por 10 rs. d~ m~! co::tdo Não foi de certo porque
pois, eu declaro muito solemnemente que não pmcedi por faltassem as h2bilit::~ções ao encarregado de levantar essa
principio de confiança, e sim porqutJ entendia que não fabrica; era elle um homem muito distincto em sciencias
devião passar aquellas medidas cutM se achavão piO· n:. turaes, c os seus conhecimentos metallurgicõs .erão
pc&tas.
ger~lmeote rccouhecidos; o Sr. Maaoel Ferreira da Cama· No art. 7° aclt!ítivo,§ 16 ,que orn se discute, é o governo ra foi o brasileiro que emprchcndcu esta ardua tarefa. Di·
<>Utorisado a 1 e formar a secretaria d,i guerra, a repartição zem todos que a fabrica ti11ha sido montada no pfN!lais
do ajutlaute·general e do quartel-mestre-general, a fauri· conveniente que era possivel; entretanto que resultados
ca de polvora da Estrclla e a fabl ica de ferra de Ypanema. produziu1 Depois de ln ver feito con;;ideraveis despezas
Dizia cu; e ainda hoje ettou convencidr, de que este pl- foi abandonada.
ragrapho pelo modo p~r que e< tá conceLi lo é uma burla;
Pois, seohores, quando nós lutamos co•,;1 um ddicit tão
diz-::e nelle que é o govemo autorisiido a fJzer estas re- consi lcravel como aquelle que actu1!mentc se apresenformas sem augmentar o pessoal, e devend) ecooomisar ta é que h::.vemLrs de auto,·islr despezas que se podem
25:000g; mas quanlo se autorisã0 refurmas em cinco dizer de antemão improlicuas, porque eu assim con~idero
repartições cu.; o pessoal é numcruw, e cuja despeza está as que se propoem fazsr com as f~bricas de ferro e de
calcula:da em. '-1 7: 000$, sem rrgra alguma e sem outra li- polvora em Mato-Gross"l?
·
mitação que a economia de 25:000~ 1 !lão se porl.e approvar
Tambcm dizia eu, scnhore>, que, tendo-se mostrada
tanto arbiti'Ío sem segurança de melhor resultado. Ka fa- exi:-tir já um deficil á \'ista das dt:spezas decretcsdas, não
brica de pol\'1)1'01 da Estrella se se fizerem as reformas como era possivel que· nós votassemos pelo augmento de forçiB
prepunha em seu reli)torio o Sr. ministro autor úa pro- DbO havenlo ra Õ\'S as mui:~ convincentes que nos deterposta, uma grande economia deverá. resultar ao estado.
minassem a este augmento ; apezar disto vejo que. a caO me.smo terá de acontecer com a hbrica de ferro de mara dos Srs. deputados autori•ou a creaçào de ma1s sete
Ypanez11a. Ora, se o gove:rno puder empregar toda a eco- companhias de pedestres! Na o duvido q11e h3ja couve~
JlOmia obtida pcl~s reducçõcs de pessoal e material de niencia em augml'lllnr o nuroefo desta for'ia, ma:s ent~ndo
umas repartições no augmento do pessoal de outras e no que as circumstuncias actuaes n:lo nos penn:ttem ''O!ar
melhoramento dos ordenados, a economia é insignificante pela eleva~ão' da fol ça corrcspond~nte dll p~:destres, mui
e o arbítrio é lmmenso, porque todas as reparti;ões su- considcravel na actualidade, e pela despeza que ella deve
jeitas á reforma '1io englobadas em um só artigo de lei. importar ao estado e que não foi plenamente justificad,a.
.Eu havia d1to que não daria meu voto á autori~a~ão w Se, pois, tenho esta .:ouvic~ão, se a tinha quaudo a pronão tivesse prcs~nte o pbno que o governo pretewie posta foi apresentada pelo ministerio passa1lo,. se não
adopLar, e que só á vieta dclle, e depois de convencido \'ejo hoje r<.~zão nlguma que me detd'minc a muddr du
P"la discu~sào a 1ospeiio de sua_ con.venieucia,::~ppro·faria opini11o, v. Ex., Sr. pr:;-sidentt>, vê p!deitam~ntc que
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não é possivel que e a· dó o meu voto a favor deste artigo de estado dos negocioa da guerra accresce que, tendo o
addtlivo. Estou protnpto e tenho d<~do provns de pestar poder legislativo autorisado a reforma das de lodos os ou'ros
!o meu fraco apoio ao ministerio; concorrerei com o meu ministerios, e achando-se hoje alterados em muitos ponvoto afim de que elle tenha todos os meios necessarios tos essenciaes os seus antigos regulamentos, não será
para os misteres da administração publica; mas nã') vota- justo nem conveniente que só esta continue a ficar no
rei por estas :mtorisações indefinidas, por estes excessos mesmo. estado, negando-se aos respectivos empregados
de despeza, porque entendo que as circumstancias ac- as -vantagens de que já gozão os seus collegas.
Peus~udo, porém, assim, não posso todavia dissimular a
tuaes não permittem. Voto, poi:s, contra o artigo em disincol1erencia ou contradicçúo que haverá em nosso procecussão.
dimento se, depois de todas as censuras que em uma e
0 SR. ALliEIDA. E ALBUQUERQUE (z 0 secretario) : - outra
.camara tem soll'rido o ministerio passado por causa
Sr. presidente, tenho toda a repugnancia de dar o meu da novissiml reforma das secretarias, approvarmos bo arvoto ao § 5° do art. 7° addíti-vo. Em duas razões, St·. presi- tigo em discussão, autorisando o go-verno para fazer oudente, funda-se essa minha repugnancia: em primeiro lo- tras não menos importantes, em .vez de exigirmos que
gar entendo que as companhias de pedestres que o paragra- ellas sejão formuladas e desenvolvidas em propostas, á
}JhO de que trato autorísa ao go-verno para crear em di ver- vi:.ta das quaes possamos dar um -voto consciencioso e
sas provincias constituem uma -ver!ladeira excrescencia do conforme âs -verdadeiras necessidades do serviço publico.
nosso exercito; que e.;sa força, sem a convenienta organi- Bem vejo que a autorisação de que agora se trata nüo é
sação, .sem a nccessaria disciplina, até porque se acha tão illímitada como as outras, porque contém uma clau~
mui distante da séde das presiúencios das pro-víncias, sula no to~ante á despeza; mas parece-me que poucas
nenhum serviço importante pó le p\'estar ao paiz, entre- reflexões serão bastantes para mostrar quanto tem de
tanto que se faz com ella avultada despeza. A outra inefficaz e inadmiss-viel essa mesma clausula.
razão, Sr. presidente, e é justamente a que actua mais
Em primeiro log.tr observarei que o augmento excessobre o meu espirita e que me resolve inteiramente a sivo da despeza que se haja de fazer com qualquer repiir•
negar o meu assentimento á medida de que me occupo, tição não é o unico incon-veniente, o unico abuso, que de.
vem a ser a convicção que tenho de que semelhante pro- vemos prevenir quando tratamos de autorisar a sua revidencia contém uma violação flagrante do grande prin- forma. Sem exceder a somm1 marcada por lei, póde o
cipio da igualdade com que se devem .distribuir as van- governo commetter grandes injustiças no modo de distri··
tagens sociaes por todas as províncias do imperio.
bui-la pelos empregados de diversas categorias (apoaA segurança individual sendo defendida especialmente dos); assim como póde estabelecer as regras mais incon·
pelos corpos policiaes das províncias, a policia respectiva venientes e prejndiciaes ao serviço publico, ou aos inte·
sendo feita por esses corpos, acontecerá que nessas pro~ resses do thesouro, no que diz respeito âs nomeações,
vincias em que se crearem as companhias, de pedestres aos accessos, ás licenças, ás aposentadorias e a outros asserão reduzidos os mesmos corpos policiaes, fazendo-se sumptos proprios de um regulamento organico, se o po·assim uma vantajosa economia nos cofres publicos, que der legislativo não prescrever pelo menos as bases geraes
ficará1l habilitados para promover os interesses materiaes; a que elle deva cingir-se. (Apoiados.)
·
entretanto que as outras províncias em que não houverem
Para
avaliarmos
a
reducção
que
se
poderá
fazer
nadescompanhias de pedestres conlinuaráõ a carregar com as
grandes despezas que fazem com a força policial. Ficaráõ, peza total das repartições a que se refer.e a primeira parte
portanto, umas pro-víncias de melhor condição que ou- do artigo, seria indispensa-vel que tivessemos presente
tt·as; é contra esta desigualdade, esta injustiça, que eu o plano da organisação que se. pretende dar a cada umá
dellas (apoiados) ; e quando nos falta o conhecimento
me opponho.
Desejava, Sr. presidente, oiTerecer uma emeqda sup- desse plano parece-me que a fixação a esmo de uma
pressiva do § 5° em discussão; e não o fa~o por attender quantia que deva ser necessariamente diminuída im..
ao pouco tempo que nos resta, não querendo de modo porta um alvitre que, não sendo de maneira alguma jus..
algum demorar a adopção da proposta que se discute; e, tificade~, pó de causar serios embaraços e prejuízos ao ser(;Onfiando no nob;e ministro da gu~tra, tenllo esperança viço. Se o artigo marcasse um limite á despeza totalqne
de que não usara S. Ex. da autonsaçáo que lhe dá esta em consequencia da reforma se houvesse de fazer com
disposição da proposta, deixando assim de crear as sete a secretaria da guerra e com a repartição do ajudante-ge~
neral, eu o comprehenderia facilmente, porque lla entre
companhias de pedestres.
estas duas repartições muita relaçl!o e dependencia, poE' esta a minha opinião.
dendo a segunda considerar-se como annexa á primeira e
0 SR• FERREIRA PENNA: -Posto que eu de se 'e con- servindo ambas de cwtro a toda a administração do pessoal
tribuir com o meu voto para que não faltem: á administra- do exercito. Não se danda, porém, a mesma razíío a. res ..
ção actual os meios e recursos de que depenõer o fiel peito da$ outras repartições mencionadas no~artigo;. nade~.
des~mpenho de seus de-veres, não posso deixar de subhavendo de commum entre a ~abrica de polvorâ,por exemmetter á consideração do senado algumas objecções que plo, e a de Ypanema, não se1 como possa a.·reforma de
me occorrem a respeito do artigo em discussão.
cada uma dellas ficar subordinada á clausula da reducção
Diz o artigo (lê) : " O governo fica desde já autorisado: de certa quantia na despeza que com todas se houver de
i o, a allerar os regulamentos da secretaria de estado dos fazer. O gue a razão aconselha é qu.e na reforma de
negocioJ da guerra, das repartiçõ~s do ajudante-general cada uma das repartições se atlanda ás suas elrcumstan-e do quartel-mestre-general, e das f&bricas de polvora e cias peculiares e á.~ necessidades do serviço a sé11 cargo
de ferro de S. João de Ypanema, não augmentando o pes- (apoiados); mas isto parece-me· muito difficil de. concisoal ora existente, diminuindo na so!!u:na total dos crcdi- liar-se com semelhante clausula.
·
. .
t·Js votados para estas repartições e estabelecimentos
'fambem não comprehendo como possa. o governo
uma quantia nunca menor ãe 25:000», e convertendo em comproinetter-se pela aceitação do artigo a melhorar o
renda publica os emolumentos cobrados pela secretaria estado de todas estas repartições, poupando pelo ménos
de estado; 2°, a modificar os regulamentos das escolas 25:000$, sem que isso importe o reconhecimento e conflsmilitares, sem augmentar o numero de annos de estudos são de muito excesso ou desperdício nas despezas qu~
e a despeza procedente do regulamento approvado pelo com ellas se fazem actualmente. Seu•lo, porém, certo. que
decreto n. 2ti6 do 1° de março de 1. 858, etc. "
em diversas infarmaç1les, 0ffici~tes se tem allegado a iusuf.,
Attenãendo, Sr. presidente, ás informações que em ficiencia do pessoal empregado em algumas dellas, a~sim
seus relatorios nos te em dado diversos ministros da guerra como a necessidade d..: augi?entar os seus -vcncime~t~s,
sobre cada uma destas repartições, não posso deixar de outra cousa não devo conclu1r senão que o nobre mmisreconhecer a necessidade e convenienCia de corrigir os .tro da guerra achar-se-lJD. na impossibilidude de usar con ve•
defeitos e supprir as lacunas que se notão nos seus actuaes ni~nt.ement~ das autorisações de que se trata se nl:lo suregulamentos, para que ellas possão satisfazer aos fins da primir quas1 toda a despeza quo agora se faz com u fabrica
sua instituição, allivlando-se o thesottro publico de toda é! e Ypanema (2fl a 30:000~), mandando suspender todos
a clospeza inutil ou supernua. A respeito da secretaria os trabalhos metallurgtcos, quando não haja quem a ~r-
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rende com certas condições, a mantendo t1ío·sómen:e o pronundar o meu voto a respeito de cada um dos lm'a
pessoal necess:.trio .ft. conservação dos edl:lcios e ao plail- graphos.
tio do arvoredo proprio para car·vão, como lcmLrou o seu
O Sn. REGO BARROS : - Sr. presidente, não posso
il!ustre antecessor no rclatorio do corrente anno.
deixar de ainda dizer algumas palavras •. Torno a repePosto que eu esteja certo de que o nobre ministro, tir, achei as propostas todas approvodas, e julguei que
qu~·IH.lo tunha de fJZer qualquer uso destas autorisa- eu poderia continuar a dar a miuha approvação.
l;ões, dará novas provas do seu coohcciJo zelo e disQuanto ao art. G0 , nenhuma observação contra elle
crição, consultam!o sobretudo as conveniencías reaes se ha feito ; c cr11anto ao :!rt. 3°, a respei:o das refordo sen'iço puLlíco, nüo posso, quando tr:.to de mos- mas, eu reconheço que lla muitas aqui a fazer, e
trar todos os inconveniente> do anigo, dei~ar de pon- como isto não é uma di&posição obrigatoria eu farei
derar que nos termos cm que elle se acha redigido não aqucllas que puder fazer. O alvitre que dá o artigo e
r,x.clue de· maneira alguma a pmsib'ilidadt: de ~e r i Ilu- que loi aceito pelo meu antecessor, não excedenelo a
dida ou contrariada a intenção da ~ssembléa geral no certa somma, dá a enten:ler que não era para augmentar
que toca ao augmen:o da •·lespeza.
os ordenados nem o numero de empregados, mas s1m
Não cabendo em um só decreto as rtformas de todas diversos desperdícios em materia e org .. nisação interna.
estas repartições, não sen lo rn ~snw de presumir que eJ- Isto é o que eu supponho que deverá ser. E quanto a
las se fação ao mesmo tempo, poderá um executor me- secreta1ias tambem estamos no mesmo caso ; e nesta
no3 escrupuloso começar, por exemplo, pela secretaria occasiii.o tenho de flzer uma observação ao nobre sede estado, ou pela reparti~ão do ajudante-general, aug- nador pela província da Goyaz : quando pedi aqui o
mentando a de>peza e até mesmo o pessoal, e a'llegar excesso de trezentos e tantos contos de réis para pagamento
como razão justíficaliva deste procc.iimento o intento do armamento encomroendado não disse que a secretaria
de fazer n1s outras rcparuções que aind,\ não tiverem não ~abia da encornmenda feita; não só eu o sabia, como
sido reformadas, toda a diminuição de que t·ata o arti- todos nós, pelo relaLorio do ministro da guerra meu ill'lSgo. Certamente haverá nisto uma falta de sinceridade e tro antecessor.
iranqueza, ·m~s nenhum fundamento para a responsabiPor conseguinte, é preciso tirar de alguma maneira o
lidade leg<Ü de quem assim usar de üma auLori:;ação tão dezar de dizer que a secretaria nem as outras reparti·
ções sabião que existia essa cncommenda. O que acabo
ampla e imprevideoLe.
·
Sobre o § 5°, que autorisa o govc: no a crear maio sete de dizer soLre uma digo s0bre todas as outras reformas
companhias ue pedestres, observarei que, comquanto re- autorisadas.
N,1 academia militar julgo tambem que é preciso alguma
conheça a utilidade dos servi~os que ellas poderão prest:lr, acllo grande difficuldade cm votar por semelhante aug- pequena reforma, sem fuzer augmento na despeza.
O pouco tempo que teNho na administrar;ão e as
mento de despeza quando o estado do thesouro nacion~l
se nos apresenta tão pouco lLongeiro. Entretanto peço informações gue tenho tido já me mostrão tal ou quaj ·
permissão para declarar que n:l.o me couformo com as irregularidade: por conseguinte, eu aceito essas autoriconsiderações que fez o nobre semdor por G'>yaz, pre- sações se o senado quizer honrar-me com ellas, não protendendo mo~trar que eH.1 fJrça pertence mais propria- mettendo fazer todas as reformas apontadas, mas aquel·mente á reparti.,üo do imperio do que á da guerra, e que, las que a experiencia for mostrando que eu deva fazer.
designando os logares onde deve ser empregada ou
A respeito da fabrica de polvora ela província de Matocstacionad>l, pruticamos um acto que é da exclusiva com- Grosso, julgo-a mui o conveniente, porque, se antigamente
petencia do poder executivo.
essa creação não produzia bem, não devemos hoje .ms
Quanto â naturez 1 ou qualidade da força, direi, segt.ndo circumstancias em que está aque!Ia província, jogando
a lembrança que conservo dos factos, que desde a sua um papel tão activo, abandona-la inteiramente. Se. nós
creação as cornpanl1ias de pedestres, .Lambem denomina- sabemos as difficuldades de conducção da polvora e de
dos cm certo tempo caçadores de montanha, fieár·ão subor- outros objectos para aquelle lagar, não será bom fadinadas ao ministerio da guem, e sujeitas como a tropa zermos, ainda que seja em ponto pequeno, tudo que for
de linha aos regul~mentos militares, faze11do parte das necessario? De certo que sim. ·Julgo, pois, la creação
Jorças de terra, que a const[tuição manda fiX.'1r annualmcn- dessa fabrica mui~o coovenientP, e por isso a aceitei.
te, como se pó de ver de diversas leis, poo to que nas de
Ha uma observação a fazer a respeito da companhia
orçamento tenlla.-:se consignado a respectiva despeza dede
peJestres. O no!J, e senador pela província de Goyaz
baixo da vcrLa pedestres, especial e distincta da do exerdisse que a emenda é anti-governamental. Eu penso por
cito.
A estas mesmas companhias deu se cm certo tempo outra maneira, porque encaro a questão por outro lado.
n denominação de forças fóra da linlw, senJo assim O noLre senador suppõe que essa força de pedestres permencionadüs nas leis de fixação·u té o :nmo de 18.1·1 ; e tence á linha, isto é, pertence ao exercito move!, c sendo
ainda me recordu de que em 18~3, perguntandil-se na ca- assim realmente .seria atacar as 1egal ias do poder execumara dos doput:,uos ao ministro da gtterra, que então era tivo; mas essa força de pedestres não está no caso de
o honrado Sr. S:llv:.dor José M:Jciel, qual a razão desta fo ça movei, e t•té a lei chama força lixa, como ha batadistincção, respondeu elle com a franqueza propria do seu lhões que teem o mesmo nome: essas compmhias teem
earacler· que nenhuma outra de~col1ria stnão o de3cjo urn serviço muito especial, como muito bem disse o uobre
que Liveráo seus antecessores de condescender com a senador, c eu coacordo com o seu pensamento: acho
vontade ou opinião dJs camaras, organisando as pro- muito bom que loss~m entregues ao mioisterio do impepostas de maneira que se diminuísse, ainda que sómente rio, mas disso não se trata agora; iremos assim até se poua apparencia, o· total da fo:·ça de que se devia compor der mclltorar. A 11utorisaçao dada determina os Jogares
em que devem es:ar as compauh:as, como sejão as mar~
o exercito.
Quanto ú designação das par:Jdas das companhias de gcns do J~quitínhonha, P••ra o PilrJguay, para a lloa·
pedestres, ou dos log~rc~ onde devão. ser etl"pregadas, V1sta, para Tacuri.ttú nas margens de rio S. Franciico,
parece-mo que Lem S0J'USL!fica pela razao de não occor- etc.;· isto se tem ·Bemprc feito, visto não pertencerem
rer em toda a parte do itnperio, mas sóme·nte em certos elias ao exercito move! c terem um sc1 viço wtcirau~ente
districtos, o serviço especial a que de ordinario são des- e~pecial.
tinadas. Dessa designação pelo poder legUativo temos
Não julgo que deva resultar transtorno na creação
diversos exemplos, dentre os quaes apontarei dous de dessas companhias, e muito mais sendo autorisação. E11
que posso agora lembrar-me, isto é, os das leis de fix.a- já dis:o na camara dos Srs. deputados que, pela grande
l;ão de forças de 1853 e 1857, que crcá ão duas compa- extensão do Brasil, d.esejaria que tivessemus uma força
nhias no rnunicipio de Turiassú e na villa da Carolina, da . movcl para acudir a um ou outro ponto ; mas que em
província do Maranhão. (Ltl os artigos a que se refere.)
proviuetas longínquas, onde é isso mais difficil e oispenSão estas, Sr. presidente, as reflexões que por or a j ul~o dioso, Li ~es~emos uma força fix.a cteterminuda, bem orgadever fazer sobre a ma teria do artigo em discussão, o~pe nisada; para aquellcs legares; c~to. é u minhíl opinU1o, e
r:mdo ain<la ouvir o honrv.clo Sr. minist1·o da guerra pura muito antiga.
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Com es!as poucas palavras tenho dado a minha opinião .A companhia de nedestres no rio Jequitinhonha é in~oLre todas as emendas que achei aceitas pelo meu an- dispensavel : na comarca desse nome, cm Mims-Geraes,
tecessor. Agradeço muito ao nobre senador ~aos ou.tro~ ha uma força com essa denominação, mas está elia
senhores a opiniao que tcem a !Ueu respe1to, e fare1 dividida pelo Calháo, Minas-Novas, Philadelphia, poaquillo que puder para bem satisfazer a confl:mça que voado novo do Mucury, e, seu-lo sua Jo;ça de 110 praças,·
cm mim deposilão.
vê-se que não poderá ella prestar. contingente para
O SR. VASCONCELLOS :-Sr. presidente, tenho necessi- o~tros dist~i~tos. O g?~erno autorisou o presidente de
dade de fazer algumas breves reflexões sobre o artigo Mmas a pohctal' o Jeqmtmhonha, pondo á sua disposição
.:l quantia de 8:000~; mas a insufficiencia desta somma
aJLiitivo e os paragraphos que s·e achão em discussão.
tornou-se desde logo patente, e conti;J.Uou a sentir-se <t
Eu me absteria de tomar parte no debate se visse que falta de policia na margem do rio, que corre nó territoa votação poderia ter hoje logar; mas, informado de que rio mineiro: assim, me parece que esta autorisação e confalta o numero necessario de membros para haver casa, veniente ao serviço e lienefica á segurança individual ·e
n.ão devo fazer um sacriflcio tal que me acanhe de decla- de propriedade, que alli se .a chão expostas a graves per i· .
rar ao senado o motivo de meu voto; occorre mais que gos, sem que a p: e,idencia de Minas possa prover 'de
'ao meu collega o Sr. ex-ministro da guerra se dirigiu remedio, que a creação de tal força proporcionar{t:sem
uma censura infunrlada e injusta, e eu n:Io e~tou deli- duvida. Susreoto, pois, nesta parte o additivo que nos
berado a ouvir silencioso proposições que podem ser mal enviou acamara dos deputados.
.
.
interpretadas pelo publico; n:io sou, não quero ser indifO
~r.
ex-ininistro
da
guerra
Souza
e
Mello,
fallando
ferei:tte a taes censuras, porque entendo que os funccionarios publicos, e princtpalmente os ministros quanào no orçamento da guerra, referiu que não encontrára na
secretaria os avisos originaes expedidos por seu ante.aggredidos, teem o dever de éxplicar-se.
cessor para a compra de armamento na Europa~ Não me
Não posso c,onceJer ao no?re ministt o d~ guerr~. algu- pareceu que S. Ex. tivesse intenção de exporá censura
mas das autonsações q•1e se mduem no arttgo addtttvo.
o sm collega, que até defendeu por essa occasião.
Discutindo-se o orçamento do miui&terio dos negocies (Apoiados.) O nobre senador de Goyaz, porém, levãntou
da guerra, eu me enunciei clara e francamente contra ai· hoje muita poeira, fez exclamações e chegou mesmo a
gum~s destas autoriçações; .disse, porém, que as n~o re- insinuar que havia mysterio nessa encommendàj que:os
cu'iaria se sob bases defl.mdas e expre~sas as qmzesse originaes desapparecêrão, e que o Sr. Souza e Mello só
acf:itar o governo. Assim me pronunciei contra a autori- tive1a conhecimento da encommenda quando lhe forão
sação p'ura e simples da reforma da secretaria da guerra, e presentes as letras para o pagamento da somma de
observei que não era esta repartição a que reclamava com 300:000~; e esta importancia se pagará sem que um
.mais fundamento essa reforma; pois que outras, como a documento exista na secretaria.
· · .
secret~ria do arsenal de guerra, tinhão necessidade de ver
Se o nobre senador por ·Goyaz antes de pronunciar:.se:
melhorada a posição de seus empregado~, se era est~ a
intenção do governo procurando alterar os re~ulamentos com tanto ardor houvesse c6nsultadoo relatório do Sr.
da fabrica de pólvora, promulgados no anno de :1.855, e o Coelho, ex ministro da guerra, nelle á pagina 35 leria o
segui~te paragrapho : ~ O armamento dos corpos .do nosso,
da secretaria de estado da guerra.
exerctto achava-se, c grande parte se acha ainda; em
Não me parecendo que o tempo decorri~o da execução má o estado. Era todo elle armamento de fuzil, :J10je com:.·
do regula.ment~ do 1. 0 de março de 1.858 sep basta~!~ para pletamente reprovado e abolido em quasi todos os paizes·
justilicar a modrficação dos estatutos das escolas mthtares, da Europa.
·
·
·
estando especialmente autoi'Ísado o governo a· melhorar
((Por esse moliYO ordenei que todo esse armamimto 'de
o ensino dessas escolas pelo citado regulamento, besito em
d:.r a autorisação que se confere ao governo no § 2° do fuzil seja substituído por armamento fulminante, fazendo
distribuir desde logo al~uma porção qae já existia no arart. 7° 11dditi vo.
Não estou convencido tambem dos inconvenientes que senal da côrte, mandando transformar para fulminantes
a lei de" 6 de setembro de 1850 c o regulamento de 31 todas as armas de fuzil em bom estado~ e, fitialmente, fa·
de março de 1.851. tecm produzido : não os dou por de- zendo encommendas para a Europa.
monstrados; pelo contraríó, não atino com os motivos
• Por este modo a substituição se irá cffactuando succes·
pelos quae~ se pretencl~ dispensar as habilitaçqe.s scicn- sivamcnte. Além desta especie de armamento, encommeu·
tificas exigtdas nessa let para o accesso dos ollic1aes das dei mais para a Europa por~ão sufficiente de armamento
armas de cavallaria e infantaria. Abre-se um campo rayado e de percussão á Minié,com o qual serão armadas
''asto ao arbi~rio, em prejuízo da instrucção do nosso algumas companhias ãe escolha de cada regimento, ou.
exercito ; e cu não me inclino a considerar melhores os batalhão, ou mesmo corpos int.eiros. » •
oJTiciaes que não teem princípios scientificos do que
Em vista deste trecho do mencionado relatorio,flca p~o-.
aquell~s que estudão e se habilitão no curdo· das resvado que não se occultou a encommenda do àrmamento ·
pectivas armas.
e que, se ha falta no registro dos avisos, ella não se eleve
Sem contrádicção que nenhuma circumstancia -roderia imputar ao ex-ministro.
·
justificar, vê o senado que eu não podi<~, não posso mudar
Eu peço por ultimo a V. Ex. que ponha o substitutivo
'cte parecer, e para peior conselho. Sinto, pois, não dar meu
voto a taes autorisações achando-se á frente da reparti. e seus paragraphos por partes na votação, porque quero
. ·
ção dos negocies da guerra o noLre ministro que acabou approvar uns e rejeitar outros.
de fallar.
Não havendo mais quem pedisse a palavra, foi encer-'
Não descubro, porém, inconveniente, e nem mesmo rada a dtscu6sã.o, e, retirando-se o Sr. ministt o com as
comprehendo em que se usurpem attr~buições do poder formalidades com que fóra recebido, proc·edeu-se á votaexecutivo na autorisação para se crearem algumas com- ção, passando todos os arLigl)s da proposta com as emenpanhias de pedestres em certas e determinadas ·localida- da~ da sobredita camara, e por fim a proposta assim
des. Esta oll'ensa, se a houvesse, está introduzida em tão emendada P.~ra a aa discussão.
alta escala n1 nossa legislação que cumpriria revogar
Verificando.;.se não haver casa, o Sr. presidente de11
grande num~ro de leis para manter illesas as prerogativas
do poder executivo. Além dos factos já citados pelo no~ para ordem do dia da seguinte ses&ã.o, além das materias
bre 1.o secretario, bastaria para convencer-nos disto lan- já designadas :
çar os olhos para as leis do orçamento e examinar na verDiscussão do requerimento adiado ;
ba obras publicas quantas vezes a assembléa geral deter1.a
e 2a discussão da proposição da camara dos deputamina obras, constt·ue em pontos de uma comarca, município ou di&tricto de tal e tal província. Esta pratica é tão dos approvando as condições do contrato celebrado para
commum que n~o vale a pena J?erdcr tempo apoianJo-a a navegação do rio Jequitiohonlla.
Levnntou-se a sessão {ts 2 1/4 horas da tarde.
om exemplos.
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do estado e hos~itac~ de car:.dadt: ; revogadas para esse
fim quaesquer dtspos1ções em contrario.
PRESIDENCIA Do SR. MANOEL IGNAClO CA VALCANTI
cc Paço da camara dos deputados, em 25 de aaosto de
DE LACERDA.
1.859:- Conde de Baependy, p_residente.- Francíscg ALvares
da Szlva pampos, 1. 0 secretano.-Antonio Pereira Pinto ~o
SUllfliiARIO.- Expediente.- Requerimento do Sr. Dantas. secretano. •
'
- Ot dem do dia.-Discussão e retirada do requerimento
c A assembléa geral resolve:
do Sr. Dias de CarvalhO.- Discussão e rejeição do requerimento do Sr. Sih•eira da li'Iotta peaindo informações . « Artigo unico. São concedidns duas loterias para auxiao gvver!w sobre as loterias concedidas á ::rnpreza lyrica ho da Sauta Casa da Misericordia e hospital de caridade
italtana. Continuação da discussao da proposição da ca- de ~azareth, na província da Bahia, que deveráõ ser ex. rnara dos dcpuzados relativa a esta concessão. Discurso trahidas na c~, te. segu.ndo o plano uas conccd.dJs á Sando Sr. D. Manoel,
ta Casa ~a ~l~encordta. desta cidade e s~m }lrejuizo das
concessoes f~1tas até hoJe ao monte-pio dos servidores do
A's iO 3/4 ho:ras da manhã o Sr. presidente abriu a ses- estado e ho~~ita~s de caridade; r~vogadas para esse fim
são com 32 Srs. senadores.
quaesquer dtsposições em contrariO.
« Paço da camara do~. deputados, em 25 da agosto de
Licla a acta da anterior, foi approvada.
1.859. - Conde de Baependy, presidente. - Ftancisco Alvares da Silva Campos, 1.o secretario.- Antonio Pe1·eira
EXPEDIENTE,
Pinto, 2° secretario. »
O SR. ao SECRETARIO, servindo de ~ 0 1 leu Jou·s offia A assembléa geral resolve:
cios do 1.o secret:1rio da camara dos deputadúS acompa«
Artigo unico. E' concedida uma loteria para reparo da
llhando ils 1.3 seguintes
capella ~e Noss~ Senhora das Mercês do Arasstiahy terPROPOSIÇul S,
md da Cidade D1amant!n~, na província de Minas-Ge~aes,
que deverá ser extraluda na côrte segundo o plano das
« A assembléa gerallegislat;va t e':lolve:
concedidas á Santa da Miselicordia desta cidade e sPru
« Artigo unico. São concerJ,das Ires loterias repartida- prejuízo das concessões feita~ até hoje ao monte-pio dos
mente para as obras d)s matrizes da cidade da Formiga servidores do estado e hospitaes de caridade; revocrac.las
0
e villas de Piunhy e Tamanduá, na província de Minas- para esse fim quaesquer disposições em contrario.
« Paço da camara dos deputados, em 26 de agosto de
Geraes, que deveráõ ser extrahidas na côrte segundo o
plano das concedidas á Santa Casa de nlisericordia desta 1.859._- Conde de Baependy, presidente.-Francisco Alvacidade e sem prejuízo das concessões feitas até hoje ao res da Silva Campos, 1° secretario.- Antonio Pereira Pinto
·
'
monte-pio dos servidores do estado e hospitaes de cari- 2o secretario. »
dade; r~vogadas para esse fim quaesquer disposições em
« A assemb~éa geral resolve.:
contrano.
« Artigo unk:o. E' concedida uma loteria para as obras
« Paço da camara dos deputados, em 25 de agosto
de 1.859.- Conde de Baependy, presidente.- Francisco da ig_rej~ de N?ssa Stnhora da Piedade do município da
Alvares da Silva Campos, 1. 0 secretario.- Antonio Pereira provmCia de Mmas-Geraes, que deverá ser extrahida na
córte segundo o plano das concedidas á Santa Casa da
Pinto, 2o secretario. •
Misericordia desta cidade e sem prejuizo das concessões
cc A assembléa geral resolve:
feitas a'.é hoje ao monte pio dos servidores do estado e
cc Artigo uniao. São concedidas cinco loterias reparti- hospitaes de cariJade i revogadas para esse fim quaesquer
damente para as obras oas matrizes das villas da Barra, disposições em contrario.
« Paço da camara d~s deputados, em M de agosto de
de Santa Rita, Campo Largo, Xiqui Xiqui e Pilão Arcado,
na província da Bahia, que deveráõ ser extrallidas na 1.859.- Conde de Baependy, presidente.- Francisco Alvacôrte segundo .o plano das concedidas á Santa easa da res da Silva Campos, 1. 0 secretario.- Antonio Pereira
Misericordia desta cidade e sem prejuízo das concessões Pinto, 2° secretario. »
feitas até hoje ao. monte-pio dos servidõres do estado e
<c A assembléa geral resolve :
hospita.es d~ carid.1de; revogadas para esse fim quaes<c Artigo unico. E' concedi la uma loteria para as obras
quer c.hspos:ções em contrario.
de cada uma das matrizes do \mperio até o presente não
cc Paço da camara dos deputados, em 25 de agosto de
1859.-Conde de Baependy, presidente.-Francisco A.lva- contempladas com este favor, que deverá ser extrahida
res da Silva Campes, 1.0 secretario.-Antonio Pereira Pin- na côrte segundo o plano das concedidas á Santa Casa
da Misericordia desta cidade e sem prejuízo das conto, 2o secretario. »
•
.cessões feitas até hoje ao monte -pio dos servidores do
« A assem:bléa geral resolve:
estado e hos.ritae.s _de caridade; r.evogadas para esse fim
cc Artigo unico. São concedidas tres loterias, sendo quaesquer d1sposJçoes em contrano.
« Paço da camara dos deputados, em 26 de agosto de
duas para o collegio de meninos estabelecido em Itú
pelo respectivo bispo diocesano e uma para as obras da 1.859.-Conde de Baependy, presidente.- Francisco A.lvares
matriz da villa de Pirapóra Curaçá, na provmcia de S. Pau- da Silva Campos, 1. 0 secretario.-Antonio Pereira Pinto;·
lo, que dcvcráõ ser extrahidas na côrte segundo o plano 2o secretario. ))
das concedidas á Santa Casa da Misericordia desta c1dade
« A assemblée. geral resolve:
c sem prejuizo das concessões feitas até hoje ao monte« Artigo uni,co. São concedidas (I'[Uatro loterias. para a
pio dos servidores !lo estado e hospitaes de caridade; revogadas para esse iim quaesquer disposições em con- s9ci~dac.le do ~onte· Pio dos Artífices da capital da pro·
vmc;a da Bah1a, que deveráõ ser extrahidas na córte
trario.
·
• Paço da camara dos deputados, em 25 de agosto segundo o plano das concedidas á Santa Casa da Miseride 1.859.- Conde de Baependy, presidenta.- Francisco cordia desta cidade e sem prejuízo das coucessõcs feitas
Alvare,ç da Sil~·a Campos, 1.o sucretario.-Antonio Pereira até hoje ao. monte-pio dos servidores do estado ,e hospitaes. de candade ; re~ogadas para esse !im quaesq.úer clisPinto, 2o secretario. »
poslções em contrano.
~ A assembléa geral resolve:
« Paço da cam1ra dos deputados, em 25 de agosto de
ct Artigo unico. São concedidas duas loterias rrpartida- 1.859.- Conde de Baependy, presidente. -Francisco Almente pura as obras das matrizes das villas novas da. Rai- vares da Silva Campos, 1. o secretario. - Antonio Pereira
Illla, e do Joazeiro, na província da Bahia, que deveráõ Pinto, ·2° secretario. ))
ser extrahidas na córte segundo o plano das concedidas
« A assembléa geral resolvo:
á Santa Casa da l\lisericordia clcsta cidade e sem prejuízo
d.:\s concessões feit<~s aló hoje ao monte-pio dos servidores
<c Art. 1. 0 São concedidas oito loterias para auxilio d<~
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sociedade Propagadora d:ts Artes, fundada na côrte, qtll'
clevedõ ser ex.lrahid~s .no espuç•l de t1 es ao nos srgund··
ti plano das concedtd:ts á Santl Casa d 1 l\11Serieordí1.1
desta cidade e sem prcjuizu dus cnnCI'Ssões feit;1s até
hoje ao monte-pia d.os servidores do e.>tudo e llospital·S
de cari1lade.
<< Art. 2. 0 O producto destas loterias será applicado a
construcção do edificio proprio para o lyneu das artes e
ofiláos; não sendo entre5ue á soci~dade s1·m que cst;~
tenha ajustado o terreno e apt·esentado ao !(OVe no ~
planta do edificio com o r.::spectivo orç .mt·nw, bem como
a demonstração de outras nt·cessid;1de~ e •·mpenho; a que
tenha de sati6faza, prestando anuualm<:nte contas ao go''erno.
•
11 Art. 3. 0 Disselvi.Ja a sociedade, ou deix.:mrlo o lycru
de funccionar por esp:.tço d~ um anno, ficará pert~ncendo
á. fazen~a 111cional o cdí1bio e tudo quanto a mesma wcledade possuir.
Art. 4.° Ftcão revogadas as dis11osições em contrario.
Paço da camara dos deputados, em 26 do agosto
de 1859. - Conde. de Baependy, presidente. - Franci.~cv
Alvares da Stlva Campos, 1o secretario. -Antonio Perezra
1>into, 2o secretario. »
« A assembléa geral resolve :
. <t Artigo unico. São concedidas duas loterias repartidamente para as oLras das l'.Jntrlzes das f1egu<·zras de
Nossa Senhora de BNtas e de ltal>apo:ma, na província
da Bahia, que dcveTáõ ser ex.tr ... hiuas na côrte s~gundo
o· plano dls concedidas á S nt~ Casa de ~1 isericordia dest<•
cidacle e sem prejuizo das con•:e~!ões feitag até boje ao
monte-pio dos ~~rvidores do e.ta•itl e hospitaes de caridade ; revogad.;s para esse fim quaesqu<:r d1sposiçJ~s
ern contrario.
• Paço da camara dos deputados, em 26 de agosto de
1859. - Conde de Buependy, pr•'sidente. - Francisco
A /vares d::z Sdva Campos, 1o secretario.- Antonio Pereira
Pinto, 2° secretario. >>
<t A assembléa geral resolve :
• Artigo unico. E' conce:liJa uma loteria pa~a as ohl'as
ua matriz da fre5uezia dos Ourissangas, no tet·mo da Purílicação da provlllt.JÍa da n~hia, que deverá ~e r ex trabida
na côrte seguu:lo o plauo das concedidas á Sa~t·t Casa de
Uísaricordia desta cidode e sem pt ej uizo das cont:esoõ ·s
feitas at6 hoje ao monte-pio dos serviJore3 ele estéJdo e
hospitacs de caridade; revogad:ls para esse fim quacsqucr
disposições em contl'<.~rio.
« Paço da camara dos deputados, em 26 de agosto de
1.~59.-Conde de Baepcndy, presidl!nt~.-Francisco Aluaret
da Sil!Ja Campos, 1 o secretario.- Antonio Pereira Ptnto)
2o sect etario.u ·
~ A asscmb!éa geral resolve:
<t Artigo uuico. São concedidas duas loteries repartidamente para as obr.Js rbs matrize• de S. Joaquim, em Minas, e de Nossa. Senhora do C;tr·mo do Rio C!<Ho, 111 proviacia de S. Paulo, que •leveráõ ser cxtrahidas n11 côrte
segundo o piaM das concedidas á Santa Casa de :Misericordia desta cidade c sem preju•zo das concessões feitas
até hoje ao monte-pio dos servidnres do est<•do e hospit'les de Curidade; revng;Jdas para esse fim quaesquer
disposições em contrario.
<< P11ço da c~nura dos deputados, em 2G de agostl~ de
1859.~ Conde tie Baependy, p1esidente.-l?ran.cisco Alz•a·
t:es da Silva Çampos, 1o secretario.-Antonio Pereira Pinto,
2o secretario.. »
Forão todas a imprimir, n'ão estando já impressas.
O SR. PRESIDENTE:- Segue-se a apresentação de
projectos de lei e iud:cações.
O Sn. DANTAS :-Peço a palavra.
0 Sn.. PRESIDENTE: -Tem a palavra.
O Sn. DANTAS:- Sr. presidente, quero m~ndar â mesa
um reqtterimcBto. Li cm um jornal das Alag<las uma lei
tH·ovincial du 2/ de maio ti::: 1857, a qual passo a ler·
a Art. 1. 0 O cn 0l·nho S;u:t~ Cruz, do. que 6 propr ietado
&

&
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Fr;.nc_ico A1Tonso de 'Mello, e que C$tá aquem do riachl)
Joao 1\Iu!ato,, contrnu<Jrá a f,Azer par te da fr, guezia.e ter·.u~ ~e Barretros. • l'ro~.:e1lefld·, . U.<~ algumJII inddg:tções,
fut tr•f,,·m:Hio que .aqu(·lle ~ngenhu serupr~ JI~'TltllCc:U iu
Ala~Ô:!S, que. ~s tltr~li?S _do~ Sr.U' prod~ctos r.. rão pagos
s• mpr.e á rcfertúa provt.nct;,, qu.~ n.• s su~s p n lencias ja•1.\:taltab sempre reC11f1 era o b .JW t•ças ti 'C I''or to do Clllvo;
mas que f~ieSentemeute, Uli•> tjU· remiu o pioprietatio•
·'"tl~etle ,.ng• Ul1o yu~ um seu mvt:ntari!' fosse f,•tto pelas
,usttÇ:JS de Purto do Calvo, r•,corr.-u ;,o Juiz municipal de
6~rrc:-tros, e f'Ó ll") consegUir qtJe a a~semhléa provincial de
Pernawlmco pr11t1cass.~ t:S>e 11cto a.: usUipaçao, d.:termi•wndo que .o engeuhiJ S .m<.~ Cruz c.. minua11a a Jazer parte
·la lrel(U~Zta dellat ft:'lftJS. Da redac··ã·· da lei provincial
vê ~e logo a Jrre5uland..rde do pruceJ',meuto dJ a;fcrubléa
1:1 oviud~! úe .Pernawbu.:o, porqu. nw, se o engenho Santa
Cruz pertencta ao termo de B.rre•ro,, para que se fazia
••ecess .. ria uma ld provtucial deLe miuan.io que o refe·
rid" engeuho contÍO:J<Jsse a pertence, ao terwo de Barreiros? Sc:nhorcs, <JS P· ov meias uão f,>rmào estados indl3(knd;·utes que ~odew pda.s <JI·mas su~tcntar seus d1reitos;
cllilS teem uu1a as~ern[,Jéa geral e um gove' no supremo,
que devd. vt:lar ne~s .• s u,u. pat;ões t~ wn-erv~r cada uma
uo~ se.us JUStos JiUJiLts, P."rquan tu a u.;urp~~â\) de terri~,
torto fc:tt<~ pot· uma P' ovmd~ conlt'a a outra tr~n~toroo. a
o_rdem de seus crrculo3 etd,urae~, dt' sua divisao judicia~
tia, e, ma's qllc tudo, lr..tz-lhe UtDa qudJra"m suas fl.oan.
~<•s. J>ortanto, Sr. pre .idente, 11.s tufonn;,ações qlle tive
aCe•.Ca lleste negocio ll~tl furão ollicía:·S; por isso VOU
pcdtr que o gove1 no :oltcíte dus p: esideut.:s, tanto das
,\lagOas como úe f'e, U<tmLuco, os escl<tn:crmentos necessartos J·ara que eu possa indic<•r com conhecünnilo de
c .. usa a ri!VE>gcç.áo d~:~sa lei proviuc~al. O r~:querimento
é o seguinte (ld,:
REQUEBUlENTO.

«Tendo a assembléa provincial de Pernambuco determinado pela lei n. 423, 1le "1.7 de 1naio de 1857, que o en •enho Santa Cruz, dt: QUe é proprietarw Franc1sco Atro~so
de 1\h·llo, fiZt!Sse pal'te da frl'guezía do termo d~ Barreiros
de Pernaml>uco, quaudo aquelle eng~nho sempre pertenceu ao te1 mo de Porto- Cal vo das Al<~gó~s, o que se prova
na~ ~.ó pd.t ilrree.. ~Jt;ão dos dirí~ito,; tios p1oJuctos do
relendo engenho ie1ta pP.I03 a~entes da :proviucia -das
Alagô.JS, COilJO rurq·;~e !l.1S pend~ncias judiciaria~ sempre
o~ l:lauiL<mtes do Jeftr,do engenho r~co;,8,ão ás justiças
de Por to-t.:alvo, paru que o puder lt>g'r>latiw po~sa mtervir
com conh~cimeut(ll det;au~a na prcs~:ntt: qu~:~tâo requeiro
que se peçao au governo ilS begututes iufo,mações:
1°, quaes ~ãv as divisas eutre uma e outra pruvincia·;
1°, a qual das provin<:ias pertenc•a o eng ·nllo de Santa
Cruz, tle que é proprwtario Fr;mci.sco Atfuu~o de Mdlo;
3°, a qual ddlas pa5.uVa O direito llt: seus fJtOductos; 40,
a q1.1~ JUShl(a rt:cowao nas suas peuJencías judtciarias
anws llct let provmci:tl de Pern<1mLuco n. 4·23, de 27 de
maio de 1857.
<( Paço do senado, 27 de
agosto de 1859.- Dart.tas. >>
foi ap?iado c depois approvado.
·-Comparecêrão no decurso da ses.:ão mais 5 Srs.

seuadores.

OR.DE~I

DO DIA •. ·

Continuando a discussão do requerimento do Sr. Dias
di.J Carv~lhO, adwda na sessão antecedente, sobre a ur~;en..:.
cia pedida para a discussão d~s proposições dJ camàra dos
deputados concedendo favores á C(lmpanhia União e Industria e ás navegai~ões do rio Jequit.nllooha e companhia
Pernamuucana fot retirado o mesmo requerimento por seu

autor com permissão do senado. ·
Proseguiu depois a discussão do requerimento da Sr.
S!lveir~ da li'Ioll~, adiada na sassao de 26 deste mez, pedm1o wformaçoes ao governo acerca da proposição da
c~ mar~ d(•S deputados que eleva a 24 loterias as 1.2 já
concedtdas á em preza lyrica italiana desta capital.
Dada por concluída a discussúo e posto a 'VOtos o requerimento, foi rrjeitado.
~1
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Continuou, portan~o, a 1_a diecussão da referida proposição.
Verificando-se não haver casa, o Sr. presidente declarou a discussão adiada c dc:u para 01dem d\l dia da
seguinteses~ão:
·
ia e 2a discus~ão da proposiçã.o da c1mara dos dr.pu.tl·
,dJs autorisando o governo paro.~ allonçar ou contr~llir urn
emprcstimo que não exceda .de G,OOO:OOOa pa1a conclusão da estrada de rodagem emprcheudida pela companhi.l
Uniã.o e InJustria e para pagamento das letras Cl!uciooad.~s com títulos. garantidos pelo governo; e as outras
materias j:\ dcslgnatlas.
Levantou· .se a sessão á i h~ra e 10 minutos da tat·ue.

casados'dos corpos cspeci:··es da refer;da pr:Ovincia .que
quízerem, estc.ndo completo o feu tempo de serviço.
cc Art. 3.o Cad.t uma das praças deste corpo terá di:.
roilo a uma data d,!l terras de um quarto de leg'.la
de frente com meia de fundo logo que for servir no dito
corpo, a!ém da fe ram<:nta precisa para a lavo11ra no
priooeiro anoo.
.
cc Art . .\-. 0 O govemo cm regulamentQ especiá'l marcará o fard1mento. servivo e vent\imentos dos officia~s e
praças do rtferido corpo, bem como a respectiva organisaç ã o.
» Art. 5.o Ficão revogadas as disposições em contrario.
cc Paço da camar.t dos deputados, em 27 de agosto de
1859.- Conde de llaependy, presidente.- Francisc;o Allareç da Silvct Campos, to sccJetario.-Antonio [>ereimPinco,
p_o secreLalio.
Forão a imprimir.
)J

O SR. PRESIDEi'iTE : - Segue-se a apresentaçlio de
projectos de lei e indicações.
O SR. V.ASCO.NCELLOS: - Peço a palavra.
Su~IMARIO.-Exped' ente.-Ind1cação do Sr. Vasconcellús
O Sn. l'RESID::>NTE : -: Tem a palavra.
sobre a publ cação dos trabalhos do s~n'ldo.- Observações
0 SR. VASCoNCELLOS : _ Sr. presidente, a mesa foi
do Sr. Dantas sobre as irmús de caridade. Reflexões elo autorisada para c0r.tràtar a publicação do 3 trobalhos do
Sr. marque: de Olíndq. Requerimento do s,·, b. llfanoel senado; mas parece-me que esta autorisação é limitada
sobre o me~mo assumpto.- Ordem do dia.-1 3 discussão a este anno. Eu queria que v. Ex. me concedesse perda propúsiçao da cama1·a dos deputados que concede o mis~tio para fazer um requerimento con:~edendo autorifavor da garanlia de um emprestimo á companhia União e sação á me>a par.1 con trat~r a publicação dos trabalhos
Industria. Discursos dus Srs. S1l!'eira du JJotta, Cansan- . na sessão vindoura. v. Ex. reconheceu bem os inconvesâo .de Sinimbu' (ministro dos negoeios estrangeiros) e n:entes de se não ter 0 anno passado feit 0 este contrato;
JXas de Carvalho,
ués não tivemos este ~uno publicação dos debates no deA'> lQ 3/4. ]1o.ras C!a manhã 0 Sr. preddente abliu a curso de todo o mez de mat0; por isso me parece que é
sessão com 30. Srs. sen.dores.
muito conveniente autorisar a mesa para o fim a q11e me
tenho rererido; c se é necessario requerimento por csLida a acta da auteredtnte, foi approva:la.
cripto eu o mandarei.
·
PRESIDENCIA DO SR. 1\U.NOEL lGNAClO CA VALCANTI
DE LACERDA.

EXPEDIENTE.
O Sn. to SECRETAIHO leu um officio do 1. o secretario
d:t canura elos deputados, acompanhando as tres seguintes
l'llOPO.SlÇÕES.

0 SR.

PRESIDE~TE

: -Deve ser uml indicação.
Vciu á mesa e foi lida a seguinte
INDICAÇÃO.
«

Iod:('o que se autorise a me.sa para contratar a pu·

bl caçáo dos trabalhos do senado na sessão proxima fu"A. asscmbléa geral resolve:
tura do ao no de 18 60.- Vasconcellos. »
~Artigo unico. Fica o governo autorisado a fazer as opeFoi apoiada e ficou sobre. a mesa para en:rar na orraçõe.> de credito necessarias, dentro ou fora do imperio?
:.fim de obter a quantia indispensavel para a construcÇão

da 2a secção da estrada de ferro do Porto das Caixas a
Cantagallo, na fórma da lei provincial do Rio de Janeiro
n. 22 de 22 de janeiro de :1859, e com as garantias e conuições estabelecidas na lei n. 912 de 26 de agosto de
1.857; revogadtts para esse fim quaesquer disposiçõt:s
em contrario.
« Pa~o da camara doo deputados, em 20 de agosto de
1850.- Conde de J1aependy, pre~iJente. _Franc-isco Alvares da Silva Campos, to ~ecr..:tario. _ Antol~io p~ 1 eim
Pinto, 2o secretario. •
((A asscmb!éa geral resolve:
• At t. 1,o As juutas de justiça que cxbliúo uas provincias para o julgamento dus 1éos UJil.ítares bào por c~te
decreto restabelecidó.IS.
·
. " Art. 2.o E' creado em cada uma das províncias de
Mato-Grosso e Amazonas, para o m!!smo fil:n, um tribunal
com icl~ntica orgamsação e &ttribllições.
cc Al t. 3.o Ficão revcga.das as disylO~ições em cimt1·ario.
• Paço da conura dos deputad_os, em 20 de agosto
de :1859.-Conde de Baependy, prestucnte.-Francitco Alvares da Silva Campos, to secretario.- Antunio Pereira
Jlinto, 2o secretario. •
" A aseembléa gera l resolve:
u Art. Lo E' o governo autori~aLlo u crear na pro\ incia
J.c Mo1to-Grosso um corpo de 200 pr~ÇJ~ voluntarias ou
ung~jadas, espccialmentc destinado a gu'll'uecer e dcf~.nder o tt:rritor io que medeia entre aquel!a província e a
de Goyaz contra as incur~ões dos ~elvageus.
0 Ter1lo p;.ss~g•·m para. eslc cor.ro os so!Uados
<< Art. 2.

dem dos lr<JLalhts. .
O Sn. DANTAS : - Peço a palavra.
o Sn. !'RESIDENTE : _ Ttm a palavra.

O SR. DANTAS :-V. Ex. faz-me o favor de mandrlr a
constituic,:ão! (O orador é satzsfeito.) Sr. presidente, no discurso que o Sr. marq11ez de Abrantes, digno senador peloCeará, proftrill neE tJ cutsa na ultima discusf ão da lei do
orçamento suscitoa-se a lembrar.-çl de mandar á mesa
uma indicação acerca de um artigo da cozhtituição que,
em consequ~nciade não ter sido Lem {ntendi·lo entre nós,
tem trazido embaraços ao govemo. A nodsa constituição
uiz que pertence ás assembléas provinciaes legislar acerca
ue casas ele caridade, conventos e !OCitdades ccclesiasticas.
·Eu náo sei nemposso conceber a.respeilo dos conuntos
o que te em as assemuléas previnciaes a legi:;larem. Os conVtntos são cread,s ord.nariamente por lds geraes da
igreja e p:)r bulias ponUficías, e algumas de!las confirmadas pelos concílios nos canones disciplinares; e, segundo a
nossa cQn~tituição, é o supremo poder do -estado a quem
compete a acettação ou rejd.,ão dessas bullos ou Ulsses
cauones di~ciplinares.
·
·
·
i>odcl'áõ, poi~, as assembl~as provinciaes crear conventos ? Não. Poderaõ suprimir os conventos? Creio que
uinguem o affirmarú. Poderúõ legislar acerca de seus Lcns
ou aliena-los 1 Nao. PQderúa concedt!r facu!Jade para aP,quirir bens de raiz? Não. O que podem, pois, as assemL:éas proviucias fazer ::cerca dos conventos 'I Vejo apenas
qtle cllas tecm usado de mna attribuição que lhes não com·
petCJ, e é dar faculdade aos convcnt0s para ndmittireni
novi ..;os; o que tambcm não o podem fazer, porque, sendo
um <los direitos nugestaticos o regular o nun:ero do
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rcclcsi::sticos que uevc ter um estado, porquanto o sen a~tcn;ão do M~~e marquez de Ab~antcs citando o que
ex.ccsso pt:dl ria tl'azet' uma pcrturbaçilo 111 ordem civil, d1sse 1\Ir. !e P1her, para que elle fiscahsa~se a maneira
e uma das regali:~s da côro:t essa nttribmção, e não das pela qual são trat<:dus alli os enfermos dissidentes do
assembléas proviocioes. Agora mesmo a este respeito catholicismo. Não quiz referir factos que tenho ouvido
o:ío·S\! alguns emhar~~os com o go,·erno supremo. 01zem a respeito de viol~ncias pr~ticadis por irmas de carida·
que o govct·no prohibüa a entra~a ~e noviços n.as orJ~n~, de, c n:lo os ref;n_por mu1_tas comirleraçõcs, e já porque
até que s~ dectdão cm tas negc Ciaçoes ou med1Jas sol1C1· nào tenho pe rm1ssao de cttar nesta casa os nomes âas
to.rlas:·á S:mta Sé; entretanto quo as assembléas proviu- peseo:ts que me i~formârão, al!ás pessot~s que merecem
ser acreci.tadas, Já porque mUlto confiava e ainda confio
ciues vão dando concessões pllra a entrada de noviços.
A assernhléa provincial da Bahia concedeu ha pouco que o nobre marquez não con:entirá em semelhantes
tenrpo a entrada de 50 noviços para S. Btnto, e é natural abusos; entret~nto, contrari.!do pelo nobre marqllez e
q11e iguat-s concessõf'S tenha feito a cuu·as ordens; a do ven.rlo que a. boa fé alimenta a sua incredulidade, seu
:E:;pirito-Santo, SergipP-, Alagõa~, Pernambuco e Parahyba l b11gatlo a d1zer á ca: a o que s::i.
iguacs concessões tcém ftito; e, se at tendermos á faci!i
O Sn. D. MANOEL ~-E sabe-o de boa fonte?
uadc com que taes cousas se concedem, poJemos sem
O SR. l'llESIDENTll :-Peço ao honrado membro que!
mt do de errar clizeJ' que daqui a 20 ou 30 annos metade se limite a motivar a sua indicação ou projecto, por não
do Brasil estará reJuzidl a frades.
ser agora admissivel 1esponder a discursos prol'eriJos em
outras se~sões.
o SR. D. nL\.NOEL dá um vpme.
O S11.. DANTAS:- Hei do lazer um rcq!Ierimento pe·
O Sn. DANTAS:- Sim, senhor; de boa fonte, mas acho/ diudo explicações ao governo.
me co:locado na tl'iste po,ição de não poder referir os
Creio que se mandou prúhiLir a admissão de noviços non~es d,s pes!oas que me inlurmárão; pesa sobre essas
.na> ordens religiosas até decid:r-se a negociação com a pessoas o grande inconveniente de serem chamadas á
Sauta Fé. nhs o qne faZl'IU as ordens re-ligiosas? Solicitão P.olicia e de o~ o entrarem mllis na Misericordia para vi··
{fas a~semb!éas P' ovinciat:s a r.. culdaJ~ de adalittirem s1t~rcm sens parentes e am:gos, e alguns o não serem lá
noviç_os, e os vlio péissando para esta côrte; e l)ole-se ma1s rc ceb,das: di1 ei o nem e das vict:m:ts ~em denunciar
·
que, segundo os estatutos <;los rtf<!ridos religiosos, só po- os informantes.
dem ellas passan m de um convento para outro os rt:liFui iuformado que uml mulher protestnnte, Joann:t
giosos da mesma· província, tntn tarJto que vêm frades Wanga, h o. tres ~nnos pouco. mais ou menos :itacada de
franciscanos da Bahia para o couvento de Santo Antonio uma febre, fóra. conduzida para a Santa Caw. Logo que
da córte, províncias dílferentes, e isto para que haja sem- souberão as irmãs de caridade que era .ella protestante,
pre o numero de 10 religiosos, sem os quae:; não póde tt atárão da insiotir para que se fizesse catl1oli~a; esta muhaver convento e considera-se di~solvida a ordem da- lher re:htiu, e declarou que não pc dia dáxar ·a suareque'la província on~e ~ã9 lu esse numero. Entretal!-tG> ligJjo, porquanto seus parentes ne!la tinhão morrido, que
isso per turba as attrJbuiçoes do governo supremo e ln- ella Unha !Jlllos, algum nascidos no Brasil, que tomassem
utilisa qualquer convenção que forvmtura pretenda elle conta dei~ e~, os quae> seguirião a religião que quizessem;
mas quanto a ell:t que sentia grande consolação em morI'J.zer com a Santa Sé.
·
'fambem tenho de mandar um projecto â mesa ; mas, rer na religião em que !llscêra.
Baldados todos os esforços, principiou a serie de desrcceiando que, tendo el 1e de ir â commissão de consti·
tuição, tenl1a o noi.Jre marquez de Abrantes de oppôr-se prezos, de d:cterios e de má:>s tratos. «Morre, cavallo »1
a. elle, acho convwiente preveni-lo com algumas expli- eJã·J as palavras de consolação que lhe dirigia a enfern:eira quando se apl:'lroximava ao leito de dôr. Uma vez diz
cações.
essamu'ller que soH:cka um empurri!o que lhe fizera
O Sn. p. llJANOEL:- Elle não é dl com missão de perder os sentidos. Oução mais este procedimento feroz.
ccns tituição.
Seu leito estava debaixÓ· ue umaclara-boia, onde ao meioO Sn. DAN TAS:- Quando falJei neSta casa em irm~s dia dardeja vão os raios ardentes d·) sol; o medico vis~
àe caridade, eu chamei unicamente a a1 ten.;ão do noLre tante, com padecido, disse que a cama da enferma e5tava
marquet de AI.Jrantes para que empregasse toda a sua a IIi maLcoiJocada e que a tr aost'erissem para outro logar.
fisca!isução,dim de que não pri!.ticassem ellas hostilidades Volta o medico no outro dia, e ainda encontra no mesmo
contra L s doentes que não professassem a religi:io catho- legar o lei!o dl enferma j ~ntão, cheio de indignação,
lica; para mestrar a pos~ibilidade di&so citei a opinião chamou pessoH da: ca~t~; e e!le propr:o ajucrou com su~s
de 1\lr. le Pilier; não quiz citar fJctos de d;fficil prova, e mãos a mlldança do leito.
<lue cs Lettho ouvido em gr:Jnd<! quantidade. Confiei que
Esles factos iorão referidos ·pela rnesma Joanna \Ví.\nga
o car~cter illustrado e generoso do nobre marquez de em preEença de duas pessoas q11e m'os communicárão por
Abrant~s tomaria em consideração os rneus receios, e este memorial (mostrando uma carta); e poderia eu, seneste sentido para mim Lastava uma· simples affirma- nhores, trazer e~te Lcto ao senado sem delle ter testiva de sua parte; para mim ella seria superior a todas temunhas? Mas como poderei citar aqui nomes de pesas pesquizas ofdciaes; mas não succedeu assim,fui taxado soas respeita veis, nomes que não podem ser discuttdos
de vijionario, citador de artigos d~ encyclopedia, e, mais nesta casa e nem querem ser objecto de pesquízas d:i
que tudo, que eu censurava as irmãs de caridade porque pt-licia?
provocavão apostasias, e que, segundo Mr. Ribaud 1 é de
Pedi, po!s, a essa pessoa que me acabava de contar o
facto que fizesse com que essa mulher Joanna. Wang:1
lastimlr que elias não provoquem mais apo~tlsia~.
.. ·Senhores, eu não censuro aquelle que, tendo um:t fosse á minha casa, porque pretendia ell que duas pesrelig:ão, p1ocure chamar a ella proselytos; se eu sou ca- soas a ouvissem e podesstm assim te~temunhar um facto
tholico apostolico romauo e se acredito que só me que poderia depois ser negado á força de seducções.
po;so salvar pertencendo a esta religiib, é uma caridade
A pessoa em cuja casa estava essa mulher não .acquiespersuaJir :103 outros e chama-los para a minha religião ; ceu ás min,has pretendidas informações, porque entendia.
.mas isto n:lo d·eve ser pela forç:t e por empurrões, com que ess:ls pesquizlls lhe poderião trazer iocommodos ; a
pcntar-é>, com insu~tos, com castigos de pão e agua ; e mulher exi~te: du(ls pessoas a ou-.irão, e aqui está a iuquando 1· Quando o infeliz moriLun !o luta com as an- formução (referindo-se a um pupel que tem) ; e deyem se1·
gustias da morte, quando a separação de sua farnilia lhe mais acrc;ditadcls as inl'onnaçõéS feitas livremente, lDSpiradá melhor direito dQ invocar a caridade clu istã, elle u'io ~as pelas J~mbranças da$ amarB:uras,do qll:e.as que seio
vê diante de si senão a intolcrancia e· o t~roz Jesuítinno. feitas no mero elos apparaLos e est!ldO!' da poh~1a. .
O SR. D. M. i.NOEL: - Isto serve apenas para pesOS.R. D. MANOEL: - Nem a religião o quer.
.
O SR DANTAS :-Quando eu fallei a respeito das ir- quizas.
O
Sn.
DANTAS:Quando
fallei,
senhores,
a
primtil'a
mns· de calidade não quiz trazer fa~to algum ::o ccnhQcimt:nto di casa; achei ccnvenieate chamar un:came:Jte a vez acerca deste objecto foi unicnmentc para chumaz:

I
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a atten ;!i o do nobre marquez t.le ALr:,nte.~, digno provedor acha hoje mais avillailo, escravo e o lud:f;rio das nações:
da Sauta Casa, convencido de seus scntim•·ntos de tole- j,to prova que o m,mach smo é hoje unu ulcera qu\J deranci , corB• quencia nect'ss~ria de s~a ~lta illustraç<1o. ficha e gang1 eua o corpo social.
Supplico lhe em nome dJ candade chnsta que contenha
O SR. O liiA ;\'OEL : - Não prova tal; não prova que é
todos e~ses I.'Xcessos do f:,natim1o. Nao sei, senhores, só i~so que pódc civtli:l~r o pait.
qual é pdor,, se a 1mpied:1d~ <:U o l'analismo: o rmpJn só
o Sn. DANTAS:- Sr. setl r dor. vamos devagar; (IS fraó máo p<•ra tn, o fanotico é tntoleranle, l"'rvt"rs.o e cru e!.
Ainda tive outras inl'o1mações acerca de f,,clos hostis des nào pudem ber huje o que forão em outro tempo.
O Sn. D. MANOEL:- Por que oão?
praticados pt·li1N irmãs de t:a11tl~d~ na Santa Cas.1.
Do Mucu1y vierao tambem outros allcmks, c enlre
O SR. DANTAS:- Os hd,·s são incompativei; com a
olles um de: nome J,.,áo Frcrlericn Klecn e sua mulher civi!isa~ão: r1uando o numero de f, adt"s ~óbe a civili.,ação
1\lathilde Leopol.Jina Klren; <Jmbos forão dotnt~s para., desce; quando a civil1saç<~n sóbe o numer·o dt! f1 ades cle&ce,
!lisericordia e achavãu-se em sJas separad,ts, Esta levava Os frades s:io esst ncialn.oente mloleiaUlt·s, porque Etla iusum filho de cinco ou seis meres. Separa,!~ de st~u ma- lítuiçào nao ku< assento uas eser1 ptu• as; sao iustiluições
rido e de sc:us parl'nles, s~u ttisre filhinho eru sua unica e•tt'itnhas ao gJVcrno fund..omen1a! da igreja j é uma nJiJiconscJ!aç:io.; a sr·paração de~ te 111hinho era uma sen- Ci:t que para v1ver é uece:-slrio t·ncadoar o espírito hutenç:t de morte. Sabeis, S•'nhores, o q11e se paswu? 'l'e é mano oa autoridade e tlefcndtr a ferro e fogo o ultramonverd:~de o que 1essoa fiJedi~na luc informa, quizerão us t;Hllsmo.
·
irm~·s de c"ridade pôr em scena o horroro~o facto CJUc
0
Sn.
FONSECA
:
-Não
apoia
·lo.
se praticou I m s,Iooha n<~ pessoa do filho tltl i>radita
Morwra; quize· ã.o as irmãs de caridade ar·r:.ncar á
O SR. DANTAS:- TorlJs as cou~as teem seu tempo; os
força o rec1·U;-nasc.iJo dos braços de wa iofelrz mãi, frades nao pudem.scr hoj~ o que forút> sem minar as iosque empregou tada a re~istencia. Os ine~mos maltr<JtOh tit~içó'es livres e Lzcr 'tlrngradJr o esp· r.to humanr. Nós
se derào par.! com um saxr.nio Linder e pata eom uma hoJe s:Juemos o que dles sabem, sabewos o que cllts não
mulher allema clumada Trosst; e affirmào-me que, sabem e sauemos o que ell~:s qut:rerião que nós não souqu: n to chegou ao hospital a alleruii Trosst, outra :dlemà b~bSeLllos.
catholica qu~ alli se achava, chamada Josepltiua Mas
O Sa. D. MMiOEL:- Quem lhe disse isso?
smano, aciloSelhára a Trosst que, quando uS irmãs de
(lia um aparte.)
caridade lhe pt·rguntassem_ por sua reliéáo, lhes aflirmasse ser catholica, caw quizesse ser bem tratada ; a
O SR. I' RESIDENTE : - Attenção!
que SI! IJão pt·estou Trosst.
O Sa. D.\.NTAS:- O meu nobre coUegà o Sr. Fon. Eu terl'i depois cuidado de dar ao nobre senalor todas
seca dá-r:te um aparte • que o paiz precisa de reli 0 ião~
as notas a e-10 1espeito.
Sr. pre~ideote, cu ainda tenho de fazer algumas observa- que o pa1z tem fome de relrg!ãa,. • St•nho, es, os phariseus
cücs reldtivas a esta 1uateri~. O Sr. mar~tucz de Abran- prostrav:ío se nos cantos ,Jas ruas, b<.tiào nos peitos, bcites, faibndo act rca d~s irmãs de ca1 idado, n:lo :JS consi- .Ja~ão o chào, e dizião: « St·nhor, lemos ft•me de religião ••
dera corno uma cor poruçtio de mão mo r La. Disse dle: En1retanto o filho de neus sóue a montat,ha, chama os
'' As il'roãs dt! caridade não são considt~radas como , or- seu• discípulos, e lhz-ll~t·s: « Nno v•:s fio:s naquelles
phali,eus bypocritas, elies tecm alterado e <:xagcrado as.
poraçõ~s de ruão morra, rorque não teem \'Oto perpetuo;
lei)
de meu pai. "
as c~sas são compradas por uma associação ltr... ~ildr<.l. )J
0 SR. FONSECA:- :Muito obrigado!
Pois o nobre ma1 quez d~ Abrantes faz consistir as curJlOrações de mão morta só no voto?
O Sn. D. MANOEL: -Então o ca1holico é phariseu?
O Sn. D. niANOEL : - Não, não podia dizer isso.
O Sn. PRESIDENTE:- O honrado membro ba de pero sn. DA:NT.\S:- As corporeÇÕf'S de mão morta s!'io mittir-me a leitura do art. 56 do reg!mcnto, que diz. o
de diversa natureza; ou si\0 ordens monasticas, ou &ão seguinte (li!j:
eongregações.reli 0iosas que vivem cm cunm:um s(>m voto
« O senador que pretender oífc!recer ttm projecto, deQ.U cÓm VOtO por certo tempo, Ou COllfl'arÍa:; seculares pois de J'Odir a polaYrJl CnnfOI'llle a ordem d03 tr<tbalbos,
para o fim de praticarem actos de pit•dade BÓmentc, ou exporá summari~m,:nte 1 o objecto o SUl utilid~de, e, lido
de piedade e. calidJrlc ao mesmo tempo.
o prr•jecto, o mandará á m~sa. •
Não é n~cessario, pois, para coJstituir a corporação
Em taes termr.s, pois, não é licito ao Sr. sen"rlor ultraJe mão morta que h~ja voto e viJa conttmpl~tiva.
passat· os limites qu~ nesw arugl'l são proscl'iptos, fazen~
l,~ualquer SL>cied.~tle com e~ta!utJs appro\'udos pelo godo um discurso cm rcspo~ta ;,o do Sr. marquez de
verno que po~:sue em Cl'ffilllum, que corupra cm com- Abrontcs.
muro, que ni\o pódtl ~d·tuirir nem di,por individuaiO Sn. DANTAS :-Bem, Sr. presidente; V. Ex. tem ramente, tem a natureza de corpor:tção dt: mão morta.
zão:
tinha m11ito.a dizer, mas vou re .:uzir o me~ disOSn. Pi\ESrDENTE:- O Sr-. senador está respondendo cursoeu
ao menos que fllr possível.
·
·
ao di;curso do Sr. marqucz de Abrantes, e não justifiQu;,n lo o nobre senador o "r. marquez de Abrantes enCJudo a apreEentaçao de uma indica~üo, que foi tào sócarregou-se de comi.Htcr-me na part~ em que lhe disse
men:e para o que lhe d~i a palavra.
.
que olhasse pJra o que tem ac<mteCJrlo na Be!gica, na
O SR. DANTAS:- Pcrdóe-me V. Ex., h~ muita rcla- Suissa e no Mexico, re~pnnd,-u-me o nobre marquez que.
•;ão; m<indJn !o cu uma indicação, tenho o di,-eito de jus- na Belgica havia dous partido e que mã\l mais politicas
tifica la, ref'erindo-me a alg:.:.atas cousas que o nobre se- que religiosos.
nador o Sr. marq11ez de Abruules disse, trat:wdo eu dos
O Sn. D. MANORL:- E' ver,Jad~.
religio~os estraogdros. Disse o nobre senador : • E' necessario, senhores, que se manie buscdr religioses para
O SR. D.\NTAs : - Sr. presid.·nte, o par·tido fradesco
moralisar o paiz, para ensinar thcologia. ~ Para moralisar Sfmpre, e em todos os tempo;, soube enca1 na r-se na polio paiz! l repillo o insulto. Sr. prc~identc, vou avançar tic:~ plra poder pôr em execuçao St'U~ plJnos ~anguiw.U"ios.
uma cousa, e que fique escripta : eu quel'il o clero do Da l1ga, no tempo do He•• iqu~ lfl, sah·u o S. Bartholomcu,
Brasil com todas as suas mazellas, e não quero o clero da á frente do qual marchárau o; .i•·suitas com a cruz na mão
ltalia para mor11lisar o meu paiz. Se o numero de frades daudo grilos de morra. Os conl'os~r.res de Luiz XIV, Fertrouxesse a civilisação a um paiz, se a civili~ação de ricr, Lachaise e Lcltoiicr, todosjesui1as, pud<m1o persuadir
um pBil eslii'Osse na razão dtrecta rio numero de frddes, :10 rei que os protestantes er;tu 1epullltc,.uns e que tramaeutão, senhores, nrto haverião estados mah civilisados e vão contra seu real podo ; e ti" hi na~cêrão os horrores
mais moralisados que Homa c Napolrs ; entretanto vê-s•~ das dragona das, em cuja f, ontem •rcha vao os jesuítas grio contr.:~rio sem conte:tação alguma; aqttdle c.srado, que rando: • llforr:lo esses ca• s hugu.~nuotcs. » Oqu e foi a
10\'C rm OUtro tempo O sccptro do lllllndv 1 C O que St: F1 onda 1 Dous partidos cop. t~u~<Jdos IJOl' dous cardea~s, c ·
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· Gotla um cham:p;a rara seu lüdo a religi.io plra massacrar maras da alienação dos bens dos conventos das freiras,
o outi'O,
que não são hoje maü que patrimonios de meia duziu de
0 Sn. FONSilCA.: _ São aLusos.
especuladores, achou urna occasião azada para erguer o
pnrliLio ultrarnontano: para isso mandou ü· para sua
O Sn. DA:NTAS:- E' verdlde; V. Ex. diz muito bem. compa~h'a ? jesuíta Roquct!e, fr~d!l ~udaz. e insolente,
São 8busos, não do c~ttholicismo, mas doJ ftades, que qu~ o mduztu a crear uma associação de cbristãos ;e não
teem fe tu com que a historia da igreja sPja uma hbto1 ia cl~ristã~s, de compradores e ve!llleu_oros. Associação do~ e guerra e de cal·nificinn; acctbe se com essa milicict, mm.;ue1ra do> observantes do terceno mandamento da lei
que t.unto tem abusado da paciencia hum:ma. Vejamos o de Deus, aqui tenho ne;te jornal o' celebre estatuto:
estado da Bel6 ica. Quando o proteotantisnB da Allcma- uma das vamagens que tem cada so1:io é a de ter 4.00 innha invadiu a HollanJa os frades acasttJllárão-se na dulgencias por um vintcm. Creou um c<.;tholicismo no caBelgica e prom wérão a sua separação da Hollanda; para tholici~m(), irnpoz penas desconhei:idJs no direito canonia 13elgica con.:orrêrfio n·ão só o.; frades da Ilullanda, como co, c no fim dividiu o po~ o.
·
.
da Ilespanila, para fazer em barreira aos progt e.;sos do
(
)
protestanti,mo: feita a independencia da Belgica, d fficil
Fia um aparte.
lhe tem sido até hoje emancipar-se de~sa milícia, que proAqui ~c?-ho este .jornal portuguez,.em que vem a rcspos.
cura encadear as sciencias na autoridade e entreter o ta do mtmstro .da .fazcnd<~; ·~endo mterrogado na camara
mun lo com suas arengas. lia, portanto, dous partidos, ace~ca dessa md1~creta somrd.~de, elle declarou ·que tal
nmbos catbolicos; um quer a. emancipaç:10 do espirita soci.edad~ n~o fot app1·ovaela pelo governo e que n§o
humano, quer que elle percorra a tradição, a historia, a podta den:ar de estranhar que o cardeal patriarcha lhe
lit e;atura, a philosophia, quer secularisar o ensino; o desse sua approvi!ção sem submetter ao governo os seus
outt·o, in;d:> fraco, aceitou todas as condições fradescas estatutos. Eis o que ameaça Po1 tugal de uma revolução ;
que tendem a encadear o espírito humano na autoridade não são os partidos polilicos; e;tes orainariamente nunca
e na tradi;ão, não se faz conce:são alguml á iotelligencia marchão ao campo da bàtalha sem que sejão im'pel!idos
humana. ·
pelo fl!rmento dos phariscU:s.
Representações teem apparecido nas camaras Leigas
o sn,. P;'IES~DENTE :-Mas 0 qu:e tem isto de co~mum
nfim de arrancar.·se o ensino das mãos dos frades. AqUI com a mdtcaçao ou pojeeto de let que pretende oiT~recer?
tenho eu dous discnrsos, recitados nas referidas camaras
e extralúlos da Presse, que explicão bem essa questão,
O Sn. D,~N~AS :-Aqui tem V. Ex.. este folheto (mosque ameaça ~quelle paiz de uma guerra civil. P01s pensa Irando-o), mtttulado Reflexões sobre os parece"es do proo nobre senador que a Belgica póde e:xistir por muito curador da corôa e da .~ecção do conselho de àtado, impresso
tempo nessa esc. a vi dão inlellectual 'I
l'lo Ri<l de Janeiro ; é obra de um anonymo; é uma anaPois um paiz foJU0 existe cercc~do pela IIollanda, pela lyse em. que se refuta e contraril alguns artigos da nossa
p, u sia, pela Inglaterra e pela França, onde as exagera- constituição. Nega ao mon:u·cha o direito de padroado,
ções ultramontanas não acháo guarida, póde por muito ~om.bate o placet CC1mo attE-ntatorio da independencia da
temp J con;ervar-sc ne~se estado de aviltamente> e dcgra- tgreJa, n~ga até ao momrcha brasileiro o direito de nodação 1
mear conegos honorarios; eis o patmo de amostra: e o re·
Um pr.rtido diz: «Nossos pensamentos c nossas opiniões ~Edio,, segundo n nobre ~1arquez de Abrantes, é mandar
estão dentro de n 6s mesmos e são as mais sagradas de vu mats frades I Vcnhão frades· escre\'er contra as nossas
nossas proilrieda.les; não podereis encad~·ar o vôo do es. instituiçúes!
Sr. presideate, eu podia ler e<;tes estatutos dâ tal assopirite humano, e nem tendes o direito de lhe pordes limitcs ,, ; m:1s os fr ... clcs, alimentando todas as dissensões, c~açã_? de ;ortugal, obra do jesuíta Roquette ; mas elles
respondem : .« Usque huc venies nec ultra. » E quem ven- sao tao ex,cnsos ...
Ct:rá 1
0 SR. PRESIDENTE :-Tudo isto é fóra dá ·ordem e
Senhores, a emancipnção da Be\d.~a do J'ugo fradesco apczar das minhas advcrlencias o Sr. senador vai sempre
tem coutra si um r~cto. Leopoldo, rei da Bel 0i.;a, é protes · continuando.
tante, c elle foge de julgar a causa pleite .da por dous
q Sn.. DANTAS :-Vou conduir, e apenas direi que os
p~rtidos.catholico;; é. o duque de B1abante que ta de pOr soe10s só mente poderáõ c;omprar toucinho ou manteiga
!Ln a cs~a infeliz situação.
nos armazens dos soei os; mas estes poJeráõ vender a quem
Se con:iuuar essa indiscreta admissão' de frades c~tran- quizerem. Que rechinclull!
geiros, se ll1es cm!iarmos e conqentirmos que elles moO Sn. D, MANOEL d:i um ~pnrte.
nopolisem o ensino, não teremos educação religiosa,
o sn. DANTAS : - Porventura póde se estabe:ecer
teremos uma educação eecJ.esiasLica mesclada de todas as tal socied~d.e sem quebra da diplid~d~ catholica, que
manhas do jesuitismo, e principalmente drssa intoleran· · deve pres1d1r a todo:> os pastores da ig eJa.
.
ci:t rtligiosa que torna o homem feroz e insocial.
'i. •·t ·v ' O Sr... D. MANOEL : - Eu que me importa com estaO SR. Fo~SECA dá um aparte.
, ,,., tutqs de Portugal!
.
.
O Sn. DANTAS: -.Mas fal!ou-se em Portugal, e· sinto
O SR. DANTAS : - Que se importa ! Sei bem disso ;
não ter maL; t~!mpo para desenvolver bem esta qllestão. mas eu quero que não venha para cá tal sociedade c nem
Disse c nobre m~rquez d,e ALrantes : • E'.' o Sr. Alexan- taes estatutos; quero a paz rel'g:osa e po'Lica dos brafidrc HcrcuLwo que está á frente de um parti:lo liberal.» leiros, não quero jesuitas e nem lat.aristas Roquettes.
A conclusão necessaria é que oSr. Aiexandre Herculano
agita as ml~s"s contra o 1nutido religioso e contr.t as irmãs
O Sn. D. MANOEL :-Onde ha Lso no Brasil?
d,: cariJade.
O Sn DANTAS: - Eu ainda não disse tudo quanto
.O Sn. D. ~IANOEL:- E' um grandG litterato.
tinha a diz.er, Sr. presidente; pprém ficará para 9Utra occasiao. Mu,ndo, pois, á mesa a minha indicação.
O Sn. DANTAS:- Sem duvida; o Sr. Alexandre
Herculano não só é um litter:..to, como tem sentiO Sn. PRESiDENTE:- (dêpois de examinm· a indicaçcio)
rnentos ve1 dadeirnmeute p~trioticos; é um portuguez que ~ão pos~o aceitar a iodicuçáo, por estar concebida em
goza de elevada consideração dentro e fóra do seu paiz. fórma de pergunLa, contra a expressa disposição do art. 55
:Senhore•, custa a crer, mas infdizmente é uma verdade: do regimwto, que diz (li!) :
quem va! despertando css.a~ ~issensqes religiosas, quem
<< Proposiçiio alguma será con:eLida <>m fór:.Oa de perv<~i a·reg 1mentando essa mdtcta fanattca em .PorLugat 1 é o guntn, devendo ser circumscripta rio objecto determinado
eoLre que possa recallir a vota1,;áo da camara. •
cardeal....
Ota, a mdicação .de que se trata não eiló. redigida
O Sn. D. 111ANOEL: - Patriarcha.
nestes termos, por isso que só propõe que a commissüo
0 Sn. DANTAS: - .... é o carde~l p:.triarcha, que, apro- de contitui ,ii o examine e resolva se as assemblé:~s provdlanrk-~e de uma occasitio cm que se tratava nas c:t- vinciaes pudem legislar sobre conventos; o que é o mesv
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O SR. D. nfANO.EL: -Nós temos meios de elucidar os
mo que perguntar se podam ou não fazo·~o. Portanto,
sinto muito dizer ao honrado membro que so poder a ser ponlos do discurso q11e o scmdo ac;tua :'e ouvir, o eu
recebida a sua indicação se for apres<:ntada debaixo de pediria ao meu honrado éltnigo senador pelas Alagô<.s que
se di~nasse elle Jlli'Smo mandará mesa um requerimento
outra forma.
O SR. :f>ANTAS:- V. Ex., como presidente da mesa ; pedindo ao governo informações d1 talhadas sobre os factos
póde f.1zer aq1tillo que achar regular i m~s quando eu que S. Ex. rderiu, Esse requerimento, que ~óde passar
tiz esta indicação foi a exemplo do muitos ca$os seme- sem discussão, poderia darlogar a que em pouco tempo
lhantes; eu me re~ordo que aqui tem se peJido para tivessemo.s os e~clarecimentos ne.cessarios para firmarmos
que as comm!ssões expendão ou deem o seu parecer so- um juizo seguro sobre as graves arguições ftitas pt•lo
honrado memb. o pelas Alagóus ú; irmãs de caridade embre algum ObJecto.
pregadas na Santa Casa Ja 1\I:sericordia.
O Sn. PRESIDENTE :-Sim ; mas isso é quando se
Senhores, as accusuções •li J tanto m<li> graves quanto.
trata de algum projecto de lei ou de qualq11er outra podem acarretar con'equencias funestas á colonisação.
materia que esteja ou tenha de entrar em discussão e
Eu peço licença [lO meu n0bre amigo para lazer uma
::.obre a qual possa haver votação.
obwrvaçào. S. Ex. affirmou perante o senado que não
tem provas do$ factos que reft!ríu.
0 SR. DAN TAS:- 1\ias....
O Sn. PRESIDENTE:-M~s o Sr. senador quer m:md<~r
/ O SR. PRESIDENTE : -Está dada a minl1a decisão; se
o honrado membro a considera menos justa, póde ddla algum reque ime~to?
O SR. D. l\IANOEL: -Quero, sim senhor.
recorrer.
O Sn. DANTAS: -'Não, senhor; em outra occasião
0 SR. PRESIDENTE: - llcm; então póde continuar.
apresentarei um prejecto.
O SR. D. MANOEL : - ...... porque oeste momento o
0 SR. IIIARQUEZ DE OLINDA: -Pedi a p<>]avra para requerimento se torna ind:spensavel; talvez que amanhã
dar uma explica~áo sob1 e os factos que o nobre senador o Sr. marr[uez de Abrantes, vindo ao seoat!o e lendo no
Jornal do Commercio o meu requerimento, se prepare
referiu.
O Sa. Pl\.ESIDENTE : - Mas agora não está nada em para dar uma resposta ca4al e sati~l'actol ia.
l\l..1s, seniwres, desde que nesta casa sé accusa ao godiscussão.
verno ou a adrninistrat;ão da Santa Casa, a Cal'50 actua~
0 Sa. UARQUEZ DE OLINDA : -Reconheço isso. 1\Ias mente do nobre marquez de Abrantes, de factos de t:tl
essas accusações vão ser publicadas pela impr<:nsa, e com gravidade que importão não menos do que dizer-se quo
caracter multo serio, pois que se rl ferem a viol< ncias as irmãs de candade, bem longe de cumprirem os de\'e ~
ftilas a peEsoas de outrl rc:ligiío e por motivos de sua res de seu miuisterio, expoem á morte os individuo~, O'.l
me5ma religião. O Sr. marqucz de Almtn es não ebtá pre- sejão do sexo ma~culiuo ou do fenúüoo, unicamente por·
sente; elle po Jia dar algumas explica\u.:s que dcsvau.e- que n~o querem con veJ te:-se á religião ca· ho:ica, é inccssem completamente esses factos.
. dispensavel, senhores, que a resposta u~o se fa~a demorar.
O nobre senador está inteiramente convcneido da ver- Mas porv~:1;tura poderemos. nós hoje dar essa respo~L~!
dade daquell~s factos ; não d... vi.:lo de sua boa fé.
Não é posstv.el; quem poúena da-I.~ era o nobl'e marqut::3
de AbranLes.
0 SR. DANTAS: - Não, senhor.
No entanto como hlvemos àa desfazer a impref são CJtl •
o SR. liiARQUEZ DE OLINDA: -- .... poré:n rermit!a sada pelo discurso do nobre senador? Isto énecessario,
que lhe diga que não me merecem credito essas nar1·a- não para nós, que somos mais c ir cumsFectos e n~o
çües. Eu peço li;ença a.o .sen~do para rell!ri~ um facto, ocl'cditamos de leve em accuszçõe~ tão graves, {dincipal·
porque não me e pernutltdo fallar na mi:ttena i eu me mente quanào não são acomp:lDhadas ce prova doeu
limito a uma explicação.
mental 011 testemunhal; mas não é assim o vulgo, que não
lia anuo e meio puulicárão as folhas drsta cidade que pensa tanto como nós e que facilmente dá credito a
uma allemã protestaute, do Petropolis, tendo vindo p~ra factos referidos por um senador nesta c~sa. Com elfeito,
o Rio de Janeiro com o seu mali.Jo, s0ITrêra violcncias querer. C?nvcr ter á relig.' ão catholica. uma mulher de
por causa de sua religião; esse facto ~ra acompanhado seita drssrdente por meiO de vwlenCJas, até expo-la á
de circumstamcias que otonuvão acredttavel: apontavão morte, seria um attentado horroroso e digno da mais
o que tinha occo1rido a ~espeito da co!.ona. Muito me severa punição; e, por honra da bella instituição de S.
a!Tiigiu isto, e m:.ndd exammar; e devo drzer que as pri- Vicente de Paulo) é de mister entrar Em miudas inda~a
meiras informações de algum modo confirmá1·ão o que ções do facto e trauqui;lisar o 'paiz acerca de!le. E' posse tinha dilo. O nobre senador que está presentE', que sivt:l que o zelo de uma irmã de caridade pela religião
era então presidente d..t asso~:Llção de coronisação, man- que l)I'Ofessamos a levasse a commettar um crime abadou tambem proceder a exame, e reconheceu· se por fim mioavel? Não o creio emquamo não se.ex.llibir a prova,
que tudo era faL;o; era um facto revestida de c1reum-. >' }; l'un,lada no depoimento d:t mesma mulher que se
staucias que o faziào acreditar, e reconheceu-se dt'pois '·~'.leixou dessa violl'nda, mas no depoimento de testoqui! tud') era fal~o.
munlus insuspei'as. O governo e o fligno provedor da
Não posso, portanto, deix.ar de contestar o que disse o Santa Casa hão de cumprir e s•:u dever, até porque a
nobre senador com os factos, de que alias está convenci- instituição não pó..le perder pelas faltas de uma ou outra
do, porque ouviu de pe~soa qu.e lhe merece confi :uç~; irmã de caddad.e i in·tituição vp·· ,!'ada em todo o mundo
mas não posso dar credlLO a 1St?, e por consequencta e digna dos mawres elogios.
julguei necessario dar estas explicações na &usencia d\.l
O Sn. FONSECA: - Anjos de paz, de mansidü0 e de
Sr. marq~ez de A~rantes, que estou certo ha de dar caridade!
outras mats couvementes.
O SR. D. MANOEL:- A religião não quer couversües
A publicação do discurso do nobre senador ha de fazer por meio de violoncia;. Não Ji,se o Diviuo Me~trt!:
terrível impressão, mormente pelo ar cic confiança com '' Jugum enim mewn suave est et onus meum leve? •
que referiu taes fo_ctos : é uecessario que isto não passo
A vinda de estrangeiros para o pL1iz póde encOil;lrar
sem contestação.
grondes obstaculos.
0 SR. D. MANOEL: -Peço a p:llavt·a pela orciem.
0 Sn. DANTAS:- Ora!
O SR. J.ll\ESIDE~T~: - Tem a palavra pela ordem.
O Su. D. 1\IANOEL:- O nobi'C senador diz ·• Ora! •
Pois, senhort~s, quem quert:rá vit' para um paiz cm que
·
O SR. D. MANOEL: - Ainda se pótle fazer requeri· se pretende fJzcr um individuo mudar de reli~ião pot·
mentos 'I
:::~e1os violentos, até expo-lo á morte? Quem deixará u
O SR. P!UÍS!DENTE: -Estamos ainda na hora de os sua terra) em que 11a completa tolerancia religi0sa, para
npresent~tr, umn vez que ~Pj:1o pe<linJo iu!'or.,,a,~õcs.
estíl.belccer-sc r.m outru ontlc u intderancia rlonliiia 1
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Sr. presiclente, não façamos có~o com?s q.ue?a Europa Dantas) faça V. Ex. o favor de dar-me essa lista de nomes
e n > Brasil pretendem do< acreditar. a mslttlução dt! S. allemães, para os contemplar no requerimento que vou
·
Vicente de Paolo ; não acoroçoemos essas declama~õ~s remclter á mesa.
contra :J.s irmilsrle cari.lade. Se ha algum abuso, t·atemos
Vciu ú mesa e foi lido o Eeguintc
de corrH·lo · mas couservernos em nossa terra as !ilhas
0
I
•
'
de S. V.cente
ele Pau I o, que, com a il!'ra
no céo, vem
REQUERlUENTO.
ex pó r a sua vida no trat~mento e curat1vo d~> enfamos.
Que C\ u,o!açõ~s nã'J ( ní:0lltrão estes cont:uuadanHnle
«Requeiro que se peça ao governo informações sobre
ll1H pr,.lavras d.1qucllas !
os actos praticadqs pi:!las irmãs de caridade empregadas
Sr. presidente, é um.a de,graxa g~e no !neio !:lo indif- na Shnta Casa com Joouna Wanga, João Frederico Kleen
f,·rentlsmo em que Vivemos, wdillereollsmo que, na e sua mulher Linqn::r, e Trost.
.
pllra~e do famoso Lameunaü•, é o maior mal que póde
« P.ço do scnaflo, 30 de ngosto de 1859.-D. Jll. A.
.peslr sobre um povo, appareção algumas vezes nesta nrascart:nhas. »
casa certas propo~ições que não podem merecer o as senso
Foi apoiado e ficou adiado para a seguinte sessão, por
d s que prc.f·,·s·ilo de cora~ão a r~ligião. de. J.esus- ~Imsto. se pedir a palavra.
Té:eS propos1\ões tendem a ap01ar o mdJfit:J'e>ntJsmo e a
Comparecêrão no decurso .da sessão mais 8 Srs. sedar razão aos que o seguem.
nadores.
O SR. DA~ TAS:- E por isso veuhão frades da Italia.
ORDE~I DO DIA.
O Se. D. 1\fANOEL:- Aprovlito o aparte do· rr.eu nobre amigo. Seobore~, os frades àa llalia vêm prégar areEl\IPRESTII\10 Ji COUPANllU. UNIÃO E INDUSTRIA.
I :gião catholico.; vêm converter os indígenas que llabitão
nas matas, á maneira de !'eras; v.êm aconselhar a paz, o Entrou em 13 discussão a proposição da camara ·dos.
soceao, o respeito ás autoriJades constitui·las; vêm mui- deputados aulorisando o governo para afiJnçar ou con- ·
tls v::~ezes expor-! e até ao martyrio, porque podem pe1 der trahir um emprestimo que não exceda a 6,000:000~ para
a vida prégando no meio do gentio, que não tem mu.ita a conclusão da estrada de rodagem emprchendida pela
dii!icull~de de en i.J.r-lhes uma !leclla envenenada. E quem companhia União e IndustiÍa e para 1)3gamento das le-.
não desejará ar lentem ente ver taes .hospeJes uo .seu paiz? tras caucionadas com titulos garantidos pelo governo.
Quem não qucrCiá ~~e os capuchmhos, respeitados no
O SR. SILVEIRA JTAlUOTTA.:- Pedindo a palavra so":"
mundo inteiro, se dtriJãO á te1 r a de Smta Cruz, onele a bre este projecto eu não tenho em vista Jazer-lhe opposi~
sua eanta m;ssão é tão necessaria? Pois os capuchinhos, ção directa •. Comprehendo a utilidade· desta empreza,
pobres e contentando-se com muito pouco, podem ser posso mesmo conceder que, tendo ella chegado ao. estado
comparados com os uiscipulos de Loyo!a?
em que se acha, embora fosse um erro commettido, é
o Sn, DANTAS : - Coitadinlws !
um erro que tem custado muito caro, e que se deve pot~·
R.
D.
l\IANOEL:
_Coitadinhos
t
Sim,
viaJ'ão
u
pé
a
.
tanto
procurar não esterilisar, proct.!rando ~o cont1:~r h
OS
tirar de!le algu.ma vantagem que seja poss1vel, ·porque,
Europ:1 inteiru, empregados nas mistõts e vivendo das senhores, eu insisto em que a iJéa ptincipal foi um erro.
esmolas dos fi(lis. Na As ia, na Al'rica, na America, vós Mas ha erros a cujas consequencias nc s devemos resiencrntrareis esses. verdadeiros apostolas trilhando oca- guar, cujas consequencias de·(emos aceitar, e que, unn
l'n:nito daquc !h saquem o Salvador do muudu incumbiu vez chegados a um certo ponto, con·Vém antes dar-lhes
de propag~r a sua santa religiã~. E_falia-se em f..~_natism?! uma certa direcção mais conveniente do que condemua- .
E' a p:.lavra magfca com q.ue a tmp~etlade e o plulosoplm- los: é o que succede a meu vêr com a companhia Uoiã()
mo preten !em desacreditar a religião eh: istã ;. é a arma de e Industria. P.lra qt:w esta estrada fosse considerada unt
qu~ elles St) suvem para ;;lluir o magestoso edificio c_CJns- erro de concepção não era prEciso mais do que eneaiat•
tru1do pele R~de~r-tor J~ ~eoero humano, mas debalde. a sua direcção e os enearCJ'os necessarios que a sua direcSe~llOres, a lus·o:·.ta mmct~ma com lwrro.r o n.OI~e d.e um , ção traz no systema de tr~nsporte adoptado. A linlla despac!l e Chabot, ex.-capuclunho, .cLue na revolução ftanc.e ta estrada está depeiJdente lnteirameute de um:~. outro
za s~ mar~chou de t:mtos .cnmcs.; mas. tambem faz que aggrava muito a sorte da estrado. Eu pergunto' d~
mençao d~ mn~meros capu.c~tnhos que !l.btlverão a coróa que serve a linha da estrada UÍlião e Industria sem estat·
do martyno pregando a reJ;giáo ~~o Uruc1ftcad.o. A Europa Jícrada á estrada de ferro de lUauá? De que serve a linha
os v~nera e reco~hece seus emmentes serv:ços. O~ c~- d~sta estrada Uniiio e Industria com os inconvenientes do
pucllmhos tanto m~truern c?m a palavra como edtficuo transporte pela serra de Petropolf>? De que serve a liÍlha.
pelo exemplo. Deus nos envie mUltO~ P;a~a propagarem da estrarla União e Industria com os inconvenientes ele
a _f~ e arrancarem das bre11has tantos mtel1zes qu~:: nellas um transporte marítimo do porto de l\Iauá até a Prainlia 1
vnem.
. De maneira, senhores, que o lanador que tem de aproO Sa. DANT.\S di um aparte.
· veitar-se para o futuro da estra·da União e Industria tem
OSR. PRESIDENTE:·- Mas isto, pernútrr me 0 Sr. se- . de sofi'rer em primdi'O Jogar as despezas de transpotte IHl
· um c.1scurso
I'
nadar r1ue lh'o diga, paece mats
em res.- estrada União e Industria, desde . o seu
· · ponto dedd'partida.
d
t
:em Pelropolis até o seu Um ;. a~Jilt vat Já uma a tção <1o
posta ao Sr. senador Dantas o que mo lVar um requen- . transporte:. tem de pagar outra addição de tran~pcrl~
menta.
.
pela dcsciJa da serra ; seguuJa addição de despeza ele
O SR. D. MANOEL :-Eu estav.a obr.1g~do a respond r transporte : tem de pagar outra a?dição do transporte
a algumas obsernções do meu drgno an11go, que de certo pela cstraLia de ferro; terceira arldt<;ão: e tem de pagat•
me nJ.o ag1:adá1 ü~. O Sr. m:trquez d~ Olmda, comasua cos- :ainda a addição de transporte marítimo de Mauá até a
tumada eloquencia, tinha d~to algumas pal~vras para fa2er :Prainha.
atlcnuar a impresstl.o que devia car!sar? dtscurso ~o meu · Ora a estrada União e ln{Justda, feita com. o a per fcillonrr.do amigo;. mas, não tendo o!i~re~Jdo ~ requenm~nto çoam~nto com que tem sido executada, já o s~eu c~sto de. r o
e. não Se a~h;~ndo S?br~ a mesa .a lllrl!caçuo rrometlt~a, reclumar uma despeza de transporte q.ue nua Seja IDllltO
porque V. Ex. teve ctuvtda ~e aceita-la, por n~o estar lo;- pequena ; mas deve·se occrcscen.t~r :nnda a des peza da
mulada nos termos do regimento, cu entend1 que dena descida tia serra da estmda de ferro, do trnmporto mamandar um requerimento o funda!Uenta-lo, aproveitan- , ritimo. Já se· .;/J, senhores, que d<.:baixo do ponto Clo
elo a occa:ião p~ra respon.ler ao nobresen~dor pelas Alu- . vista economico esta linha de cstra!la pelo menos ha cio
goas. Vou term[nar, Sr. presidente.
recear sempre; ha de ser de nm transporte mu_ito dl.~pen
Se V. Ex. julga CJLte é melhor mandar o requerimento uioso, e uão só ha de ser de um transporte dispenclwso,
mas dependente de muitas especies c1c trans~ortes, ({iiO
anunllã; couform::r me hei com a sua voatade.
o torniio mais ditlicil, mais desconheciJo, porque é neO S:\. PRiiSWJGITE : - Achava mais regnlar hoje.
ccs•ario que haja uma ba!.lcaç~o em Petropolis, carH~~
O Sa. D. MANOEJ. : -Pois bem; (dirigindo· se ao Sr. gar-.:o nhi novamente ató a r~:z da ~erra, on.de ha d';
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l1aver outra 1a!Jeaçiío; é necessario ahi carregar-se !lO· teria de nossas communicaçõcs da capital ~o impori,
vamentc para filzcr a viagem a vapor até :t córte. O se- para o interior da provincia de Miu::ts ; fica scnJo urr.a
nado st1be que toda; as cargas a vapor são raras; rFiil estrada secundaria, embora util.
adJiç.~o de despczas de transportes do Frr•g·•so a:ó M;,u{t
Mas, Sr. presidente, a causa deste erro tem sido un· a
1em de ser uma addição f,me; e tem ainda outra baldea- mania que se apoderou ha tmipos de nós, e que nos te n
ção em Maun para dahi pass~tr para os vapores.
levado a um vcrdadt3iro socialismo, fazendo com que o
Ora, sempre que se conceLe um systcma de transpor- gl)verno se torne o empreiteiro-mór de Lod~s as ouras pn.
1<'s, a pJimQira idéa que ~e tom cm vista é simplifJcar o l.!licas. Despontou entre nós o espírito d~ associa'ção cem
tramportc c cvitur toJas as ba!Jcações; no cott·etauto o vicio com que as idéas novas nascem i houve cxagera(lu
nesta concepção entrfnão· esses del'eitos todos que lenho no nascimento deste b~Ilo e~pirito, de que tanto nós p· ~
apontado. Eis a a razào por que. eu disse que a connep· cisamos; mas uma das causas que logo no principio L•l
ção foi um erro; e não foi um erro só por esse lado, fui envenP.nando esses primeiros trvços de espírito de assoainda erro por outro ludo. A idóa da estradu. de ferro de ciação, uma das primeiras causls foi a precipitação c•.. m
.Pedro II veiu ainda accresccntar uma addição de erro á que se flzerão as concepções, a falta de exames qne d _,..
linha da cstt·ada União e Industria; porque, complelaun vião ter essas concepções, a exactidão dos dado$ p.'l' a
·
a linha da estrada de feno de D. l'edro IL, a linha da e~ os traLalllos.
Assim, quem fnha uma idéa brilhmte e mais ou mc:m
trada Un:ão e.Industria vem a perder muito, pelo menos;
não cligo já que se inutilise para os municipius que fkü aproveitavel punha-a Jogo no papel, fascinava-se oespi··
mais proximos alinha da e~trada Uniüo e Industria, mas rito nessa época de enthusiasmo, congrcgavão-se ~::u~
ao menos vun a perder as vantagens do futuro que r,oderi<l capitaes; porque então se faci!itavão os meios, e· depd;
otrerecer como mtio de communicação prindilJI entre a qu..tsi sempre vinha um terrivcl desapontamento demr m•
capital do imperio e a proviocia de Miuas c outras que Irar que as em prezas tinha o sido temerari~mente couce •
se seguem e que podilio aproveitar -se des~a àrtcrü prin- didas c que era preciso '>braço do governo para susten:'lr
ci,Pal alé on je pode~se ir ter.
a execução de um plano mal conceLido. Isto que aco!.Porém, uma V('Z cun~edich a realiz~ção da estraJa de teceu ó. estrada Uni:lo e Industria é o resultado geral dt:~t~
ferro di! D. Pei1 o H, esta concep;ao tornou se um erro ; apreci:~ção que acabo de fazer; o que aconteceu á eslrad.,
e notc-3e que nüo só se torna erro, mas até o Iegisladoi União e Iotiu•tria, estes desgostos que so!freu, o e:ta::lo
quando conceje e~tes favores isol~dos e sem systema pa- de atraso e dífficuldades em que ella se tem achado, s:. o
rece que é contradictorio, e é um defeito que o Iegi;la- o resulta:lo deste estado de cousas a que me referi. AgcH1
~~or d.::ve evitar muito. Parece contradictorw, porque os oque ~e quer? Quer-se que o governo, que já tem la. lll
lavores conccdiJ.os á estra,Ja Uoiilo e Industria conver- aliús outros fJvores á companhia União e Industria, a:ncl':l.
tem-se em meios de crcar uma linh 1 ri vai para a estrad~ fdça mais o favor de lhe garllntir u·m emprestimo dJ
de ferro de D. Pedro II, e isto ln de vir a conhec.:!r for- 6,UOO:OOOS para se poder concluir esta e.;trada, que, se-•
ços::nnente p.:ra o futuro, quando a estrada de ferro se gundo a idéa primordial dl concepção, devia realizaln::>t:
::;e prolongar ao interior da provincia dç ]finas ; então e concluir-se com o capital dos accionistas que se dev!a ~u
a estratla da Umão e Industria ha de converter-se corporar.
Em uma Iiulla rival, ha de pelo mt:nos tirar luCI'OS
Ora, senl10res, é obvio que uma companhia en:ipH~Z.l
da linha da estrada de ferro de D. Pedro II. E eu- ria de trabalhos publicas para chegar-se ao goYe! uo ·~
tão como esL mos dando garantiDs de juros para a estrada dizer-lhe : • Os meus meios são imuffi.;icntes, estão e~·
de ferro, para uma oLra gi3~ntesca d.;st ts, e ao mesmo haustos, eu preciso do vosso auxiro, a oura é utíl, e \Ú~
1empo e,tomos nó:, le5islauorcs im[>revidente.J, creaudu deveis concorrer para e 'Ia », é preciso que preen.:!w
parallelan:cnte uma rival que deve disputar as vanLa- ce;tas condições esscnciacs. A primeira condição p.';l:·:l
t;ons a essa t:mpreza prlucipal creada no imper.o? Não que uma companhia poJsa chegar perante o govcrnue
é isto uma coutradicção <.t~ ce1 to pon o ?
usar desta linguagem é a seguinte: é dizer-lhe: «O D'>~S~
Eis aqui a razão, Sr. presidente, porque desde seu capital está realizado e ex.hauriJo ; esta é a prova ev!~
prin:i['iO tenho considJrado como um erro esta empreza, dente dil que nós não podemos continuar e que a <;]),·:.~
actual, importante como é, deve ser pratf'gida pol•IIYO'
(]tte al:ús eu louvo muito, porque ella foi sem duvid..t al·
guma. conc~:uida com as inttn ;ões mais patdoticas (apoia- vorno. • A primeira condição, pois, é dizer-lhe: cc Senhor,
dos), com as intenções mais puras, me~mo porque na acabou-se-nos todo o dinheiro.)) Mas acabou-se el!e porépoca cm que foi dia concel,ida aindJ nao unh:~mos a ventura, Sr. presidente? Não se aca!Jou ; a cotnpJn!lia
idéa de exequibiliJade da estrada de fc1-ro de D. Pe- nunca inco•porou o s~u capital to~lo, as c•ntrrtdas dus acdro II. R~ conheço tudo i to; m;u, de, de que a idéa nas- cionistas 1 ão Ee fizerão todas, eu c; cio que oào pa~sou
ceu e que eu a contemplei, desde o seu n:~sc·m,·nto, eu da sexta ou setima.
tive st:mpt'e estas apprc:hensões, esta coovicçã'J a rcs0 Sa. DIA.S DE CARVALllO:- Fez-se a setima.
y;eito da sua co:~cepção, sempre cousid~rei a conc:·p~ilo
O Sn. SILVEIRA DA nrorrA:- li'Ias diz a companhia,
ele um erro. Mas, se estamos ainda no caso de dai' utnu
direcc;iio ao erro, vamos aproveitar dos erro~ humanos. e nisto tem razão: cc Actu~Imente nos é impossivel congrecomo{; ele ver Jo JegiBbdür, d:1 governo; vamos !irar iJl gar o re.ltEJ do capital, as condições do mercado não Jler-:gu!ll partido desses erros e n:lo deixar est:Jr ilisar iotei· m.:aem fJzer novas ch:nnad~s, e o nosso capital que era
Nalizave\ já se realizou; aqui !lo que se -podia cof!gregar
l'iltnCuto os esforços crrarlos. A cstro.~da t~m uma f'a11e
do
capit~·l Já es' á congregad.•, não temos m?.is dinheiro :
jú que dá trausport3, esta bem feila, a comp~nllia tem
gasto uma grandtl pll'te do sei.l capit,tl; creio qU'! grantle queremos, portanto, emprestimo, ou quc:·emos n garantia
Jlarte do c.• pita! está inc!)rpnr:.lllo; não convirá perJer-&o do gt)verno para poder c0ntr:Jh i-lu mais vantajos:1m~n1e. •
esse <:v pitJl, e coa virá antes apr:ncila-lo, dando ai guma :<:note-se bem que a companhia com sC'U credito p~rti
airoc~~ão a esse erro, porque e:1 recoollt'ÇO que ::m todo cuiar não pl,d ..~ria, se se ap1 esl·ntassc ou no nosso mercao caso a Jinlw des>a estiada União e ·lndastria pc',Je do ou no mareado estranoeiro, negociar um emprestimo.
aprovcilur a algans municípios que licão além d<.t ostracl Pois bem, seuhores; eis aYli o ponto a que eu qu,·ria mesmo cb .. g:.r: 'stamos, portanto, realizando o sociali·mo;
eh~ ferro de D. Pedro II.
o governo torna-se empreitdro pelo facto de coutratar
0 Sn. SOUZA. IlAUOS: -Bastante alci.n.
o emprestimo em s. u nome, CIU de :mtorisar o cmpresti·
O Sa. SILYlllRA DA MorrA:- Emquanto a estrad. mo otfe,·ecenclo a garanti.! de sua firma ; é o mesmo que
ee a companhia nos disse.'~e: •.Eu não posso coul.inua.r 11,
de ferro uãa w estender até nl~m do Pari.dJyba.
C 0 gOVCJOO lhO cliSSCSSe: Cl f'Oil eU para IlãO esteriJisar a
0 SR. SOUZA RAUOS:- Ainda depois.
obra fei:a a vou continuar e contr:.hir um emprestimo. ''
O Stt. SILVEIRA DA Mt,TTA:- Concebo que ninJa de· E', portanto, tornar o governo empreiteiro ~ubsidiario de
todas as obt'. s, a:ttoli·ando ou coutr1th"ndo emprestirnos:
p~.i8 a o: Lr:id.! União o Industria possa f;..zer ol~um sc1
vtço a:ém elo rio Par~Jhybo ; po· ém perde a vantage,. é, como eu disso, a mania do socialismo enxertado nas
f!l llWiJ•:.tl i uào póde wr ccnsid~:r.~du como a primeira a'. associ.t~ões dos tr;,Lalhos pu!JlitJos.
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lia uma irlúa muito lum'nosa do Chevalier a respeito a 1ui Jcfendido a n~ccssidaJe de certas subvençõ~s, po:•
dos trab~lhos publicas yue t•~m sido estragada porque eutenl'lcr que se deve animar mu:to a navegução co~tcil'a
so tem exagerado muito entre n6s essa thcoria; tem-se dos vapores. Esse desenvohlmento tal qual. que nós t .. n:o.>
querido converter em virlude dessa theoria todos os tra• Ja navce;nção de vapore3 na nossa costa tem si lo um
balhos ptib1icos em emprezas do governo, mat:..nuo destJ '!?s pri~cipaes mo~orcs dos grandes progressos que temos
maneira to~ o o espi1 ito de ~mpt•eza indh'idual, acoro- te:. to: o uccessano approximar as populações do centro
çoo.ndo os máós cakulos da col>iça; pois que, senhores, laril~tar lhes ml'ios de communic:1ção e transporto.
'
é preciso cenl'essa-lo, e nin.~uem 11Ótle dt:ix~r de conhe
Quando s~ tratou de melhoramento de communicações
cer, que to~las esJas em prezas se concebem contoudo que a ;·apor da htoral da provincia de S. Paulo eu fui um do>
hão de ír até certo pauto e que do!Ü por diante o gover- ~r~~ advogárão J:!lUito alguns lavores que o governo fez;
no lhes ha de valer. Ora, isto não é um calculo que o mJs favores multo pequenos para se poder manter a nagoverno devia repellir para tirar de sobre ~i a responsa- vegação até o ro• to de Paranaguá, tocando cm Joouape,
bilidade de quanta contesta'tão ou concepção errada o em S<~ru~éa, Santos, Ub:;,tubl e S. Sebastião, porq0ue era
espírito aventureiro·d.;~ses emprezarios pócle inventar, l'rcc:so hgar todos estes portos entre si. Deu-se uma
éomo se tem d.1do?
sub~en.çã0, é V(·I:dade ; mas note-~e que essa linha intel'Con~ebe se a empreza debaixo de um a~pecto fJsci- tnetii~na, que va1 até Santa Cathanna, tem perdülo quatro
nador ; demoJBtra-se isto, deve-se ga . tar tanto, o lucro l.a cmco vapores naufragados e incendiados ; e essa linba
é tanto ; acodem os capitaes; mas afin<.~l os capitaes achão- a11~da não se animou a vir pedir dinheiro ao corpo legisse desapontados, não enconu ão as vantagens que espera- latn~ para comprar novos vapores;. entretanto uma comvão e que lhes tinhào p1 omettido ; as em prezas começão panlua p~derosa, como e.;ta de Pernambnco, animada até
a peiorar de condiçao ; e ent~o ahi l'êm supplicar o Cl.!m cap1~aes. de casas estrangeiras fortes, \'em pedir ao
braço de fo::rro do governo. E' isto espirita de associJçao, corpo legislatiVO 900:000$ para comprar vapores! Aqui
pergunto eu 1 Assim é ~ossivel haver e.spirito de ass~;~a tem do que eu tenho medo, é desta exageração da inter.,;ão 1 Eu quero; e muito, o d~scnvolv1mento &o esp1r:to lcrenCia do governo em trabalhos pui.Jlicos e em melborade associação, é como eu he1·de ver alguma cousa para tn~ot?s materiaes. Não ha duvida, o governo deve ser o
este meu paiz.; mas o governo, pela dependencia em que prtnc1pal protector de todos os melhorament>ls 7 elle deve
tem co!locado todas essas cm prezas, tem envenenado o ser o primei o braço impulsivo ; porém .não deve matâr
c.spir ito de associação, tem-lhe m~dado ~ di1 ecção, por- a actividade individual, não dev~ convencer o espírito de
que tem. a_costum1do os emprez~nos a na o. ~ependcrem associação de: que elle. não p~de prescin.dir do governo,
uesse espmto de associução ; e é JUStamente 1st~ o que cu quando eu entenlo que o esp!nto de associação bi.llita para
cn lt!l ~o que· o governo devia e~t11~ar para desviar, se n~o ~l mesmo ou deve Lastar.
.a respeito desta em preza, que uhá~ e uma em pt eza utll,
Eis aqui, pois, Sr•. pres.idente, o pon~o a que eu. queria
a respeito de mult~s eutras que estão em peiores cu·cum- chegar ; a companlua U01ão e lodu~tna vem boje pedir
stancias e que estão já ave~adas a estes recursos ; o go- o s~ccorro d~ um ~mprestimo de 6,000:000$. Ora, a privet•no, venha o governo, venháo os cofres publicas em meira e obvia consideração que se deve. fal:er .diante de
auxilio.
um pedido destes é a respeito do estado de nossas fioanOra, citarei aqui um exemplo que é bem fdsante. Or- ·~as. Parece que na verdade era extravagancia que nó3,
ganisou·se aqui um companh:a de naveg~ção a vapor n? e::ltando ouvindo o Iioi.Jre ministro da fazenda inscrever·na
U•Jrte, na proviiJcia de Pernambuco; V. Ex. está aqu1 sua bandeira (porque programmas não ha mais) a pálavia
perto, lla d~ me aux.iliar com alguns escl~recimentos economia; tendo nós ouvido o nobre ministro da fazenda
(d:riymdo-se ao Sr. marquez de Olinda) ; orgall!sou-se uma Jizer que ha deficit, que conta com uma grande diminuicompanhia de navegação l>ernambucaua, e ~sta compa- ção de nossas rendas publicas, debaixo destas. mesmas
nhia p1 incipiou a funccionar; o primeiro navio que mau- imprt.ssões estejamos couce~e~lo a garantia de .um emdou vir foi o vapor lllarquez de Olinda i e::~te navio nau- f>I'~Stl?IO de 6,uOO:OOO$, CUJO ;uro deve andar aj1i, com a
fnt"ou: a comp~n 1 1ia teve, p')rtanto, de comprar outro va- commtssão, por uns 4·00:000$ ou 500:000$. Como havemos
pur.,; tinha comprado, creio que dous, mas o primc~ro que de estar concedendo garantias destas? Eu acho mesmo,
yeiu e o de ma1s nomeada naufr?g.;u. A cornpanlua teve Sr. presidente, que é lliila materia esta em que nós não
rle comprar mais vapores; e o que fczt Porventura rea·. deveríamos proceder sem int~rpdlar mui vivamenie o
Jiwu o seu fundi.> capital todo para comprar mais va- 5ovemo, para se saber qual é sua opinião definitiva ares·
p 'res, pondo um outro na J:nha para substituir aquelle? peito da companhia União e Industria.. ·
O corpo legtslativo deve conceder o arbítrio ao governo
· Nlio se: llores· veiu peJir ao governo não só augmento
de sul;venção,q1;e eu creio se lhe deu no tempo do minis- pa"a escolha dos meios com que eli~ pó de favorecer a comterie de V. Ex. (para o Sr.rnarquez de Olinda); mas agor~, rranhia União e industria; mas o corpo legislativo de. e
d<>pois que apanhou o augmento de subvenção, vem ter conhecimento preliminar desses meios cuja e~coltHt
lambem pedir ao corpo lei)hlativo d:nheiro emprestado dá ao governo. O Sr. presidente do conselho foi interpel~
pua comprar vapores. Pois como é que uma companhia lado na camara dos Srs. deputados a este respeito. e
se funda par&. fazer a navegaqão entre Pernambuco e S: Ex. não se pron~nciou cla!amente :.eu creio que do
outras parte~, e porque soffreu um de~astre, por- d1scnrso do Sr. prestdente do consell1o não se pó.Je mesque perdeu um vapor, vem ao governo pedu· subvenção, mo colh~r, não se poderá alc~nçar, qual a sua opinião;
da·se-lhe, e depois di~ ao corpo ~egi~lativo: «.Como os va- uão se pode colher ch.J seu discurso se elle é favoravel
pores naurragltrão, de-nos c.1 dmhe1ro p;~ra fazer a com- ou désfavoravel a esta concessão de· emprestimo, porque
pra de outros vapores >> ? O qu~ mais querem? Diolleiro o Sr. pt esidente do conselho o que pediu foi que lhe
para sustrntar a companhia e depois dinheiro para. com- desatas em as mãos, que não o oi.Jrigassem a conceder
J.lrar vapores! E' quererem se tornar curadores obngados umt. garantia de emprestimo ou a fazer oprcr~ções de
tlo dinheiro do governo ; isto é urn fa_c~o que pr~w~ bem ~red1to •
a 1ue ponto de audacia chega esse espmto tl.e soc:a!Ismo, . s~ndo obvio,, Sr. presiclente, que esta empreza tem utique quer que o governo·concorra para tudo. Ao governo lidade, que esta ad1ant11da e que não se deve estragar o
agn.ra ha de chrgar-se um de-ses empreiteiros e dizer-lhe: que esta r~ito, devendo antes o governo aproveitar essa
o Sr. gove!uo, ha necessidade de navegação para tal pon- obra, talvez pareça mais natural que, apresentando-se a
to; vossê ha de me dar 100:000~ por anuo de subvenção, e companhia e dizendo : Q Meus meios si'lo insumdentes
nt;t; s 100:000~ p1ra comprar vapores, que é ainda um para acabar a obra~, a consequench deveria ser outra,
diversa da c.oncessão de um emprestimo, deveria antes
serviço muito grande que lhe f~ço. »
• •
1~' o ponto a que nós temos chrgado do soctal1smo, e dizer lhe : <t Tome o governo ·a obra a si c pague o que
desgraçadamente os homens m~is eminente~ do paiz, l.w· r.!Stá feito ; ó uma verdadeira encampação do contracto. •
r~~ena de instrucção, de traqueJO dos negoCJos., de pratiCa
Eu acho que esta seria a idéa mais curial: a companhia
administrativa, vão se confundmdo ne~te socialismo aves~o Jiz qne não póde Ci•ntinuar porque lhe faltã.o meios,
a esta idéa de soci~Ji,mo; e entretanto eu mesmo creto ~ntrega a oLra ao governo, o governo que lhe pague o
q•1e tmho. ficado eivado do tal esn:iri~o, porque já ~cuho valor que a cousa valer agora e a tome a si, embon1, a
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meu ver, se o goYQI'flO tom.lr a ~i ?S trabalhos, tenha de credito do f.ador ; ha necessida !e cros:ente de se mover
lazer um~ d~sl".eza doLra.da, tnphcada daquclL.t que o fundos des!a praça para aquella (apoiados), e essa neemprezano. fana se ternunasse. a. obra. E Ucus ~e hvre cessidade cres.reute -ha de contribuir directamente para a
dol idéa de fazer o governo admuustrador da cont1nullção baixa dJ ,,osso cambio. (Apoiados.}
desta e,trada União e Industria, porque·bt:.l cnt:lo será
Além disso, Sr. presidente, eu não sei mesmo se o nosso
um sorvedouro de. todo o nosso orçamento (apoiados)•; governo pó do appareccr na praça de Londres multo Ltre •
mas eu tendo q_ue Isto era a encampaç:.o do contrato, e V@ p~rJ contrillllr emprest"mos; já lá apparcceu sustenque o goYerno podia nprovcil::tr o prt•stilllo muilo grande tan lo o cmprestimo da estrada de terro de Pedro II, e
do Sr. presidente da companhia Uniã:l e Industria pu1·a todos nós sabemos o resultado dessa f.~tali~sima negocbo fazer sru empreiteiro, utilisando a aptidão profissional ção, cuja conscquencia foi fazer-!e um em~restimo de
que tem adquirido, os seus apparelbos, os se.us e:tudus (· 12,000·000e não se tendo ne~;essidade delles e vir o dia sua boa adooinistração. Isto é o que seria natural, mas nheiro para esta praça produzindo um forçado movimento
não vir-se dizer: ~ Dé cá G,OOO:OOOS para nós acabarmoso, de funJos, para estaren. agora estes mesmos fundos··. que
~Jl!ando, Sr. presilent~, eu creio que o corpo )Qgiolativo forào levantados por emj•restimo na praça de Londres em
Já tem em meu-te, ass1m como o governo e os empreza- deposito aqui em mãos particulares.
rios, qile esta obra tem de ser acabada pelo govemo, e,
Entretanto o que é certo é que o gov~rno está responem Iogar de ser com 6 ou s,ooo:oooa, será com 12 ou savel na praça de Londres por 12,000:000$ do emprcstimq_
~0,000:000&. Pois então era melhor dizermos que se da estrada de ferro, e que esse dittheiro é gerido d p~la
faça a encampação agora.
companhia da estraJa de ferro, cstanio â mercê ddla,
Entretanto, Sr. presidente, como esta idéa de encam·- que dá dinh;iro a quem quer e lhe parece sob a garanti.!
pação tinha apparecido no parecer da CO:nmissáo Üa ca- rio govetuo.
·
·
ruara dos Srs. deputados, o Sr. presidt nte do conselho
Ora, que bel! a negociação l E o g"overno agora vai ga•
quar:do fai interpellado sobre esta obra di~se e1ue lhe rantir mais um emprestimo de 6,000:000S depois cle ter
c:esat;s:em as mãos, e pGr isso veiu o art. 2° do pro- garantido um outro, creio que de 2,000:000$, pouco mais
jecto, que diz (le1~do): « No caso de ter o governo le- úU menos, para a empreza do Mncury ! Lá vai ainda
vant.~do o empresllmo, etc.»
apparecer a lirma do· governo brdSíl('iro para ser fiador
Eu não quero entrar na analyse deste art"go, porque, de 'luantias pequen~s que cllc não pó·le tirar dos seus
como disse, as minhas iJéas a este respeito uao são hos- p1 oprios cofres. A que descrcdito se não SUJeita o gotis á companhia União e IuJustria: reconheço que foi um verno I
erro a concepção ; mas o que quere é acertar com um
0 SR. DARÃO DE QUARAHII\1 dá um aparte. ·.
meio para que seja menos dispendioso para re.Dedia-lo,
O Sn. ~ILYEIRA DA 1\IOTTA:-Vem a ser a mesma
e o meio m~no> dispen lioso para o e . tado é encam par
desle logo o contrato ; ali~s, Sr. pre~idcnte, isto ha de cousa. Se lle tirar o dinheiro do banco 111auá, ou se se
ser encampado pot' 15 a 16,000:000~, e havemos de achar- tirar d.l. estrada de ferro,· é sempre .sob a _garantia do
nos com unn esttada de roclagem no u!to da serra até governo, e, eroquanto aqui estas outras em prezas vão reparàescer a de Petropolis, em Fragoso cm carris de ferro tindo estes. capit.tes, é o governo que está responsavel
,
depois em Mauá em barcas de vapor, transportes todo~ por elles á praça de Londres.
E, como se aind t isto não bastasse, ahi vai a mais firma
dispendiosos; e etl e11tendo que a lavourn n3o ha de poder luct·ar ·muito com elles, porqrJe ella não póde 1Io g•Jverno brasih·iro ~e r posta na praça de Londres
lucrar com fretes llc estrada de rodagem, de estrada de pT:?ra se fazt~r um novo emprestimo de mais 6,000:000a!
f:ri·o e de barc:~s a vapor. Portanto, isto é sempre unn Nós, que acabamos de fazer na praça de Londres o tr is tisirt~a errad.t que vai germinando c a que uós vamos dei- si mo papel de contrahir um emprestiroo para pagar um
restosin!to de outro cmpre~tiooo indgnificante, vamos
tando agua para ajudàr esta germinação.
Eu, Sr. presid~ntc, como disse, n<:~o sendo hostil á em- ainda tentar alli novas operações de credato.: de .modo
preza,, acho entrct:.tnto que o g~vcrno devia pronunciar- que nós fazerooi na praça de Londres o papel que faz o
se 1na1s expressamente a rcspetto do que tem V~n~ão de hatuo que alardêa riquezas e tem ostentação de t. em, de
iazer, porque aliás o governo que pedm e obteve este luxo, e que enu·c.tanto manda comprar carne fiada ao
projecto, emendado como foi pela commi>são, obteve uma carniceiro. (Risadas.)
dictadura.
O SR. D. MANOEL: -Disto h:l muito pelo mundo.
Ora, v. g., supponhamos que o governo autorisa o em
0
Sn. SILVElllA DA MOTTA: -Foi o {lapel ridiculo
prestimo e que tem de pagar os juros: com que o governo
que
nós
fizemos para ir. pagar o saldo ins1guifican te de
ha ele pagar estes juros? Eu acho que o unico meio que
· . . .·
havia já de hu!Jilitar o governo a pagar estes juros era um emprestimo 1•equenmo.
O governo fez uma operação de credito, l1ouve instrucde fazer correr algumas loterias para pagamento do juro
do emprestimo da comp:l.nhia União e lnflustria; e cu ções, corrcsron Jencia, negociações, encarregado de netiuha mesmo vontade de pro pôr que o governo, entre os gocias, troca de bonds, etc., p:~ra pagar uma ridicularia.
meios que ficão á sua disposição para r~zer face ao pa- Ora, que idéa fica fazendo a casa que aceitou a garantia
gamento dos juros deste emprcstimo, ficasse autorisado do governo brasileit o p:~ra Cbtes ernprestimos?
c< Pois, senho:·e•, dirá ella, este ll?mem não tem para
para, ue preferencia ós loterias do theatro lyrico, fdzer
extt'ullir um:~s 10 ou 30 loterias todos os annos, para pagar um resto de cont1 que tem aqu1 em aberto, comQ
applicar o p10d ucto ·deli as ao pagamento desse juro ; ao é que vem abrir conta nova? como é que apparece
agora para se lhe abrir uma conta nova de 6,000.$000?
menos era uma oLra uiil.
E, senhores, eu creio que é daqui a dous annos que
O SR. D. MANOEL: -A continuar o jogo.
temos de abrir uma conta grande, creio dç tres milhões
O Sn. SILVEIRA DA MoTTA : -Se acaso, Sr. presi- e tanto de libras esterliaas, para o nosso grande empres.
dente, na 2a dis~ussão não apparecerem emenda>, eu faço timo, cujo prazo está quasi a findar; o governo tem de
1enção de mandar uma emenda neste sentido, :Jfi:n de fazer ent:\o uma grande operação na praçd de Londres, e.
que o governo tique autorisado illimitadanrente para fa- deve ir fQil tilicando a!li o seu credito para poder fazer
zer correr loterias e com o seu producto pagar o juro e uma operaçâ() vantajosa não só aos cofres, mas ao cre~
amor~izaç5.o do emprcstimo da companhia União e In- dito do Brasil.
dustna.
Mas que operação vantajosa !Jade o governo brasileit·o
Aléoo disso ainda lu outra consider.:Jção a Lzer: trata- fazer na praça de Londres daqu1 a dous annos, quando
se de contrahir u.n cmpre$tÍm·l, e mturalmentc nào tiver de pngar um cmprestimo para o qual nl'to tem meio
ha de ser entre nus, porque os copitacs são poucos; nenhum di~pouivcl hoje 1 que operação v;,ntajosa ha de
voi-sc contrahir um empl'cstimo cm Londres. Ora, St·. ollo fazer se so apresenta Já todos es dws fazendo cmprespresiddnte, o governo es!á sendo um n•. dor gct•al (apoio.· timos pcqueniwJs, Jando idéa da limitaçao de eeus meios
d~~) de todus os emprcslimos que se manda f..,zer na praça actuae~? Ora, isso, senhores, ó anJar do precipício em
de Londres, c isto !ta do trazer neccs;ariamqnle o eles- pt·ccipicio, ó ostrng.1r todas o.s situações, r, dt•pois de cs-:-
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lragaJas e de s~ estrag~rcm ne!1as os nossos h'lmens po. pagamento de certas divirbs anteriores da co
líticos, andurmos succcssivamente ent1·egando situa~ões enlissOcs que a compDnhia tem l'eito ; mas isto ue se fa~n
C:SL,.agadas uns aos outros e revolvendo em rccrim~na· elo certo modo. Ora, se o governo disser qu quer que o
c.,ües rccipro?as, que devião antes trocar·se em co .. djuva- corpo legislativo lhe dê autuli~a1;<1o para es lher desses
~10 ao nosEo govemo ....
mews aquelle que achar mais conveniente eu lh'a doti
se isto é curial.
0 SR. VISCONDE DE 1\fARANGUAl'E: -Apoiado.
Eu, Sr. presidente, estou de humor a n
O SR. SILVEIRA DA 1\lorrA: ""':' ... para fazer um serviço
autor'isa~Oes a. governo. 11lgum, ainda
e nelle esteja 0
''erdadeiro ao paiz, para desembaraça-lo o não cre~r·lhe meu
mawr
am1gn;
por
1sso,
se
acas
o
governo
se proc,bst 1culos i porque, senhores, se daq•Ji a dous aúnos o m:- nunciar a r~~peito, cu nao tenho vida alguma em
v0 ,
ni terio actual estiver â frente dos negoci.Js publlcos e tar pelo proJecto; l'l!as pelo menos queria que o governo
tiver de apparecer ou mandar um negociador seu na praça patenteasse a sua 1déa e mostrasse que esiá ao fact.o
de Londr.es nt>gociar um emprestimo de :e 3,000,000, ha dos di[erentes alvitres para salvar a companhia, ·porque
de ach:tr muito qurm lhe diga que quatro annos antes o eu ~amuem a quero salvar;, não q11ero ver estragados Gs
nrasil ntlo ró le pugar uma miga'ha; ha de muita gwte
mesmo porque :veJo que a ob a está bem feita e
lemhrar-se de que o Brasil anda mendigando, anda servin- cap:taes,
cru
e
o
emprezario
é um cidJdào honesto que qui~ fazer un1
do de fi ~dor de pequenas quantias que não póJe elle liom serviçG á sua
província. Não quero aniquilar a sua
mesmo abonar aos seus afiançados, e ha de convencer-se concepção mas q~ero que o gove~ no s_e expliQ{ue a respei~
1
dc qne foi ticoa f Jrm 'davel patat.:o~da essa dos 20,000:QOO~ ~o; é a umca duv1da que Lnho i foradtsto, voto pelo nro:..
de saldos com que nos embalúrão e aos nossos credores, jecto.
·
· · ~
Jazendo aliás como homens que regorgitavão de dinheiro
Sr. p·esidente 1 n~oqucro_p~opóradiamcnto, ~arque vejo
e quo até não Sõbiamos onde havíamos de deposita·lo, que está P' esl·nte o Sr. m1mstro de cstrangexrOS', e 'tal:.
porq~e até h~ vi 1 briga nas camaras lrgislativas por c:msa
vez S. Ex. esteja hauilit;:do a dar essas informações:
des;es deposites, dizendo-se que onera vão muito o.~ lucros mas, se S. ~x. ent~ndc:r conveni.~nte que se espe1e pelo
dos accionistas dos banco·s, por não deverem esta..r e!les nobre pres1dent~ oo conselho, VIsto que não se acha pre.:.
pagando pr e' mio destes deposito~. .
s~ute, eu na 2~ d1scus;~o t?rna~ei a interpellar ao Sr .. preEis ahi o papel que fizemos, e ha de por fim vir-se a sJde~te ~~ con· e lho: Nâo faço 1sto para protelar. Qu!lndo
acreditar. que esta época fez-ncs muito mal; fez-nJs pas se d1scut:ao .as lo ter: as eu fiz um requerimento, que cahiu;
sa r por grandes imposto1 es, porque a!..trdeámos de meios ~as d~clare1 que o n~o 3presentaria se alaum dos Srs. mique não tínhamos, erão sómente cifras no papel, que hoje mstro.s q1:1izesse pronunciar-se a respeito; porém nessà
apparecem como saldos que não existião; e a prova é que occasiãO náo se achava presente nenhum dos Srs. minis:..
o gr>V'erno quiz emprestar á companhia do ntucury esses tros :. po~ consequrncia, apresentando o requerimento .
1,200:0GOU, e f~i-lhe pr.:ciso autorisação para dar a sua não tive Intenção de protelar a disctJssão. Aaorà
tlim.~
0
firma na praça de L·Jndres para se contral.lir mais um b m o que d s<•jo é ou vir os esclarecimentos a quem~
tenho 1efcríd\J,
·
emprestirno.
Eu entendú que devo ser coherente com os meus pliuO Sa. CMf~ANs.to DE SINI:IIJ:U'(ministro de estrat:gciros):·
cipios, que devo auxiliH os governos que quizerem l'aze1 - Peço a palavra.
.
o bt m d" meu paiz, e nao devo contnbuir como Jegi~la
O
Sn.
PRESIDEXIE:Tem
a
pllavra
o
Sr. Cansansão
Jor· para estas patacoadas.
·
de SinicnLú.
.
. ·
. .
Eis as razõ~s, Sr. presidcute, que apenas offere~o à
O
Sn.
CANSA.NS:io
DE
SINBIBU':Sr.
presidente,
não
crmsiJeração do senado: não. sou hostil á companhia
estive
presente
a
todo
o
discurso
do
nobre
senador
que
lfuiil.o e Inrlu~tria, comquanto Julgue que foi t:!la um erro
àcl concepção. Entendo que o govcruo ~eve dirigir es~e ac:J.!Ja dc laJiar i mas pela sua conclusão vejo que!. o
erro de maneira que seJa o menos preJucli0ia1 que for nobre senador deseja ouvir a opinião do governo sobre"o
possível, e deva aproveitar o que a concepção tem de alvitre quesetodlaiá no mododeprestaroauxiliodeque
util; e a ernpreza sem d\lvi·Ja algum i póJc prestar ai· carece a companhia União e Indu&tril, e que é autorisado.
guma utilidJde f.tquellas povoaçõe11, principalmente a Pe- pela resolução que se discute. O Sr. presidente do
tropolis e P<~rahyua, etc., apezar de que essa estrada, de· consdha, quando esta· reJolução se discutia na cannra
pois de prolongada até a e~trafla de ferro, não. poderá Jos depu·ados, teve occasi5o cli! mauiféstar o seu juizo.
ser mats considerada como uma arteria principal dJS acerca dr!Ha. O nobre senador, porém, quer saber como
nossas communicações com o interior, e em todo caso é q11e o governo ha .de realizar . esta concessão.
J1a de ser sempre clleia de alguns embaraços e dificulda- Devo declarar a V. Ex. que, tendo nós entrado ainua:
des, porque ha de encontrar sempre U;lll (m Pe.tropolis, ha poucos dias parao niinisterio, e não ten~o mesmo cón~
outro no Fragoso, outro .em Mauá e am~a ma1s outro lerenciado sob e o modo de se fazer elfectiva.a .concessão
na Prainha i e os lavradores hão de achar pouca Yanta· deste emprestimo,não me poderei comprometter desde já
dizenJo qu..~l omeio que teremol em vista para f<.~ze
gem neste systema de tran>porte.
Portauto, Sr. presidente, co.mprehendii!o bem o meu O que posso, rorém, assegurar de.;de jã a S. Ex. é que o
pensamento,. e com·lu&nto seJa um erro, que o governo governo procederá de modo que, sem .deixar de attender
deve auxiHar discretamente para não de1:1ar perder o e proteger os inleress~·s l:lesta empreza e os capitaes
seu capitli'l, eu entendo que não devemos votar neste que nella se achão compromettidos, não deixará tambem
sem sufiiciente garantia os interes•es geraes do paiz
negocio sem ouvirmos o governo.
O Sr. presidenre do conselho n~o está presente; ellc e o credito do estado. São estas as informações qu~ posso
já se prouunciot?-·na camara dos .Srs. deputados, mas pro- por agora dar ao nobre senador e ao senado.
nunciou-se muito vagamente; 1sto não é um prog1·amma
0 Sn. DIAS DE CARV.ALUO :-Sr. presidente, não
politico, para que seja preciso que o governo use desses pretendo acompanhar o nobre senador que acaba de faltermos vagr.s ; é um negocio administrativo, c eu deseja- lar em todo o debate que smcitou o .seu discUI so, porva ouvir a opinião do governo a Jespeito dos alvitres que que forão tantos os pontos de sua argumentação que eu
flello á sua escolha, ao seu arbítrio • .&tou prompto 1\ dar de éerto tomaria, o que não desejo, muito tempo â casa
. , ·',. . .
um al'bitrio ao governo, mas queria que elle dissesse : se quizesse responder a todo> elh·s.
• !lei de escolher entre isto, entre aqui! lo.» Em m~teria
Começou, o nobre senador pnr declarar que a cmpreza
administrativa eu creio que o corpo !t g'slativo pôde eila- de qne se encarregou a co1n'panhia Uniao e Industria 1.1belccer RS c~>ndições do a1l>itrio que se dá ao governo ; nJJa sido um erro ; não me prop'lnho a contestar esta
''governo poderá encampar, mas se encnmpar será com proposição, não duvirlo mesmo que planos ui versos terillo
taes e taes limlles; o governo poderá comrahir um em- 1ilo mais convenientes aos intl!rel'ses geraes do estado: se
plcstitno, mas se contrahir o emprestüno será com taes alguml razão de CJlleixa póJe JnvM lwje, é contra o go~
(l taes condições i o governo poderá rnesm'> emprestar, verno,·que m1o exammou convenientementtl os plan'ls eles·
e se emprestar será com taes e tacs condir;õe~. O go- sa obra, que ntw calculou a despeza em que elia poder ta
''orno tem de pcrmittir a applicação deste emprcsti:no ao import:~r, porque, se O governo liVOSSe dildO a llCCCSsana
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attenção a um objecto de tania magnitud;J, elle seria o pri- abril' a commun~ c~çno por meio de. uma estr.1da j'lerfcít:t
wcíro a convencer-se de que nD:o era com o capitll que Pntre Pedro ào Rio .o a cidade do ParalJybuna; p~ra este
u companhia se propunlu lev:1ntar que ella poderia levai' tlrr.1 tem a comp··nlna calcubdo q~e lh~ são indispensaavante a construção de 150 lt•guas de tSLI<tda. Não tenho ve!s S,OOO:OOOU; não v~m ella peJu· hq)e ao corpo Jegieugora presente o_ dc:crcto que autorisou a incorporação lt~ttvo um novo emprcstuno de G,OOO:OOOg, mas o lev.. ntla companj1ia; mas creio que o seu capit1.1l foi orçadf:l em tamento desta som ma S<;b· e titulos consolidados; para
!í,ooo.oooa. Ora, s,ooo·ooo~ divididos por 1.50 leguas dão este ponto é qu.e cumpre clwmar toda :1 lll tenção do Sicerca de 83;000~ ror legua, dtsprezadas as fracçõe~. nado, e eXilm:nar o est:;do da companhia. T~:m clla
Quem sabe o q~e custa o mais requeno trabi.llllo de atltu~lrnente garantiJos estt•s !',000:000~ com o juro
construcção dt: e trada · 'é bem que com seme- de 7 °/o, sendo ~ 0 /~ da totalidt~de Pêlo governo geral
lhante cap~tal não era passivei levar-se ao fim uma em- e 5°/o pelas provmmas do flio de Jan'eiro e fie 1\linas.
preza de tamanha importancia. Na época em que come- Ge1 aes: a .responsàbilidade, porLnto, dos governos ge~.;ava a des~nvolver-se o espirita de tmpr~:~;,s a com- ral e provwcial n•o é •ugnJentada com um novo ooue;
panhi.l Umão e Industria lançou na praça as suas ao CUltrario! o goveJ no .geral ficará ailiviJ.Jo dos~ oj0 a
acções, que forão toma,ias a m.lior parte, senhores, não que e~ tá obrtgr.do por lei& anteriores, e tem de receber
por espinto de especulação, mas por interesse de amuliar d.• quellas cluas P.roviacias a p:.:rte correspon,.lente aos~ ojõ
uma empreza em que todos vião grande utilidade pul>Ii· que dlas garantirão; e ass11n desapptm:ce o accrescimo
ca. Não acort~panharei todos os factos que se sPguirllo á de despez_a com que _se augmenta, pois que toda ella já
incorporação da companhia; aceita-lo; hei no ponto em está autons::tda por lc1s e contratos anterio, es.
que ora se achão. O no h e senador descoul1ece as van ·
Para este ponto é q 1e e.1 insisto em chamar a attençãe
tagens que actualmente logrão o commercio e a lavoura do sf·nado ; não se trata de um novo emprestimo de
tla em preza União e Industria, e·exaggera as difficulJa- 6,000:000$, mas de levantar os fundos correspondentes
úes que rcsultá.ú d~s diU'erentes secções por onde teem de a esta somma e de tornar fundada pv.rte de uma divida
transitar hoje os carros e passageiros que se servem desta que é tluctuaL.te. E' sabido que a companhia pelo seu
estrada; e, assim, nos disse que havia transporte por ter- cred:to, ainda mesmo garantido pelo go~ernv, não pode:ra nos carros da companhia de Pedro elo n:o a Petre- ria levantar dentro do ·paiz uma tão avultaJ:i somma,.
polis, e que havia baldeação de Petropolis a Fragoso e de ain~a mesmo t~mpor:~riam~nte : talvez que, i e mu Ias,e_m
Fragoso a Mauá, onde nova b.ddeação se fnia para o as c rcumstanc1as actuaes,-podesse ella obter ~1 0 un.w parte
vapor, dando-se por este modo transporte terrestre e dent o do imperio; m·1s eu recdo muito que, á vista das
lnarilimo. Tu:do isto é verdade; mas antes que a nova circumsianciaes actuaes, lhe não seja possível,mesmo com
estrada existisse Já assim se fazião os tran•portes; e a o creJito do governo, lcvanta1· a somma restante p~ra a.
nossa questão não deve ser de examinar os pontos por conclusão das obras, sem f<Allar na anteriormente coutrabi-onde passa a estrada, as baldeações que soff em as car- da, que, tt:ndo sido coatratad::t no valor de 2,000:000~, sob
gas e os embaraços que se rodem encontrar no trans- caução d~ s apolices emittidas com a ganntia do governo,
porte dellas e dos pamgeiros; o que conYém saLer é está a con1panhia na n 'cessi 1ade de paga:-la ás casas banqualfoi a vantagem ou sacrificio qn~ resultou ã l.:tvoura carias, qtle possuem titulas de divida. com prazos e na
e ao commercio da construcção desta estrada. P~<ra se rórma ordioaria. Ora, não é possível que uma emprcza
tr:mspo1 tar uma arroba de cargas de PedJ o do Rio a Pe- industrial da ordem da companhia Uo;ão e Industria
tropolis gastavão·se antigamente 600 rs., e de Petropolis_ possa manter se solici:ando o credito n11 pra"a para ·suas
á Prainha mais 200 rs., o que prefaz a tluantia de SOO rs. de~pezas, a prazos tão limitados como aqudles que coscm cada arroba : hoje p<1gão-se .uo rs. pelo mesmo peso. tumão conceder os bonqueiros e capitaliatas a pequenas
Se o nobre senador comparar a despeza actual do trans · sommas, e tend? a com~anhia de fdze.r emprego fix.o e ~e
Jlorte, C0illprdlcudendo a tax.a da barreira, verá que já sommas tào cons:d~::rav(•!s. Accmpanlna, poi:>,t( m LugencJa
~e colhe uma v~ utagem de quusi metade do gasto anterior, de pagar as qu:·nti s pedidas 1 or empr~stimos já de~ pendiporque pagão-se h()je de Ped1 o do Rio á Prainha 440 rs. das, e que lhe podem ser exigidas nos prazos do .venci·
Jlor arroba, que antes custava 800 rs., e ha evidentemente menta ; e não pód<J facilmente levantar o rest .nte da spmuma 1educção, o qt:e é uma vantagem de grande alcance ma mcessaril para a conclusão d<.s obras começ1das. Em
Jlara o commercio e lavoura.
Jaes circnm~tancias, pergunto eu, n.1o cónvé,n que o corpo
Ignora o nobre senador que ::ntes de feita esta parte legislativo venha em auxilio da comp:,nhia, autori~ando o
;:.:la estrada, q•1e 8J)enas abrange cinco Jeguas, coustl'uidas governo a prQstar os 6,000:000U, ou levantando-os dentro
pela companlli.l, se r;pstav:lo tnlvez d'lus ou tres dias de do paiz se as circumstlncias o permittircm, ou mesmo
viag1!m para chegar-se áquelle ponto e que as cargas fóra dCtllle se não for pos~ivel contral1ir o empMtimo
crão conduzidas por bestas? Calcule qual ser il o dispen- dentro do imperio? Eu enten·lo que sim, porque estou
dio com o msten!o dos anin1~es e todos (IS outros acces- cõnvenc-ido da utilidade da empreza e de que, a oua consorios, e compare-o com o preç(l q'ne actualnwnte se paga, clusão, emhora custe al:;um sacrificío de momento, ba
se quer avaliar com exactidão a utilidade ql:le resulta da de ser da m âor vantagt:nl para o futuro; e não_ tenlw
empreza. A ·estrada ainda no seu começo já está de- duvida D.li)Uma de arriscar-me a dar esta auto, isação ao
monstr·ando que é de summa utilidade para o pai?., e governo, porque, ~e a não dermos, receio muito a dissomaiores vantllgcns resultaráõ se el!a tocdr ao ponto de- lução da companlli.1 e a perda de tantos. capi_iaes s~cri.
~>ig.nado na reaolu~.ão, como se espe~~ para o anno se- ficados.
Náa dLgo isto como ameaça: é necessario que eu me
gumte, se a comlmlhia receber os aux1!tos de que carece.
Não poderei seguir· o fio das idéas do nobre senador, explígue com toda a franqu~za a este respdto. Qu~·ndo
})orque não tomei apontamentos; irei respondendo aos uso dc:>ta linguagem, não procuro arn•ncar um voto, e
mtaito menos lazer ameaças; quando d."go que, se porven·
diversos topicos que me-forem o~.:correndo.
O nobre senador diz que não te~ duvida de dar o seu tura. negarmos este aux:lio, n~o _podt:!ndo a companllia
npoio a esta resolução, com tanto que o governo se pro- concluir as obras, terá nccessar iamente de levantar ostra·
nuncie a resFeito. Est. u persuadido de que o governo balhos e !orla a de~peza feita com as obras não r,onclui·
não ha de deixar de prestar o seu valioso apoio a esta dds se inutilisaJ·it, CJ eio que não faço mais Jo que ch:~mar
e:rnpreza;eo nobre ministro de negocias estrangeiros,que a attençáo do se1•a 'o pa•·a um ponto que julgo de muita
acubou de i'allar, dl:U a entcndçr que o governo não nega- transcendencia. Na hypothese de ser negado boje este auva o auxilio que carece a companhia, e q~1e aprms reser- xi:ip, o resultado sm à a sUSJiensúo, como ha poueo dis>e 1
·vava a solução dos meios mais convcni~:ntcs 6 prestaça.o dos serviços. O sçnado nfio ignora, porque ahi estão sobre
a mesa os documentos que lhe forílo pre;entes, os quae~
desse auxilio para sobre clles meditar.
Vamos examinar se porventura carece a companhia do mos trilo que actualmtnte tem a cornpauhia ~,000 t aba·
lbadores empregados.
auxilio que requer.
Este numero de operarias, atteuto o preço actual dos
A reprcsentaçil.o que fui dirigida ao corpo legislativo,
crtio que em julho de& te anno, mostr;1 evi!lentemente o jornnes e a subida exlraordinaria dos preços dos viveres
o~ lado <m que e!la se ~c ha. Aem preza trata actuitlmente de ind:spensavcis p:~ra sua susteulllç:Io em um ponto onde
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l'ealmcnte n'lo supmtbunduo os generos alimenticios, de Lond1·es conlrahindo um. emprcstimo de e 600,.000
não póde absorver menos de 1.,200 a 1,5001000~ ; se p:tra a 700,000 , quanto seria nccessario para fazer face a
conclusão das oh; as começadas for necessario conserva-lo este. au .. iJio, no caso de não pode-lo obter dentro do iro· 110 me;mo pé durante o resto deste anno e todo o anuo peno.
.
feguinte, se a esta somma juntarmos as dcspezas de ma··
Senhores, nos paizes estrangeiros ou na praça de
teriaJ e outros detalhes do servil;o, ficaremos convenci- Lolldt es, onde. ~e ordinario se fazem estas operações,
dos de· que a compllnhia não perle demasiado CjLtando so- conhece-s~ .perfe11m;nente os recursos do paiz ; .não é
licita o nux.iliJ de mais 3,000:000S·
pelo. .cruantta ?e mats e 100,0'i0, menos 100,000, que o
O nobre senador a quem respondo d1sse que não teria credito do pa1z ha de soffc e r; o credito do Bra!il tem-se
duvida de prestai' auxilio á compaúhi~ se ella tivesse es~ conservado, na minha opinião, crn um pé muito brigota do os setts capitaes e íe vif"s~e apresentar-se ao gover- lhante n:ts praças estrangeiras, pela pontualidade com
no declarando que estava inhibida de poder continuar as que o governo tem sabido cumprir suas obrigações,
obras por falta de meios; pois se o nobre senador pensa p~los recursos que offerece um paiz ·no v~ e pelo ra··
deste modo digo-lhe que é chegada a occasiáo de prestar. o ptd_o _ desenvolvtmeoto de nossa riqueza e producção.
seu voto a favor da resolução que se discute.~ comp<.~nlua ~I~1s :e 4_00 ou 700,000 não . irão collocar o governo em
foi incorporada com um capital de 5,000:000$, d .•S quaes pe10res. ctrcumstancbs do que actualmente se acha •. O
emiuiu ~ómcnte 3,000 acções de 500~ ; tem feito sete conlrano espero eu que aconteça; porquanto, se aU"·
cl:amadas no valor de 2,1.00: 000~, e rebt.lo 9GO:OOOS para menta por um lado a divida do cotado, por outro cresce~
comple~ar a prim.eira emissão. ~sses 900:000~, que. ~ão o;; seus recursos : com a construcção e melhoramento
estào amda recebtdos dos acciouistas, porque a a<i!lllnls- das estradas crescem a importação e a exportação ;: as
tração comprehmde peifdtamente qne uma grande parle rendas do estado se augmentão, e ao contrario lliniinucm
delles faz sacrificios todas as vezes que lhe é pedida uuHt se as es~r~das ficüo em abandono e a producção Juta
nova entrada, achão-se tojavia já quasi despen.didos por com as ddliculdades e carestia do transporte; e, á propor;;uticipação; pois que a comp3i1hia, tendo contmuado as ção que se redazem as rendas do estado, sofi're o credito
obras, está responsavel a uma casa b~ncaria desta cülade do paiz, porque lhe fallecem os meios de fazer f.tce aos
.
·
·
pela somma de oitocentos e tantos contos : e como ha de empenhos contrshidos.
ella fazer face a este empenho senão contando com os reTemos ainda um ponte de vbta que nos deve merecer
cursos que lhe podem ministrar os accionistas comas t1·es algu?:a.uttenção. Nós entendtmos todos que cumpre fazer
chamadJS que ainda re~tao a. fazer-se, e que importão sacnüc10s a ~ern da colonis ção. Para que nós possamos
nessa mesml sornma de 900:000U? Logo, pois, que a ter u.na colomsação proveitosa é necessario que façamos
· ·
companhia achar ozada a occasião de exigir dos accio- estradas commodus e seguras.
nistas a contribuição do salJo de suas acções ella
Alguns passos te em sido dados por parte desta compaficará h•bili1ada a pagar a divida aos banqueiros ; mas nhia para promover a colonisaçi.io ; já existe nas margem
tamhem ficará exh11u~ta de meios para p10seg,úr nos da esLra~a do Parahybnna u:na ~;ande po~·ç~o de colonos;
trabalhos encetados : donde, pois, tirará elia os 1ecursos se me; na~ .falha a memom, Ja estão alh es tabelechlos
2,500 mdmduos d.e. ambos os sexos, que occupão nma
necessarios para concluir a sua em preza?
A'· vista, pois, destas razões, Sr. presidente, me pnrece area extensa e mmto interessante. As terrus--circumvizi·
que o senado não deixará de prestar o seu apoio á propo- nl1as ao Para~1ybuna são assás prod uctivas; havendo estras ção que veiu da outra cnmara. Os nobres senadores que dos que Ltcilttem a> commuutcaçõcs, a producção agricolêrão o bem tlaborado parecei' da comrnissão da camara dos la deve crescer, e o excesso do consumo dia rio dos pro
deputados sobre este assumplo devem ter formado um ductorcs ha de ser exportado para este grande centro
juizo seguro. a respeito da posição da companhia; devem commercial: ai sim teremo3 no Rio de Janeico abundància
estar convencidos de qne sem o auxilio que eliJ. pede de mui!os productos tjUe ora é impossivel serem transnecessariamente os trabalhos terão de ser interrO:tlpi- portados, porque as despezas do transporte excedem aos
dos, a companhia taâ dtJ dissolver-se, e, dissolvendo-se, lucros que todo o productor busco. tirar em compensa.
os accionistas nada terão a receber das sommas com ção do seu trabalho. .
que coo.::orrêrão na melhor Jé para uma empreza desta
~or 1:nais abundantes que sejão as terras nos lagares
ordem; o governo, que já garantiu 2,000:000U, que estão mats d1st~n1es d~ste mercudo, a difflculdJ.de dos trans~
despeniicios; terá uina muito pequena parte da es- portes, feitos exclusivamente ás costas de Le~tas,
trada que se acha concluida i e a parte restante se não estcrilisa a uberJ..tde dos· terr.enos; os productos morrem
for levada ao fim de·que servirá? Os nobres senadores nos lagares ern que a natureza os offerecc ao homem co1n
reconhecem que as obras de uma estrada ·coroeça~a mão prediga, e bem poucos são os que resis!em aos ell"eimas nilô concluída ficão inutilisadus, e que é necessarLO tos desta causa, que cumpre remover a todo. o custo.
Está visto, pois, que, havenJo vias de communicação
leva-las ao fim para que possão prestar o serviço a que
são destinadas. Abandonai a estrada no ponto em que se com modas e seguras, os ganeros vir áõ cm maior abun~
acha, e tereis um montão de ruina~ sem vantagem alguma; dancía ao mercado, e o ~eu preço baixará, éom grande
.
..
tereis de ver o terreno revolvido, as pedras e maneiras vant:1gem para os consurmdores.
A colonísaç;lo encetada dt:baixo de tão bons auspicioe,
amontoadas, q11e o tempo e u acção das causas naturaes
ern breve :faráo desappa1·ecer; c se não for effectuada e que eu c~pero que prospere, derramar-se-ha po1· outros
a cmpreza, o.nde tirará a companh:a recursos para pagar logaw; e talvez não esteja longe a época em que o antigo
o que deve? Os accionistas perJer áõ aquillo com qu_e município de Dnrbaccna e os Jogares vizinhos do Rio de
entrárão para: a em~re a, e não são cb igados a mms Jane::iro sejão para elle um novo celleiro, como o é actualdo que á importanc1a de suas acções. A provinci~ do mente a colonia de S. Leopoldo, na provincia de S. Pedro
Rio de Janeiro, que contribuiu com um emprest mo do Sul.
de :1.,000:000~, verá de:apparecer essa considcravel som ma,
Portanto, en?arando a questão pela félCC por que a teque nascircumstancias actuaes ou ern 1!fualquer outra é de nho encur.ado, Julgo. que a companllia merece o auxilio
certo uru golpe formidavel nas suas finanças; e o gov.erno que o proJecto se propõe a prestar-lhe.
·
· ·
geral será obrigado no fim do prazo estipuL1do a pagar
Não LOmarei mais tempo á casa; se a discussão progre·
2,Ç00:000a que garantiu e os juros co1·respondentes em dir e for necessario descer a explicações mais amplas,
todo o espaço de 20 annos. Em presença, pois, de circum. de~enyolver mepm~ ~m pouco mais este pensamento, eu
stancias tao graves deveremos nó> recuar ante o sacrifi o fare1. Por ora. hmtto-me a estas observações, com as
cio de autorisnr o governo a fazer um empr~timo de •1uaes entendo ter provado ao nobre senadot' as vanta·
mais B,OOO:OOOH dentro ou fóra do paiz? Senhores, eu não gens que actualmente .iá resultão da pequena parte da
desconheço o empenho em que se acha o go:emo tanto estrada que está construída; e que muito maiores resulno interior, pela detlcencia de renda, como no exterior, taráõ quando ~IJa c1Je?a1: ao menos áquelle ponto de que
pdos emp1·estirnos realizado~ i m~s n~o posso acompa- ora se trata, Js~o. é, 01 cylade do Parahybuna ; e que a
nhar aquelles que julgão qv.e será ferido o credito do negação d11s ~u~thos pcdtdos tr&rá a ruína da companhia e
Drasil se porrentura o governo w apresent~tr na }lraça um grave preJUIZO pa1·a o estado o para a província do l\~o
M
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de Jan~iro, prejuízo r?ra o gual eu não desejo concorrer
com o meu voto. Assim, pois, não tenho a menor duvida
em votar pai'a que a resoluçflo passe á 2a oi;cussão.
A discussão ficou adiada por não haver cas~.
O Sn. PRilSlDENTE deu plra ordem do di.l da sessão
~egui11te :
·
3a discassão das proposições da camara dos deputados:
1.a, approvando a aposentação concedida ao juiz de direito
Jesé Joaquim da Cruz Secco com o orda.nado corres-·
pondente ao tempo de serviço que tiver; e ~a approvando
a pensão anoual de 480$ concedida a D. Joanna Cal'!ota
R.ebello Leitão Bandd, a ; e as outras ma terias já designadas.
·
Levantou-se a ses~ão ás 2 horas e 5 minutos da tarde.

mente para· as obras da matriz da fr<·guezia do Rio Preto
e auxilio do hespital da MrsPricordia da ciJade Diarnan~
tina, na província de 1\linas-Geraes, que deverâõ Eer ex.trahidas ua cOrte segundo o plano das concediúas á Santa
Casa da Miscricordia dPsta cidade e sem prejuízo das
concessões feitas até hoje ao mente-pio dos servidores
do estado e hospitaes de caridade; revogadas para esse
fim qu:lesquer disposições em contrario.
cc Paço da camara dos deputados, em 25 de agosto de
-1859.- Conde de Baependy, presidente.- Francisco Alvares da Silva Campos, i 0 secretario. -A IÍtonio Pereira
Pinto, 2o secretario. o
« A asserubléa geral resolve :
• Artigo unico. E' concedida um1Ioteria para conc1usão
da matriz da villa Le')poJ.lína, na província de l\lína:sGeraes, que rleverá ser extrahida na côrte srgundo o
plano das concedidas á S.:mta Casa da Misericordia desta
ci.tude e sem prejuízo das concessõ~s feitas até hoje ao
monte-pio dos servidores do estado e hospitaes de cariPRESIDENCIA DO SR. niANOEL IG~ACIO CAVALCANII
dade; revogadas para esse fim as disposições em CIDntrario.
DE LACERDA,
• Paço da camara dos deputados, em 25 de agosto de
SUl\11\IARIO.-Expediente.-Parecer da commissão defazén- 1.859. - Conde de Eaependy presidente. -Francisco Alda sobre o l'incão do Saican.-Ordem do dia.-Di~cussão vares da s,lva Campos, 1. 0 secretario. -Antonio Pereira
do requerimento do "Sr. D. ii'Ianoel relativamente ás irmãs de Pinto, 2o secretario. •
caridade • .Díscursos ·dos Srs. ma!'quez de Abrantes, Pon« A assembléa geral resolve: · .' ·
s~Jca, Dantas e D. lJianoet.-Approvaçào da aposentaçciu
« Artigo unico. E' concedida uma loteria para as obras
do juiz de d1reito Joaquim José da Cruz Secco.-Approvaçào da pensão concedida a D. Joanna Cm·lota Reb~llo da matriz da vílla de Queluz, na província de Minas-GeLeitcio Bandeira.-Conlinuação da ia discussão da propo- raes, que deverá ser extrahida na côrte segundo o plano
sição da camara dos deputados concedendo o favor da das concedidas á Santa Casa da l'rlisericordiJ desta· cidade
garantia de um empreslimo á companhta Uniâo eIndustria. c sem prejuizr~1s concessões feitas até boje ao monte·
pio dos servidu1 es do estado c llospitaes de cariJade;
.Discursos dos Srs. Fonseca e Dias de Carvalho.
revogadas para esse fim quaesquer disposições em
A's i O3J.t horas da manhã o Sr. presidente abriu a contrario.
:~cssão com 31 Srs. senadores.
cc Paço da camam dos deputados, em 25 de agosto de
'1859.- Conde de Baependy, presidente.- .Francisco AlvaLida a acta da antecedente, foi approvada,
res da Silva Campos, 1° secretario.-Antonio Pereira Piruo,
O Sa. 1° SECRETARIO deu conta do seguinte
2o secretario.. •
.
.
cc
A
assembléa
geral
resolve
:
EXPEDIENTE.
« Artigo unico. E' concedida uma loteria para as obras
0
Tres officios do 1. secretario da camara dos dilputados da matriz da freguezia de Nossa Senhora rio Pilar do Ouro·
acompanhando as seguiutes
Preto, na provincit~ de Minas Geraes, que deverá ser
extr~hida na córte segundo o plano das concedidas á
PllOPOSIÇÕES.
Santa Casa da ML ericordia desta cidade e sem prejuízo
das concessões feitas até hoje ao monte-pio dos servilores
« A assembléa geral resolve:
do estado e hospitaes de caridade ; revogad~s para esse
«Artigo unico. São concedida.s quatro loterias reparti- lim as disposições em contrario.
·
damente para as obras das matriZes das freguezias da Esa Paço da camara dos deputados, em 25 de agosto de
p.era, S. Jo~é do Chopocó, Pirariga e _!>residio, na província de 1\Imas-Geraes, que deveráo ser extrahidas M 1859.-Conde de Baependy, presidentt>.-Francisco Alvares
da Silva. Campos, 1. o secretario.-Antonio Pereira Pinto,
córtc segundo o plano das concedidas á Santa Casa da 2o
secretario. »
1\lisericordia desta. ciJaàe e sem prcjuiz•.) das concesa A. assembléa geral resolve:
sões fci1as até hoje ao monte-pio dos servidores do estado
e.hospitaes de carid<~de; revogadas p~·ra esse fim qu:~es
« Artigo unico. São concedidas duas loterias repartiquer disposições em contrario.
damente -para as l!lbras das matrizes das freguezias da
« Paço da camara dos deputados, em 25 de aoosto de Barra do Rio das Velhas e de S. Romão, na província de
i859.-Conde de Baependy, presidente.- Francis~o Alva- Minas-Geraes, que deveráõ ser extrahidas na.cOrte seres da Silva Campos, 1. 0 seCI elario.-Antonio Pereira Pin~ gundo o plano das concedidas á Santa Casa da Misericorto, 2o secrc:tario. ~
dia desta cidade e sem prejui~o das concessões feitas até
« A assembléa geral resolve :
hoje ao monte-pio dos servi1ores do estado e hospitaes
de caridade; revogadas para esse fim quaesquer disposi« Artigo unico. E' conce.dida u,ma loteria para a concluoão das obras ~a !lJatm da freguezia de S. José do ções em contrario. ·
• Paço da camara do~ deputados, em 25 de agosto de
Parah yba, na provmc1a de Minas-Geraes, que deverá ser
extrahida na córte segundo o plano das concedidas á V 59.-Conde de Baependy, presidente. -Francisco AlvaSanta Casa ~a M,is.ericoi~ia ~esta cidade ~ sem prejuizo res da Silva Campos, i o secretario.-Antonio Pereira Pillto,
das concessoes !citas ato hoJe ao monte-pio dos servido- 2" secretario. »
res do e~t~do e hospitaes de carid:~de; revogadas para
• A asscmbléa geral rosol ve :
esse Hm quaesquer di>posiçGes em contrario.
• Paço da camara das deputados, cm 25 de a"osto de
• Arli§O tmico. São concedidas duas loterias repartida1.850.-Conde de Baependy, presidente.- Francis~oAlva~ mente para as obras das matrizes das fr<'guezias de Santo
1'es da Silva. Campos, 1° secretario.- Antonio Pereira Pinto Antonio deitacambira e da Januaria, na província de Mi·
2o secretarw. »
' n~s-Geraes, que devcráõ ser extrahidas na côrte segundo
o plano dns concedidas n Santa Casa da 1\lisericordia
« A assembléa geral resolve:
desta cidade e sem prejuiw das concessões feitas até
í< Artigo unico. Süo concedidas duas loterias repartida- hoje ao munte-pio dos servidores do est-Bdo e hospitaes
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; rc,·o.gadas para esse fim quaesquer dispo- O Sn. 2° SECRETARIO leu o seguinte
stçoes er:n contrano.
.
« Paço da camara dos deputados, em 25 de agosto de
P.A.'RECEn.
1859.-Conde de Baependy, pres:dente.- Francisco Alvares da Silva Campos, 1. 0 secrctario.-Antenio Pereira Pinto,
~ A cammissüo de fazenda examinou, com:> lhe foi orio secretario. »
den_n.do pelo senade, os papeis e documentos juntos ·á proposição da camara dos deputados autorisando o gover-·
« A. assembléa geral·resolve:
no para conceder aos herdeiros do fallecido Alfonso José
• Artigo unico. São concedidas duas loterias reparti- de ~lmeida Córte Real a remissão da parte da divida pro.
da mente para as obras das matrizes das cidades do Serro vemente do arrendamento que fez na província do Rio.
e Conceição, na provinda de 1\Iinas~Geraes, que deveráõ Grande e S. Pedro do Stll do rincão do Sai\}an,. pertenSP.r ex.trnhidas na córte segundo o plano das concediJas ceute á fazenda f!Ublica, vencido em 15 de março de 1.835.
á Santa Ca1:a da lUí~e1 icord ia desta cidade e sem prejuízo
" Dos referidos documentos consta que Côrte Real arre.;
das concessões feitas até hoje ao monte-pio dos servidores matou parte .do ríncão do ~aincan pela quantia de 4:000~,
do estado e llospiLaes de caridade; revoga 'las para esse paga por me10 de letras ace1tas pela respectiva thesouraria
tim quaesquer disposições em contrario.
em tres presta~ões iguaes; que destas prestações apenas
" P< ço da camara dos deputados, em 25 de ~gosto de p~gou a primeira, vencida em 1.5 de março de 1.85.\.; e que
1.859.·-Conde de Baependy, presidente.- Francisco .4lua~ llavendo fallecido o mencionado Côrte Real e depois deli~
res da Silva Campos, 1o secretario.-Antonio Pereira Pin- sua mãi e herdeira, D. Maria Angelica de Fontoura Côrte
te, 2o secretario. •
Real, foi a herança desta ultima demandada pela fazenda
A
bl •
1
publica para P~sarem a importancia de 2:666~660, tendo
1
« assem ea gera. reso ve :
a mesma fazenda obtido semeuça, que se' trata de executar.
~ Artigo unico. São concedidas duas loterils para as
«Os herdeiros de D.l\Iaria Angelica recorrêrão em1853
obras da matriz da viii a de Cunlla, na província de S. Pau~ á assemuléa geral legislativa, pedindo remissão da divida
lo, que deverâõ set· extrahidJs na côrte segundo o pl:mo por que esta vão .sendo e;x.ecutados; e allegárão por isso:
das concedidas á Sa.nL<t Casa da M:isericordia d~sta cidade 1o, que a rebelllão mamfestada naquella província, e em.
e sem prejuizo das conces)ões feitas até hoje ao monte· que fóra envolvido o mesmo Allonso José de Almeida
pio dos serviJores. do estado e llospitaes de caridade; re- Córte Real, cau~ára a morte deste e fizera aniquilar-lhe
vogadas para esse fim qaaesquer disposições em con- a fortuna, que consistia em gados: 2°, que o acto de justraria.
ti~a. ou equidade que reclamão do poder legiblaUvo já
« Paço da camara dos deputados, 25 de agosto de fõra praticado com Zeferino Vieira Rodrigues, o qual no
1859.~Conde de .lJaependy, presidente.- Francisco Alva· mesmo triennio arrematára a outra terça parte do já menl'es da Silva Campos, :1° secretario.- Antonio Per"ira Pinto, cionado rincão •.
2° secretario.•
«.Quanto a. esta ultima allegaçüo, collig"·se dos doeu·
a A assembléa geral resolve:
mentos appensos ao requerimento dos sul)p!Ícantes e dos
,
.
.
. que forão ultimamente tornecidos pelo thêsouro que não
« Art. 1.o E o governo automado para:
ha paridade de circumstancias entre a pretenção de que
a § Lo Prorogar por mais um anno a licen~a com que agora se trata e a de Zeferina Vieira, deferido pela r~so
se acha na Europa, tratando de sua saude, o conselheiro lução de 6 de 3gosto de 1.853; e pelo que pertenco aos
Thomaz Xavier Garcia de Almeida, ministro do supremo damnos causados pela rebellião que rebentou em setembro de 1855, é claro que elles não podem justificar a falta
tribunal de justiça.
« § 2.o Conceder um anno de licença com os respecti· do pagamento da prestação vencida em. 5 de maio domesvos vencimentos a s~Iu~tiano Jacintho de Andrade Pes- mo anuo.
soa, .to escriptu.rario do thesouro nacional, afim de tratar .. Assim, julga a commissüo de fazenda que, se ao senado
de sua saude onde lhe convier.
parecer, como parece a ella, de equidade attender ás al·
« § 3.° Conceder ur:n anno de licença com os respecti- legações dos supplica.ntes na parte que podem ser funda.
vos vencimentos ~o padre 1\Ianoel de Vera Cruz, capitão das, ~e verá approv.ar a propo>ição da outra camara, a
c~pe~lão do ex~rc1to, afim de.tratar de s~a saude na pro~ qual somente au.toma ao ~overno para remetter·llles o
vmc1a do Ceara, ficando OU11gado a de1xar em seulogar pagamento da ult1ma prestaçao.
sacerdote que o subs.t~tua convenientemente e se sujeite
c< Paço dt> senado, Sl de agosto de 1859.~ l'isconde de
aos regulat~en.tos mthtares.
.
.
. Iabol'ahy.-1!. atquez de Abrantes. »
« Art. 2. Ftcão revogadas as d1spos1ções cm contrano.
y·1cou sobre a mesa para ser tomado em consideração
• P;;ço dl camara dos deputados, em 30 de agosto de
d
. ·
f
1.859.-Conde de Baepently, presidente.-Francisco Alvares quan o se tratar da prop9Slção a que sere ere.
da Silva Campos, 1o secretario. -Antonio l'ereira Pinto,
Comparecêrão no decurso da sessão mais 7 Srs. se20 secretario. n
nadores.
• A. assembléa geral resolve :
ORDE?!I DO DIA.
« Artigo unico. E' o governo autorisado a Classificar no
REQUEI\11\IENTO SOPRE .A.S liUIIÃS DE CARIDADE.
quadro do ex.ercito, como mais conveniente for, o capitão
Francisco Machado do Rego Barros, promovido comman~ Entrou em discussão o requerimento do Sr. D. nfad.1nte da companhia fixa de caçadores do Rio~Grande do noel, adiado na sessão antecedente pot se haver pedido
Norte por decret~ de ~1. de outubro de .1841 ; revogadas a palavra.
para esse fim as dtspos1ções em contrar10.
0 Sn. VISCONDE DE JEQU,ITINRONH.A.:- 'Votos, votos !
« Paço da cannra dos deputados, em 30 de agosto de
0 SR. PRESIDENTE :-0 Sr. D. Manoel pediu a palavra.
1859.- Con.de de Daependy, presidente ...... Francisco Al0 SR. D. M.A.NOEL :- Cedo por ora.
vares da Silva Campos, 1.0 secretario.- Antonio Perell'a
0 SR,. li.A.RQUEZ DE ABRANTES :-Peço a palavra.
Pinto, 2o secretario. »
O Sn. P'RESIDENTE :-Tem a palavra.
Forão todas a imprimir.
O
SR. !IURQUEZ DE AllRANTES :- Sr. presidente, não
Um requerimento de varios commerciantes da praça do
Rio-Grande do Norte, pedindo se conceda á companhia ouvi <l disúurso do nobre senador das Alagóas, proferido
de navegação a vapor Pernambu.c~na todo o favor e au na sessão de hontem, que provocou o requerimento em
xilio de que carece.-Ficou sobre a mesa para ser tomado discussão. Eslive doente e ainda: o estou. Vim hoje de
er:n consirleração em occasião opportuna.
• proposito por ter lido esta manht'l. no Coneio li'Iercantil o
Ficou sobre a mesa para ser examinada e submct· mesmo requerimento.
O Sn. D. MANe. EL:- Apresentei o requerimento ror
lida ú approvação a fo!ha dos vencimentos dos empregados da secretaria e paço do sanado m presente mez. causa de V. Ex .
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O SR. niARQUEZ .DE AnRANTES:- E eu muito agra-~nado (como me informou o meu nobre amigo senador
dcço a V. Ex. Não me opporei, nem me opponho á pas- pelo Rio-Grande do Norte, a quem outra vez agradesagem desse requerimento, porque e~tou certo de que cereí o_l1aver tomado a defesa da Santa Casa fazmd·o o
será um meio c!Iicassissimo para se d, s vanccer mais essa rcqueru~ento de que se trata) a noticia de f.:ctos
àrguição contra as irmãs de caridatl~ ~ue servem !lo esc.andalosos, que nllo te e!X! por funda~ento e prova seoào
hespital. Neste momento Ildda posso m(ormar a respeito o dtto de ama mulher sah1da do hospltJ! em presença de
dos factos trazidos á tribuna do seund•) pelo nobre sena- duas testemunhas, _que só a elia ouvirão ? .
dor da.s Alagóas, porquanto não tf.ve delles o menor
Não, ach? (pe1mtll~-me o nobre senador d.as .A~agóas
conllecnnenlo. NJo os ouvi nem dos f.icul!auvos, nem do que lho d1ga) proprw de sua rdlexão e pnnC!piOs de
lllordomo, nem t:los outros empregados da Santa Casa, ius~iça que vi_esse ao senado al!egar factos que, quando
nem do cónsul da Prussia, debaixo de cuja protecçâo se !llUtto, podenào cab~r ne>sas puulicaçcres,. feita~ pela
acllavão oe allemães que vierão da colonLt do ~lucur y 1mpre~sa, tcnuo umca.mente por 1lm detrah1r as 1rmãs
para a Santa Casa. Completamcnt.e alheio a t~es l~ctos, e de ~ar~dade, se~ adduztr proyas algnrnas. .
.
não costumando allegar nem ddendcr sem wteu·o co
Lnnilo -me a lSLo, e vot<tl'eJ pelo ff'(ruenmento.
nhecimeoto e sem provas, abstcnho-me.de i~terpor juizo
O SR. FoNSECA :-Sr. presidente, eu nada tenho a
sobre os que o nobre senaJor allcgán.~. Va, p01s, o reqp.er.1- dizer cm defesa das irmãs de caridade: e!Jas te em sido. de
mento ao g?verno : elle que proceda ao exame ne.ces.sa;w tal modo del'tndidas que nada devo accrescentar. O meu
e o tz:ansmllta ao senado. Até porcpre tJlvcz o meu JUizo !l')bre amigo hontem no discurso que proferiu, trazendo
a respeito delle fosse suspeito ao nobre ~enador que ~ro- ao senado accusações contra essas virtuosas mulhe: es,
VOCOU este requerimento, por E0t eu provedor da nilSC· me taxou, não sei Se de pftal'ÍSeu....
·. ·
ricordia;. (Não a~Joi~do~.)
.
0 SR. D.A.NTAS dá um aparte protestando que não •.
Uma so reflexa o fare1 agora, e vem .a ser a segumte: Os
factos allegados, como b pouco me informou o m~u
o. S_n. FONSECA:- .... isto .ror cama do aparte que
nobre amigo senador pelo Rio-Grande do Norte, forao profert n? ~na! do a~tenor dtscurso do n,>bre senador
referidos por alguns colonos contratados em Postdam pela pronnctu do Ceara o Sr. nnrquez de Abrantes.
para a colonia do Mucury, e que dJI!i vicrão em numero
O Sn. D,\NIAS: -Não tratd a V. Ex. de phariseu.
de 70 ou 80 para o hostital. Posso assegurar ao senado
. _
·
~ue t?dos. elles forlio. alli tratados com caridade e ues~c- . O. Sn •. FoN~~CA: -.Nao ~e. ~~ef~ndo, não .~uero, e nem
lo: v1site1-os por ma 1s de uma vez, e nunca ll~es ouv1 a Jt'V0 delende1. me. dest~ arllutçrlO! eu a de1xo e ~ntrego
menor qu~ixa. Alguns fallecé ão i, mas a m."_x;ma parle wda á propna I~co.nsld.era?.ão<' calma e reílecttda do
delles salmão cura~os. T1ve, porem, occas1~o de r~co- ~~obre scnaJor e a constdetaçao de todos os que me
nhecer que não deixou de ter b~stant~ r~zao o digno conhecem.
director daquella colonia quando pub!Lcára que os alO Sn.. DANTAS dá um ·aparte.
.
O SR. FoNSECA: -Sr. presidente, bem se diz vulgar;.
Iemães que rcccbéra de Postdam, em vez de !JOme~s
agricultores e morigerados, erão dos tirados das pn- mente que Deus escreve direito por linhas wrtas. Coino
.sões, comediantes de feiras, etc. (Apoiados.) Além uo q~e poderião ser as pobres irmãs de caridade .!ã.o cabalmente
r
·1
d
·
observei á vista dclles, prescúcie1 um neto que não ~c1xarei de rcfcrit·. No dia da visitacüo de Santa Is.:tbel e o deJendt• as no sen~ 0 por pessoas tão automadas. que
hospital visitado por qu~ntos o q'uerc:n ver. E' costume infundem tanto respeito cm todo 0 paíz, e de um modo a
da Santa Casa vestir nesse dia a todos os enfermos 11obres chegar essa defesa a todos 0 ~· angulos do mesmo paíz,·
d
se não fóm (dmg;ndo-se. ao Sr. sena1or Duntas) ;,quel!e
com roupas mel!JOrrs, c assim se praticou com os 1105 instrumento d~ que para 1sto se serviu Deus? E' o nobre
cplonos tlo l'tlucury. TenJo a honr·a de v.~ompanh::r a ~n.a senador pelJs Alagóus uquelle qu'e mais tem conéorri,Jo
lhsgestade o Imperador, qve naquelle aJa coslun~a \H- para essa defesa, que lhe tem dado torla occasião. Bem
t::r o ho.; pita!, e enlran(lo em uma das cnfermarws, en- disse que Deus escreve direit.o por linhas tortas.
cont1Ú110s duas mulheres c trcs crianças vestídJs co!U
os mesmos andrajos com que lnviào entrado no ho.>ptO Sa. D. MANOEL:- ApoiaJo.
O Sn.. FoNSECA: - ULtimamente, esmerilhando, pes~
tal, as quaes assim que virão o imperador começárão a
lastimar-se e a excitar comoaixão. RE'p:.trando em que quizando factos, prccuran:lo testemunhas, como se ve do
10 des os .doentes se achassem bem vestides e s~ aquelia seu discurso de hontem, trouxe ao senado os dous fa~tos
gente se àoresent.1sse em anãrajos, fui informado logo que fazem o objecto do requerimento que se discute; e
y;elo mord;mo e outras pessoas do serviço que as ditas factos baseados em que, Sr. presidente? Disse apems o
:mulheres e crianças se havião vestido como as out~·as, meu no~re amigo ter ouvido a essas mulheres descemas que momeutos antes da visita imperial, que lôra nhecidas o que acaba de descrever o üobre senador pela
annunciada, e!las se despirão e traltlrão de orn:u-se com província dJ Ceara!
lia maior miseria ou falta de provas?! Cansou-se tanto,
aquelles audl·ajos. Pareceu-me comedia.
Não duvido, Sr. presidente, quo alguma dessas mu- e não achou outros factos e nem outra fante em que os
Jllcre:t e homens di! Postdam, sahindo do hospital, te- fosse bebt:r.
:
·
nhão ~ito que as irmãs. quize.rão catechJsa los, emprePóde,..se levar a defesa a um maior gráo ?. Pois fJC~os
gando máos tratos e uolencta para obnga-los a mu•lar destes, baseado~ sobre a l)arra.ção de cada timl .dessas
do religião.
fluas mulheres isoladamf·nte; se trazem ao senado? •• ;..
lUas o que não me parece justo é que o simples dito Sim, se trazem, forão trazidos, mas, por providencia de
de mulheres semelhantes a essas, sem ser attestarlo por Deus, p~ra se dtfcncler no ultimo grão a essas inoocentes,
indícios vchementes ou au};.íliado por factos ídenlicos c para so delir alé o ultimo resquício de tão injustas e
tribu.oa do solado .como gratuitas accusâçõcs. A vir·tude não :>pparece pa1·a se deaveriguados, fosse trazido
uma accusação séria e grave contra a into!eranCJa das render, não se ostenta; Deus a defen(le. Ninguem aqui
irmãs de caridade. Nem ao m~nos o nobre senador das elevou a defesa das irmãs de caridade ao gráo a que tem
Alagôas, que é meu amigo e nUtica de:xfl. de fallar-me, elevado o nobre senador pelas Alugô.ts. Devemos lhe
julgou convenfente communicar-me o que a tal res- agradecer.
peito llle coJ'lstava e exigir de mim informa~ões e proEu lim!!o me a isso : voto pelo requerimento.
videnci<~s; quadJo aliás o. ,me~mo nobre. s~nador sabe
que sou tolerDnte e que pm~1s consenttre.l qu.e se ernO SR, DANTAS:- Sr. presidente, quero dar ·apenas
lH'egue meios violentos pura forçar a comclenc~a de ai- uma sati:ofação ao meu nobre amigo o Sr. marquez de
guem e conseguir aposlasias. (Dfuitos apoiados.)
Abrantlls a respeito do que f~llei hontem neóta casa acerca
das irmãs de c1tridade. Com eiTeito, eu vi hontem que
O Sn. DANTAS: -Estou certo disso, o f.1ço essa jus- S. Ex. não se achava na ousa ; mas tambem, sendo certo
que nos restão poucos dias de sessão, que em muitos potiça a V. Ex.
0 §a, ~1ARQUEZ DE AnnAl'ITES: -Mas cnliio porque não de ria nüo haver numero, e que, finalmente, poderia eu
me preveniu, nada me quilllizét' antes dQ trazer ao se- ser pr 1va~lo de 1e.sponJer ao discurso do nobre se!lUdur
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O Sn. DANTAS:- As irm~s de cariJaclc forão extincco:otra mim dirigiu:> ha dins, por isso fui obrigado a f.~llar
1us cm 1792 na FN.nça e reh~biltadas em :1.809 pelo
na nusenciu do meu llObre urnigo.
.
· Senhores~ quando falJd a primeli'a vez ncs:a casa ncei'- ímpera.-!or: houve, portanto, cn"'aua quando o nt>bre senaca das irmlls de caridade jâ tinha ouvido e receb do al- dor pelo Ceará ~ffit•mou que ell~s pass:írão incolumcs uas
.
·
gumas informações acerca de furtos de hostilidade pra-- tormentas da rcvolu<;ã l ft·anceza.
ticados por ellas n:1 Santa Casa da MiscricorJia contra os . Foi m~ito cnntra a sua vontade que Napoleão I. au1oonl'c1 mos dissidentes do c~tholicismo; mas não podia en rlsou munas congre){nçúes de mulhe1·es, po~t.o~s debaiXO da
trdanto cu apresenta-los nesta casa sem uma prova ou protecção de J\Iu1e~ M~re.
te>temunhas que não podessem ser conte.·ta.J;,s, muito
principalmente quando as pessoas que me coutftrão não ·O Sn. D. MANOEL: -Explicaremos este facto; está
tiohão prese1níado cs~es factos n!l Sat,t.t Cúsa, m;s ou eOJélU~dO.
vido uuicameote as ~udxas das C~:>lonas allemãs: porO SR. DA:NTAS: -Mas essa autllrisação não foi dada -.
tanto, podia a rcsp~ito ddles !Javer alguma exag.~ração. sem grandes cautela; : o decreto de 180 ~ determina que
Além disso e·u não podia citar nesta casa o tt:stt:munllo el~"~ kó po.;são possuil' individualmen'e; para serem adtias pessoas que ouvi1 ão as qulix:JS dessas <tl~emiis, mlltJd_as é ~ecessat·ia a intervenção do bispo .e de um
não tinha pmm:ssão para tl'aze·las á discussão; up~m1s no1a~10 ; alu regula-:>e o ensino, o moJo de sernrem n~s
limitei-me a clwmar a attençíio de S. Ex., digno prvw- uospllaes, etc. ; ellas não podem receber legados sénao
dor da Misericordia, soure a possibilidade d~ poderem os com consentimento dos herdeiro:~ do legatario, por causa
protestantes ser alli maltratudos; e, certo do zelo e nobres das insinua~ÕL'S na hora da morte dos en'rermos. Entre nós
hentimentos do meu il!ustrc colkga, não qui:z; dizer o que ha estas cautelas a respeito das irm'ls de carilade~ e o
ouvi, citei apenas a opinião de ~lr.le Pelcur, director lle mesmo a respci:o das outras ordens?
u:u do~ hospitaes de Paris, act!,rca das perse~uições d~s
O SR. D. 1\lANOEL: - Quaes ordens, Sr. sen:~dor ~
irm1is de cariàade contra os que não são catholico>. Para
O SR. DANTAS: - PcrJó;-me; o nobre sena~or pelo
provocar toda a po~quiza d<t parte du meu noLre amigo
Cearâ disse que o clero no Brasil nunca teve riqueza, e
achei bastante isso.
Eu não accrescentei Lct9 algum, s~. presidente: o que que por isso no Bra~il n:lo se podia dar aquillo que dadeveria, poig, responder-me o nobre provedor da S:~nta va-se em Portugal ; necessario é que eu diga alguma
.
·
Casa? Di!. er que fiscalis::~ria, que inrbgaria, e d<!Veria tran- cousa acerca diss•),
quillisar-me de que na MisericorJia, mediante sua illusO SR. l'RI!SIDENT& : - Mas agora não se trata disso.
trad.t auministração, não se daríão semell:antes l'uctos;
O SR. DANTAS: -Bem, não direi mais lllda, não quemas S. Ex., tm um excesso de credulidade ~m favor das
irmãs de cati.:lade, não só julgou que era impossível que ro ir.adíante, posto que tivesse m11iLa cousa a dtzcr; rilielbs praticassem tuçs ho~Li!idades, como até julgou iudtg uba 1ntencão por hora foi dar una satisfaçli.o ao nobre se•
.
no de cre !i to o que disse Mr. le Pelicur, por ser um em- nadsr pelá provincia do Ceará.
preg" do de host,Jtal. s~ o que se ailirma contra as irmãs
OSR. D. MANOEL :-S1'. presid~nte, eu en:endo que este
de caridade, se lod~s <Js informações dadvs,pelos que oLjectu é àaquelles que d~vem merect-.r especial attenservem ms casr1s de c:1ri ade são Usas, de q11em pocl<:fá c;ão do senado, porque estou convencido de que o Brasil
o nobre provedor as ouvir que possfio ser verídica~ e póde e ba de ganhat· muito co.n a iotroducção de irmãs
dogm~ti~us ~ O que devemos desejar é que S. Ex., cuja de carid.tde am maior numero do que existe actualillustração e toleruncia eu reconheço, receba estes factos menti:', e, portanto, hei de enviJar todos os meus ~sforços
verídicos ou não verídicos, tome-os a si e indague-o.;; para que se n:io descontente es~a5 poucas que extstem no
estou s:~ti~feilo, não quero mais nadJ, porque estou con- p~it, o assim se ponha embaraços á vinda de outras
''enc:do de que S Ex. niia consentirá que se pratiquem
O que disse a imprensa sobre as irmã~ de car'dade'
aUi, em uma casa d~: caridade, violencias contra os co:onos !em s do re~pond' do peL1 memu imprensa; mas eu dou
prote;;tant s.
.
nuis fé âs ín!'ormaçõ~s ol1iciaes do que a artigos de
Eu não disse, Sr. presidente, que não era licito ás irm5s gazet:1.
a.~ ca:iJade convencid;~s da vt:rdade da sua· nlígião o
O nobre senador pelo Ceará, digoo provedor d.:t Santa
catecLi,~r uma enferma para chama Ja ao cathulicLmo ,
eu d:sse unknmcnte que, a ser verdade o que se diz, Casa, proferiu ha pouros dias um cti.;cur~o nesta casa que
condemnava os meios vielentos, as privações e solli·imen· nada deixou a desejar. Os Lons serviços das irmãs de catos por que fazião cllas p:.tssar áquellas mfelizes enfer- ridade l'orao reconhecidos e attestadoJ por S. Ex. Muitas
nus para as obrigarem a renunciará sua religião: isto não pessoas que vibitão a Sl;\nta Casa tambern me teem àsseve·
rado que tudo tem alli melhorado muito depois da vinda
e caridade, é perversid.:tde.
elas irmãs de caridade. l'tlas quero suppor que tenha !!aO SR. D. MANOEL : - Nioguem contesta.
vido um ou outro desvio, um ou outro abuso; o que é
O SR. D<~'NTAS: -Senhores, eu não disse que as irm5s que nos cumpre, a nós q11e fazemos votos para quo ao
de carid<~de deviào ser expelliflas do paiz; pelo contrario, Brasil continuem a vit irmãs de caridade? E' dirigirmoeu confessei que nos hospilaes podião prestar grande, nos, por exemplo, ao governo ou ao Sr. provtdor da Szmservic,os como serv, ntes e be:n fiscalisadas, porque ellas ta Casa da 1\lisericordia e dizer: • Cons·a-mc este c
são essencialmente fanaticas; porém que p.• ra m, stt·as aquellc facto em detrimenlo da repulaçilo das irmãs de
não deviáo st-r admittidas, porque erão mulheres desco- cal'id..tde: VV. EEx. tomaráõ as p evidencias para que
IJhccidas para se lhes entregar meninas, que não 1~JJJvão elles se não repit.1o, se com elll::ito são verdadeiros .• E
a língua do p iz, que nào coosenliào flscalisação da parte acredit:J. o nobre íerudor pda provinci.l das Alagóas que
do go\ erno e nem r eceLitto condições. Entretanto o meu estas duas autoridades, que estes dous funccionarios de
nobre amigo re;pondeu-:no que em Paris e em todos as catt'goria tão elevada, interessados como estão pela conpartes do mundo ellas e1ão m('stras. Senllores, as irmlls servação das irmlls ele cnridade, ni1o llão de· prover de red~ raridade no Brasil não são como as irmiis de caridado:: mcdio,a quaesqucr obusos que appareção? Confie o nona Fr:mça; Jú ell~s ,,ão 1'1 ancezas e podem ensinar; aqui bre senador nestas autoridades, e tl.1ue certo de que os
são estrangeiras, não recebem ordens e Ins!ruct;ões do seus avisos particulares não hão de ter resultado m~ncs
gorerno, considerã .. -se haLilitadas por sua orJem, e satisfactoJ io do que os feitos na tribuna.
qua1;do se lhes diz qualquer cousa julgão-se feridas em
0 Sn. MA.RQUEZ DE ABRANTES: -Apoiado.
8 ua autorid .. de.
o
SR. n. MANOEL:- Senhores, eu não rlesejára que
O Sn; D. MANOEJ.:- Não sei porque o nobre senador nesta casa apparecessem muitas vezes qut>slOes re!igios~e.
jnfol'ma 1sto cm Iom dogmt~lico.
O q~e é verdade ó qne nest~ .~asn nãD ha. ninguem que
O Sn. DANTAS:- As irmãs de caridade como mestras prof~sse senão .a rnesooa rehgwo, que é a religião caihol!ca, apostol:ca rom~na ...
~ó podem servir em seus respectivos paizes.
0 SR. DIAS DE CARVALHO:- Apoiado,
o Sn. D. nfANOEL dá um aparte.
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O Sn. D. :MANOEL: - ... e somos obrigados a mante-la que na côrte do imperio nós nã:o sejamos testemunhas do
pelo juramento sagrado que prestamos quando tomamos triste espect:.~culo que oíl"erece11 a ciJade cL1 llahia ! Espero cm Deus que o nosso povo, mais illustrado c meIJO&se de umt cadcil'a no senado.
lhor dirigi rio, reconheça que a.s irmãs de carid<.dt! não poO Sn. DANTAS dá um aparte.
Jem senão prestar-nos relevantes serviços. Que esptctaO Sn. D. MANOEL: -Eu Já vou. A intolerancia é o culo mage&toso não é, senhores, vêr-se uma moça na flór
pretexto com que os inimigos da religião C;J.tholica pre· de Eeus annos ddtada aos pés de um enfermo e com
tendem desacreditar os que a profe<são.
suas proprias mãos delicadas lavando e curaodo as chagas
delle, e, com os olhos no céo, ptdindo a Deus o restabeO Sn. D,\.NTAS dá um aparte.
lecimento de quem sdf e? Qtw acto tão digno rle veneO SR. D. MANOEL : - Logo direi mais alguma: cousa ração e gratid:!o !
sobre a intoleranda.
Esque1;amos algum excesso de zelo, em vista dos.mui·.
Mas dizia eu que.não desejava que apparecessem mui- tos e repetidos actos de caridade que ellas pratí ão.! E
tas vezes que> tões religiosas nas nossas discussões: toda- qual a recompensa neste mun:lo? Um ti:n prematuro I
'Vil, quando apparecem, quan lo se proferem certas pro- B' verdade que lá está o céo para remuuua t:,nta abne~
posições, é de mister examina-la> com atten~ão e dar~ gação,. tão acrisolada caridade l Não sigamos o exemplo
lhes resposta adequada, para que não se diga fóra daqui de Portug.1l, pliz que respe:to muito, porque alli nasque a indi!ferença pela religião é a mais completa, por- ceu meu pai; alii fui cdllca(lo, al!i tenho muitos parenquanto em uma das casas do parlamento apparecem C(' r·· tes; m1s cujo procedimento eu não pOSlO louvar. O meu
tas idé3s que passárão desapercebidas e que p0dem dar il"bre amigo h:.t de convencer-&e que a persegUição feita
logar a imerpretaçõi)S pouco f..~voraveis a uma corpora- ás irmãs de c:u<dade é, no meu m )do de pensar, oriunção !ão respeitavel como deve ser o senaJ.o brasileiro. da do iofanal philosophísmo l
Eis a razão por que tenl1o tomado ::.Jgumas vezes a pa- · O Sn. DANTAS : ~ ~Ioje não é mais philosol~hi.;mo, tem
lavra contra a minha vontade, porque n:l.o desejo nuu~a outro nome ; é· soc1altsmo.
con.b.:.ter os meus amigos ••••
O Sn. D. JUAN OE~: -O ·philosophismo é um protheu
O SR. D.ANTAS :-E' com quem se deve discutir.
que se reveste de J.Jfcri'Ltes nomes para com mais faci.
O SR. D. UANOEL:- Não e~tou contente quando me lidaue fo11er guerra á rclig:ão dd Jesus-Christfl. 'l';,mbem
vc.fo obrigado a oppór-me ás opiniões dos meus amigos, sou admirador dos t .. Icntos do Sr. Al:ax.anclre Herculano,
mórmente em questões religiosas. Ora, cu, que tenho a c11jas obras tt-uho _lido e consulto.: mas nesta parte eu de~
l10nra e prazer de entre ter ha muitos a.nnos relações com <'lino da sua autor1Jade. O man·f,·sto que appareceu nas
o illustre senador pelas Alagôas, que me prezo de ser folhas desta córte não tem :~pplic:;ção nanhuma nu nosso
seu amigo, como hei de gostar dt! fazer opposiç3o ao que paiz, onde as irmã~ de caritJade n.1o exercem a rrenor
diz nestl casa 'I Entret•mto o dever de representante da in1luencia nem ostão encarregadas da iustrucção da monaçlio, e aluda mais o de catllolico, me força a romí er o cidade.
lia, é verd~dc, um collcg:o em Botafogo, onde existem
silt:ncío quando entendo que certas illéas e,tão em
algumas
irmãs de carid .. d!!; mas consta-me que as medesacco1do com· os princi1 ios da nossa rei gião.
St'. presidente, porque se tem declarado uma guerra ninas que o f, equentão apr~oveitão muito cm geral, printão desabrida ás irmãs de caridade, aos capuchJlhos e cipalmente pelo que diz respeito:\ moral e religião. O Sr.·
a diversas ordens religiosas que se emprei)ãO na propa- presidente do conselho lá teve suas filhas e me disse ma·
g:~ção da fé ?... Acredita V. Ex. que é o suppos!o receb ra vilhas do colkg10, onle ell .s fil.erão IWt..LVE-is progressos.
de que se plante em o nosso paiz as idéas ui tramontanas 1 Eu e-tou no firme pr'oposito de eJucar as minhas em casa,
Pois, Sr. Jlresidente, ha quem no Brasil receie que essas por d.tfljrentcs razCkS· que é ocio~o expor agora. Entreidéas ganhem terrenn, se propaguem e se consolidem ? t:l.nto, repito, a educaçno que se dá em Botafogo é boa ....
Quacs são, Sr. presidente, os propagadores das idéas u!tra0 SR. MARQUEZ DE ABRANTES : -Apoiado.
montanas? Serão os poucos capuchinhos que existem e
O Sa. D. MANOEL : - .... quando· em outros, meu noque residem em I gues ermos, tt·atando da catecllesc ore atuizío .•..• não me atrevo a acai.Jar·.
e civilisação dos indígenas 1 E' entre estes q11e se hão de
Não ttTia si Jo mais pruden!e tlue o meu illustrado
propagar as idéas ultramontanas t Ora, senhores, os nos- am:go, antes de profertr o discurso· que ou.vimos hontem,
sos patrícios chamados índios entendem muito da separa- se tivesse entend,do com o Sr. ministro do impcrio e
ção entr.e o saccrdocio e o imperio I E que vantagens com o digno provedor da Santa Casa?
éo!heriã.o os miss10narios da propagação de taes idó:~s 1
E' um ou. outro sermão prégado nas capitaes por alg11m · O Sa. DANTAS·: -Eu fiz justiça· aos sentimentos pacapuchinho que faz temer ao nobre senador pelos dtrei.- triolicos e religiosos do nobre m~rquez, e apenas chamei
tos do poder temporal? Não ~é V. Ex., Sr. presidente .a sua attenção para alguns Jactos que se da vão.
.
que isto não passa de um mer·o pretexto para tornar ~
côrte de Roma odiosa e para que os missionarios capuO Sn. D. 1\L\.NoEL: -1\Ia.s- o nobre malquez deve e:chiohos não procurem este puiz, que tanto nccessHa tar um pouco magoado, \'i~Lo como toma o- maior interesse,
dell~s t
pelas irmãs de caridaJe, que tanto O·lloaJjuvão· a deEemE' um meio indirecto. de atacar a religião e de fa·zer pro.. pcnhar o díllicil cargo de proveJor da Santa: Casa. Ora,
greJir eEse horroroso indiff 'r(ntismo que nos mata, e que, qu.:m, dirigido unicamente pelo patrioti~mo e pela relicomo disse hontern rt'p~tíodo as paLtvras de Lamen.oais: gi.'lo, aceita um encargo. tão pesado deve merecer os nos(( E' 0 cancro mais dev~n·ador de uma sociedad<l. I>
sos louvores, e 'não censuras; estas podem muitas vézes.
As seitas JissiJtJntes tcem priacipios; mas 0 indiffo~ obrigar a quem serve com desinteresse a aband0nar o
rentismo é a negação dos princip!oJ. Infeliz nação onde cargc1,. em detrimento de tantos infelizes que procurão
grassa uml ~emelhante prste! .
abngo nJquelle pio estabelecimento.
Não recete o meu nobre amrg'l que volvão os tempos
O SR. niARQUEZ DE OLINDA:- Sr. pres"dente,. eu
de Gregorio VU e as trbtes cont~stações com Henri- julgo ncc·.:s~ario observar que, nl\o est::nJo ao alcance
que UI da A!!Gmanlla l A Sé de R. orna não tem as· pre- de· todos o conhecimHnto do rljgimento interno do senado,
tençõe3 Je Gregorio vnr, nem quer usurpar dilcitog do potlcr ·SC·l1a entendtr que a approvaç~o d'o requeripoder tt mporal. Mas surpoulu o nobre seaudor que a mento que se acha em discus~ão· importa de alguma
SG de ltoma. tenha preLenções exagPraúas; porventura o maneira a declaração de que o senado está Ct·n.vencido,
governo ceuer i..l a e!las? E se ceJcsse o parlamento núo ou rccon1HCQ ao menos a verac1d·.de das imputações
lhe tonnria estreitrts contas do seu procedimento 1 Não o feitas ás i1mãs de carilla.dt>, quando aliás estou persuaf:,rià baquear, p<lra ser substítuíilo por homens que me dido de que não existe uma tal convicçrto ou reconhe~
Jhor compt'i•lJendessem o seu dever e soul>esse:n sus~ cimento. Sendo assim, parecia·~ me mu, to conveniente,
tentar os d1: eitos do poder tempo~al1
em abono úa ve dMle, que, a p.u da app~ovaçl\o r] o 1e~
Vol 1.Ut<d) <dnda ás irmús de cu: idade, fnço votos para (pzcrimcnto, fosse tarnbcm a Jeclélrac~ão solcmne de que,
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adlllittida, por essa mc:sma Iogica e por muito maior
força de .razão, yisto 0 augment.o progr~ssivo ~os capitaes
de~ren.dJdos, pude-se-nos ped 1r quaotws muito maiores~
e 1slo mdeterminadamente. e sem vermos um pa 1 adeiro:
e nã? devemos em taes c1rcurnstancias, nil.o é de · pru-·
denc1a que nas circumstancias pe~uniarias em que no·s
ex.chcaç~to.
aclla~os pelo menos tomemos medidas, tenhamos caute0 SR. PRESIDENTE:- Tem a palavra para uma ex- las, af!m ~e que. ro~samos tkar certos, sl'guros, de que.
1'
_
e~ te dmhetro sera bem empregarlo, dan1io-sc gastando-se
P teaçuo.
.
estrictamente aqui!lo qu~ Jor na força da p'aravra indis0 Sn. D. MANOEL : - Quando fiz o requerimeute om pensavel t
.
discussão tive e111_ vista prineipttlmente dar 0ccasião a
Eu já o0:vi dizer que com muito menos po.Jia-se fa.
que o nobre marqu!;:Z de Abrantes pre~tasse algumas in- zer conc~utr a obra~ .mas a em preza, não só (pelo que paform:tções que tranquillisa:>sem o honrado sen .. dor pelas rec~, pors essa avcr1guação se nli:o tem feito) peJe d:JAlagóas. Pda minha pane declaro que não preciso ele nhe1~0 á larga, como não pede só dinheiro para a cooesclarecimentos, e quando os quizer dirigir-me· hei par- clusao da obra_, ped.e-o t:..mbem par~ pagar suas dividas.
ticularm· nte ao Sr. senarlor pelo Ceará. Eu tinha esre- Ora, estamos no• obngados a pagar dmdas da e·mpre·za?
rança de qu~ fosse avisado por algum amigo do que oc(Jf,
a· d
correu hontem !l'l semdo, e que, habilitando-se com ólS
a um aparte . zzen o-se que o (Jovemo está obrigado
precisas informações, pudesse hoje desfazer a impressão por essas dividas.)
causa.ia pelo discurso do meu illustrado 01migo. Se assim
:Mas, se a cmpreza· dev7 ou ficou obrigada pe·lo conÚaro·
tives~e acontecirlo cu pediria licença para re·tirar 0 re- a apresentar a estrada fetta em certo tempo, e o não pód«!
querimento; mas o nobre marquez de Abrantes entende fazer e Llta a outras dbrig<~ções que C.:.IJSti!o do contrato
que o requerimento de·ve passar e q•1e é convenienLe que COJ?O é o governo obrig-ado a isso para com a empreza
o senad•> se;' a cahalmente informado .d.o comportamenl(l · Pols a em preza não sattsfaz élquillo a que se obri"ou ·e· o
.
I)
'
das irmãs de cariJade eom os indivíduos mencionados o0v erno, que na- o ob teve o qu.e t~ve em vistas
quando
con·
no mesmo requerimr:uto. O digno provecior da Santa Casa trabtu suas Obl'lgações, conlmua sonpre preso por·estas
te á m:tis a~ta opportunidade de fazer sohresahir a iu- ·para com a em preza?!;
justiça das censuras ft::.tils ás írmas de caridade.
(!Ia um aparte dizendo-se q1te o aradar não está ben•
Dando-se por, discutido o requerimento, foi posto a mJ.ormado.
. ,,.
)
·
· ··
· · •
votos e approvauo.
Al'OSENTAÇ.i:O DO JUIZ DE DIREITO JOAQUIM JOSÉ· DA . ~osso. 11~0 estar bem informado, e muito deseJo que
CRUZ SECCO E PENS.'íO A D, JOANNA CARLOTA RE- assim Sl'j-1 i mas por emquanto tenllo· estas convtcções,
BELLO LEITÃO BANDEIR..l.
hei de segui-las •.
O SR. DANTAS :-Diz muito 1em.
Entrárão em aa discussão cada uma p:>r.sua vez, e fo·
rão sem debate appl'ovadas para subirem á sancção imO S~. FoNSECA:- Eruma illus:lo; p0is, se a companhia ·
perial, as propo~i'toes d.t camara dos Je;?utados: 1a·, ap se obngou a, satisfazer o contra~o .~se não cumpriu seus·
provando a aposenta.Joria concedida. ao juiz de direHo .Jeveres daht resuHant~'s, como não tem' cumprido, accresJoaquím Jo~é da Cruz Secco com o ordenado corres- cento eu. agora, porque, além do· mais, estamos em se tempendente ao tempo de serviço que tiver;. e 2a, ar,pr·o- bro de 1859; e a emprt•za devia apresentar segundo o
vando a pensão annual, de .tSOS con~edida a D. Joanua contrato a obra; concJuida em janeiro de 1860 : couio póde
Carlota Rebello Le;tão llandeira.
. o·gO:verno estar obrigado?
0 Sa. SOUZA RAMOS·: -Não é e·::tacto isso.CO·:'iCESSIO DE EJIIPRllSTUIO Á eoMPANlliA UNIÃO E
0 Sa. FONSECA: -Se não for exacto,.csti~arei muito:.
IN·OUSTRIA.
porque não conheço pessoa a.lguma inter.essada nessa emContinuou a.1a discussão, adiada na ultima sessão, da ·preza, não conheço o emprezario, apenas tenho delle
proposição da camara dos deputados autorisando- 0 gover- muito boas informações; não .teol10 ciume de provincia
uo para afiançar ou contrahir um emprest1mo, que nlin ·para provincias,. detesto toda a distiocção; todas as proexctdJ. a 6,000:000~, para a conclusão da estrada de roda- vincias fazem parte do Brasil', noss1 patria ; todos os
gcm emprehendida pela comp:•nhia União e Induitria, e · brastleirns são irmãos; e·, se por alguma eu pudesse ter
para pagamento· das le·tras caucionadas com tim!os garan· · predilecçã.o (não falla.n 1o na qtle me viu nascer), seria
ttdos· pelo go"erno.
'U:ila.s : os mineira~ ufanão-s~ dd descender dos antigos
o Sa. PRESIDENTE: _ Não ha"'endo mais. quem. peç:t paul,Jstas, ~os paul_1st~s apre~tão e agra~ecem essa ufania;
a palavra vou f'Õr a votos a proposição.
.quando veJ.o um mmetro VeJO um pauhs~a. Esta emprez<l;,
'
tem sotrndo decepções; quando se mcorpore>u esta
·visto que já então se juJgou com meios para conseguir
O Sn. FoNSECA: -Peço· a palavra.
O Sn •. PRESII}ENTE:- Tem a palavra-.
. o seu 11m, e enganou-se. Quando houve novação de
.
b
contrato tornou-se a considerar revestida de meios para
110 .r@ sen~~or levar a elfdto a sua obra, e outra ve:t eoganou.:sc; e
O SR. FoNSEC.1 : -Sr.: prcs1dcn~e,
por Goy.az, que ho~tem fallou, pedtu certas lDforma~oes . agora, quando devia a.rrcsentar- se com o contrato conao governo a respeitO deste projecto.
cluido ou com a obra feita, apresenta-se pedindo o em~
Eu julgoimpoJtante a materia; e!la é grave, trata-se . prestim:> de 6,000:00.0»· para a conclusão da obra e p1ra panada n1eoos do que de 6,oor:oooa nas circumstancias ti- · gar as suas dividas; é por conseguinte uma empreza fallinanccir:Js em que ee acha o paiz. Q.uando se incorporou .da, q.ue chega. se ao seu fiador, o governo, e lhe diz : • Paesta sociedade julgou-se ella possuidora dll meios capa- gai minhas dtvidas e dai-me novos meios de exi-tencia, se·
zes de levar ao cabo sua em preza ; depois pediu um au- ·não tudo rstá perdido ... » Tantas decepções havidas devem.
xilio e houve uma innov~ção do contrato, tornou-se a causar receio, e, dizE>ndo isto, peço informações, porque
considerar re·vestida de meios para levar ao fim a sua :acho que isso·é do meu dever e em bem ger:tl do paiz;
<.'mpreza, e no entanto agora se apresenta e pede 6,000:000n. ·são apenas duvidas que apre~ento e que muito estimarei
O argumento·m~is forte (;jUe se. apresenta para que.anoua· ·que dcllas me tirem. Mas, tantas decepçõ;•s hayiu<rs nt>s~a
mos a este pedtdo consiste ms1o : que, a se não conce- ;em preza nos devem levar a CJ er que lJa na sua organ:uer o que ora rede, rerderáõ ella .e o'~~verno todos os :~açao .algum vicio que }gnoro, isto salvando semp~e a
capitaes antcnores e todo o servtço !etto. A ser ad- mtcgndadd de seu pres1dentc, a quem não tenho a hrmittida esta logica, que admitto até certo ponto, quem tuna do conhecer, mas de quem por informações ajuízo
no; garante que daqui a p~uco tempo nãCl venha esta em- .muito bem, e dils l1H1is pessoas empregadas na dirccç.ão
preza pedir maiores cJpit:\eS '/ Se esta logíca póde ser du mesma ernvreza.
rm vez de importar ella o assentimento do senado aos
f ct?s argu:do~, importa ao contrario uma manifestação
de mcreduhd.ne; e qtle com este requcrimenlo só se
teve por lim desfncr a impressão que esses bctos possflo ter produzido no espirita publico.
O . Sn. D. niANOEL : - Peço a palavra só para uma
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dá um aparte.
O Sn. FONSI'CA:- Pois bem; tl'ndo pnssado por essas
decepçoes, e ViuJo agora pedir 6,000:000$ quundo devia
~ r.mpreza ter acabado.~quiqo a que se obrigou pelo segunrlo c~nyat'>, tudl) loto n0s deve levar a crer que hl
:lfgum VlCI? na organisJção dJ ornprc-za: e porque não
I~dogtu~JOs Isso, pa:·a estabelecermos as ueccssarws proVIde_ncw1! ou ined1dus que tendão a termos ul:;uma garantia de que não se virá exigir mais soccoiros'?
O Sn.. D. l\1.\.:-:o.EL dá um aparte.
O ~n. fOXSEt:A : -Assim como vem uma segunda ou
terce: ra vez pedir \IOCCon·os, não p .. dei á vir um 1 qu~rta "!
Pois G,üOO:Q DO~ é diuheiro que se enll egue H sim"!
O Sn. Souz.\. RAMOS: - N:lo vai entregar-se.
O Sn. FoNSECA.:- Então n:ío sei. Isto de 6,000:0005
é do projecto. Mas dizLl eu que ha algum vicio na or
gnnisação da cmpreza, e não devemos dar dinheiro sem
~"b~rmo~ qual é s~a <>dm:oi~trJçáo, qual é a direc~oria
ao men•)s, como é org misada; e o governo, que fo1 nece
tanto dinheiro, deve t~r ing~rencia e t>arte nestas cousas.
SouzA RAliiOS

:tcabei de referir, que vai·se fazendo a estrada por onde
se quer e 1110 por on1e manda o contrato. S.:n.Jo assim,
como pode o governo estar obrigado por essa companLia?
Uma companhia r~IIida V(m assim impOr, e qu~ll lo tiver
1eceiJido 6,000:000~ e de novo d~clarat' que e,tão cou·
sum:dos, licando a estrada n~o fdta, que fúrça não read·
quirirá essa logica ou esse ar~umcnlo dos tupitaes dcs·
pendidos e que se vã0 perder 1 Em fim, eu tenho esc1'11pulos, e d~,·e~os cr>nsi~erar que 6,000:000~ não é uma
ptq ueua q uantra para nos.

Di,z-se que La de ser levantado o emprestimo no paiz
ou fo~a tlelle, em 1az~o da 11lça a que se te em elevado os
prcm.o>, ~te. ~\lo patz penso que não poderá ser levantado ; sera, pots, t.evan ta do .lóra, na lngla terra, on Ie o
no os o govemo m utto ncccsstta conservar como fdizmcnte tem ccn3ervado, robustecido o seu' credito em
r~zão dos 2mptul1~s contrahidos c que tem de co~tra
h~r, estando para 1sso. autorisado, etc. Cumpre, pois,
nao. usar Je. sct_J. c;ed1to scn:lo c.m certos c;~sos e 11or
motivos m111~o justtfJcacius; é assim que o conscrvaról·
mos rG•lmstectdo, como nos convem. O er .Jdito não é
cousa fungível, isto é, que se :.cabe uu consuma p lo uso
(!Ia um aparte.)
moderaJo e rc.!l :ctido ;_. to1 na-: e, po;cm, fungivd, ac.:.'PócJe sr:r, creio e estou certn que são homens probos, ba-se pe!a mutta rellettção ou eli.cesw de uso.
mas não Lasta. isto, é necessario que haja uma admiuisO Sn. Souz.~ llA!IIos dá um aparte.
uação orgauis~lla tm ot~dem a inspirar garantia, sléguran9,~; é nec.:ssano que h:•Ja uma adminisl! aç:'io composta Je
O Sn. FoNSECA :-E o~ ta estrada não é o Brasil inIOrma tal que os membros della, s~ndu prvbos, como o é t~iro :. se form JS mar. h:wJo assim, dando semt~re mais
o. a~tual presiJ.mte da empreza, ~.e colloquem e:m talpo- dwhc1ro por causa do dinheiro já consumido deisando.::;Içao que mntuamente se fiscal!scm, se vigiem para o nos condudr pela sempre recrescente fo:ça dd JoO'ica que
bom at:l'rto d.1s deliberações, boa o:·tlem, fiscaJit;ação do3 as em prezas mallt·gradas nos querem impor qu~l será o
~raba~llos e emprego dos dinheiros. Pot· maior q-_.e seja a nosso paradeiro?
'
mteJ!;gencia e probidade de um individuo, de uma pessoa
pbystca, como o presidente da cmpreza, não inspira a
E agora em relação ás outras províncias, necessimesma coniLmça que uma collccção de pes;o:1s igualm_entc prouas e intclligentes, qne uma pessoa moral, que tão UI geDtementc que se cuitle em sua$ estradas : ha de
nao morre, e :t respeito de quem meno.> vezes se dirá: esta só absorver os dinheiros quando os cofr~:s publi.;o::;
não podem soccorrer a alc;umas outras 1 Direi em pouca>.
-errou, e este erro custou bastante dinheiro.
palavras O CStt;dO das eotradas Ja minha !.ol'OVdlCia · a
Quando se incorporou a empreza, quan~o pediu novos minha pro,incía, co!Do se sabe, conduz toJos os gl'ne1'os
soccorros e p<:de llgora outra ve?, sempre disse, sempre ás costas de bestas, porque ha um.t curd:lheira ou serra
est~v.:: persu.1dida que podia concluir a obra com es<e3 á borda d~ mar cm toda a extensão da província ; dalâ
meluS eu tão vbt:dos, e que Dgora espera obter; e sempre se na. cem e 1ntcruãv se pela provínci..t : não l1a um rio nat:llgan~~: e. qu::m s... Le se o mesmo dc~qui a algum tempo vegavel de que posEamos usar: no iinnopassado as estrano3 na d z~r a o:npreza, quando os cnpitaes despendi- das tomárão-se l·tteralmenle int<ausitaveis, nada podia
Jo~ serão rnu~~o nniores, e por consequencia irre&btivel vir de Santos. Este estado de cousas co.Qtinúa .sem
:t, iorç~ da !ogt~a dos capitaes despend1d08 e que se perdem? alguma providencia.
1\ece~:.l~amos wd~gar certa:s cousas de que nao estamos
0 SR. YISCO:';DE :DE JEQUlTlNUONIIA.: - Não se fez
bem w!omudcs. Os nob· es senadores por Minas estarão
bem iaforwadus, mas nó; outro,s não. Pdguu·to .eu: a es· nada.
trada terá seguido a linha do contrato? Dizem que esta
O Sa. FoXSECA.: -1\lui'o café, muitos genP.ros deix.:le~preza tem fdto bua e>trada por um Jogar que n.ão merllãO
de vír a St·n·os, estão accumuJa,los nas fuzrndas, que
ctona o contrato, seguinjo uma linha diversa daquella
que resa o contrato; quo começou a eb.ti ada fazendo pri- muito mais produzirião se hou ,·e,sf'm mais fac eis meios
meiro um .ramal d.1 rue~ ma, dizendo que depois furia a d~ transporte para os seus productos: povo~ções um;.,s
estr::da pr:ncipal na forma do contrato; e que a!I •làl con com as outras 1icárão incommunicaveis: isto acontece :J
com as aguas passadas. Acabadas as aguas, o que succe •
v~rt~u este ra1~1a~ cm estrada principal. J,)epilt~dos p1 o
deu?
Fez-se algum concé:rto a bem dJS estradas, para
\'t~ct~c~ Lem wiurmados, que conhecem. a estt·ada, o
ditmarao na assembléa provincial do rlio de Janeiro: não que vindo nova:> aguas não produzissem os mesm( s
estou iayentando, não desejo que se percão os capitaes estragos e as estradas dessem transito? Nadu, senlwres,
Jespf3ndHJos; este argumeuto tem força para mim, cu o nuda absolutamente; o actual Sr. presidente da província.
adnutto até certo ponto, mas novos capítaes não devemo~ de S. Paulo, que nos ouve, retirou-se depois das aguas
dar sem novas ca1.üelas e garuntias que tranquillizem; por para cá, cr..hiu o governo da;; interinid.tdcs das vice-presiJencias, nada se fez; os c,,Jdeirõ~s se acllão vi vos e fun~~se modo, a esmo,' nã0 é pús~ivel; e o gow:rno nada
rios, parecem de pedra; o geral e unico in~pector das
dts6.e ai rula a este respeito.
estradas que temos, que .é o ~o!, produziu seus beneficos
(lia um apar:e affirmando que o governo dera hontcm in · .rr~·t~s: asbcstas com os seus c<tH'O$ toem feito um es·
jormaçõe~)
treito trilho pelos tcrriveis caldeirões por onde mal pasf.s informações de hontem não forão definitivas. Ora, ~ão, e nas primeiras chuvas tllnlar-•e-háo as estradas ouscnh::>res, uma qumtia de G,OOO:OOO~ dada assim com a tra vez litteralmente iotrarlsit<.tv~is : então sim, ficarM
mesma garanti:!. com que se tem dado por outras vez.::s, peiores que nanca; estão bem pn·p::ra1as para ebse teLll:t\'endo sempre dccepçlio, nilo 11cho que heja de pruden- rivcl estado. E pergunto eu; é pouco o café que
cia. Eu desejo c muito que esta empl'eza nao falhe ; é a deve vir da provinc1::t de S. Pau10, e que não ha de \'ir ao
prin~E ira empren de es'rada importante que temos no mercado por cs:a c::usa? E entrdanto nenhuma proviBras1J, e nào se ha de matar o espirita de associação, de dencia se deu a bem do concerto ao menos das estradas
que tan t·l necessi t:~mos ; mas não me ~êVO por isto, dando daquella provincia, e nem das outras, porque não fJÇO
a•:;im G,OOO:OOO~, tendo-se passado po:· tantas decepções. àístíncção de provinci.l 1 para mim as provincíus sãv ir·
r\., ::s~cmb\éa pro·.iuciul do Rio de J<>.nciro se disse o que mãs e co::~stituem o Bro.~il! (Apoiados.)
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&' 11:1 verdade horroroso o cs!~do das estradas da provincia de S. Paulo. Estou com muita pressa de quanto
an:es seguir plra lá, antes que cheguem as primeiras
aguas, po:s costumo ir por terra, porque depois já não
poderei. E entretanto 6,000:000~ só p:m.l esta cst1·ada da
província de Minas! Náo f1rá i~to hlta ás estradas das
outras proviuci3s '! E' preciso tenr·os muito tento,
muito tino no> dispenclios dos dinheircs publicas; a
nossa rcn ia decresce. Attl'ibue-se i~to a cz,i.tsa; passageiras, transeunte~, qtw Jogo cc~s~o ; é um engano; além
destas causas aceidentaes, passageiras, procedentes da
atmo:pl1ern, temos C<•Was permaneol('s qtte ·vão sempre
se amontoaudv; uma dcll<is é a falta Je braços. Os braços M1·icanos ddinhão, aci:.biío, c não temos outros que
os sul.Jstitu~o ; por ora a colonisação, por mais que se a
rlinte com LclllS córes, não tem substitui lo estes braços;
roderá sub.stituir para 0 futuro, mas por ora não. Nós
}ll'ecisamos diminuir a nossa despeza, é o recurs<J que
nos rest:J, por que a receita ha de diminuir por força ;
esta transi1;ão do braços escravos para os Lra~os Iiv1 e,;
n~o se faz sem soffrer e sofTrcr muito; custa muito a
destruir-se aquillo que c&tá nos lwbitos de um povo.
Ainda !l15is ; a nossa colonisaçào n:lo vai <·ncaminllarla
como devo ser. Já o disse o anno passado, c o repito, tem
sido enviada para o 1\lucury, pa1 a os se1 tões, vai ser
empregad1 cm derrub:>r os nossos jequilíbá$ 1 Ora, lwmens da Europa derribando o jcqnitibá 1 Por isso venha o cmprestimo de 1,200:000$! Os homens da Europa dcvião ser dcst:nados a repoYoar os nossos terrenos mal povoado~, a agricultar os nossos terrrnos que
temos deixado como fracos e iocapazes de produzir pelo
nosso antigo mcthodo de agricultum-ferro e fogo-, mas
estes mesmos ttrrenos, que já estão desembaraçados e
livres das nossas grand~s madeira~, e assim preparados para o arado, se tornarião mui farteis pelo metho·
do da agricultura européa, e onde nada faz a em:::tda
do aflicano pód~ produzir muito o arado europeu;
no entanto ~e evitarião as fortes despezas de tran~portc,
porque taes terrenos são proximos ás povoações, aos m~r
cados. mas não se ::ltendc para estas cousas i ouvem-se
estas verdldes, ás quaes parece que se dá allenção, e
que ninguem contesta, v<d-se sempre no mesmo cami-.
uho! Emprcsli.no de G,OOO:OOO$ para um:~ só estrada,
que não é Je fe1·ro, qu!?, se Sí:lbe, segue c vai seguindo lir:lla diiTercnte da que se r.ontratou, etc., etc. : M lot(>ri~s
para o theatro ly1 ico! Não tem duvida, não póde ser if:to
a~sim: isto, senhores, não tern gei-to.
Eu chamo a •·.ttenção do seu .• do para este estado de
cousas, desejo esclarecimentos, desejo que esta cmpreza
medre, que o go1 e ruo lhe dê a mão. O Sr. presidente do
c.onselho dis~e 111 camara d•lS Jl'putados que não quer
tr:r us mãos atadas, que quer lil>erdilde p~ra celebrar lnll·)Vt,ç,ão dtl contrato. O nobre s~:n~dor Jlda província d<!
Goy;•z lwntrm não quiz bto, e fez c•:rtas observações
querendo estabelecer limites e condições. Eu ncll:.tva
melhor que o governo ficasse com as mãos livres, que
fizesse esta innovaçúo como a entendesse mnis conveniente. Eu quiz<:ra que a responsabilidade cahis~e inteira
sobre o governo; confio mais na responsnllilidade calundo
toda inte;ra sobre o go~erno do que sobre nós.
0 Sn. YISC0:-1DE DE JEQUI!INIIONDA :- Tem mais
mebs de exame.
O SR. FoNSECA :-E' verdade, ha mais meios de
f~xame; desta pref'erencia do governo eu dou uma razão,
que é muito natu1·~1, c náo quero com 1s:o fuzer uma
injuria ao sr-n~do, .ou a mim mosm~, .que sou senldor;
a razão é que, cahmdo a respoosabthdade sobre o governo, cahe sobt•o eII e, mts, recabindo a responsabilidade sobre o parlamento, cahe muito diviãiua, e assim
enfraquecida, sobre cala um de nós~
Quando o governo faça o contrato mal feito clle lll de ser·
respons:lvel por esse contrato ; mas, recabindo a responsaLilic!~de sobre o corpo legislativo, ninguem responderá
pdo facto, a rcspou:abilid de cahc muito enfraquecida
sobro cad:t um de nós; e eu n:l.o muito confio nos corpos
cldibcrativos, quanlo ha manejos ~~interesses par~icuh
re~, pela r:rzii.'J tle que a responsab1hdude cahe mm to cn-

fraquecida sobre cada um mBmbro do patbmcnto: c nlnguem Lom1 COJl!O seu o fact~ do parLmeuto: ao goveroo
não succcderá 1sto tanto a~stm; ~empre lla do sc1· o facto
do governo.
: .
Sr: presid~nt.e, . cu dosejára que o sena.do procuraese
prevwmcnte wlormar-se dJ e>tado desta empreza para
o~rar. com acerto, e, e_m summa, que não dessem os tau to
dmhe1ro a e& mo; a m:nha lOZ tal vez seja uma voz que
~lama n~ deserto. {fYtto apoiados.) Isto l1a de passar por
força; na o ha rC'mecho scn:io p3ssar, muita gente protege
esta empn:_za_; em um c ont10 corpo legi&lativo exi:Stem
tant~s ~ tua m1portan1cs Srs. senadores e deputados da
proymcta a q11e pertence a rmpreza, estes teem tantos
amtgos que eu mesmo sabe Det.:s quanto me custa e~tar
d zondo isto nqui.
O Sn. n. J.I.IANOEL : - Até se vê pela. vo~.
O. Sn. Fo:-~sr::cA : -Mas digo o que o d~ver .me fórça
~ ~tzcr. E~ podi l . fazei' o~tras con&iderações, mas
hm1t0-me a lStO j se tiVer as Informações ue que careço
plra !olver as minhas duvidas ou dissip1r os meus escrupulos,: ou se. alg.ucm fallar ~c modo que me convença, eu
votam pelo _PrOJeCt0. DeseJO que se dê a mão á em preza, náo desf'JO quo falhe ; mas, se não tiver informa~õei
que me convenção comp\et:tmente, se as minhas duvidas
se não desvanecerem, não tenho remedio senão votar
coutra a resolucão.
. 0 Sn. DIAS DE CARVALIIO:- Sa cu estivesse persuadJdo. de que s~ tratava de ~m negocio de pouca importancta ou de wteresse particular de certo não tomaria a
palavra para occupar·me do assumpto que se discute;
mas tenllo uma convicção contraria; estou convencido de
rjue não s~ trata de interesses individuaes, de que não
s~ trata s~mente de salvar HJ?a companhia, mas que estao envolv:dos nesta questão mteresses gcrnes do estado.
A estrada ernprehendida pe!a companhia União e Industria, quando levada ao feu complemento, interessa,
não só as provincias do Rio de Janeiro c .de Illinas~Ge
rac~, como tamLe:n a algumas outras províncias do impeno.
. .·.
Eu não tenho certamente a prcsumpção de pod<'r convencer ao nobre senador que acaba do fallar, uem. de
conquistar o seu voto a f;tvor do projecto que se ,discute.
O Sn. FONSEC.\.: - Póde ser que me ·convença.
O Sn. Dus DE CAlWALno : - Qumdo pedi a pala:vra não tinha ainda ouvido as ultimJs proposições do
nobre senador ; pedi-a porque julguei do meu dever
dar ~Jguus esclarecimentos, e mostrar que o nobre senador que c.omb:,teu a resolução que se discute não cxa-.
minou com a devida allençt:o todos os papeis que lorão
suumcttidos ao conhecimen~o do senado, não prestou
mes~o toda a sua attenção aos.artigos. do projecto que
se d~:9ute.; porque, ~~e S: Ex. ttvcsse hdo a representa9tio fetta a ~amara dos Srs. deputados, e que se. acha
impressa e .]unt:i a esses documento~, se tivesse hdo as
diversas informações que farão prestadas a respeito da
pretenção da companhia, <le certo o nobre senador nüo
us:uh da lingungem de que usou.
·
Já Jwntem, re~pondendo ao Sr. senador pela província
de Goyn, cu mostrei' que se não tr<tla lJOje de conceder
6. companh:a União e lndustt·ia um novo emprestimo de
6,000:000$. A companhia, em virtude do contrato celebrado cem a presidcncia do Il.io de Janeiro, obteve o
endosso do governo da provincia peJa quaotia de 1.000:000g
que for~o levantados no B~mco do Brasil. Com essa
qnantia e com alguma parte das prestações· dadas pelos
accionif-~as fez-~e a E>strada entre I'c'tropolis ~Pedro do
Rio, e :unda hoJe os está devendo a companhia naqaelle
estabelecimento sob a garantia da provinc1a do Rio de Janeiro, pois que, não tendo os capitnes precisos para pagar
este emprestimo, é obrigada a rtformar <IS suas letras
de quatro em ~uatro mezcs, porque dll ntio se p0dem fazer emprcstimos a prazo maior. E, como actualmente as
ci!'curustancins n~o permittem que esse estabelecimento
col'ltinue a ter emprestadas tüo avultadas sommas por
longos prDZt,lS e const:.m1emente renov<Hlos, já declarou á
admiui~traçüo da provinch que tem necessidade ~~o sou
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embolso. A província do Rio do Lneiro tem, pois, ele
O Sn. Fo:NSECA.: -Porque receio que llaja nova elo~
o sacriüciu indispcnsavol pm·a pagar estes 1,000:000~ copção, como tem havido até aqui.
de que é eulossanre, e que forão todos gastos cm uma
O Sn. DIAS DE CARVALno :-Para cvitannos essa departe da estrada situada no territorio da mesma p: o- cepção, está o govemo plenamente autorisado pela resoYinci:t.
lução; clla dá-lhe a faculdade de fazer a novação do couPela lei de 1857 forão garantiuos á companhia trato;
por cssa novação o governo pó de estabe Jecer todos
2,000:000$ j fez-se uma novação DO COntrato, emittirão-se qua~tas garantias forem necessarias para segurança dos
apolices correspondentes a esse valor, e sou a caução des- capllaes que o est~do empregar nessa em preza.
sas apolices forão levantados 2,000:000$, parte no banco
Eu, senhores, não trato ne~t.1 occasi1io de sustí-nlar
Rural e llypothecario e parte no banqueiro Souto. Do- nem de defender tudo quanto ~e tem fdto, apezar de que
pois esta som ma ,r~s~ou á casa bancaria Mauá, 1\Iac Gre- estou convencido pelo conhecimento quo t('nho das pesgo r e Comp., e foi tirada da somma que essa casa· deve soas que dirigem a em preza, ãaquellas que a te em dirigido,
ã estradl de ferro pela parte do emprestimo que tomou a peL1 s informações que tenho obtiJo ~>liunde, que, se a
seu cargo; e l1oje estou informado de que essa casa, á vista obra tiYe~se sido ndminist.rada po1' conta do esLildo, ella
dos apuros do commercio, já não fez as u!Limas r~formas teria ctl'tado tal vez o doLro daquillo que tem custado á
pelo mesmo p~azo por q~e ha'i~ feito anteriormente os companh:a; e per.mado-me de que, se o governo entenemprestimos ; Já os reduzm de se1s a tres mezes.
der que de~e entregar a direcção d. s obras á comp3nhia
Apres~a-se, portanto, o desfecho desta crise: a provín- como empr·ezarü p1ra concluir <~s que ~ioda restão a
cia do Rio de Janeiro é obrigada a pagar o3 1,000:000$ fner-sc, m1is Jucra1il do que fe as mé:ndasse fazer fOi'
aue endossou. A companh:a póde ser obrigada a carla sua conta; não quero, porém, intervir nestes detalhe•, li1r:omento a pagar os 1,000:000~ que deve á casa Mauá: e mito-me simplesmente. a julgar o que se n2_e apresenta.
r.omo os ha de ella realizar? Lauçonr1o na praço. os
A comr•anhia, senhores, tem já despendido 5,0uO:OOO$; ·
titulas emittidos pe'o governo? Acluráõ elles com- no seu requerimento C.tzia e!la mmção de 5,700:000~,
pradores'? e, se acha' em, a que preço serú '? N1w ha- mas estou informado de que posteriormente mais
verá, pois, um s::crificio muito cons!dcravcl para a 200:000S se tcem despendido na contmuação dos trabalhos.
companhia Ee e!la tiver de realizar c~gora o pagamento Esses 5,900:000~ silo compostos d~s seguintas add:ções:
desEe cmprestimo? E, ainda qu1ndo obtenha os recursos 2,iOO:OOOS dados pelos accionistas; 1,000:000~ por lep 1ra este pag:~mmto, de que meios lan~r.rá mão para ccm- tras tiradas do Danco do nrasil; 2,000:000~ da rasa
cJuir as obras começadas 'I A companlli.1, pois, apresen- Mauú; e 800:000~ que são devidos ao banqueiro Souto.
ta-se ao corpo legislativo reclamando o auxilio de mais A conclusã•) da obra segundo os calcu ·os da companhia
3,COO:OOO~ para concluir a obra que está adiantada entre tem de custar ainda 3,300:000$; para estes 3,300:000$
Pedro do llio e a ciiade do Parahybuna, e 3,000:000~ concorrêtão os accionistas com o restante das Sll~s presFJra realizar; note b~m o nobre senador, o f mprestimo de tações 111 importancia citada de 900:oooa; para fazer face
2,000:000$ já contr.;l~ido sob at!fuelles titulas, autorisados á diff~reuca é que .>ão pedidos estes 3,000:000a. Se, pois,
pela lei de 18~7, e pagar cs i,OOO:OOOg endossad•1s pela a companhia tem despendilo a somma de quasr
província do Rio de Jaoeir?· Não sã?, pois, G;OOO:OOGU 6,000:000$, é evidente que uma garantia já exi~te para o
que de no \"'O se prestão,. mas e a consolldaçào do empres- novo auxilio que lhe vamos presta~. Não duvido que toda
timo autorisado pela lei de 1357' e o ragnmmto do que esta somma seja superior aos gastos que r.:clama a cona provincia do rtiO de Janeiro adi~lllOU (•m CÍrcumstancias clusão aa estrada até o ponto de que se trata; mas, se o
J'avoraveis p1ra ella, e que hoje só podelia realizará cus- ~overno, em conseqnmcia dos calculas e ex:;mes a qutJ
ta de penosos socrilicio,,
m~ndar procede1·, l.lbtiver a convicção de que não é preMas, ped:ndo este auxilio, porventura a companhia cisa toda a somnn, não fica obl'ig11do a contr .. hi-la por
preLnde aprove:tar- se só dos b(neficios ddxanJo os emrrestim:J :tome elte todo~s as cautelas que lhe forem
encargos ao governo? Pl'eteodet á a resolução que as- act:.tl'>elhadas para impedir o desperdício dos dinheiros
sim se faça? Não, stuhores. O que diz a resoluçao? Re- publicas; é isso o que nó> desejamos. NóJ não obrigamos
conhece a necessidade do auxilio, dá á companhia com o governo, autorisamo lo sómente; r. ça elle os contratos
a condição expressa de que o governo fará novação do com toda a srgum1ç:>, de maneira que a quantia ora vocontrato. O governo, se julgar conveniente, ficará como tada seja m!liciente,ou mesmo se redma; e assimficaráõ
proprietario da estrada ua razão dos auxílios que lhe satisfeitos os vot:Js do corpo legislativo.
Se as obras pu~crem ser feitas com um dispcndio meprest~r; se não for necessario contrahir o emprestimo
fora do paiz ou dentro delle, se bastar a sua garantia, nor, a vantagem será para a em preza; e eu neste ca· 0
elle a prestará ; se melhorarem as circumstancias do dou muito pela intervenção do governo, pmque ell:t
mercado monetario e o governo puder emillir bilhetes tirará todos os escrupulos áquelles que porventura
do thesouro que sejão descontados n'ls es Labelecimen- possão desconfiar que nilo tem llavido toda a fiscalisação
tos bancarias, obterá os recursos nccessarios para ir em nas despezas por parte da companhia.
aúxilio da companhia, sem recorrer ao cmprestimo cxSr. presidente, o nobre senador fez algumas obser·
ter?o; e li!- .todo o caso fica liv1 e p~ra escolher o que vações contra a resolução, não direi que a combateu,
maB convwr.
porque S. Ex. muitas vezes disse que era essa a sua
O que o Sr. presidente do conselho disse na camara intenção ; argumentou com o estado das outras pro,•indos Srs. deputados foi que não se devia atar as mãos cias, disse que não tinh:lmos olhado para todas ellas
ao governo nesta opera~ão, que se devia deixar-lhe toda com igual attcnção, e eilou até a sua propria prov:nçia;
a liberdade, não só quanto ao contrato, mas tambem Eu não desconheço que nóJ não temos meios de 1o·
quanto aos meios de auxiliar a companhia; que, se o go- dtJr 13: e:tar iguaes auxilies a um tempo a todas as pr( ..
verno entendesse que era preferivel, prestando auxilio vncias; mas, senhores, quando se trata de ouras pcentrar desde logo como proprietario da empreza 0 pu,: bliras é neces~ario que nós concebamos um plano, que
desse fazer; se ent('ndr.sse que era melhor deixar a procuremos executa-lo completamente; e, como as obras
administraçüo da estrada a cargo da companhia, dando a hão de começar em algum ponto elo imperio, esse ponto
sua garaptia par~ que se contrahissc o emrrestimo, ou, parecerá por algum tempo mais favorecido do que os
contralundo~o duectamrnte, que lhe não lasse vedado. outro•, até q.ue c'hegue tambem a elles o mesmo benefi·~:o.
:Port(lnto, temos da parte do governo a declaração de Porventura, q uan'ao nós autorísarnos o emprestimo
de 12,~00:000~ para a estrada de ferro de D. Ped ·o II, que
que a emprcza é util.
come~ou n:) município do llio de Jan('i.ro, que não passa
O Sn. FONSECA:- Não contesto isto.
por ora da provincia desse nome, póc!Ne dizer que não
O Sn. DIAS DE CARYAtr.:o:- Dt'm, se o nobre se· fizemos uma obra rle utilidade geral para o imperio 1
~ador não contesta i~to, nem a utilidade, nem as neces- Quem o contestar ú com fundamento ? A estrada havia
stdades da companlua, pergunto cu: porque razão com- de começar (JD ~!gmn ponto; que ponto mais npror.ri.Hlo
b:Hc a rcso!Ut;ào que se discute?
Jo que o munir,• pio neutro, pa1a que n·Jile comcçneso
fo.~zer
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a cons!rufr-sc a primcit·a cs~rada de ferro que em um fu·· contr·ahir o cmpreslimo fóra do paiz, Icem ímnedido a
turo rn:ds ou menos prox1mO terá de set' continuada re~lização deste Leu. ~cio. á província de S. P~ulo. Se .
pelo interior do Brafil ? No mesmo caso está a estrada pois,,o nobre senador· Já tem para a sua. provincia am be:
de rodagem da companhia Uuião e Industria; ella in- ne~c10 desta 01 dcm 1 como estranha que nós os miteressa nrro só ó província do Rio de Janeire, como á neiros .....
província de 1\hnas, e logo que chf·gue ao seu termo
o. S_n. Fo~SECA:- Mas não estranhei,.nem estranllO.
outras províncias do norte collreráõ importantes vanta- eu lana o m~smo.
.
'
gens dessa via ce commuuicação interna.
O argumento que hontem produziu o nobre sen::tdor
O Sn. DIAS DE CARVALHO. - Quando eu uso da expela provinda de Goyaz a respeito da inutilidade desta pressão-o nobre senador estranha- é em refereucia ás
emnreza por causa da estrada de fe1 rode D. PeJro II não mas palavras ha pouco proferidas: «Isto ha de passar
não pror.e-!1; em primeiro Jogar, porque a em preza UnUo por força, porque a resolução é protegida por senadores.
e Industria não pára no ponto por on·fe e>tá traçada actual- deputados, etc.» E' a isto que eu me refiro. O nobre se~
mente a estrada de fêrro, e lia tem de pr nctrar a t~ 0 nado r nãr:> tem razão, porque a sua província já obteve
interior da província de Minas-Geraes, tem de seguir até auto~ is~t~ão do corpo Jegi~lativo para conseguir um beo Rio dal Velhas; e, desde que a estrada se afasta do pon- neficw 1gua1, se não superwr, ao que nós ora pedimos e
to por onde l1n de vir a passar a estrada de ferro de que bem pou~o se estende á nossa provincia; entretanto
D. Pedro II, tola essa linha de summo interesse para a que o favor fello á rle S. Paulo é só para ella. A cstraüa
proviocil de Minas-Geraes está fóra do parallelo da cs- para. a qual nós h0je aivogamos um auxilio pertence na
trada de ferro. A estrada não corre parallcla senão mtli ma:ama parte por ora á proviocia do Rio ue JJneiro;
r.emotamente dentro da província do Rio de Janeiro; c esse a l'I1Jnas-Çeraes apenas se e~tecde cinco ou· seis leguas
mesmo espa~o n'io é dt! tal cxtemão que se prejudiquem pouco m:ns ou 1~enos, mas nos esperamos que ella ha de
uma á outra. E dPmais, &.. pl'cciso notarmos que esta em- chrgar algum d1a ao vento terminal.
.
preza, de proporçü~• muito maismediocr·es do que a NtraPo: t< nL?, cnca.rando a queHlio por este lado, o nobre Ee-·
da de f~rro, lu de proiluzi1' os seus re,ulwrlos irmnediata- uaclor esta no ugoroso dever de concorrer com o seu,
nv.>nte, talvez que no anno sC'guiote tenhamos a estrada 1 o o para que tao1bcm ~e preste um auxi11o frs pro\·incias
cr•nclui la até a cidade do Parabybum. E quando teremos do fi~o de Jdneiro .e de 1\linas-Gerae~, afim de que ellas
nós a· estrada de ferro tocando os limites por onde passa possao ve~ conclurda uma obra, não simplesmente traa estrada da companhia União e Indu~tria, mesmo ad- çad ·, uwe Já começada e bem adiantada •. Supponl10 que
miltirdo que as condições do contrato feito com a com- algumas observaçút·s do nobre senador ttverl!o cm vista
panhía sejáo ponlualm~·nte executadas i Só talvez daqui a o que eu díEse. honrem ~.respeito da inconveniencia de
oito ou .a nove annos essas estradas terão de encontrar-se se ne~arem ho.! e. os aux1ltos, porque se perderia tudo
no valle do Par:~hyba.
q~anto e~t1va le1to. Eu disse hon·em com franqueza que
Pois noe~paçode oilo ou noveannosnãoconvemdarmos ~~ao nprcserntava.est? argumento como uma ameaça, que
a mão, auxiliar o com me reio, a lavoura da província de ~presentava-o nmp.e.-mente como o resultado necessario
niiuas-Geroes, e de uma. parte da do Rio de Jancirot clan- de uma r~cusa do favor pedido. Ahi estão os balanços da
do-lhes uma est:ada mais commoda c facil p:1ra 0 trans· companb1a, os documentos apresentados, que mostrão que
po' te de seus productos e das mercadorias? Niorruem o d _nheiro está gastot g.u~ já despendeu ,os 2,100:000$ -redirá qu.:; não. Além dis:o, a estrada de ferro para pr~odu- celmlos dos seus accJOnrstas, que esta. responsavel tirn
úr vantagens publicas e rendi!l:rentos proprios é iod:s- banqueiro pela quantia de 800:000~, e que para fazer faco
pcnsavel que se.ia auxiliada por estradas dtl rodagem que a este deseJLbolso só tem os 900:000~ a que estão obrivcnhíi.o ter a ditfe:entcs pontos que se entronquem nessa gados os acclooi•ta•. E-tá, pois, o capital da companhia
estrada ; porque uão Ferão sómente os productos das c.omplctamQntc absorvido; o dinheiro prestado pela promargens da estrada de l't!rro os que ~ba~leceráõ de car- vi~cia da Rio de JM1eiro tambem está gasto, o.que pragas ess'l. e.; tradu; 6 preciso que se procure por todos os VelU do auxi!io dado pela lei de 1857 está igualmente desmaios f;~cilitar :1s commun:cações dos differentes pontos pendido; portanto, ou as cbras hãó de parar, ou novos
productores do interior, para que ella tenha concurren- :~uxilios se dc,·em pnstar para que ellas continuem e se.
cia de transportes que compense os gastos de sua cem- concluão.
truC•iÍÍO e conservaçã-o. Encarando, pois, a questão por este ' O SR. FoNSEC,\. <lá um apartc>.
lado, vê b:!m o nobre senador que uma estrada qoe chama · O Sn. D!AS DE CARVALHO:- Se nilo forem prestados
a ~i a pro::!ucçã_n de municípios imp~rtontes, de _ricos pro- :novos anxdios sem duvitla a obra ha de parar; alli estfio
ductores de cal é, ha de ser sem duvJua um auxrfiar pode- hoje, como é facto publico· e notorio, occupados 3,000
roso dessa mesma ~tstrada, que ora se diz que a inutilisa .. trabalhadores. Sabe-se ·qual é a difiicufdade' âe obter-se
O noi.Jre senador disse que a sua província nii·o tinha
J
sido consullad.l; mas perdóe-me que eu, sem querer mos- e!ll o no>so paiz um numero tão consi eravel de operatrar nisto bairrismll, clrame a sua attenção para 0 se- · n?s para qual~uer obra, todas as despezas que teem sido
fe1tas em rt:volver a terra, em traçar planos, fm conduzir
.
guinte ponto. A provincia de 1\Iinas-Geraes é toda cen- pedras, rm c0rtar madeiras ; tudo i:so se inutili~ará St.\
trai ; e!la não tem um só por! o de mar por onde exporte as madeiras não f;.~rem collocadas nos pontos para que
as mercadorias dos seus dill'eren!es pontos, entretanto forão destinadas, se as pontes não forem construídas, osque a provincia de S. Paulo conta alguns portos e portos paredões nf.o forem feitos, se a terra revolvida não for
muito· comu.crciaes. (Apoiados.) A província de S. Paulo convenientemente disposta e depois macadamizada: e
não pó de queixar-se de não ter sido consultada pelo tudo isto podcrâ fazer-se sem o auxilio. pedido? :Eis a
corpo legi~lativo sob o ponto de vista de a.uxilio para questão ; se os nobres senadores me puderem mostt·ar
estradas.
que l1a um recurso para que a estrada se conclua sem este
O Sn. FONSEC,\ : - Nüo me queixei, c.lissc que podia auxilio curvarei a cabeça; mas, se n!io puderem mostrar
f<~ltar dinheiro para as outras t•rovincias.
que a companhia sem este auxilio pó de marchar, então diO sn. DIAS DE CARVALDO: _ Permitta-mc 0 nobre rei ·que os sacrificios feitos pelos accionistas no valor de
senador que eu vá continuando nos meus argumentos 2,100:00ug, os sacri.tlcios feitos pela província do Hio de
como Deus me ajuda.. O nohre senador, dizia eu, como Janeiro· no valor de 1,000:000S, os sacriJJcios feitos peJo
paulista, não póde queixar-se de q.ua tenhão sido nega- e~tado na garantia de 2,000:000$, que os ]Jade pagar, porcios á. sua província auxilias pelo corpo legislativo, q11c a companhia não tem meios de o fazer sem concluir
mesmo para os melhoramentos ele e· t.rada~. Veja 0 no- as obras começadas, serão todos elles perdidos, porque a
bre sem dor que o governo está autorrsado para contra- .estracla, na o sendo levada ao seu complemento, não póde
J1ir um emprestimo que sirva p1ra construcçflo de uma prestar utilidade alguma. (.4poiados.)
estrada de ferro de Santos a Jundiahy. Se nã::> c0meçou
Senhores, eu não duvido que o producto da r(>nda q.ne
ainda essa obra, nã•J ó por falta rle autori•ação elo corpo se orça para o l'u:nro nno corresponda aos calculos or,l
legi,lulivo i crn!J:\raços da ailministrat;ão, diJiiculdüdcs cm feitos; púde muito bem acontecer que a renda da estrada
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fique arruem desses calou los; mas, em relação ao e>tado,
eHl ccnsi Jeração éeve dcmo,ver-nos de tevat· ao fim a
obra começada? Certamenle que não. Se a comp: nllia co.
brassc por si só, se ella nã0 tivesse tido !l3cessiJade de
a~xilios, ~e lh'o_s não til'ossemos já prestado, Lem, podcnamos cltzer-lhe : - p:ocedestes mal, uccommoaai -vos
com o resultado dos vossos calcules-; mas, depois de
lnvermos estendido a mão á companhia, llOH[UC ~ia
mos nos seus tl'all:l!hos a sati~facão de uma necessidade
publica, ab.•nloria-la hoje scriâ não só sacrificar 03
interesses da companhia, m:\s os do estado, interesses
que estüo já boje na razão equivalente, se não superior, aos dispendios feitos por parte da compa·
n!Ji:l.
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accusarmos nquillo mesmo de que n6s somos os prime-Iros respomav01s.
Eu peço, pois, ao nobre senador que, se clle está, como
eu supponho, animado do desrjo de concorrer para que
esta companhia !ove ao fim a obra começada, se dê
ao truballw dJ ler a exposição feira pela directoria da
comp:mhia quando pediu o auxílio ao governo; :1hi achará
todas aS informações, pelas quaes sepóde com encer d·~ que
uma g1·antle parte·. d1 som ma ora pedida estú gasta e' que
a parte restante ó wdtspensavel p;lra conclu:;ão d.ls obras;
peço ainda ao noLrc senador que leia com toda a altcnç'ii.o o parecer muito bem elaborado pela commissão da
cannra dos Srs. deputados a re~peilo dest1 ma teria, na
qual encontrará todos os detalhes a respeito, cá vista dfsses documentos se coa vcnccrú de que nfto é pos&ivel
dispensar este auxilio sem querer o aniquilamento ou a
mo: te da comp:;nhía. Eu desejaria q r.e o nobre senador
não cmpregílsse no ~eu discurso uma expres~ão que não
me parece bem CJb1da, que n~o chamasse a companhia
de fallida.
O Sn. FoxsncA :-Disse que não tem meios para p:lg>r, que o !ludo r ha Je pagar por clla.
O Sn. nus DE CARVALno :·-A companl1ia n:!o está
no mesmo caso de um particular, clla emprehenLleu uma
úbra de interesse g(:nd, provou rcrante o estauo que os
seus recursos erão inmfibentcs.

O''nobre senador acredite oue estamos todos de 2ccordo
em não querer que o cstadÔ passe por decepções,· c é
para isso que a resolução autori~a o governo a fazer novo
contrato. Bontcm um nob:e senador nos disse que elle
votaria do preferencia ptlo encampamPnto d.1 companhia,
para que o estado tome a si a obra. Se o ~o vemo assim
jtdgar ccm~en:ente, elle póde Lt:ttar com a"' comp~nhia e
solicitar. do corpo legislat1vo 11:1 sessão do anno Fe3u!úto
cs meios net.:r:ssarios para realizar esse P' n.;amento; e
2ssim ficadõ desvanecidos os cscrupulos tlo nob:'e senador; nus cu não pen;o elo mesmo modo, estou convcn
cido de que o estado ganllJl á mais em servir-se da companhia como emprezaria na comtrucç:lo da estra!a, afi:n
(Cntzão-se diversos apartes.)
de que, concluída clla, possa o gov~rno en~ão des::;propria-!a da parte restante que fic:trpertencendo r·os accioMas o que cu estava demonstrando é que a companhia
_nistas. Seuhores, contriLuíndo o estado com um capital antes de empregar tod~s os seus capitaes mostrou pede G,OOO:OOOU para uma empri!sa que presta somente rante o governo que. pr~ci5ava de auxilias para ultimar
3,000:000$, é obvio que o estado tem clom terços do as obras; se o governo t1vesse negndc) esses auxilias; se
t.:apital da empreza, e então com muitas Llci!id•~d~ c pe- não tivesse feito as primeiras concee~õe5, qu~l seria orequeno sacrificio póde tornar-se senhor de toda a estrada, sultado? ~... companhia ter-s~-hia dissolvido por não poiJ acredite que da parte dos accionistas n:ío haverá o me
der cumpnr ? s~u comproml&so ; e então perderião sólJOr obstaculo nesta transacção. Hontem já eu disse, tra- mente os acc:onlstas, c não o e~tado.
tando dos erros na concepção deste plano, que o principal
O Sa. FoNSECA : -E' isto mesmo que se chama i'i.!lconsistia em nüo se ter examinado :..ttentarnentt', antes de
· se autorisar a incorporação de companhias do e~trndas: licla.
cm primeiro logur, a sua mtureza, se são geraes ou pro0 Sn. DIAS DE CARVHTIO: -Nada perderia, porque
vinciaes, e a sua direcção; cm sC'gunào logar, o custo pro- nada tinha adiantad•J. Hoje, porém, ~:s circumst~nci::.s
v:J.vel de cada lcgua, r.fl;n de que se pudesse attentamente :são di·;ersas. A companhia provou que não podia levar
pes:tr os c:ncarg:.Js que qu~Jquer companhia toma va sobre ava1ate a empreza sem esses auxílios que lhe forão dados;
:;i crão ou não superio1:es at'S recursos com que pretendia hoje é preciso não q.b:mdc-n:.~r a cmp1 eza neg:m!lo-lhe os
estubelec(~r-se, porque só assim poder-se-h ia evitar as de- meios de poder coacluir-se; nüo é hoje a occasido mais
ccpçücs de que 1:os qtlcixomos. A este respeito o meu opportum de podermús lançar em rosto ú compauhia .....
Jiiemamento é o seguinte : estou disposto a prestar o meu
0 SR. FONS:ECA dá um aparta.
voto para que se concluão as oLras começadas; não o
o
s~~ DIAS DE C&.n.VALIIO:- Não digo que o nob~e
d:J..rei, porém, a nenll.uma no,·a cmproza, porryue não di!GGJO' que o estado seJa s:lLrecarmgado de onus com que senador o fizesse, mas outros lhe 1ançárão em culpa ·03
11ão póde; concluão-sc as obras que estüo começa<bs, e erros de calculo e a~gnment~rão cc·m elles para contesnão deixemos pci·clet· os c:lpitaes dos particulares c do taL' a utilidade d:t medida ; mas. e=ses erros dcvie:o tér
0stado, que estào empregados nessas olms; depois que sido previst~s na época cm que a companhia se incordias forem levadas ao firn, então ou contmuomos as mes- pol·ou e antes que fosse app1·ovada. S·J eutão se tivesse
mas linhas já começudas eu c> meccm:'ls novus. O nobre prestado toda a attcnçüo aos recur,o; da cmprcza, versenador que hont~~m fal.lou nesta questão accusou o es- se· hia que não era passivei co:n um c:~ pita! de 5,000:000$
pírito de especu1~1çües que tem presidido á~ nossas em- poder e'Ja f:lzer 150 lcguas de estrada, por mais facil que
prezas e pa~eceu attribuir antes aos pJ.rtiwlares aquil!o l'os~e o terreno por onde houvesse ele S<'guir, e ainda
•{UC eu ceotmJcro que é culp:-t do estado. O nobre seoador quando as circumstacci:ls não tivessem variado intdratrouxe-nos a q!~estão de navegação entre as d'ffçrentes mente, como tcem variado entre n6s.
provincias garantida pelo e1tndo; mas, pergunto eu: foObserve o nobre senador quaes erão as circumstanrão os p::rticularcs que se Iembrárão de fa~cr essa espe cias do Dl'a~il qu~n·lo se incorporou a comp3nhia ; comculac.ão ouro·. o estado que por meio de. uma !t.:i afltori- pare os preços dos jornaes c da alim~ntação nessa época
:Jou a incorporação clcss~s componhias e despertcu o com os preços actuaes, a abuncl::lncia de capitaes de então
e.::spirito de <:mprozH, prorccttendo-!he aux11ios que não com a c~cassez de hoj<', c verá fe ainda qur.ntlo os calforão sufficicn~es para a SU[I rearzaç.ão? L~:Jgo, o estado cuJos tivessem sido feitos com a maior ~egurança C'm
não tem hoje razao de queixar-:::e desse espicito, porque 1852 se poderião preqalecer quando ns circum~tancLs
foi elle o primeiro a deeenvolve-Jo entro nós; e nr.m eu o U'lo inteir:.~mentc diversas. Portanto, Sr. presidente, se
ccn·suro por isso, porque ,entendo que ó obr:gação nossa ningucm contesta a utilidade da em preza, se nllo se pódc
procurar por todos os metos a nosso alcance desenvolver negar que S(m este novo au:dlio t!la morrei á necessaa riqueza tio paiz, augmcntar o comme1 cio e a navegação, riamente, c com clla se perder~õ os capítaes particula:~briudo efacilitando a cc.mmunicação intenm de umas res e publicas até agora dcspendidoa, nenhuma razãó eu
eom outras províncias. Portanto, se espírito de especula- vejo para que nós neguemos a nossa approvaç:lo á rcwção hou ve nessas cmprcz~s, esse e~pirito tem sido anima- lução que veiu da outra camara.
Quanto ú segurança dos dinhcir~s pu blicos, quanto ao3
do pelo governo c pelo corpo Jegí~lativo; e, qu;,nrlo somos
nós os p1 imeiros: u acenar com van't3gens aos capitue.s melhoramentos que podem prov1r da novação do conpm t:culares para que Ee incorporem e realizem em prezas trato, eu dcpo~ilo n:>· governo toda a confiaw;a, e espero
'Iuc jul3:1mcs utei:;, não é a tribuna o lt'gar m::âs proprio cp·w, munido do podcrt•s tã:) amplos cerno lhe são dados
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nesta resolução, elle .s:.be1á ultimar o nPgocio de uma
maneira que ~eja s.~tísfactoria a tolos nós. Voto a favor
da n solução.
Os Sns. JOIII:\1 E MENDES DOS SANTOS : - Apoi:ido,
muito bem.
A discussão ficou aJiada por não haver casa.
O S1t. PRESIDE:NTE deu para ordem do dia da seguinte
:sessão:
1a c 2a difCU~são da proposição da camara dos deputados cli•pensando a~ ll'i,; tle amortizaçã•> em favor da
irmandadt! do Santissi•lio Sacramento da Vllla de Caldas
c outras corporações de mão morta, com o parecer da
commissão dt! fazenda ;
1.a e 2a discussão da proposição da mesma camara
mandando contar ao soliCitador dos fdtos da fazen.Ja da
província de :Minas-Geraes, Antonio Teixeira Alves, aposentado por decret.:> de 22 de agosto de 1855, o tempo de
serviço au torisado pela re~pectíva junta da fazenda;
E, além das ma terias já designadas:
1a e 2a discussão da proposição da dita camara roncedendo ú companhia Nereida 12 loterias, que correrúõ cm
quatro annos.
Levantou-se a sessão a 1 hora e 5 mina tos da tarJe.

Se!!isão em 1 de sctnttltro.
PRESIOENClA DO Sll. MANOEL IGNACIO CAVALCANTI
DE LACERDA.

Parece1· da mesa sobre aindicaçdo do Sr. ba.
rão de Quaraltim.- Approvação dafulha dos vencimentos
dos empregados da sec1etaria e paço do senado.-Ordtm
do dia.- P.pprovaçào em ultima discussão da proposta do
poder executivo fixando as forças de terra para o anno financeiro de 1b61) a 1861.- la t 2a discussão da proposição da camam dos dPputados di.~pensando as leis de amortização em jal'O!' de diversas irmandades e corporações de
mão morta. JHscursos dos Srs. visconde de Jequitinlwnha e Ferreira Penna. Emenda do Sr. visconde de Jequitinhonha. Urgencza pedida pelo Sr. JJJendes dós Santos pa1a que a proposiçcZq entrasse em ga discussão na
sessão tmmediata. Approvação.-1a e 2a discussão da proposição da camara dos drputados em favo~ do sol:citador
dos feitos da fazenda de lllinas, Antonio Teixeira Alves.
Adzamento du Sr. visconde de Jequitinlwnfla • .Discursos dos
Srs. visconde de Jequitinlwnha e Vasconcellos. Rejeição do
adiamento. Passagem da proposição para a ga discussão.Continuução da fa discussão da proposiçãa da camara dos
deputados concedendo favores á companhia Uniao c Industria. Passagem para a 2•. Observuções do SI'. viscoude
de Jeq!litirzhurdza.
A's 1O S/~ l1oras da manhã o Sr. preEllente abriu a
sessão cem 30 s, s. senado1 es.
Lida a acta da antecedl'nte, foi approvada.
Não houve expediente.
0 SR. 2o SECl\ET.ARIO leu o seguinte
SUMliiARIO.-

PARECER:

·« A mesa, tendo examinado a inilicaçllo apresentada
em sessão de 15 do mez passado pelo Sr. barão da Quarahim, pa · sa agora a dar o seu parecer sobre cada uma
das alterações ao regimento interno, que nos seguintes
termos propõe o i!lustre senador:
" 1.o Saho o caso de urgencia, não se admittirá a cllscus~ão de requerimentos senão aos sabbados: poderão
JlOrém ser apresentados em qualquer dia.
·
" 2.o Os requerimrntos terão uma só discussão e sobre
elles não se p 1derá faltar mais de uma vez, excepto
autor, que poderá fallar duas vezes.
• s.o Sempre que não haja ninguem com a palavra,· ou
não estiTer na casa nenhum dos que a tiverem penido,
dar-se ha por encerraria a disc·ussão da rnatcria e será
votada na ~~guime st·stão,

• 4. 0 .?o. se ped!r o ndiamento ou fizer qualquer moção
que ex1p 1mme.dm1a votação, e não llouvc:r numero legal
para votar-se, julg'ir-se-ha a discussão encerrada c pro~
srguirá a discussão da mataria principal.
• Qu~nlo a~ art. 1°, . observa a mesa que, se el~e tem
por 11m 1mped1r que a d1scussão de qualquer requerimC'nto
tome o tempo de;tinado a outras materias mais importantes e já incluídas na ordem do dia, poderá tambem dar.
Jogar a um de dous íuconYeniontes não meu os .attendiveis: o de ficarem inutilmente d(lmOJoldos por uma ou
mais sem:was os pedidos de inform1ções e outros actos.
de simples expedzente c economia interna do senado; eo dl• tornar· se necessaria a approvação de um segundo
requerimento, para que estes mesmoa assumptos pos~ão
ser discutidos como urgentes.
• O actual regimento (art. 5z), dividindo todas as proposições em projectos de lei, emendas, pareceres de commissões
e indicações, não falia de requerimentos ; mas na prat ca
teem elles sido admittidos, quando se Iimitã.o a .pedir
informaçõe~, ad mstar, dos pareceres de que trata o
•
art. 6!..
cc Assim, qualquer requerimeolo man.-Jado á mesa por
um membro tla casa e apoiado por cinco é logo posto a
votos; mas, se h:t quem peça a palavra para fallar sobre
elle, fica adia rio par a a sessão seguinte : esta regra com
as morlificações que agora propõe a mesa pareGe-lhe preferível á do art. 1° da indicação.
«Do gue fica exposto vê-se que n1Io é presentrmmte
necessana uma. nova deliberação do senado para aue os
requerimentos tenhão uma unica discússão, como se
propõe na fa parte do art. 2o. Quanto á 2a parte, enrende a mesa que é igualmente desnecessaria, porque
nada innova do estylo até o presente observado.
«O art. ao, se fosse adoptado como se acha redigido, tcria por unic0 ttfeito OSflaçar até o dia seguinte a votação,
que fm virtude das disposições actualmente em vigor deve
ter Jogar logo que termina qualquer di•cussão. Presumindo, porém, que o intento do illusrre autor da indicação é que se dê por encerrado o debate sempre que, não
havendo quem f;1Jle sobre a mate ria, não estiver presente
o numero de membros necessario para a votação, não
póde a mPsa, sem ser contradictoria, deixar de assentir
com a modificaç.~o que Dgora apres• nta a ,uma reforma
já por ella propo~ta em ~eu pa•ecer de 3 de julbo de 18M,
não obstante ter sido rejeitado pelo senadJ na sessão de
7 do mesmo mez.
cc A mesa enten•le que o art. q.o deve ser approvado,
to• nando-se mais clara a sua redacção, e, de confurmidade com as op:n·ões que tem mnn:festado, submette á
consideração do st:na lo ns seguintes emen .Jas ao regimento iutcrno:
« Ao art. 52, parle fn, depois da palavra indicações,
accrcscente-se: - e requerimentos que tive: rem por fim
pedir info:milções.
• O art. ·.64. seja substitui do pelo sPgninte!- Qu~ni!o,
porém, os pareceres das commissões se limitarem a pedir
informaçõt·S, ou que algum projecto ou indicação eutre
em discuAsão, terão a mesma marcl1a dos requerimentos.
• Additivos para serem collocados dcJ·t is do art. 67.
•Artigo. Os re~ucrimentos serão subm ~li tidos á votação
na sessão imme<ilata áquella em que forem lidos e apoia·
dos por cinco senadores ao menos; se, porém, houver
quem peça a palavra para fallar sobre e!les, 1lcará reservadil a discus~ão para o dia que o presidente designar, e,
no caso de urgencia, para a seguinte ses>ão.
»Artigo. Na unica discussão que de,·ern ter os requel i·
mentos a nenhum senador será concecliJa a palavra mais
de urna vez, excepto o autor, que pode1·á falbr duas vezes.
« Não será considc1ado como autor o que· o!l'erecer
emenda ou adiamento ao requerimento em discussão. ·
• As disposições deste artigo são applicaveis aos requerimentos de urgencia e adiamento c aos que tiverem por
objecto qualquer questão de ordem.
~ :Artigos additivos para serem callocados depois do art. 9O•
• Quando se requerer o adiamento da ma teria em dis •
cussão, ou se suscitar a respeito deli a qualquer questão
de ordem, c nã.o houver na casa o numero necessario
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para votar·s~, jul9ar-s~ ha prrjudicad<1 _a q~rs~1'io inciJente e contwllat a a d!SCllssão da nnte11a pl'lnClp:.d.
" Quando, depois de tres d!as de discus;ão sobre a
mesnu matoria, não houver m:us na casa quem tenha a
p:.tlavra, o não se pu.ler votar por falta de numero, jul15ar-se-ha encerrada a discus ão.
.
" Paç•> do senado, em 30 de ago-;to de 1859. - Manuel
Jqnacio Cavalcanci de Lacel'tla, pre·i lente.- IIerculan l
i'err&ira Peuna. 1.o secrelario.- Frederico ·de Almeida e
A lbuquerq1.te, czo secretario. - IJimwel das Sa11l1•S Mai·tins
Vallasques, go sec1etario (com restric\õe~).- José ;liartins
da Cru.; Jztbi711. »
:Mandou-se imrrimir.
J:'oi approvada; follw dos vencimentos dos ompreg~
dos da secretaria o p<•ço do ~enaJo no mez de agosto
findo.
Compare~C:;ão no uocurso da sessão m:is G 81's. senadare$,
·
ORDEM DO DIA..
FlX.\Ç.lO

DE

FOIIÇAS DE

TERRA,

Entrou em 3a discussão a proposta do poder executivo
flx ndo ;;s forças de terra para o anuo linaoco:ro de 1860

a ~861, com as emendas da camara dos

deput~dos.

Não havendo debate, deu-se por encH;·ada a t.:I!SCU~Fão,
e foi apprev<Jda a proposta como se achava emendada e
remeuid~s as euH.ndus ú com missão de 1edaccão para
colloca-las nos seus d-:vidos logare5.
•
DISPENSA. DAS LElS DE AJIIORTIZ.~ÇÃO.

Seguiu-se a 1. 3 cliscus;ão da proposição da camara dos
deputados dispensando ::s lois de amortização em favor
da irmandade do S:mtissimo Sacramento da vil!a de Caldas e outras c:,rporações uc mão morta, cem o parecer
da commhsão de fi:!zmda.
0 SR. YISCONDE DE JEQUITI:";IIONllA : - Tem sempre
o senado reconhecido a import:l!lcia da questão sobre
amortizações, e tem sempre resolvido de uma maneira
conveniente c propria para não oll'ender a indu>tria do
paiz. Nós temos l_egislação geral a este respeito, estalegislação n~o tem sido na mente do senado ou da asscmLiéa
geral revogada.
O meu fim não é tratar da que; tão a respeito do principio, isto é, da utilidade ou incouvcniencia d"s amorti·
zações, t~pezar de que devo lembrar ao senado que pela
presente resolução proposta pela camara dos d!'putados se
11ede permissãl) para amortizar bens na importaucia de
598:000S ou 600:000$. Veja-se o que se tem conccdidv
cm eu!ras resoluções, e veja o senado filUanto é urgt-nte
pôr embaraços a taes proteuções.
1\ias o que desrjo é lembrar ao senado que esta proposição dJ camara dos deputados foi á commissão d~ fa
zeoda, em conscquenaia de u:n requerimento feito pelo
fundAdor de um hospital, creio eu, na cidade de Parallyhuna ; e&te benemeli<o cida•1ão tt·m gasto jã a importancia de 80:000~, e é muito provavel que a casa dJ qaridade que ellc quo:r fundar nào seja acabada com monos
de 100:000g a 13il:OOO$. Pede elle, senhores, isençao de
de eh a, etc., e no seu 1equerimento pede tambem outros
J>rívilegios, como seja, por exemplo, ser elle sempre
provedor até morrer.
0 SR. FERREIRA PENNA: - Elle não peJo h to i já
lhe foi concedido por lei provincial.
O Sa. YISCONDE DE JEQUITINIIONIIA : - Emfim, não
sei se poderia a lei provincial conceder isso, assim como
ter elle o direito de nomear cm seu testamollo quem o
lia J.e substituir i não sei se a~ assemuléas províncias podião fazer taos concessões. lUas ponhamos isto de partA.
Hequereu elle a isenção de clecima, etc.; fui este requerimento á commissao de fazenda, esta deu o sou parecer unicamente súbre este ponto, concedendo, como
devêra couceucr, a isenção dos pedidos impostos. Nilo me
opponho a isto, mas, nãl) se sal:endo aind.1. no senado se
toda~ c:sas irm::wd .. tks ou .maos mortas que pedem per-

missão para adquirir bens de raiz teem ou não compro ..
m:ssos, se estes estão approvad0s, entendo que a propo.;.
sição rüo póde ser approvaduem.que hajão in''ormaç<ics
elo governo a este re~peito; seria sem duvidJ, Sr. presidente, uma verdadeira relox:.11~ã.o se acaso se fizessem.
essas concessões sem primeiram~nte s:,ber se as irman.:
dados c~tão em regra, se existem na fúrma dt.s lds do
raiz. Emqu mto, portanto, nãomostrarem os seus compromissos e se esses compromi sos ·se achão approvdclos,
eu creio que nãt> se póde ~dmittir, não se póde C()llC•·der
aquillo que ellas pretendem. E' e~tc o oLjecto de minl1a
duvida, e não julgo nece~sar:o éntrar na investig1ção de
outros, porque entendo que será bgar de o fazer na 2a
discussão •.Mandar.ei, portanto, .á ~e~a o meu requerimento para que seJU tomado em cons1deraçilo pelo senado.·
Fo~ l1do e apoiado o seguinte requerimt:nto, que entrou
em diSCUSSãO :
cc Requeiro que se prção info;mações ao governo se
as irmandades nJenciont~das na propos1~ão que se di~cute
le núeus 1e~pcctivos comp omis>os e estes approvi.dos;
Sal.1 d.~s sessões, 1. 0 clt! setembro de I 8'69.-J~:quitinlwnha. >>
0 SR. FERREIUA. PENNA (I 0 secretario) : -Peço a pa"
lavra.
·
O. Sn. PRESIDENTE : -Tem a palavra.
O Sn. FERIIEinA PENNA.-Se eJ~:nminarmos as diversas
lc:is p1 omulgudas ne~tes ultimas aonos sobre a ma teria de
que se trata, c a discussão que tive1ão nas camaras, veremos que a muiras corporações do mãv morta tem-se
concedido dispensa das leis de amortização, para que
possão poss~ir bens de raiz até certo ,·alor, sem que se
julgasse necessario averiguar se ellas tinhão ou não com"
prcniissos h';;almente confirmados, talvez por se eoten:lcr
que egsa averiguação d.:via ficar a carg:~ da competente
antoridude local.
Não procurard agora ~>ustl'nlar a conven:enci:r deste
modo de proceder, nem contestar a necessidadt! de estabelecer Lt::m claramente as regras a que devem ficar
~ujeitas semelhant~_s conc~::.sõ~s, mas oi.Jservo que para
Isto Leremos occvs:ao m;w opportllna quando' entraf em
discussão um projecto que sobre a mesma materia foi
ultimamente oiTcrc·~ÍdJ pelas commissões reunidas dtl
fa?euda e lrgislação. Quanto ao requorimentil que agora
f.~z o illustre senador pela llahiJ, sinto não dar lhe o meu
Vi(to, m:•s espero que, attendeu1o á.3 razões em que me
fllilllo, seja o me~mo nobre senador o primeiro a conformar-se com ellas.
O projecto dJ oulra cam1ra, que nP.ste momento discut:mos, tem por ol,jectci di$pensar as leis de amortização
para que po>~ão possuir bens de raiz diversas corporações de mãt) morta, entre as quaes se acha compr.-l!endida a itmlndude do Senhor dos Passos, da cidade do
Par:..bybuno, da província de n!inr.s-Geraes. ·A càrgo
clt!sta mesma irmandade deve1á ficJr a administração de
um hospital de caridade, funlado por um di:>tincto e res·
peitavel ci ladão, o commendador José Antonio da Si!va
Pinto, que, tendo jfl oLt:do a ne~essaria permissão da as~
semuléa provincial, a quem, regundo o acto addicicml,
compete legislar sobre semelhantes e,tabelecimcntos....
0 SR. VISCONDE DE JEQUITI.NIIO.NIIA: -Mas não sobre
·
a amortização.
0 Sn. FERREIRA JlENNA:- À a:semb!éa não legislou sobre a amortização, limitou-se a pet·mitlir a fun'é!J.ç~o do novo hospital com os privi!ogios concedidos ás
demais casas de caridade da província, isentando de
todos os impostos provinciaes as do~ções que houverem
de ser feitas em seu beneficio, o admittindo outras clausulas propostas ou requeridas pelo mesmo fund •dvr, como se v~ da l~i provincial de julho de 1857 junta
aos papeis que se acll1!.o sobre a mesa. A dispensa das
leis d~ amonização é concedido, c0mo acabei de observar, pelo projecto <la camara dos deputados, mas além
disto pede o fundador que sejão isentas da siza e do
quaesqucr outros impostos geraas as compras dos terrenos necossarios ao hospiral e suas dependencia~, bem
como as doações que clle mosmo ou outras pessoas li-
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70.T'rtn ~que'le pio csialn:l('cimcilio ::.te o v:.lnr de pedida pelo di~uo proprietal'i!l, voltu3do o project:> assi:n
1 110:0QO~, pedido este que a i !lu> ti e cmamis~ão de fazen- emendado á camara dos Srs. deputados.
da julgllu d;gno dt! ser dt f..rido, como se vê de um ['arenobr·e senador, porém,entende q·ue este mCio não é o
ccr e da ernooda pOI' olia ofl'l!recida.
CaLe :H{ni notar quo o fund .dor do ho:pit:Jl, tendo se
comprometli lo 1 ómente D doar um <:diflcio com os preciw~ m::Jveí~ e ukusilíos no valor d~ 1·1 :OO.i'$,~ lém de25.00.0S
em apolices para fund,> inllienavél do estabelecimento,
já despendeu mais d<! 70:COO~ na compra de terreno e
na c(,n-trucçào não só de uma ca•a propria para as enf. rmal'ia~, mas taml,em de uma. d c<.:nte cu,;ella, e que
para levar a eiTdto em solcmnidaues leg t('S a d(laç:1o
gr<>tuita de todos estes bens so r spera que pelo poder
legislativo seja. deferida a sua supplica.
'nir-se-ba i~Ivcz qlle ü quem p&Je do:1r 1ão cons:deravel valor não será difiicil nem penoso pagar tambem a
siza e outros impostos gert•es; mas p3ra desvanecer est:J
duje<:çãt) julgo bastante repetir o que d:z aquclle beneme rito cidadão no seu requHimento, isto é, que a fazer
t-.1 pedido é levado pelo de;ejo, mo de poupJr um l pequena quanlia, mas cle app1ic:tr exclusivemente em benefi do dos enfermr·S desvalidos touos os recm·sos pecuniarios de qne pttder di;pur.
O Sn.. D. ~LHWEL: --:- ApuLdo; t~m murta razão.
0 SR. YISC0)7DE nz JEQUITI:.'{DO:\I:U. :-SoLre üto não
i1a questão.

o

ruú proprit•, que é mel !wr que se Ddopte uma emçnda, a
qu:1l det,•rmine que o poder~xecutivonàÓ dará a coucess1:o
a respeito das amo1 lizü~ões sem que as irmand~dl!s mos·
trem que ~e ~cLã o em r<'gra com os seus com rremissos.
, Ora, senhor<·~, qu ,J é o re;ultado dos ta emenda proposta
pelo nobre scnadol' pdaprovincia do Amazonas? E.' que o
projecto tem rlo:J voltará cnruara dos deputaulls para ser
npprovada a emenda uo nobre senador. Então, digo eu: se
tenl de voltar o p· ojccto para a caruar11 dos depu!ados as~im e!llend.tdo, J!Or que razilo não se ha de ndoptar o:meio
mais regular dt! s;; dividir a questão das amortiza~ões
dJ questão d.1 crnc.·ssão de impostos pedida pelo refet•iJ.o
cidadão? Aquella emend11 pó de ser approvatla ru caruara
dos deputados, e o ell'eito é o mesmo; o meio.mais regulDr é o que propoohn, e o d!eito é o mesmo: entretanto que pelo do nobre senador passa no se.nado um
projecto com uma cond,çfio imposta ao pod~r executivo.
Accresce que pediremos informar;ü~s ao governo edis~
cutiremos, coruo veremos discutir, não so a t:yue&tão
dos comprom:ssos, mGs ~dada a questão de princípios
nMiva ás amortizações, que neste projecto nlo vão
a menos, como acaoti de mostrar, de 600:000~. Emfim,
cumpre resolver uma outra que:~Lão, que é st>, não se t~udo
feito menção no p ·o,octo de poilerem as irman~bdes con·
· (lia diversos cp. artes)
ccssiona· iJs possuir os bens de ra'z que 'lhes torem in0 SR. FERREIRA PENNA:- Estimo muito ou,·ir estes dispensavei~, o poderão fazer e a:ncla possuir outroi que
nte~, porque clles contirmilo aquillo mesmo que eu lhes não sejáo uecessarios, ou se serão oLrig1das a vender
ja pre\i:l, ioto é, que não haverá rH:sta casa um só ,·oto todos c co.nprar ap•Jlices da divida publica conforme a
contra tão justa prettnção, um só voto que negue tiio lei gr.ral. s~nhores, por estl fórma discutir-se, ha cabal·
pequeno favor. a qut::m s~be d:~r tão nobre exemplo de mente o projecto á ü;ta das ivl'ormações do governo, no
carid;;dtl, applicando grand·! p.. rte d<! sua fortuna parti- ·entanto que separa-se a questão da casa de caridàdd da
cul:ir á fuod.,ção c wstentação de um estabelecimento cidade du Par'[llJybuna. E póde estar certo o honradO'
que por sua natureza ~wrec~ria atb ser maotidJ a ex- membroque essa emenda encontrará na camara dos depupensas Jo estado. (A po:ados.)
t• dos a mesma benevo!encia que encontra ::.ctualmeutc
· Estas demon:t,·açõe~ de Len~vo!eocia com que é r.co- no stnaclo, isto. é, serã approvada un:.nimemente.
IJdda pelú senado a pretenção d.e que se trata ainJa mais
Portanto, eu, acceJendo ás razões offerecidas pelo non1e animão a votlu rontra o auwmento que propõe o il- lne s nadur pela provincia do Amazonas, .reformo o meu
lu 3tre ~enador pela Uahia. se· elle for approvado, terá a adiamento c proponho que continue a discussão rclativaqu~stáo de fi ar indecisa pelo menos até o principio da mente á casa d~ car:dade, e, pelo que diz respeito ás
sessão do anno futuro, n:lose lavrmrdo entretanto ases· concessões de amortiz~ção, que se pe\ão informações ao
cripturas do donç5o, e pod'>!ndo até acontecer que por governo. Assim de e dar-se por Eíltisfcito não só o noalguma casu~li<ladl:! daqu~llas qu~ n~o po~eremos prever I.Jre scnarlor, com(j eu mesmo, que tenho tanto interesse
venha a fr11~trar-se a pllllantroptca mten~ao do fundador na approvação. da isençüo dos impostos como qualquer
ilo lnspital.
outro membro da casa.
.
Não- d<>sejando entretanto conlrüriar as ,.lstas do no·
V•. Ex., portanto, me vê lkeoça para retirar este
bre senador no tocante ás co~diçúes que devem regular adiamento c oiTcrecer outro concebido em outros ter.;,
a dispensa das lois de _am<lrttzação em fa_vor de ~uaes· mos, uma vez que mereça a acquiesccncía d'o ·nobre se·~
quer co-rporações d<l ma" morta, lembrarer um me10 que nador pela provincia do Amazonas.
·
me pürc:ee propri? para conciliar nesta questão os iliver~os . O Sn. PRESIDENTE t - O nobre visconde pede rerioteresse·s. Constste elle em declarar se fOr um artrgo missão para retirar o seu requerimento de adiamcmto ~
aJditivo ao prrjecto da out· a cama ra., como se tem feito
em cases analo~os, que estas rooces!õcs não poderão ter
O Sn. VISCONDE DE JEQUITINRONUA :-Sim, senhor.
<ffeito cmquanto a com pr-tente .autoridade não verificar
O Sn. P'RESIDEN'l'E :-Vou consu:t:1r o senado •.
que as irmandades e estabelecimentos d~ q.ue trata 0 · Consultado o senado, permitte a rct·irada do rccruerimem1o p·rojecto achão-se lt·galmenle constllllldvs.
mento.
A uma emenda neste sentido darei de muito boa von.
ttJe 0 .meu voto, porque· aF-sim preveniremos os incon-·
Continúa, portanto, aJa d'iscussão da proposição.
venie-ntes ponderados pelo nobre scnadur, ~ão- demorando
o Sn. FERREIRA PF.NN,\.: -Agradecendo ao nobre
a solução que quonlo antes devt>mos dar a· questao rela~ senador pela Bahiü a attenção que prestou.ás minhas retiva ao hospital d~ ciJad~ do ParaLybuna.
flexões e a i.Jo·l vontade que encontro de contribuir para
o Sn. nscoNDE DE JEQUITINUONIIA : - Peço a pa- que se consigão os fins que todos nós temos em vistas,
lavra.
·peço aiMâ permrssão para observar-lhe q.ue,.se a novu
·moção que elle pretende faz~r tem por objec~o facilitar
O SR. PRESIDENTE:_ Tem a palavra.
a concessão do que pcdJ o fundador d~ hosp1tal do Pa. o sn. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: -Eu UlO annúo rahybuna, ficando adiado o q.ue. ~iz re~p~ito ás outras
ao requerimento ou· emenda do nob~e senador pela pro- corporações de mão morta,, convr.ra redr.g!-1a em. torn:~s
'\'iocia do Amazonas pela mesma razão por elle exposta que compreheadão, rrão soo art1go addrttvo ofierecruo
ao senado. O nobre s~:nador disse que não deve passar pela commissão de fazenda, mns tambem a1:arte do proo rr.eu requetimento, por i:so que elle em~araçava a jecto d;1 cam.1ra dos deputados a que esse arllgo se refere •.
pass 3 ,.,em da approvação do donativo feito pelo digno . 0 Sn. VISCONDE DE JEQUIUNIIO::-m,\. dó: um aparte.
cidadrro que actualmente está construind~ uma cas.l de
caridJcle na cidade do l1arahybuna; e ent?o lembr.Cl eu,
O Sn. FERREIRA PE:NN,\.: --No projecto acha-se comcm um ap::rtP, que se podia d~staca; o artrgo re!atrvo ao prrhendida a irnnndade do Senhor d~s Passos da cidade
don.1tivo e vowr-se a concessao da xsenção dos xmpostos do Parahybuna entre outras corronu~oes a quem ~e eon-
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cede dispensa dns ld> de amortização para possuir bens
de raiz; a emenda da eommissão de fazenda concede
novos favores p(didos pelo fundador do hospital, qu·~
tem de ser adnúli>tl'ddo por essa mesma irmandade.
E', pois, necessario que ambas estas dispo~ições stj:io
comprohcncliJas na ein: rda do nobre stmador, que tem
de ,·oltar á camma dos deputados; de outra sort(ll ficará o
acto imcompleto, concededenrlo-se sómente parte daquelb de que depende a installação do nove e~tabelecimento.
·
8
Concluila a 1. ·discussão, passou a proposição para a 2a,
na qual entrou logo e foi apoiado. n artigo auditivo olferecido pel.~. commissão de fazenda.
Veiu á mesa a seguinte

'1
i

·~

~~

'·
·.

'<i.

:.·;,

remettida á commiss~o de fazenda para dar sru parecer.
Neste sentido vou mandará mesa um requerimento.
Foi liJ.o e apoiado, e entrou em discussão, o· se~uinte
REQUERIMEIUO.

.• Requeiro qua a prnposiçlio e papeis a e lia annexos
S<"Jlio remetl•dos á commi~são de r. . zenrta para dar seu parecer. - Visconde de Jequrtinhonha. u.'
0 SR. VASCONCELLOS: ..:_Sr. presidente, eu vou diz~r
algumas poucas palavras par..~ ju~tificar o voto que tenlJO
de dar contra o requerimento apresentado pelo nobre
1enaJor p<:la B;,hia. O illustre senador autor do requeri•
mento o motivou .dizend? que a asscmbléa geral não
era uma segunda Instancta do poder executivo, e que
E~IENDA.
não .lhe competia, portanto, . tt.mar conhecimento des
acto~ do mesmo poder ~xe~utivo, quando. porventti·a
~ Supprimiío-se do projecto da camara as disposições não fossem funuados em Justt•,a; e que assim a resolurelativa> a diversas corporações de mão morta, exceptJ ção que a camara dos deputa ias mandou ao sen:1do afim
a irmandade do Senhor dos Passo•, da cidade do Parahy- d~ se contu ao indiv~duo de que se tr~ta o tempo d~ ser~
buna. .
. .
.
vtço que o governo nao teve em C')nsideração, não deve
«Entretanto pe~ão·se informações a.o governo se as re- ser approvada sem que a commissão de faz eu Ja interpoferidas corporações teem seus compromissos legalmente nha juizo a este re<pe.ito.
·
confirmados. Paço do ~enad0 1 i 0 de setembro de 1859.O m·"smo honrado senad,lr ex pó·, já com toda a clareza
Visconde de Jequitinlzonha. '/}
a preten~ão do solicitador dos leitos da fazenda da pro·
Não havendo mais qnem pedisse a p:.Iavra, passárão 9 vincia de Minas-Geraes; tu não repetirei, pois, aquillo
arti_so additivo da commissno de fazenda e a emenda do que já por S. Ex. foi dito. Nó requerimento e documen...
Sr. \ioconde de Jequitinhonha, e por tLn a proposição tos que.se achão annexos á propos:ção da camara dos deputados estão resumidos os f1.1ndamentos desta propo•
a ·sim emendada para a 38 discussão.
.
Ó SR. 1\IENDES DOS SANTOS requereu urgl'ncia para ~i~~o, que pode: á não <:star re,Jigida em termos conve.;
que, dispens:.do o interstício do regime oti), pudesse esta Jlientes, ~as que é justa. Nem me oppooho a que seja
.
proposição ter na seguinte sessão a sua ga di.;cussão, afim clla corngida na redacção.
Antonio
Teixeira
AJY·es
serviu
por
esp ço de 24 .ou. 30
l!e ter tempo de passar ainda este anno na camara d;;S
annos o enJpreso de solicitador dos fdtos; foi apo>enta.do
deputados.
com ordenado insignificante, rorque não se lhe'contou o
A urgencia foi ape:ada e approvaàa sem debate.
temj10 de' serviço que prestou gratuitamente, a em seguudtl
logar não se teve em consideração que elle h1o estava su·
PRETENÇÃO DE ANTONIO TEIXEIRA ALVES.
jeito â lei que reformoa o thesouro, mas á d~ 4. de outn•
Seguiu se a 1.a discussão da proposição da camara l.Jro de 1831. Na camara dos d.:putado> já esta m:~teria foi
rlos deputados mandando contar ao solicitador d·JS feitos suíficientemente discutida ; mas, como o nobre. senador
da fazenda àa província de MiMs-Geraes, Antonio Tei- impugna a menciO!·::da proposição, eu lerei o o'fficio dei
1:cira Alves, :;pos~utado por decreto de 22 de agosto de ministro da fazenda~ JCSjlCito d,·sta mesma preten'çào (Lê).
Segundo. o p• ece1to da.lei citada de 4. do outubro, que
1855, o tempo de serviço autorisado pela respccti va junta
era a apJ.Itcavel á espeCie, ('ste empregarlo devêra se~
de fazmda.
aposentad•) com ord nado por inteiro : llouve·eqllivoco
Dada por finJa a 1.a discusE1io, pas,ou a proposição jlem no the~ouro, porque alli se não teve em vista a circums·•
dLbate á 2a discussão, na qual entrou kgo.
tarrcia de ter elle servido e se impossibilita 'lo de Fervir
0 Sn. VISCO~DE DE JEQUITIN!lO:s'IIA : - Sr. pres:dente, antes da exccuç~u da lei de 1õ50: tinha, pois, os 25 annos
a proposição da camara dos detJulados consiste em man- c:xig:dos para gozar da aposentadoria com toclos os venci·
dar-se que o governo conte ao solicitador dos feitos da mentos.
O governo reconhece que o supplirante prestou muitos·
fazenda na provincia de 1\íinus·Geracs, Antonio Teixeira
Alves, o tempo que o governo, obfdecmuo á lei, não e bons serviço~, que envelheceu no emprt'go de solici·
tem querido conceder que se lhe conte. ·
tador dos feitos d.t fazt'l!lla, mas não quiz rt:con>iderar o
Eu cntend·1, Sr. presiJrnte, que o corpo legislativo seu acto melhorando esta aposentudorra ;. e requereu por
não é Fegun.-Ja instancLt do pod.·r executivo em actos isso o supplicante á camara dos deputados, e ahi foi
verdadeiramente administratiVOP, 0 governo tem Ouriga- adopt•da a propo~l.;ão que ora se discute.
Mas diz-nos o honrado senador: « O poder legi$)ativo
1.)30 de cumprir a lei; o governo d.:ve fazer jmti~a na conforn:;idade das me~ mas leis: não nos cal>e, pois, tomar co- não é instancia do poder executivo.,» Sr. presidente, eu
llhecinH nto deste objecto, senhores, é só mente corno ques- não nego a verdade deste principio; a doutrina estabe•
tão de principias que me levantti para dizer estas pala- lecida pelo nobre senador é sã e constitucional; V. Ex.~
vras. Lastimo a sorte do pct:cionario, mas não posso sem sabe, po~ém, que ha mais de um exemplo ; ha 2 O, 4.00
confusão dos poderes supremos do estado, sem offenuer ca~os semelhantes a. este de que ora nos occupamos.
a 1J1rmoilia que deve existir eiltre o poder executivo e Tem-se mand.!dO contar o tempo de serviço a offidacs
legi.;Ja tiro, votar para que se torne conhecimento deste militares para suas reformas; na magistratura tem-se
objecto. Consentiria talvez que o senuuo remcttesse dado o mesmo, ainda na marinha ha poucos dias resol·
este objecto ao poder executivo, declarando que lhe veu-se um caso quasi identico: por consequencia, não é
não pertence tomar delle conhecimento. Resumindo o novo o principio que a resolução adüpta, é uma E-Xcepção
que disse, não podemos tomar conhecimento: 1.o, rorque que se fanda cm justiça. E, se o nobre senador, que pugna
não somos a segunda instancia do poder executivo; 2o, pela regularidade de nossas decisões, entemle que sahi"
p~rque não pod~mos estal>elecerregras diversas para em- mos dos princípios estabaleciJos por S. Ex., pr incipios
com os qnaes concorJo, é logico que o nobre senador
pregados co!locados em idenlicas condições.
O governo indeferiu fundado em lei, e nós n1'ío pode- consulte as nossas leis para. propor a revogaçãJ de todos
mos dizer ao govornl) que viole a lei; se elle o fizer, o os actos que teem sido promulgados em identicas cir•
procedimento dJ assl'mb!éa geral é outro. Portanto, en- cumstancias.
Estou certo que, se o nobre senador, a cu;o espírito
tendo que a proposi-;ão não póde ser approvada. Mas,
se o sc:nado quer to:nar uma resolução com mais conbe· de justiça eu tributo todo o respeito, conhecesse o inrticimento de C<\U'.a, cu requererei quo srja a propo~ição vid'uo de que Ec trata e visse. que ó um empregado pu·
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Llico que es'á pobre, mlseravcl mc$mo, que tem servid·>
~u podia, Sr. presidente, neslll occasião (Jltrar no exam~
com muito zelo perto de 30 aono~ e que nos uhimos da mr..,rmação do g~verno para convencertambem 0 hondias da sua vida oão tem pão para alimentar-se, h lV iJ r ado membro por l\ltnas de que a opinião do ~ove roo Mo
reconhecer que o r~t'cionario nlio é indigno do t'..vor é f1 vo 1avcl dc.modo algum ao requerimento Isto é á preque solicita. Eu, Sr. presidente, lisonjeio me sempre qu~ tençllo do peuci:m3rio; o proprio governo quaodo ~mpre
po:so nesta casa levantar minha voz em fdvor do fraco go~ as ~alavras ::- pod.:rao merecer a equid~de do corpo
c do dtsvalido. O supplicante, stll!Jores, é um empre- 1eg~s latl!vo -:- nao qud~r ~e modo algum dizer que 0 corpo
gado publrco que e~ tá nas circumstancias de merecer a «:_ii~> é! tVO Uu 1la o trelto de fazer equidades ou grn a .•
attenç1o do senado. Por isso não posso dar o meu V1 to n.ao, EenlJOres i o q.ue quiz dizer foi que~ objecto eraçmse:
no requerimento do nobre senador: o senado decida se rd~en!t; r.~vortce 1 , .e que ao corpo le" slativo co · .
procedem os motivos e.n que se funda esta pret. nçlio, e obl'lgaç,ao de Cl\.omm:u se dent o das "suas attr'br~~~ a
dê-lhe o destin 1 que a ju;ti~a e a equidade aconselllão. está 0 Lz~r f:lvores contra. a expressa Jetr a da l~i,u;;v~~
Voto contra o :~di:.m•·nto.
ga-la em !avor do. um c de1xa-la em vigor relativamente
Ence·rada a discussão e posto a votos o requeriment'>, aos demais I DeseJava que o nobre Sl'nador por l\finas me
foi rejeitado.
respon_Jes: e ~uma r:ergunta ~ Dá-me S. Ex. sua p .lavra
Contiou· u, portant'), a discussão da proposit;ãn.
de vot~r por Jguaes favores que fo1em dt! ora e · d' t
m ran e
•equ .r1dos á assemb!éa 1
O Sn. 'VISCONDE DE JEQUITINUO:NUA: -Peço a palavra,
0 Sn. VASCOl'ICELLOS :- Taes forem elles.
O SR. I'RESIDEJ.'ll'E:- Tem a palavra.
O Sa. VISCONDE DE JEl)Dii'JNnONIIA:- Tr.nl1o de
O Sn. VISCONDE DE JEQUJTINfioNnA •• _ s• Ex. .prodar uma explicação ao no ore senador por Mln ,s, o Sr. me tt e t 0 das l.ls. v~zes que um indivíduo for obre ·e · úe
Vasconcellos, e. por isso me levanto. O nobre senador por força da let ttver pequena aposentade>rif isto'· q
~cha{ nos termos d J proposição, S. Ex. p~ornet~~ ~~~
appellou para os sentimentos de lwmanid~de e de henetlcencia do sen8do, e com este appello 11areceu desco- enr-lle e revogar a let em seu favor?
nbecer que eu tivesse os rp< smos sentimt·ntos....
{O orad?r e o Sr. Yasconcellus proferem algumas ala r
0 Sn. VASCONCELLOS: -Não apoiado.
(m voz batxa.)
p V as
_~. Slt. VJsc.oND.E DE ~EQ~ITINBO~IIA :-SeulJOres, eu Estou C?~venci ~o, Sr. presidente, que 0 noLre reuador
cre1oquescnttmentos de JUSIIÇa são s~mente os qutJ devem com o esprrtto de JU~ti,(a que regula constantemente se'
J>revalecer nesta casa : somos obrrgados a s11stentar as voto, r·ão ha de respood~r-me ~ffirmativamerlte á pe g u
leis.;. son.o.1 ()oiigad?> a sustent:tr a divisão dos p(,d res ta q.ue acabo de f~zer. V. Ex., portanto, Sr. preside~Pu~;
polttJcos ; somos obr1gados, em uma ~alavra, a não faz~r dá hcença, vou ofler:ecer outro adiamento. (De ois de al u~raças nem excepções: senclo favorave1s a uns, tornar-nos- ma pausa.) Sr. presidente, não mando mais ~diam
l1iamos injustos para com aquelles em favor dos quaes cedo deste proposito.
·
en.o ; ·
não praticamos o mesmo. O nolJre senador f'OI' Minas
Julgada a materia sutn~icntem t a· . .
leu uma informação dad.~ pelo poder executivo, a qual tida á vot:~ção passou a ~rop ~~e ,lSCülJda e. suLmetfalla em equidade. ~mhores, nó; não f.:~zcmos aqui se'
·
os çao para a 3a d1scussão.
ll~O leis ge.raes, p1ra iSS'O ~ que ~sl~mos DCS!a C~Sl; as
E3%PRESl'i.U05 A' COJIJI'ANDIA UNIÃO E INDUSTRIA
Je1s são odrosas porque dell~s é VICtima o ma1or numero.
.
.
~
.
•
· Sr. presidente, trata-se de um indeferimento lançad)
Cootrnu?~ a 1a dlscu:sao,ad1ada 111 sessüoantecedente.
no requerimeuto do peticionaria pelo poder executivo. da prop~sJ?ao da refeJ?d~ Cclmjra auto;is:mdo o govcrnó
Devemos nós de chofre, sem mais exame, sem remetter á para alfiançar ou contrilhtr um emprestnno que nllo excecommistã'> de fazen 'la, devemos, digo, de rept•nte refor-~ da a 6,000.000$ P?ra a conc1.us:lo .~a estrada de rod:.gem
mar este indeferimento sem procurarmos ín vestig:1r a em~rcllendlda- pda compar~h1a UU!a'> e ~rdustria, e pãra
materia, sem ouvirmos a commiss:w respectiva da casa? pagamento das letras cauCJjDiJdas com tllulos garaut:dus
Será isto prudente?
pelo governo.
O Sn. PRESIDENTE : - Ah! m&is is~o já foi votadl'.
Encerr:1d1 a d;scussão, pa>sou a p·oposição á 2a, nl
O Sn. VISCONDE DE .TEQUITINllONHA: -Mas v. f.x. qual entrou logo, começando-se pelo art. 1o.
p~rdôe-me; estou considt:rnndo ~ que .se tem f.;ito para
O Sa. VISCO'Ii'DE DE JEQUITINUONIIA:- Peço a pathzer o que penso que se deve am:la f<.~zer. Crew que o lavra.
·
senado tahtez não approvasse o adiamento porque entmO Sn. I'RE5JOENTE:- Tem a palavra.
deu talvez que o objecto era mais proprio dJ commissão
0 Sn. YISCON?E DE JEQ'UIT.INIIONll.\:- Sr. presiknde legislação . .Eu, pOihnto, vou offdrecer ao senado outro
requerimento de adiamento para que seja o objecto re- te, levanto-me somen!e p~r~ dizer ao noLre senador que
mettido á commissão de legislação; então a commi,~â·J voto contr~ e _ta . pr~posiÇ<.lO,, c lemuro ao sen<tdo que
de legisla\ão, que tamb :m t('ID a sc·u cargo o exame da efte r.egoc10 nao lo1 a commus:io de f'a7.rnrla, entretbuto
constituição, verá se na realidade a proposição eot~ nos que .são G,O~O:OO&$ qu~ se auto:is~o a e01prestar ou ga.
termos de ser approvada pelo senado. Este alvitre que rantrr oqs Ctl·cumHanctas em que nos a,:h<JJnO', em qu~
adopto, Sr.· presidente, conven~erá o senad.) do de se acha o nosso !besouro. Le~Jbro mais que d.Jqui a po:.t·
sejo que tenho da que seja acatada a lei e a cons- co tempo havemos de conlralur um emprestimo avu!tad l
titllição, que façamos justiça a todos e niío a um só para pagar. a divida nnciona.l, e que nJo dcv~rrios, portanindivrduo. Se se tratasse de dar uma peosão ao peti- to, cspt~rcltçar o nosso credtto. E' sómeote 1sto o que eu
cionarío, se deotro das nossas attribuições estivesse o queria dizer.
conce4er peusoes, póde V. Ex. estar certo que o nobre se
A di>cussão n~ou aJiada por não haver casa.
na dor não f.~ttaria em vão; a pobreza altegada pelo no- O_sa. PRESIDENTE deu para ordem do dia .da seguinte
bre senadur por Minas, o d;svalimento em que se achosse
o pellcionario havia encontrar no senado toda a sympa- sessao: .•.
1a discussa:o da indicação do Sr. Vasconce)Jos auto! itllia ; mas nós não podemos fazer graças, nãa podemos
dar pensões, e seria escand~loso sermos nós os mesmos san:lo a mesa para cont: atar a puúlição dos traballlos do
·
·
quo fossemos ferir a lei em beneficio de um, quando senado na sessão proxima futura;
dla tem sido executada a respeiro de todos. Julgo, por3a d!scussãe d~ proposiç~o da camara dos deputado~
tanto, que a proposição da camara dos deputados não dispensando as le1s de amorw·ação cm f.J.vor da irmandade
])óde ser approvada sem o exame da com missão de jus- do SJntissimo S:lCrnmento da villa de Caldas e outras cortiça ou legibL•ção. V. Ex., Sr. presidente, já vê a razão porações de m:lo morta, com as emendas que pas:árão
J>Or que eu toquei perfunctoliamenle no re·querimcnto na 2a discus~ão;
de adilmento ha pouco rejeitado pelo senado j meu fim
E as outras ma terias já dcsignld3s.
J:oi mostrar llO senado a conveniencia do adiJmento, par·a
Levautou-se a s~ssão 3/.l depois do meio dia.
qur. u commis~ão de lcgJsbçi\o dê seu parecer.
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SESSÃO EM 2 DE SETE~1BRC •

Ses§ão em. 2 '!e -sete11ubro.
.I'RESIDE:SCIA

DO

SR. MAl'!OEL IG'N,~CIO CA VALCA·NTI
DE LACERDA,

SU~f31ARIO.-Expcdientt>.-Redacção

do projecto de lei de
.fixaçrio de forças de terra.-Parecer ria commissão de
constiwiçào sobre o colleqio eleitoral da cid<:tde da Campanha, na pl'ovirtcia de 1Üinas. -O-rdem do dia.-1.&· dis
cu~são daindicação do Sr. Vasconcell~s sobre a publicação
dos trabal/1as d•J senado na sessão futara.-3. 3 discz,5sl'io
da .proposiçao da camara dos deputadus di1pensanrlo 11~
leis da amortização em favor de algumas corporaçõe~ de
mão morta, com ·as emen:Jas que passál'ão em 2a discum:c
Approvação. - Concessão do emprestimo á compa•tf t 1
UTiião e Industria. J)'scurso do Sr. Vergue1ro. Passayen,
para a sa discussilo. Urgcncia do Sr. Dias de Carvalho
Approvaçao.- Continuaçdo. da 1a discussao da propo.lií r'o
da camara dos deputados concedendulaterias á emp1e'Z1•
lyrica italiana da côrte. Adiamento e discurso· do Sr. LJ,
llfanoel.
·
A's iO 3/~ l10·as rla manll:t'o Sr. presidente abdu a
$essão com 30 Srs. senadores.
Lida a acta d.t antecedente, foi approvada.
EXPEDIENTE.

O Sn.1o SECRETARIO leu úm officio do 1. 0 secretar:o da
camar~ dos deputados, rcmettcndo a ·proposta do poder
exe~uttv~ ·fixando a dospe.za e orçando a receita gerl:!l
do 1m peno para o exerctc!o de 1860 a1.S61, com as Eeguintes emendas da· mesma camara.
Emendas feitas e approvadas pela camara dos deputados á
propo~ta do poder executivo que fixa a despeza e orç(l a
. a receita geral doimperio para o excrcicio de 1860 a 1.561.
Accrescente se no Jogar competente:
« A assemb:éa geral decreta:
(Substitua-se toda a proposta pelos artigos sesuintes :)
• Art. 1. 0 A. lei que fixa a d~speza e orça a receita ge.
ral àoimperio para o exercício de 1859 a 1860 Jeae1á
V1mbem no de 1860 a 1861, com excepção das disp~si
ções que forem privativas daquelle exerctcio.
<< Art. ~.o O governo fica desde já autori>ado a in
novar o contrato com a companhia brasileira de paquetes a vapor, ou a contratar com outra companhia o
mesmo serviço, como entender mais convenieute, podendo augmentar a subvenção actualmente concE·dida e
os preços das passagens eotabelcc:dos rus respect:va>
tabellas.
· • Art. s.o Ficão revogadas as disposições em contrario.
c -Paço da camara dos deputados, em 1 de setembro de
1859.-Conde ds Baependy, pre~idente.-Franc.sco AliJare;ç da Silva Campos, 1° secretario.-Antonio Pereira Pinto,
2o secretario; »
Porão a imprimir.
Leu-se e ficou sobre a m~sa a redacção do projecto d~
Id que fix.a as forças de terra para o anno financeiro de
1860 a 1861.
O SR. 4o SECRETAnro, servindo de ~o, leu o seguinte
C?

PARECER.

commissões reunidas de constituição e estatística
farão remettidas as representações inclusas da ~amara municip::tl da cidade de Tres Pontas, da provincia de MinasGeraes, sobre a con vcniencia de se dividir em dous o collegio do Uo di&tricto eleitoral, que tem assento na cidade
da Campanha, conserva::do-se ahi um collegio e crean
do-se outro na referida cidade de Trc·s-Poutas, pela manei1 a
declarada na primeira representação.
• Ascommissõcs, examinando as actaldl u~tima eleiçllo
de senadores que teve Jogar na província de Minas-Geraes,
achou que o collegio da Campanha comp11e se de 113
eleitores, e que, feita a divisão requerida, ficará com pouco
ma~s de 50, passando para o de Tt·es-Pontas mais de CO
eleitores.
·
a A':>

. • St>gundo as inf,>rmaçOes exlra-officiaes gr;,ngeadal
pelas comrnissões, ó conforme á verdade a exposição di
ca 'ara municipal, e o calculo das di~tanciaselllre as lreguezias e as cabeças de cada um dos collegios.
A e•sas inl'ormações accresce a circumstaneia de n~o
ter o presidente daqudla provincid, qusrillo ~nviou a .1 epresentação fdto ob>ervação alguma, como cumpria, se
fosse inadmissível a preteoção.
·
'' As commis~ões, portanto, attendrn lo á commorlidade
dos povos, são dP. parecer que se ddlra fa.vGravelmente:: a
representação, t1Lrecendo para esse fim o seguiute p1 ofccto:
.
• A assembléa geral resolve:
a Art. f.o O 14o districto eleitô· ai da província de
1\lina~-Geraes terá por cabeç~ a .cidad~ da Campauha, f se
comporá de dous collegio~ que Ee reuuiráõ: o p··imt i• <·lia
matriz daquella cidade e o sl·gun.do na matriz. da cidade
de Tr es Ponta,s.
..
•. §1.o O primeiro collegio comprehenllerá as parochias
de Sauto Antooio da Campanha, do Espírito-Santo da m<;·
triz, de LamLary, das Aguas VÍJtuosas, dos Tres.Corregos do 1\io Ver.de, de Santa Catharina, de S ·Gonçalo da
C<;mpanha, de S. João Baptista do Dour~dinho e da Sélcra
Farnilia do Machado.
. . .·
.
. ..
• § 2.o O segúodo collt>g:o comprehenderá as parochias
de No sa .Senhora da Ajud.t das Tres Pontas, do Esp'rito
Santo d.t Varginha, de. S. João Ne),lomuceno de Lavras, .do
Espírito Santo dos Coqueiros, de San L' Anua de Lavras,
de Nossa Senhora do Carmo da Escaramuça, de Nossa
Senhora das D: res da Boa Esperança; ·de S; José e·Dores
de Alfina, da Cachoeira do Carmo e de S. Francisco de
Agua-pé~ ·
.
·
· ·
• Ar!. 2.° Ficilo revogad:~s as disposições em conlrario.
• <c P.. ço do senadt>, 2 de sétemuro de 1859. ·- fisconde
de Sapucahy.- Vtsconde de l:lruguay.-)Iarqúcz de Oitd(W.
-A raujr1 Ribeiro.-Cunha Vasconcellos. •
Foi a imprimir.
Comparecét·ão no de~urso da se;s1io mais 10 S:-s. sena~~.

.

ORDE~!·DO

.

.

DIA •.

PUBLICAÇIO DOS TRABALHOS .DO SEN.AD.O NA SESSÃO
FUT.UIU.

Entrou ern 1a discus3ão e plsso·u para a· ia Eem di!hateia
indicação d J Sr. Vasconcellos autorisando a mesa 'para
contratar a publicação do~ trabalhos do senado na sessào
proxima futura.
DISPENSAS DAS _LEIS DE AMORTIZAÇÃ.O,
Seguiu-se a sa discussão da proposição da camara do
deputados disp~nsando as. leis de amortização em favor
da irmandade do Santíssimo Sacram~:nto da villa dd Caldas e outras corporaçõe,; de mão-morta, com as ellltHt
das que passárão na 2~ discussão.
Dada por concluída a sa discussão, foi approTada a
proposição como se acha emendi;.d.t e rcmettida á
commis~ão de rcdacçao.
E!IPRESTIMO Á COliP,\NDIA UNHO E INDUSTilU.
Continuou·a 2a discussâll,adiada na sesslio antecedente,
do art. 1° da proposição da camara dos deputados autorisando o governe para afi' 1nçar ou contrahir um empres·
timo, que não exceda a 6,000:000B, par a a conclusão ll.l
estrada de rodagem emprehendida pela Companhia União
e Industria, e para pagamento das letras caucionad(ls COOl
títulos garantidos pelo governo.
O Sa. VERGUEIRO (levantanda.se): -Peço a palavra e
peço tambcm licença para fallar sentado.
O Sn, PRESIDENTE :- Tem a palavra; e creio que o
senado não põe a menor du,·ida em que V.~x. fali e sentado.
ALGUNS Sns. SENADOII.ES:- Apoiado.
O Sn. VERGUEIRO (sen~ado):- Eu tenho de votar pelo
projecto, mas não posso deixar de m:>.nifostar as raz\les
que tenho para assim votar.
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O Sn. D. n!ANOEL : ~Peço a p:~Iavra.
0 Sa. PRESIDEÚE: _ Tem a palavra.
0 ·g
·
B. D; MANOEL : _., Sr. presidente eu creio que o
noure senador por 1\liilas-Geraes não p;etevde de certo
o SR. VERGUEIRO :...:._Hoje, que tl!o g,randes capila3s com .sua urgen~ia preterir objecto nenhum,, como, poc
estão compl'orn~ttiJos, não ha remedio senão procu: ar exemplo, a resolução da, cama ra dos deputados mandando
<tlgum meio de salva-los e julgo ,que não h~ outro se~ão vigorar o. orçamt·nto,. que .creio.ha. de ser dada para a ore~ te; assentei, per tanto, de maOJlestar a miDha coac\a0, dtm do dr a ~~!~manha. A urg~ncm e rara que, send~ votada
y\ara por e$ se modo .lembrar a necess!dade rle ter mil') em c~sa rcso~uçao que manei·~ v1~oraro .orçàmeuto para :O antJI sy.tema futuro, porque desde Jll decla· o que não no de 1860a 1861, entre dC'poise!ll discussão a p~oposição
votareijámais p lr em prezas semelhantes sem que proce- d~ que trata' ainda que não t<:nhào passado ó's quatro
dão os exames necessarios. E, pata mostrar que nã1) é duu, ~o regim~n:o.
·. . . .
· · ·· ·
de agora que assim r·enso, 'exporei um f:tcto que se deu
E.1sto, creto eu, o que o. n')bre senldor porl't1inas
coriligo ·no anuo de 1833.
dese~a.
·
·
· ·
·
Acha11do-meno ministerio do imperio, appareceu·meo
O Sn. VISCONDE DE JEQUIII;IIONIU: -'P~ço ·a paemprezario d.Í navrgação do Rio-Doce c f~z·me uma lavt a.
. . :
.
.
·
grande exposição das vant3~fns da fmpreza e da conve
0 Sn
· ·
T
·
.. .
nienci:t de algumas cc•ncessõ@s, e depoiJ de uma lonc;<~
· PRESIDENTE :. - cm a pa 1avra.
conversa respondi deste modo: «Fique certo que cmO Sn. viscONDE DE JEQUI.TI~nºNHA: .:_Sr. p~e;id~nte,.
quanto· eu estiver no miniilerio não f.trei concessões o .requertro, nto de urgenc1a Julgo que deve ser. por; esdesta natureza Eem .que se faça uma explora:;ão em re- crJpto,e eu acllava melhor q,ue Y. Ex. ccnvlJasse o nobre
gra das obras e se orce a receita e despeza. i Mas, como senz.dor a faze-lo por escÍ'ipto. ·
· .
.· ·
d.ahi a pouco tinnpo sahi do ministerio, esse emprezat io
(I S~. _PRESIDEN!E:- Bem ~ma~ 0 estylo ~estes 'éa~~s
veiu a conseguir o que eu lhe havia negado: organisou é adtnltiir-se um stmples requerimento verbal que em
a companhia, porém ~sta teve a prudencia de C? ocorrer regra nunca solf, e discussão. .. ·
'
S
~ómente com a priroetra ent1 ada; assentou de dtssol ver0
se para não ·accrescentar a sua perda, qae era certa., - · .. · R. YISCONDE DE JEQUITlNUONn.\.:- 1\hs houve
.
dtve'gencw, eu tambem ·a tive; e pó de· ser mesnil) ·que
Ora, se este negociO de que ag?ra tratamos a~d.asse pe~a a pa·!avra contra ella, o pôde ser q,ue não, isto é, se..
regularmente, escusava a companlua ter esse prCJUlZO; · gundo a cxigtncia que nelle se fize~.. ·
•. · .
porém nós. transpl~n ámos da Iog\aterra para o nos•o ,
·
· · · .. · · · .
· · ··· ·
paiz esse systema de fazer grandes oLras, como estra. · 0 SR·. ,PR_ESIDENTE: ~},Ias eu .]a declare~ que a urgencia
o metllod·o . não .preJudica
outraqualqutr
. .-. ..:.
cIa~, canaes, etc.; roas na~ o tran"planta'mos
.,
. .
.
.materia...
.
.. .. . ....
com que ella procede. Quando qualquer re!SQa co_ncebe . 0 SR. VISCONDE ~E JEQUlTll.'HI~NIIA.:- Mas. tudo. isto
uma cmprcza· desta quali~~de O que se faz ..log? C COO· depende do requenmeoto, C por·ISSO é COl1VCUtente que
vi dar ahz11mas outrashabthladas · p:1ra contribulrem com SeJa por escr1pto.
. .•
.. . .. . ·
as .sorn~as necem\rias,para as explorações convenicn- . O SR. DIAS DE CA:RVALIIO: ..:_:Peço a palavra.·
tes, levantamento da planta das obras, custo deltas c o .
S
·
·· . ·. ·
~eu andamento provavel; mas nó5 só ador·tam.os o firn, : 0. R. PRESIDENTE: - Tem a palavra...
supprimindo o principio. Contmtamo-nos em ~izer: : OS~. DIAS DE CARV ~LHO: -Sr. preside?te, eu sei que
• Na Inglaterra fdzem-'se grande.9' obras, vamos aqm .Wzer ·o reg1m~nto não permll.te que.
Ex. de. uma ma teria
o mesmo •.• !'tias, como caminhamos á~ cegas, sem os es- ·para a d1seussão se~. o lD.ter~ticiO ; porém o meu fim é
clarecimentos que lá se exigem, não admira o. máo sue· ·unicamente que se dJs.cuta.e vote nesta ses>ão esta rés o.ce~so de taes emprezas, imp1 uclentemente tentadas, como lução. Não tenho in:teresee que seja dada para atminbã ou
esta, .em que estão co.asumidos grandes cap:taes publicos para depois. Confio na prudencia' de v~· Ex. ; uniéamonte
e'. particulares, que ficará O completamente inutilisados ·d~s~jo que o.· senado dispense o inte'rsticio, 'ficando ào arilt>gaado·se o auxi·lio que agora se pretende. E' nisto que · bttrw d~ V. Ex. o d~r a res:>lução para ordem do dia
·
·
consiste a coacção em que me veJO de votar por este .quando Julgar convemente.
proje~~o, protestando .sempre contra a i~r.rurlencia COlll : 0 Sl\, VISCONDE DE JEQU!TlNHONHA: ~Apoiado.
que fu1 tentada e obttda a empreza. Ltm1to-me a estas ·
.
.
. O Sn. DIAS DE CARVALHO:- O que deseJo é que llão
observações, Sr. presidente.
d'
~
t
o b
.fe encerre a presente sessão sem se tratar deste negocio
· d.
·
·
·
··
·
·Encerra a a !SCU'Ssao, passou o ar • 1 , ~m como deft.nitivarilente.
todos ·os segumtes, e · por fi..n a prof O stçào para ..
. ·· ·
· ·
·.
. · ·: .
a 3a discus~ão. .
.
.
0 Sn, VISCONDE ))E JEQUliiNIIO-::."Q'IlA. :- Apotado.
O Sa. DIAS DE CA.n. VALHO·: -Peço· a palavra.
Posta a voto1: a urgencia, foi approvacla.
0. SR. PRESIDENTE: -Tem a pa.Java.
LOTERIAS Á EMPREZA LYRICA. lULIA.;NA.
o SR. nus DE CAilVALBO: _Peço urg,ncia para que Continuou a 1a d:scussão, adiada na ses~ão. de 29 do·
·
t
d
d d'a d ma hã mez passado, da pro~osição dâ camara dos deputados
· à d
seJa es a ma 1eqa a a para a or em 0 1 e a· n • . clevandl a 24 loter1as as U jâ conc.edidas à emprez(.\
O SR. I>RESIDB:Nl'E: - A urgencia neste caso só ·Iyrica italbna desta capital.
Foi lido e apoiado o seguinte requerimento:
importa a dispensa dJ iP.tresticio e nada mais.
.Apoiada a urgencil, entrou em discu~são.
c Requeiro que a proJlosição que se. discute seja re·0 SR. FBnRÁz(minútro dafa:enda 11 pr-esidente do con- m~ttida á commissão de fazenda para inter~or o seu pa&elho :.) -Peço a palavra.
recer. Paço· do senado, 29 de ogosto de 1.859.- D. JJI. A•
. Acho qnc ó inc:>nveni.:nte o d~sacerto com que o go·
,·erno procede eu1 semelhantes negocies.
. .
0 Sn.. VISCONDE DE ALBUQUERQUE : -Tem muita
razãt),

Ir:

y.

1

I

0 SR.

PRESIDE~TE

: - Tem a palavra.

O Sa. FERRAZ : -E'' para lembrar só mente que esta
\lrgencia não pMe ter log.ar, por que vai prejudicar adiscussão d;l resoluçã:o da camara dos deputados que mand·a
vigorar o orçamento de 1.859 a 1860 em 1860 a 1'861.

O Sn. PRESIDENTE :-A urgencia redi::la não obsta a
que sejão dadas até com p~eferencia outra.q, materias
Jlara ordem do dia, porque so Importa, corno p disse, a
despensa do interst:cio.

.IJisscarenhas.

»

A discussão ficou adiada por niio haver casa.
O Slt. PRESIDENTE deu pata ortlcni do·diadúeguil'lte·
·sessão:
·
·
·
Discussão da redacção que se acha. sobre a mesa';
i• e 2a d·iscussão ela propoliição da camnra dos depu..:
lados autorisando o governo para prorogar por mais um
anno a licença do conselheiro Thomaz Xavier Garcia de
Almeida, e para concede-la a outros- empregados, com os
respectivos vclic!mcntos;

I

:.·
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1_a e 2_a discussão da proposta do poder executivo fix<m lo ''asconcellos, Fernandes Turrcs, ·ma.·qurz de Mont'Alca despeza e or.,:ando a receita geral d) inwerio para o gre, Queiroz Coutinho, mLtrquez de Ol:Lida e Mendes dos
anuo fiuaoceiro de 1860a1861,com as emendas dd camara Santos.

dos deputados;
aa discussão d~t proposição da mrsml camara autorisando o governo paraaflan~arou contrahirum empl'estimo,
que não exceda a G,OOO:OOO~, para a conclusao da estrada
de rodag.~m emprehendidJ pela companhia União e Industria e ptu a pag::u11cnto das lctra·s caucl ;n . . das com titulus
garantidos pelo governo;
E as outras nnteriJS já dcsi,;nndas.
· Li:~vantou se a sessão á 1 hora da tarde.

Ses§ino em. :i 'le §etc.mln.•@.
PRESIDENCIA DO SR. 1\IANOEL lGNAClO C.\. YALCAl'iT[
DE LACERDA.
SVJtJUARIO·-Expedien!e.-Projccto do Sr. Cunha Vascor!'
cellos.- Deputaçcio para ftlicitar a Sua IJlagestade o
Imperador no dia 7 de sett mbro. - Urgencia pedida pelo
Sr. marquez de Olinda para a discussão da p1'oposiçào da
camara dos Srs. drputados sobre a 'iavegação a vapor do
rio Jequitmlwulia e cmprestirno d companhia Pe1'nambucana.-Ordcm Jo dia.-Dispensas a varias estu~
dantes. Discurso e emtnda do Sr. Sitvém da IJfotta.
Approvaçcio.- Ltcençtr ao cvnstliteiro Thomaz Xavier
Garcia de Almeida. A diamcnto.-IJtscussào da proposição
da camara dos deputados substitutwa da proposta do
poder executivo para o orçameitto de iSGO a 1861. Que,çtão
de ordem sobre a Slla votação. O!Jserv .ções do Srs. Silt'a
Ferraz (presidente do conselho), Silveira da JJJotta, Fer.
nirà Perma, vzsconde de Jcquitinlwnha e Pimenta Bueno.
-Discu~siio do art. 2°, relativo ao contrato com a com
panh!a de paquetes a vapor. Discursos dos Sts. Silveira
da IJ!otta, Silt'a Ferraz (p1'eszdente do conselho), Pnnenta
JJucno, Gonçalves Afartíns, D. JUonoel e visconde de
A baeté. Adiamento do Sr. Silveira da Motta. Emenda do
Sr. visconde de Abaeté. Passagem da proposiçcio substit.uliva para a Sa discussâo. Urgencia para a 3a discussão,
pedida pelo Sr. Fcrrtira Penna.
A's 10 3J1· hnras da nunhã o Sr. preti!ente abriu a
sessão com 30 S. s, senado!'cs.
Lida a act.t da antcc~denle, foi ;,pprovadl.

o SR. ~IARQUEZ DE OLINDA : - s,·, presidente tenho de p~dir urgencia :,.flm de que sc.1a dad..t pa;a ordem do d1a uma propos1ç~o ,·inda dJ camara dos deput.;dos, que me parece import:~nte c digna da coosidel'ação
do senaJo.
. ~ào qurro, porém~ que es~a u~gencia sr.ja com pret"nqao dlJ outros pro,1ectos que forem dados, e que eu
reconheço que são urgentes por sua mesma n..ttureza.
Eu h rubro v:~, pois, o proj,'c!o relativo á navegaç:io
do rio Jcqui~inhonlu e á navegação d;l co.,ta de Pernambu:o, . feJt.l.. po_r uma comranbia de pllquetes a vapor. Cmco provme1as achão·-Se interessúdas nt discussão
de se projecto re.lativo ~ na vagação de Pe1 nambuco, as
quaes
hão de sollrer mutto com a• delon"t
desta discus.
~
o
s..o: parcce-:me,portanto,nccessano que se decida a sorte
da companhw, se ella pódc ou não contar com este au.
xillo e ~ontinuar r~s suas opc1 açõcs, c.u se deve parar.
:Por Isso eu pe~o a u· ~enciJ , mas sem preterição de
quaesquer. out1 as n1atenas nã) menos urgentes do
que esta.
. Foi lido, apo:ajo e arprovado sem debate o seguinte
REQUERIJIIENTO.

• Peç~ .urgencia p~:·a o projecto relativo á na~egação
do J.:qullmhouha e a navegação de I>euJambuco pala
compauhia Pernambucana.-.LUarquez de Olmda. •
.
Comparecêrão no decur,;o da sessão mais 8 Srs. senadores.
Oll.DEM DO DI.\.

FJXAÇÃO DE FORÇAS DE TERRA~
Entrou em di~cussão e foi approvada sem debate á
redJcção da· !e.i, que fixa as for~as de tJrra J>ara
o anno fin:mceuo de 1860 a 1861.
DISPENSAS DE ESTUDANTES.
Continuou a 18 d'~cwsão, adiada n1 sessão de 8 rle
ug0sto fio do, da propo~ição da camara dos dt~putados auto.
ns~ndo o governo para mbndar. admiltir á matricula e
:JCtos dos diversos llEllos nas faculdades de direit0 e de
medicina e da e~cOlJ central os e~ tu dantes E1 n·~sto Julio
ILndeira de Mdlo e outros, com o parecer tbcommissão
de instrução puulicJ.
.
EXPEDIENTE.
O Sn. SILVEIRA DA MorrA :-Sr. presidente, a nobre
O SR. fo SECRETARIO leu um aviso do ministelio dos commissào. de i~strucç~~ publica em seu parecer, seJJegocios da fuzcnda remetlcndo as informações que lhe guudo ouv1 ler, e de opllll<IO que se conceda uma ctispeniorão pcdidJS cm 17 ele juuho ultimo ~obre o reou~rimento sa de matlicul~. Ora, dispensa de mJtricula concedidâ
de ]). J~nuaria Gaillarcl.-A quem fe-z a requi~içiio.
no ~ci~d! de set:~tLro eu não
o que q~er di~er. As
Leu-se e fi~ou sobre a mesa a redac:;ão das emendas matrJCU a. de no~sas fuCllldades dao·re em leveretro ou.
cl) senado á prop(f,ição da camara dos deputados que, março;_ as aul~s "Lren:-se em Il'l.a,·ço; no fim de ~et.em
\Jispensa :JS lei$ pe awortizJção a favor da irmandode do bro es1ao qu;,st a l(ftllllar. A dtspen;a de matncul.t é
Santissimo Sacramen'o da vi!la de Cald..t~ e outras corpo- concedtda. no fim de set~mi.Jro.
ra~ües de mão morta.
Dispensa de que? de inscripção? Ou o estudlnte está
O SR. Cuxn.l VASCONCELLOS olT.:receu o serruinte
matriculado, ou não :!e está matriculado, no fim do an0
•
no fc.~~ o cxo.me; se. não está. m:J.triculado, a dispensa de
PROJECTO.
matncula so poderia aprove11ar se acaso ella fo:>se pedida
no ttmpo de poder clle contar as fallas que tivesse antes
• A assemLléa geral resolve :
de lhe ser feita a concessão offi~ial pelo carpo lcgiblalivo:
« Art. 1.o O governo é autorisado a mandar matricular
Neste caso entendo eu que uma excep~ão póde aprolia faculdade di~ medicina da n~h;a o ('Studante Thomaz veitar, porque, se a excepção chega aates de se ter dado
Lourenço da Silva Pinto, levando-lhe em conta o> exa- esta falta, se reputa abonada pelo impedimento que o
mes pnpuratorin3 feitos na faculdade de di. eito do estudante allega ou qiJe prova, e então a dispensa póde
surt1r eJTeito. 1\l;.r.s hoje, que está o esturldnte com mais
Ilecife.
de J,,Q faltas, para que a dispensa de matricula 1
c1 Art. 2.o Ficão revo.;adas as leis cm contrario. S.
-Cunha l'asconce.los. v
O Sn. D.HTISTA DE OLIVEIRA dá um aparte •
.Ficou s~bre a mesa.
0 SR. SILVEIRA DA. MOTTA:- Dispensa de lapso de
·
·
Forão sortendos para a deputação que deve ir fdicl· tempo?
tara Sua l\lagt'St:.tde o Imperad1·r LIO d1a 7 deste mcz, an0 Sn. DAl'TlSTA DE OLIVEIRA d:i um aparte,
nivcrs._.r:o d.1 independcncia do Brasil, os Srs. Souza
0 Sn.SiLVEJnA DA ~]OTTA: -En:ão não é isto que
P.ilmos, Silveira da Mona, visconde de AILuquerque,
está
na rcsol uçào ?
vi:;conde de Sapuúalry, marquez de Abrantes, ,·iscomle de
;ltquilinll:.>uha, D:,ptisl:t cl~ OJiveüa, (uuba Yo.tsc:oncc!JoJ,
0 SR BAPTISTA DE ÜLIVEIRA. dá um aparte.
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O SR. SIL'\"EIRA D,\. l\foTTA i - nras isto não se chama
dispensa· de matricula; é preciso dar ás cousas o seu
nome, porque aliás nós votamos uma cousa qu•e tem um
nome e que no entretanto significa cous.t diversa.
0 SR. BAPTISTA DE ÜLIV.IllRA dá um aparte.
0 SR.. SILVEIRA DA MOTTA: -Não é lapso de templ),
r~rque O tempo IÚÍO Se dispensa, h.t de COrrer por fort;a,
e mexoravel. .
0 SR. BAPTISTA DE OLIVEIRA dá um aparte.
0 Sit. SILVEIRA DA 1\I"OTTA: -E' o que quero dizer.
A dispensa agorajánão serve, porque, ainda mesmo que a
como:dssão tivesse 1azões para achar justa a pretmção (o
que eu concedo), o favor é inopportuno, está caduco pela
época em que é conced do.
Not:He mais, Sr. presidente, que a resolução está agora
em 2a discussão, podia sotrrer um ou outro estorvo na
s1.1a carreil'a e adiar-se por mais.al;.;uns dias até p·Jssar os
tramites até 3a discussão, e de.pois obter sanc._ão e s.er
remettida para poder ter execu~ão, etc. ; eu creio que
o estu !ante .já nao póde aproveitar.
Para que então fazermos uma cousa que nem póde
sproveit:.tr áquelle a quem se quer favor~cer? Não é
luxo? não é estragar mesmo o corpo legi~lativo nestas
cousas, que são todas administrativas e da competencia
das congreg:;tções ? Não tenho pedido cento e uma vez
que por uma .sô ~e faça passar o princir·iO discricionario de dispensar-se os estudantes d.t matricula em certos e determinados casos attendivei;? Estabeleçamos
certas disposições nos estatutos, para que as co'!gregaçõt:s
possão attender a isso, se •.J nos virem importunar com
un:a lei. Porque não ~e propõe isto 1
0 Sn.. BAPTISTA DE OLIVEIRA dá um aparte.
0 SR. SILVEIRA DA 1\lOTT.A.:- Pois então eu mando
uma ernen la; e em log:~r de se dizer: .• Fica dispensado
da matricula Fulano de tal· •, ·dire.i: • Fica o governo
autolisado para conceder as dispensas de. matricula
áquelles que Li verem irnpedimeutes attendiveis, ouvidas
as congrega~ões » , para ver se assim acabo com esta
importunação constante ao corpo legislativo. Pór isso
V. Ex. me faça o favor d~ mandar a resolu~ão, que quero
mandar uma emenda. ( O orado1· é satisfeito.)
Terminada a 1a di,cussão, passou a proposição para a
2~, na. qual entrou logo, vindo oitão á mesa a segu!nte
El\IENDA.
.. O governo fica autorisado, emquanto não são deônitivamente approvados os estatutos das faculdades de di·
reito e de medicina, a conceder matl'iculas fúra dos
prazos dos estatutoq, sendo os impedimentos provados
perante as congr( gações e com informação deHas. S. R.Silveira da Jlloua. ''
Foi a:Poiada e entrou coniunctamente em di;cussão.
Encerrada a 2a discussão e posta a votos a propos.ição,
foi rejeitada, passando a emenda do Sr. Silveira da 1\lotta.
LICEJXÇA AO COXSELUEillO TilOniAZ XA1"1ER GARCU
.
. DE ALI\llllDA,
Scguiu·se a ia· d:scussão da proposição da carnara dos
depu todos autorisando o govo:no para prorogar por mais
um anno a licença do conselheíro Tl10maz Xavier Garcia
de Almeida e para concede-Ia a outros empregadus com
os respectivos vencimt'ntos.
0 Sn. VASCONCELLOS:- Peço a palavra.
O SR. !'RESIDENTE:- Tem a palavra.
· O Sn. VASCONCELLOS : - Sr. presidente, levanto-me
.ma. fazer algumas observações á proposição que se dis..:
ute. Me parece. que dentro em pouco tempo as nossas
'partições publicas flcuráõ privadas de empregados, a
f"m diuliamente concedemos licença para viajar á Eu·a á cu& ta do estado. Reputo, Sr. pres1dente, que é esta
ma teria que deve lixar a attenção da assembléa geral,
que não se repililo actos desta natureza. Vai domila mania de nenhum empregado publico querer cult.scnl\o na Europa i. adoece um empreg:!.dJ, e o recipe
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é ped:r á :.lssembléa ger.,Ilicença com todos os seus V('ncimt'ntos para ir â Europa curar-se. O que aco'utece, Sr·
presidente~ V. Ex. ha de saber que muitos empr('gados
oulcem e~ ta licença da as>embléa, dcmot·ão-se seis e oito
rnrzcs no Br·asil e depois dão um passeio á Europa c voltão
ao exercício de. seu emprego. Esta licença, que até certo
tempo concedli>·se a empre~ados de ce1 t:l. categoria, de.
se~viços relevantes preotad0_s ao est~do, e cujas.molestias .
erao atrestad<~s e reconheCidas, vm·se estcniendo I10je
~os 2~s, aos e 4.os esc ri pturarios das nossas· repartições, e
daqmlf pouco nossos continuas, nossos po!teiros, \'irúõ
pedir licença para ir â Europa tratar de sqa saude.
Ora, V. Ex. vê que não é possivel que eu possa dar
m~u ~ssentiment~ a uma resolução ~eSta ordem; faço sacrJiicJO em enuncll.lr·me neste nrgocto ; mas· o dever me
aconselha que não guarde silencio em..taes circurnstancías.
Sr. presid:nte, V. Ex. Vê que nesta re~olu<;ào se autolisa
o governo para prorogar a licençá ao Sr. consellJeiro.
Thomaz Xavier G.,rcia de Almeida ; . o.· Sr. Almeida está
e.nl~rmo .e é um cidadão rcspei~avel (apoiados);.é umhra~
sile1ro d1stmcto por suas qualidade~, eminente por seus
serviços, velho, com 70 aonos de i Jade, membro. do su~
premo tribunal de ju~tiça, e esta (loente, todos nós o.co~hecemos infeliz01ente enfe1rno i que se conceda essa
lLCençll, a e1le, bem; mas a um 4. 0 escrípturario do thesouro, a um capellão-capitão, que quer ir para a Europa,
sem nenhum documento q~e justitlque o pedido 1 ·
O.Sa. BARÃO DE MuRITlllA : -Para o Ceará.
O Sn. VASCONCELLOS:- Onde màis convenie!ltefor.
0 SR. DARÃO DE MURlTIBA : - Para o Ceará.
O Sn. VASCONCELLOs: - Pois bem, seja pára o
Ceará. Senhores, nés temos a lei; eu recordo ao senado que o governo está autor isado pela lei de 15 de
~utubro de 1832 a pr?videnci~r a es~e :espeito, e eu peço
licença para l~r. o art1go da le! ; ella d1z : « A licença dos
emptegados cms será ccrnced1da até seis mczcspara fóra
do 1mperio com seu respectivo ordenado. >l
•
Está, pais, o· governo armado de autoridade para conceder a este Sr. padre-capitão licença para ir tratar-se
no Ceará; está autori<ado tambem a conceder .ao 4.o es~,riptura.rio d? thesou~o Lccnça pa·a estar dCntJ'O ou
lor~ do Jmpeno por se1s m~zcs, uma vez que prove que
esta enfermo: por consegumte, parece que não nos de·
vemos oceupar em fazer uma lei, porque já a temos na
n~..ossa collecção. Portanto, eu vou mandar emenda para
que se separe do projecto a licença cone< dida ao Sr. Thomaz Xavier Garcia de Almeida (por es~a eu voto; porque
sei que el!e necessita inf~liZmente dessa licença) e para.
que suppnmão-se do proJecto 03 out~os paragm:phos, relativos aos dou.s empregad~s q.ue pretendem tguallicença,
all(·ganda motivos que nao .JU5tJfléárão e ·que não são
procedentes para obterem da assembléa uma ld 'cxcepcion~l, quando já temos dtreito esclipto para applicar a taes prettnções.
·
O c;n. PRESIDENTE :-Não haven4o mais quem peça a
palavra, vou pór a votos a proposiçao.
0 SR. DANTAS:- Ha emenda?
O Sn. PRESIDENTE:-A emenda só póde ser apresentada
na 2a discussão, e por ora ainda estamos na i a.
.
ConcluirJa a 1a discussão, passou a proposição para a 2a, ·
na qaal entrou logo.
.
0 SR. SILVEIRA DA M'OTTA:- Peço a palavra.
.
·O SR l'ftESIDENTE:---Tem a palavra.
0 SR. SIL V.EJRA DA Mo:rTA : - Eu peço a palavra
simplesmente para dar uma razão do meu voto, posto
que já cm outra occasião eu tenha tratado desta ma teria
e tenha declarado que acho o corpo legislativo incompetente para tratar della, c que é mister extremar ns attribuições que pertencem ao poder administrativo das
nossas : conceder licença aos funccionarios publicas
é sem duvida uma attrilmição do po~er administrativo
unicamente; o poder administrativo depande do Je~
gblalivo para os fundos, m:~s para os fundos este não é o
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meio de fazer as· cousas. O governo, desdeque t.iver obra· dre~·capilães:; porque os ~os c:scriplnl'Urio; ~ os padrc3~
uo dentro de seus verdadeiros limites tem direito de caprtães estão na memn hnha dos consclhmos do 811~
pedir ao corpo Iegblativo fundos pa··a seus, actos compe~ p1emo tribunal dd justiça para obterem lavores justos do
tentes; eis aqui como compreheodo a q .1estão. Temos, corpo legtblativo. Nós, como legisladores, não temos de
v. g., pela Iegí~lação de 1.83~ que um em~regado que é, apreciar os serviços; temos de apreciar &ómente a just'ça
por exemplo, con•ellleiro do supremo tribuoal de justiça, da disposição legislativa, c o legislador não olha para o
ou 1o, 2o, so, .!,o ou 4oo escripturario do tllesouro, que é individuo.
para m:m a mesma cousa •..•
O Sn. YASC'lNCELLOS:- Não hei de comparar v. Ex.
com um bacharel.
0 Sn. VASCONCELLOS: - Ha d.iíferenva•
O Sn.. StLVEIRA DA. MorTA:- Para mim é o mesmo.
0 Sn. SILVEIRA DA MOTT.A ;- PóJe ser que haja ponto
em que eu não S(•ja comparado; mas ha muitos pontos
0 SR. VASCONCELLOS dá um aparte.
<:m que o sou, e dianre do legislador não se póde f<~zer
O' SR. SILVEIRA DA MOTTA,- Como legislador allen- distiucção a meu favor: p:Jrtaoto, mesmo para e virar que
do á disposição igíul de fJvorcs que se pód~ f.tzer. Mas, se abro:t. essa porta, mesmo para os 4° 5 escripturarics e
Sr •• preeide~te, com. a .legislação que temos eu entend~, padres-capitües, é que eu entendo que devemos corrjgir
centinúo a dtzer e dtrel sempre que é um luxo conti- esse defeito; e o m.~io de corrigirmos o d<:feito agora
nuar-se a recorrer ao corpo legislativo para e.ste fim ; com as licenças é o mesmo que admiuimos lla pouco a
nisto estou concorde com o nobre senad·Jr por l\lm9s-Ge- respeito dos estudantes, é ficar o governo autoris:.do pa.a
raes . a nossa legislação já providenci'ou bastaatemente. conceder licenças por um anno com o ordenado por in(Apoiado.) O governo pó~e con.ceder licença a empr~gad.os teiro ao funccionarío publico que por suas eofermidade3
para irem para fóra do 1m peno com ordcnaJo por 1uteu'o e n~cess:d~de de viagens tiverem precisão de ir á Europa.
por seis meze@, e depois pód~ cooced~r com meio ordeReduz-se, pois, o negocio a modificar o artigo da lei
nado: a que~tào vem a redu:íu-se, pots, à quarta parte de 1832 sómcntr; as~im consegue se tud.•; 11ão só .fi.a
só:nente, porque o gov~rno póde prolongar a lic~nça com deferido o membro do supremo tribunal de justiça, mas
mei0 o~denado; mas, quando o imped,mento seJa }Pgili o <~.o csclipturario e o p:idre cDp.tão, que é o que eu
mo, qu 1_ndo o emprega.do pubEco tenha sahido do impe quero, que o padre-capitão não fi·yue em peior es cirl'io com Justificado mouvo e o governo tenha conccdrdo cumstanciJs do que o conselheiro do supremo tribunal
lic.ença para .sei~ meze~, .s~ esse empr<'g_.do se achar .em de justiç~. ·mesmo porque esta difr·m•!iça de categoria
pm estrang~1ro Ilnf:OSSibllltado de voltar o governo JjOdo.! pód~~nos ~~~·ar a fctzer ás vezes injustiça~. Os impediprorogar a hcença.
·
mentos do Sr. Thom~z Xavier Garcia de Alme:ida são
E .se acaso enteode-.se que o governo não póde pro- c~nhccidos de todos n~s, porque elle é uma pessoa culrogar a licen-ça com o o~dcn:~do por inteiro, <ntão a lei mmante na nossa soCiedade pelas suas rel:lções, tcdos
de 1832 seja rd'ormada. e se estabeleça que o gove1no saLem que elle tem razão; mas, senhores,· ás· vezes a
possa, no caso Gl~ que o empregado publico s·1ia do im- justiça e~tá escondida e o empregado inferior tem
perio com seis mezeõ delicença sé mente, se elle ~e achar mais razão pat·a obter uma licença de que o empreimposs.ibilitado de v?llar, prorogar ainda por_n:ais outros gado publico superior; entretanto o emprega Jo publico.
seis mezes, ou dcba1xo de taes c taes condtções. Isto é pequenino, que não tem o accesso, que nào tem as reo que eu enten:lo regalamentar; m.as estarmos occupados lações q11e tem o alto funccionario, não temmesmo
em conceder liceuças,assim como a conceder dispensas meios dt! fazer })ropagar ajusti~a da sua causa. Portanto,
de matriculas a estudantes, não é dar ao corpo legislativo cu tenho medo de adoptar estes precedentes; olhar-se só ·
um1 attríbu~ão que a const.itu!ç~o lhe 1:~o. deu •. não é para o conselhtíro do supreml) trJbun .. l de justiça e achar:inverter to.d..1 a ordem de attnbu1~oes admm1strattvas e se-lhe razão, eu t~mbem lheacho .....
legi~lalivas? E com que fim 1 Só para que o c o po legis0 SR. JlAR.\0 DE QUA RAUUI dá U:al. apnrte.
lativo diga que elle é quero tem direito de fa .. er os palroO Sn. SILYElRA DA ~JorrA:- Mas não sei se o padrenatos. Pilrccc-me que é só este o uni 'O fim e nós arvoí'armo-nos em !)atronateiros-mÓi es d .l imperio, porque capitão ttÍ11 t;,mbem razão, e antes peló conirario tenho
jú não se acha bastante o patronato immenso que o gc- iuformaçõeJ tatnbern de que o f'Udre-capitã ')de que faltou
verno exerce;. quer se que o co1 po legislativo tenha este o nobre sena !o r pela província de l\linas está dl ente, é
vicio, para que nenhum dos poderls do e3tauo o possa um bom empregado, ltm prcst~do bons st:rviços e até
d~>txa outro homem por ~i dizendo mis!a e sendo capitão.
lançar em ro&to a outro.
Eu já ouvi nesta casa alguns Srs. ministros d:ze- (Risadas.) Eis aqui, deixa outro capitão com o direiro d:e
rcm-no~ isto ; .. ~:lo se que~xe~ do patrl;n.ato .que o go- dizer missa (Risadas.) O nobre !enador·-pe'a província de
verno iaz', e prec1so q~ae a Justiça pru:.c pte por casa, é Minas é que chamou-lhe padre-:ca.pitão, Dà~ fui eu.
preciso que o corvo legislativo seja o primeiro a clar
O SR. VAscoNCELLOS :-Esta na lei.
·.
esse exemplo>>; mas quasi sempre esses actos de fraque0
SR.
SILVEIRA
DA
1\foTT.\,:Ycja
V.
Ex.
qu'e!1a
trjdas.
za, que muitas vezes se exp:-obr.'io a·o goyerno, partem do
estas
circumstaocias,
e
cntretant'l
V.
Ex.
pr·open'deti
mai>
corpo legisl~tiv?· port~nto, para que n6s.. não demos ao
:;overno esse d1rerto, e prec1so que cornpmos o nosso para o consell!eiro e niio olhou 1ara o JlD.U: e-catJitào.
O Sn. V.ASCONCELLOS:- Porque sei que esse está improceder·: est:tmo-nos mettendo em cousas que n:l.o são
·
da nossa competencia, havendo entretunto assumpto d~ pedido.
tanta monta a tratar, ncces!idadcs publicas tão urgenO SR. SILVEIRA D.\. MorTA: - Entretanto o consete~, e o corpo legislJti ·.o eHá se occu pando ele conceder lheiro não deixa outro em seu lagar;. os compán]Jeiros é
licen~as e dispensas a estudantes.
que hão de carr,•gar com a distrtbuição clas causas, e o
Ora, o noh.e sena.dJr Pl·ia proviucia d'e Minas ft z já sen- padre-capitão d~ixa qUPm diga missa por elle. Eis aqui
tir muito bem que o remedio estava na Jeí do 1832; e como ás vezes a justiça esconde-se quaudo se trara de um
está ; mas se não está relorme~se a lei. Eu em que não pequeno funccíonatiJ. A respeito do S•' •. T? ·maz Xuvi .r •
concordo com o nobre senador pela provillcia de l\iinns é Gnrc!U de Almti la não é pc,s iveJ; os st us 1mpedimentos.·
na distiuccão que el!e fezdaquell s que pedem os r.~ v ores, são conhecidos gera'meJJte pela sua· posição: portanto, ,;·
devendo se ter em lmha de conta as categnrias. Acom- fazermos alguma- cousa, acho que ir am .. s fazer inJu.,tíçi
ll!lnho a S. Ex. inteiramente nas obsl'fV.lÇOes que lin em se vota -se mos pelas emendas da nobre ~e!lador propon ~
favor do Sr. conselheiro 'fhomn Xavier Garcia de Al- a sepa1 a1;ão.
'
meida; é um homem Iespcitavel, qt1e tem pre~l~do mui.
0 SR. VASCONCELLOS: - 1.\ão mandei emr.nda :
tos serviço; e que estâ soJTrendo uma cn!'ermidade rc~
'
conl1ccida geralmente, e que talvez o uníco remeu:o que nhurna.
podesse achar fosse uma viagem á Europa. Mas p:ira
0 SR. SILYEIBA DA. 'MOTTA: -1\fas impo:la um3 ,que
a c;oncessào do fiivor acho que n.1o se deve dizer que lia; S. Ex. nã·> ntandou. ernc-n las, mas chegl u a r
i)tl) vai abrir a ro~ tl aos h.os cscriptUI'arios c nos pa- l.Ju:car papel, e dt•pols nD.·ctiu que IJ~\vi~\ um outr•
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de fazer a coma sem mandar a crr.enda, que era pedir a
votação p0r pat tes: votar-se a favo,· do Sr. Thornaz Xa
viet· Garcia d.:: Alm,~ida e contra o padre-capitão; e é
justamente contra isto que eu me pronuncio. (Apoiados).
. 0 Sn. YASCONCELLOS :-Pois vote. contra.
O Sn. SILVEiRA DA. :MoiTA: -Não; m3S estou fallando contt a, porque, se passar este expt:dienle estratesico,
mt~o faz-se injustit;a ao p.tdre, porque elle tambem tt·m
razão para obl~r a lictnça: portanto, eu vou mandar antes
á mesa uma emenda para o governo ficar amorisado a
c'onceder licenças por um anno, pa1a fôra do imperio, aos
funccionarios que dellas p1 ocisarem ; fique antes isto a
cargo do governo, assim coruo as dispensas de matrícula
aos estud~.~.ntes.
. O Sn. SILVA FERRAZ .'presidente do conselho) :-Sr. pre·
s:dente, eu p(.dirci ao senado licença para observar o
)<\UCO tempo que nos resta de sessão. Nós temos sobre a
mésa, d<.da para ordlm do dia, uma resolução prorogando
a h i do orçamento 1ara o exercício de 1860 a 1861; e,
portanto, eEpeJ.:O que o senado se dif,Ue aceitar.o adiamento d sta discussão uoicamente emquanto se t1 ata
d. sta lei princir a!. Nós temos poucos dias de sessão, e
eu não desrjava que houvesse prorogílç.t\o. Se V. F..x. me
.pernúte, eu man, 1arei um requerimeuto de adiamento.
· Foi lido e apoiado e appro,·ado sem debate o seguinte

0 SR. SrtyEIRA DA MOITA:- Ni6tO mesmo mostro a

vo~tade ~e Ir com V. E~., r,orque sempre que posso re-

petir aqUliJo.que. V. E:t. dtz laÇO'·o; mas eu reconheço que
o actu.al mtmsterw estava em um apuro muito grande; elle
não tmha tempo para o orçamento ..o ao no passado nao
tm~a lwvido 01.çamento! porque o ·ministerio de 4 de
mmo achou. mats : aLrcv~:1do propor uma res·olução; e de
certo o me o mats comrnodo para oe governos dos que
se teem iove~tado, ~ faze,r o:or.~amento por mei~ de uma
resolução; nao se d1scute verba por verba, vai eualobada
ou encapotado; é muito facil, nao ha nada mais c~mmo
do; emi.Jora o systema Tepresent:.tivo sofft·a, porque com
esta~ prat1cas. os governos vão anJaudo impavidos no se 11
cammho, e pc·nsão que fazem bemnisto; e éu àcl1o que
f~z~m mal, porque,, quando menos, fàzem perder o presltgto ao corp? legtslativo c. CO?V~ócer ao .paiz de ·qu.e
e. tJs nossas formas govemallva s são ftcçlies .puras.
Ora, reconheço qne o mínieterio · aétual estava·. em
grandes aperto> por causa do ministerio d.e 4 de maio :
notem bem os n;)bres ministrós, ve,ião que estilo soff,·endo
as ~onsequeucbs do ministerio de 4 de. maio, e estão
sofLmdo as consequüJcias di opposição que este a1ino
h~uve no senado, que deu l$gar a que osministr61l actuaes
nao pudessem !er orçame.nto, pO'rqtt.e véri~coü~se jusi:~
Dlente o que :Jmda no pa1z· se não tmha VJsto, e era que·
o senado, que passava por ser ch:mcellaria dos orcamen:t?s, approvandO-OS quasi sempre Eemexame, entretanto
t1vess.e de ver o orçaftlcnlo de cacla miriisterio consumir
1\EQ UEl\11\IE;sTO.
20 ~tas de. discusiã>, ~de ~ma _di.cu:são. ~~sada •. E eu
• Requeiro o a liammlo emquanlo se discute opro- queto exph.:ar esta mJDha express~o-;d1.scusEão:.P.e ..
j1•cto .se resoluçii.o q,uc proroga a. lt:i d:> orçamento dd !ala;-, r.e~ada, por~ue os sen~àores deVJão em quatro
1859 a 1860. -Silva l•erraz. •
ou cmco d1as ter tel mmando a dtscussão Ee acaso fizessem
P;Jssou-se, portanto, á discussão da proposta do poder 03 seus discursos, d:ssessem tudo quantO> tinlião a dizer·
.
mas nllo ft:li assim·, chegava o meio-dia e ·1 hora .~
executivo nx~nd·o a despcza e orçanào a 1ece;ta geral do nã. o 11avia mais casa, e ficava eempre um discurso- p'or
imperio para o exercício de 1860 a 1861 com as emendils d 1 1
d
.
!]acamara dos deputados.
ta ~venção · os mmistros de 4 de niaio c~ opposição
ao gabmete jmsado ll de modo que estas d.fficu:dades,
DJoco-se por fir.d1 a 13 dist'U'são, suscitou-se sobre o e~tes ape1 tos em que o actual ministerio se estâ.:vendo ·
mcd'J de votar uma- questão d~ ordem, a que o Sr. presi · amda e}~e deve agradecer ao mini!te1 io de 4· de maio.··~
dente poz termo submetltn 'o a vo:ação a p~opost: com á oppos1çilo que fiz~rão aos noi.Jres·mínistros, porque não
as emtnda> ;. o q_ue tudo pa~sou para ll 2° thscussao, em haVIa-orçamento t'tnto.
. · ·· . . :
que ent~e:íu logo o art. 1° da proposta ~oro .o art. 1° das . Bem: ora, reconhecendo eu que o governo actual está
emenda; da cama. a dos deputalos, suLst1tuttvas da mesma em aper: os por falta de tempo'necessario para f~zer lei
proposta.
.
.
.
.
.
: d? OIÇamen!o, para conservar esta ficçao em que:::nós·
. Ju 1ga..Ja a matena SU!fiCICD~emcnte dtSCUttda e posto a . VIVemos, e ttllÜO eu toja a dispo:ição (e t(•llhO;_Ó mostra0
VOtOS o art .. 1. da propo.ta, oao pa~sou, pa . ~aodo, porém, to), votando por este orçr.monto até scm·dizer palavra
o a·. t. 1o 'J.a; ~menda~ da cama· a Jos deputados, fi ando dpmo f7i~o. e~ tcdls as mate: ias' em que o governo·te~
.ass1m preJ ud1cada toda a proposta.
ctdo a m1c1at1va nesta casa... ~.
·
Seguiu-se a discussão do art. 2° das emendas, que diz
o SR.l\IARQUJZ DE OLINDA dá um aprrte.
assim :
O Sn. SILVEIRA D.t Moru :- Não aprendi nadJ.
• O g."iverno fica d.esde j.~' a.utorisado a im:ovar 0 con·
O SR. VASCONCELtos: -'- Era impo:sivel que'
tr<~to com a companhta bras!leir~ de paquete::; a.vapor ou desse ·estava tão consumriwJol
· ·· · ·
a contratar com outra companhta o· mesmo s·ernço, como
'
·· ·
·
entender mais conveniente; podendo augmentar a sub- O Sn. SILYEIRA DAnf~TTA :'-.... mas com esta uispo~ivecção· actualmente concedida- e os preços das passagens çíio de votar pelo orçamento scin foliar, vejo no proJeCto
estabelecidas nas respectivas tabellas. "
que veill da c..tmara dos Srs. deput< dos uma idéa coin a
p
qual eu não contava, um enxerto muito estranho ao or.
1
0 Sll. SILVEIRA DA :MoTT.\.:- eço a pa avra.
ç~mento e muito cxtemi9oraneamen~ e feito ao orçàmenf
O· SR. l'RESrnENTE:- Tem a palavra.
to i de moJo que obri~a-me a oll'erecer á consideração
0 sn. SlLVElRA DA 1\lotTA:- Sr. presidentr, dese- do senado e do Sr. presrdente do conselho algumas brejava votar por esta abreviatura do orçamento :em. tomar ves oLservações.
a palavra nesta ma teria, porque conheço qne o go·.rerno
Este enxerto é o ar!. 2°,que aulo-risa: o governo a innovar
e~ tá em apuros de tempo e acamara proxima do ~eu en- o contrato com a companhia de paquetes a vapor e augcerr&mento; e é preciso que nój colllilmemos a vivet· de mentar a sub,·encão, ou fazer outro contrato com outra
medidas provisoria~, consequencia fatal do ministerio qualquer companhia, Jlt se sa.be, augmentando a subven- ·
de .!. de mai", 9.ue fili qt em deu tal .exemplo .. ~u vou ção e os preços das passagens. Este· é o enxerto que me
repetir o que dtz o Sr .. marquez cl:c Olmda, q~e !~1 quem obi'iga a fdllar, porque, se eu tivesse algum valimento com
deu o exempl'o de deixar passar uma sessão mteua s.em o governo, declaro que havia de interceder com elle, com:·
prepor cousa alguma e nem o orçamento.
todas as minhas farç<~s, para que arredasse esta materia
d
V
E
~
da
lei do orçamento, para que .não consentisse nesta
O Sn. VASCONCELLOS-:- I sso é e · x. i nao póde lei como enxerto uma matcria que es~á debaixo àos
ser do Sr. ruarquel de Olinda.
nossos olhos para ser examinada e julgada e dependen·e
O Sn. SIL VEin,\. DA 1\IorrA; -O resto é meu.
de muitos esclarecimentos e inl'ormaçõ. s que .nós n:lo
0 Sn.. VASCO~CELLOS : _ To :la a proposição 6 5 ua. temos e que no entanto vem-se c,!Terecer na lei do orçamento, como que for~at:do ·DOS a dar approv11ção a uma
O Sn. SILVEIRA DA Tlloru: - Até certo ponto.
idéa que nós rma di. cutirmos p· ecisamos ainda dll inl'or~
O Sn. l\URQUEZ. ItE Ou:w.\. dá um aparte.
lllações. Eu acho que o govemo mesmo n~o de1·ia~ter a·:< i~

ápreil-

23G

S?SSÃO EM 3 DE SETEMBRO.

tado este prcsrntc de autorir.açrto illimitcda q11e lhe deu os votos de conO.;nça nas queslôcs que são puramente
e~tou pl'ornpto a dar o meu voto; mas
panhia de p:•quetes a vaplllr; o governo devia ser o pri- em questões administrativas de contratos querer o gomeiro a rejéitar a autorisaçílo, porque é uma autorisação verno enxo1 tar etn uma lei de orçumento urn voto destes
que lhe é concedida pelo c0rpo !Glgislativo sem indaga~âo de confiança e obrigar-nos a votar p)r elles, porque
e sem inqueritos,, á vista do:l factos novos que dão togar tt:mos precisão de orç:,m<~nto,é inmpportavell Porventura
a es.m representação da compan!Jia. E' um negocio que sabe o governo se estamos. infvrmados a resptito ela
não resolv~mos, e creio que está na pJsta das novas questão? Pelo contrario, s~be que não temos esclareci.
comr.nissões para se dar parece1·; e as co.mmíssões estão mento algum a este respeito.
Senhora~, eu ju'go que o góveroo n~o ilcvia aceitar
embaraçadas, porque isto dt:pénde· de inf.Hmações do
govnno. E ha de se aceitar urna autorísação para o go- e•te art. 'Lo, porque elle lla de prejudica-lo, porque não
verno innovar o contrato com a compmllia, principal- só o governo bn de ser importunaJo por cansa da no\·a.
mente debaixo de chws bases que d~vião reclamar mais ção do contrato, mas t:Jmb< m po~que não tem t•lle nas
o nosso exame, que são do augmento da subvenção e do bases que se l11e oll'ereccu para a innovação do contrato
preço das passageo&? Pois quar.do queremos favorecer meio algum de obter ou da comp<H.hia ou d~ ouas commuoicações com o norte e sul do imperio, fazen- tra que se organise favores ra a o publico, os favores
do grande despcza para manter por meio de Loas em- silo só para os accioni~tas j direi a raz<it'. s~.~ppooha o noh::trcaçúes de vapor, quando queremos faci!ilar taes cooo- bre ministro que esta companhia, di1 igindo-se ao governo
municações, vamos ao n esmo tempo aut0.risar o goveroo para pedir o augrr,ento de sub~enção, este se ne~a,
a atigmen!ar o pre1;o das passagen~, que já é a\[lssimo, c presumo que deve negaNe; por o: a este negocio não
que já é carisdmo? A queixa em geral que tenho ou~ está em discuss:i.o, mas quando estb·er eu hei de trazer aa
vido a re~p~ito destes novos paquetes é p1 incipalmenle conhecimento do senado os negocies da' companhia de
a respeito da exagera~ão das preços das passagens; pro- paquetes a vapor, hd de elucidilr a questão e mostrar
port:ionalmente os preços das pa sag(·!B d(. s r<>quetes da que e!la não tem direito para pedir accrescimo de suh·
?ompanhia são mU:Ito mais .caros do que os dos paquetes ven~,;ão. ~e o governo nrg:ir o <Jugme~to de subvtnção á
compaolna, argumentará com a auton' ação para c0nce·
10glezes.
que se dá nestá lei, tomando aautorisaçrtO como rede-la
(1Ia um aparte.)
conhl!cimento da necessidade pelo corpo legislativo.
Proporcionalmente á distancia a pere0rrer, as passaSenhores, um t c0mpanhia que diviJiu pelos seus acgens em nossos paq~eles sã:> mais caras de qne a p~s cionistas um enorm@ fundo de reserva pnra fazer bons
Eagem dos paqnetes mglezrs, embora estes fação a vw- dividendos, COI_ll prejuízo do futuro da compaohia, e cHá
gem de escala de porto a porto do imperio pelo mes- com um material novo, vapores de bol qmli !ade, que
mo pn ço ou nnior do que os preços dos paquetes converteu o valor de suas a 'Ções, que tem tirado
1l!'asileiros. Mas isto é o principal objecto de queixa, lucros enormes, é justamente nesta oecasião em que e11a
além éle outros. Fu não me quero tornar orgão das quei- tem acabado de espalhar o seu fundo de resl!I"Vêl, de o
;l(as que lla contra a companhía de paquetes a vapor, converter cm dividendo na occasião etn que essa compaporque eu considero que esta companhia tem feito muito nhia tem o material todo novo, o melhor que tem J1avido
,bons serviços e ha difficuldades administrativas a vencer, e entre nós ; é nessa occasião que ella nos vem intÍ!}Ja.r da
não quero ser rigoroso com uma instituição para que nós OHJÜeira pot' q1:1e o fez, a~torisando o gerente da compan'ão tinhamos grandes preparações; um e~tabelecimento nhia pua dizer Aos poderes do estado naatdtud.e de pado r
de paquetes a vnpor der-ende de uma escola que nós de estado tambem: «Se não quizcrerri, nó; liqui,Jaremos e
nunca tívemoE: portanto, estou dispo~to a absolver algu- metteremos o nosso dinheiro na algiueiral>? Foi esta a atti:m'1s culp~s, não quero ser exigente; mas a respeito das tude em que se apresentou, f.Ji como poder do estado q.ue
passagens ach') que o governo a primeira base que devia disse:« Se não querem, liquido me! l h to e;os meus v:tpo: es
procurar, quando entrasse em uma innovação de con- estão novos ; se se arranjar outra comp;mhia para nascer
trato, era a diminuição das passagens, porque ella traria sobre as ruinas desta, terá necl'SSÍdade de COmprar 03
heneücios pul.l!icos, e o augmento do preço da passa- pores da companhia que morre; c, como a companhia que
gem tri>!'á o Lenc:ficio t~os accionistas, e nós não temos nascer não tem vapores feitos para continuar o servico da
de proteger o beneficio dos acdonistas, mas sim o do companhia que cessa, a nova comranhia tem neces~iÍhde·
publico: esta é a primei1 a idéa; a segund.l é o a.ugmento de comprar os navios da comp;mhia cm liquidação, e por
ela subvenção.
bom prfço I•
.
Pois, senhores, porventura está demonstrado que esta
Eis alli, Sr. presidente, como se aprmsenta aos poJeres
companhia nãe póde continun·r a fazer o serviço com a supremos do esta,Jo um calculo mercantil tão desca1 nad@
subvenção enorme que já tem? Será demonstração da in- e tão audaz ! E nós ha vemos de fechar os olhos e votar
sufficiencía da subvenção a ~ltil'a intim;1ção que fez a ás cegas e á pres>a pela sati~fação de :aes interesses 1 Não
companhia ao governo de liquidar-se se não se lhe der eu .. E é por essa raz:lo que digo que o governo é quem
m"is dinheiro? Não é possivel, senhores. Eu n~o contesto não devia querer es.fe present~, porque essa autorisaç~o
que a companhia tenlw tido algum augmenlo de despeza, IlD. de dar causa a muitas importunações e embaraços
porque, em!im, os nOssossalarios ou jornues tccm·sc aug ao governo ; e depois nã"o vejo na autorbação que se
ment:. do; o pessoal d1s cmb1rcaçõcs .;leve cu~ ta r hoje mais lhe dá a garantia que eu desejaria que tivesse, para
caro de que custava, ,·apores de maior lota\ão gastii'J que o governo possa manejar o mgocio de maneira
mais combustível: porlallto, ha um augmento de despeza; que fi1U<;l sempre et;n guarda contra Ui pretcnçües da
mas esse augmenlo de de8peza é muito compen>tdo pelo compatlhia. Era precrso, senhores, que, quando houvesfe
augmento de pJssr geíros que tem tiuo, porque essa na- de dar essa autoriwção, tivesse clianle dos olhos toda a
vegação, sendo mantida ba mais de 20 annos, tem nugmen- demonstração da neccssida,Je do augmcnto da subvt:nção,
tado o circulo de viajantes ; esse augmento de paJsHgei- para que p~•desse fazer a idóa do quanll!m deste allgmenlo
ros compensa sem_ duvida alguma e'se accrescimo do de: subvenção; era preciso que nos diss(·ssem: • A cc.mpa·
preço dos salarks e do gasto maior de combustível ; c nhia preci~a ele mais iOO:OOO», v. g., por anno. • Assim .eu
quando a subvenção era de metade da actual e menor o sabia o ~ue ia vota!'; mas a companhia querer que nós
numtro de passageiros essa empreza deu grandes lucros votemos uma autollSação para o governo augmentar a
para bons dividendos. e para formar-se funlo da reserva subvcnç~o, sem ao menos ll'lS dizer o quantum de sua necessidade, quanto é que chega para poder continuar o
lnuito avultado, que já houve c que desapparcceu li
Ora, Sr. pl'esidente, este augmento de subvenção que serviço? Isto é autorisação que se possa conceder ao goora se pretende autorisar não está acompanhado de dc- verno?
Não é, como eu disse, um presente funesto que se vai
monstrtção alguma. Eu entendo que os governos devem-se acostumar a não vir pedir autorisação alguma ao fazer ao governo 1
Ninguem desconhece, Sr. presidfnte, as vantag-ens
corpo legiolatívo contando sómente com o voto de coni1auça ; os governos devem vir o.o corpo logh•lativo pedir commerciaes e politicas qtte rcsultão ela susténtaçno d"e~ta

o corpo legislativo para innovar o contrato com a com- pol;ticas; nessas
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companhia para a navt'gaç~o di.ls províncias do norte e
sul 1 e, se ac:.~so eu dcfConhecer quando descerá con~
tcmp!ação desse serviço, será a dcsnecessidatle do servi~
~o ~te o R:o da p, ata i acho que nós não devemos levar
ao Rio da Prata uma lm11a de vapores, da qual elle tir.i
stm duvida alguma mais Interesse do que nós, e á nossa
cu~ta. O goYerno imptrial para as suas rel«çfies politic..~s
tem uma cornmunicação pe1manen1e por meio de seus
navios de guerra p~ra o.Rio da Pr~tJ; no entanto que se
pnga á compnnhia de poquetr:s mais um grand.! qu :ntum
de au~mcoto de sub ~cnçao, por CiHJsa do augmen1o do
serviço da rJrovincia do 1\io~Grande do Sul até o It:o da
Prata.
,O Sn. FEn:n,\Z:- Por terra '\'ai-se em seis dias.
o sn ..SILVEIRA ?A MOTTA:- Não desconheço a,
van·agens commerCJaes e politicas que rcsultão da susttutação ?a con1panllia; mas e~tou certo dtJ qüe, fe o govcruo qutzer recusar o augmento de subvenção que a
companhia pede e se acaso a companlJia não se r~sig
nar, as vaatagcm que o governo tem náo serião menores
com a nova cotnpanhia que se o1ganísas~e; e se a
outros liquidar lta 'd~ achat· mui factlmeute meios de
conseguir isto, sem augmento de suLvcnçilo e do preço
das passa6ens.
Senhores, á sombra de idé 1s uteis teem~se no nosso paiz
explorado escancli,Jr:sJmenle es recursos do thesouro !
E não ha orçamento nem renda publica que chegue para
os especubdores que arranjão emp1 ezas, contando com
os auxilio! dos cofres publi..:os. E os lavradores que con~
tinuem a pagar os 2 °/a de exportação para se sustentar
os lucros das companhias que estão em risco de liquidar~
se ou de fallir ! E para ajudar esses einprezarios esgotão~
se os cofres, e depois diz-•e aos empregados publico, aos
magistrados, etc., que não ha dinheiro pm~ se harmoui~
sar os seus vencimentos com as necessidades actuaes !
Senhores, é preciso abandonar esse caminho de erros, de
fra1uezas e úe corrupção.
Portanto, Sr. presidente, peço desculpa at> senailo de
ter occupado sua attenção; mas, como quero dar um apoio
silencioso ao governo, entendo que devo oppor-me n 'gando aquillo que entendo que é em pre;uizo del!e. Hei de
pedir gue se destaque este_ art. 2° ~a proposta; e então
votare1 pelo Ot\amente ; a1.1ás votare~ contra, porque este
enxerto do a t. 5.. 0 pa a. que se autonsc o governo a augmentar asubvenç.ão da companhia de paquetes e o preço
das paswgcns é uma vergonha para as camarai legislativas· e um emba: aço pa· a o governo se tiver de inuovar o
cont: ato com essa companhia,
O Sn. FERRAZ:- Sr. presidente, eu e meus collcgas muito desejaríamos que o orçamento para o exerci:
cio de 1860 a 1861 p:~ssasse ne~ta sessão ; mas não esta
actualmenre em nossas forças obte-lo.
Quando er,trámos na administração encontrámos os
tral.Jalhos do orçamento por fazer e parte em mão das
respectivas commissõcs, em conscquencia da grande qu-stão a respeito do projecto relativo ao meio cirClllaote,
que occupou todo o .t~mpo. da sessão e a~tral1iu ~o das as
attenções. Não nos fu1 posmel outro alntre senao o de
aceitarmos a situa:;ão nas condições cm que a encontrámos. Nada além ci:sto nos era possível aspirar.
O tempo era cu: to, não era passivei que se di~cutisse
0 orçamento de 1860 a 1861; mas envidámos todas as
nossas ftllrças para que o orçamento de 1859 a 1860 fosse
or~r nisado e votado conforme as bases ela proposta do
0
de 1860 a 1861; neste s~ntido otferecêmos nesta ca'a
emendas, que forão a·loptadas com o orçamento de 1859
a 1860; já pouco podia mos fazer, os credites esta vão distribuído•, rnuit{l.s clespezas fe:ras pelo de 1858 a 1859, e
de sorte q'le talvez no> vejamos na necessidade
de recorrer ao rneio de credito:; supplemcntares para ulo·umas despezas ordenadas e não autorisadas.
tJ Deste modo a resolução actual não é mais do que o
o··çamento de 1860 a 1861, proposto pelo goveruo que
nos ant(·cedcu. ~e nós dessemos o orçamento d~ 1860 a
186t para discussão e nclla nos empenhassernos, dar~se~hia
no anno fu uro o rncsmo que neste ::e cteu; entretanto

eu direi que OS p··eceden!t'S são todos em fuvor ela mal"'
cha que seguimos ; temos em nosso apoio díYersos pre•
Ct ddntes que se abrirão no período de 1845 a 18~7 ;
temos ainda precedentes do anuo de 1850 e dos posteriores; é a marcha que tem seguido o poder legislativo
em identicas circumstaocias, mar·cha indispensavel, ainda
que não St·ja regular uo Ey. tema representativo.
s.eria bom CJ:lle :a'loptassemos lima idéa que me parece
mu1t.> convenrenre, é a de um antigo membro desta
casa:- separarem se os orçamentos de cada ministe: io~
fazer ca~~ um o objecto de uma lei especial .....- Assim
consegulTlan:.o,; que p3Ssasse cada um na camara dos de-'
pulados em tfmpo para vir para o senado; e o s'euado
teria liberdade e campo vasto para estabelecer uma dis•
cussão regular : ror consequen :ia, a prorogação d.> orça-·
m·Illo de 1859 a 1860 é mais uma n<:cessidade a que no5
sujeitamos, e não medida filha de nosso desejo e vontade.
Tratarei agora do objecto da discussão, isto é, do
art. 2° do projecto sujeito á nossa deltbetação; e permitta
o nobre senador que eu repasse peJa memoria o que
sucedeu a respeito deste a1 tigo. Ael1ei a questão pendente
da secção do conselho de estado dos negocios do imperio.
O senado sabe que sempre me oppuz ao ultimo contrato
ce_lebrado com a c0mpanhia de navegação a vapor dl)nommada brasileira de paquetes a vapor, e ain~a hoje de ...
claro CIUC é d~feitllOSO, que é preCISO renova lo ou
lhora~lo.

me•

A reforma dos estatutos desta companhia,baiieada sobre
este contrato, tem por e:lf )ito a m :is freneti~a agiotogem.
Acompanhia pela sua má administração teve em resultado
prejuízos : estes prejuizos Eão reaes ; durante o primeiro
anno apenas ella poderia obter distribuir o diviGlendo de.
1 1/2 °/o, e dahi em diante as despczas crescêrão e os
lucros, portanto, escasseárão e cessárão. São actos consumados, sobre que na:la podemos providenciar. A' vista,
da consulta à 1 secção dos negocias do imperio do conselho
d.e estado, julguei-me habilit~do, como lllinist~o do imperJO, para declarar á companh1a que não po1ena fazer contrato nlgum sem ter estudado a ma.teria logo que ella.
declaroa. que se ia liquic!ar. Eu me precavi contra e&sa.
ameaça ; os nobres scn 1dores sabem que a maioria da
camara dos deputados é muito intGressada na empreza
dJ lllYegação a vapor, pelos interesses d;s províncias que.
represenlão. A ge:encia. dessa companhia dirigiu-se a mim
verbalmente pedmdo uma solução, e eu neguei toda a
resposta que não fosse a seguinte: • Amaterià é grave, é
mister estuda-la ; e nada_ po?erei fazer sou a pressãô re-sultante da ameaxa de hqu1dação e cessJç'ii.o da uave.gaçãa. »
NJ camara dos Sr~. d ·putados, que de~ejava que se mar•.
casse o quantum na subvenção, eu conheço que hei de
lutar com difTiculdadrs e meus col!egas; mas tambe!D.
posso declarar que, cm quanto minha razão não for obscurecida, não poderçi por mnneira alguma tolerar as actuaes
exigencias da companhia, que são exorbitantes.
Pelo que toca á historia da p•etenção da companhia,
tenho dito bastante; vão poderei dizer mais, porque bem
veem os nobres s: uadores que,sendo uma parte interessada·
como preposto da fazenda publica, é preciso que seja
reservodo tanto quanto é sulliciente. A materia está estutlada; acba'-ce <'m meu. poder o voto da secção do conselho de estr~do ; est5o bem examinados por um hlbil
empregado do mínisterio do imperio todos os pape1s e
documentos, de sorte que tudo quanto é necessario para ·
fazer-se um juizo seguro existe.
Por· um lado, em consequeucia da companhia se ter
apartado· do conttato na parte que se exigia que os va•
pores fossem de lotação e capacidade, e não podessern:
gastar mais carvão do que 21toncladas, se deu o e~t:ldo
em que se acha hoje o r.asto de carvão, maior do que se
tinl1a c:~lculado. Por outro lado houve exageração nas en•
commendas e houve grandes dispcndios, em consequencia da má administração ....
0 Sn. SILYEIUA DA MOT1'A:- E havemos nós pagar
tudo isto I
U~z Sn. SENADOR: - E qual o quantum da subvenção?

üO
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. O Sn. FERRAZ:- Qual deve ser o quantum da suhven
Não obstante ~s ra2ões, aliás pondt-rosa~, exp"es~odae
cao? E/ um objecto que nao posso ag?,ra d~cld~ar, c níio pelo nebre p1 esidente do conseJIJo, é minha opinião que,
éonvem mesmo que o senado o eXIJa de m1m. O qut: se o governo não lançar m,o d~ seus bJrcos de vapor, ou
devo Llzer 'l TamLem não posso dizer; pssou infeliz por outros e"pcdientes não procurar ha~ilitar-se para fam3nte a autoriêação sem determinar-se o limite. Eu não zer o st•rviço d:~~ta na veg<ição do norte e sul, se oão mostrar
p:>sso retirar o qtie passou na camara dos deputados; mas que pó de p'rcsciodir desta companhia, h a de receber a lei
creia o senado que eu não desejo uma só autorisação que imposta por ella.
não tenha llrl! limite, porque,,apezar de suppor q~e tenho
0 Sn. SILVEIRA DA llfOTTA : - Apoiauo.
1
as melhores mten\ões, toJav1a tem9 os abusos Inüertn
0 Sn. FERRAZ : - PtÇO a palavra.
tes a todas essas autorisa\ões. Mas qual é o estado actual
das cousas concernentes a esta compaullia? Te1 á ella de
O Sn. PIMENTA BUENO :- Sem que o governo mosdissolver-se e liquidar· se? Eu não o temo, porque elia per- tre que pód~ de.' prezar as <'Xigencias exageradas desta ou
derá 'Illais do que o goVErno (apoiados); eu tenh_o propos- mesmo Je outra qua!quer companhia, !la de receber a
tas verbaes, e que hão de ser rcduzidJs a escr1pto! pelail .lei deJJas.
quaes me poderei habilit!.lr para faz.er todo o serviço da
Ass;m penso, !unto mais porque a historia desta com~
linha do norte se acaso a compaoiHa se recusar.
panhia é uma serie de escancl . tlos ws que cxcitão a in0 SR. SILVEIRA DA .1\!0TTA:- lia muito quem se SU- digração, dt!sde que se estudão os factos. (Apoiados.)
lia algumas considera~õí~S de clireito que confio que o
.eite ao que elJa finge rejeitar.
governq não olvidará. Uma ddJas, que o nobre presiJ O Sn. FERRAz: -Não poderemos todavia negar que,· dente do constlho dt clarou ter em allenção, é sem duviem virtude das linhus interm€diarias, os rethl:mentos da a necessidade de fazer repor no fundo de referva o
desta companhia te em sofirido ~le~l'alque: .lambem não ~e capiial que inde\·id<~n::eute dahi foi tilud,,, con·ro a letra
deve contestar que a compaolna não appllca o ~ece~sar.o dos estatutos; aliás nossas leis sobre ussoc:açõe3 serão
cuidado em favonear o transporte de mercadonas; I! este sem vigor, serão iouteis.
um objecto que devemos ter muito cm attenção, porque.>,
A outra que>tão de direito, que tambEm confio que
Sr. presidentP, custa a crer ~ue o. fret.e da E[ ropa para chamará a auenção do nobre pres1dente do ccnsdho, é a
qualquer ponto do norte do 1mpeno seJa menos talvez ~a d.1 responsabilid~de d1 compa11hia se ella, contra a vr:nrazão de 50 oj 0 do que o frete de Pernambuco para o R!O tade do governo, que é p~rts contratante, su;penrlcr a
de Janeiro: i& to é uma verdade; cntretalllo nã0 dcsco· navegação. Entendo que nesse caso deve inden,n:sar as
nhecein todos esses empreiteiros que os seus. interesses dcspezas que o estado fizer com a naveg:1ção por elll
estão na faci:iJade dos traoportes.
smpens:l.
Direi tambem que não poderia por maneira algum~ esJ>ara que todas estas questõ::s sejão bem examinad •s
tallelecer ou innovar o contrato sem que a companlua se é que julgo que convem separar-se o artigo. Se o conoLriguc a inteirar o ~eu fundo de reserva, na. fórm 1 de selho de estado já e~tudou a materia, o senado ainda
seus estatulo3. (ApCJiados.) São estas, Sr. pres1dente, as não conhece rsse estudo ou pormenores val:o:os, e entreb~st:s que. t~nho e qu~ as publico, para que o. senado tanto tem de dar o seu vote~ sem inteiro conhecimento
tc:nlla · perle1to conhectmento .dos factos e depo1s dar o de C<IUSa.
seu vadiei sobre nosso proccdtmento.
0 SR. PRESIDENTE:- Tem a palavra o Sr. Silva
Não aspiro um apo;o silencioso; amo a discussão e est0u
persuadido mesmo que o no~re senadcr por Goyn.z com Ferraz.
as n ílcx.ões que acaba de fazer prestou um serv1ço ao
O SR. FnRRAZ : - O nobre senador offereceu as mesgoverno; e?tretanto a. n1edid,a que S. E.x. pr~poz coloca mas considerações que ha pouco expendeu o nobre auo governo amda em pewres circum.stanCias; nao passan~o tur do ediamento. A primeira é a que5tão relativa ás
a emenda, não pcdemos contratar com outra companhia, de~ pezas que se tiverem de fazer quando o governo p~r
não podemos methorar o contrato ....
seus vaporfs lizer este sc:rvi~o em substitui~ão dos vapo•
0 Sn. SILVEIRA DA MO TIA:-V. Ex. reconhece que res da companhia.
E' uma lide, e& ta lide deve durar algum tempo, e neste
ella não póde liquidar ...
0 SR. FERRAZ: -Eu não di30 que n~o pórle Ii-lUÍ- t<mpo quaes são os meios que tem o go·verno? Os vadar se em virtud~ do contrato ; entretanto eu 1eco-· pores de guerra actu~es? Eu 11'10 tl!oho agora n~ste
nheço que, conforme se ac!~a redigido, o a' tigo importa momento um vapor que pos.;a srrvir commodao:eote
uma meJidl de confian~a, e em ma teria tle confi ;nça eu para a viag•:m d,: Sua 1\lagestade Imperial para o norte.
não quererei nunca obter um voto senão conforme ú~
0 Sa. GONÇALVES MARTINS:- Pe~o a palavra.
consciencias dos nobres senaJorcs.
O SR. FERRAZ:- Os vapores do estudo em geral são
S:io estas as dcclara,;ões que tenho a fazer.
prep·:r, dos para o mister guerra, não são p1 eparados
para o transporte de pass~geiros.
Ye:u á mcEa e foi liJo o srguinte
Ora, n~ste p0n·.o o swarl·l c(lmit!e··e qual a posição do
REQUERUIE~TO.
governo. Se o ~coaJo cntellrl~ que o g·wcrno actual não
• Que o ar t. ~o srja :emettiuo á com!fl!ss:lo d~. em pre- tem a intelligencia e fo:·~a p:ecisas para ch~mar a comzas privilegiad.!S e de laz~nda, sem preJUIZO da discussão panJiia aos seus d·. veres, se o sena~ o está persuadiGio
uo prt1jccto. S. R.- Silvetta da lJiutta. u
disto, póde separ.:.r o art. 2o. !\Ias permitta que cu lhe
foi apoitdo e entr?u e~1 d.i;cussã'1 1 ficando entretanto Jeclare que a separação do at ti&o é um abuso, é uma
suspe:1sa a da ma:er:u prmc pal.
usurpação feita ás preroga:ivas da cama:·a do> Srs. depuO Sa. PmENTA BUENO :-Sr. presidenie, como estou tados; não é uma idé1 nova, niTo ó minha. A camara do3
disposto a votar pelo requerimento do nob: e senador por senadores só tem o direito de emendar os projectos de
Goyaz, darei em poucas palavras a razão do meu voto, lei vindos da outra camat·a ; e as emendas devem ser nopara que tique _clp.ro .que el_le não }'lrocedc _de f.J.!t:~ de vamente sujeitas a ella para sel'em discutidas c votadas,
confiança no mmtsleno? ~ ~1m de outros motivos. .
n:~. fórma d~ constituição.
Primeirament«', sou IDimtgo de autorlsaçúos, e amda
A separação importa uma eT.enJa supprcssivo; e tem
mais indtfioid.as em todo o scntiuo ou relar;õ~s como e6ta. havido o abuso de, ain,Ja que separad.Js, pas~a·crn em
Estou lambem na orim1io, muitas vezes 1.á m:nife~tada leis especiaes ~s medid.:~s que vêm acompanhando as lt:i3
pelo semdo, de não adoptar enxertos ~u dt~pos.tçú,es es- do orça a: enl:l.
tr:;nhas na lri do orçamento, e mu·to pnnci{'a.mer:te
0 SR. SILVEI:1A DA MoTTA : - Exact:nn:nte, é um
nos ultimes dias da sessáo, sem que lwja ao menos tempo abuso.
para a discussão.
O Sn. FERRAZ: -E' um abuso que não devemos adNão é, pois, por falta de confianço que.,.~~~ pela s~pa ·
radio d ,l nrt. 2o, sim por amor drstes prmc:p!og, e am•la miltir ; c se eu tiver algum o. intl uencia para com 0s me11s
umig·· s, para com os meus co:npanheiros do sr!n: do, cnpo~ outras cons:uerDçues nü~ meno~ gt'JVe>.
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v:uarci todos os meus e&forços para que não continue este os inconvenientes delle; mas o contr~to passou, e plssou
abuso, que pode s;er fatal.
até augmontando-se uma quantia para o maior custo do
O s<'nado querer:í. que a camara dos Srs. deput:tdos se carvão que se pudesse dar durante o tempo do mesmo
arrogue a si alguma prerogativa que Hte pertence 1
contrato; e como esta muitas outras cousas.
E a outros contratos que teem passado aqui de navega0 ~n. SILVElllA DA MOITA: -Eu proponho a SUp·
ção a vapor eu !amuem me tenho opposto, porque desejo
pres:ao.
que seja examina•Jo; e, ainda mais, declaro que o conO SR. DANT.AS:- Nunca se fez isso.
trato que .eu .fizer ha de ser sujeito á approvação .do
corpo legtslat1vo na parte de augmento de subsidio. :
O Sn. FERRAZ: ....... Tem-se feito varias vezes.
comquantc;>
a autorisação sej~ ampla, hei de eslabelecel'
O Sn. VASCONCELLOS: -Ainda se fez nesta sessão ha
uma condrção para ser examtoado pelo corpo legislativo,
doris ou tres dias.
por~ue entendo que taes contratos t!e~em. passar pelo
O Sn. FERRAZ :-Não sei, não estava presente.
cada'lho do .seu e~ame. 1\las o corpo Jeg1sl~ttvo não póde
O Sn._ SILVEIRA DA MorrA: -Tem-se separado sempre. contratar, ·não pode como pessoa moral a Isso dar·se; os
corpos collectivos não são os mais idoneos para contratar.
0 Sn. PRESIDENTE: -Altenção!
São estas as reflexões que tenho de fazer. Novamente
O Sn. FERRAZ: -Foi um abuso que passou aqui des- ronderarei ao senado que lu necessidade da passa"em
.
.0
apercebido, do qual se querem pr~valecer como prece- desta lei.
d~.nte....
·
O .sn. PRESIDENTE :-Tem a palavra o Sr. Gonçalves
M~rtms.
··
·
0 SR. FERREIRA.PEriNA: -ApoLdo,
. (fla'algzms apartes.)
O Sn. GONÇA.LVES ]L\.RTINS:- Sr. presidente, houve
O SR. FERRAZ :-Creio que foi no tempo do Sr. vis- um tempo em que eu tamue1n me armei para combater
conde de Caravellas; mas é um abuso r·m que não pode- as }retenções da companiJia de vapores; .mas· os tempos
mos continuar. Nós só FOdemos rejeitar ou emendlr; eruo outros, pessoas poderosas a proteglão: o contrato
se· o adiamento proposto importa emenda, tem de novo de se fez, e a co~p::n~lia me parece que teve então muitos
ir á cumara dos Srs. deput:tdos, e neste caso torna se defensores. HoJe VeJo-a um pouco abonJonada ! hei de;
indispensavel alguma proregaçiío. Em fim, Sr. presidente, portanto, tomar a sua deftsa tamblm por minha vez •.
eu faço estas refit.:xões; mas não entenda o senado q1w
U;u: Sn. SENADOR: -Ainda t€m defensores.
..
eu tenho interesse na passagem do art. 2o. Não tenho
O Sn. SILVEIRA DA MOITA.: -Eu ainda os n1o vi nl
interesse; o governo não queria absolutamente que se casa •.
admiltisse a autorisaç:ío nos termos vagos em que se acha ;
mas co!loque·se o senldo na posiç:te da a'lministração ;
O SR. VISCONDE DE JEQUlTINllONIIA : - Eü tambe:n
taltanlo lhe todos os meios para poder substituir o serviço a quero def~cd~r.
das companhias, emquanto elle se preparar, emquanto
O SR. SILVEIRA DA MorTA.:- Ora, eis ahi.
se discute o direito de dissolver ou liquidar, o que fa0 SR. Go::xçu VES 1\JA.RTl~S :-Trata-se de um serremos? Necessariamente interromper-se-hão as commu- viço muito importante no. imper io. 03 nobres seoadJres
nicações·com muitas de nossas provin~ias.
sabem que é indispensavel á un:ão das províncias a na. Estas ~ão as comiderzções q•1e eu tenho de fazer ao
ã
b
d
senado. Estou persuadido mesmo que o nobre senador á vega~. o a. vapor; sabem os no res sena .o~es que, se elia.
for fctta á custa do gov(rno, ha de ser mUltO mais cara;
vista del!as cederá ao seu empenho.
· ·
sabem os nobres Eonadores que o premio do dinheiro no
O SR. SILVEIRA DA. !\Ioiu.: - Se V. Ex.· quer eu nosso paiz não permitte que essas especul3ções de:xem
troco pela suppressão.
menos do que tem cada capitalista collocando seus d;nhei·
o Sn. FEnn.Az :_Eu senti muito que 0 nobre senador ros ~m0 um est~belc cimento qualquer de credito, sem
pda provincia de S. Paulo que acaba de fallar, meu quast menor meo.
amigo, sepronunciasse deste medo; mas o nobre semO Sn. VISCONDE DE JEQUITINBOXUA :-Isso é exacto.
d·)r mesmo ha de convii· que em certos casos não se pôde
O SR. GoNÇALVES MARII~s : :-Sr. presidente, todo3
dispensar, pr:ncipalmente em ma:eria da contrato, alguma r.ó3 conhecemos o melhoramento que tt m tido ess~ serlatitude (apoiados) áquelles que teem de contratar. A ma- viço no paiz. Os çapores em outro tempo t'azião a viagem
teria não é nova, iguaes autorisações teem passado do em 60 e mais dias, deixando as nossas vidas e no;mesmo modo em di[erent(s leis do orçamento; e todas sas prcpriedades á discrição dos tempos e dos màres;
as subvenções concedida3 a esta empreza. forão em lei de hoje, porém, realizüo a viagem rcdonila cm xpetade dr>
orçamento augmentadas excessivamente.
tempo, com outra segur:m.,a ue vida e outras coinmodi.,..
Ora, nas circumstanc:a~ em que nos a•:hamos é que dadas. Eu quereria que alguma cousa mais se fizesse em
devemos ir procurar, por meio da não passagem deste beneficio desta commm1iclçiío, para facilirar o commercio
artigo, melhorar o serviço? Não. Eu creio ~ue o senado reciproco das províncias e as rela~ões tios br::s]eircs, qut:
já deve contenta•-se d'~ dar ao governo o dne:to ou de devem constituir uma só nação,
innovar o sou contrato com a companhia ou de co~tratar
Ainda, como diz o nobre senador, os fretes são tão excom outra qualquer.
crssivos que equivalem a qua~i uma prollíf.lição de com·
· O Sn. SILVEIRA DA MorrA dá 1A.m oparte.
mercio iuterno.
O SR. FERRAZ:- Eu declaro absolutamcn!e que não
(lia um aparte.)
quero tomar a respomabilidade de um acto tal. Ebtando
Não digo tanto d3s passagem, porque para ellas qu11si
mesmo cm oppnsição, eu não collocaria o ministerio em que não hl concurrcntes.
difficuld.Hle tão grande, porque cu creio que o nobre seo Sn. SILVEIRA DA l't!OITA :- E silo muito onerosas.
nador e aqut!lts que me ouvem sempre rcconhecêrão,
princ;palmente depois que tenho assento no senado, que
O Sn. GoNÇALVES nLmiiNS: -.São como .as do pa ...
tenho sido comedido na opposição que faço e semp1 e que te inglez.
dJu ao govemo tudo auanto é necessario para elle levar · A compaohia actual, Sr· presidente, me parece que po·
~o cabo a missão que i.em. Eu creio que é e~ ta a marcha dia deixar de fuoccionar pelo cootrato p2gando a multa ;
que deveria seguir.
.
mas clla, longe de ameaçar o governo, segundo vi no J<Jr~
nal do Comme1'ci,, de ex abrapto suspender o serviço, deO Sn. SILVEIRA DA Morr,\ :-E' ver Jade i tenho apren- liberou continuar até que o govern1 providenciasse a uma
dido com V. Ex. a ser examinador.
subst:tuh;ão eatisfactolia. I)or conseguinte, nã~ é exacto
, O Sn. FERRAZ :-Nada digo a este re8peito; não ha que ameaçasse o governo; mostrou sómonte algum1
ningunn que seja mais examinador: o contrato da com- urgencia em querer obter o melhoramento que entendoa
p::n ldl foi por mim examinado, por mim dtscuticlo, sei indi~pcnsavel. ·

NO

Senhores, vejamos .r omo se passâo as cousas !lo nosso
raiz i. ha poucos cap1_tacs para wmel~~<·ntes empreg.os;
a malor parte das acçoes da compaolua est:lo deposJtadas provavelmente em estabelecimentos de crfdílo, Jazc:ndo se com sua gar:mtia cmprestimos a premio. o p~e~io, cor~o salJemos in[cliz.m~nte, tem subido i os acc10wstas ·na o se rebignão i<lcilmtnle a rcccl)el' 6 c 8 de
dividendo para pa~ar 1Oe 12, quanto mais a nlcla rccel!er, como tem succcd'do nos dous ultimas quartds.
Lot>o, tm pouco .tempo o capital emprcgaà~ em acções
deve ser absot·vtdo pelo txcesso do pteuuo que J><~gáo
aos d.tos estabelecimento~.
0 SR, SlL VEIUA DA. MOITA : - E' verd, d ~.
o Sn. GoNÇALVES lUA.RTINS:- Nesras t6stes cir~umstancias, o que diz< m ell.es ?. Decida-se co~1. urge ocm da
nossâ sorte; pG>rque, se h qui darmos de:sde Ja, sal varemos
aJauma cousa, cmquanto que se demorarmos não teremos
mfrla a wlvar. Aqui esta a razão por q~e deliberou a assemlJléa geral o que nos constou pelos JOrnacs, salvando
l'lll qualquer caso o respeito ao governo, e, em vez de
l.J!lla ameaça, faztudo-lhe sentirqu~·, não o.[;st.a~te os seus
apertos, daria tempo a ~ma r az;oavel subs!ltUJçao do ser~

" iço.
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SILVEIRA. DA. Mott A:- A razão é que faz ião
optimo mgocio em se retirar hoje.

O Sn. GoNÇAL YES MARTINS: -Não. faziií? um t~l negocio · o noure senador está pouco ao lacto d.:sso: 0 lundo
que ~lles t~em empregaclo neet~ c~mranhia não podiào
:;àlvar van!aJosamcnte com uma llf[Uldaç~o: as vautagens
rodem 'vir súmente.da ccutinuu~ãv cn1 te~ mo~ razoavci,
1)ara ambâs as partes.
o Sn. SILVEIRA DA 1\foTTA : - O capi1al primi1ivo está
na algibeira lw mui: o tempo.
o SR. GoNÇALYES MAl:'.TlNS :-O nobre senador sabe
que a ntaior parte daquelles que lucJá>ão já não estão
:mais na companhia; as acções !'o rã o desses grandes cometõS ou tubarões que so_Lem explorar os ttrnpos e as circumstanciasl A época pas,ou e eu a dbtingui bem nas
1ninl:as relações lfficiaes; esses ja e~pecylàrão e se saf~rão
ua ~::mpreza; se ellcs esti vcssem, talvez houvesse mlis
indulgencia cem a empreza.
Os vapores que .actualmen~e fazem o serviço ern 30
tlias ida e \íudJ, do Pará, consomem uma grande quantí·
llad~ de carvíio; o erro foi talvez empregar taes ernbart:ações, porque creio que consomem 1,100 ou 1,200 t.oncladas de can ão cm lÜtgem redondD.
lmagine o reuado, que conhece as d;mculd:~des e carestia de naveg;;ção a Yapor, que na propria Europa
Jll'ecísa de granlcs subvenções para o serviço das maIas, ter;do·se observado recuarem ou quebrarem algum•s
eon.1ranhias que tentãrão a navegação a vapor para o
Brasil, o que não custará ella aqui, 0nde o carvão custa
24S e mais por tonelada, custando em Inglaterra a sexta
:parte! E todos ?S m:J.is di~penJiQs em proporção, espedalmentc o scrvJço pessoal1 !
Applique·dep( is o ju ;o que tiver formado de nossa má
posÍ!J<'io para llossa iufdiz cabotagem, ~ue é per:eguida,
sem fim nem vantagem, por um ílsco tmperttnente, pequenino, cego e in~~oravel! O resulta~o é f~ltar car·ga
õ.IOS yapores e quas1 cessar o commerc1o reCiproco das
rrovindls. Não será possível, portanto, levantar os fretes.
Censurou-se o a1 tigo cm d·SCU$Sâo por não pOr limites
ao ;;rLitlio conet'dido ao go,·crno, ma-cando até quauto
. }IOõsa elle conceder á companhia. Eu entendo que o
contrurio s~lia menos conveni, nte, po~que dt·~otaría uma
Jlfé.via aval!~Çã~ do a1!gn:ento, que ddhc~ltana quu.lquer
maJOr re!triCçao. Pnnc1paJmcnle depo1s que o noLre
1Jresidcnte do consellw assegurou ao senado !tll'ectar ao
corpo legislativo para sua 11pprovação qualquer inuovaçii? do Ct·ntrato, e não .mostrando S. Ex. grand~ syrnpa:
tlua 011 favo: P~ ra o pedrd•) da em preza, 0 quo mais pudera
c~ usar rc~:c1os 1Não vou com os nob; es senadores que fall:io de novas companhias que se disponhão a !'azer o servi
co por menos; porquanto esta é a marcha para se obter a
]>refel enda 1 rtcl:~nn.wdo ·E e po.t0riormente com successo
quando sobretudo os s uucte~ cometas, de qtw ha pouco

falleil se tornão.intcressa !os. Nós salmnos já que a com ..
pan.IHa actual la.z bem o serviço con.trat-.do; palll que
vauar cm um patz tão escarso do csp1rito de·associa~ão 7
Exagera-se os dividml'los pa1 a dts:.fiar a coLiça e rea..
izar vendas vantajosas.
u111 SR. SENADO!\:_ Como cst:~.
.

O Sn. GoNÇALVES :MAR.TIN"s:- Não seriio os mrsmo.!
accionistas l. t~l vez sejão as victimas elo~ primeiros. (Ri~o.)
P?r consegum!e eu entendo, S~. pr csid~nte, que o arti~o
pode passar e que nenhum mcouveDiento pódv lHlVeL'
n~ste voto de co~flança, se e que o é depois da declara\ uo do noLre pre~u.leote do con~elho çle que qualquer contmlel que. se _fizer ha de ser submf:!ttidiJ â approvaçãiJ elo
corpo l<·gJslallvo, Yoto, portanto, pda matcria cm discussão.
·
. .
O SR. D. nb.i'iOEt: -Peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE : -Tem a palavra.
O Sn. D. 1\IANOEL:- Sr. presidente, á vista da de·
claração do nobre presidente do conselho de que tinha
tenção de sujeitar à ddiueração e appr·ovação da a~sem
bléJ.. geral qualquer contrato que se faça com a campauLia de paquetes a vapor, julgo que devo dar meu voto
em favor do ar~· 2G. que se discute. St: o nobre presiden~o
elo conselho nao fizes6e essa decla1 a~ão, podia e dev1a
I1aver al!l.Um escrupulo; mas! ã vista della, estou trau ...
quillo e JUlgo que e indispensavel dar-se ao go\·erno
li.wuldadc um pouco ampla para que possa .comb:~ter as
pretenções .exagerad~s dA co~pani1ia existente. O que é.
verdade é que o Brcwl não pode prescindir da navegação.
do norte ao sul e do sul ao norte; o nol.Jre preúdente do
conselho acaba de declarar que não tem um vapor pre-.
parado ~ara a. viagem de Su.a Magestade o Imperador.
Mas sena fa?Il contratar hoJe es:>a navegação com ull!a,
nova companhia? Para que esta se preparasse não sena,
de mister um prazo talvtz de 1.2 ou 18 rneu~s? . _ .....
Se dou ao governo uma prova dd cen!iança, é em be •
ue~cio. do pai~, que exige. imperiosamente ·que não
s~IJ~~ mterrupçao a commumcação da cótte com as pro ..
vmcms.
·
.
·. ·· ·
Eu desejaria agora fJzer algum1s re!JexÕes a respeito
do estauo da .companhia de paquet~s de vapor, parajüsti;..,
ficar o que d1sse em uma dasses~ões passadas'; porérn, attendendo â estreiteza do tempo e á necessidade de·votade
a proposição que pro roga o or\ólmt:uto, eu Iimilo· me a'
justificar o meu voto, e aguardo occasião opportuna,
quando o novo contrato for s11Lmettid'O à approvar;-ão do
senado, para mo.trar o estado d.l. empreza depois de
certo tempo a est~ part<>.
.
ALGUNS Sns. SENADORES: -Vot:Js.l votos!
·
_
. .
.
_ - ·
.. · . .
~anuo-se por ~on~l~11da a d1scus~ao do requ.enmento e
po.to a votos, fo1 reJeitado.
. ...
Continuou, portanto, a discussão do art; 2o, · ··
o Sn. VISCONDE DE AI!AET.E':.....; .re·ço a palavra.

I

.

. . . . . ..

O Sa. l'R.ESIDEl'iTE:- Tem a palavra~
O SD. _YISCO:VDE DE. ABAE1'É :-Sr. pr.· sld:>ut:?, o nobre prc salente do cons(olbo disse que· a materia di.'St:Nir·
tigo ou a disposição deste· artigo, no caso de s~r appro ..
vada, envolvia um voto de confbnça dado ao mtnister:o,
F.u não estou convencido dJ exactidão: desta proposiç.1o
enunciada pelo nobre presidente do conselho. Se por..
ventura se tratasse nes!e artigo de d~r um voto de con.;,
fiança ao ministerio para elie poJcr contraia!' de novo
com a companhi~ de paquet.es de vnpor, ou com outra
q~alquer, como j~ 1 gass~ ma1~ convenlente ao serviço pu ..
Ehco, eu IJão tena duv1da :uguma em dar esse voto de
confiança ao ministerio ; pc1 suado-me, porém, que o'
art. so nã(.) contem um voto de coultwça dado ao rninis.;.
terio.
o Sn. SILVlliRA DA Mo ti' A. : -Neín é cousa disto.
0 Sn. YISCONDil DE .ADAllTE': -Contém, sim, um
voto de intnosse, não bem averiguado, para o serviço do
puullco e de proveito ce1 to p .r a a companhia de paqnet~s
a vupor, ,que grandemente é favorecida. Eu no fim do
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Jiscut·so D:·ctcncb m: nllar uma err.eo,Ja de redac\ão,
O Sn. FmnAZ:-Eu declaro que r.ão me coos:dero """'
com a qualteuho por fim conve! ter em voto de conft: nç:t ob it;ado, em 'irtude det te artigo, n. m a ~ugn:eutar a
a <li'posiçilo do :Jrt. :! 0 do pruj('cto. Digo, Sr. presidPnte, subvenção nem o 1rcçn das pass;·g, m, e que pelo con ·
que a clisr o,iç!io da art. 2° não é um voto de cot fl wça trario mo julgo livre para fazr·r sóm1 nte ~quillo que
ao go,·erno, mas c' e interesre e proveito para a companhia f·n'emler necessario a bem d 1 ~ervir(• puulico. A' list.l
de navegação a v: p· r, porquanto pda disposi._ão de1 te de~ta dcclllraçno, reço ao nobre stitaJor que.se dign!
a: tigo se vê o srguinte . que o govf-'roo t1·m de ir.nuvar retirar a sua C!Iltll'l::l.
o contn.tu com a c1 mpanhia de paf!uttes de v~ por 'OU de
0 Sn. VISCOXDE DE ADAE1'É:-Peçoaralavr:~.
C~'ntrat:. r O m Outra companhia q111' ~e fOSSa Ol'g:.n:~ar,
O Sn.l'RRSIDE~TE:-Tem a p:.tlana.
debaixo d<! duas comliç'llrs, sC'nJo a primeira- que p..,ssa
augmentar-se a su brenç~o -, e a ~egul'lda- que pl ssa
0 Sn. VISCO~DE DE AB.UTÉ :- re~o Jicen~l para re~
tlel ar se o preço fios rrett>s e das r:•ssa~cns.
tirar a ernend J que llf,rt ci lu pouc•1,
Or.a, "á vi1 ta destas cond:ções, ainda que o r o1 rem'l'llESIDE:'iTE <'ODSilltou O s.ualo, O qual con..;
nistro dil fnzer d:1 pre~>i.'eute do cc n• ellw se C(•n vença, se n0.laS·,na retirada
da emendJ.
d pois de um minuci so exa1ne ac• rca Jo e~ tuJo da comO
Sn.
PllÉS
DEXTE:
-Tem a pal:lvra o Sr. visconJe de
r.anhia de que fe tUI a 011 de outra que pos•a organiearse, que a subver.ç:lo que FC acl1a cone. d da é sutli i utr, JequitinhoJJha.
ou pode ~cr dimíriuida, uma vez q11e se dis['e.l::em alguns· 0 Sll, VISCONDE DE JrQUlTINIIO:'\UA:-Cedo.
aos onus que estilo actualrnc·nte a cargo t.'a com[ a1,hia,
Julg~do sufficientemf nte ci cutid J o art. 2o e ~ubrn( t·
podeJ á ~t Ex. Iornar es•n res1 Ioção 1 Fu receio que o miti.Jo
á votaçno, pas3ou, passando igualmente para a sa dis·
nisterio não roderá con•t·gnir nem t:ml nem outra cous:~,
porque pela di$posição do artigo Ee reconhece dr~ri.~ j~ cus~ão a prPposição d..t ra'mara Jos Jeputacoq, substitutiva
at.'> ce1ü ponto que a flluv< n ,ão deve ~e r at1gmentacta, da proro.ta do potl.·r Hl cutlvo, que fixa a de··peza e orça
a. receita geral do impel'io pua o exercic:o de 1860 a 1861.
e elev=lJos os fretes e o (ll'e~o das passagens.
0 Sn. FERREIR.\ PEN:U:- Peço a p.!avra.
O SR. fERBAZ:- Podend?.
O Sn. PIIE~IDUJHE : -.Tem a palavra.
O Sa. VISCO~DE D& An.\ETÉ: -D'z muito bf'm- poO Sn. FERREIRA PBNN.A:- R.cryuriro urgencia para.
dendo augment<v a subvençã()- ; rr as et tas plllav· as ermo
que envolvem a idéa de que o ~ena lo, vora.ndo pelo ar- que 6 a materia pOFSa SCf duàl rara O Jt-m do dia da
t g", reconhece que a sub1'cnç~o não pode ser dimiuuida. segun la·feir:J, 'tlm de ter logo a sua aa discussão, (rsOra, o que e11 dig() a respeito da p!lmeira coouiçiio pensado pHa isto o interstício do rrgim<'nto. .
digo tam!Jem a respeito aa s1 gunJ:~. Augm·nta-~e a su!.Subm~t,iJo o requerimeGto de urgencia á con3ideraçãl
venç!io, p01que parece ~~tar rrcorJll!dJo no artig0 a ne- do se naco, fui appr ovado sem deb:.t!'.
cesllJaue dJ augmentn, e 110 mr smo {( mp(!, c pl'lo me~ mo
Rréonlu cendo-w não haver ca!a, o S1·. presilente Je11
motivo, ha Je a compat:hia r( clamar que se elevt m os
freles e o preço rlas pass< g< n~, 'Ho CO!UO o attigo faz ex· para orde~ tlo dia da seguinte sessão:
pr< ssa men,;ão d~ uma e outra cousa c autl1r·s.l o governo
Discussão d1 r< dac~ão qne se acha soàrc a mesa;
pâ1a con.~ede-las. Porlera o govrrno augmrnta a subvcn
ga di:cuRsih da prorosição d l camara dos t!rp11tado~,
çao e diminuir o prrço das passt~gens '/ N.'\o sPi; mlls em SUUSlÍtutiva tia p:·opo~la do poder fX"CUlivo, ílX<~rdo a
to !o o cr:so não hesito em à zer que o artigo fornecerá â Jespe:r:a e orçaodo a receita eeral do impcrio p:1ra o exer:.
co:npanhia que ~xit te organ.i3brfa, ou a ontra q1x~lqw r que cicio de 1860 a 18C 1;
l1aJa da orgvn:s~r-sP, mUlto brns argurrentos p:tra não
1.a e ~· discus:üo dl propcs'çilo da mesm::t c~m·ra
Ct·der de suas prtlCll!;Ões ex:ager~d .. s, ol!l'gando em favor
dellai a dispod~~o l:tcrol Jo art. 2n, Or~, o que eu tle- approvénJo as condi~õe.s do ~o~trato ccltbr~do para a
se~o é que a : c1~ão do g?verno fi~ue int' i aml'Dte livre navegação a vapor do rxo Jequ1tmhonha;
para entrar em novos <•J'tstrs com a companhia, e plra
a~ ({;scussiio da proposição da a:ta camara au!ori:ando
este U:n não terJho duv!cll :.lgnma rm d 1r ao governo um o gove,no para aflJ.oçar ou e0ntr~>hir nn t'mpJc>tim:)
voto de ínttira couti~nça, na o podeodo pflr isto me1 mo que nã') exced'l de 6,000:000$ para a conclusto (li es: dopt~r o a1tigo l; l qual se acha rc-clig'do. Accresce a!ém rraua de rodvgem (·mprehrnàiJa pl'la companhia UtJiâo c
d sto qu<', votando o Stnado pelo artigo c1 mo se achare- [nriustria e para pagamento <·!as lltras caudon;das com
digiJo, e podendo deota Vt> taç:'lo inftrir-se qlle se aJmitte títulos garantidos pelo g·Jvcrno;
o augmento d~ subven\ão e a e'ev~ção dos fretr·s e pas
E as outras mn.teJias Já u si3nau.as.
fagc n~, é m~ntft.sto que o senado procederá s~m inforL.evantou
se a se~sã.o ás 2 ho1 as e 2v minutos ctl tude.
ma~ões, que aliás se1i.ã:> inJt•p<nsaveis, Eem petfeito conh~?.cimento de causa.
Pergur.to eu : cst8mos nó; ~uffi..:ientemrntc habili tat:los
p~ra d.r.e~tc voto? Pc:l:l minha parte teuho algumas informações dcsh r.ompanlm; mas o s1·n 1do te1á as me~mns
ioformaç.õcs? A.s informaçõc~ qne eu t< aho serão su!fi<:icntes para de~de l0g'> emitlir um voto no sentido que
teulto indicado?
fl\ESIDENCU. DO SR. UAiXOl!L IGNACIO e.\. VALC.Al'i!l DE
LACERO.\.
O Sn. )'lSCo::SDE DE JEQDUl:'IIlOXIl.\.: -Peço a p~

!l\CU

lavr:~.

Rro.-E.x:pediente.- Ordem do dia.- Approvaçao
-'Persua.Jo-ml! qoe nrro. SUlUU
da
redacçao·
que se achava sobre a mesa.- 3l discussão da
Assim, Sr. presider.te, como cu n.~o desejo delllor:.~r a
proposição da camara dos dfputar!Qs Sltbstitutiun d<t lei do
discus~ão, mas simp!e~menle juslilicar o voto que tenho
orçamento para o exercício de 1.860 a 186 L• .Emenda do
de clar corJtr,n o a1tigo como se acha redigido, terminarei· Sr. barão de :1luritiba. DiscJt•·so~ dos Sts. D. IJJanoel, brz •
.aqui as min.has observações o mandard á mesa uma
rão de Dluritiba, Sílva Ferraz (pre5idente do conselho),
emenda, pela qual votarei o que tl'm por fim dar ao ar·
Silveira da Dlo.tta .e Vasconcellos. Rejeiç!lo da emenda do
tigo ).1 'la redac.ç:'lo que me parece mais con <~enitnte.
Sr. barão de J1furitiba e approvaçào da proposi{tio.-13.
Foi liJa e apoiJda, entranJo conjunctarnente em dis
discztssão da proposiçtJ.o sobre n navegação a vapor do rto
Jequitínhon!la. Discurso do Sl'. Silveira dit !Kiotta.
cussão 1 a seguinte

O Sn..

nsco~DE DE .\11.\ETil:

EiUE~DA,

A'~ 10 3/1· horas dl m1nh!i o Sr. presidente abriu a
Art. 2.o Supprimão-se as pÍila-:rtlS- podendo aug- sessão com 30 Srs. senadores.
mentar, etc., até o tlru do a1t!gn. Paço elo senado, em 3
Lia.1. a acta du antcccdcnt(', foi approvada.
~e .sctt'mbro tle \.8~0.- ri:.conrle rle 'Lbaeté.

a

>)
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0 SR. 1o SECRETARIO lru dot•s c ffi3ios ÜO Jo secreta:J:io da camara dos deputa49s, communicnn lo no primei• o
que a mesrpa.qamara adoptou as emendas do scn.ado á proposta do poder executivo que fixa a.despeza e orça areceita geral do impe1io p3ra o exercício de 1.859 a 1860, e
que vai dirigir ú s •ncção imperial o respectivo decreto ;
e no segundo haver sido san ;cionada a resoltJção da a~sem
bléa gcra1 que autorisa o governo pa:ra mand 1r admillir
ao exame d.Js materias do 1o anno medico da f<~culdade
cia Balila a José dr! Gócs Siqueira e a outros estudantes
n1s faculdades de medicina do Rio de J~neiro e de direito de S. P~ulo e 1Jo Recife.-· Ficou 6 ten .do inteirado
Comparecôrão no decurso da ses~ão mais 1.1 Srs. senaJorcs.
ORDEil-1 DO DIA.

SETEMllRO~

Jú eu disFe, Sr·. president<', que minha intenção não era

1f~morar. o ?rf;a.men!o que Ee discu·e; e entendo.maisque

nao. tomo muulrr.ente tempo á casa com a emenda que
eu Lenho a honra de apresentar.
0 SR. D. MANOEL: - Peço a palavra.
O Sn .• llARÃO DE M.umrmA. : - Desejo .que I1aja uri1~
pronunciação acerca deote. negocio, par·a que. po;~a o il~
lustre :JUtor do tri:lbalho continuar na ardua: tarefa que
lhe foi commeLlida e que já me consta estar. muito adian.
tada~

Vou, pois, mandar a emenJ~ nos seguintes !e: mo~. (Lê).
Foi apoiada e entrou conjunctumente em discussão a
seguinte ·
EIIHINDA.

<<E' aberto ao g0verno um credito ele .I.O:OO.Og parare.
munrrar o tré:lbiJlho do projecto do codigo civil. que for
apre~eotãdo pelo D·. Augusro Teixeira de.Fr~itas, em
conl'ormid.Jue do cnntrato de 11 de janeiro ôe 1859, ce.
le!w.ado ~otre .aqLl.elle doutor e o governo imperiul pelo
mumteno dJ. JU'll\a• - Bar.ão de.ifluril ba. ~
o Sn. PRESID,ENTE:- Tem a palavra o Sr. D. nfm~oel.
ORÇ.\1\II!NTO PXRA 1.860 A 1.86 1.
O Sn. D. MA~OEL : - Sr.. presidente, não ha nsda
Seguin-se a ga (liscus~ã11 da proposi~â·) ria cam•ra dos: m:Jis extemporaoeo do que o artigo a.ddi.Li:vo que foi maodeputados, substitutiva <lu propoota do poder .:X·~cutivo, dJdo á mt:s3. O nobre senador pela B,ahia 3sseveroa
fixaud•J a despe?a ~ orç1ndo a receita geral do imperio ne>ta casa, se a memoria me não fu!ln, e fe t:!la me
paru o exercicio de 1860 a 186L.
falhar haverá quem lhe applique algum to nico, 3S~egurou
que, se llão houvesse que~u)llandíls:e lla,Sa discussão do
O Sa. Il.\.RÃO DE MURITIBA. : -Peço a palavra.
o,·çamento uma emcnd.J rnarcuudo um premio para o dis0 SR. P-RESIDENTE:- Tem a pal.wra
tiocto bl'asileiro que está encarregado rlJ. coofccçã9 do
O Sa. BARÃO D.E MunmnA:- Sujeitnndo ao SIUidO a codigo civil, e!Ie q l'arü. O Sf'nado sabe qr1.e p~ssotl o
emenda que vou apresentar, não é minha iutcn~ ão pór orçamento em ga ~ISCu:são sem que o Sr. seoad.~Jr tivesse
e~tervo ao pr0jeto que se discut.J: se ella mE-recer ap- cuwp• ido a sua promessa. Parece que hou.ve p~ojccto de
provação, l1ei de requerer que, scpare.dJ, siga os tramites ap• esentar a ernlnda; mas ning11em se. animou ·a orre~
~
rece-!J.
de uma nova resolução.
Esta emen:la versa sobre o cumpriment1 de um conHoje, que se discute a proposição da outra cam.ara
tl'ato celeLrado pelo guv ·ruo imperial. Em outra oc- proroguncto o orçomenlo Je I tí5~ a 1860 rara 1860 a 186:1,
casião tive a h!'!nra de expót' ao scn.a~o que o Dr. Au- é que o Sr. senador se lembrou de satisl'aZtJr ao comprogasto Teixeira de Freitas fôra encarrega.lo pe!o governo misso que tiuh.t tomado perante o senado, declaranJo no
de redigir o projedo do codigo civil bl'asilei o: declarei seu disctmo que tinh'l em vista uma pronunciação do
então que o illustre autor Ee occup,tva desse import.:.nte Sr. presidente .do conse,l)lo.
· ·
Sr. presidente, eu dio.se.que o artigo.é muito extempo·
trabalho, e promet\ia. conclui-lo em br~,·e espaçó ~e
porven:ura· a assemb!éa g1:r .• l decretasse na presente raneo, porque tt.'m por fi n demorar a adopção· da pro7
sess~o o premio que lhe de\'e caber. Conv.cnc\.Jo, pois, pos:ção, que neces-ariamente ha de Vúltar á' outra cama ..
que semelhante trabalho, de snmn1.0 interesse, não sf'ja ra. Oemms, oO'erecer addi.tivos .só no ioturto de ouvir a
retardado, entendi dever p~;ovo:·ar 1o parl:.mento adis- pronunciação do g,., prt"~ide11te do c.onselho é :tbusar da
cussão dcstanr:teria, para que fi'lue consignado ~e aqnelle paciencia do senado, qr1e deve estar desejoso de ver os
seus tr~balhos acaba..lus.
·
contrato é ou não approvado.
. Sd que ha de apparecer· opposiç::io ú clausula de con1\bs, diz o Sr. senad. r, é prec"so que o autor do coferir-se o prc·mio an1es do exame respectivo; mas declaro digo civil saiba se deve contar com um premio.
que ( eontraio n.'\:o toi por mim cell·brado: o que eu fiz
E póde h:~vcr úud la, senhores, que o parlamentonão
f•Ji suscitar sua observancia qnuodo tive a honra de, na ha de ser mesquin:!O em remunerar um projecto de codiqualicLde de ministro da justiça, redigir o rel:Jtorio que. go ci•il se elle satisfizer as mce~sictades do paiz?
offereei ás c;,.maras legislativas, manifestando ahi a op1Sr. preoidrnte,. que d:!dos temos para marcar já um
niâo de que, se antes de e"pirado o prazo e. tipulado no prem:o? E' possil·el que nosanticipemos tanto, a pont()
contrato p d:gno. autor do projecto o.ttpreseutal' ao gover- de cstabeh•cermos uma recompensa por um tr:~balho de
no, niio poderá este por seu lado dar cumprimento :\ es- que não temos o menor conllecrmeoto? O premio pó de
tipulação de conférir·lhe o premio 1 a que desde logo l('m ser excessivo e t:·mbem póde ser mesquinho. Só Mpuis
direito.
dE'. olfen.ciJo o proj~cto do co.ligo civil e de instituído
Ponderarei a es:e respeito que me parece fóra de duvi- um exame at:urado sobre clle, é que a asscmblóa gcralli 7
da que no nOSSO paiz D;llg~em Se. SUJeitaria a apP,TOVaÇâO Cara }Ja!JilitatJa para remunerar devidamente Uma das
prévia para receber o prem1o de uma obra q,ue ex•ge tanta obras mais difficeis 'que o homem pó de emprehender c
applicução o estudos e. o abandono dtJ todos os. trabalhos levar ao cabo. !!.'obra de tal ti·anscenclencia e (!Jffil:ttldade
de outra ordem, na contingencia de não.ser adoptada a que me al:alanço a dizer pela srgunda vez que não comesma obra.
nlleço nioguem no paiz ca1)az de destm~enl.a-la, porque
Em con~equencia, eu chamo para esta d:scmsffo o mi- não conheço mnguem no p ,iz que mereça. o nome de
nisterio, que se acha J'!'presrntudo pelo nobre presidente JUrisconsulto. Se codigo c1vil é a cópia de um ou mais
elo ccn!elho, ~fi n de! declarar ~e ace~ta ou não esse con codigos de outras nações, a tarefa· não é muit·) ardua ;
trato, se quer que as camara~ legislativas designem desde mas, se e!! e é o complexo d.•s verdadeiras normas
já o pretLio qne se deve dar ao illu. trado autor do pro- pelas quaes se deve reger uma n~çiio, a tarefa ê sumrnaJecto, o'tl se isto pode1 á depender de alg'uma outra con- mente t.liflicil e poucos a podem djjsempenhar satisfactoriadiçi'lo. Me parece conven:ente qualquer explicação a se~ mente, porque dependo de um conhecimento cabal do
mel banto respeito, para que. fique ente.ndendo o autor do paiz; ó que não é dado a muitos; alóm de uma grande
projecto quo e!I e não tl'abalha dcbaldt•, que o contrato ubundancia de conlleeimrntos, que se Dão póde exigir em
qui.! cstipulon com o gonnno ha de ser cumprido.
um paiz que conta pouco tempo de existenciu pvlitica.
Entrou em disr.uss:io e foi sem d ;bate :rpprovada aredacção das emendas do senado á proposi~ão da cam11a
dos tleputarlos dispeosundo as ], h de amor t za~ão a favor
d.J irmandad·o:: do SJntissirno So.~cramento da villa de Caldas e outr.1s corporações de mão morta.
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. Conheço no pliz muitos jurispcritos; mas. não conhe0 Sn. DARÃO DE ThfURIIInA. :-As duo.s razões. que foço um só jurisconsulto, ningucm que mereça este nomC'. rào apresentadas pelo nt ure senador que acaba de senNós ou vimo>. todos os tlias nesta casa e fóra· ddla dizer-se tar-se stw: I 0 , que não ha tempo para discutir-se agor~
«o jurisconsulto F. »; um haclmel hn~il que a:Jvoga com a emrnda·por miUI ofl'erecida ao orçamento; 2o, que não
di-1-tincção é um judscon~ult?· ,Um juiz que ~e avantaja é passivei votar-se qualquer consignação para remunerar
entre os seus collegas é um Junscoasulto. Perguntai ;\ o trabalho a que aquella. emenda se refere sem qlie seja
Europa quuntfJS juliscP·nsultos possue clla? A. França exami~ado pt eviamente e se possa então ajuizar do seu
t1h cz V(S rcspo.nda q,ue presentemente só dous homm~:~ m<:recrmeuto.
merecem este nome. Muito cultivada é a sciench do Ji.
Quanto á primeira questão, Sr. presidente, já eu lwvía
reito na Allemanlla; ma~ examinai quacs são os;.iuizes, anticipado a re~pmta qnar.do ti\fe a l10nra de dirigir-me
ndrogados, mestres, escrrptores, que teem adqutrldo os ao senado. Eu tinha dtto que, se porventura hou.vesse
fó.os <lejul'i~consult.o?
·
..
qualqu<'r pronunciaçiio favo! avo! a esta· emenda e que
No ~e,nlir d~ um distincto escriptor,. o mesmo Corêo e! la pass;sse, eu pediria que fosse .separada do or.ça•
ríã•) merece o nome de jurisconsulto, apezar de ter s;dL• mento, a!Jm de ser en_via<la á camara dos Srs. d.eputados,
autor do codigo de Frederico.
' · ·
sem prejuüo da resolução que se discute.
.·
·
Que o suppor que com <:ITeito lJa entre nós quem esteja
Accrescentarci agora que não l1a tanta urgencia par~
halJiLtado para apresentar um codígo civil digno do paiz.
Está e! 'e prcmpto ?- S~Jrá ollerecido antes: do rJ:lCZ de maio? esta, como ioculca o SI'. senador, porque, .se porventura
Pois l>• m; se esrá acabado ou prestes a terminar-st>, em ficasse embargada por !'alta de reunião dos S·rs. <leputamaio nós roderemos tomar alguma medida,, que em todo tados, na presente. sessiin, poderia nos primeiros dias da
.o caso. deve ser precedida de um exam.e. I"'ã•) veJO, pol'- futura sessão de mJio proximo passar o. orça,mento, que
tanto, neces>i(l·de.dc: decretar-se desdejáum premio ao só.tem de vigorar no1.o dejulho de 1860 a.186t. Cons~
autor do projecto do codign civil. Se elle desempenll r gurntnmente, não hu f'Ssa preconisada urgencia que tanto
a sua,mistão d gnament~, de cer'lo a remuneraç.ão pro- encareceu o nobr~ senador,
posta no artigo ó muito mesquinha.
O ~~. D.. MANOEL :- Pui o senado que a recouhcceu,
-E de'pois, ~enhores, revrt0, porque o nobre senador não nMfut~.
·
apr(·seutoll, na 3a dhcussão do orçamento ()artigo addiO
Sn.
D.\nÃo I)E 1\IURITinA : - A outra raznd que
tivo, e vem cffert'ce-Io quando ha pressa de votar á pro· rleu o nobre senar!or tambem jã foi-respondida. Se S. Ex.
posi;;ão e evitar que ella volte à outra caJmra, qué .;om consultasse o contrato a· qr1e eu alludi ba. pouco veria
difticuldade se reune? ·
· ·
que, logo que seja apresen.t~do o trabalho. do codigo civil,
· 0 Sn. ·BAR-i:O DE 1\fVRITÍBA dá um aparte.
immet!iatarncnte e sem mais exarue ·<~lgum o autor desse
r.rojecto
deve rectber o p'reniio que a asséinl.lléa ge'ral
O Sa ..D. UANOEL:- Porque quiz? ~I~s, perdó::-me o
·
nobre s:·nador-,· nesta c~-sa é preciso d tr-se a razào do t1ver marca1o.
que se diz e FC fn; quando não os outl'OS se encarrega.
Ora,. sé o autor do projecto promette que dPniro· de
r:íõ de da l!J., e muit~s vezes acontece que se ·pro.va e.vi- seis mezes o apresentará:n·o caso de ler, haviJo.de.cretação
élentemcute que dia. é. fr·ivola. Parece que é o q.ue daquelle·premio, por .que razão havemos d~ mai~ espaçar
e~tú aéont('cendo com o,arldit;vo, que provavelmente ca- seJllelhante. negocio.? .
. · ·. ·
hirá por unanim;dade óu quasi unJ.nimiJa.le do votos, E'
J:?epols,
Sr.
presidente,
qr1e
~lesnnimo não terá o illuspossivel que e honrado membro con;iga ouvir a pronun- tre .autor desse rrojecto C6U1 as pllayras proferidas pelo
ciação do Sr. prc$ídente do conselho l
·
.
St:nhores, o tal aduiú vo na o tem juslific~ção possivel, nobre scna<lor peh provincia do Rio-Grande do Norte ....
O SR. D.l\L\.NOEL:....: Já as tenho. proferido; .
. seja qual for o JaJ() pelo qual o <:ncarem. o senado ouviu o discurso do Sr. sm~dor pela l;lahi<>, que não allcgou · 0 Sn •.BAR:ÃO. DE MUR·ITIBA: - .. ;quando al'flr·mou que
um ~otivo plnusivel para sustentar o artigo.
no paiz ningnem ha que seja Clpaz de fazer um codtgo
O nobre sena<lor ·por Goyaz declarou ·nesta. ca~a que civil?
~
deseja>a discutir ex1emamente a prrpofição; mas que,
O
Sn.
D.
MAliOEL:Tenho-o
dito.
tres
~u quatro
conhecendo que o kmpo urgia, np.enas se limitava a fazer algum35 observaÇões sobre oart; 2.o Eurlcclaro ao vezes.
0 Sn. BARÃO DE Mun.ITIJIA : - Se. :ts.sim é, póde ~
senúdO que tam.L>em queda entrar n,a exame detiJ.lhadw
desta p1 oposição i des~java re~pnn ler á parte do seu contar o autor ~9 projecto que nenhuma remune..
discurso em que ar.ct;sou.a·opposição de ter demorado a ração lhe será arb1trada : perderá o ·seu tempo e suas
vigitías se. a maioria. da c:ommissão pensilr a ptiori como .
flas~<Jgem do orçamento, etc.
.
.
pensa o nobre senador do Rio-Graude do Norte •.
feltzmente o orçamelll? já su!Jiu á sancção ....
O SR. D. 1\fANO.EL : - E' logico.
o .SA. SILVEIRA DA nrorrA: -Apoiado.
O SR. n.tRÃO DE 1\f.um;rmA. : -Desde já S. Ex. rep~o~
O ~R. D. rrfANOEL :- .... e é pJseivel que a e, tl hora
ra o trahalbo, que não co.nl1ece, porque não dc•cobr.e ca':'
esteja sa.nccionado. .
· ·
··
· E' verdade que o orçamento foi discutido com alguma pacidade no raiz que seja. propria para. emprell uler trademora; mas poucas 1/czes o senado tem sido teste- balho de sernelllante nauvez11; mas não ba de ser. o cri-:munha de uma discuss:ã1 tão.Jnminosa e que tanto honra tcrio sómente do. ii lustre senador quel1a de decirlit• d.a
aos que nella se empenbárào. Fdllou-nos o orçamento da capacidade de tantos ju~isconsultos brasileiros que se
fazenda; mas creía o Sr. se~tador por Goyaz que esta- encontrão na vasta ex.tensão do imperio ....
vamos bem preparados para discuti lo, e provavelmente
0 SR. D. MANOEL : - Onde estão 1
a discussão duraria 20 dias Ee ainda existisse o minis ·
te rio de 12 rle dezembro.
(f SR. BARÃ\l DR_ l\fURITIBA.: - , ... não Ila de ser o
O Sn.~ SILVEIRA DA. 1\IOTTA: ...... Vinte dias consumiu nobre senador que ha de rebaixar essa illustra9ao que se
a. discussão do or.çamento do imp.erio.
.
acha encarregada da confecçl!o do codig?· ctvil, e qu.e
. 0 Sn. D•. liJANOEL~·: _ E não conta 0 :; dias em que t~n~as. prov~s. tPm dJ.do, seJa· na , Consolt~açao. das le!s
d~iXflu d·! ha.ver sessão~ Eu graças a Deus, aind.1 não~ cw1s, Já .acetta com lou.v:or pelo gove· no. m~pcml, seJa
faltei a· uma Eó sessão.
'
nos escnptos de mercctmento que ttm pubhcado acerca
A Si:tude não me tem faltado, ap,ezar das pragas dos de li·abalhos semelh!lntes..
.
ll1'1.búS. (Risadas;),
. ..
....
•
o sn. D. l'lf'ANOEL:- Quid'inde? '
, ·Agrad~ço á D!Vlna Provt<l~ncta ~a1s este asstgna1a·lo
_ Allençfio!
0 .Sn.. PRESIDENTE:
lavor, porque .sem elle como. poder1a eu desempenhar a
_ ·
·
·maxima de um distincto estadista: -lljautfra/lper jort
O Sn.. nAnAo DE· nrrrnmnA:- :Nuo basta que se veet jllste?
•
nl1a aqui deprimir da_.capacid.ade :llheia; _é.necessario que
YtHo contra o a: tigo.
se mostre a necessur1a pura lazer essa cnt1ca ....

'.
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o Sn. n.

~!AXOEL:- P('ÇO a p:.lal'l·a.
O Sn. FERRAZ:- O prcni:o Je\'e depender do mcr:to
.
BARÃO DE 1\fURITIBA:- .... snn plausível fnn- da obra~
damer.to, só!IIente por gratuitas presumpçõrs .... O nobrt
O ~n. D. l\fA~Ort: - hto 11lio tem réi'Iica.
Eenndor costMma qua~i sempre avdiar em pouco a capao
sn·~ FERI\A z : - Dnqui vê-se que tanto fuz passar
ciJa.de alheia ....
eEte anno como rm ot~tro, porque· o contr~tante tc·m tr<'!l
annos para ap1esentar a .oura. Tambem nf.o pó le d'zer
O Sa. D. 1\JA~OEL:- t' ve! dade.
que não tem os meios necrssarios para c-s•e traba'ho, p< r
o sn. u.nxo DR Mu'niTIU.\: - ... quanJo os in:lid,Juos isso que o con~rato :.lmnge não ~ó o }!lremio, mas ainda
a quem se rel'ere nào são seus amigo~; o as< u repito que uma. remuaeração de 1:2003 por mez como ajt.tl.l de
n'o ln de ~er o nobre s1na lor qur·m pronuncie fentl nça custo.
rondem nato. ia de capacidade de hotuen.s que tL em P e
O Sn. D. MA:NOEL dá um apnrt~.
cedentt>s hanrosos.
0 sa•. FEn:ttAZ:- Cabe-me t; mhem di:;,cr que a pessoa
que esta encar1·c·~;'dt rlesse traual110 é pôr seus estu~o3
O SR. D. MA~OEL dá um apcrt,..,
O SR. MRÃO DE lJuntTin.\.:-Nãojulgo que o nobre digna de tod:~.cousideraç1l.<'.
fenador tet.lw. o necesfario...
O Sn. D. MA~OEL: -Apoiado; é exacto.
O Sn. FERRAZ!- Eu o rouhrço pe1re:t~mcn!e• t,ã 0
O SR. D.l\LCSOEL:-D:ga capacidadr.
O SR. nA RÃO Dll: MuniTIBA.:- ... o neccssatlo poller podrre~ con~idera:. fens trabalhos como ped'cito~,' porpara derrimir assim....
que a 1mpe1 fl Ct1b1l dude é CPndi~ão essenci~ 1 ás <•bras
humana~; r_nas cre~o q11e apr!Jsenta1 á tlma hase tão pe1 feita
O Sn. D. 1\IANffEL:- Deprimir, ora vf•jão isto!
quant l feJa possJ,·eJ d<·sr;ar-re para Cf nstruir-'e umJ
O Sn. naxo DE MuntTillA:- .... uma chme inteira, g1ande obra, e isto quando se pensar que não pode~á offc..
onde sem duvida Ee cru ão mu tas illu· L1·açoes.
reecr um trab:dho pe• ftdto. Em todo o CllSO novamente
repetirei que contratos desta 01 dl!m dt vem~~ r mjeilos á
O SR. D. 1\fANOEL: -Deprimir!.:. O Sr. Dantas coiJ- lipprovuçtw do corpo legislativo.
corda comigo e outros mllltos •..
0 SP • D. 1\fANOEL:- Apoiado i não ba duvida alguma.
O Sn. II !R XO DE MURITinA : - O nc,bre snndnr parece
I que gosta de azeàar as dbcus: ões deda c~mara.
· O Sn, FERRAZ:- Quan•o ao contr~to, me parece que é
SR. D. l\fA~OÊL: _ Go tfl.
tm pouro v~go em re.t?S pontos, dev1a ser mais pre.:is<'; .
0
e se o fi~C$Se requerer1:1 outras condições mais }•Ositivos.
O Sn. nAnXo n~ ~TuniTfJl.\: -,., sempre que falia,
·
O Sn. DA:XTAS <;lá nm aparte.
pt incipalmente quando se ref,·re a ce1 tas prssoas ...
O Sa. FERn.\z :-E cu n.'lo posso deixar de dizer a ver..
O Sn. nAnio DR QÚARAnm:- N!ío admira.
dade, o contrato é um rouco vago,
O Sn. nARÃO D'E ~fuRinn.\.: - ... p•ocura amesqui0 Sn. fi L YEln.\. DA MO TI' A:- Está muitoJ,
nha-l?.s com seus gestos e palavras, só po:que não teem
O
Sn. FERRAZ: -O que desr_jo é que so declare que
á d:ta de lhe mer('Ctrem all'dçilo. Ora, p:~rece que isto,
a fCil~Oa !em m~1 ÍlO e que se a obra Ee fizer deve fer ga•
além de não ser parlamentar, não é delicado.
lar~oaua, (..fpoz?dos.) Agora 1U3nto á reoou~eração ('U
O Sa. JU.nio DE QuAnAnili: - N< m decente. IIoje é cre10 quP. nâo so o ccn·ratante, mas rodos nos, deremos
qu:nto crrscrn'e.
e~perur q11e etfa remuueraç~-o : eja condigna do tnb .. IIH"~i
o_em .fc de~e de mruo al 0um desconfin que o corpo le~
O Sn. l'RESIDENn:- Orclc m!
dt:JXará ro decretar O pumio j para mim é CCU•
f O SR. D. lllA~OEL: -Mas fe~izmenle no ministerio sagts}<J11VO
irlconte~tav<:l que, feito o trõbalho, ello ha de ser nenão ha quem aguce punhaes.
crs~ali~mente. recompeusado, c p· nso que todos estilo d-J
O Sa. PR:ESIDE:"iTE: - Att•nç~o!
accortl•) com1go. Nao posw mesmo d"ix:1r de rdl ctir
O SR. FERRAz (m,inistro da fa::.enda e presidente do con · que, á vista de uma dns conJições do contrato, prompro o
~rab.alho e llr·e~en~ado emmanu•cripto na sccretalia d'\
selhó): - Peço a palavra.
.
JU!tlça, prrcel'ei!l o autor, a ttulo de p·emio, aqu~nt~<l
0 Sn.. PRESIDEXTE:- Tem a p;,Javra.
que tôr drrretada: logo,tndo é futuro, é depois de feito o
O f;n. l:'EnRAZ:- O nr>bro senador pda minha pr ovin trabalho. Se o traba:ho eHiver concluído antes do prazo, o
c:a cfferecou nm artigo aditivo ou nma em e nu\ sobre o autor deve á receber a men~olidade aré que seja votado
contrat.o ce!ebrarlo com o Dr. Teix:eira de F'rc'tas para a o prmi~. Or:~, o que é natural é que o trabalho esteja
cnnft'Cção dr> codigo civil. Antes de tudo d·rei ao nol~re pro;11ptr> dentro de tres annos i sim, se estiver antes, em
sena~or q11e Sll'\ emcnrla tem de pas~ar por uma .v di~·cus maio, junho· ou julh'l futuros, parece que se pode! á de._
são, e por consegu'n e tende a protela a passagem da re- crttar o premio á parte, e isso é "J:UO póde de!erminar
so!pção; tende mesmo a arlisrur a su1 pus<a3em este rn- um1 decisão justa; re:to o tr::.balho, 1e deven.í apresentar
no, por isso que tem de se encerr11r a di~cms:io no dia 1O na srcrctaria da ju! tiçll. um manwcripto, e en tiio o corpo
do corrente; c, a passar ella, tem de voltar ú r::mBra elos legislalivo drcrttar~ o premio promcttiJo. Não faço oprleputadcs par:t a approvar, e talvez acamara j~ não p0sqa pod~ão a esta materia; eu darei o meu voto, não só a
funccionar por faltr.t de numero. Jit vê, portanto, que pm favor c!es!e digno juri~consulto, mas a outro quvlquer,
rste lado se estivesfe o nobre senador collocaJo na miuha ainda que eHrangeiro fosse ; para mim é de evid<ntn
neressida,Je um trabalho de: ta ordem: o rrne ,Ji~o é quo
ro~i~ão a rejeitaria.
o rmmio deve ser con ligno' com o trabalho e conforme
0 SR.ll.\.nlo DU ~lURITJnA Já llm ara: to.
as estipulações do contrato.
O Sn. FERR.\Z :· ..:._ Ser arando-a do ol,jecto em disO Sn. SILYEinA DA. MorTA pronuncÍO'lllm discnr:n
cussão, nlo ha duvida alg11ma eobre a su1 pas~i.lgt>m.
o Sn. FERRAZ:- s-. presidentE', serei breve j unicaQt1:mto ao contrato, dirc i que o go,·ernr> n~o estnva O"Cnte o meu fim é dar uma expl·caçllo ao nobre senaawori~ado pnra cdehra lo: d~pelltle, portanto, d1 nppro- dor que acaba de sr.nt.lf-SJ.
·
vaç1io do corpo legislativo (apoiado;,), rorqne entendo que
A cteclar~çao que fiz ao nobre sen:lllor pela p•ovincil
um contrato fdto sem autorisa(ã<', principalmente iro- de Minas de qne o governo pe 1o art. 2° nao se consideportando elle C<'n-ignação de funrlos para um serviço ra tolhido de dt-ixar de dar subvenç~o ou de nusmenf!Ua!qucr, nfto pó.Je prcduzir seus eifeitos sen:lo depois Vlr os pmços das paFsagrn~, e é ~prnas autorÍS(I<Io para
oe s_ua. appr~vaç:lo. (Apoindoç.) Quanto ao premio, Sr. aqt1illo que for mais convenirntt', é filha de minha con..,
pres1dentt>, dmn qtle para. obras rfeRt'lJ]I.l.lUrczn, quamlo v1cçiio, e< sinto rp1e, á vbta dns proprios termcs, e que
pel feitas, não ha premio que satis!',,c;a..
se aclli\o M art. 2°, o nobre senador puzeB~o em duvid'l
e& te prC'ccdlmcnto, porque cu não cle•ejára que somo·
O Sn. D. ~lA~Olil.: -A poiauo.
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lhante objecção partiSfa di) corpo legh:lali•(J, e ao con·
t1-.1r:o qu~ todos estivessemos unanimt'S ll'l5te &i'ntírneuto.
· O artigo autorisa o go,·erno a innovur o conr.rato ou a
contratar; na ~eg :nda parte declara • podendo, conforme
julg:tr conveniente, au~mentar a suLvt'nçào e o preço das
pJssagens. » A expressão-pr,dcndo, conforme ,iu'gur con·
vtnientc-patecc que t11a toda a duvid.t; nàoestou ob,j;.
g~ao nem a augmentar· o pr.eço das pa>sagens,.ncm o su!Jsiuia, po1 ém a fazer aquilio que f r conveniente.
O Sn. SILVEIRA D,\ MOTTA : - Supptimidas essas palavras, podia fuzer tamLem a mesma cousJ.
O SR. FERRAZ: -s~m duvida; mas, passando assim,de~laro que o g~ve• no nclO t>stá tolhido de pr• ceder como
JUlgar convc01cnte de um ou outro modo, CilU dasprezando tod•JS elles. Esta é a minha c•,n vil~ção: de out1·a sorte
eu na.o aceit~ria uma ement:la que poderia ser fatal â
nego c ração.
, Eu rrp,tirei aqui o que disse na camara dos Srs. deputados: não qut:ria esta emcnd •; um Sr. depJtarlo pela
proviucia de Pernambuco me crrnsultvu ~obre uma emenda moi:> positiva; nao esperavamos que pas~asse o rtrça:tu<:nto ~em estJ emenda; nc~t~ nova fmeoda d~termina
va-:e até o quantum de subs'dio e outros pormotole>
qu.e ~ão nece>swíos para a nel(ocia~ão; mas paoseu a
que se d1scute i agora não é possível que voltem ·s a nova
·discussât> na camara dos .d~put"doi: o serviço "'xige que
alguma cousa se faça; é preCISO innovar o contrato ou
comratar com outros, aliás nos veremos na necessidade
dd parar com as communicações com as provin0ias. Isto
é quanto ao prirnei•·o ohjecto.
. Quanto ao segunJo, direi ao nobre senador pela provine;a de Guyaz que, guJndo eu disse que não tinua o governo
:lutorisaç:lo para ÍdZer Ocontrato, nlo qutz por maneira
<~!óuma que suppuzessem que o governo não podia fat.er
contrato em ca60 algum sem ~utorisação. Enteado que o
'govet no póde contrat:J.r serviços, mas que ai condições
pt cuniarias ddlte serviço estão debaixo do ('X3me do
'orpo legislativo e da oua approvação qnando não precede sua auto!ISação: a;sim, o governo podia fazer um
contrato; mas para qu~ elle tivesse a sua execução era
prcci.;o que r.sse approvado.
Emquau:o á verba donde se tira esta despeza, devo d~
cl..rar que acttJalmeure a desp<·za se tem feito i o nobre
senador pela provincia da Dahia que .a caLou de sr.:r min:s.
tro da justiça pó de declarar de que ve1ba foi: não pude
examinar aillda t.IU:t! a verL:J, mas nem ~ei mesmo se loi
}•fl•' credito suppl~mentar.
·
~ O Sn.. SILVEIRA DA Moru: -Nem extraordinario.
· O Sa. FERRAZ :-Nem ext·~ao:clinario, u~o está aberto.
. Agora, comqu:.nto eu dissesse que o contr•• t~ em certos
pouto; era vago, não se segue que o app~ove. Não posso
consider:.r que o meio mtlhor é o de que valeu-se o contrato; o me10 melhor é o de concurso iit'm du1·ida, não só
c.ntre nacionJe> como entr·e estrangeiros ; mas algumas
oi1 cum~tJ[Icias mditaváo para que se ffl..e>se alguma cousa:
liouYe, se Lem me I~mbro, um tra!Ja!ho feiro po1· este cidadão, qu~ foi approvado por uma commissâo, que é o
traLalho de consol dação dJs leis Em toflos os lagares,
em todos os paizcs, o trabo.Iho de con~o.idJção serve dt
base á co Jilicaçao.
O n ,bre ~en .dor pela província de Goyaz :~inda ha
pouco citou o relebre li aball)o do conde Sperau,Jd da
1\u;sía; o trahaiilo de con,o!idaçao precedeu ao de codificac:lo, e elle foi encarregado tdmbem em seguida deste
u;timo. O tn•bálho de codttic:;çãu c~cw que s• mpre será
deft:clivo; não pód~:: haver um co~ go que possa pr~ve
n ir· tudo; mas ta miJem é necessarro pó r dd lrarmonra as
I] tr mntes p:Htes d!! nossa legislação, que, sob•e emaraJihada, é dilfusa e tem graodes JacU11as. Este serviço,
'luanclo não 1eceba o 11ssenso do pod!lr legislativo, im
p ,rta muito á sciencia dtl .direit.o; q~aesqucr q~e f~rem
st·US JefciL0$ 1 é um grande serv1ço fetto a esta sCiencta, e
este juriiiconsulto tem toda a idoneidade para fazer um
tr<Jl>alllo tal, c sem duv;d~ o no!Jre stnador mesmo não
o contt-sta.1
0 Sn. SIL HIRA 1M, MOITA : - Recenheço.
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O S'n. FERRAZ:- Agora o que direi é o s~guintc:
que entre nós os tr~balh•·s destil or.lem são ditliceis e
poucas são .as f>esso;ts que se qudnlo. entl't-gar a um tra..
balho gratul.to. _As fort~o"~ entre nds.daquelles que ~ro~
l~::~sao as scteucws de d1rC1to e as sCli'OCias ecooom1cas
não ~ãa 1ão gr odes que pmsão servir· de !J~se a um t.raba·
lho gratuito : ÍJ preciso, pois, que se d~ alguma com mi~ são
ou subsidio r•ara que se poN~a oLter algum resultaEJo. Ora,
o corpo legislativo concf·deu na lei do orçamento uma
som ma para a consolldac~ão das !tis, já reconheceu o prin.
cipio de remun,:raçao, de urn adjutorio ou de uma
ajuda dd ru ·lO para um tr.. balho desta natureza·: flOr
conseguiatf.> 1 pa ece lambem ume~ mataria quasi cogenita.
e que ~e podia cons.derar co.no cousequen~ia do primeiro trabalho: deve-se dur-lhe alguma rous1.
A~ora, qtümto ao premio, sou do parecer do nobre se·
na doi' pela província de G~'ya1-: nao ha prtmio, oii.o ha re·
cornpt·n>a sufficíente a um trabalho de,tes, e se for Ulll
tralwtho. perleno creio que se deve dar todas as honra:>
eomp~IÍ'e=s com a pessoa qne o tizer. e tudo quanto for
rt muoer;,çii.o, na razão dos nossos recursos. Mas eu nã~
negarei que o jury que tt·m de jul5ar tsse ttaba.!ho deve
ser cscolhidr) de um m dr> que pos~a preencher bem as
suas funcções, e tilmuem qttem for juiz tem de.estllda~
tanto quamo aquelle que coufecciuna o trabalho.
O Sn. SlL VEIRA DA. MOITA. : - ~ão é cousa para tres
ao nos.
trabalho
O Sn. FnnRAZ : - Tamhem creio que
perfeito eleve seguir o grande preceito de um poeta lattuoa respeito de todas as ohr·as: nunca se de\ e f,ü.er uma
obra e logo publica-la ; é preciso que se guarde pélo menos um aano. Náo posso acreditar que em tres annos se
possa fJier um trabalho perfeito ; e tanto se reconhece
isto que llO contrato se estabelece a hypothese de que
possa dtlri:lr mais.
·
.
O nobre senador tambem não attendeu a uma outra
~Jrte do contrat ,, e vem a ser: de uma obri:t especial
que tambem deve ser impressa. Ora, todas est;,s ceusars
sào mais ou menos u:eis, tal vez m•·smo sejão indispí·nsaveis; pelo mtnos devo lisongea1-ml! como b1asi!eiro· que
a consolidação das leis tem um merito que póde ser avaliado por aquella nação que pronuncia a me:ml Jingua
que nós temos. Consta me que um individuo, nascido na
minha provinçia, o Sr. Seabra. tambem ofi'~::receu·se para
fazer um trabalho igual; mas tambem exigiu alguma CO!lsa. Eu respeito as luzes desse meu digno com provinciano,
e e;timei muito ver o debate que se instiluiu entre o con.
trat;,nte e o mesmo Sr. Seabra i creio que desse debate
nós l1~vemos de coloer algutna luz.·
São est•S as retlexõe~ que por ora me rabe fazer; creio
que inopportun~ é a emendJ oiler.. cida pelo nobre senador, por.Jue se ella CJhir pôde-se presumir que se acha
,.eprovado o colmato; é isto o que eu não desejo; V. Ex ••
Sr. presidente, pa:ecc que é de opinião que n:io se possa
admittir a s'eparação senão depo1s de vo1ada i e eu achome perplt:xo sobre o voto qu.e tenho de dar i desr:.,io q~1~
se approve o contrato, e dese;àra que para a p~s>agem da
rewlução elle ficasse adiado; mas a reprovaçao por modo
algum posso adm· ttir, e aceit:•ria qualquer adi.lmento
que se pudesse propor a.e~~e resp.;ito.. •. .
Quanto ãs mmh~s opiD oes sobre os credttos supple.,.
meu tares 1 ãCI as mesmas, e só mente as rcflrxões que fiz á
discussão da lei do orçamento ti verão por fim mostrar a
diillt:ulda·le em que n~s aeho:rnos de extinguir desde j:i
todos os creditas aLertas. Esta minha op:ni&o ainda agora
se :~cha confil'mada pela pratica que vou tendo ; se o
artigo passasse .Poderia apr~sentar muitas diiliculdadcs
que não podtmJá Eer preven:das. ·
Pretendo encarregar a uma commlss§o especial a confecção'para o armo de ·um orçamento normal: os membros qne eu tenho tençãe de nomear são dignos de toda
~ coolianr.a, e estou persuadido que. á vista dos esclarecimt ntos 'que devem ser fornecidos p~las diversas secre •
tatias, pl't>pararáõ um trabalho por meio do qual nó; podfmos ohler aquillo que o nobre senador pela provlncia
de Goyaz deqeJa, que vem a s~r : extinguirem-se os credi·
,os 1uddluidos1 ~quellcs q•1e Já e~ tão exll~u~tos e que to~

um
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0 SR. PRESIDENTE : -E' do meu rlcver chaml-lo á
davia apreseutlioutn saldo, e adoptar-se o ~rincipio de q~e
annualm.e!lle devão ser votodJS as quantws ueces~a'.Jas ordem tod<Js as vezes que ddla !>6 11f~ste e velar para
para certos serviços, e para que ntlo ~c faça máo nso dos 'JUC se não f.the á conbiler~ç.:io d.:viJa á casa ou a cada
um Je ~eus membros.
creditos ~upplemt!ntarcs já votado~.
.
Este é o pensamento do governo ; a commassã~ deve
O Sn. D. MANOEL :';....Sim, pbde chamar me ã ordem
n~stes dias ser nomeada, e eu e. tou persuad1do de nos termos do regimento, mas mio usar de elipressões que
CJUe na proxima sessão o nob~e st·nador te•á UJ?l tra- eu não tolt'ro, porque já d.sse que não rccunhrço aqui
lialho,. se não perfeito,· pelo menos f!!Clhor, pura e v!lar .a superiores e qu~ sómente curvo a cabeça <.~o talento é'
confusão que tem havi1o a é hoJe nos gastos dos dt· saber.
·
11heiros publicos do modo que se f<~Z por meio dos crediSR.
PRESIDENTE:Eu
nada
míl.is
fiz
do
que
responO
tas; entrtt .. nttl devo prcvenit· que ~;eSL!lO na, lei d~ areamento actual aJaumas desp('fL·IH r. ao forão attendll<~s. der ao que se dissc.
Lembro-me bt-m q~e mandei examinar a p~rte da re~orm~
O Sn. D. llfANOEL: -Ah! V. Ex. quer-me ohrigar a
sobre. a Íll'fHCção de saude dos por tos e que nao foa uma discussão em que eu não quero cnu·ar; e não entro
altenEI:dj ·a dcspeza creada no let do orç mento; S~o decididamente, porque quero acabar a ses~ão em paz
estas as r€tlexões que eu tinha a fazer; entretanto ped1· com V. Ex., a quem sempa e estimei e respeitei; mas não'
rei ao senado que ~e digne attender ás pond<!rações que esto11 dispo, to a ouvir em &ilencio certa~ expreosues profetenho feito sobre a necessidade da p:.ssagem quanto an- ndas com gesto e tom de superior.
tes desta lei.
Qut!m d1z que um homem tem instrucção almndante e
O S:t. D. MANOE1: - O nobre senador pela. província vari~dJ, que é um distincto jurisper·ato, deprime-o ?
da Bahia parece que mo quer impór silcncíJ ~ Desi~ta Quem diz que no paiz não lla jurisconsultos rtb .. ixa os
desse propo ito, porque eu não a!Jauduno a tnbun.a. O homens eminl.'ntcs Jellc?
Quando a isto se chama deprimir, ou se n1io está de
Sr. pn:s:d.:nte do con,tlho respondell tão caLalme!lle ao
pouco que disse o honrado membro que não tena nc- boa fé ou se ignora o que s!'gnitica deprimir.
E pensa alguem que ha muHa gente que Sliiba a fundo
ces~iJade de occupar de novo a attenção do s~nado se
me não visse forçado a fazer desapparcccr o odwso que a lingua portugueza'7 Que o di 0a o illu~tre sen•·dor por
se quiz lançar sohre ruim, emprestando-me i~le~ções que niinas, o Sr. l\1, n·les do~ Santos.
não tive, nem t•'JJh'), e palavras que não prúlen. .
O SR. PRESID: NTE : -Isso parece uma allu~ão que
Qual é a parié do m~u discurw em que pr1:tend1 de- eu não posso admit!ir.
primir homt'ns eminentes do paiz? Sera aqu,~lla em que
O Sn. D. MANOEL:- Jia. muita gPn~e que mppõe que'
affirmci que havia muitos juaisperitos di:;tinctos, mas
a saLe; mas da supposição á re. l~dt~de ha grand,J distaun~.m .um só juris~:onsulto 1 Repeti o que ài~sc quando se
discutiu o 01 ç.. mento dajuótiça; e então u nguem cnx·'f- ~ia. O nobre senador por Minas, apezar d•J estúdo progóu no mf:'u discurso a dtprelsào de que tanto fallou ha fundo que tem feito da materia e da leitura assidua dos
c~assic~s, ainda se vê em embaraços e recorre ao dicpouco o Sr. senador pela Bahia.
.
. Clf
narw •
. Se em paizes que teem ~eculo3 de e:xlstenc1a são ranssimos os jurisconsultos, ~orno póde icaus3r admia·aç~o
0 Sn. 1\IENDES DOS SANTOS: - Apo'ado.
que no Brasil não exista inn só brasileiro que cem razão
O SR, D. MA:NOEL: -Ainda bem que es:amos de
possa aspirar ,.os fóros de juli;consulto 1 Já se vê que esta accord'l,
palavra é. tomada no sentido estri~to. roi~, se~hor:e~, .não
~ra, dizer-se que um sugeito usou de uma. palavra·
reconheci eu que nJ paiz ha mu1tos J&mpentos dt~llnc CUJO sent:do não comprebend(·u é urna injuria 1 Onde.
tos 1 Não fui o primeiro a confl!ssar que o Sr. Dr. Augusto está este crime no cod1go criminal?
'l'eixeira de Freitas occupa entre estes Jogar disliocto?
E é assim que se deprime os !1omens nota veis da nossa . 0 SR. PRESIDENTE: - 0 meu codigo aqui é O re.
terra ! Se o honrado membro me não quiz tonnr odioso, gimentO) e nada mais.
então não deu á palavra deprimir a significação propria;
O Sn •.D· MANOEL : ·- Po's bem, queira Y. Ex. mos-="
e teria .sido convlniente que antes de usar deUa consul- trar-me 1sto no regimento.
.
tasse o diccion1rio ou algum amigo.
Não deprimi a ninguem, fiz justiça aos meus patrícios;
O Sn. PltESIDENTB: -Oh l isto é demais, isto não é conheço ao menos na córte os homens eminentes em jurisprudtncia; estou em um tribunal onde posso avaliar
licito dizer-se a nenhum membro. da casa.
os seus conllecimentos; mas t.·nho a convicç.!o profunda
O Sn. D. MANOEL: -Então V. Ex. não ouviu o que de que ainda nãa temos um iunscon,ulto. E póde-se ser
ha pouco disse o nobre senador pela província da Bab tt? jurisconsulto moço? Só a idade e o estudo aturado rodem
Porque n::o o advertiu?
elevar um indi~iduo a uma Uo grande altura. ·
. O Sn. PRESIDENTE : - Porque não sei que o te: mo
O nobre senadl)r por Minas está· me d<Jntl•l apois dos em
-deprimir- seja oil'ensiv.(l.
voz baixa; peço-lhe que os dê em voz alta para que to_
O SR. D. 1\IANOEL: - Oh! dizer que quero deprimir dos oução que sou apotad'O por pessoa muito competente.
Eu podia agora seguir o exemplo do honrado membro
es homms eminentes do paiz não é oil'~nsivo? .I!.' um
de Goyaz e do Sr. presidente do conselho, que ·nzerão
dito muito innocente, muito bom.
Sr. presidente, V.· Ex. parece estar prevenido contra luminosas considerações sobre as condiçõ. s de um codigo
mim.
·
·
civil; mas para que? Não se trata agora disse, e dem<>is
O Sin. PRESIDENTE: -Não, senhor; se o advirto é o senado está daudo provas àe que deseja votar, p! ovap.orque o honrado membro é quem aqui mais provoca velmente rara negar o seu assentimento ao addilivo. A
discussão poz patente que o governo não podia celebrar
discus~ões odiosas e irritantes.
o contrato que fez com o Sr. Dr. Freitas, porque lhe falO Sn. D. M.ANOEL :-V. Ex. não me póde dizer que eu tava auiori~açno da assembléa ~era!; e o ministerio ~ctu:1l
sou quem ma:s provoca discussões odiosas e irriLantes: póue annullar esse contrato, a que a mesma aue11bléa
eu posso dar a isso m~a resposta que lhe ni'lo ha de ainda não deu a sua approvação. Foi n:ais uma censura
:~gré: d Jr ; e fique certo de que não o comidero aqui meu que hoje fez o honrado membro por Goyaz ao ministerio
supelior; não ojulgo com direito de dar-me repreht%õcs. de 12 de dezembro. Falia se unicamente no nome do Sr.
O Sn. PRESIDE.lliT.B :-A que vem a idéa de superio- N,buco! Pois todo o ministerio não é reFponsavel por
ridade 1
este acto? Emfim, senhores, opresente se o prCljecto do
O Sn. D. MANOEL: -V. Ex. não pólo usar rlas ex- codigo civil, iC'ja examinado, e se seu autor merecer
pressões de que se sen·ill; trate· me com te. do o res;peito, uma recompensa ha de recebe-la corn generosidodc do
o não supponha Que está fallando com os empregados poder legislativo.
Não fui a Consolidação das leis sujeita ~o rx~me de uma
desta casa, a quem V. Ex.. cos~uml tratar da maMira a
·corumi•são1compos'a dos Sn risco::.de de Uruguay, coum~is desabrida.
·
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tomar parte muito activa e impo1tante na confecçiio do·
codigo civtl. Achão-sc aqui reunidos membroe do supre-'
mo tribunal dç ju~tiça, magistrados da 1a edil 2m iustanci<~,
.. dvog:.dos conspícuos, homens consummados na t11eoda e
pn.tica do direito: tinb·tmos, pois, entre DÓ3 recursos
suflicientes 1:ara antes de celehrar o contrato de que se'
trata, ou outro qualquer, reunirmos os materiaes mdis_;'
pen·a veis para que o trabalho final seja digno de nós e
tio Drasil.
O nobte senador rela província de Goyaz, fa7endo-mea grsça de dt·senvolver urn apat te que dd qu:mdo S. Ex.·
tocára nas d1!ficuldades da materia, disse qutl para moltrar a impmt~ncia do trabalho de que está tncarregado o
Sr. Dr. Augusto Teixt·ira de Freitas bastava ponderar·
O Sn. D. MANOEL:- V. Ex. n!!o OU\iu um aparte que a reforma hypotllecaria, que é sem duvida um pcque se d u quahdo Clrava o Sr. barão de Muritiba? E qut'no capi1Ulo do codigo civil, tc.·m prendido a attençllo·
tamuem não ouviu a resposta?
dos legibladores brasil~iros ha mais de cin~o annos ; e o·
Pois ouça a resposta ; tenha a bondade de escre- r'rojecto que pas6ou na camara dos deputados, e que aqui·
ver, Sr. t;.cbygraplto (com força'): No minis:erio. ac~ual foitxaminado por uma com missão, nilo tem lido andamento·
não ba quem ~guce puuhaes e os entregue a s1canos. sem duvida pelas graves questões que se devem resolver
1 rdimin:1rmente, contribuindo não pouco para a demorá
(Uovimento de sensação.),
o nosso m•·tho·do de discutir.
O SR. BARÃO DE QUARAJJJJII dá um aparte.
A con· olidação õas leis já custou sacrillcios ao thesouro;
O Sa. PRESIDENTE:- Ord mi
mais coosideraveis lhe impõe agora este contrato, qne
0 SR. D. l\lAliiOEL: _ Gra~ 38 a Deus,J· á temos quem ~ntendo deve ser antes ex:~minado por alguma de nossas.
•
commissões. O nobre. prcs1dente do conselho de minisno.; dd'enda.
tros já declarou que o governo não tinha sido áutorisado'
O SR. VASCONCELLO&:- Sr. presidente, é bem. desa- para fazer semelhante conrrato. Na sessão pa~sada na ca- 1
gradavel ter de fali ar uos ullimos dias d~ sessão; e, se n;io mara dos depllludos se off ~receu um artigo assignado por 70
fora a nec('ssillad<! d~>. justilicar meu voto ~on~ra a eme?- membros e conct:bido nestes termos : «O governo fica nu-·
da o1ferecida pelo nobre senador pela provmc1a da Dab1a, · torisado a contratar com o autor da Con.1·olidação das leis,
certo qae eu me conservaria silenci.oso.
ou com qualquer outro, a erganisação de uru codigo ci;_'
· A' proporção que se me vão abnndo as portas da ve- ·vil. » PJOva.se por elle que <>governo nllo estava auto..
lllice ·e que teuho ing: esso nesse grande .tell.lplo, começo risada <ntào, assim como não o está ainda agora, para
· a incorrer no vicio de todos os velhos, Isto é, a loavar contrdtar a confec~ão dq codigo civil.
.
sempre o passado e a achar qu~ o pre~ente é mão.
.
Sendo assim, é evidente que a assembléa geral está li-·
Sr. presid~nle, quando não untl:tmos dad0 na carr~1ra vrc de approvar ou na o approvar o contrato celebrado.
da civilisaçào e da- progr•·sso os passos que temos adl&n- com o Sr. Dr. Augusto Tetxeira de Freitas.
ta do hnjc, li actos os m;1is iooportaotes
asscm~léa
Odito Sr. Dr. Augusto Teixeira de Freitas tem pelo congeral do imre io stm que o thf'souro p~bhco se abrJss~ trato a obrigação de apresentar o seu trábalho dentre do·
para Ietribui':"los. Assi~, a p~io:eíra legtslatu~a do Brasll t·es annos. E~te trabalho te1á de ser submettido ás cadntou o paiz com o cod1go cnmmll, co~ a lei rla res~o.n- maras para a sua definitiva appro·vação, depois à·e exasaoiJid,de da imprensa, ~ 4a respon~~bJitdade dos J_UtnJs- minado p0la commis~ão croada pelo decreto do poder
tros, a da fundação lia d.Jvtda pubhc~ ; e em seguJda as ( xecativo de 22 de dezembro de 1848, em que se estaoutras leoisl<>turas orgamsá1 ão o cod·go do processo, 0 beleceu: • Feito o projecto, será examin&do por uma com~
codigo c~mmercial, a lei das terras e colo~isação, a da missão de stte jarisconsultos da côrte e do imperio, prerl'pressão do trafico de orgros e outras medidas de geral sidida por um conselheiro de estado, vencendo sgus ro-eminteresse que figurão nas nossas coll~cções} e para ho'!ra bros as gratifica..,ões que forem marcadas. • Ora, vê-.se
dos legisl;,dores, para honra do Bras1l, rep1to, es.ta ~egts · que jã está determinado o processo que deve ter Jogar
Jaçllo de que oos orgulhamos n1o custou sacnfic10 ao depois da apresentação deste trabalho; mas a mim se
tbesouro puLlico.
me figura que o contrato é i'oconveoieote, e.qile por co'nAgora vrjo com dó r que depoi.> de mais de 30 annos de seguinte nao póde o senado P,Or sua ~at te marcar o pres;ystema representativo cheg•1u-se até.a propór na c~ma- mio ao trabalho sem que seJA exam1naào e que passe
ra dos deputados uma emenda ou a offerecer um proJecto pelos tramites a que o sujeitou o decreto que acabei
que autori~a
governo pJTa remunerar áquelle que de ler.
<~l'resentar um projecto de lei de recrutamento I
Se isto é assim, comprehende o nobre senador que to la
Felfzmentc o bom senso da camara dos d~putados rc- a medida que consistir em fazcr-$e retribuir o· autor. ci~
jeitou esse projr>.cto, mas nem por isso o meu scntimen- codigo civil, como prctencle a emenda do nob-re senadÇ>t'
to é menor ao ~abe•· que um illustre deputado, a guem pela pro i~cia da Bahia, não devc ser adoptada. O gomuilo respeito .e estim.o, n~o leve e~crupulo de conles,ar vemo teri-a procedido na minha opinião com muito maior
·é recor.hecer a msuffiClcncta dos leg~> !adores par:: empre- prudencia se houvesse, como eu. dlsse, consultado--es ·
bendarem semelhante trabalho. Ou seja, pois, effdto da no'sos tribunacs, as nossas academ~:ts, o conselho êe e~'·elhice ou de impertinencia proprinmentc minha, não tado para ter Jogar então qualqaer contrato co~ o et-·
posso deixar de dt•plorar o no3~o procedim~nto de hoje Jadã'o que julg'lsse idone:~ para encarregar-se do lnlpOi'"'
comparado com o nosso procerllm~nto antenor. AccreEce t;Jllte traballlo da confecção de um codiga civil.
que temod lloj~ o conse~ho de e~tado, onde se assenlão
• •
os homens mats notave 1s do pau ; e ua é• a a que me
O Sr. ex-miuistro da justiÇa n? seu re1atono dme:nn~
1·efiro fa'.ta,·a este gr:mde auxiliar da administração; nós q~~e dentro de seis .m~zes depo1~ de votado o }Jremr.o o·
possuimos mai.s as ac.atl?mh. s de dirc.ito: porventura .~s Sr. Dr. Augusto Te1xetra de Frellas se compromettH\ a
nossas academ 1as de dno:to iorão ou,·Hlas sobre os traba- apre ent~r o projecto de codigo civil;. de so:te q?e, senes~a
lhos preliminares da orgmisa~ão do coiigo civil? Não sessão passasse a decr{'tlção desse prem1o, nos cm mali)
seria muito corwen:ente que nós, imitando os exem~ pode riamos ter G projecto Já elaborado. Ponderou-~e ~a.
Ttlt'S rlos p1izes cultos, ouvissem~s os mestres de nosso cas:1 e extensamente o fez o nobre senador pela provmc1ã
direito patrio, os ne>ssos conselhetros de estadQ, os llo~ de Goyaz, que era impossível, que era impraticavel, qu~.
meus oocanccidos na pratica forense, e que de certo se um trabalho de&ta ordem ficasse prompto den·tro de t'io.
não recusarião a auJ>i:i:lr os legisl:ldorcs?
pouco tempo. Ora, V. Ex. póde fazer ,idéa da diíficuld~d,::
·comi v. Ex. os oihos ror esta casa c contemple qua~- da ma teria considerando o ~eguinte tacto: Em fevcre1ro
tos s.en:~dorcs notaYci; tcc:m nesento ntllll, e que podJtO de 185S o Sr. Dr. An;usto Teixeira. de Freitas deu por
11elheiro Nahuco e Dr. Caetano Alberto Soares? E as
folhas n~o puulicárão o parecer dessa commi~são, que
muito de v• a lisongcar o Sr. Dr. Freitas 1·
Mas, Jlergunto t~u, nào ba de o projecto ser examinado
por uma com missão de hon:ens professionaes, nos termos
do decreto do governo? Que tempo não exige esse .exame, qúe deve ser muir.o lumiuoso, como teve o proJCCto
do codigo civillrancez?
·
Tenho respoutlido ao discurso do Sr. sen dflr pP.la Bahi::lj n.=:o q11ero continuar, porque o Sr. ptesidcnre eotâ
hoje disposto a chumJr-!lle á ordem e talve~ a mandar· me
sentar.
O SR. PRESIDENTE: _Não senhor; pelo c'ontrario.
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concluído o seu trabalho de ConsoliJnçrlo das leis; no·
meei uma commis>áo, compo3la dos Srs. visconde de
Uruguay, senador Nalmco de Araujo e o dist•ncto advogad.J Caetano Alberto Soares, para examinarem o
por
mencionado trabalho. Estes senhor~'S demorarão
nove mtlzes no exame da Consof.idaçao das leis, e o
so11 parecei' foí d.do quando já eu rue acha va fóra
..te ministerio. Sinto declarar por e~ta occosiao que
:t~ão apreciei nesse pare.:o1· da commis~âo o desenvol
vimento que eu esperava das luzes dos seus honrados membros; Lmi1áráo-se estes senhores a expor .as
assumptos de que a Cousolidaç.'!o das leis se occupár11, u
indicar &pen:Js Ull'J ou outro pc•nLO em que esse tr~haiho er<.~
def~ctivo ; mas as vastas consideraçõ~s a que o estudo dd
ma teria se prestava, e que era mui de esperar dus memLros da commissào que nomeei, não se eucontráo <>hi,
segun io convinha. Se esse trabalho da Consolidação das
Üús n:lo póJe ser L>em ex::minaJo em n•jve mezes po~i'Uuw
commis~ão de memuros tão distwcto;, como dc:ntro de
seis mezt!s deveremos nós esperar um coJigo civil organ,sado de modo qu~ oco po Jq;:~JatÍ10 d~va votar cm f...vor d~ seu autor um premio?
O Sn. D. MANOEL:-Póde-se dizer que já está prompto.
O Sn. VASCO:NCELI.OS:- Bem, diz o nc,bre senador
pela província de Goy .. z :· <• {lar<·ce que o codigv civil já
~:stá promplo » ; e de ce• to, se nós tivessem os votado em
maio o p em i o, teríamos visto já correr quatro mezes e
dentro de mai~ duu; o p1 ojtcto do codigo civil estaria
J)rompto.
· O uobre senador pela província da Bahia autor d~
emenda não f.,i quem fez o contrato de que o senado se
tem hoJe occupado. S. Ex. entende, porém, que deve ser
leal a uma d.•s clausulas estipuLtdas néste contr.~to, isto
é, a decretJção do premio anterior á apresentação do
1rabalho.
· Divirjo de S. Ex. porque, como acabei de demonstrar,
na camara dos deputados, onde se quiz autonsar o governo para fazer esse contrato, a autoris .. ção n:ío pJssou,
Hão teve mais undamemo: por coust·guinte, o governo fez
um contrato sem nenhüma autorisaçao da assembléa gel'al : os membros do. ~enaJo ou o senado, os membros da
camara dos deputados ou :1 camara dos deputbdos, es1ào,
pois, em seu direito pleno ne~aodo ou concedendo o P' emio, porque não e.tão lig~dos a condiç:lo alg~:~ma.
Reconheço que o trabalho poderá ser desempenb3do
por aque:le que 1á tr~balhou, que já s; occupou da ma·
teria, que já a estudou, ttc.; mas, senhores, cumpre
notar a grande dill'e,·ença que ha entre a Consolida(ão dao~
leis e a organisação de um cod:go. A Consolidaçàu das
Leis não tem por missão sen~o explicar o que ha de direito posit:vo cscripto ou de direíto consuctudinario.
O Sn. SILVEIRA DA MOTTA:- E' a expurg.,~ão.
O Sn. VASCONCEuos: - E' a expurg~ção. A organi:!! .ção de um codigo, porém, depende não só de cunhecimentos e de estudos mais va.stos, como de muito maior
tempo.
O SR. D. llfAN'OEL:- Apoiado.
O SR. VASCONCELLOS: - Porqr1e eu sei, por exemplo,
que sobre a ma teria de escravidão l1a entre nós taes e
laes d!sposições e.;criptas, segue-se que, quando eu trate
. de regular esta mataria por uma lei, não me veja em
gravíssimos embaraços para desenvolver o assumpto de
que se presta essa especie de nosso direito civil?
O SR. D. lfANOEL : -Então não seria mais nada senão a lei antiga.
O SR. V.ASCONCELLOS:- Se se tratasse de adoptar para
e Brasil, como bem obsrrvo11 o nobre senador, um cod.go de qualquer n..t.;ão culta, então narla m~i~ facil. Mas
poderemos nós ir transplantar a legislaçáo (]a Allcmanha,
a legislação fJ·aucela 1 para o n:Jsso paiz stm muito ~:stu
do de suas circumstancias e~peciaeb?
0 Sn. D. MANOEL :- Áj oiado.
O SR. VASCO~CELLOS:- V. Zx. nãíl comprehende o
srand.e pcrig >que pó de correr a .~ociudadc b. u~ilcil a ex-
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posta aos pr~ceitos de um coligo . que n~o seJa profun•la...
mente meditado 1 Não se C1tou Já a rddrma da nossa Ie·
gis' açiio hypothecaria 1 O honr;;do 1 eoac.lor pela provin..
cia da Boh'a ~uiOI' da Cll1~nda não sul•st.:reveu um parecer d..t comm1ssão de h~!jl~lação dJ c<tsa, sem duvida
nenhuma muito bem escripto, muito 01·m pensad.> 1 a
respeito da ref.Jrma do nosoo ~y;;:ema hypothecario?
Pois, ~enhores, se a França, que já tinha um codiao ci·
vil solHe a materia d!l hypotbeca pl'lmulgado no r~mpo
tio prioJCJI'O con-ul; ~e a fr~n;a no mini .• tcrio de Ca i.t.ir
Pé~wr. c·~ ~r:3.2, m;.ud 111 c~tudar e~ta questão pelos
m ns habCJs Jurisconsu to> d •qaclle pa1z, e ~ó ein 1852,
'1853 e 1855, e aiuda no anno p .• ss;,d '• é que se tr.ta de
rt'formar. _n.::~sa part~ o coJi.~o 1\'apoléém, nós .Poderemos
~ecrerar Ja um ]li'elllJO sem r~cnuhecer o ~ento do proJCCIO, sem nt'J•bum exame, so po1·qucl ass1m se qul!r en· ·
u·nd~r o cnntralo, que o Sr. p1·es1deute do CJnselho de
m:nistros qual.ficou rle illt·gal?
.
Como e~pcrar que d~ntro de seis mPzc; t n11am- s um
codigo tal, t:'io pcrfcit<Jmt•ute ei<.Jbvratlo que nos antícipeilloS em marcar um p emi..> a seu au'ot?
0 SR. SILVEIRA DA MOTTA :-E' predso conhecer q11al
o merecim~nto da oh, a.
o SR. v.ASCONCELLOS :-E o rrrmio, Sr. prcsid~nre,
uma vez que se recr·,rre ao expediênte rle pagar este trabalho, propost9 p1•lo S;·. senador é sem duviJa nenhuma
muito pequeno: 4·0:0008 nã.>. ~ão suffit.:ientes p~ra rcmun~rar o tr.Jbalho da confecção de um Cl!d'gl civil.
Eu, Sr. presid :nte, se não rosse a esll ci1eza do tempo,
não duvidaria mandar, Lem qu,e com repugn:mcia, um
arti?;o em que se estabelecesse o premio de 100 ou
de 200:000$ para aquelle que llpri•sentasse um projecto
digno da approvação da assembléa geNJ.
.
O Sa. D. MANOEL : - De~o1s de um exame.
O SR. V.ASCONCELLOS: - E, tá claro, depo:s do exame.
Eu uao o faço, porque reconlleço que a rcsolu:;ão deve
p<lSSJr o m:~nos que fo1· possivel sobrec~rreg 1da de emeO"
das estranlns ao orçamento.
Sr. p es dente, do pouco que ten'ho dito se conclue qne.
o senado deve reje tar a emenda proposta pelo nobre'
senador pda provinc a da Bahia; tal v. z S. Ex. m.'sruo
se resolvesse a retirar ellt:.~ cmen.Ja; e, se não app.lr~>ccr
moção alguma que tenha P'lr flrn f'llViJr estl emend:~. a
al~uma das commissões da casa, eu me verei na necessidade de votar contra ella.
N:•o quiz ser iocoherente, Sr. pre;idente. Quando se
achava á testa da reparti~ão dos n<gocios da justiça o
honrado senador pela provtn ·iJ da Balda, cu havia
adiantado já ~lgumas observa~õi!s, d rs quaes se co1;cluia
a minba ropugoancia em a.:cerler aos desejos manifesta~
Jos por S. Ex. no seu relatori •• Agora, qu~ S. Ex. deixou aquelb. repa rtiçào, eu não quiz votar silencioso,
porque devo ao paiz explicações acerca do voto qua ia
dar. Ncs•as circumstanr:ias, repito, se se trata oe adiar
o art1~0, e~tou prompto a dar o meu voto a qualquer requer:meuto oeste ~entido; no caso cont,ario votarei
contra o additivo, por iuoppJrtuno e inconveniente.
Julgada discutida a mate ria, foi rejeit< da a emendd d<l
Sr. La ã'> de MuritiLa e approraJa a propJs;ção para su·
bir á sancção imperial.
NAVEGAÇ.\0 A VAPOR NO RIO JEQUITINIIONJIA.
Teve Jogar a :ta discussão da proposição ela camara dos
deputadQs approv~ndo as condições do contrato celc·
br<1do para a nave~;a"ão do rio JeqUJtinhonha.
O Sn. SILVEIR,\. DA MorrA pronunc~ou um discurso.
A disc11ssão ficou adiada por não haver casa.
O Sn. PRESIDENTE deu para 01dem do dia da seguinte
sessão :
Ultima discussão da indicação do Sr. Vasconcello3 sobre
a puhlicaçlo dos truhalhos do setWll na ftltura sessão;
e, além das ma terias já dasiguodas:
38 discussão da proposiçãe ela camara dos deputados
dispenst~n .1~ as lei~ d .I amorLiz~ção parl que o ho. p:tal
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senado deseja1 11
que
tivrsse
lt•gar
uma
prorogat;ão
de
1.5
dias
ou um mez.
que te acha co!loc;.do, Lem como quacsquer out;os, nClo
V. Ex., d:m 'o para orJf~ d,, dia e~tas duas resoluções, faz
excccleodo o seu v;1lt·r a 200:000~ i
. ·
d .vid·J :J!guma um •mportan!issimo serviço á casa de
Contínuação da 1. 8 di.>cusssih da propm!<(:IO d.t ca_m~ra sem
dos dcputaJos autorisandn o governo par~ mandar p~s:;a.~ caridade e á. Irmãs rle S. Vicente Je Po1ulo.
O Sa. PRE~IDENTE; -Nenhuma dnvida tenho em
carta de n&turalis~ç:\o de cid ,dão l.lrasre1ro a Joilo C?r~o~
dtl Oliveira Soares e outros, com o parl ccr da cowtl!IS~ào dar tae• proposi?ões 1wra ordem do Jia, se a e~trtitc~a do
te:.o po o pt:Hll•ltlr.
de negocws ecclesiastit.:os;
ia e 2a. discu~são da proposição da camara d s drpuO SR. vrsc.oNoE DE JEQUITINllONHA: '-Eu, Sr. pre~
tados conced ·ndo uma lotelia para a coMlus:\o d:1s ob• as sidcnte, peJ!r1:.t ao sanauo que approvasse uma Urgencia;
d.l capclla de S. B· n··di~t(l'· na povoa~ão da VendJ, do mas r~ceio que a urgencia vá contmr·ar as vistas de altermo de L'nras 7 na pt·ovwcia de Cear o.
guns nobres sena tores que teem pugn~do por outras re.·
Levautou-se a l:essão lu 2 l10ras e 10 minutos dl tarde. selu~ôe~ que se achão na o dem do dia. P... rtanto 7 entrego
eole negücio á autoridade de V. Ex..
·
·
O
Sa.
CANDIDO BoRGES :-:-Sr. presidentP, votá•ão-se
Sessão em 6 «<.e set~ndn•o.
na seesão pass<•da duas urg•ncla•, &mltas impo1tantt>s,
l'RRSIDENCIA DO SR. MANOEL IGNACIO CAV.àLCA~Tl
uma rcl::.t Vd. á uavt>gação do rio Jt!qU1liuhooha e outra
DE LACRl\DA.
,ao auxilio Ja companhia Un'ão e Ioàusllia.
So;vuu 1110.- Approvaçao da folha do s!lbsidio.- Sorteio Ora, V. Ex. s~bJ que o e~ ta do em qne se acha esta
da deputnçào para saber o dia do encerr~mento da ses~lio compao]JÍJ é realmente critico. Uma em preza no 1e em
legi~lutiva da ossemblca gerul. -:-Requerimento de ~tr_qen
que se acha e1-t~ a que me n firo nao póde deixar de
cia 110 Sr. Cundtdo Borges. Dtscur~os dos S1·s. VISConde merecer preferencía ao sen dL>. E' uma em preza, se•
de .!eqttitinhonha, C1~ndtdó Burges, Gvnfalves Martins, nhores, que tem empreg. dos n'lS eeus diversos t• abaVusconcellos e Curnell·o de Campos. Rettrada do reque· lhos 3,000 trab:~lhadores; em preza que estabeleceu já
rimento • .;...Ordr·m do dia.-Approvaçào da indicação Imil e tan:os co!onos; empreza que tem já U leguas
do Sr. Vasconcellos sob• e a publicaçao dos !raballws f~itas e de boa estrada algumas pC>Jltes que se achão em
do sanado. - Passagem em 18 e 2a di~cussào da andamento; erupreza finalmente que viu em abril deste
p1 oposiçao da camara dos deputados relarirame~te á ria- anno passarem pela su1 e-trada i, 1.00,000 arrobas de
t'egaçâo a vapor no rio Jequitinhonha. Urgencza do S·. café, e que, calculando pelo progresso fia pro"ucção,
marquez de Olinda para a aa discU,\SâO. Approvação.- póde esperar lran>portar por .c:lla 2,000,000 de arrobas.
Emprestimo á companhia União e Industria. A ppruvação
Srm duYída alguma uma empn·za d··sta ordem e deste
em ga discus~ào.- Pussagem para a &a di.~cussà•J da pro· futur·p não póde deixar de merecer prefe~t·ncia ao senado,.
posição relativa á prorogaçãiJ da ltcença do conselheiro tanto mais, Sr. presidente, quando é certo que, se não se
1'homuz Xuvier.- Aviso do ministerio do imperio desig- votar este anno o auxilio d~ que· a com:paohi..1 carece, as
nando dia e lwm p.n·a a recepção da deputação do senado. obras nãó continua• áõ ; esses 3,000 trabalhadores fica-Propos'çào em favor dos lentes l'la academia de marinha ráõ par:~dos; as pontes que se acl:ião quasi assént;,das fi. José de Paiva e Silva e Jose Juaq,úm d'A vila.·
caraõ estragadas; e depois então um auxilio muito mais
A's 10 3{-t horas da manhã 0 Sr. presidente abriu a forte será nccessario para restaurar tcdos estes males e
sessão com 30 Srs. senadores.
prejuízos, a companhia terfl.necess:ddde de pedi-lo, e eu
ni'lo sei se lhe pode·!t ser npg ·do com razão. Por isso
peço urgencia para que se discuta de prel'e:encia a pro~
Lida a acta da anLcerlente, foi approvada.
Não houve exped;eote.
posição relativa á empreza da comranhia Uni.ão e ln·
Foi approvada a folha do sub~idio dos Srs, senadores Ju~t ia.
do quarto mcz Ja presente sessão.
0 SR. PRESIDENTE:- Naordetn do dia está collocada
O Sn. PRESIDENTE disse que se ia officiar ao Sr. miníslro em primeiro laga~ .a proposi~ão. sob1e a na~egação .a
dos negocios do imperio p<1ra se saber o dia, ho_r..t e lo~ v .por no _rio. Jequitlllh~nlw, .~egu>D~Jo-se ?ero•s .a que
gar em que Sua M.ag.-staàe o lmperaJor sa dignara de rc- diz respeito a COilJ')<wlna Umao e Industria; Requer-se
btr a Jeput;,ção qUt:lefi?, não &Ó de a.t~re~ootar ao mesmo pois a»ora que e.ta preceda na discussão, e por isso VOU
:,ugusto senhor os prtljectos de le1 do orçarr.ento e .da con· uliar o senado se convtm ·na prefertncia pediJa.
fixação ele furças dd UJar e lemt para o ao 0 financeiro
0 SR. VISCONDE DE J HQUITINIIONIIA.·(pela ordem): de 1860 a ·1861, como tarabem de pedir respeitos mente No caso i!e dar-se a votação, eu creio que nio póde ter
a Sua M. gestade lm{ileríal a d.::;igm,çáo do di-', hora e Ioga r hoje, mas sim amanhã, porque não se ha de agora
Jogar da sessão ims'erial ào encerramento da assernbléa inverter a ordem do dia. Se aca~o o nobre senador pelo
gt'ral.
- Rio de Janei1 o me permiltisse, eu dil'ia que tuilo depeni!e
Em seguida forão sorteados para a ~mrsma deputaçao de ficarem no sem do os S1 s .. senadores para haver· ses..
os Srs. D. Manoel, marquez 'de Abrantes, marquez de são quatro horas, conforme o regimen:o manda. Se se der
Oliuda, B 1ptista de Oli v ira, Vilsconcdlos, ~L conde de esta bypothese, eu creio que não haverá nPcessiUade da
Albuquerque e Candido Borges.
. .
preferencia de urgencia proposta pel1 nobre senador; ha de
o sa. viscoNDE DE JEQUITINIIONHA :-Sr. presidente, passar a resolução 1 elativa á companhia d,, navegação do
levanto me para pedir a v. Ex. que haja de manrlar exa- Jequitinhonba, e h a de passar tambem a outra relativa á
minar ua feCÍI'etaria os terínos em que se acha uma reso- companhia União e Industria, que é immediata ; porém,
lução da caooara dos deputa los relativa :dot~rias conce- se acaso passando uma o senado se encerrar, então nedidas á casade car:d.~de da cid~de da .Cachoeua, na pro- cessaríamente não ha de ter lagar a passagem da outra.
vincia da Bahia, e uma onlra d<l mesma c.~mara relativa Parece, portanto, que o nobre senador deve começar por
fi.- concessão d.: loterias Gm f.tvor dJS irmã~ de S. Vicente, dar persistencia ao senado, qne não tem tido de certo
da capital daquella proYincia. Eu conlleço esta institui- tempo para cá.
ção e os serviços que ella tem prestado á educação n~:~
Examinando 0 reg:mf.lnto, Sr. pre~idente, vejo que
minha província. T~:nho uma carta do Exm. Sr. arcebispo a pref~:rencia de urgencü proposta pelo nobre senador
conde de S.nra. Cruz, na qual expõe a necessiclade em
àe~te SCtccorro.
pelo Rio de Janeiro não existe; e se nós votarmos por
q ue se acha a in~tilui.,ão
"'
ella vamos estabelecer um torrivel preceden1e ; -mas
Não podet·á ella conlinuar, e se continuar decididamente em todo 0 caso nào póde ter lo,::ar hoje a preferencia,
1la de ser com grandes embaraços, se acaso as loterias porque n~ú se pó de inverter a ort~cm
,
· Se. ficarmos
do 1.ha.
nâo passarem 1sle anno e se algumas de 11 as não correrem. t10 • ,1•11 0 11oras confOJ me determhn 0 reo 1mento 0
Ora, achando-se no senado esta re3olução, cu peço a
·1~ q ' ~ tl
d, ser s·"' ti ~feito e eu tambe~ • 1
V. E~ .ljlltl te11ha a bondo1de,de dar par..1 o ruem do dia n~s noure sena or 118 0
pou~a• s·~s>Õ.J:l t}Ue u JS restilo, a n:.\•) haver prorogação, a O Sn. GoNÇ \L YES MARTINS : - S:. presidente, n~o é

250

';,.i

I·

SESSÃO E:U 6 DE SETElWRO.

ccdicoento que para não Eer mal intcrpe!rado:carece de
explica tão.
Pede a coherencia que a respeito da comf.)~nLü União e
[odustda o fen<Jdo vote a pr• ferencia, qual,uer que seja
uliás a solução que queira dCJr ao reclam•> da mesma
compan)lia. V. Ex. SJbe, Sr. p1esidente, que discullu-:;e
ha t.es dws are;o\uçao da camara dos deputados e venceu-se a urgencia para esta resolução, que depc nde agora
u~icamente de uma d:scussào para sul.Jir á SanCÇàO ;
dtsc.utiu-se já Ja,·~aUJente a materia na 1a e 21 dis~uss:'lo;
pa~ece que hoje a resolução a respeito da c.mllal!hia
Untào e Indus!rid não solfrerá impugnação.
O Sn. v~scoNDE DE JEQUITINIIONIIA dá um aparte.
O Sn. VASCONCELLOS:- Derllo-se para ordem d::t dia .
amuas.
O Sn. VISCONDE DE JEQUITINDONUA : - Mas não se
ha de inverter a ordem do dia.
"
.
O Srr. VASCONCELLOs:.- Pt'r.fóe me V. Ex., nós trata..
.cus~ão.
mos de rtsolver quol deve p1 el'e1 ir entre as duas ....
Sf', c~mo diz S. rx., os interesses que alfec~a seu ~ayo
0 Sa. VISCONDE DE JEQUITINUONU,\. dá um aparte •
reciJo projecto são avultiJdos, tamuem o artrgo addlt~ vo
.que trata do emprtlstimo á navegação pernamuucana InO Sn. PRE~IDENTE:- Atlenção I
teressa a quatro ou cinco proviu c: a', além.~~ inte ess~1
O Sn. VASCONCELLOS (d rigindo-se ao Sr. visconde de
especialmente ás d.uas a navegação do Je~u.nwhonha. D1z Jeqaitin/wnha):V. Ex. vê que, 8e o 1equerimento do
S. Ex. que a componhia ULJiá? e Jn~u~tr~a suspenderá
nuiJre sencJ•lor pelo Rio de: Jdneiro não fos)e conforma
seus tral.Jalhos · o mesmo ouvimos nos dJZer acerca d" ao
regimen10, o Sr. p1esidcnte do senado não o telia
COn_Jpanhia de 'navegaçno pernamb?cana. ·Ta_n~bem eu admittido
á discussão: entre dous objectos declarados
soll o com a Uta de dewão do negocJO do JequitmhCinha:
se não tenho empenhados ainda ne,ta t:mp eza tantos ca- urgentes deve prtferir aquelle que já foi discutidll, que
pitaes, alguns d~spenJi já, que por me pertencerem n~ todos a vulião por sua impo1 tun ·ia como digno de attrahir
a nos~a allenç:lo. O uoure senJ.dor que. acabou de fJ!Iar
t .talidade fazem-me muita falta. Recebi mais de 100 africanos, dos quaes m;;is de um t rço apenas eonta as ida- loOJou dema i.~do calor e n s disse que não ;;creditnsjedes até cinco annos, despeuden.lo sem trabalhar e impe- mos que el:e pret uJia embarcar biscas. Excepto o illusdindo que traualhem su~s m.'iis. Esta gente se c•ccupa t·X- tre stnador, nioguem já'Ilars se leml.>rou de fazer t<>l alclusi,•atmnte no serviço publico, e até farinha Jb~s vou lusão a S. Ex.: e~p·ra,amos e agumdamus ainda hoje as
mandar na distancia de 100 leguas e por t·xorbttanres explic:.ções que o illustre senad 1r possa querer prestarpreços ! Pago a administradores e feitores, suppro a tod<~s nos; é elle o mais proprio para esclarecer o senado e
remover qu:.esqucr duvidos que se ltvantal em no espias despezas e tenho m uJado fazer trabalhos preparatolios; rita
alguns collegas nossos ; mas o certo é que neo que tuJo monta a alguns contos de réis. Convém, pois, nhumdemembro
da casa contrariou a emprcza.
que eu saiba o futuro da empreza e não me "á comproEnt-ando hontcm em di cussão a resolução a respeito
meltcnJo, porquanto a nã.o procurei por espccu!Jção de
d? J~quit nhonlla, levantou·~e o nobre seu~dor pela prointeresse.
Sr. p e.idente, convém que se saiba que não tenho sido YtnCia de Goyaz e suscitou u.ua que~tão de orélem are~
nem sou um e::peculador, ou, como se diz vulgarmen e, peito til compa~hia de navega,ão pe1nambucana, sobre
embarcador de b:s ·as. Nunca esp culei com acçõ.:s de a qual ha um arl!go na mesm:.t resolução; e esse l10nrado
companhias, e em taes ob.;ectos não ganhei ainda um senador não ~e oppoz, pelo contrario apoiou a parte relareal. Obtive apenas um privilegio de navegação em mi- tiva ao J equitinhonha, Jembr<.tndo sómente que neste
nha província, ptlo qual tive olferta de al~umas dezenas auuo já se havia rejeitado o favor que pretende a compade contos de 1é is, que recu: e i, cedeno!o-o ~ratuitamente. nhia r· ernambucan?.
Se alguem me póde contestar taes proposições, que o
~stamos nos ultimos .dias de sessão, e poderemos aprofaça fi ancamente. Tendo conceLido o pen,amento da na- veitar as horas que amda restao de trabalho higislavegaçãl) do Jequitinhoulla e procurado realisa-lo quan- tivo em decidir lllgumas muterias importantes que !Hl.
do presidenf e da Bahia e ministro do imperio, acredi!ilndo sobre a mesa; e cumpre por isso votar a prd'erencia
nã.o poder elle progredir com as continuadas altCI açõcs para a companhia Unia o e Industria, e depo's ll'JS occude administra doi es, convindo dar-lhe urn impulso mais paremos dos demais assumptos que pedem soiução
promovente, deliuci·ei·me a ser o emprezario para lega- prompta. Parece que adoptando este expediente não virá
Usar o servi~o e o regulari.-ar; o que cc nscguido, minha prejuízo a nenhuma das provincias do norte ou do sul,
intenção é de ,·er se alguma comp:•nhia o eXt'Cuta, sem uma vez que o requerimento do noLre senador pela do
questão de interesse para mim. Meu fim, pois, n3o foi Rio de Jaueiro é conf01me com os estylos e não é iminteresseiro, é uma mania de concorrer pJra os melho pugnado por nenhum artigo do regimemo.
ra:nentos do paiz, de que me vau cansnndl); não emba1 co
0 SR. VISCONDE DE lRQUl'fiNUONllA. :-E'.
b:scas ou faço especula~ões, e si" faço sacrino:u reaes
O SR. VASGONCELLOS: -Eu declaro a V. Ex. !.fUe voto
e pesados. Sr. p1·esideote, contento-me com l.lsta declara·
pela urgencta acerca da companhia União e Indu:slria.
ção, e o senado votai acomo enlenler.
O Sn.. PRESIDENTE:- Isto é quest:lo de prefcre;lciil
0 SR. VASCONCELLOS:- Sr. presidoote, votande pelo
·
requerimentó de urg .. ncia olferecido pelo nobre sen:.dor e não urgenci;l,
pelo Rio de Janeiro, eu não tenho em vi~tas prejudicar
O Sn. V~scoNCELLOS :-E' urgencia, porque impo1 ta
nenhum dos assumptos que se ach.'io em discussão : não preferencta.
me opporei, portan~o, á proposição que veiu da camara
0 SR. VISCOXDE DE JEQUITINUONUA :-Votos! votos!
dos dl'putados a respeito da naveg:jçno do rio Jequitinhonha e da companhia pernambllcana, nilo só porque
O Sn. PRESIDENTE:- O que vejo é que com um simesta ma!eria interessa á prov ncia da llahia e outras, ples requrr menfo ve! bal, que nem ao menos se acha
como tambem aproveita á província de nlinas-Geraes. apoiado pura poder ser discutido, se está gastando o
O nob;e senado1·, portanto, n:lo póde queixar-se, assim t~mr.o que devia sar ~mpregado na discussão de m11 tecomo .ncuhum membro desta c?sa, de oppo~ição que nas ~mporti:lll\es (apotados): portanto, pa.isa-se â ordem
nD.o c:mte ; o tempo é quo nos f~lta e nos obr1~a a pro- d~;~ d1a.
hoje do meu prnpnsito pu;nar para que p11sse a resolução da nav ... ga~ao do Jet·jUttit,h0nha; .ras~e, ou não pas~e,
como parece u1ais pruvuvt'l, me rebigoo.
.
Como, po1·ém, si~o piira o nort.e IJ? vapor ~nglez e nno
tei·eí outra ·occa'i 10 de ex.plicar m1nha posição pessoal
~oure ~enwlhante uLjecto, d!!·~i duas pulavraf.
O Sa. PRESrDEN'fG: -Mas isto não e~tá em dücuss~o.
. O SR. Go:sç.uVES MARTINS: -Eu most.rarei a relação que tem com o requerimeuto qu.e se d~scute: O uo
bre senador pdo Rio de JHnd, o. pede a preferenc1a para
a resolução da Uniào e In,Justna, mostrando estar dia
em ga dtscussào e <•ITect"s iott·res~es de grande vulto.
O estar a resolução que S. Ex. p_ro~ege em ga discussão prova poúcr adHli'-se clla, prelenndo-se a qu? tem
de passar ainda por t; e> d1scussões. Hoje se votJJJa ~f!l
1a e :za di,eus·Ões a resolu~ão d<~ n~lVeg&ção do J.t>quitr
nhouha e posteriormente a da Uo1ão e Industna, ou
no dia ~m qutl Li ver lo ..ar a vot ç~o de ambas em ~a dis-

SESSÃO EM 6 DE SETE:I!CP.O.
0 SR. VISCONDE DE JEQUiTLNIIONUA :-Votos l votos 1
(O Sr. Vasconcellos e outros reclamão.)
0 SR. CARNElRO DE CA~IPOS:- P.:ço a palavra pela
01 d~n~;

0 Sn.. PRESIDENTE:- Tem a p3lavr:~.
0 SR. CARNEIRO DE CAMPOS: -Julgo, S-. p~e~idente,
q•1e V. F.x. m'lo p:lde pret( rir um requerim· nto feito por
um lll' muro da caw e p ·s~ar á ord• m do dia.
0 Sn. VISCONDE UE lEQUlTiNUONUA:- Não se tl'ata
disto.
O Sa. PRESIDENTE: -Fu nada preteri, porque o requerimento não era escripto, como cumpria qu~ fosse desde
que houve impugnação, nem Fe achava apotado.
O SR. CARNEIRO DE CAMPOS: -Então deveria dizer
que quer por escripto o requerimento e não preteri-lo
p':tra r•assar á ordem tJo dia.
0 Sn. VISCONDE DK JEQUiTINUONHA:- 0 Sr, presidente náo usou de arl.)itrio a1euhum.
0 SR. CARNEIRO DE C.A:O.IPoS: -0 Sr. presiJcnte preteriu o requerimento de um membro da casa, o que não
podü t'azer.
O Sa. PRESIDENTE : - Nada preteri, repito, porque
o nquerimento, não estando a~oiad?, l•áo podia <er
discutido; e, não podendo ser dtscutld.o, o que restava
iuzcr-se, senão passat~se á o dem do dta 1
O Sn. CARNEiliO DE CAMPOS;- Se o nobre senador
pela proviocia do Rio de ~antiro desiste do se11 requerimento, eu o faço por cscnpto.
0 SR. VISCONDE DE -JEQUITINIIONIIA:- 'Bem; mas o
requerimento n~m €Stava :·poiado : po,tanto, não houve
arbítrio nenhum da parte do Sr. pre5idente.
0 SR. CARNEIRO DE C.-\MPOS:- Eu julgo que os senhores que tostão a • Iili to da ma teria de·;em insistir por
esta preferencia, pr>rque, n~o se dando uma solução a
esta que~t~o, prejudtca-se so~· emaneira grar·des interesses do pail, e é Dl'Cessatio que isso não se dê.
O Sn. VJSCONDE DE JEQUITINHO~HA:- Concordo i
Jl'as porque o senado não tr<~balba quatro horas, na fórma
do rt'gi.n:ento!
O Sr. Candido Borges mandou enUo á mNa o SPguinte
requerimento, que foi apoiado entrou em discus~ão.
REQUERIMENTO.
~ R~q·teiro u~grncia p:l' a o projecto relativo ao auxilio pedido pela companhia União e Industria. Paço do
senado, 6 de setembro de 1859.-Candldo Borges. »
O SR. nsco~DE DE JEQUITlNIIONllA : -Peço a palavra.
O Sn. PRESIDENTE: -Tem a palavra.
0 SR. VISCONDE DE JEQUITINHONliA: - Sr. presi.
dente, já declarei o meu voto quando f'allei relativamente
à quest&o de ordem.
o nobre senador pell provinda ue S. Paulo notou
V. Ex. rejeitar ou não ter queiido annuir ao requerimento do nobre sem1dor pela provincia do Rio de Janeiro
relativamente á procedencra da urgencia; mas o nobre
sena,dor pela província de S. Paulo nrto rt n~ctiu que e~se
requerimento: 1a, não tinha siJo apresentailo por esr.ripta ; ~o, não t'ul1a sido ainla apoiado, e que .por
consequencia o stn do não tinha tomado delle conhecimento.
·
V. Ex. declarou expressamente. que devêra ser elle
apresrntado por escripto, e este é o estylo da casa. Todas
.as vezes que um reqt~el'imento é co~testado a regra é
apresentar-se o requ•·nmeoto por escnpto, para por essa
forma se .lh.ar as idéas.
Eu não quero dizer com i so que em uma ou outra occasi~o não se tenha votado requc rimentos vcr?aes, principn\mente requerimentos de urgenc.1a e de adtamonto ou
rma remessa de ol!jectos a uma ou outra commi~são da
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casa., é verdade; mas Íbto é quando não ha contest;ção,
pJrque dt>sde que ha contest;,çào o senado len.bra-se
quo ~empre s.e t·xige que a proposição .ou a moção seja
ferta. por cscn(1to. V. Ex, portanto, teve t<·da a razão em
t-Xig1r que o requerimento fosse l'eíto por escripto; mas
o uobre senador pela prov:nda de S Paulo não se offe.
receu imme<li .. tamente para faze-lo por escripto, e, não
se tendo offerecido, deu o direito ao r.obre pre&idente do
senado a declarar qnc havendo contebtação elle passava ;i.
ordem do dia.
A~sim, foi menrs justa a censura que o nobre senador
pel~t província de S. Paulo fez com suas palavras e observações ilO procedim1nt0 dO nobre presid nte do Senaao.
Agnra ouço eu que o nobre senador pela província de
S. Paulo d1z que foi ap: na~ uma reclamação, mas uma.
reclamaçao lembrando ao Sr. presiilenle qu~ c:lle não tinha o dirt ito de lazer tal ou tal cousa. E, se isto não é
uma ~erdudeira ccmura, não sei o que seJa.
A lallar a vt-rdade, o nobre seoad:>r ptla província de
S. Paulo tem razão, po·que aqui nesta casa tenho· ouvido
Ct'nsuras e em e·tylo muito ddferente, com uma acrimo~ia rratmenle àescommunal, feitas ao Sr. presideo~e, e hont• m nós fomos testemunhas deesa censura.
de•communal. O nobre sen;.dor pela provinda ae S. Paulo n~o fez a sua cc•nour·a UI) mesmo estylo; mas fc-la sem
d!-lv1da alguma em e tylo mais adocicado, mais couvemente; nao houve in.:ongrucncia da parte do nob1e senador p .la proviucia de S. Paulo na ce mura que.fcz ao nobre presidente do sena :lo.
E eu lembro ao senado que, se eJle não tomar a si fazer acabar taes cm,uras, taes procederes relativamente
ao nobre pre~iàente do senado, o resultado será que não
tertmos p:·esideote: o actual, porque nós o desvirtuamos,
outro qualquer, porque não quererá aceitar uma posição
collocada em taoto, espinhos sem ter do seu lado o
~poio convenh nte, cuergico e t:fficaz da parte da maioria
do senado.
Apro~eitei, Sr. presidentP, esta occasião para fazer .esta~ ol>se• '·açnes, porque não as pude fazer hontem, não
as purle r~zer ~m dias atrasados (elevando a voz) ; mas eu
t( ria sem duvtda alguma grande remorso se 'is~ e encerr~r-se a sessão sem q ·e fizesse as observações que
acoho de ofl'erccer á consideração do senado.
·
Descu 1pe-me V. Ex. tocar no cbjecto, àesculpe-me
ma~mu o nobre Fen<.:dor peli;t província de S. Paulo, a
quem eu de modo algum quero, nem levemente, não digo
oft\:nder, mas mcgo,r.
O nobre Penador pela província de S. Paul&, cuja moderação é reconheciJa nesta casa, cujos deEejos estt" u
certo que não são outros renão manter a ordem e a dignid~de do senado, estou convencido que sente como eu
sinto actualmente a necessidade de fazer taesobservações. E um aparte que agora me dera o mesmo nobre
senador, lembrondo a sua posição oflicial actualmente, é
mais uma garaRtia que eu tenho para ficar convencidissimo de que S. Ex. não deseja de modo algum desvirtuar
ou debluzir o respeito e a veneração que de todos nós
deve merecer a presidente da casa, embora srja, como se
tem aqui proclamado, primus inter pares,
E' assim, é o primeiro entre nós todos. (Elevando a voz}
Nós somos iguae~, (com força) não somos continues,
concordo nisso. Mas eu não posso de Jórma alguma
tolerar, não é possível que o senado supporte que esse
primus inter pares de que fallei não mereça do senado
a vener<~ção que lhe é devida para a boa ordem dos
nossos traúalhos, para darmos o exemplo fóra da casa de
que quem entra por aquella porta vem revestido de
pruilencia. Parec~, Sr. presidente, que as nossas sessões
ha tempos para cá. são se:sões de jovens, onde a moderação não cala.
·
Senhores; eu tenho de fazer algumas observações relativas e.o requerimento que se discute, e llS dividirei E'm
duas partts. A primeira parte é saber se na realidade é
curial o procedimento do nobre senador pela provincia
do Hio de Janeiro; a srgunJa é sabermos se ha proveito,
se ha vantagem, em se conceder a inversão du ordem ao
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dia requerida pelo nobre sen~dor a quem tenho a l10nra Janeiro no senado, pela amizade que lhe votttrllos,

..,,~ ~

pelo

de,ejo que temos de o não contrariarmos ....
0 SR. CANDIDO BORGES : - Obligado.
0 SR. VISCONDE DE JEQUITINUONUA: - •.• se isto acott·
lecer, se a votação tiver Jogar, o senado estou convencido que ha de retrc•grad.tr (tiso), porque n:io é possível
q~e se entrerue
maiorils um olljec.to de tal 1mportan•
c a como a Jn\'er~ao da ordem. do dta dJda pelo presi ..
d~:nt~ do senado. Pensa o noure senador que isto é de
peq~eno ólc .nce? Nao ~~o nobre sena.lor que, sendo o
pre:Idenle do senado a le1tura da maior ia. os seus actos
:e entendem exactamente actos da maioria? Como decl:l·
rar por lol fó1 m<~ que o p· esidente do senado obrou m~l
quu1do collocou os objectos em téll ordem? VeJd,deiramcnte é isto dvsvirtua-lo! E' este o motivo, Sr. presidentr, porque não suslento o requerimento, oj•pC'nho·me
á indicaç[Jo do nobre !-eoador p.·!o Rio de Janei• o. Nâo
pareçn, S• Ilhares, que eu de~e}• incensar o Se. pre,idente
do seno do ; não, eJJ e não necessita de incrnsoP, nem Jas
minhas p;1lavras; a sua imp1rcia iJade constante ne.ta
casa, o seu desejo de rt:unir a opinião de todos, de sati,l'azer o desejo de todos n.)s, é mais que munifesLO e
prov;uio. Por i;so não llt'cessita que ven!Hl eu u~sta casa
defenda teus actos.
E' assim, senhores, que eu entendo que o presidente
do senado é primus inter pa1·es. Sim, pr11que, sendo o primei: e no senado, não faz seuã'l <Jbservur os desejos de
~!ada um de nós parn que reunindo-os f Jrme a sua opi•
nião. Mas, Sr. pres rleute, f u diss~: que ia examiuJr o regimento. V. Ex. sabe e o senado igualmente que no pre·
sid.tnte dt~ senado pertence o direito de dar a ordtm do
dw, marca-la; que o presidente do te !lado, quando trata
de marcar a 01 dem do dia, tem em vista a utilidade, a
importancia, o resultado mais ou menos digno e urgente
dos 0l1jectos, e não se póde dt ix~r de dizer que tucio i:sto
tem ~m vista o ~oure. r-residente do st na .lo: m.as quando
não tivesse em Vtst.:~, 1~to é, qUi.ndo o Sr. pre•1dente não
pteenchesse esta obrigação, o regimento o iacumue de
assim proceder. Eu vou ler ao nolJre senador o artigo du
regimento, que até estabeltce o moJo por que o presi~
dente do senado se deve dirigir para marcar a ordem do
dia. O art. S0 do regimento diz : << O presidente <lo senado,
0 Sn. VISCONDE DE JEQUJTINIIO:i'UA:- Padóe~me O na escolha, etr.. » (Lê.)
.
nobre sen•dor. Não me prtsle essa UJá intenção; eu !Jei
de mostra 1· quf', segundo 0 regimento, llãt> podemos
Ternos pois que, além de ter o presidente do sen<.do 0
·
de GUC se trata; eu mostrarei
· · que, '•IJ'r··J'Lo
dema·s o dt',"eJ'to de
- de m rcJr a ordl·m do cl:a, t"m
~
votar o ·reqoe[·,mento
se votJrmos este requeiÍffi•!Uto, o resultado se. á, além de ma·cà-la segundo elle entender os objectos e tenrlo em
adiar outras. discu,>ões, inutil <tO p· oj .. cto protegido pelo vista, por via de rE)grd, conf,.rme d•z o regimento, a
nobre membro. O prebi lente do seuado não te, a mais a ant,gu.da le da materJa. (Apoiados.) Ora, declara mais a
jniciativa de morcar os trabalhos di~rios da c:Jsa, a qual artigo que este pr' cedimeoto do Sr. presidente l!áO poficara inteiramente ent,egue ás maio•i<Js. E' i~tojusto? •leiú ser alterado srnào por votaç~o do :enado, vut:lnclo
};' isto o que quer o nol.Jre senador pelo Hio de JJneiro ! urgcncia para se da' para a ordem do dia seguinte ·O
lUarci-:e a ord~;m do dia, couta-se com e lia, e depois a o!Jjecto julgudo tal. Pdo que respeita, P'Jit:, it 01 dem do
maioria a altera, porque convem pospor um obj~cto a diJ, o regimento n'\o admitte inversão alguma possivel·
ou:ro. Não reflet:te 0 nobre senador que 0 objecto dt! que se não ficaria int<:iramec, te á cortezia das maio1 i.:~s o mar:
se trata é de summa gravidade 't Na o se lembra que uós car a OJdem do dia e era escusadll dar o regimento ao
;;omos um corpo politico, e que ainda mate• ias a!Jsoluta· Sr. presidt:me a attribuiçào esp ctal de o fazer~
:mente administrativas ou de melhorameotos matei Les
Senhores, seria uma burla dizer o regimento que per.
nós politicamente as consideramos? cf'ue a justiça aqui tence ao pre~idente marcar a ordem do dia e ao mesmo
deve: sér enca·ada; avaliada, segundo os p.iucipi .. s poli- tempo consentir-se que a maioria todos os dias a a.ltcre e
ticos que dirig1·m os senadores?
.
por esta fÓJ'ma: Qual é a ordem do d :a de haje? E' a que
Não se lembra o nobre senado~ que por esta ra?ão te- diz respeito ú uavega~ão do Jequitinhonha, juntamente
:i:nus nó> sempre sustentado, e o nob e seuador á nossa com o negoci' da Umão e lndu~tm? « B. m, d:z a maior ia,
testa, que ilS maiori.1s n::to podem alterar o regimento pois não lla do ser; ha de ser a União e lndustl'ia priporquc a. minorias ficarião sem gar.ntia alguma? que a meiramente e depois a que~ tão relativa ao Jequetinhonhét,l•
intelligencia do regi nento, uma vez da la pt'lo presiuente O que acontece? Discute se a Uoiào e lnflustrJa até 1
do senado, deve ~e r respeitada? Mas o que que1 o nobrt hora, e os no ores stnlldores, cansados, vao para suas
senador? ~ner que ·a maioria agora altere o regimento, casas: não se vota se o ão a União e In·lusu j,, ; amanllã
o iuwpreto int.::i. amente a seu gost : e capricho? E' isto não h a casa, depris é diJ-~amo, no dia 9 não se reune e
justo? E' isto o que quererá o nob;·e senador amanh:l não se trata do p• imeiro o!Jjt·cto. Isto tem ou não tem
cm outras· discussões 1 Decid.damcnte não. Eu estou alcnnce? Este a!cancl! deve ficar ent1egue ás m;,iorias'!
eonvencido qui! o nob1e senador em outl'a occasiao l1a de Estou convencido que não. Se nós assim entendessemos
se ver hol'l i velmente contrariado se acaso esLB prece- o rt•gim~'nto, era e:;cusaro d1zer que ao presidente do
tll:nle passar; e tambem declaro ao nobre senaúor que a senado pertence marcar a ordem d..> dia. Sr. presidente,
vot,•ç.w que houver lJJjr. sob. e este objecto nunca ha de além deste artigo, eu tenho demais outro que trata ex·
servir de prec~denlo, porque, su o s. uaJo hoje acceder pn ssamt•nte dils urgencias, com o qual vou provar o que
11ela j11iluencia que e:tcrcita o uobro senado•· pdo IUo de acabei de sustentar. O art. !l7 di!. (lA!.)
de rer~rir~me.
Mas, Sr. prrsident.e, eu niio posso prospguir no q11e
vou dizer sem principiar por pedir ao uobre sP.nador
pela província do llio de J~n.ei o que desc_ulpe ~ opposição que faço ao. seu requenm' nlo, que oao V(·.J.a nella
desf'jo de embara~nr a ~na passagem e qne cste,1a conveneido do grande resr C<to e amizade que eu tnbut..> a
S. Ex. Mas é mesmo por ir de acco1do com as opioiõe.;
do uol>re senador pela província do·llio de Jandro que
cu tomei a libl'rd .. de de oppór-me ao seu requerimento.
O nobre senador pelo Rio de Janeiro rem sido nesta
casa o mautenedor mais t mcaz do rt:gimtnto; o r.oLre
senador não de.'e.ia de fó ma <>lgumJ que se ~lwreoo, que
se despr.zem hoje as dísrosiçóes do ll'~SSO regimento,
bem que com o luod.amenlo e utiLdn.le d-t emprtza que
o nobre Eenador protege, porque dessa vJoJ~çao ['l~dem
ter ]ovar dilliculdades, que não s:lo de mudo algum lavo
raveis'O aos nossos traLalh:.s, pt•rque rlessa' violação podem ter Jogar resl'J.ltados que sa.o mui perigosos, pelo
·precedente que se 'ai cst... belecer.
Em nenhuma posiçno vfficiul, Sr. presidente, mai~ do
que na padameutar tem m... iur applicaç~o o proverl>io:
,, Hoje por mim, amanhã li. • .Eu nunca VI posiJáO alguma
oude se p~gue cum mt~ior brevid.tde as faltas q.1e se comruettern do que aqui ou na camara dos d"pu ados. Isto
que V. Ex. está vendo que facll outro o fará de maneira
que me constranja e amargure. Pó de ser que em outra
occasiiiO eu deseje o que o nobre senador hnja deseja, e
que a 'gum collega se levante e d:ga o que agora digo.
Assim, cu poço ao noLre senado1· para que retire o seu
requerimento; vamos d.s-:utir o projecto sollre a navegação do Jequitinhouhu; não pó de haver discussão longa;
~ depois passemos ao projecto dJ companhia Uníilo e Inõustria.
Creia o nobre senaJor pelo Rio d!! J .. neiro que, se não
fóra e~ ta questão incidente da u · gc~Icia, já o pr. jecto tinha
pa>sado, Já se estava nu di~cu~sao do pwjecto que o no·
Me senador queria que se tivesse votado hoje. Mas não
,·ê o nobre seu.dor que se trata do requerimento?
0 SR. CA:-iDIDO BORGES dá um aparte.
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t ortmto, ternos que as proprias urgm ias não po lem preferiaa pelo nohre senador pela provJ11cia do Rio deJa·
1 c3ultadu fazer com que os projectos sej:lo nairo e sem discussão seria a !optado e suuiri.l.â sanc~ao !
1

ter como

..,-,..

discuti los no mrsmo d;a; o Hm da urgencia ntio é s~não
para que o ol•jecto julga'Jo urgente seja dado para ordem
<to dia seguinte em primeiro logar.
Ora, Sr. prcsi<leote, se isto é ass;m, jâ se vê que nllo é
possível consentir-se em que se altere a ordem do dia,
po·que este ::trti~o viTtualmente imr.orta que a ordem do
dia uma vet dada deve continua.r, e deve continuar até se
ttltinurem os objectos, e só pó Je ser al!e~arta por uma
urgeucia, e e>sa urgencia não tem efii~ito no mesmo dia,
só póde h·r eff ito pua o dia seguinte. O requerim~nto,
portanto, do nobre ~ena dor não póde de moJo algum ser
procedjflle; alrera o regi.nento do seoadJ, d~stróe uma das
attr'iuuições do Sr. presidente, e uma das attr:buições mais
impo1 taotes, que é justamente aquella da qual depende a
direcção dos trabalho3 e que o regimento da casa deu ao
nobre presidente do senado. Supponha V. Ex. que niio tratava se hoje de dous objectos iudustriaes ou de mellwramentos materiaes, mas que se tratava de um objecto
politico ou de dous objectos políticos de summa gravida,~e,
ambos baseados em principios politico> diversos; nas wcumstancias cm que o nobre senJdor pelo Rio de JJneiro
concebeu o estado das nossas discussões, já se vê que os
dous partidos nessa hypo!hese lutarião ; e a attribuição
dada ao pre.-id~nte do senado de marcar a ordem do dia
seria inteiramente nulla. E' hto o que se deve desejar? De
certo que não: póde-se dizer que são casos excepciooaes?
-Eu disse ao nobre senador que para as excepções graves
é quJ o regimento· f.1i U:o.
· Eu e.;tou persuadido que para os trabalhos ordinarios
u:Js elctJsariamos rPgimento: nJs discussões graves é
elle importantiseimo I
Agora, Sr. presidente, &U examinarei se, passand., o
reqne. imento do nobre senador pela província do Riú
de Janeiro, o nobre senador Cúnsegue o fim; se, alterando
nós o regimento, estabelecendo um p~ec~dente contrario
llOS nossos eslylo3 e áquelles que uígem os trabiilhos
do sen 1do, o nobre senador consegue o fim que pretende. Vejamos: .su ppo11bamos que, votado o requerilllento do nobre se~ador pela provmcía do Rio de Janeiro, entra cm discussão o objecto por elle preft•r'do.
Estú certo o noLre senaJor que sobre elle não haverá dis,cussão? Está certo o nobre sena lor que será esse objecto
Lnrucdiatamente votado, que náo apparecerá·nem requerimento de adiamento nem outro requerimento d~ prtft!.
rencia? Es'á certo que o nosso regimento njo oJTerecc
recurso algum para emb~raçar a passagel!l deste projecto
áquelJes que entendem C'm sua couscten ia e com a
m~:lhor boa fé que tal projecto não deve passar? E eu
creio que a essas perguntas que acabei de f.ze1· o nobre
senador pela província do Rio de Janeiro ha de responder
aílirmativameat<', bto é, h:~ de dizer: ha de haver discus·
~ao ou pode haver, que essa discussão póde ser prolongada
~ de tal J'Ól'ma que não passe o pro,iecto que S. Ex. prefere; tambem o nobre senador h t de responder-me que,
se lwu ver desejo de tmbaraçar a sua pass:~gem, 0 nosso
regimento off.rece recursos áquelles que assim 0 entendem.
U:~u. voz:- Apliad~.
0 Sn. YlSCONDE DE JEQUITINIIONIJA:- A,qui temos

nós que peJo requerimento não se consegue aquillo f{Ue
o !loure- st:nador prettnde; não seria tal vez mellwr appel
lar o nobre senador para o cunjuncto das opiniões, para
oaccordo dos senaJores em relação não só él.•) projecto
que S. Ex. prefere, como l'm relação ao projecto que
S. El:. eutPnde que deve ficar adiado para a sessão do
dia !J, isto é, o objeclo, como S. Ex. diz, que tem tantos
cretiliques nllo passará este anno J
O noLre senador entende porventura que o projeclo
póJe ser esra.çado, porque o r~gimenlo c.ift:iece recursos?
nem: se, potP, um t~b,ccto pode ser espaçado, nllo seria
melhor, dtSSil cu, pro~ur·ar o accordo daquelles que querem que amboa os PI'OJtCtos passem nesta sessão? Gonseguindo Cbte accordo, não ~1ave1ia .discus~~? a respeito
do prOJrC\0 sobre 3 ~.)VO~:l~a<J (!O riO Jeqllltlnh~·nha, e,
passuoclo ell<l em 2a drscu~st~o hoje, entraria ft propo:;içfio

Portanto, Sr. prcs:dente, o accordo é o mtlhor meio
para se conseguir o fim ; o projecto pó de passar nesta mes•
ma ~essão sem se al~erar o r~gimento, sem se estabelecer
um precedente que julgo perigoso. Se o nobre senadorr
portanto, retirasse o re ~uerimento ....
0 SR. CANDIDO BORGES: - J:eço a palavra.
0 SR. VISCONDE DE .TEQUITINIIONDA: - .... e o se •
nado, consentindo na retirada do requ~rimento, faz úm
serviço a ambls as cmprezas.
0 Sn. PRESIDENTE : - Tem a palavra o Sr. Can !i lo
Borges.
0 Sn. CA:oiDiúO BORGES:- Sr. presidente, o bonr01do
membro, senador pela provinc'a da Bahia acaba de dómonstrar evidentemente que nem ~empre o meio mai~
proprio para se conseguir um resultado é o que se tem
em vi;;ta. V.. Ex. está vendo que o meu requerirrento tem
servido talvez para ficarem adiadas as materias que estiio
na ordem do dia; e para não carregar com e-;sa responsabilidade peço permissão a V. Ex. e ao senado pararetira-lo.
Consultado o senado, consente n:t retirada do reque •
rímento.
.
.
Comparecêrão no decurso da sessão maiJ S Srs. sen1~
dores.
ORDE!U DO DIA..
PUBLICAÇXO DOS TRABALHOS DO SENADO NA FUTURA..
SESSXO.

Entrou em ultima d'.scussão e foi approvada sem debate
a indicação do ~r. VascoJlcellos aurorisandc ames~. para
coutratar a publiCação dos trabalhos do seoado na futura
ses ão.
lUYEG.\ÇÃO A VAPOR. NO RIO JEQUITINIIONfi,!,

Continuou a 18 J:scus~ão dapropos:ção da camara dos
deputado;; appr ovan1lo as condições do contrato celebrado
para a navegaçao a \'apor do rio Jeqllitinhonha. ·
Não havendo quem pedis~e a p>lavra, paswu a proposiç~o á 2a discussão, na qual entr mdo Jogo por artigo:,
passou tambem <Í aa discu-ssão..
.
.
O SR 1\rARQUEZ DE OLINDA :-Como nos restfío poucos dias de ses&ão, peço dispensa do inte•sticio do regimento para que este projecto entre en1 aa discus\ão nl
proxíma sessao.
Consultado o senado, decíd:u pela a!Ihmliva.
E:\IPRE5TIMO. Á COMPÁNHIA UNIÃO E ISDU3TRIA.í

Entrou em aa disc,1ssão e foi approvJd.l sem impurroa~ão para subir á sancção imperid·! a p!·o,nosir.ão da" t:.a•
•
•
mar a dos deput d JS autorisando o governo para afiançar
ou contrahir u:n emprestimo que nilo exceda a 6,000:000$
para a conclusão da estracla de rodt~~em emt reheRdida
pela compmhia União e Industria e para pilgamento das
letras caucionadi.IS ct·m titulo~ garantidos pelo governo.
LiCENÇ,\ AO CONSELI!EIRO THOliUZ XA'I'IER,

Continuou a 2A discuss§o, adiada na scssãn de 3 deste
mez, da proposição da dl!a camara aut.orlsando para
pro··ogar por m&i> um anno a licença do conselheiro 'I'homaz X.a.vi-er Garcia de Almeida e p:~ra conctde-laa our.ros
emprrg!idos com os respêctivos vencimentos.
J u!gad J d :seu tida a ma teria, paswu a proposição para
a 33 aiscussão.
O Sn. 1° SECRETARIO leu um :wiso do ministerio do~
negocios do imperio participando que Sua Mages ta de 0
Imperador se digna de receber no paco dJ cidade Jorro
depois do Te J)eum que se: 1Hl de celeurar na cllpe!l~ h~
perial, a deputação do senado que tem de comprimentar
o m~smo a~gusto. senl1or no ?ia 7 d~ corr7nte mez pelo
:tnnrversarJO lfa JOdt'prn-!encta dO lffi[HmO. - rlCOU O
sculdo inteirado.
·
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APJSENTADORU. DOS LENTES DA ESCOLA. DE 1\JARINllA. rl~s

Prosccruiu a ~a discussão, atlit~da na scs~üo de 6 de
a"oslo ~!timo, d1 proposição da ~amara dos deputaqos
d~-:Iarando que a jub.lação concedda aosltntes da ~ntJ_S'I
e•cola de m~rinha Jo1é de P<.iva e Silva c Josó Joaqmm
d'Avila clú lhes direite ao ordenado que percl•biüo
naquelle tempo, com o parecer da commisbão dt: marinha
c guerra.
A diséuss'i'io ficou adiada por não haver casa.
O SR. PRESWE_:~iTE deu para ord._m do dia da seguinte
SCS;ÜO:

sa discussão da proposição da camar:~ dos deputados
npprovando as condições do cout r.~to celeurado para a
navegação a vapor no riJ Jequilinhonha ;
ga discussão da <'menda substitutiva rla proposição d •
camara d.JS deputad_os que autorisa o gover~o plra mandar admiuit· á matncula e actos àas matenas de dtversos
annos da faculdade de direito e dct medicina e d..t escola
central os e: Lud~n:e~ Ernesto J ulío Dand~ira de Mtllo e
outros ;
F, além das ma terias já designada~, 33 di;cussão rl::t
proposic;ão da can:a:a dos d:putauos concedendo lc.teJ'Ü1> :

1.o, ás freguezias de lrajá) Guaratiba e Paquelú;
2o, á casa de caridade da cidade do Serro;
so, ao hospital da Santa Casa da 1\Iisericordia da cidade
àe Cachoeira ;
,j.o, á ordem terceira do Carmo da cidade do Ouro Preto,
Levantou-se a eessão ao meio.dia e 35 minutos da

taJe.

Sessão mn 9 tle setembm•o.
PRESIDEXCIA DO SR. niANOEL IGNACIO CAY J.LCANTI DE
LACERDA,

SUJIUIARIO.-Exped:ente.-Discurso de felicitação dirigido
a Sua 11/agcstade o Imperador pe!o orador da deputação
do senado no dia 7 de setembro.- Apoíamento do projecto
do Sr. C!lnha Vasconceltos.- Bequerímento do Sr.
Vallasques.-Ordem do dia.- 3a discussão da proposiçclo
da camara dos deputados sobre o contrato de uat•egação a
vapor no rio Jequ:tinhmdw. Discursos dos Srs. D. ~Ia·
noet, t•isconde de Jtquilinhonha e marquez de Olinda.
Approvação.-Discussão d(J. emenda substiwtiva da ptopo
s ção da mesma camam cor~cedendo dispensa a varias es·
tudantes. Emenda do St. Dias de c~n·alllo. Observações do mesmo Sr. e do Sr. Vasconcellos.
A's :11 lloras dl manhã o Sr. presidente abriu a Eessão
com 30 Srs. senadores.
Lida a acta da antecl d~n't', foi approvada.
O Sn. i o SECRETARIO deu conta do seguinte
EXPEDIEl'iTE.

Dous avisos do minislerio dos negocias do impelia, re
méttt·ndo um dos .autrgrar lws de cbda uma das resoJu.
çllrs da assemLléa geral approvar.do as pensões: ia do
1 :200~ anuuaes concedida á viwondessa de Sepetiba, e
2a de 5oog annuaes concedida a D. Polucena Francisca
de Jesus Maia; nas quaes resoluções Sua Magestade o Imperador cousente.-Fic.,u o senado inteirado c mandouse communicar á camara dos deputados.
Um officio do 1o secretario da mesma camara, acompanhando a seguinte
PROPOSIÇÃO.

A assemLléa geral resolve:
Art. 1.o São ercado3 os scguin~es col!egios:
<< § Lo Na villa do Brejo, do 5° di.tl'icto eleitoral da
provincia. do Murunh:io, ando ~overáJ vo:al' os cldtores
<<

«

parochias de Nossa Senhora da Concclçllo da mesrnl
\'Jlla e de Sanl'Anna do Burily.
·
• § 2.o Na cid~de de Ubalub:~, do 2o districto eleitoral da província de S. Paulo, onde dt!VeJáõ votar os
eleitores das parochias da mesma cidade, de Noss1 Senhor a da A pp:,reciJa elo Bairro Alto, do Rio do Peixe, de
Nossa Senhora c.la Conceiçrio de Cunha· e de S. Lui?,·
cc § 3. 0 Na cidade de Passos, do 11 o districto eleitoral
da província dct Minas-Gtraes, onde· d!!ver:iõ votar os
eleitores das par ochi:.s dos muoicipios de Jacuhy e Passos, com excerçao dos dl parochia de s. Jonquim.
cc § 4.oNa vill.t do Jpú, doso districto eleit• ra! da pro•
vinc1a do Ceará, onde aeverâõ votar cs elcí.ons da parochia da mesma villél.
• § 5.o Na vil la de Santa Luz:a, do 1o diHricto eleitoral da província drl Goyaz, onde dever! õ ~-o lar os eleitores das p.uochius do mebmo nome e da villa Formosa da,
loope1atr:z.
c< § 6. 0 Na vil! a de Arêas, do 2o districto eleitoral eh
mesma pro~inci11, on le d~veráõ vot~r os eleitores dos
parochias da dila vi !la, S. Domirgos, Mono do Cha1 eo e
de Santa MHia de Taguatinga.
cc § 7. 0 Na villa do Urubtí, do 13o d"stricto cle:toral
da pi OVÍncia d:1 fla}!Ía, onJe dcVeráõ VOtar OS eleitores. da.
pa1 ochia da mNma vil! a.
4 Art. 2.o Os eleitores da paro chia novamente crc< da
na província do :Ma1 anbao, e já canonicamente pro viela,~
de Nossa Senhora da Conceição dus Barrtirinhas
de..-eráõ concorrer a votar no collegio da Tutoya, do !~o
distlicto eleitoral da mesma província.
« Art. a.o Os eleilores que teem de concorrer zos co!legios nonm1 n•e creados deve: áõ reunir· se no paço das
respccliv~ s ·camatas municipaes, e, na fdlta, na igreja m::.triz da loc-.lidade.
« Art. 4. 0 As sédes dosdistrictos <·leitoraes referidas no
art. 1° cc ntinuar~õ a ser as declar«àus nos decretos que
as creá1ão.
c< Art. 5. 0 São transferiJas as sédes:
cc § 1.o Do so di·tricto eleitvral da provinda de Sergipr, que da villa de ItaLaiana passa para a cidade .de S.
Cluistovão, devendo os <·leitores reunir-se no raço dl
cama1 a munícipd da mesma cidaJe.
.
cc § 2. 0 Do 10° districto eleitoral da província da Ballia,
que da villa do 'focano passa para a do ltapucuru', do
mesmo districto.
a § 3. 0 Do segun .lo co!Je 6io do mesmo distric~o, que
da villa do 'foca no passa· pa1 a a do lt~tpuctAru', devendo .
os oleitores reunir-se no paço dacamara municipal respectiva, e, na fJlta, na mõtr:z da mesma villa.
• § .\.,o Do terceiro collf,gio do me~mo districto, que
da villa da ALbadia pas~a para a de Monte Santo, com·
prehendendo sómente os eldtores da parochia do metmo
nome, que deveràõ reunir-se no paço da respectiva camara municical, ou na r.. lta na matliz d..t vi!Ja.
• Art. 6. 0 Srto incorporadas as sf!guintes piircchias:
• § 1. 0 De SanL'Anna de Itacurussá, pertencente ao
12° districlo eleito: ai da província do Rio de J11oeiro, ao
11 o di: tricto da mesma proviu cia.
cc § 2. 0 De Volu verava, perlencenle ao ao collegio do
diHr1cto eleitoral tia proviocia do Paraná, ao i<> do mesmo districto.
" § 3. 0 De Nossa Smhora da Ahbadia, pertencente ao
3° collcgio do 1oo distric!o e!eitora! da provincil da
13ahia, ao 2o do mesmo dístricto.
<< Ar!. 7,o F!Cão revogadas quaesquer dispos:ções em ·
contrar10.
« Pa,;o da camara dos deputados, em 5 de setembro
de 1859,- Conde de flaependy, presidente.- Candido
Mendes de Almeida, ao secretario, ScrvinJc de 10.-Anto- .
nio Francisco dt: Saltes, 4.o Eecrelario, servindo de 2.o ~>
Foi a imprimi1·, nao estando já impresso.
Outro Lfficio rlo Sr. senador José de Araujo nibL·irD,
participando achar-se da nojo pelo fdl!ecimeu'to de uma
sua irmã.- Ficou o senado inteira~ o, e mandou-se desanojar.
O SR. 4. 0 SECRETARio, servindo de 2<>, procedeu á leilu·
ra Jos projectos de lei do orçamento e de fixação de for.
ças de mlr c terra para o anno financeit·o de leGO a 1861,
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ORDEM DO ])L\,
O Sn. Souu. Jt,HIOS p:ntíc!pou que a deputa;ão encarregada de fdicitar a Sua Magl'stade o Imperador no
Entrou em 3« discuEs:'lo a proposição da camara dos
rha 7 do cot rente tlesempenhár·a ~ua missão, e que elle
como orador da mesma t.ivera a honra de reretir na depurados, approv~nlo as condi~,;ões do contrato celebrado
presenç'à do mesmo augusto Senhor o seguinte discurso: para a n:tveg~ç~o a vapor do rio Jequilinl!onha.
O Sn. D. MA.NOEL:- Peço a palavra.
" Senhor! C()nsagrão os fastos nacionaes o dia 7 de
0 SR. PRESIDENTE:- Tem a palavra.
setembro como o grande uia do Brasil, porque nelle o
auçusto pai de Vossa l'rlage~t<>de Imr.erial, levantan~o no
O SR. D. MANOEL :-Sr. presidente, cunãoquero disYptranga o brado de - Iodepcndenc1a ou mot te-, mau· cutir nc·m protelar a di~cussão; desejo apen:~s fazer a
gu.rou a gtorio~a época. da nossa existencia de povo livre dt c!aração do meu voto: voto contra esta proposição em
e mdepenJente.
aa discussão, assim como votei em 1.a e 2a; porque é uma
~ Icdependente e livre surgiu o Brasil aos esforçrs ~~ verdadeira calamidade nos ullimos dias de ses~ão, sem
triolicos de no~sos pais, tendo por chefe um P• i 1c1pe esclarfcimrntos, sem debate, approvar-se um contrato
magnanim", que para si lon:ou o generoso encargo de seu que vai carregar por muitos anuas o thesouro de um
d(fen~or perre~uo. E eesa geração g\?riosa, Seuho_r, que ouus não pl'qucno, quando as nossas circumstancias Jl·
com tanto palnotismo corno sabedona lançou o lunaa- nane· iras são .tão Cl itica~, .a ponto ce estarmos ameaça-.
mento 'de um ~raode imper:o, teve a dita de saudar o dos de um grande deficit ; quando temos certeza de que
n:J.scimento de Vossa Mage>tade Imperial, o mais seguro a r<:ceita publica tt m decrescido e con1inuará a decrescer; quando temos muitos compromissos a que de..-emo3:
renhor da conwliJação da sua cbra.
<tAs instilui(}õrs constituciooars que h;;~ mais de um sati~f.tíer; quando ha já cre5cido numero de em prezas subterço de Eeculo felicilão o Brasil são o fructo do assÜ:(·- vencionadas pelo thewaro publico; quando, finalmente,
nJ!ado dia 7 de secembto, legado precioso de nosws nos fo~ltào os recursos par a occorre:mos a muitas e urmaiores que dtvcmos gua!d.lr e manter com toda pureza. gcn:e~ necets:dades.
Voto tamLem contra a propo~kão, porque não quero
« Associ.~ntlo com a ordein a liberdale, el!as <~fianção
dar fomento á febre de em prezas· que se vai desenvolao llrasil o ma:s grandioso porvir. A.' sua sornura o atu- ve_ndo no paiz, febre que em .outros produziu grandes
rado esforço de uma admin!straçllo bemfazeja, di:·igido cwes. Voto contra a propos1ção, porque estou muito..
pela paternal c esclarecida solicitude de Vossa Magestade desconfiado de cert'J tempo a e>ta parte com os especu-.
lmperi~l, ba de, com o aux.ilio da Divina Providencia,
l·•dores, que <·bteem privile~ios o os vão depois vender
elevar este paiz ao l ngranJecimento e p:·osperidade de com avultados l!lcros. Voto contra a proposiç~o, porque
que é didno.
estou no propos1ts firme de não concrrrer para que se
<t Então nesta .parte da America, on.Je tantos thesouNS lancem uo,·os impostos sobre o contribuin•e, cuja sorte
encerrou a natureza, se agigantará um grande impedo. A não ó fe~iZ, rnórmente o lavrador, que, tendo ha pouco
oura e a esperança de nossos maiores serão consummadas. recebido U!U beneficio, isto é, a díminui\ãO de 2 °{0 DOS
• Os brasileiros, que neste dia ccl, brão as recordaçõ, s geoeros de expcrtação, não deve ser obrigado a tornar a
g'oriosas da sua índependencia e presentem o> altos des- pagar o mesmo impcs:o. Não nego a utilidade da nave·
tinos do seu paiz, ex.ultão c()m a lemurança do passado gação elo rio Jequitinhonha; mas creio que devemos adiar·
e esperança dJ futuro, porque teem consc;encia de seus <1. approvação do contrato para quando o paiz se achar
immemos recursos, e n1 saLedoria, patriotismo e ma~na em circumst;;ncias mais prosperas.
nimioade de Vos~a 1\Iagestade lmperiiil depo.itão a mais . Pelo quç tocaá partedap~opos!ç!io relativa ao empres-'
1ern fundada con)ança.
tm10 ped;do peJa companhia de paquetes rle vapor que faz
« O senado, fiel interprete dos ser. timentos nacionars, a communicação entre algumas províncias do norte,
não podia ser inui!l\ reme no meio uo geral regozijo; nos tamb1·m lhe nego o meu voto: 1.o, porque o smado repro~
manJa em occasião tão soltm!le depositar perante o ex vou hl pouco tempo nesta mesma Ees.,ão uma proposição
cclso thruno de VosM Magesta Je Imped.,l suas felicita- da outra camara contendo o m smo objecto, e não é decoçõ<'s, com a homc11agem dt: amor. lealdade e acatamento ro"o, nem conforme com o nosso reghnmto, que se apque á ~agrad1resso.1 de Vossa l\lagestade e á augusta fa- prove e rep~ove o mesmo objecto em tã:> pouco tempo;
pare~e até ~ma violencia que se quer fa~er ao senado,
milia imperbl vota o senado brasileiro. •
que Já exammou a preten~ão ua companh:a, achou-a iu-·
Ao que Sua '1\lageslade o l•r pera.' or se dignou res- fundada e negou-the o seu assentimento. Não apparecê~
po:lJcr:
rã o novos e~clarecimentos, e aioda que appJrecessem devia
• Associo-me co d'ahnente ao senado ta m:mifestacão ficar tudo adiado alé a ·sessão futura, cm vi~ta da exdo juboilo pelo &nn(v~:nado da nossa glorlo:a indepen- pt essa disposição do regimento.
dencia. »
Muita impressão fez om mim o vo•o do illustre senado\'
O SR. PRESIDENTE declarou que a resposta de Sua por PernamLuco o Sr. visconde de Albuquerque, que se~
1\Iagestade o Imperador era recebida com muito especial guramente toma o mais ,·ivo interesse pela sua .província, e, se t:vesse convicção da necessidade do auxilio
agrado.
pedido, o n:io recusaria. Tenho ouvido d~ pessoas bem
Foi apoiado e man•lado imprimir o pr~je,~to ar>resenta- illforrr:.adas que o tsto.do da comp~nhia não é máo, e que
do pelo Sr. Cui.tha Yasconccilus ua sessão de 3 do cor- eUa não carece do emprestimo de 300:000$ para ;:.atisrente mez.
. fazer a)s seus empenhos.
O Sn. VALLASQUES motivou e mandou â mesa o sePortanto, senhores, tenho justificado o meu voto conguinte
tra a proposi~ão.
REQUERll\IENTO.
O Sn. ·,rxscONDE DE JEQUITINllO:-inA:- Peço a pa« Itequeiro a dispens:t do resto do interstício para en- lavra.
trar na :;es~iio de hoje a proposição que autorisa o governo
0 Sn. D•. l\IANOEL: -Estou tr:mquillo d'ora em diante,
para pror0 gar a licença ao CC' OS lhe iro TbOtnaz Xavirr senhores (Já se sabe que n~o me refiro ã sessão de~ te anno, ·
Garci..tde AlaiCida.·......; Em 9 de s.tembro de 1869. - Val- . tlue cst.~ a findar, mas para as seguin:es) ; nào deix:.~rei
lasques. »
pa~sar nenhum projecto que trouxer augmento de uesSendo apoia lo e entrando em d1scussão, depo!s tie al- peza fem o mais acurado c:xarno, o só llle darei o meu
gum~::; observações do Sr. visconde de Jequitinhonha voto quanllo a necessidade da despeza for cabalmente de-~
jmpugnDnlo-o, o Eeu autor pediu e obteve licença do momtrada. Não hei de contribuir para o futuro desast1 oso
senado para retira-lo.
que homens imprudentes prepa1 ão ~ ('Ste abençoado solu.
Comparecêrão no decurso da ses ã~ nu is 5 Srs. seO Sn. PRESIDENTE : - Tem a rala na o Sr. viscomh!
llldor(S,
llll Jequitiahool.la.
·
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0 Sn. YISCONDE DE JEQUITINIIONllA.: - Sr. presi-·
rleute, descoull~ci as luze> do no!.n·c orador que me preceJeu, desconheci igu:~lmente o zelo e f~rvor com qne
tem o nobre orador sustentado sempre na c<~sa tudo qu •11t::> é relativo a melhoramen~os matcrLcs, e sinto summamcnte que nos ultimos tli.ts da sesslo de .se o hom:Jdo
membro um exemplo, estabc:lecesse urn prccerlenLe contra tudo quanto tem s:do pratica seguida geralmente
por elle.
Eu creio, Sr. presidente, que o fim do noLre orador
foi unicamente despedir-se do senado nos u!timos diJs tle
H;>ssas seosões, e estabelecer. u!!la regra que elltl crê que
lu de seguir nJs sessõe~ futuras.
Pelo que diz respeit:l, Sr. pro>idcnte, á despedida,
eu tamLem desejava fa!lar h.•je para me despedir dos
meus hon ados coll<'gas, mas, longe de seguir o exemplo
do honrado membro, ~i.50 ver~da.d1versa; eu quero d<!sT e.:lir-me em paz, quero fazer aos meus collegas a voutade, ganhar-lhes a b~nevolencia, para continulr a oLte-la
n 1 ses~ão seguinte, se, Sr. pr,sidcute, fôr vivo então.
· PoLI q11e diz respaito aos protestos que fez o honrado
meinLro relativamente ú ruax;ma que tem dtl seguir wbre
objectos tJes, de ela· o ao senado que me não julgo hoJe
sulliaieu~ementd h:tbilitaclo para dizer como hei de proceder cm casos t1es na sessão segu:nte.
Sr. presidente, cu disse que tiaha descc.nheci lo o honrado memoro qu~ndo ouvi o discurso· por dle pronunciado J<:lati~amente á companhta para a navegação do
Jequitinbonha; o nobre rnemb. o disse que teria o thesouro publico de fJzer uma despcza tal vez pelo meno>
de SOO: ODOS. Nao posso comprtl1cnder isso; conheço
tanto quanto. o senado o estado desta companhia, a
mancil'a por que foi o corJLrato feito, suas condições, e
dellas se não podem de l'órma alguma colligir o que diz
o honrado memLro.
Agora, pelo que re~peita á utilid<·d l ela rnqpreza, pelo
que respeita á utilidade da navegação do rio Jequitillllonba, nJda accresccntarei, porque o honrado membro
tomou o trabalho de demonstrar que realmente a comJl:..uhia era de ~rande utilidade; por isso nada tenho a
Jizer, visto que todos conhec<m a sua utilidade.
J>ortaato, uma vez que a obra é ulii, que a cmpreza é
importante, que tem ella de f ;Zer a pl03peri.Jade d<! duas
vu lres conurc .. s da provincia da li:.t.hia que vivem em
\nua Yerdadeira mo~te civil e natural, cujoo recurws
alias são importantíssimos; uma vez, emflm, que tem ella
de dará província de 1Uinas um p,,, to excellente cle mar,
~.:u nada mais direi para não roubar a attençíl.o do senado.
Passemos. agora, Sr. pre3idente, ao ponto l'ClJtil'am~·nte
ao emprest1mo.
·
l:lo discurso que o senJdo acabou de ouvir colligi, ·ou
]ll>de-se colle~ir, q.ue a V?taç~o que vamos dar e que já
iemos darlo e anll-constilucwn.J, po·que disse o nobre
ll!embro nesta c:.Jsa : • Já se rfjeilou e&te aono e~ta
vropo~i\úo, e entúo o nosso regí.neuto não p rmitte que
se renove no mesmo anuo uma proposição r•·jeitada. •
Senhores, primeiramente aquillo que estabel.:ce o nos·
so regimento não é, nem ~c póde entender, mrtteria constitucional, é apcuos reg•mental, estabelecem-se apenas
l'egras segundo as quaes o senado deYe p; oceder nos seus
trabalho>; e em Sl'guudo Jogar cumpre ver que o rrgimento não póde de maneil'a al5uma determinar se ba de
discutir ou nào as proposições vindas do. camara dús Srs.
deputados .. Por outros termos; eu talvez me ~:xprimo
mal: o regimento nào pódc determinar que o senado ini'Ilnja e viole um artigo da constituição, neg·mdo á ca:mara dos Srs. deputados por esse artigo regimental "
iniciativa da proposição, sómente porque foi ella antEciJlada uo senado; ora, reconhecida a inici11tiva da camara
dos deplltados, obl'ig.do e o senado a discutir segunda
vez u~ mesma sessão~ pr. posi~ã,o da outra c:Jmara.L~go,
o reg1mento uão pod1a ter em VIsta senão regular a luiciativa do senado.
Assim, devemos entender que o que o regimento determinou 10i que duas vezes se nao in'cia na mesma
scs~ã~ uma proposi~ào i que, ~ma .v~z. rejeitada uma proJ>· 'tiiÇao neste anno, nào se poJe In!Ctar a mesma propl)~iÇlO c no.s mesmos lclmQs, E' isto o .que o regiTucnto

d~termina;
~mdo

mas o refíimento não podia prohiLir que,

a mewu propostção da camara d.:>s Srs. deputados 1

o sell:ldo tome della conhecimento. Não, porque é liv1e
votar contra ella.
Ass:m, quem ;•o:ou contra a proposição iniciada 110 se..
nado, se Julga identica á da camara clos deputados c in·
teiramente na.> nwsmas condições, é livre votar contra
dia; porém não quer isto dizer que em consequencia
do· nosso artigo regimental não 1Javemos de tomar co..
nhccimento da proposiçíl.o Yi!lda da camml dos S s. deputa~o;, porque no sena lo ancecelentemente fóra esta
proposi\ão inciada.
Ora, ago~a w creio que, se o senado examinar Lem
uma c outra proposição, isto é, se examinar a proposi~ão
in'ciada no seno1do e a proposição vinda da cam 1ra dos.
Srs. deputados, ha de achar grande àilfercoça entre una
e outra; e entíl.o, se cllas ~ão di!Terentes, como não somos obrigados a tom:ll' em consideração a proposiçíl.o
vinda dd caooara dos Srs. deputarlos ?
Como, se aqui me,mo poddriamos uós iniciar a,proposição que veiu da camJra dos Srs. deputados ?
· Sen(Jo isto assim e não querendo e11 demorar o se~
llldo, porque é boje o ultimo cli.l da no,sl sessão, c demais, des~jando que ainda se tome hCije em considt'raçâo
úULros objectos marcados na o dem do dia, limito as minhas observ"ções ao que tenho dito, pedindo desculpa ao
senado, p~cliu 1o descul ea ao lnnradu :nemLro, cujas proposiçi;ies contrariei, de o ter feito.
·
O SR. PRESIDENTE:- Não lllvendo mais quem pl'ça
a palavra, vou pór a votos a proposição.
O Sa. D. :MA"'OEL:- Peço a palavra.
0 SR. PRESIDENTE:- Tem a pal.lVra.
O SR, D. MANOEL:- Sr. presidente, declaro que
quando me levanlo para faltar nes>a casa não tenho em yis·
ta captar a benevolcncil de n:nguem; o'que Lenho em mira
é obedecer aos dictames de minha cousciencia, é cumprir
o dever de representante da nação, expondo os motiYo:>
que me levão a dar ou negar o meu voto a este ou áq11<:lle
projecto, a esta ou áquella med.da.
Quanto aos argumentos que forão adduzidos em sus
tentaç~o da propo~içào e 'm impugnação ás poucas re~ ·
flexões que fiz, parece-me que é f'acil· destru~los. l'ião
se negou que houvesse uma de~peza con.;id. ravel, ape•
nas se affirmou que não poderia chegar a SO•• :OOOS. Que
scjíl.o soo, 600 ou ~.oo:oooa, é indiiTerente em vista do est~do do paiz, que imperiosamente t•xige a mais severa
economia. O deticit é infallivel, e nós fiel remos seru meios
de satisfazer os nossos comprombsos.
0 SR. DANTAS: -Apoiado,
O Sn. D. 1\IANOEL: - Ou havemos de ser ob1 iiadr.s a
lançar novos impo: tos sobre o paiz, ou havemos de viver a viJa miseravel de cmprcstimos...
·
O Sn. DA:-il'AS : - Apoialissimo.
O Sn. D. 'MANOEL:- .... expediente funt>st,~, que
apenas é admissivel em circumsl;mcias extraorJinarias;
ou quando os emprestimos teem por fim dar impulso a
industrias que compeu~ão amplamente esse r( curso
extraordindl'io, augmeulando a producção ? dan-lo lucros
taes que chegão p,ra amortlzar o capllal, pagar os
juros, etc.
·
Porque tenho fallado em favor de algumas emprezns,
não se segue que vote por todas. Para as proteger todas
seria de mister gastar sommas enormes. E onde estão
as rendas para atimentJr e.-s.l f..:bre de emrrezas que
de tempo a esta parle tem uppa··ecido? E, dado mesmo
que houvesse abundaucia de capitaes, conviria deslocalos para os laoçur nas emp1 ezas, muitas vezes arriscadas
e quasi sempre mal.calculadas! São estes o; pontf•S qu~
deviào sor eluc· dados, e não soccorrer-se a generalicl<~dcs
para sustmtar-se a proposição que es:lt sujeita â de·
!tbel'ação do s<·nado.
Repito, senhort'!l i basta de em prezas suhvenciadas pelo
estado, é tempo de pa1'a!' na carreil'a prccipitosa cm que
nc.Js temos lançado. Pela n1inha parti.! e~tou t!isposto a
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siderações mais pCideros3s r~guláriio a votaç~o na :ta e
2a di$Cussãt•, e hao de dirigi l.t n:~ 33 •
N.1o quero .cansar·mais a at·euçilo do sen~do, nem dar
pretexto a que se di 0a que d"~•jn demo ar a lldop~ão da
propo;içào contra a quar continuarei a votar. Farei to·
aos os t sforços p:~ra conservar oS relações que tenho com
muitos merni.Jr·os desta casa; mas decluro que n.1o as
procuro, nein quc:ro ter com alguns com quem ha muito
as qud.Hei para sempre.
0 SR. 1\URQOEZ IJE OLINDA : _.... Peço a palavra.
0 SI\. PRESIDENTE :..._Tem a palavra.
O SR. !lfATtQUEZ Dt OLI~DA·:- Sr. pr~'sidente, n1!o
posso deixar d~ dizer :.tlguma cousa 6l!ll favor do projecto
que está em discussão.
O nobre Fenador que acaba de fali ar estendeu -se ern
considerações a• respeito do e~tado do nosso thesouro :
:.tcho-lhe 1azão em tu lo, mas tenho de pedit·-lhe que pon·
dere no que vou di ter.
O sellâdo ha poucos dias acabou de vo•ar o emprestimo de 6;000:000~ t·m favor de uma obra; é o·sC'na lo que
ha de rejeitar o emprrstimo de 300:000S em favor de
outra? Oemprestimo de 6,.ooo:ooo~: foi dado· unicamente
O Sn. FONSECA dá um aporte.
· para duas províncias; o ernprestimo de que fe trala, que
O Sn. D. MANOEL:- Sem duvida; e é por isso que é de SOO:OOog, tem de ap: ove·itJI' e é neccssario para cinco
não qu<>ro ver· o paiz t·a contin.gtnda de nào ter mdios provincbs. O erupresfimo de 6,000:000~ tem dtJ aprovei•
}1ara sati~f zer a del'ercs a que está obrigado por cGn- ta r a d·ua?. provinc!as 9ue dt:Laixo da mesma· relà)âO
tratos solemnes.
p~ra qae fo1 conced:dO·.Já gozão de um grtinle Lonf'fiCIO;
II~je, senhore1, as cmr.rezas tecm-se tornado uma ver· 0 emprestimo de 300:000~ de que se trata agora tem de
dadeira especulação.
aprove:tar c é uec~ssario para cinco províncias que de.;
bdixo da rtla~ão para que é pedido nao gozão de l>entfr·
cio nenhum.
O Sn. DANIAS: -Apoia·lo.
O Sn. D. 1\JA~OEL:..:... Ol.lteru-se um privilegio para
No norte entre os portos frequentados por t>sta comp~-·
uma empreza, e vende-se em pouco tempo por SO, 1.00 e nldanão ex:ste uma navegação de vapor cos1ei a: no norte
200:000~. (Apoiados.)
.
do imperio, do Pa1 à até o Ceará, existe uma companhia de
1\tas, senhores, começa-se uma obra, gasta se sommas naHgação costeira por vapor; no sul do.imperio, do llio
muito superiores aos calcu~os feitos e· recorre-se á as- de Jaoei1 o· para Santa Cat1l1rina, existe uma comp:tn!Ji.l de
sembléa geral pedind..1-se uml bUuveução, e immedi:Jta- vapor. Entre o Rio de Jalleiro e o Espiriro-Santo existe
n:ente se dil que, se esra não for ddda, a em preza morre outra; entre o mesmo porto do Rio de Janei· o e Caru·c perdem-se todos os capitaes ja empregados nelll.
vdlas existe uma compan!li.1 de vapor; de Caravcllas ás
Alagoas outra. Note-se que todas estas companhias são
O Sa. DA:NIAS dá um aparte.
auxi~iadas pelo governo. Mas no espaço que vai das AlaO Sa. D. :MA.NOEL:- o primeiro auxilio não é bastantf' · goas para o Ceau.í. não lla navegação nenhuma de vapor.
:rede-se se"undo.
Onde irâ p:na 1• 0 paiz com taes especu: · Pois quanào se favorece a naveg~ção em todo:; os ou0
: tros pontos do nosso litor:.tl ha d·1ne negar a esta uoic<.t·lações?
. mente o favor que se pede?
Cumpre ao senado oppôr o seu voto a taes pretenções,
Eis aqui a qu.·stào posta< m to la a sua clareza.
prevell!r o mal q~e a mania f~bril das emprezas ha de • Quaes ~ão as circumstancias em que se aclta a compJ•nbia para merecer este favor? Na i sessões p::ss.ldas eu
causar t:J.lvcz em epoca não mu1 remota.
O SR. D.A:NT'.A:S <lá um aparte.
trazia tauel!as e demonstrações para rnost,.ar a receHu u
o SR. õ. 1\fANOEL :-Seria bem bom que ru ~ess~mos t ~~.espeza d~sl~ _corDJln.nhia e o m'l.dO por que tem emprc-:ver os nossos rios n:~vegados e a commun'cacào estabele- t>~do seu capttill. HoJe não trouxr, nadl d stn\ ~orqllo
cida entre as provincias, comarcas e ruunicfp: 03 • mas é. uao contttva com esta d1scu~·são. Eutretauto; d.rc·l ~eiu,
·
Jtreciso proceder com pausa e crite1 io; e não queJer fazer : pr eAalguma col ~sa.f .
.
~
tuJ.o de repmte.
·
· , . compan u~. requenta . 1,,, po 1o~, . n.. o comprr 1J?Ddtdo o do Recde, por·to cen~ral da navegação. Mu1tos
Calculémos os n'lssos recursos, não perêarnos de. vista dt!:.tes por·tos não se communicavão stuãci com· as resas nossas renrlas, não preparemos um trr::t~ futuro á nos-· peetivas capitáes, e todos· pcír me i()· de j:mgadas. Hoje já
sa po~teddade, que cm vez d:e abençoar-no.:!' nos amai- : manti'em commc: cio com outras· prov·incias, para on i e ·
diçoará.
mandiro Feru pJOductos, e dond.J rebêuem mercadori<Is
Passarei, senhores, ao cm presUmo de 300:000~.
:que até nlii não tinhão consumo. NesS'eqJortos tem-se
. ·d d d
d d ·
li' ·
.
dt!senvohido a cu·ltura de generos alimeoticio$; que exA .d:gm a o o se~ 1 0 evta rep(' Ir .est.e.art•gn i mas porlão-se para as capitaes. Pela· fac I;dade de transporte
inl't:hz~~ente elle~. seira, app;ov~do, como,1~ ~? 1 • ~a. ia. e 2a 1em corriJb a estaLele~e~-se a:li mui~a genttl que se tea
rllscu~. ao. O re~tm 110 1 ,~ falia de JDICWlJVa' ó um.a empreg~do naque!Ia agncullura; e su por estelado:conarguc.a cle que 'e lançou .Il'I<IO para coho~estar o pr~cedt- . sidt:re-se a Ílllportancia d'esta companhia. Se faltar a
men~o daq.u~lles q~e app 1o vão 0 empres~Jmo. O regJmen · :comp•uhia, estes pequenos estube!ecim·cntos teem de perto na o pe1m1tte, e com razão, que 0 ~l!wclo na mesrua dl:!J-se, e a industna que se ia desenvolvendo nestr s
~·essão reprove e approve 0 mtsmo ObJecto.
portos ha de desappnecer, e já com grave pr~juizo d'ess11s
rois o senado examina uma proposição da. outra ca- fami!ias que para alli forâo emprrgar seus limitados camara, nega-llle o seu assentimento, e poucos dias depois pitaes. Depois dos gen'eros alimenticlos hl dtdir a cu lvolta a illéu capital dessa prop~siçilo em outra que tra- tura dos geueros de exportaç&o ; .~ é miste.r dizer ~ue
ta de diiTerentes assumptos e d1z- se: nilo,ha dez ar, nem em alguns r~ortos C!sta uaveguç;:l.o Ja tem amrna·~o a illn.
violaçi\o do regimento, porque a medi.Ja nlio f11i iniciada no (1-Jçllo oe algul!s estabdecimeu1.os pela certe1a que ha\·ia
senado! Oude está essa distincçrw argu.:iosa no r<'gi· , daLcilid·ad~ de trnD-'portes. E tudo isto ficará perdido!
1ntulo ~ A bo..1 logic~, a dignidade d.<l sen<Jdo, aconselhào, · Esta cuntpanhia. foi fomuda c0m o capital de GOo.oooa:
ou· ;u1Les ord~ntl.o, _a nje h;üo do urtigo ; mas outrus cou- de>tcs os accionistas já entrár:l:o com 505;000~. Mas o
ü5

impedir com o meu roto, e algumas vezes com a minha
palavra ....
O Sn. D"U~TAS:- :Eu tamb~m.
O Sn. D· 1\[A·NOEL: - ... que se ron'illue a sub,en·
cionlremprezasmal pemadas, cuja execução é dillicílima e
u az araves cJlUS ao paiz por d;latados <~nnos·. A mania d11B
emp·~ezas foi uma. das prin~ipaes C11~sas das grandes·cris~s
financeiras na. Europa. Já t1ve occ·asJão de dar dcsenvolvrmento a esta propo$içro quando me oppuz a um projecto
relativo a estradas de furro.
E' notavel que nem o nobre senador que figura no coutrato,nem o governo, d s.essem nesta: casa urna palavra a
respeiro da em preza r! e que se trata. O ~e nado ouviu o
laconico di!>curoo do: nobre ~ena dor pela Ballia que cootraJou a navegação do rio ll'q·ultinbonha; e de certo não
colheu esclarecimentos que o orientassem a dar um voto
consciçncioso em favor do contrato.
Pois Lem, carregue o lhPsouro com mais uma subven·
ção de náo poucos contos. de 1óis!
Quanto se gastl já com. as subvenções das viasferreas
e outras emp ezas de um fulUi o duvidoso?

... O EM D DE SETElHlRO.
cmprf'go ~!c~Le úiu!tdro em ol>r.:1s nccr.ssarias, e pa.rticulurmento os prejt.itos q11e el!a tem. ttdo não fhe p~r111. (tem coutinu:.~r· cm suas t~pcraçõe~. Sm:o n.1o ter trazrtlo
as tabrllas dêmvnstraLivas Je tudo hto, porque, como
j;i Jisse, ujo co.~Lava hoje com esta. ~i:cussão .. Em um
trapiche ll':l Recrie c um cátls q_u•l for necessarJO. fazer
ga:t.ou ella 4.5:000~. Em um tr~ptchc. em T<>mJndua despendeu 3S: OOOS, assiu1 como em traptcllcs que .foi nece:-SJrio construir cm outros porto>; apontarei um, nu o
me lemuro d s outros, e é um em G(•yana, (lll que
ga~tou 15:000~. Em Tummduá construiu um tr i llo de
Í'erro di! urna [.-oua de extensão para ligJr es!e porto com
o do Rio-foJm~lsO por meio de um canal; e ne~tl thra
"astou mais do 17:Goog. De todas est8s ol•ras a compa
~hia ~ó poderá aprovei!ar o t1 api'C11o do Recife i tortas as
outras ilcad.Jõ rcrdidas. .
.
Não p(l(lendo a companh ~ manter a nan~gação com o
capital ele sua formr.çno, pl~:u 1.0 g'>"erno ~.:cul~u.d~,roro
o deva r ao dc·bro. Mas, nao t( udo ella fe1to dJVJdenJos
cm C{lOSO.lUencia. €103 prejuizos que km tiq<), D~•) tem
::<c!lado que:u quc1ra !otna r· as arções que hoJe e~tao autorísau;;s ~té 1,':W0:000$. E feia ruesm.1 r~.tzão nao acha
IJUCrn Jl,e fuça empre~timos.
.
.
Eis as circumstanci~s em que se ad?a a Céimpa.nlua
ConsidéfC·SC agora que, estando r..~\·o;-ccrdo todo o h to a!
<lo Brasil com lllV(·g:,ção de vapor, so aquelle espaço que
,ai dos Atagoas ao Cc~rá está amraçndo de ser pr~vado
cleEte úcneficio. Se ti' a náo for: s?ccorrrda~ km de ~lssol
\'cr~H', e isto cem grave. pre.Jutzo.não w dos acc,on s
t~s, coroo do3 muitos Jo.gares que tlla fl:e~uenla cem
seus uarco.•, e íguulmcote com grave prt-Jutzo do thesour<', o qu:.l não p( quenas ~antagt IlS cu lhe desta u~ ·
vegaç~o. E, se o go' e1 no qu1zer prom.over a creaçao
de outr.1 companhia, cnt:to ha .de ser ob~~g~dJ a conceder
maior(S f;..VOlCS e a. f~zer mawrcs suc:Jfi,Io~.
Eu conclrúei dizendo que no csl;;do em que se acha
a compan!Jia, allcnlos os íoteressc.s pu~licos lig..tdos n~sta
empreza, e considerada a votação;; menor do elflpresLJ!Uo
para uma e:,tt·;.da, a dtuegação de6te favor sena a mazor
!!e lodas e:.s ínjus\i~as.
0 Sn. VISCO~DE DE JEQ-OITnl'fiONIIA: - VotoE.
1\'ão !Dven fo mais quem pedisse a palavr~'- foi c~rer~
1;a,Ja a ditcussão, e, posta a votos a proJ?osrçuo. fot apJ) ovaJa para suuir á sancção im pc, ia!.
IUSP.ENSAS A ES'ItrDJNTES.

Seguiu-se a ga discuss.iJ da emend1 substit.ufva da
propo~i.;;io d.1 camara Jos deputados que autonsa o governo 1a:·~ )11. n.lar admii tirá m,atricllla e act~s ~las materbs de dtverws annos das faculdales dil drruto e de
mt dicioa, e da esc(, la central, os <t~tudantes Err.e>to Julio
J?.z,l,.!eira de nicHo c outJ os.
O S.a. VAséoNCI Lt.os: Peço a palavra peJa ordem.
0 Si!. PRESIDENTE: Tem a palavra.
() Su. VASCO~CELLOS :- S·. presidente>, eu n~o sei se
acaso, rejeitada e~la emenda agora, torna-se a cliscutit· o
projecto, ou se w rnt~nt!e &b~ol_u.Lameute 1 ejeitados tanto
a tl)l(;Uda como o proJecto pnrnttt vo. .
O S.R. PRESIDENTP. :-A propo11Íção foi rejeirada na 2a
dLcus~ão, e po.· isso u~o pódo ser nu.is discutida •.
O SR. VASCONCELLOS:-S:m, senhor; mas, votando-se
3 go. a contra a emenda, entende· se rejeitadas a proposit;:Io
e a< menda?
OSn. PRESIDR:\Tll:- Seguramente.
0 SR. DIAS DE C,\ RVAl.IlO (pela ordem) : -Sr. presidente, eu (!e ejo sallcr se V. t:x. admitte uma emeu la
supprim 'ndo ;,queiJa que passou em 2a cliscus~ão e restaLelccendo a doutrina do project:> que veiu da camara d.cs
deput: dos. C1 eio que nisto [Ião ha inconvonien.Le algum.
A proposiçilo da. cam11ra dos deputad.os foi substituída.
por uo1a medida geral; pod.em.os na. 3l discussã.o rejeitar
a tredidl ge(a/, restube!eccwlo o projecto que Yeiu da.
cama1·a dos depurados, ~o o sen_luo assun,o entender cou~
vcnit•nte; c a proposição g~rul,' Fer4. discutida depois. Eu
não t• n!!() dUvida <tlçuma em Vt tar por um~ resuluçt'io que

conceda ao governo fJzcr estas cJi;reas~E"; m:ls um:~ me
di.Ja desta c.rdem tleve ser reservada par·a o anno st>guin~
lo, porque agora já n5.o ó possivd que o senado so oc~
cupc Je~tc assurnl·lO.
Se V. Ex., pois, rerel>e wn.1 emcntla p:Jra que surpri-..
ma-w a que Fui 11pprov•da c·m 2a discussão, e se resra.
Ldece a d•Ju:rina da propod~ão qun vei u ela oulrJ c:mwra,
eu rc·ml tto·a á mesa; se, J'O•ém, V. Ex. não a recebe, e.s~
cu.o de me pôr em contestaçno com a mesa.
O.Sn. rnESIDENTB:- Parccc-mJ desnecessaria omm~
da de m pf r~ Sl:lào, po1 que, vot<ll•dG"~e contra a que se
prd1 ude ~upprin1ir, .tem-se con~egl! dJ o mesmo fl;n,
Agora p.Jo que pe1 tenca a rcstJbel,·cer-Fe em 3a di se• IS·
silo a p·opJ~ição da camJra dos d~!putados 1e,iei:ad:.t. <m.
la, só por meio de cm; nda poderia is lo ser fe lo; mas CQ
não me reco: dJ ce pncedentes ~emelh:mtc:s.
o SB. l), l\1A.NOU.: - Isto ll~O póJe entrar'·Cm aa
discussão.
O Sn. Fnnunu Pn;vA (1 o secretario\ • - Pó !e res,.
tauelecer-se o pr11jecto da camara dos Srs: àeput~dos.
Foi lida, aper' aJa e entrou em d'scussão a Eeg~inre
EM.END.\,

• Supr.rima Ee a emenda do Eeoado que p::t~sou em 2·t
discussão, e re<tabdeça-se a resolução que \'eiu da o.u..
tra camara. - Dias de Ca1'valho. »
O Sa. 1. 0 SECRETARIO leu um aviso. do mini, t rio
dos negoc:os dJ imperio> parlicipando que Sua Ilbgett~Jde
o Imperador se ctigna rtctber no dia 10 do correLte
a-ez, á 1 l10ra da tarde, a drputat;ão encarreg~da de
s~ber o dia, hora e Jogar do ence1 r<JU!euto úa asscmbléa
geral.- F~cou o sem do inteirO! do.
O Sn. DÚs DE CJRVAl.UO:-Peorando Lcm sobre a
quesl.ão que ara~a de suscitJr·se, entendo que a p·oposi·
ção v nt.la da outra cDmara Dão cstâ fih da dúcussào i se
fosre uma proposit,"ão ioiciad<t no senaJo, a idéa que fi.
vesse sido rc·je:raJa <m 2a d;scus~ão nfio podia Dppa1ecer
na 3.a discus~ão sem que fosse de no\·o <pt·eso~taJa; mas
a proposir,flo qne VClU dl outra camara es.Lá em 3a dís ..
cussão com a emenda.
O SR. rru:sw ZNTE: -Eu entendo que não.

o SR. Dus DE c.unr,\ LUO: -- Perdóe~nw, v. Ex., nós

àiscutiamos uma r-ropos"çío que vciu da cJm<tra dos Srs.
deput.dos.
Es!a proposição foi sub.srituida por uma emcnJa do

se-·

nJdo., q•le p:l&SOU t:m 2a discussão. Entra agora em sa, e
o que iór approvado nesta dbcusstlo como volta p~ra a
our1a cam~ra? s, m duvida. como ememlafeita á proposiçr.o
que ella nos enviou, ~e pass:.r a emenda: l•â:J é uma pro·
posição absolut~ i-oiciada n~ ?asa, ~em r lação com o pro.•
Jecto que discullmo~. Se, p01s, asszm é, a emenda está em
dí.cussão co.m a propod...:ão da outra cama1·a, e nãohaincon·
renit-nte algum em que nesta discussão o ~euado tome
consíderzçâo lanto a p· oposta ür·g·n~l,'como a cmenJa, ooo
ve~o q.ue nislo haja iufrr.cção d.t con~titui, ão, nem do
regimento. Por tuliO, entendo quo. a minhi emenda está
no caso d.e merecer a approvação do senado, se eile eo~
ttnder que a ma teria princip"l da resolução é digna da

em

~ua appro:vaç~o.

O ~R. Pl\ilSIDE~TE :-A err.enda estará no caso de
ser tomaJa c·rn consideração, mas nto a proposição, por..
que foi rejeitada, e m não a dei para a ordem do dia.
Com a aprescntíiçilo porém d.l mc~ma emenda vem a
conseguir-se o mesnJo fim.
Venficando~se não haver casa, o Sr. presidente dccl;t....
rc1;1 a discu~~ão adiada, e deu para OJdcm du uid da sefíUlDtC

se.•s:Jo :

sa d.iscussiio

d~ proposição da c;;mara dos cferut; tios
o governo para prorog Jl' pol' t:o:::ds um anno
a. licença. do conselheiro Tllomaz Xavier Garcia dr! AlmeiJa., e para co:Jceda-la a outros empregados com O$
respectivos vencimentos;
E outras m:.oterius já des:gnauas.
Lc,•nn.to:~-sc a sessão ú.1 /2 hora dt pois do rneio-d ia •.
autoris~ndo
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Cnmpos, Peixoto de Azevetlo , Augusto tle O' ivcira '
A• hoyde, l\lc.nteiro de Barros, Lima Duarte, Si! veira Lobo'
PRESIDENCI,\. DO SR. l\IANOEL IGi'iACIO C,\.VALC,lNTl DE Duarte Brandão, Diogo Velho, Toscano Barreto, Meira,
LACRRBA.
Fiusa, Fausto de Aguiar, Alcantara 1\fachado, Bezerra
Cavalcanti, Dantas, Duarte Pereira e Junqueira ; e os
A's U horas ela manhã, feita a cham2da, arhár~o~se Srs. senadM'ês"iiiã'rquez do Olinda, marquez de AI.Jrao te~,
prr sentes 26 SrP. st~nadores, r~lwnrlo co.m cau~a os Srs. marquez de &1ont'Alegre) marquez de Caxias, visconde
Muuiz, Si! va Ferraz, Paula Pessca, Alme~da Aibuq~&rqw•, de Jequitinhonha, Vascomellos, Dias de Carvalho,
C<.nsan. ão de S·nirobú, WanJerh y, V1:~nna, Mafra, Na Souza e ~ldl(l, Oini1, Souza R.amos, Fonseca e Fernandes
huco e marqurz re !t.mbaem; e rem ella o~ Srs. ~iniz, Torres: e para a deputação que tinha de receber a Su1.
hllanta~, ·bar:Jo de MUI Jtlba, l>arão de Quar~l11m, bar ao de Magestade a Imperariz os Srs. dep11tados Netro dos Rfis,
-v Sna~suna Souza Franco, Carnei1 o de Camp"S, Queiroz monsenhor Marcondes, nandeira Duarte e barão de Portn
Coutinho; Souza Queirnz, Gonçalves Martins, Paula Albu- Alrgre; e os Srs. senadores visconJe de Abaeté e visquerqut>, 1\tendcs dos Santos, P1menta Dueno, Arau o cood~ Sapucahy.
R betro 1 m~rqurz de Caxias, visconle da Boa-Visra, visA' 1. hora dl tarde, annuncL ndo-se a chegada de Su~s
conde deJ t:.bor&lly, viicc nde de Jequitiohonha, visconde
l\Ingestalc s Impm íaes, sahirão as deputações a espera-lo
de Sapucahy e viscon le de Urugua y.
.
á perta do edificío. Entrando Sua Magesta~c o Impera· I,
0 Sn. 1o SECRETARIO 13U um officio do Sr. João de dor na sala, foi ahi recebido pelos Srs. pres dentes e se~
-~ Almeida Pereira f1lho, partic:pando que ror decreto de cretarios, os quaes, unindo-se á deputação, acompa~
3 do corrente mez hou ve por bem Sua l\lagestade o Im· nhárão o mesmo augusto Senhor a• é o lhrono.
rerador nomea-lo m'nis!ro e sccre ta ri? d~ estado dos
Logo que Sua M3gcstade o Imperador tornou ssscntn
negocies do imperio.-Ficou o senado mtetrado.
e mandou que se afseotas~em os Sr~. d<.>putados e sena.·
O SR. rnESIDENTE dec~arou que Dão prdia haver ses- dores, leu a seguinte falla :
são por falta de numero p<ra formar cafa ; e, depüis de
• Augu1 tos e digniasimog Su, representantes da nação:
convid~r os Sr~. ~enadores rresentes para nella perma- - Conunuão no mesmo c&lado as rela~ões de b 1a intelline~ercm, deixou a c~dt i• a, que _torn.ou de n.ovo a occn- gencia e amizade t ntre o imperio e as outras potencias.
par á meia hora depois ~o me10 dta, conv1dando :ntã?
« Nas questões que infelizmente pendem entre a Con·
para dirigir-se ao &eu deslmo a deputação que tem nao so
de apresentar a Sua Mage:tade o Imperador os autogra- federaçãe Argentina e Buer.os-Ayres meu governo prophes dos projectos de lei do orçam1 nto e ~e fix.:tção das cura manter-se na mais pe1 feita neutralidade, fazendo
for~as de mar e terra para o anno financeiro de 1.860 a votosp~ra 'que obtenhiio um amigavel desenlace que pro1861 como t::mbc·m de pedil' rfspeitosamente a Sua porcione aos r ovos dt:ssas regiões o gczo de paz duran•ag~stade Imperial a designação do dia, hor~ e logar da doura.
scs~ão impe1 iül do encerramento da a~semblea geral.
• A tranqui!EdaJe publica permõnece lnalteravel em
Voltaodo a r1eput8Çã? á 11/2 da tarde, o.s.r •. D. l\lanoel todo o paiz.
como seu orador pa1 l cípou q~Je t lla se. d1r1gtra ao paço
« Para melhor conlwcer as províncias do m~:u impe~
da cida lt>, e que, ttndo cumpn.lo sua m1ssão, Sua M_age~ rio, cujos melhoramen:os moraes e materiaes são o alro
taJe o Imperador se dignára responder que ex'. m·ua~ta de meus constantes desejos e dos esforços do meu goos decre:tos da asse!l.'blóa geral ; e que a sessão 1m penal verno decidi visitar as que !leão ao uorte do Rio de Ja ..
' do encerramento teria legar no dia H <lo corrente mez, neil o, sentindo que a estreiteza do tempo que media en~
á 1 hora da tare e, no paço do sena lo.
tre as sessões legislativas me obrigue a percorrer só~
0 SR. PRESIDENTE declarou rrue a resposta de Sua mente as provínc1as do EspiritG-Santo, Bahia, Serg.i~e,
Alagóas, Pernambuco e Parahyba, reservando a VlSita
nraaestade
o Imperador era rcctb'dl com muito especial
ll
•
.
agrado, e convi dou os Srs. se nu dores para se reumrem das outres para mais tarde.
no dia seguin! e ao meio-dia.
• Não posw deix~r de manifestar-vos o meu reconhecimento pelos meios com que h~bilitastes meu governo
para prover âs neces~idadcs do serviço publico.
SESSÃO IMPERIAL DO ENCERRAMENTO D.\. AS~ Augu5tos e dignissimos Sr~. represmtantes da na1;ão,
··
BLE. 1 GERAL
· vosso aruor a causa publica afiença· me q.ue vos empe~
SEM · '~
·
· nhareis rm robustecer cada vez ma!s no espírito de vos~
El'tt 1J DE SETEMBRO DE.1859.
sos cc.ncidadãos a convicção de que, sem a fiel ob~er.~
vancia d1 conslitui\ã·o e das leis, não po.'em os bra.srlet.,.
Presidenfia do Sr. ,l[anoel Ignacio Cavalcanti ele Lacetda. ros ser felizes.
·
« Es1a encerrad!l a sessão. •
Ao m< io dia reunidos no paço do sena-Jo os Srs. deputa dos e senDdares, forão nomeados para a deputação
Termioatlo este acto,· rctir ár~o-se Suas :Magest:;des Iroque linha do rect'Ler a Sua Mugesta?e. o lmpe:ador ~s periaes com omesmo reremon:al com que bavião sido rel:irs. deput~dos Sergio de ~face.do, Te1Xe1ra. Jumor, ~u1z ceLido~, e immediatamente os Srs. (eputados e swa.~
Carlos, Paronho~, S.lmpalO V1ann~, Pl dre1ra, Martmho dores.

