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CAMARA DOS SEMDORES 

55a scssao 

EM 1 DE AGOSTO DE 1860. 

PRBS1DENCIA DO SR. MANOEL IGNACIO CAVALCANT1 
DE LACERDA. 

Si: m siario.— Expediente. — Requerimento e dlscurso do 
Sr. marquez deOlinda. — Ordemdo din- Publicacao 
dos debates do senado. Discurso do Sr. D. Manoel. 
Passaem la discussao.—0 | 1° do art. 6° da consti- 
tulcao. Discursos dos Srs. Yasconcellos, ministro dos 
negocios estrangeiros e Pimenta Bueno. 
A's 10 haras e 50 minutos da manha o Sr. presidente 

ahriu a sessao, estando .presenles 30 Srs. senadores. 
liida a acta da anterior, foi approvada. 
0 Sr. 1° secretabio deu conta do seguinte 

EXPEDIENTE. 
Um aviso do nunisterio dos negocios do iraperio, em 

resposla ao officio de 29 de maio ultimo, coramunicando 
quo Sua Mageslada o Imperador houve por hem determi- 
nar que na provincia do Maranhao se proceda a novas 
eleifiSes primarias nas freguezias de S. Francisco Xavier 
do Moncao, de S. Bento dos Perises e de S. Sebastiao da 
Vargem Grande, visto lerem sido annulladas pelo senado 
as que alii se fizerao por occasiao de precnchef-se a yaga 
deixada pelo senador Jeronymo Josti do Yiveiros.—Ficou 
o senado inteirado, 

Oulro aviso do mesmo ministerio, reraettendo um dos 
autographos da resolucao da assemblea geral que au- 
torisa o governo para mandar passar earta de natural i- 
sacao de cidadao brasileiro a Antonio Yieira Maciel e 
outros; na qual rosolucao Sua Mageslade o Imperador 
consents.—Ficou o senado inteirado, e mandou-se com- 
rnunicar a outra camara. . 

Um officio do'1°, secretario da camara dos depulados, 
acompanhando a seguinte 

Proposifdo. 

« A assemblea geral resolve ; 
« Art 1.0 Fica approvada a pensao annual de 480^ con- 

cedida a D. Maria Garlota Lcitao Bandeira, sera prejuizo 

do mcio soldo a que passa tor direito c percebendo a 
agraciada a pensao da data do decrelo quo Ih'a confenu. 

" « Art. 2." Revogiio-seas disposigoes em contrario. 
« Paco da camara dos deputados, em 26 de julho 

je i860. — Conde de Baependy, presidente.—Antonio 
Pereira Pinto, 1° secrelario. — Candida Mendes dc Al- 
meida, 2° secrelario. » 

Foi a imprimir no jornal que publica os trabalbos do 
senado. 

Foi approvada a folha dos ordenadose gratilicacoes que 
vencerao Ho mez de julho lindo os enipregados da secretaria 
e page do senado. 

Ficou sobro a mesa a redacgao das omendas do senado 
a proposigao da camara dos deputados quo autorisa o go- 
verno para mandar adraittir a exame do 1° anno da facul- 
dade de direito de S. Paulo a Eduardo Meirellos Alves 
Moreira. 

REQUERIMENTO. 

0 SR. MARQUEZ DE OLINDA; - Pretendo fazer 
um requerimento pedindo informagdes ao governo. Para 
o fundamentar tenho de fazor uma breve exposigao. As 
informagdes que eu pego recahem sobre dous decretos, 
anibos da mesma data, que conceddrao a faculdade da mi- 
neragao da turfa da Bahia a dous individuos, um nacio- 
nal e outro cstrangeiro, E'-me preciso expur o procedi- 
raento que live neste negocio. 

Em 23 de julho do 1858 recebl um requerimento de 
um cidadao dos Estados-Unidos, pedindo privilegio para 
minerar a turfa na Bahia, dizendo que era o descobridor 
desta substancia, Eu ja tinha alguraas noticias desta sub- 
slancia e dos trabalbos que bavia na Bahia a eslo res- 
peilo; comludo, nao estava cerlo da naturoza desta sub- 
stancia, e nem sabia com particularidade o quo bavia a 
este respeito. 

Dirigi-me, porlanto, ao director do museu, pessoa com- 
petenlo para dar o seu parecer, e elle rosponden-me em 
31 de julho que nao era descoberta nova, quo era muito 
sabida a existencia destas minas no imperio, e que tam- 
bem nao era ignorado o uso que clla tinba paia illumi- 
nagao. 

O Sr. ministro dos negocios estrangeiros: — Quan- 
do estive na presidencia da Bahia mandei examina-la. 
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O Sr. marqcez de Olinda : — Consultando este do- 
cumento, assentei de mandar, porque costumão ir todos 
os negocios a secção do império, assentei de mandar á 
seccão este requerimento, e, como na mesma occasião, 
depois que recebi este requerimento, me foi apresentado 
outro para o mesmo fim de um membro da camara dos 
deputados, o Sr. Barros Pimenlel, mandei ambos á sec- 
ção. A secção, reunindo ambos os requerimentos em um 
parecer, deu o parecer em 28 de agosto. (Vou referindo 
as datas, pois isto é preciso para entender-se a questão.) 
A resolução tomada sobre este parecer é de 29 de se- 
tembro : já se v6 que não houve muito pressa na reso- 
lução, porque medeiou o espaço de um mez do parecer á 
resolução. Direi de passagem que nesta mesma época, 
nos fins de agosto, eu tinha em minha mão dous reque- 
rimentos de outros emprezarios; entretanto a resolução 
foi cm 29 de setembro, um mez depois que recebi o pa- 
recer da secção, que não teve muita pressa em resolver 
o negocio. A resolução foi conforme com o parecer, 
adoptou-o em todas as suas cláusulas, e, na conformi- 
dade deste parecer, baixarão os decretos concedendo a 
faculdade da mineração, menos na parle relativa ao pri- 
vilegiu, que a secção não concordou nisso; e o decreto 
conformou-se com esta opinião. 

Esses decretos costumão ser remettidos ãs autorida- 
des que os teem de executar, e só são remettidos quando 
os interessados o solicitào. O estrangeiro solicitou imme- 
diatamente a expedição das ordens: foi, portanto, um aviso 
ao presidente da província com data de 8 de outubro. 
Quanto ao outro, não se expediu nunca aviso para a sua 
execução, porque nunca appareceu solicitação do inte- 
ressado; esse outro é que era o Sr. deputado Barros Pi- 
menlel. Sabi do ministério em 22 de dezembro, e até abi 
não se tinha expedido ordem nenhuma para a execução. 
Dahi se vê que, se ha queixa, só pôde ser da parte do Sr. 
Barros Pimentel; entretanto elle mesmo não requereu, 
como é de costume. 

Expedido o aviso em 8 de outubro, já eu tinha em mi- 
nha mão, desde fins de agosto, dous requerimentos, um 
de dous emprezarios, os Srs. Costas, com data de 23 de 
julho, creio eu, outro de outros emprezarios, dentro dos 
quaes estava o do Sr. tenente-coronel Martins, e este com 
data de 17 de junho; recebi estes dous requerimentos 
nos últimos dias de agosto, remettidos pelo presidente da 
província, com data de 20 de agosto, e no dia 2 de se- 
tembro forão elles para a secção; já se vê que eu não 
demorei os papeis dos Srs. Martins e Costa em minha 
mão para favorecer os outros pretendentes; recebendo-os 
no ultimo dia do mez de agosto, porque elles forão data- 
dos da Bahia de 20, no dia 2 de setembro mandei para 
a secção. A secção foi de parecer que aquella substancia 
era do propriedade particular, e que por isso os suppli- 
cantes não precisavâo de licença; e que isto está na con- 
formidade do parecer de 28 de agosto sobre os dous pri- 
meiros pretendemes. Temos aqui, portanto, duas ques- 
tões: se esta substancia é de propriedade particular ou 
de propriedade publica, e se este pensamento já estava 
exarado no pare er de 28 de agosto. Não entro nesta 
questão, agoia não o a occasião própria; ambas estão 
tratadas em um longo parecçr dado pela secção do impé- 
rio; não vem ao caso o modo por que forão consideradas 
estas duas questões pelo governo do então. 

Quanto á opinião de que esta substancia é de proprie- 
dade particular, entendia o governo que não. Ora, os 
pareceres do conselho de estado sabe-se que são consul- 
tivos; o governo pôde apartar-se do seu entendimento, e 
entendeu o governo que não era propriedade particular. 
Quanto á outra parte, se era esse o pensamento do parecer 

anterior de 28 de agosto, entendeu que não se achava 
isto expresso, que este parecer não foi nem podia ser 
tomado neste sentido. Não entro nestas duas questões, 
porque não vem para o caso este facto. 

Deste modo, removida por um lado a questão do di- 
reito de propriedade do descobridor, e removida por 
outro lado a questão do propriedade de particular, enten- 
deu o governo que podia fazer, c não havia razão para 
que negasse a concessão; mas que precisava de esclareci- 
mentos. Importa observar um facto: pouco antes ura 
indivíduo de Pernambuco havia pedido a faculdade para 
lavrar uma mina, não me lembro agora se de carvão, de 
pedra ou de ferro  

O Sr. presidente do conselho: —Carvão de pedra. 
O Sr. marquez de Olinda: — .... de carvão do pe- 

dra, dizendo que era em sua propriedade. Eu entendi 
que devia saber que trabalhos erão esses, e que direito 
de propriedade era esse, podendo acontecer que esse di- 
reito, que elle dizia de propriedade, fosse simples ar- 
rendamento, e a concessão da mineração nesse caso podia 
fazer com que apparccessem difliculdades com o dono do 
terreno. Em conseqüência disto mandei ao presidente 
que informasse sobro este objccto; ó o que fiz a respeito 
destes segundos pelicionarios; ambos allegavão o direito 
do descobridor, ambos allegavão o direito sobre o ter- 
reno; mandei ouvir o presidente. 

Eis aqui, senhores, a grande novidade; o grande inte- 
resse que linha em demorar este negocio foi fazer aqui o 
mesmo que já havia feito a respeito de um requeri- 
mento analogo, e querer evitar duvidas para o futuro. 
Pedi, pois, informações ao presidente da Bahia. 

\ierão as informações, e essas informações devião fa- 
zer suspender por algum tempo qualquer concessão que 
o governo quizesse fazer. Por um lado dizia-se que este 
terreno, em que se execulavão esses trabalhos, estava 
em litígio, que o supplicante estava em demanda com F. 
sobre a propriedade deste terreno; por outro lado di- 
zia-se que a compra daquelle terreno estava nulla por 
falta de legalidade no acto da venda. Eu não entro aqui 
no exame destas proposições, não as dou por verdadei- 
ras; talvez não seja nada disto assim, mas c o que se 
collige das informações. 

Pedi, portanto, informações ao presidente, e não as 
repeti sobre este objecto : o presidente as foi mandan- 
do á proporção que as recebia, porque tinha de ou- 
vir as autoridades do logar. Depois mandei ao presi- 
dente que soubesse dos interessados quaes erão os loga- 
res onde querião minerar, porque, a fazer-se a conces- 
são, era preciso por um decreto determinar o logar, ou 
pelo menos em geral uma "designação qualquer, e isto 
porque um dos pretendentes disse depois, quando man- 
dei fazer esta designação, que elle não determinava 
logar, porque os trabalhos que tinha feito erão súmente 
para o carvão de pedra, mas que, para a turfa, o gover- 
no marcasse onde quizesse. Visto, pois, que elles não do- 
terminárão os logarcs, mandei então que se soubesse 
onde querião que se realizasse a concessão, Eis abi as 
ordens que expedi ; e essas mesmas ordens, particular- 
mente a ultima, mostrão que eu estava resolvido a fa- 
zer a concessão. Já se vê, portanto, que por ura lado 
a concessão feita ao americano não pôde dar occasião 
ás reclamações que se fizerão aos aclos do governo. Já 
mostrei que não havia vontade nenhuma do favorece- 
lo com prejuízo dos outros ; o passo que tive de dar nos 
actos que pratiquei a respeito do primeiro mostra quo 
não tive vontade de occultar o requerimento dos outros, 
em que supplicavão os seus direitos, antes adiantei os 
pareceres quanto eslava da rainha parle. 
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Resta-me somente uma circumslancia; feita a conces- 
são, o americano apresentou-se logo, pedindo que fossem 
as ordens para execução do dccrclo, e costuma-se fazer 
isto antes da approvação da assembléa geral, nos casos em 
que essas approvações são necessárias, e também pediu- 
me que designasse o rio Trapigi-Assú, o qual é aflluente 
do Aracahy, marcasse o terreno e particularmente os lo- 
gares dc Barreiros, do Alambique e de S. José. Officiei 
ao presidente, mas aulorisando somente a parte do rio— 
porque era alfluenle do rioAracaby, onde era a concessão, 
c, portanto, estava dentro da concessão; mas quanto á 
designação do logar neguei-me a isto; os avisos forão ex- 
pedidos, e esses avisos forão reraetlidos ao presidente 
para executa-los, na forma do decreto. 

Em novembro voiu com um segundo requerimento, e 
pediu que se separassem as datas, querendo tomar uma 
parte cm uma margem do rio e a outra na margem op- 
posta, c que uma dcllas comprebendesse a fazenda conhe- 
cida polo nome de João Branco, ficando pertencendo a um 
dos pelicionarios pela compra que havia feito. Quanto á 
primeira parte, estava dentro do decreto; o decreto não diz 
que sojão juntas ou separadas; o pclicionario pediu de 
maneira que ficasse no meio, metade de um lado, metade 
do ouüo; isto não é mais do que a explicação ou a in- 
terpretação do decreto, que não houvesse duvida de se- 
parar as datas, lendo 30 de uma parte c 30 dc outra: mas 
neguei-me completamente ao pedido dc que comprehen- 
çlesse a fazenda de João Branco, a qual não se acha dc- 
sjgsinada no aviso. 

Tenho feito, Sr. presidente, a exposição dos actos que 
pratiquei, c tenho dc pedir a cúpia da representação ou 
do requerimento deste americano c do aviso que mandei 
para a província, porque este aviso resolve completa- 
mente a questão; elle pediu que se designasse a fazenda 
dc João Branco, mas eu não concedi isso; declarei ao 
presidente que podia dividir as datas, de maneira que 
ficasse uma defronto da outra, ficando o rio no meio, o 
que está nos termos do decreto; o decreto não diz ex- 
pressamente que sejão unidas, podia dividir-se, e tanto 
mais quanto que... ficando o rio nomeio. 

Accrescentarei agora esta ultima observação. 
No mcz dc dezembro de 1858 publicou-se no Jornal 

rio Commercio um artigo do um dos pretendentes, o Sr, 
Costa, o qual dizia que o americano tinha faltado á ver- 
dade quando, requerendo ao governo, declarou que elle é 
que era o descobridor, o que o havia dc chamar perante as 
autoridades do paiz para convence-lo de que tinha repre- 
sentado com menos verdade ao governo. Talvez que esse 
homem publicasse na Bahia que tinha um privilegio; 
mas não se deu privilegio nenhum. Me esqueci de dizer 
isso: as concessões que forão feitas não são privilégios; 
mas por osso artigo vejo que pelo menos esto pretendente 
estava persuadido de que se linha concedido privilegio. 

O mesmo aconteceu a outra pretenção do Sr. Martins: 
elle eslava persuadido de que se linha designado o logar 
João Branco, quando me neguei positivamente a isso, e 
consta-me que o amerirano requererá ao presidente da 
provincia, dizendo que linha feito estes dous pedidos ao 
governo, que o governo linha annuido, e que, portanto, 
se desse execução ás ordens do governo. Talvez viesse dabi 
a persuasão de que eu havia designado o logar de João 
Branco particularmente. 

Portanto, nem houve privilegio para nenhum dellcs, e 
nem designei esse logar que se diz que fora designado. E' 
o que queria dizer. 

5 

Veiu então á mesa o seguinte 

Requerimento. 

« Requelro se peça ao governo cópia do requerimento 
de Frederico Hamil on, pedindo poder tc.har separadas 
as datas do terreno que lhe forão concedidas por decreto 
de 2 de outubro de 1858, sendo comprehendida cm um 
desses logares a fazenda denominada João Branco ; e 
igualmente cópia do aviso expedido ao presidente da pro- 
vincia sobre este objeeto. —Marquez ile Olinda. » 

Foi apoiado e approvado. 

0 SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA (pela 
ordem): — Não sei, Sr. presidente, se polo nosso regi- 
mento para se propor prorogação da sessão ó necessário 
que se faça o requerimento na hora dos requerimentos, ou 
se depois de adiada a discussão que se quer prorogar. Eu 
desejo, Sr. presidente, que o senado trabalhe mais uma 
hora, e estou convencido do que aquellcs nobres senadores 
que actualmenle recebem com o semblante risonho esta 
minha lembrança hão de muito provavelmente votar por 
cila. Nos achamo-nos no fim da sessão ; ha muitos obje- 
clos de que nos devemos occupar, não só projectos de leis 
administrativas, annuas c orçamentos, como também 
objcclos que interessão apartes, acercados quaes nenhum 
direito tem o senado de demorar. Por isso julgava eu 
conveniente que se prolongassem até o fim do mcz as 
nossas sessões mais uma hora. 

O Sr. Vascokcellos : — Já vi isso annunciado pela 
imprensa. 

O Sr. visconde de Jequitiniionua ; — Assim pode- 
riamos conseguir mais alguns trabalhos. 

Primeiramente não tenho certeza se são indicações ou 
requerimentos; se são requerimentos, se estos requeri- 
mentos devem ser apresentados na hora dos requerimen- 
tos, ou se devem ser apresentados no fim da sessão. Con- 
forme V. Ex. houver do decidir, eu procurarei nessa 
occasião consultar a maioria do senado particularmente, 
para não expòr uma decisão destas a uma votação negativa. 
Resolverei se devo ou não fazer o requerimento ; mas 
antes disso desejava ser informado da occasião em que o 
devo fazer. E' por isso que pedi a palavra pela ordem. 

Quando eu estava íallando um nobre senador pela pro- 
vincia deMinas-Geraes que se sentaáminha direita disse 
que este requerimento tinha já sido annunciado pela 
imprensa. 

0 Sr. Vasconcellos: — Eu li. 
O Sn. Souza e Mello: —Tão justo é. 
O Sr. visconde de Jeqüitínhonha : —Soo foi, Sr. 

presidente, eu não tive deste annuncio noticia. 
O Sr. Vasconcellos : —Estou muito certo disso. 
O Sr. visconde de Jeqüitínhonha: — Mas, como 

disse o nobre senador pela provincia do Rio de Janeiro, 
uma tal declaração pela imprensa prova a conveniência 
do requerimento que indiquei e a benevolência com que 
muito provavelmente o requerimento ba de ser recebido o 
acolhido pela maioria do senado, talvez ainda pela sua 
unanimidade, porque, se desejamos íallar, Sr. presidente, 
só por fallar, então devemos desejar sessões o mais que 
for possível extensas, prolongadas, o a prorogação satisfaz 
esto desejo. Se não desejamos fallar só por fallar, mas 
para fazermos trabalhos úteis ao paiz, então c argumento 
que não tem réplica, é de decidida utilidade c conveniên- 
cia que votemos mais uma hora. 

Nem, Sr. presidente, esse objeeto é novo aqui no se- 
2 
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naJo; pois ji no senailo nao se teem prorogailo as ses- 
soes ? Que motivo havera ainda para que se nao pro- 
rogue em occasiao lao urgente, como esta era quo ncs 
achamos, cm quo 6 preciso salisfazcr sem dnvida as 
necessidades administralivas do paiz, em que se Irata 
de discutir objectos dn tamanha importancia, como sao 
reforma eleitoral, interpretacSo de um dos arligos 
da constiluicao, leis annuas e lei de orfamenlo; 
lei de orcamento em uma occasiao cm que d pre- 
ciso que se eslabelecao novos imposlos, porque esta re o- 
nhecido o deficit: eessadiscussao ha depassarligeiramenle 
no senado ? Decididamente, nao. Como liavemos de ler- 
minar em quatro boras tanto trabalho? Um requerimento 
que se faja no senado leva uma bora, ate o meio-dia, e 
deste raodo evapora-se a primeira parte daordem do dia ; 
reslao tres boras. Quanto as outras tresboras, nds temos ja 
dado provas de que sabemos discutir e eslender as nossas 
discussoes, fallar longam3nle,depe ou sentado. Porisso, Sr. 
presidente, eu, informado por V. Ex., hei de consultarem 
particular a maioria do senado, e o resultado sera devi- 
damente avaliado. 

0 SR. PRESIDENTE: — Coraoislo e uma questao ten- 
dente a regular os nossos trabalbos, parece-me que nao 
esta sujeita as regras prescriptas pelo regimento para os 
requerimentos que teem por fim pedir informafoes: pode, 
portanto, o nobre visconde proper o que pretende quando 
o julgar convehiente. 

0 Sn. visconde de Jeqeitinhonha : — E' indicacao? 
0 Sr. presidente; — Creio que nao. 
0 Sr. visconde de Jeqditinhonha : —Entao e reque- 

rimento ? 
0 Sr. presidente: — Sim, senhor. 
0 Sr.. Vasconcellos ; — Esta disposigao regimental 

c [tara augmentar a bora indelinidamcnte? 
0 Sr. visconde de Jeqditinhonha: — E' sd para 

este mer. 
Comparecerao nodecurso da sessaomais 9 Srs. senadores. 

ORDEM DO DIA. 

PDBLICAQAO DOS DERATES DO SENADO. 

Eutrou era la discussao o parecer da commissao da 
mesa sobre o augmento de prestacao a empreza do Cur- 
reio -Mercanlil p.-.raa publicacao dos trabalbos do senado. 

0 SR. D. M.VNOEL: —Sr. presidente, bci de votar 
pelo parecer; mas estou vendo que ba de scr preciso 
augmentar mais a despeza; natnralmente os Srs. tacby- 
gr'aphos vao ter mais trabalho, c portanto pareco-me de 
justita que seja augmentada a retribuicao, a haver mais 
uma bora de prorogacao.como se nos annunciou e ja cs- 
tara annunciado em um dos jornaletes que alii andao 
pelas maosde alguns, nao pelasminbas, porque nao Ihes 
dou a confianca de lor. 

De\o crer que \ . Ex. e da minba opiniao, assim como 
os outros membros da mesa. 0 senado j.i deve saber o 
motivo do tal requerimento com que fomos ameacados. 
En nao faco raso da ameaja, e heide continuar a cumprir 
o meu dever. 

Ninguem acredita que e o interesse publico qne se tern 
cm vista com o tal requerimento, que, se for apresentado, 
eu 0 examinarei miudamenle. 

Concluida a la discussao, passou o parecer para a 2.a 

O I 1° DO ART. 6° DA CONSTITCICAO. 
Continuoua 2"discussao, adiada da sessao anlecedento, 

do art. 1" e scus paragraphos do projccto do senado re- 
gulando osdireilosprovenientes da residcncia, de que trala 
o art. 6° | 1° da constiluicao, com a emenda do Sr. Can- 
sansao de Sinumbii apoiada na referida sessao. 

0 SR. VASCONCELLOS: — Sr. presidente, desculpe 
o senado que cu occupe por poucos momentos a sua 
altenfao, dizendo algumas palavras a respeito do art. 1° 
do projecto, cmendado como se acba pelomuilo digno 
ministro da rcparlicao dos ncgocios eslrangciros, Tal- 
vez me coriservassc silencioso se nao fosse provocado 
para este debate pelo nobre senador pela provincia da 
Uahia quo sustcnlou o mencionado projecto  

0 Sn. Naruco- — Eu, nao. 
0 Sr. Vasconceli.os: — V. Ex. convidou-mc para a 

2adiscussao; eu niio posso, em considcracao ao nobre 
senador, cm respeito as suas opiniocs, deixar de acu- 
dir aos reclamos dc S. Ex. 

Sr. presidente, quanto mais esta discussao progride 
tanto mais mo conve.ifo que oarl. 1°, ainda depois dc 
modificado pelo nobre ministro, enrerra uma disposicSo 
anti-conslitucional. A minba ronviccao <5 tao profunda. 
Sr. presidente, que, secu visselevantada diante de mini 
uma fogueirae me disscsscm :« Ou lancais-vos nella, ou 
votai pelo projecto », a minba rcsposta seria prompla, 
nao hesitaria cm prcferir aschammas: tal i a forca da 
consciencia do dever,que mccbama ainda a tribuna, nao 
obstanteo desojo ardente de condescender sempre com o 
bonrado ministro dos negocios cstrangciros. 

Respeito os lalentos, respeito asluzes, dos nobres sena- 
dores quo me teem feito a bonra de combater, faco-Ibes 
completa justica; tenbo no mais alto conceito os sen- 
timentos do nacionalidade do nobre ministro de estran- 
geiros, a qucm nao dc bojo conbefo, mas com quern tenbo 
relafoes doamizade ba mais de 20annos; masfareium 
pedido igual ao do nobre senador pela provincia da Bahia: 
pedirci, pois,a S. Ex. que considcre tambcm que aquelles 
que seoppocmao projecto sSoinspirados por senlimentos 
tao nobres e tao elevados como os daquelles que o 
combatem. 

0 Sn. MINISTRO DOS NEGOCIOS ESTRANOEIROS: — Ncm 
nunra foi contostado. 

0 Sn. Vasconcellos : — A questao nesle terreno nao 
pdde deixar de ser imporlanle, porque, jogando-se a anna 
do raciorinio de uma parte e daoulra, embora lute eu com 
a superioridade dos taleutos do meus adversarios, ir-lbes- 
hei oppoudo os argumentos de uma ronviccao siucera e 
leal a causa da verdade. E impossivel i[ue deste debate nao 
saia alguma luz, quo a materia nao fique de maueira 
elucidada a comprebcnder o senado quo nao rcste 
duvida que aquelles que impugnao o projecto teem por si 
graves autoridades, teem o principal apoio na constiluicao 
do estado, e portanto nao podem scr arguidos em tal situa- 
eao de pretender roubar os momentosdesta augusta camara 
occupando-se de uma discussao esteril e sem interesse: 
accrescentarei que, se tao adiantada nao estivesse a sessao, 
eu sem duvida, embora fraco, pediria novas fon.as para 
lodos os dias no senado fallar nesla materia, porque e as- 
surapto que so prcstaa uma discussao a mais larga, a mais 
esclarecida. 

0 nobre senador pela provincia da Bahia a qucm 
acabci de rcfcrir-mc, e a quern deveboje o senado o des- 
gosto de ouvir-me, disse que cu bavia feito dc uma opi- 
niao individual um quinto poder do estado; que cu 
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inhatrazido para a casauma inconveniencia; em uma 
palavra, quo considerava oraculoa um jurisconsullo 
que, ainda sendo o maximo enlre os jurisconsnllos, nao 
podia sor nunca invocado para impor a sua opiniuo 
ncste auguslo c sempre respeilavel recinio. Parece quo 
o nobrc senador quiz inculcarque os nieus argumenlos 
so mluziao a leitura dcssa carta, que com ella eu pro- 
curei dcslruir os argumentos produzidos no scnado, e 
me conientava em nada mais accrescenlar aoparecerdo 
c islincto jurisconsullo autorda mencionada carta. 

Senhores, eu nao acredito que o nobre senador pela pro- 
v inr la da Hahia, que tera em si provas miuhas, nao sei se 
as conservara, provas escriptas da veneracao que Iributo 
ao sen lalento, da amizade que Ihe consagro e doapoio 
raco, mas muito sincero, que Ihe prestei quando S. Ex. 

estava no ministerio.... 
0 Su. Nabuco: Muito imporlante e valioso. 
0 Sh. \ asconckllos:— .... eu nao acredilo que o 

) >re scnai or pela provincia da llabia quizesse assim 
)0r .l|

,le u nic occorre oulra palavra) odiosidade dos 
meus illuslrcs collegas. 

0 SR. Nabuco: Do nenbum modo; proteslo contra 
1SSO, 

lifMrfzp' Vasconckllos: "Senhores, er para a casa uma inconveniencia em qualquer eu sena mcapaz 

.r lt.:'
S,t;":,ia'„<1"anl0 ma's em nma oceasiao em que n6s 

liio." "11 ' 6 serenainente tie uma questao de prinei- 

iurisoikiMi' 0 Cm S"8 cu fa"ava, demonstrando que 
istavi i. . . cn'arre?^0 <'oiifed;ao do codigo rivil ' accordo comieo ein nlfimi nnntf»« ii; 
art. 

> seu projecto 
, omigo cm alguns pontos relalivos ao 

^ .:.tr1
aconstiluifa0> eu li trechos do ' lue me pare iai 
do-se-me que nai 
que eu advogava, reeorri a leitura de uma 

mas (iWrv'V''i l^Ue 1"e Pare iao aFJiar a minha opiniao mas, observando-se-me que na 
vets a causa que cu advoeavn iao erao esses trechos favo- 

^a de me dirigir, na qual manifes- carta (pie elle acab; 

lmnstorirr''uXfa^raseadlU1'Ca<!^eSU: 'T^'''10 tendia 
sacao esta confmda ^ 550 clvl1' cuja organi 

Sr. Teixeira lie p T C"idados- 1V"le s';r I"® 
de termosnm ne,..'6. ^ na earla a q,lealludo seservisse 

i elles nao podiao signi- 
, e nem eu os produziria 

porque fan COni0 cu™ent0 d« aineaca aosenado 
don ulu u-.r ,'"e a rn'n'la razao me tivesse aban- uonaao para eu proceder deste modo. 

r.u (iissc ont'Ti'i a 
Iao forte •! r " A eonviccao deste juriscousulto 

trabalho ja adiantado 

de lernm r rcitas na carta a 
near nunca pouo0 vigorosos; mas e 
ilnak n?;, " "en ma occasiao, e > s neata casa como document 

s® porventuia 
navido talvez 
maneira de expri'mir-" 
0 quo quero d 

que nosoccupamos 
abandonar mesmo todo 

do respcito 
o projecto for 
mesmo alguma 

codigo civ 
adoptado.. Pbde tcr 
inconveniencia nesta 

se do Sr. Teixeira de Freitas, mas 
o que o senado se convenfa de que en 

t _ntn rvnil * 
■sconsulto um 

« S""!" Pr6 

itmo ergiii i,n, . ■ at 

jwrisconsulin /lunto I}0^cr tlo cstado; cu nao fiz deste 
1101";°posito de

m-oracui0 caiiaz de demovcr o senado 
contra o projecto que 

1 ambcm, 
scntimentos mtrFef-s'dente' nao ,iulz 'azor Praca de une . Patrioticos, quo sena pretender o 
servo i'aru outras 
coragem. 

1 quo toca a imprensa, invoquei-a, como a irma da 

nem ostentar coragem, jior- 
pajiel de mala-mouros : re- 

situaeOcs as provas de minba 

'"buna, 
Senho: 

para discutir, 
res, confosso a V. Ex. 

e nao para excitar paixoes. 

'om o Sr. minisiro dos 
que sempre que discuto 

negocios estrangeiros sinto nisso 

grandc satisfacao, embora tenha o pezar de o niio poder 
acompanhar nesta discussao. 

0 Sr. 5I1N1STR0 DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS: —SintO 
muito. 

0 Sr. Vasconcellos : —Do que levo dito se conclue 
que nao levei era mira fazer a raenor eensura aquelles de 
meus illustres collegas que divergem de mim, para incul- 
ca-los como menos alTeicoados as iiislituicfics fundamenlaes 
do estado, ou jiara recommcnda-los a opiniao como poueo 
zelosos da nossa honra e dignidade nacional; fura uma 

retencao temeraria em raim; e V. Ex. achara que eu, ex- 
primipdo-me com alguni ardor, lenbo ate certo ponto es- 
cusa; mas nao pretendi jamais desconhecer que os meus 
bonrados contendores teem tido mesmo mais occasioes do 
que eu de mostrar quanto prezao a terra em que nascerao. 

0 nobre senador pela provincia da Dabia fez, como 
sempre, Sr. presidente, um discurso imporlanlissimo, 
tralou a questao pclas suas differentes faces; c, sendo o 
nobre senador a quem me refiro um dos que ultimamente 
fallarao, leve occasiao de ouvir toda discuss3o, de asse- 
nborear-se de tudo o earapo, e V. Ex. ve que com as 
armas que elle maneja era impossivcl que nao apparecesse 
brilbante na discossao. Sinto, ponim, declarar que, reco- 
nhecendo tudo isto, nao posso ir de accordo com S. Ex. 
em alguns jxmtos, e por isso peso licenca jiara expir as 
duvidas que me oecorrem, ainda mosrao depoisdo discurso 
que aqui proferiu. 

Senhores, toda a questao, cm meu conceito, ncste 
debate digna de agitar-se sempre ate a ultima bora em 
que o projecto for converlido em lei k csta; De quo se 
trala? De interjirctar a constituicao ou de rcforma-la? 
Nao d jiossivel que alguem diga que tralamos de rc- 
formara constituicao. 0 quo se ventila, pois, segundo 
os illuslrcs oradores que sustentao o jirojccto ? Dizcm : 
■ E' uma lei regulamentar, pela qual se interjireta dou- 
trinal, e nao authenticamente, a constituicao. » 

Senhores, so no caso se pudcssc admitlir interprcta- 
Cao doutrinal ou intcrprclacao aulbentica, era fora de 
duvida que, ou fosse a primcira ou fosse ascgundaa 
maneira prcfcrida polo legislador, era indilTercntc ao 
assumpto; mas cssae a questao. Cumpre nao evila-la, 
confundindo os termos para a sombra de duvidas quo 
uao existem.ir jiordianle cmcaminlio que dcontostado. 

O nobre minisiro dos negocios estrangeiros fez um im- 
porlante service a elucidacao da materia transcrovendo 
no seu discurso alguns trechos dos relatorios dos dilTe- 
rentes ministros da reparticao dos negocios estrangeiros, 
que eu os assignalarei para jioder chegar as minhas 
conclusOes. 0 ministro que em 184G so achava a testa 
da reparticao dos negocios estrangeiros na epoca a quonos 
referimos era o Sr.barao de Cayru, qne disse o seguin- 
te : (lemlo) • Dor lodaseslasrazOes e pelo acatamento que 
ao governo imjierial merece a constituicao do imperio, 
nenbuma oulra resjiosla pode esperar-se do governo im- 
jierial na questao vertente; e, se me faco cargo de assim a 
desenvolver jierante vus, e com o fim de na reprcsentacao 
nacional provoear uma discussao sobre o assumpto e de 
conhcccr se ba logar a uma interprelarfio authentica sobre 
o sen tido genuine do art. 6° 1° e 2° <la constituicao 
do estado, ou a sua reforma segundo os tramiles legaes. • 

0 Sr. visconde do Uruguay em 1853exprimiu-se assim 
no seu relatorio: (lendo) • Nao posso deixar de insistir 
na nccessidade de uma interpretacao aulbentica do art. 0° 
§ 1° da constituicao, pelas razues ponderadas nos relatorios 
desta rcjiarticao de 1847 a 1852. E' sobreludo nas qnes- 
tOes que sc levantao jior occasiao da arrecadacao de heran. 
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ças estrangeiras e da ingerência que os cônsules possão ter 
nella que a falta daquella interpretação mais se faz sentir.» 

O nosso dislincto collega o Sr. visconde de Abaeté 
em 1854 tratou do mesmo assumpto; mas alii S.Ex. 
não empregou, como os relatórios antecedentes, a 
palavra inlerprclação aulhenlica. Destes documen- 
tos importanlissimos produzidos pelos Srs. ex-mi- 
nistros de negocios estrangeiros se demonstra, a 
meu ver do um modo evidente, que clles que- 
rião que se interpretasse, mas autlienticamento, a con- 
stituição do império. 

V. Ex. salte, como jurisconsulto queé, quo a inter- 
pretação aullientica da constituição não pode ler logar 
por lei ordinária ; c, por conseguinte, que estão comigo 
até certa data os illustres senadores que, dirigindo a 
repartição dos negocios estrangeiros, enlendião quo era 
preciso uma interpretação authenlica para regularem- 
se os elTeilos da residência dos filhos de estrangeiros 
que nascem no Brasil. 

Mas o meu illustre amigo senador pela província da 
Bahia disse: «Não tratamos da interpretação aulhenlica, 
mas da interpretação doutrinai.» Ora, eu quero deixar 
de parle as opiniões anteriores, a queacaho de referir- 
me, e occupar-me-hci da interpretação doutrinai. 

Sr. presidente, embora incorra no desagrado do meu 
nobre amigo senador pela província do Uio-Grande 
do Norte, não lenho recurso senão fazeralgumas cita- 
ções. Peço, pois, licença aos nobres senadores para 
apoiar a rainha opinião com autoridades irrecusáveis, 
porque é preciso que não seja só a minha voz que ve- 
nha combater tão distinetos estadistas, como os que por 
esta idéa se pronuncião; cumpre quo eu lhe dê força, 
referindo-me a princípios que mo parece não poderão 
ser contestados. 

Senhores, os nossos jurisconsultos dizem vna roce; 
• Interpretar é declarar o sentido verdadeiro da lei 
obscura.» Aqui está : (lendo) 

• Interpretação é a exposição do verdadeiro sentido 
de uma lei escura ou ambígua. Considerada cmquanto ao 
autor, a interpretação é ou authenlica ou doutrinai A 
primeira é feita pelo proprio legislador o tem força do 
lei. A segunda é feita por qualquer jurisconsulto ou 
particular; não tem mais autoridade do que a das ra- 
zões em que se funda. 

• Se a disposição da lei é expressa o lerminante, ainda 
que pareça opposta á equidade, ou se o legislador se 
propoz um fim de maior vantagem publica que ficaria 
destruído se pela equidade se lhe fizessem excepções, 
deve seguir-se á risca a disposição ou o rigor da lei. 

• Aproveita muito consultar as leis anteriores, ou para 
achar o sentido das posteriores que dellas forão cxlrabi- 
das, ou para perceber bem os termos e extensão com 
que as revogarão. • 

Ora, eis aqui as regras que os nossos mostres esta- 
belecem para a interpretação; c certo as teem o tiverão 
em vista todos os nobres senadores, todos os Srs. ex- 
ministros nos seus relatórios que acabei do recordar. 

Sr. presidente, abi mesmo nesses relatórios citados 
pelo nobre senador o nos outros a que elle não se re- 
ferira na discussão dizem de accordo: «Oari.G"| Io da 
constituição 6 claro, c terminanle»; quando não, peço 
ao senado para repelir ainda uma vez suas palavras, 
liara ver como sôão; « São cidadãos brasileiros Iodos 
bs que no Brasil tiverem nascido, ainda que o pai seja 
estrangeiro, uma vez que este não resida por serviço 
da sua nação. » 

Ora, ba duvida a respeito da intclligencia deste artigo, 
ha ambigüidade, lia obscuridade nelle'' Nãó ha, o si- 

lencio o confirma. O que, pois, interpretais, setiliorcsf 
Interpretar, como eu acabei de mostrar e dizem os ho- 
mens de direito, é declarar o sentido ambíguo, duvidoso, 
da lei. Aqui não se dá esta condição: não cabe, pois, 
ao caso a interpretação. 

Nem é precisooccupar-me da interpretação authenlica; 
bastará esta razão para comprehender-se que o artigo não 
pôde prestar-se a outra intelligencia. 

Mas o nobre senador pela província da Bahia obrigou- 
me lambem a recorrer a Demolombe, e para respondera 
S. Ex. eu extraclei alguns paragraphos desse escriptor; 
peço licença ainda ao nobre senador para referi-los ao 
senado: {lendo) «Interpretação é cm lhese a explicação 
da lei; interpretar é descobrir, elucidar, o sentido exaclo c 
verdadeiro dalei. Não significa mudar, modificar, innocar; 
mas declarar, reconhecer. A interpretação pôde ser mais 
ou menos engenhosa ou subtil; ella pôde prestar mesmo 
algumas vezes ao legislador vistas e intenções, que elle não 
tinha, melhores ou menos boas; mas cumpre que não tenha 
a prclenção de inventar, porque nesse caso não seria in- 
terpretação. 

« Quando a lei é clara, não tem logar a interpretação, dia 
deve ser applicada, ainda mesmo que não pareça conformo 
aos princípios geraes de direito ouá equidade. O juiz pôde 
enganar-se a este respeito ; a lei mesmo pôde ser fundada 
em razões de interesse geral, a que cumpre sacrificar alguns 
interesses privados; emfim, em lodo o caso esta lei, qual- 
quer que ella seja, deve ser obedecida enquanto não for 
revogada. 

• Convém também remontar ás fontes da lei, interrogar 
os discursos, as discussões que a prepararão, a pratica, o 
costume, oplima legum interpres. 

• A interpretação doutrinai emana dos escriplores, dos 
jurisconsultos; a judiciaria dos tribunaes; a legislativa do 
poder legislativo. A interpretação doutrinai não tem outra 
força senão a que lhe dá seu proprio valor scientifico, o 
também o credito, o prestigio, de seu autor. » 

Peço para esto ponto a attenção do nobre senador 
pela província do S. Paulo, que da inconveniência do 
alguns artigos da constituição quiz argumentar cm favor 
da adopção do seu projecto. Ainda que clles sejão ou 
pareção oppostos aos princípios do justiça c equidade, 
a interpretação não é o meio, porque cila não pôde al- 
terar o texto da lei, não pôde innovar. 

Ora, vamos indagar quacs sejão as fontes doart. G" 
| Io da constituição. Temos, senhores, ainda a fortuna 
de ver sentado nestes bancos o nobre senador pela pro- 
víncia de Pernambuco, que pertenceu á asscmldca con- 
stituinte c que lambem fez parto das cortes portugue- 
zas. Esse illustre senador já cm outra occasião de- 
monstrou que esta disposição do art. G" | Io da consti- 
tuição fõra cópia da constituição porluguoza ; mas esta 
constituição deixava livre ao cidadão porlugucz a es- 
colha da nacionalidade, e, separando-se oBrasil da me- 
trópole, promulgou-se a constituição cm 1824; o a dis- 
posição, em voz de facultativa, tornou-se imperativa 
por exclusão de parles. Logo, evidentemente o legis- 
lador constituinte brasileiro excluiu intencionalmente 
essa idéa, que havia sido adoptada pela constituição de 
Portugal. 

O Sn. Nabuco: — Isso mesmo é interpretação doutrinai 
queV. Ex. está fazendo. 

0 Sn. Vasconçelios : — Eu estou explicando. 
O Sn. Nabuco ; — Pela fonte da lei. 
O Sn. Yasconcei.i.os: — Estou explicando pela fonte 

da lei qual o motivo por que se não admilliu entre nós o 
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art. 5° da antiga consliliiição portugucza; depois succedeu 
a osla constituição a nossa. 

O art. 6o da (■onslituição portuguesa de 1838 diz: •■São 
cidadãos portuguezos ; | 1", os lillios de pai portuguez nas- 
cidos em território portuguez ou estrangeiro ; | 2°, os 
fillios legítimos de mài porlugueza e pai estrangeiro, nas- 
cidos em território portuguez, se não declararem que pro- 
ferem outra nacionalidade. • Ora, aqui está expressa a fa- 
culdade que não concede a constituição do Brasil. 

O exemplo da constituição liespanhola aqui invo- 
cado não prova senão que cila foi alterada; mas não 
se nos mostrou por que meios, c, se foi violada em 
sua essencia, Deus nos preserve de imitar nesse ponto 
os liespanhócs, embora altivos do sentimento de na- 
cionalidade. 

E' consa tão grave, é tão importante, a cláusula de 
ficar a arbítrio a escolha da nacionalidade que os po- 
vos que a abraçarão a comprebendêrão cm suas consli- 
luições, o que nós não praticámos. 

E ainda mais : como podo ser licita a opção? Optar 
presuppOe liberdade que o brasileiro não tem, pois 
que a constituição lh'a não confere. 

Já se leve occasião de ler nesta casa o parecer da sec- 
ção do conselho de estado dos ncgocios estrangeiros no 
qual os dislinetos conselheiros de estado que o assi- 
gnárão muito clara o lerminanlemente expuzerâo os mo- 
tivos da disposição constitucional. 

O Sll. MINISTRO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS: — IIoUVB 
divergência. 

O Sr. VasconceLlos: —lias pelo menos quatro ou 
seis conselheiros de estado nessa occasião opinarão por 
este principio; e nem é preciso possuir grande cabedal 
de luzes para ver que todas as nações da Europa, in- 
clusive Portugal e llespanha, podem admiltir que seja 
ou não cidadão aquelle que nasça no seu paiz, porque 
alli a população regorgila, e no Brasil, paiz novo, ne- 
cessariamente havia o legislador ler em contemplação uma 
circumstancia que me parece de muito peso, e é: em um 
paiz tão pouco povoado não é político abarrota-lo de popu- 
lação estrangeira, e matar assim o sentimento de nacio- 
nalidade, repellindo contra bons princípios o do nasci- 
mento. 

O nobre senador pela província da Bahia insiste em 
que estamos cm nosso direito interpretando doutrinal- 
monte a constituição ; mas eu não sei como possamos 
apegar-nos a esta ancora para salvar o projccto, quando 
creio que demonstrámos de um modo evidente com 
os próprios nobres senadores que não ha obscuridade 
nem ambigüidade na constituição; pode haver absurdo, 
não quero discutir, mas não ha ambigüidade; logo, 
como.interpretar o que é claro? Então por essa regra 
cumpria lambem definir quacs crão os cidadãos brasi- 
leiros; era preciso lambem que declarássemos se a 
qualidade de cidadão nãoé condição que se imponba; 
nesse caso era logico que aos brasileiros ficasse a fa- 
culdade que se dá ao estrangeiro de optar, chegando á 
raaioridade, pela nacionalidade brasileira. 

O Sr. ministro dos negocios estrangeiros : — Elles 
a teera quando se naturalisão cm qualquer outro paiz. 

O Sn. Vasconcellos : — Os filhos de estrangeiros 
nascidos no Brasil também o podem fazer. 

Mas dizem os nobres membros: ■ Estamos em antithese 
com lodo o mundo, com todos os codigos; devemos enten- 
der a nossa constituição assim, porque as nações cultas teem 
legislado no sentido de ser facultativa, e não imperativa, 
uma disposição semelhante • Mas, quando se trata de in- 
terpretar a nossa lei, deveremos transpor os mares, em 

busca de terras estrangeiras, não levando ao menos a nossa 
constituição para confronta-la? Creio que a boa razão 
pede que não comparemos a constituição senão com a pró- 
pria constituição; porque é de suas palavras, é de suas 
disposições e do todo de seus artigos e seus paragrapbos 
que pó lo resultar uma verdadeira intclligencia, e nunca da 
disposição dos codigos do outras nações, embora muito 
cultas. 

O Sn. D. Manoel : — Isso seria um novo meio de 
interpretar. 

O Sn. Nabuco:—E'interpretar combinando um ar- 
tigo com outro. 

O Sn. Vasconcellos : — A constituição do estado, por- 
tanto, no meü conceito, não admille a menor duvida; não 
a podemos interpretar a u tlienlicamenle, como pedirão alguns 
nobres ministros de estrangeiros, porque não caberia nossa 
faculdade iniciar projectos semelhantes; não a podemos 
interpretar doulrinalmenle, porque as eamaras não podem 
interpretar doulrinalmenle a constituição, a interpretação 
doutrinai não tem força obrigatória. 

O Su. Nabuco : — Resolve-se na lei, e a lei obriga. 
O Sr. Vasconcellos: — Se o nobre senador diz-me 

que é interpretação doutrinai, não pôde, distineto ju- 
risconsulto como é, contestar que esta interpretação 
não obrigue. Então o que estamos fazendo? 

O Sn. D. Manoel: — Estamos servindo ao estran- 
geiro. 

O Su. Nabuco: — Agradeço a V. Ex. 
O Sn. ministro dos negocios estrangeiros: — Esta- 

mos servindo ao paiz. 
O Sn. D. Manoel: — O paiz não quer tal. E' infe- 

lizmente o anno das calamidades; venha mais essa. 
O Sn. Vasconcellos: — Concluirei, portanto, que 

nada ha a interpretar, porque axiomas não se interpre- 
tão. Deus é eterno, o homem é mortal, — são dogmas 
quonão teem senão uma unicainlelligencia. Oqüepóde 
torna-los obscuros i a pretenção dc interpreta-los. 

Sr. presidente, os apartes que acahão de ser dados me 
obrigão a tocar em um ponto de que me ia esquecendo. 
Eu não disse então, nem repito agora, que o ministério 
esteja sob pressão estrangeira. 

O Sa. D. Manoel : — O ministério não está, mas te- 
me-a. 

O Sn. Vasconcellos : — O aparte de V. Ex. deu logar 
a responder aargumentos de que mo ia esquecendo. Eu não 
proferi estas palavras. Eu já disse cm outra occasião: Li o 
relatório do illustrado ministro dos negocios estrangeiros 
na parte relativa a esta questão, oparocerda commissãoque 
precedeu ao projecto do illustre senador pela província dc 
S. Paulo, e de tudo conclui qno, sendo uma questão 
agitada, não dc hoje, mas de muitos annos  

O Sr. ministro dos negocios estrangeiros: — Ha 
20 annos. 

OSr. Vasconcellos: —.... tendo já tido solução no mi- 
nistério de 1840, e anteriormente cora a própria França 
na questão da arrecadação da herança de um suhdito franccz 
de nome Desoudin, fazia o elogio do governo do Brasil; e 
acerescentei que não convinha de maneira alguma que o 
paiz se persuadisse dc que nós legislávamos sob a força de 
exigências do estrangeiro ; e até eu disse que, se o nobre 
ministro dos negocios estrangeiros carecesse nesse caso do 
apoio, quando ameaça houvesse, havia de achar em torno 
de si roímidos todos os brasileiros, porque para se salvar a 

3 
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conslituirao politii-a do imperio, a narionalidade Ijrasi- 
leira, ninguera se encolheria, todos riusiriamos era auxilio 
do governo imperial quando tivesse clle de repe'lir in- 
justas aggressfies do estrangeiro que tentasse liurailliar-nos, 
e proferi entao as palavras que o honrado senadur fez o 
obsequio dc tornar celebres insenndo-as no sen discurso. 
Essas palavras ei-las: • Xestecaso, quando de todos aban- 
donado, quando nenbum recurso nos restasse, opporiamos 
a energia dasconviicoes a forfa, aoraabao o direito, e se- 
riaraos de ccrto inuito apreiiadosa juizo das naeoes ; e 
quern opprimisse o fra o era taes drcumstancias, se fraco e 
o Brasil, nao tomava ura bom partido. • Eis alii a propo- 
sivao que enunciei: como, pois, sc me diz : • Vus inculcais 
que o governo quer legislar sob a pressao, sob ameacas » f 

Sr. presidente, segundo ha pouco disse a V. Ex., esta 
qucstao da logaranm desenvolvimento que e capaz de 
abater as fortas ainda do mais distini to orador. Eu nao 
posso nesta occasiao deixardc referir-me as nolas troca- 
ilas entrc a legagao brilannica e o governo imperial nos 
annos de 18b"2, 1833 e mcsmo 185'i, porque o nobrc mi- 
nistro dos negocios cstrangeiros, dando-nos informai;ues 
rauito preciosas, declarou entretanto que a questao como 
quo amorlccfra nos annos de 1817, 1848, 1819, 1850 
e 1851; quo S. Ex. attribuia lal amortecimcnto as com- 
plicafOes europ^as dessa epoca e as nossas rebfOes com 
os cstados do Prab. 

Scnhores, nao esta no men pensamento fazcr nesta 
occasiao censura ao nobre ministro dos negocios cstran- 
geiros que entao servia, c a quern estas notas sc refe- 
rem; mas eu recordo ao senado o facto, porque clle po- 
dera ser explicado, se parecerconveniente, porcsse hon- 
rado senador, que por dillerentes vezes tern dirigido a 
reparticao dos negocios cstrangeiros. 

Em 10 de agosto de 1853 dizia o Sr. Jerningbam ao 
Sr. Paulino: • Pouco antes de comecar a sessiodoparla- 
mento brasileiro V. Ex. deu-me a cntender quo algu- 
ma cousa se faria nas camaras por intervencao do go- 
verno imperial para decidir-se a questao da nacionali- 
dade dos filbos nascidos aqui de pais britannicos resi- 
dentes no Brasil. Foi-me declarado por V. Ex. que o 
governo nao desejava embarafar a conclusdo destc 
negocio; c, a vista dasobservafocs do V. Ex., de q«e, na 
sua opiniao, o Brasil nao procuraria impilr sua nacio- 
nalnlade a individuos nascidos aqui dc pais britannicos, 
contra a sua vonlade, porcm quo Ihes pcrmittiria o di- 
reito de optarem ser subditos britannicos ou brasilei- 
ros quando chegassem a sua maioridade, eu esperava 
eertamente quo durante a scssao das camaras, cujo 
encerramcnto eStta proximo, alguma medida efflcaz scria 
proposta pelo governo imperial paradar uma explicagao 
ou intcrpretafao satisfactoria a lei sobrc anacionalidade 
dos individuos nascidos no imperio de pais cstran- 
geiros. • 

Depuis de lamentar o abandono do projeclo do Sr. Pi- 
menta Bucno, continua o Sr. Jerningbam, declarando que 
ocondeClarendonacabavadecommunicar-lbequeo governo 
deSuaMagestade approvavaa proposta qucogoverno impe- 
rial tinhatencaode apresentaraocorpolegislalivo, para que 
os filbos nascidos no Brasil de pais britannicos fossem con- 
servados sobatutellade seus pais ate que chegassem a idade 
de 21 annos, C livesscm entao a liberdade do declarer se 
qucriao ser considerados subditos inglezes ou brasileiros. 

A esta nota respondeu o Sr. Paulino em 31 de agosto 
de 1853, dizendo ao Sr. Jerningbam que nao Ibe parecia 
inteiramcnte exacto o que rcfcria haver-lhe dito, pois, se- 
gundo a sua lembranca, apenas se reporbira ao que bavia 
expendido em sou relalorio e as consideracoes nellc feilas 
com refcrenciaaosanteriores; accrcscentando que, segundo 

a sua opiniao, niio Ibe parecia com elTeitojusto impor-se 
a nacionalidade de cidadao brasileiro a filbos de cstran- 
geiros pertencentes a nafoes que niio a impocm a filbos de 
cidadaos brasileiros nascidos no seu territorio, pelo prin- 
cipio da reciprocidade, caso que infelizmente se niio dava 
na Gra-Brctanba, onde os filbos de brasileiros crao ba- 
vidos como subditos britannicos pelo simples facto de ba- 
vercm alii nascido. 

Respondeu a esta nota o dito Sr. Jerningbam em 11 
de setembro de 1853, contestando-a em alguns pontos 
em confirmacao da anterior, pedindo licenca para cilar 
o extracto de um despacho datado de 3 de julbo de 
1852, do Sr. Southern, o fallecido ministro britannico 
nesta eorte, ao eonde de Malmesbury, entao principal 
secretario de esl;ido dos negocios cstrangeiros, no qual 
diz elle, escrevendo sobrea situacao dos filbos nascidos 
no Brasil de pais britannicos, que S. Ex. (oSr. Pau- 
lino) Ibe communicara a resolugao do gabinete do im- 
mcdiatamenlo promulgar uma medida permittindo que 
os filbos dos cstrangeiros nascidos no Brasil fossem 
considerados da nagao a que pertenciao seus pais aid 
a idade de 21 annos, quo e quando deviao ser cbama- 
dos para optarem enlre a nacionalidade de seus pais e a 
brasileira; e que S. Ex.lbe dissera mais que entreoutras 
vanlagens teria a de tornar menos sujeilo as objecgOes 
por elle apontadas a S. Ex. o decreto de 8 de novem- 
bro do 1851, a respeito das funcgoes consularcs na suc- 
cessao dos bens deixados pelas pessoas que morrem 
no Brasil. 

0 Sn. I) Manoel : — Foi cm 1854? 
0 Sn. VaSCOXcellos :— A nota de Jerningbam 6 de 

1853. 
0 Sr. D. Manoel : — A resposta ? 
0 Sn. Yasconcellos; — A resposta tambem i de 

1853, 31 de agosto de 1853. 
Esta nota do Sr. Jerningbam nao teve resposta, e foi 

sem duvida de 1853 para ca que mais so teem multi- 
plicado as reclamagOes dos governos cstrangeiros. 

0 Sn. MINISTRO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS!—TeCIll 
sido constauteraente de 1840 para ca, 

0 Sr. Yasconcellos: —V. Ex. confossou e repetiu 
que a questao ficou como que cstacionaria desde 1847, 
1848, 1849, ate 1850 e 1851. 

O Sn. ministro nos negocios estranueiros:—Deixou 
de ser mencionada nos relalorios. 

0 Sn. Yasconcellos: — Nem os ministros della se occu- 
parao nos relalorios. 

0 Sn. MINISTRO DOS NEGOCIOS estranoeiros; — Mascn- 
tretanto as reclamagoes forao constantes. 

0 Sn. Yasconcellos: — Mas as reclam agues que mais 
avultarao forao as de 1853 para ca, quando o nobre senador 
por S. Paulo apresentou o projeclo sobre a intelligencia 
do art. 0° | 1" da conslituigao... 

O Sr. D. Manoel ; — Isto e que e o facto averiguado. 
O Sr. Yasconcellos:—... e docerlo, collocado o Brasil 

nas circumstancias da Inglaterra, observando que se faziao 
concessoes a outros povos, apczar mesmo do veda-lo a 
nossa constituigao, diria com apphrencia dc razao : • Pois 
bem; removao-se as duvidas; os subditos britannicos que 
nascerem no Brasil serao isentos do scrvico da guarda 
nacional, do todo o peso das funccoes que ainda na 
minoridade exercem: por consequencia, eu, gabinete 
inglez ou mesmo das Tulbcrias, hei de instar por provi- 
dencias identicas, uma vez quo se alargou o circulo das 
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concessOes.» Nio dariao forca as rcclamar-iies estas 
notas?... Cumpro explica-lo. 

0 Sn. MINISTRO DOS NEGOCIOS ESTRANGEinOS ; — PefO 
a palavra. 

0 Sa. Vasconcei.i.os ; — Importa muito cm materia 
desta ordem quo saibamos se a palavra do govorno 
imperial csla na vordade ompenhada; eu, apezar do qut! 
leio, duvido quc o nobre ex-miuistro dos iiogocros es- 
tranguiros (izessc csla promessa. 

0 Sn. MINISTRO DOS NEGOCIOS ESTRANGEinOS 1—Nlinca. 
0 Sn. Vasconceli.os : — Estou que S. Ex a faria 

lalvcz no sentido do seu rclatorio, propondo-se a pe- 
dir uma intorprctacao authentica ao podcr legislativo; 
nosse caso estaria cu com o nobrc ex-ministro dos ne- 
gocios cstrangeiros, e estaria com S. Ex. desdc quc 
se nos dissessc : « 0 Sr. Paulino prometteu uma in- 
lerpretarao autlicnlica < ; bem, varnos propo-la pelos 
meios rcgularcs: vcnlia a proposicao iniciada na ca- 
mara dos dcpulados. 

(Ha um aparte). 

0 rclatorio do Sr. Paulino, o rclatorio do Sr. barao 
do Cayrii, todos convcm quc c prcciso uma inlerpretarao 
authentica da consliluijio. 

0 Sr. ministro nos negocios estrangkiros : —Pcr- 
due-me V. Ex., todos nao; foi sdmenle o Sr. barao de 
Cayrii quem fallou "m iutcrprctarSo authentica. 

0 Sr. Vasconoellos; — E o Sr. Paulino lambem. 
Eu live o trabalhodelcr; por isso ircco, me us senhorcs, 

que o senado por cxccjifSo me ouaa um pouco. 
0 Sll. MINISTRO DOS NEGOCIOS ESTRANGEinOS: —Com 

inuito prater. 
0 Sr. Vasconcei.i.os : — Xao cansaria a attencao de 

V . Ex. com outra cousa; solicilo-a sdmcnle para csta 
questao; e crcio quc lenhoprovadodamaneira amaisevi- 
dentc, a mais completa, quc nao podcmos fazcr as conces- 
sOes que o projeclo larguca. 

0 Sn. I). Manoel: — Isto esta fdra de questao. 
0 Sr. \ ASCONCELi.os: — Mas aqui esta o que diz em 

IBo.l o Sr. Paulino ; pcjo tambem a attencao do nobre sc- 
nador iiclo Itio-Grandedo Norle, que nao me ouviu ler 
csta partc do rclatorio ; (Undo) • .Nao posso deixar de in- 
sistir na necessidade de uma inlerpretafao authentica do 
art. Gu | l0daconstitui:;ao, pelas razocs ponderadas nos rc- 
latorios de 1847 e 1852. • Sao as palavras textuacs do 
Sr. visconde do Uruguay. 

Eis aqui o que cstaescriplo no rclatorio de quc nos deu 
conhecimento o Sr. ministro dos negocios cstrangeiros; nao 
c possivel, pois, que a promessa do Sr. visconde do Uru- 
guay, coino ministro dessa repartigao, ao Sr. Jcrningham 
mTo fosse scnaoadainlcrpretacao authentica, porqueS. Ex. 
nao poderia em 1853 declarar que cumpria que o artigo 
da conslituicao fosse reformado, e ao mesmo tempo, e ainda 
cm 1853, compromcttcr-se com o ministro de Sua Mages- 
tade llritannica neslacorte a scr por lei ordinaria tomada a 
providencia contida no jtrojeclo do Sr. senadorpelaprovin- 
cia de S. Paulo. As maiorcs ditHculdades nasccm, scgundo 
se vc, desta cpoca, cm quc a questao tomou uma phase 
complicadissima, porque ate 1851 o proprio governo in- 
glcz, por scu reprosentanlc nesta corlc, haviadeclaradoque 
lilhos de inglezcsnao ixxliaoeximir-se doserviyo da guarda 
nacioaal, porque era terminante a constiluirao do imperio 
no art. G0 | 1°, scgundo nos demonstrou com documento 

o illustre senador pcla provincia do Rio-Grande do Norte 
cm uma das passadas scssoes. 

0 Sr. D. Manoel: — AM cstao as consequcncias 
das imprudencias. 

0 Sr. Vasconoellos: — Eu nao qucro chamar im- 
prudencias. 

0 Sr. D. Manoel: — Nao i outra cousa. 
0 Sn. Vasconoellos: — Espero quo S. Ex. o Sr. se- 

nador pcla provincia do Rio do Janeiro explicanl csto 
negocio, porque c de uma gravidade, deumaimportan- 
cia a todos patente. Nao sci mesmo. Sr. prcsidente, o 
que faria se o nobre senador pcla provincia do Rio de 
Janeiro nos dissessc: • A palavra do govcrno imperial 
csta coniprometlida. • Tal e o tribute da considcracao 
quc cu voto a palavra de um ministro do cslado 
quando trata com qualqucr individuo, c pnncipal- 
mente quando se entende com uma nacao da ordem da 
Inglaterra, que lalvcz, nao asseguro, continuando a vo- 
lar contra o projecto, me calasse; mas, so S. Ex. se re- 
feriu, como me parccc, .4 inlcrpretacao authentica, cn- 
tao estamos do accordo. 

Antes de me occupar do projecto do nobre senador 
ministro dos negocios cstrangeiros devo declarar ao 
nobre senador pcla provincia da Bahia que S. Ex. 
nao tome por dcseortctia nao occupar-me do muitos 
outros pontos importautes de scu discurso;aconlecc-mc 
o mesmo quc a S. Ex ; estou banhado de suor, e, como 
tenha necessidade do dizcr ainda alguma cousa a res- 
pcito do projecto, S. Ex. desculpara quc eu nao res- 
ponda hoje, mas cm outra occasiao, a divcrsas consi- 
deracOes de S. Ex. 

Sr. prcsidente, nao deixarci cntrctanlo do observer 
que um argumento produzido polo nobre senador pdde 
imprcssionar o senado c o publico; e o quc se derive da 
lei de naturalisacao do outubrode 1832. Destc argu- 
mento cu jii me occupci a primeira vtjz que fallci sobrc 
esta materia. Na segunda vez contenlei-me em referir- 
mc a refutacao quo Ibe fez a eonsulta do consclho de 
cslado em 184G. Lcrei unicamente cste trecbo, para 
cbainar a attencao do nobre senador pela provincia da 
Bahia: (Undo) « Nao favorecc a pretencao das legafOes o 
art. 3° da lei de 22 de outubro do 1832, quo facilita ao 
fllbo do naturalisado carta de naturalisacao se declarar 
na camera municipal que renuncia a sua patria natural 
para adopter a brasileira e viver sob o govcrno impe- 
rial. Se as legacOcs derem a devida atlentjao a regra cs- 
tabclecida nesse art. 3° da lei, persuadir-se-hao facil- 
mente que os lilhos do naturalisado que podem obter 
carta de naturalisacao sao os nascidos fdra do imperio, 
e nao os naluraes delle; alias tal artigo de lei, longc de 
ser cxplicativo, dcrogaria o citado ^1° do art. G" da 
constituifao, e conseguintemente serianullo e de ne- 
nbum vigor. • 

A este argumento, pois, produzido pelo nobre senador, 
eu ja linba respondido, apoiando-me principalmente no 
parecer do consclho de estado. 

Mas, senhores, allcrara a minba opiniao aemenda offe- 
recida ]c 1 o meu distinclo amigo senador pcla provincia 
das Alagdas que e ministro dos negocios cstrangeiros? 
Entendo infelizmcnte que nao. Passarei a ler o art. 1° e 
seus paragraphos: (Undo) 

• Art. 1.° A residoncia de que trata o art. 6° | 1° da 
cor.stituifao sera rcgulada cm suas difTcrentes hypotheses 
pcla mancira seguinte: 

« | 1.0 Os quc no Brasil tiverem nascido de pais es- 
trangeiros que nellc residirem, mas cm scrvifo de sua na- 



12 SESSAO EM 1 DE AG03T0 DE I8G0 

(So, segiiirao a comlicapseus jxiis, quer seja duranle a 
minoridade, quer depois do sua maioridadc. » 

Este arligo mc parece quo ou e dcsnecessario, ou vai 
ji.'ir em duvida aqiiillo quo a constitnifio reconliece clara- 
meate. 

O Sr. ministro dos xegocios estba.noeiros : — Eu 
mostrarci a V. Ex. quanlo ctle e util. 

0 Sr. Vasconcellos: — E" o quo mc parece do exa- 
mo quo pude fazer. 

0 Sr. ministro do» necocios estrangeibos: — E' nma 
facilidade do naturalisarao para aquelles quo teem a 
seu favor o aclo do nascimento. 

0 Sr. VasconcellOs:—(continuandoah'r) « Os quo 
no Brasil tiverem nascido do pais cstrangeiros, quo 
nolle residirem, mas cm sorvicodesua nacao, soguirao 
a condicao de sens pais, qucr soja duranto a minoridade, 
qucr depois da maioridadc. « 

Ora. sc ellc nao reside por service de sua nacao, niio 
kaduvida nenhuma sobre a sua nacionalidadc, ncm sobre 
os effeitos da minoridade ou da maioridadc, e por con- 
seguinlc parc.c-me ou superlluo o artigo (porque rcpete 
o mcsmo quo csla na consliluicao), ou eatao olio vem 
por em duvida aquillo quo ate a prcsente data nao tem 
sido cpnlcstado. 

0 Sii. PruENTA Bdeno' — 0 seu fun csta no ultimo 
pcriodo. 

0 Sr. Vascongellos : — Lcrei o ultimo pcriodo : 
(tendo) ■ Sc, porem, depois do maiores quizercm na- 
turalisar-se brasileiros. poderao oblcr essa qualidade 
]ior uma simples dcclaravao sua, tomada portermo pe- 
rante a aUtoridade compctente, scm depcndcncia de ou- 
tras formalidadcs. • 

0 Sr. ministro dos negocios estraxgeiros: —E' bo- 
menagem ao principio do nascimento. 

0 Sr. Vascosgellos: — Aceilo este paragrapho, nao 
para aqui, mas para uma outra lei, para uma lei de natn- 
ralisacao; o nobre scnador o que quer e facilitar mais 
a naturalisafao: aceito, pois, sem condicao nenbuma 
o paragrapbo, desde que o nobre senador separa-lo do pro- 
je.to, ficandoaparlcparaumalei que tratedenaturalisacao. 

Agora vejamos a nossa qucsliio: (conlinuando n h'r) 
j • | 2.° Os dircitos fivis pessoaes dos quo no Brasil 
tiverem nascido de pai eslrangeiro, quo nelle permaneca 
temporariamqpte, sem ser em servico de sua nacao, serao 
regulados durante a minoridade, salva a sua nacionali- 
dade brasileira, de conformidade com os de sens pais, 
no raso de que o paiz a que cstes pertencao Ibes com- 
munique e re onbeca taes dircitos. Cbegando ii maio- 
ridadc, cntrarao no gozo dos dircitos civis e politiros 
brasileiros, na forma da coistituicao c leis do imperio, 
cxcepto se dentro do prazo de sois mezes fizerem decla- 
racao de que preferem a nacionalidade de seus pais. • 

Oh I sen bores, que triumpbo para a opiniao que de- 
fendo! 0 proprio nobre ministro dos negocios cstrangeiros 
rcconhece quo os fllbos dos cstrangeiros enlrao jiela consli- 
tnifao do imperio no gozo de seus direitos civis c po- 
liticos. 

0 Sr. ministro dos negocios estraxgeiros : — E nao 
conlestei nuaca. 

0 Sr. Vascoxcellos : — E S. Ex. declara que e em 
virludc da constituicao c das leis do imperio ! 

0 Sa. ministro dos negocios estraxoeiros: — Sim, 
senhor. 

0 Sr. Vascoxcellos: — Isso para mim eumgrande 
triumpbo, Sr. presidontc, porque V. Ex. ve quo a consti- 
tuicao c clara e tcrminanle a disposicao, no concoilo muito 
illustrado do meu bonrado amigo senador pela pros incia 
dasAlaguas. 

Masvejamos agora: exccpto sc dentro do prazo de 
scis mczes fizerem declaracao de quo preferem a na- 
cionalidade de sens pais. » Eis aqui a ferida profundu 
que rcccbc a constituicao. Pois, se vds reconlioccis que 
cllcs entrao no gozo dos dircilos civis e politicos por 
elfeito da constituicao e das leis do imperio, se essa 
qualidade nao sc pdde ronunriar. porque nao a pddc 
abdicar o brasileiro, pergunto cu : Como bavemos do 
addieionar a constituiciio disposicao semclbante, in- 
cluindo uma rcslriccao desla importancia, uma limita- 
Cito nestes tcrmos . cxcepto sc dentro do prazo de scis 
mezes fizerem declaracao de que preferem a naciona- 
lidade dc seus pais» ? 

Ainda algumas obscrvacucs. 0 arligo da constituicao 
diz o que todos nus sabemos; mas pondera-so que durante 
a minoridade nao tcmos que enlendcr ( peco a altenciio 
dos nobres senadores), na minoridade nao temos que xer 
com os fillios dos cstrangeiros quo nascem entre nus; elles 
nao teem que exercer direitos; c S. Ex. diz: • Logo que 
cbcgarem ao excrcicio dos direitos politicos declararaO se 
querem ser brasileiros. • S. Ex. priva-os do uma fa- 
culdade que teemevidentemente pcla constituicao, e por 
conseqnencia o projeclo olfende dircitos politicos, porque 
e na maioridadc que comeca o excrcirio desle direito. 

Crcio que esta argumcntacao nao tem replica, por- 
que, conccdendo ainda mcsmo qnc na minoridade nada 
livessemos a providenciar, o que alias nao esta demons- 
trado, como S. Ex., dislincto nas materias dc direito, 
rcconbecerii, e impossivel qnc na maioridadc a ques- 
lao se oncarc c rcsolva pelo meio proposto. Pola cmenda 
de S. Ex. coiiliniia o mesmo cmbaraco; a opcao, corno 
en disse, tem fundamcnlo na possibilidadc, na liber- 
dude da escolba; mas a lei fundamental diz: •Yds 
nasccstes entre nus, sois brasileiro. • 

0 Sr. ministro nos negocios estrangeiros: — Ha de 
ser forcosamente? 

0 Sr. Vascongellos: — Como acercsecntar o quo ella 
omilliu calculadamente, a faculdadc dc optar por ouira 
patria,quando nao tem outra, nao a pdde tcr jiela consti- 
tuicao? 

Ora, Sr. presidente, cu nao quero nsar da compara- 
Cao, porque temo quo o nobre scnador pol l provineia de 
Goyaz qnc me faz a bonra dc ouvir diga que cstou poeta, 
quo cstou.... 

0 Sr. Silveira da Motta:—Dramatieo e pocta. 
0 Sr. Vascongellos: —Foi V. Ex. quem me inspirou 

aquelles versinbos com que encerrci meu discurso sobre 
a reforma eleitoral. 

0 Sr. D. Manoel: — Bern applicados, niio tem du- 
vida. 

0 Sr. Vascongellos: — Sera em prosa, pois, o quo 
vou dizcr. Tinha um individuo uma quantia dc di- 
nheiro, c, dando-a a guardar a um torcciro, na occasiao 
era que o sugcilo viesse cm busca do sen dinbeiro 
oppunba-se-lhc oindividuoiicntrega, objectando: -.Vao, 
a condicao com que csta quantia vos deve scr cntre- 
gnc foi a de pertencer-me a metadc; vos nao tendes 
direito por conseguinie a totalidadc, oplai.... . 

0 Sr. ministro dos negocios estraxgeiros:— V. Ex. 
ba dc perdoar, a eomparacao nao c exacla; aquidc- 
pende da vontade. 
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0 Sk. Vasconcellos ; — Ila toJa a exactidao em um 
e cm oulro caso : nao se jiode despojar a ninguem do seu 
direito. 

0 Sll. MINISTRO DOS NEG0C10S ESTItANGEIUOS —Vere- 
inos. 

0 Su. Vasconcellos: — 0 cidadiio brasileiro p6de 
naluralisar-se cm paiz cstrangeiro; e o meio que elle tem 
do perder os diceitos de cidadio brasileiro. 

0 Su. MINISTUO DOS NEGOCIOS ESTUAXGEIBOS : — E" 
outra cousa. 

0 Su. Vasconcellos:—Agora, dectarar-sc qoc aqucl- 
los que sao brasileiros pela constituivao bao de, ainda 
na idado maior, dizer se qiierem ser brasileiros, isto e 
o que nao esta na constituirao, isto e o que se tem 
demonstrado que, se em alguma outra constituii.-uo esta 
ronsagrado, o foi expressamente no pacto fundamental, 
ou cm leis que se nao oppunbao; e cnlre nds a ma- 
xima sacramental e que o cstrangeiro lilho de estran- 
gciro nascido entre nds nao pdde, sem otTensa manifesta 
da constituitao, aceilar a olferta quo a cmenda Ibe faz. 

• Os pais cstrangciros desses menores poderao ser ad- 
miltidos a fazer jmr ellos durante a minoridade a decla- 
racao do que prefercm as condivOes civis do paiz do seu 
nascimonto. » 

Senborcs, nao e so o que se refero ao excrcirio dos di- 
reilos polilicos, e lambem o que se refere ao exercicio dos 
direitos iudividuaes. Creio que nao pdde haver neste caso 
delegarao jiara o quo d indelegavel. 

0 Su. viscondb de Alduquerque : —Ajwiado. 
0 Su. Vasconcellos' — 0 direito de libcrdade, o 

direito de seguranra e todos os direitos que nossa consti- 
tuirao e nossas leis consagrSo nao podem eslar a mcrre 
do ninguem, o por conseguinte ainda sobresalie um grande 
inconveniente da segunda partedo §2° do art. 1." 

• | 3.° Os que no lirasil tiverem nascido de 
pais eslrangeiros, quo nelle residao sem ser em scr- 
viro desua narao esemanimodc regrcssar asuaanliga 
pallia, manifestado pela fuudarao ou apropriarao de 
estabelecimentos agricolas, ou pela profissao habitual de 
agrindtorcs, gozarao desde o seu nascimento das condicoes 
civis dos brasileiros. Todavia, se seas pais, nao obstante 
esses estabele iuicntosou profissao, tiverem a intenrao de 
regrcssar ao seu paiz, e desejarem por isso que sous lilbos 
durante a minoridade conscrvera os direitos civis pcssoaes 
dessc paiz, salva a nacionalidade brasileira, deveraO ma- 
nifestar pur lormo, iierante ojuizode paz dologar desua 
residencia, essa inlengao denlro de seis mczes, contados 
do nascimento de seu priraeiro lilho. 

> Em todo o caso, cbegando a maioridade, entraraO 
sous lilbos no gozo dos direitos civis e politicos brasileiros, 
na forma da constituivao o leis do irnperio, cxceplo se den- 
Iro do prazo de seis mczes fizerem estes dcclaravao de que 
prefercm a nacionalidade de seus pais. » 

Esto paragrapbo, assira como todos os que se seguem, 
eslabelecem sempre a mesma limitaflo, que combato por 
ofiensiva do artigo da constituivao. 

Senliores, nao quero prejudicar a discussffo da outra 
materia.nao possomesmo proseguir hoje, porqueestou fa- 
ligado. Dopois de ouvir o bonrado senador pela provincia 
das Alagdas miuislrodos negocios eslrangeiros, quejiipe- 
diu a palavra, e alguns outros meus bonradoscollegas que 
porventura se dignem occupar-se com as consideravoes 
que deixo cxposlas, voltarci a tribuna, ou para cxplicar 
qualquer lopico do men discurso que pudesse nao ser hem 

comprehcndido, ou para demorar-me na analyse das cmcn- 
das do nobre ministro dos negocios eslrangeiros. 

Continuo a votar contra o projecto. (Muilo hem! muilo 
bem!) 

0 Su. puesidente: — Esta adiada a discussao por se 
passar a 2a parle da ordem do dia. 

0 SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA (pela or- 
dem):— Visto que esta discussao seprolongou tanlo, e 
nds cstamos ainda com os ouvidos cbeios dos argumentos 
contra o projecto, eu julgava quo clla devia continuar ate o 
lim da sessao, porque ganbaremos talvez cm decidir boje 
csle objecto em 2a discussao ; entrelanto que, se entrarraos 
na 2" parte da ordcm do dia, mio ganbaremos quasi nada, 
porque jise perJeu uma bora de tempo dcslinada para a 
discussao da rcforma cleitoral, Aao sci se me explico com 
clareza ; o que digo e que me parece que ganbaremos mais 
se acaso continuarmos esta mesma discussao do que pas- 
sandopara a 2a iiarle da ordcm do dia eoccupando-nos 
de uma discussao inteiramente diversa. 

0 Sr. presidente ; Nao se pdde deixar do passar para 
a 21, parte da ordem do dia, por estar fmda a bora dcs- 
linada para a I,a 

0 Sr. visconde de Jeoiitinhonha : — Mas eu requeiro 
urgencia para continuar esta discussio. 

Estc requerimento foi apoiado c posto em discussao. 

0 SR. PIMENTA DUENO : — Sr. presidente, cn- 
tendo que, quando se discute uma maleria vcrdadeira- 
mente importaute, como aquella de que cstavamos tra- 
tando, e sem duvida inconveniente intcrrompor-se a 
discussao. Alem de perdcr-se da memoria os argumen- 
tos apresentados prd e contra, da-se ainda oulro incon- 
veniente, com que creio que cada um de nds tem labora- 
do; nao so obtem no dia seguintc, nem mesmo dous dias 
depois, a integra dos discursos, de maneira que tem-se 
sempre uma discussao truncada e mcnos csclarccida do 
que devem ser os trabalbos do senado; e no entrelanto 
nada se adianta. Se bavemos de levar vinte dias para dis- 
cutir dous projectos simultaneamcnte, isto e, na mesma 
sessao, discutamos cm dez dias um o em dez dias o 
outro; com isto nao se perde tempo, e antes talvez se 
ganbe. Veto, pois, pela urgencia. 

0 Sr. presidente: — Mas a urgencia pedida creio 
quo u so para b'oje. 

0 Sr. visconde de Jequitinhonha : —Sim, senbor. 
0 Sr. Pimenta Bueno: — Pensei que era para hiije 

e dias seguintes; alias nao pediria a palavra. 
Approvada a urgencia, proscguiu a discussao da pro- 

posifao. 
0 SR. CANSANSAO DE SINIMBU' (ministro dos 

negocios eslrangeiros): — Sr. presidente, tendo de. 
responder a alguns dos argumentos que o meu no- 
bre amigo senador pela provincia de Minas-Geraes 
acaba de produzir contra o projcctoque seacba em dis- 
cussao, V. Ex. e a casa me permittirao quo comece por 
declarer a S. Ex. quo nunca houve, niio ba, nem creio 
que possa haver jamais, promcssa do govcrno imperial, 
empenhada pcrante governo algum cstrangeiro, do re- 
formar, alterar, modificar ou mesmo inlerprctar artigo 
algum da nossa lei fundamental; o que tem bavido 
simplcsmente (5 a declaragao de que o govcrno imperial 
solicitaria da assemblda geral a solufao da materia que 
se acba em discussao. 

0 nobre senador referiu-se a algumas nolas trocadaa 
4 
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cntre a legaraobritaniii'-a nestacilrle eoministro que entao 
dirigia a repartirau dos negocios eslrangeiros; mas S. Ex. 
devia ver na mesma nota da legarao britaimica quo a pro- 
messa que essa legacao dizia que tinha sido feita pelo mi- 
nistro dos negocios eslrangeiros foi conlrariada por esse 
mcsmo minislro: porconseguinte, abi mesmoeslava a res- 
posta que o nobre senador procurava. 

Sr. presidente, e facto constante e avcriguado que desde 
o anno de 1840 ate hoje oil" do art. 6" da constiluii;ao 
lent dado logar a uma serie de conflictos entre as autorida- 
des brasileiras e os consulados nao so da Franca, como do 
outras nacfies. 

E', pois, uma questao antiga, por assim dizer, sem- 
pre renovada, que 6 precise solver pclo modo quo a 
assemblea geral julgar mais convenicnte em sua alta 
sabedoria. 

Uevo aksm disso declarar ao nobre senador que e 
jiara evitar a rcpeticao de taes conflictos, i no inte- 
resse dos brasileiros nascidos cm paiz cstrangeiro, os 
quaes, scgundo a interprelaciio dada pelo nobre sena- 
dor, nao podem merecer os favorcs e a proteccao do 
governo imperial, e por lodas estas razoes que o go- 
vcrno julga necessaria e urgenle uma solugao da as- 
Scmblea geral sobrc este assumpto. 

Nao apreciarei, Sr. presidente, cada urn dos argu- 
mentos produzidos pelo nobre senador, como contestacao 
ao discurso proferido pelo xneu nobre amigo senador 
pela provincia da Babia que defendeu o projecto ; limi- 
lar-me-hei a fazer breves obsorvacOes sobre as proposi- 
fdes emittidas pclo mcu nobre amigo senador pela pro- 
vincia de .Minas-Geraes relalivamenle as emendas que 
offered a consideracao do senado. 

S. Ex. dissc que linba conseguido um grande trium- 
pbo com a apresenlagao dessas emendas. Eu suppuz, Sr. 
presidente, que fosse complete esse triumpho ; cbeguoi a 
persuadir-me de que tinba podido veneer os escrupulos 
do nobre senador. Infelizmente, porem, nao foi assim; 
o nobre senador acbou que a primeira parte do art. 1" do 
projecto ia de conformidade com as suas opiniOcs, mas 
eombateu a sogunda. 

ila dous pontos, Sr. presidente, nestc arligo . o pri- 
ineiro tern por fim conceder aos lilbos de eslrangeiros que 
residao no imperio em servigo do sua nagao faculdade 
para que obtenbao o titulo de cidadao brasileiro ; e uma 
vantagem concedida a esses individuos que liverem a for- 
tuna de nascer neste paiz, 6 ainda uma homenagem ren- 
dida ao principio do nascimmlo; por conseguinte, nao c 
tao inutil como julga o nobre senador. ToJavia, se S. Ex. 
entende que esta disposigao deve passar para a lei de na- 
turalisagOes, a isso nao me opponho. Se liz mengao ex- 
pressa desta especie, foi porque tralava-se de dar o sen- 
tido gonuino ao arligo da conslituigao. 

0 nobre senador combateu a segunda parte do arligo, 
dizendo que nao podia conceber que o lilbo de um 
cstrangeiro, que e considerado como cidadao brasileiro, 
possa, cbegando a maioridade, set privado desse direito. 
E' este, Sr. presidente, justamente o ponlo de diver- 
gencia cntre mini e o nobre senador. Senhores, procurei 
respeitar os escrupulos de S. Ex., formulando a emenda 
de accordo ate com as palavras da nossa conslituigao. 
Vcja V. Ex. que neste arligo nao se contesta quo o 
individuo nascido no Brasil de pai cstrangeiro seja con- 
siderado cidadao brasileiro; a idea consiste sbmente 
quanto acondigao em que elle lica durante o periodo da 
minoridade. 

Sr. presidente, durante a minoridade os brasileiros, 
ainda mesmo aquelles cuja nacionalidade nao 6 contes- 
lada. nao oxercem nenhum dircilo politico; teem capa- 

cidade, teem babililagOes, para ser cidadao brasileiro, 
mas em verdade nao exer cni esses direitos. 

0 Sa. D. Maxoel: — Sao cidadaos brasileiros. 
0 Sn. MINISTBO DOS NEuocns estrangeibos:—Fallo 

em relagao aos brasileiros, cuja nacionalidade nao e con- 
testada; pergunto eu : Durante a minoridade que direi- 
tos politicos teem cllcs? 

0 Sn. I). Manoel:—E'outra cousa. 
0 Sr. mixisibo dos negocios estrangeibos:—E que 

condigao civil devcrao ter? A de sens pais, adeorigem, 
ou a do paiz onde nascerao, com prclerigao dos interesses 
de sua familia e das tradigoes dos paizes a que seus 
pais pertcmem? Eis o nnico ponto de contestagao cntre 
nds e os nobres senadores quo combatem o projecto. Nds 
dizemos que purece mais conforme aos dictames da natu- 
rcza que um lilbo nao seja separado da condigao do pai 
durante o periodo cm que nao pcide ser cidadao nem do 
paiz onde nasceu, nem daquelle a que o pai pertence. 

Nao sei se o nobre senador impugnou a parte deste 
artigo do projecto em que se concede que os menores 
lilbos de eslrangeiros gozem dos direitos civis pessoaes 
dos seus pais. 

0 Sr. Vascoxcellos : — Impugnei tambem. 
0 Sr. ministro dos negocios estrangeibos: — Nao 

sei o fundamento com quo V. Ex. pddo combater o prin- 
cipio de que o menor tenha durante a minoridade o 
domicilio do origem de seu pai. Quer o nobre senador que 
uma mesma familia se regule por duas legislagOes di- 
versas ? 

0 Sn. Vascoxcellos : — Entendo que se offende a 
conslituigao, quer os direitos sejao individuacs, quer poli- 
ticos. 

0 Sr. mixistro dos negocios estraxgeiros : —Aqui 
nao temos direitos politicos, nem individuaes; teoios 
direitos civis, e destes os que sao pessoaes, que dizem 
respeito a capacidade c ao estado do individuo. 

0 Sr. Vascoxcellos; — Mas nesse easo eslao, como 
ate agora, subordinados as lets do paiz. 

0 Sr. mixistro dos negocios estraxgeiros : — E' o 
que V. Ex. entende que deve ser c nds coniestamos, por 
isso que esses menores estao sujeitos a condigao civil dos 
seus pais, eslao na massa dos cidadaos possiveis, nao gozao 
ainda de nenhum direito politico. 

A segunda parte do arligo combatido pelo nobre se- 
nador tern por fundamento a cscolba do individuo 
quanto a nacionalidade. Senbores, (i preciso que parta- 
mos de um principio; quando tralamos de legislar so- 
bre esta matcria nao devemos ter em vista sdmente as 
nossas leis; cumprc que as confrontemos e harmonise- 
mos com as de todas as nagues com quern o Brasil 
commercia e tem relagdes; e necessario eslabelecermos 
um ponto em quo ccssein os conflictos inlernacionaes. 
Nao forao os francezes que, quando concederao o di- 
reito do nacionalidade aos lilbos dos seus subditos nas- 
cidos cm paizes eslrangeiros, crearao conflictos com a 
legislagao brasileira. 

Pois quando os povos procurao cstreitar cada voz 
mais suas relagoes mutuas e quando franquearaos nos- 
sos portos a colonisagao e que queremos pur diflicul- 
dades, fazendo quo os lilbos (losses eslrangeiros nao 
tenbao durante a minoridade a condigao dos pais? 

Quanto a nacionalidade, que condigao ba diversa da 
de qualquer cidadao brasileiro que, nao desejando fa- 
zer parte da rommunbao politica do imperio, se natu- 
ralisa em oulro paiz ? Nao ve o nobre senador que o 
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lirim iiiio consagrado |iela nossa constituicuo e o da 
Voluntariedade do individuo em fazer parte da socic- 
dade lirasileira ? 

So o cidadao brasilciro [iude renunciar as vantagens 
dosla sua qvialidaile, sc pddo naluralisar-se em oulro 
paiz, como nao se podera conceder quc, chegadaa maiori- 
dade, doclarern quo nao querem fazer parte da nossa com- 
munhao politica aquelles que, estando alias habilitados 
IKira pertenccr ao nosso paiz,se acliaotodavia ligadospelos 
scntimentos da familia e pelas tradii.oes do paiz a que 
sous pais pertencem? Como os deveremos collocar emcir- 
eumslaneias peiorcs do que aquelles a quern e permiltido 
renunciar a qualidadc do ri ladao brasileiro? 

Note o nobre senador que ao filbo de cidadao brasileiro 
nascido em paiz estrangeiro a constituifao iiermitte que 
manifeste sua vontade de pertencer ou nao ao lirasil; pelo 
aeto de domicilio noimperioreconhecea constituicaoa ma- 
nifestafao da vontade desse individuo: ora, se concede- 
mos isto aos que nascem em paiz estrangeiro, se conccde- 
mos que um cidadao possa naturalisar-se, digo que e uma 
maneira durissima deenlender aconstituicao nao admittir 
que os brasileiros nascidos de pais eslrangeiros |M)S.sao, ao 
ebegarem a maioridade, declarar que nao querem perten- 
ccr ao lirasil. 

0 Sn. 1). Mangel: — Dura lex, sed lex. 
0 Su. MIMSTUO DOS NEGOCIOS ESTRANGGIROS' — V. Ex. 

confessa que 6 durissima.... 
0 Sa. I). Mangel : — Nao sei se e durissima; V. Ex. 

diz que o e, ecu respondo : • Sed lex. • 
(I Sn. MINIlTno dos negocios esthangeiros: — 0 pro- 

jecto tern porlim outro principio muito imporlanle; e 
e evitarqueos iilhos de brasileiro nascidos em paiz es- 
trangeiro flquem sem protecfao do governo imperial, 
como na casaja sc dcmonstrou que flcavao, por falla de 
domicilio no lirasil. Cumpre que attendainos a que no 
Eslado Oriental cxisle uma grande massa de Iilhos de 
brasileiros que nao podem tor a nacionalidade dos seus 
pais porque nao podem vir estabelecer domicilio entre 
mis; o que lem obrigado muitos brasileiros a virem 
baptisar seus Iilhos nas parochias de nossa fronlcira, 
alim de que possao ganharessa nacionalidade. Seri uma 
grande vantagem para nos o podcrmos mclhorar a sorle 
desses hossos concidaolos. 

Havia outra lacuna, a que o projeclo tambcm proenra 
allcnder; e a condicao da mulher. E'ainda queslao nao 
resolvida entre nos qual deva ser a condicao da brasileira 
quando se casa com estrangeiro c depois que jierde o es- 
lado de casada. 0 projecto procura tambem attender a esla 
especie de interesses. 

Disse o nobro senador que, tendo o lirasil neces- 
sidade de augmentar sua populacao, c nao podendo 
vir esta populacao senao dos paizes trausatlanlieos, 
era natural que o legislador constituinte tornassc im- 
peraliva a disposifao do art. G" § 1" da constituifao, 
jiara prcvenir o perigo de que a populacao viesse um 
dia a ser cstrangeira cm grande parte ou cm sua 
maioria. Esta razao 6 peculiar a lodos os paizes da 
Europa ; naquclles paizes, contiguos uns aos outros 
e com as fronteiras abertas, sc cireclua grande movi- 
monlo de populacao. Lembro-me que em 1852 a Franca 
reconhcccu tambcm cssa desvaniagem, c, querendo 
prcvcni-la, foi proposta uma lei para que os lilbos 
de eslrangeiros nascidos em Franca fossem logo obri- 
gados a ser cidadaos francczcs; e a razao disto nao 
podia ser outra senao a que allegou o nobre sena- 
dor ; islo c, que por suas fronteiras cntrassc grande 

populacao estrangcira, cujos filhos pudessem depois 
absorvcr ou por cm perigo a nacionalidade franceza. 

Mas o legislador francez respeitou tanto o principio da 
voluntariedade na escolha de uma patria que determinou 
quo durante a minoridadc esses individuos eslivessem su- 
jcitos a condicao civil pessoal dos pais, e quo no mo- 
mcnto da maioridade Ihos fosse livre oplar pela palria 
de nascimento ou pela de origom. Ve, pois, o nobre 
senador que a razao quo allegou tor sido a que moveu 
o nosso legislador constituinte a tornar imperaliva a 
disposicao do art. 0° | 1° da constiluicao nao i sd pe- 
culiar ao lirasil; dtambcm de outros paizes, e la mesmo 
se tern rendido homenagem ao principio da esponlanei- 
dade na escolha da pairia. 

Como o nobre senador fundou cm autoridade a sua 
opiniao a respeito do arc G" | 1° da conslituicao, eu, 
antepondo autoridade a autoridade, dir-lhc-hci que 
temos na consulta do conselho de eslado de 184G a 
opiniao de um membro rauito respeitavel, o qual clara 
e positivamente disse que essa disposicao nao podia ser 
entendida senao como facultativa. Postcriormcnte, em 
1857, sendo novamente consultado o conselho de es- 
tado, unanimemenlc dedarou que a constiluicao niio 
podia ser entendida do oulro modo, c que por uma lei 
rcgulamentar se podia dcterminar qual a condicao dos 
filhos de eslrangeiros durante a minoridadc equal o 
modo por que podiao fixar sua nacionalidade ao chc- 
garcm a maioridade. Podemos, portanlo, oppdr autori- 
dades tao respeilaveis como aqucllas a que o nobre 
senador se refcriu. 

A' vista das considcracScs que lenho cxpendido, en- 
tendo que o projecto nilo pOde ser impuguado pelas 
razoes que teem sido apresentadas. Se no correr da dis- 
cussao apparecerem novas objcccOcs, tratarci de res- 
ponder a ellas. 

0 SH. P1MENTA BUENO: — Como por estes dou- 
ou ires dias nao poderei comparccer no senado, apro- 
veitarei o resto da sessao para ter a honra de olfere- 
ccr ao nobre senador por Minas-Geraes algumas n lie - 
xoes em resposla ao discurso qr.c acaba de proferir. 

Se comprehendi bem a argumenlafao doS. Ex., ella 
pdde ser reduzida a tres topicos: 1°, se o art. G0 -j 1" 
da constiluicao demanda imerpretacao authentica; 2U, sa 
deinanda interpretacao doutrinal ; 3", cmlini, que o pro- 
jecto nao interprcta, e sim reforma aconstituicao. 

Disse o nobre senador, quanta a interpretacao autben- 
lica, quo cm sua opiniao ella era desnecesSaria, porque 
o artigo da constiluicao e claro ; mas quo ainda assim 
nao fana questao, porquanlo o poder para isso com- 
petente examinaria a materia c em sua sabedoria rc- 
solveria o que fosse melhor. 

Nesta parte cstou de accoidr com S. Ex., isto d, eslou 
de accordo quo nao necessilamos do interpretacao 
authentica. Sc se pretendesse alterar a disposicao do 
art. G0, ou lixar uma lutelligencia constitucional, que 
nao pudesse ser modificada pelo poder legislativo onli- 
nario, e sim que prevalecesse sobre qualquer pensa- 
mento dellc, ncsse caso cortamente dependeria isso da 
compctenciado jtoder constituinte. Nao tralamos.porcm. 
de alterar o artigo, nem de p6r em duvida a sua dispo- 
sicao, ncm de fixar definitivamente sua intelligencia, ou 
de inhibir opoder legislativo ordinario de cntende-lo no 
future doutrinalmenle, como julgar acertado; o projecto 
nao tern outras vistas, nem outro alcance, senao de re- 
gular algumas rclacdes ou disposicOes puramente civis, 
que incontcstavelmenle estao na alcada do poder legisla- 
tivo ordinario: ponhamos, pois, de parte, ou fora da 
questao o quo rcspcila a interpretacSo authentica. 
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Xao estou de accordo com a opinUo de S. Ex. quando 
dia que nao lia necessidade algunia da inlerpretagio 
doutrinal. 

0 Sr. VasCoxcellos : — Porque so e predsa quando 
a lei e obscura. 

0 Sr. Pimenta Bdeno: — Ainda quando a lei seja 
clara eomo a luz do sol, ainda quando suas palavras 
lenliao a evidencia de um axioma, c e sera sompre pre- 
cise entender primeiramcnlo a lei para entao applica-Ia. 

0 Sr. Vasconcellos ; — Enlender e dilTerenle dc in- 
terpretar. 

0 Sr. PimExta Bdeno:—A interpretatao doutrinal 
cm sua generalidade pude ser definida a exposifuo da in- 
telligencia pralica que o applicador della da-llie, ou se 
ligue a sua letra ou ao seu espirito: nao 6 possivel res- 
tringi-lasd aocaso de duvida,corno onobre seuador quer, 
nem ella pdde derimir a duvida quando exista, porque nao 
tem autoridade paraisso, a nao ser |iela forca do raciocinio. 
E' uma das diHerencas que a distinguem da inlerpre- 
tafao authenlica; esta e lei, estabelece dircito, obriga; 
aquella e sdmcnte doutrina, que pdde ser alterada. 

Citarei um exemplo. Os artigos da conslituigao so- 
bre as eleiodes certamcntc sao bcra claros ; enlrctanlo 
nossas leis regulamcntares a respcito destas porquanlas 
modificasdes ou alteracdes nao teem passado e por- 
ventura nao passarad ainda ? 

Por mais clara que seja a disposifao da lei consti- 
tucional, isto nao pdde privar o poder legislative ordi- 
nario de cntcnde-la, de dirocta ou indirectamente cxpor 
a sua intelligencia c de deduzir as rcspectivas conse- 
quencias por uma lei sua. 

Esse arligo, que o nobre scnador diz tao claro, por- 
ventura nao suscita questdes bem importanles f Yeja- 
mos. 

Diz elle : • Sao cidadaos brasileiros os que no Brasil 
tiverem nascido, quer sejao ingenuos ou libertos, ainda 
que o pai seja estrangeiro, uma vez que esle nao rcsida 
por service de sua na';ao. ■ 

0 Sr. Vasconcellos : — E' muito claro. 
0 Sr. D. Manoel :— Apoiado. 
0 Sr. Pimenta Bdeno ; — Vejamos se elle da ou nao 

logar a graves questdes. Pondo de parte as exprcssdes 
os que no Brasil tiverem nascido, quo poderiao referir-se 
so ao passado, pergunlarei : 1.° Essa disposicao e consti- 
lucional ou nao? 2.° E' imperativa ou facultaliva ? 
3.° Suppde a^rondirao de residencia ou independe della ? 

lla opinides, e muilos respeitaveis, de alguns collegas 
nossos que enlendem que a disposicao nao e constilucio- 
nal, e outras que enlendem que e facullativa. Eis, pois, 
o.artigo que o nobre senador julga tao claro sujeilo a 
diversas interprelacdes. 

0 Sr. Vasconcellos ; — Inlerpretacdes dadas pelas 
iegacdes. 

0 Sr. Pimenta Bdeno. — V, Ex. deve conceder a 
seus collegas 0 mesmo que exige para si. Se fella se- 
gundo suas convicgdese quer que ellas sejao respeitadas, 
seus collegas pensao tambcm segundo suas convicgdes e 
(eem igual direito. 

Disse e repilo que ha muilas e respeitaveis opinides 
que pensao que esse arligo nao e constitucional, ou que e 
faculiativo, e parece que o nobre senador julga que nem 
e pcnniliido pensat assim. 

0 Sr. Vasconcellos: — Nao apoiado: essas duvidas 
teem sido oppostas pelas legagdes. 

0 Sr. Pimenta Bdeno: — (com energia) Nao me ro- 
ll ro .is legagdes ; nem eu, nem oulros senadores, somos le- 
gagdes: estou emittindo minhas opinides e referindo-me as 
delles. 

0 Sr. Vasconcellos : — Nao disse nesse senlido; evi- 
tarei os apartes. 

0 Sr. Pimenta Bdeno : — Dosculpe V. Ex. se o nao 
comprehendi bem, ou se me expresso com energia; o que 
quero dizer e que nao tenho em visla as opinides das le- 
gagdes, e sim as minhas e as de oulros senadores cu con- 
selheiros de estado. 

Alem das questdes so o arligo 6 ou nao constilucio- 
cional.... 

0 Sr. D. Manoel; — E' constitucional sem questao 
alguma. 

0 Sr. Pimenta Bdeno: —Na opiniao do nobre se- 
nador. 

0 Sr. D. Manoel: — Na opiniao dc quasi lodo o 
mundo. 

0 Sr. Pimenta Bdeno:—Quando seja constitucional, 
d imperativo ou facultative? 

0 Sr. D. Manoel: — E' o mesmo que pcrguntar so 
devemos amar a Deus sobre lodas as tousas c o proxi- 
mo como a nds mcsmos. 

0 Sr. presidente :—Isso e quasi um pequeno dis- 
curso. 

0 Sr. D. Manoel:—E' discurso religioso. 
0 Sr. Pimenta Bdeno: — Esse mesmo preceito que 

nos manda amar a Deus sobre todas as cousas, apezar 
dc sua clareza, precisa que as leis regulamcntares da 
igrcja nos ensinem como amaremos a elle por modo 
quo Hie seja mais agradavel. 

0 Sr. D. Manoel:—Isso i outra cousa. 
0 Sr. Pimenta Bdeno : — Prescindirci dessas duas 

questdes ; resta ainda outra : — o arligo presuppde, exige 
a residencia, ou ate isso dispensa? So uma senbora es- 
trangeira descmbarcar de um navio de guerra surto em 
nosso porto para ter sou lilbo em terra, cste sera brasi- 
leiro, embora dabi a oito dias va com seus pais para 
a Inglatcrra, por exemplo, e para nao maisvollarao 
Brasil? 

Parece que basta o bom senso para entender-se que 
o arligo da constituigaa pelo menos exige que os pais 
eslrangeiros lenliao residencia no imperio, e que esta nao 
seja cm servigo de sua nagao. 

Segundo eu penso, essa intelligencia nao sd e dictada 
pelo bom senso, mas resulla mesmo da letra da lei, dc 
argumento deduzido de suas proprias palavras. E, dc 
mais a mais, tenbo para assim pensar o apoio dos rodigos 
civis da generalidade das nagues, que dao nacionalidade 
aos filbos dos eslrangeiros nascidos em seu territorio, |iois 
que exigem ou presuppoem a residencia. 0 conlrario e, 
como disse, um contrasenso. 

0 Sr. I). Manoel : — Nao e contra o bom senso; pe- 
direi a palavra para mostrar ondeesta o contrasenso. 

0 Sr. Pimenta Bdeno: — Pois bem: cederei ainda 
de todas as obscrvagues ale agora feitas, e que nao expuz 
senao na intengao de demonstrar que as prcmissas em 
que fundou-se o nobre senador por Minas-Geraes, a men 
ver, nao procediao. 

Supponba-se quo nao se precisa nem de intepretagao 
anthentica, nem doutrinal, que o arligo nao e suscepti- 
vel dc duvida alguma, quo eclarissimo, quo e um axio- 
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ma. Ora, diremos que, quando um anigo da constiluicao 
c clarissimo, fica o podcr legislativo ordinario inhibido de i 
legislar sobro a materia de que elle Irata, embora nao 
offenda os preceitos constitucionaes 1 

0 Sa. D. Manoel : — Ninguem disse isso. 
0 Sn. Pimenta Bueno : — A opiniao dos nobres se- 

nadores cm ultima analyse vai ate esse resultado. 
Sonbores, o projecto nao eneerra senao disposicOes pu- 

ramento civis. 0 podcr legislativo ordinario tem compe- 
tencia para modiftcar como julgar conveniente as leiscivis 
nao so cm rclacao aos fdbos de cslrangeiros nascidos no 
Brasil, como cm rclacao aos lilbos dos proprios cidadaos 
brasileiros. 0 projecto que live a bonra de olTerecer nao 
tem senao esse alcance. 

0 Sn. D. Manoel . — 0 que esta em discussao e o 
projecto substitutivo. 

0 Sn. Pimenta Bueno- — E' a mesma cousa, com al- 
guma alteraeao de redacfao. 

0 projecto nao faz mais do que raodificar a applica- 
cao de algumas de nossas leis civis sobre o patrio 
poder, sobre o systema da successao activa c passiva, ou 
sobre o casamcnto cm relacao aos filhos dos estrangei- 
ros, segundo as condieoes de sua residencia no imperio e 
animo do fixa-la ou nao nelle. 

Vcjamos quaes forao os argumentos do nobre senador 
na parto em que, por discordar do que acabo de dizer, 
impugnao projecto como inconstitucional. 

Em relacao ao § 1° do art. 1° do projecto limilou- 
se S. Ex. a ponderar que, embora nao duvidasscvotar 
pela disposi?ao, julgava que ella teria melhor cabi- 
menlo cm uma lei do naturalisacao do que no proje- 
cto do que se trala. Nao julgarei, pois, esta objeccao 
como questao grave; uina vez que a disposigao e util, 
torna-se indilTercnte qae seja approvada em separado ou 
conjunctamente com osoutrosparagrapbos. Ella tem, po- 
rdm, inteira ligagao com a materia deque se Irata, que e 
do qualificar as difTerentes especies ou modificagues da 
residencia que os estrangeiros teem no Brasil, e conse- 
quenlementc a applicagao das leis civis a respeilo de 
sous filhos durante a minoridade. 

Quanlo ao| 2", disseo nobre senador: • A disposigao e 
inconstitucional, pnrquanto, chegando os filhos desses es- 
trangeiros a raaioridade, faz a qualidade de cidadaos brasi- 
leiros dependente da vontade dclles, quando a constituigao 
positivamente diz que elles sao brasileiros. 

Os lilbos dos proprios brasileiros, desde que cbegarem a 
maioridado, teem inlcira liberdade do prefcrirem outra na- 
cionalidade: como, pois, denegar-sc isso mcsmo aos lilbos 
dos estrangeiros 1 » 

Dizem, porem, osnobressenadores: «Nao, elles podcm, 
sim, deixar de ser brasileiros; mas para isso e necessario 
quo se naturalisem aliuntie, ou que aceitem algum em- 
jirogo ou condecoragiioestrangeira, elc.,en3o por elTeito so 
desua vontade ou simples declaragao, e abi e que esui a 
questao. • 

Senbores, naturalisar-se em um paiz eslrangeiro, ou 
accitar a qualidade de natural ou subdito delle, c uma 
e a mesma cousa, salvo alguma reslricgiio de dircito con- 
cedido ou n5o jtela nova jiatria. 

Naoquestionemosporpalavras: tanto que, se os nobres 
scnadores propuzessem uma cmenda que dissesse, em vez 
das palavras — fizerem declaragao de que preferem a 
nacionalidade de seuspais—,diga-se—se passarem a per- 
lencer a outra nacionalidade—,eu nao teria duvida de 
votar por ella. 

0 que nao sc dove dizer i que so naturalisem cm paiz 
estrangciro. Pego aos nobres scnadores que reconside- 

rem o que ja outr'ora indiquei. Trata-se, por exemplo, 
de um filbo de franccz nascido em nosso paiz. A lei 
franceza diz que elle 6 franccz natural, que como tal 
goza de todos os direitos civis e politicos; e nao trancez 
naluralisado, que nao gozade todos: ora, dira porven- 
tura a nossa lei: «Chegando amaioridade, vds podereis 
ser francez naluralisado, mas nao francez natural • f 
Primeiramente notarei que nao soraos nus que havemos 
dizer ou dcterminar a Franga o como ella ba de tratar 
aos filhos dos francezes quo quizercm ser seus subdi- 
tos; cm segundo logar, comocoagir esses filhos de fran- 
cezes que soffrao minguade direitos na qualidade de na- 
turalisados? Se aFranga porum ado degrandc natura- 
lisagao quizesse dar a um filbo de brasileiroa plenitude 
de direitos, e este quizesse aceilar, nao tcriamos a 
faculdade de irapedir; como 6 que a teremos era rala- 
gao ao filbo do franccz? 

Nao fagamos, pois, questao de palavras ou de sim- 
ples rcdacgao, que, se nao i boa, podc ser altcrada; 
nao prejudiquemos por isso uma disposigao, nao sd 
justa, mas que pdde prcvalecer independento de nossa 
vontade. 

Se os filhos de francezes, chegando a sua raaiori- 
dade, accitarera qualquer cmprego do governo francez, 
por exemplo, o de amanuenses dos consulados ou le- 
gagOcs, nao deixarao de ser brasileiros; nao scrao fran- 
cezes com plenitude de direitos, independente de qual- 
quer titulo de naluralisagao e s6 por effeito de sua 
vontade? Porquc fazcr, pois, questao de palavras? 

Accitar uma nacionalidade e o mesmo ou mais do que 
aceitar uma condecoragSo ou cmprego. E' indilTerente 
parao Brasil que aquelle que naoquer ser brasileiro dei- 
xe de ser por urn ou oatro desses raeios. 

Es'amos agora a questionar por principios que nao sao 
novos, e que ate ja aceitamos e reconbecfimos em nossas 
leis, sem queaodecreta-las nem depois fossemimpugnados. 

0 art. 1° da rcsolugion. 808 A de23 de julho de 1855 
autorisa os filhos dos colonos que cbegarem a maioridade, 
embora sejaoja entao brasileiros, a mudarem de nacio- 
nalidade, a deixarem de ser brasileiros, se essa for a 
sua vontade. E' o mesmo principio, e nem uma voz nas 
duas camaras o irapugnou. 

Essa resolugao eneerra ainda oulro principio equiva- 
lente ao que o nobre senador impugna, e que consis- 
te em autorisar o projecto os pais dos menores a fazer 
pcfr elles durante a minoridade a declaragao do que pre- 
ferem as condigoes civis do paiz do seu nascimento: do 
sorte quo, quando sc Irata de obter populacao brasilcira, 
o principio e conslitucional ; quando se trata do filbo do 
algum eslrangeiro que nao qucr ser brasileiro, e inconsti- 
tucional. 

, Emlim, cumpre quo fixemos bem nossas ideas: se a 
questao nao e do principio, pois quo devemos ser con- 

, sequentes, c sd sim do palavras, alterc-se como se julgar 
conveniente a redacgao. 

0 Sn. marquez de Olinda da um aparte. 
0 Sr. Pimenta Bueno: — Diz o nobre marquez que, 

ainda mudada a redacgao, reslaraO outros inconvenien- 
les. Pode ser, e nao tenbo duvida de aceitar a discussao 
ncsse terreno, talvcz mcsmo que o projecto possa ser 
muito melhorado; mas o que eu pogo i que distingamos 
bem a questao de constitucionalidade do projecto dessa 

, outra questao de convenicncia ou nao do suas disposi- 
• gdes; alias nao nos podcremos entciuler. Porque os no- 
i brcs senadores nao offerecera as emendas que julgao 

mais convenientes ? 
Como a questao a que ligo importancia e a de constitu- 

cionalidade, proseguirei nella. Diz-sc que durante a mi- 
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noridaJe, ficando os filhos dos estrangeiros sujeitos ao 
estatuto pessoal do pai, podem deixar degozar do algum 
direito individual que a conslituifao Hies garanta. Obser- 
varei quc, sedurante a minoridade o filho do estrangeiro 
puder gozar de algum direito individual, delle gozara, 
por isso mesmo que o projecto rcsguarda sua nacionalidade 
Lrasiloira. Os direitos individuaes, embora se denominem 
algumas rezes tambcm por civis, ficao fora de questao; o 
projecto nao allude senao aos direitos civis, que nao sao 
individuaes, e sim puramente especiaes a csta ou aquella 
jnstituicao civil; nao allude aqucllos quc a constituicao 
enumera como garantias constitucionaes. 

Senhores, para naoprolongarsem necessidade a discus- 
sao, para nao complica-la, tenho cvitado a questao se o 
art. (5° da constituicao d ou nao constitucional; nao me 
demorarei agora nesse debate; mas direi, ao menos de 
passagem, que talvez que o senado tenba ainda de ro- 
considerar a materia por essa face. 

0 que rcspeita a direitos polilicos ou individuaes 
sem duvida i constitucional; o que, porera, respeita sd- 
mente a qualificacao de nacional ou estrangeiro d cousa 
diversa e a cargo sumcnte da lei civil; e isso o/Terece 
tanlas hypotheses diversas, parte deltas nao prevista 
pela constituicao, e mesmo evcntualidades taes que sd 
uma lei ordinaria pdde bcm regular o allerar como con- 
venha. 

E' por isso que os povos civilisados teem classificado 
e regulado esse assumpto em seus codigos civis, e, se al- 
guns tratao delle em seus codigos constitucionaes, o fazem 
sd por methodo ou integridade de ideas, sem dar-lhes o 
caracler immutavel de constitucionalidade. 

Se seguirmos opiniuo opposla, ou teremos de ver-nos 
cm graves difiiculdades, ou de ser inconsequentes. Sup- 
ponha-se algum caso de incorporacao ou desmembracao 
de territorio. Nao vamos mais longe; snpponha-se que 
se ultima uma permuta de territorio entre o Brasil e o 
Estado Oriental, que em consequencia disso o territorio 
do Acegua lica fazendo parte intcgrante do imperio, e, 
vice-versa, parte do nosso territorio de Sant'Anna ou 
outro fica desmembrado eincorporado ao Estado Oriental. 

Nessa hypotbese, os orientaes que habitao o territorio 
do Acegua nao terao a opcao de ser brasileiros natos ou 
orientaes ? 0 Brasil sd Ihes offerecera a qualidade de 
naturalisados, isto e, de brasileiros que nao poderao 
gozar da plenitude de direitos de sua nova palria ? E, 
vice-versa, nao consentira que os brasileiros babitantcs 
do territorio cedido possao optar pela qualidade de orien- 
taes sem mingua de direitos ? Seria cousa singular! Nao, 
nds nao teriamcs uma politica mesquinha, e sim gene- 
rosa; fariamos o que ainda agora acaba de fazer a Franca 
cm relacao a Saboia e Niza. 

0 Sr. uabqcez de Ounda: — da lizemos tambem 
isso com Montevideo. 

0 Sn. Pimenta Bcexo: — Entao o nobre marquez 
ine auxilia, porque a conclusao e a scguinte : A ques- 
tao puramente de nacionalidade nao e constitucional, por- 
quanto, se fosse, ninguem poderia ser ou deixar de ser 
brasileiro senao nos prccisos termos e unicos casos pte- 
vistos pela constituicao. 

O Su. babao de JIuritiba ; — Apoiado, tern toda a 
razao. 

0 Sr. marqcez de Ounda da um ajiarte. 
O Sr. Pime.nta Bueno: — Seria jireciso uma rcforma 

da constituicao. 
0 Sr. D. Manoel : —Isso jtode valer a pena de uma 

refortua de constituicao. 

0 Sr. Pime.nta Bueno : — Ora, no caso figurado nao- 
bastara uma simples declaracao dos orientaes ou brasi- 
leiros para ftrmar sua opcao? E diromos que isso altera 

i a constituicao ? 
0 Sr. D. Manoel:—Podem ser rcllexocs muito jus- 

tas para uma reforma da constituicao. 
0 Sr. Pimenta Bcbno: — Nao precisamos do refornus 

da constituicao; basta quc se Ibe de a intelligencia que 
ella dcve tor, e desde entao lodas essas e outras questoes 
poderao ser dovidamente aprociadas e bcm rcsolvidas. 

O Sr. I). Manoel: — Isso nao csta em nosso arbilrio. 
0 Sr. Pimenta Bueno: — Nossa constituicao dis- 

tingue bem o simples cidadao ou nacional do cidadao 
activo. 

Alguns dos illustres senadores quc impugnao o pro- 
jecto cntcndoni,o bcm, que acstrangeira que casa com 
brasileiro adquire por isso mesmo a qualidade de bra- 
silcira; e quo a brasileira que casa com estrangeiro pcr- 
de por isso mesmo a qualidade de brasileira. Creio que 
ha nesse sonlido resolucao de consulla nao conlcslada, 
e quo actualmente c decisao seguida por nossos tribu- 
nacs. E'oulra hypotbese nao prevista pela constituicao, 
e, se fosscmos ao rigor do principio quo esses illustres 
senadores seguem contra o projecto, nao sci se suas 
opiniOes scriao muito consequcntes. 

Ha muitas outras hypotheses j, muitas outras duvidas 
tern do ollerecer esse artigo da constituicao, que nao 
considoro constitucional, e que, quando scja, tcm de 
demandar intelligencia ou interpretacao doutrinal. 

Aprcsentou-so na sessao deste anno um projecto na. 
camara dos Srs. deputados nos seguintes termos: « Fica 
reconhocido cidadao brasileiro o padre F, filbo legiti- 
mado do desombargador F, que como tal esta compre- 
hendido na disposicao do art. 0° § 2° da constituicao,etc. • 
Este | 2° da constituicao parece tao claro como o § l0do 
mesmo art. 0° ; entrctanto cumpria saber de quo pai trata, 
sesd do logitimo, ou tambem do natural, e entender isso 
de accordo, o nao em dissonancia, com nossa loi civil da 
legitimacao.nao obstanto a oxpressao scguinte do paragra- 
pho e os illcyitimos de mai parecerexcluir osillegitimos do 
pai.E' materia de lei civil, e que deve estar em harmonia 
com ella. Diremos que esse projectoeinconstitucioual? 
Orlamente nao. Ora, tanto faz dedarar-se so a constituicao 
tratou sd do pai legilimo, ou tambem natural, como so 
tratou sd do domicilio politico, ou tambem do civil, como 
pretende o projecto que disculimos. Se aquclle nao e 
inconstitucioual, tao pouco este. 

Uma outra resolucao pende tambem da mcsma ca- 
mara: "Fica reconhecido cidadao btasilciro JoseGon- 
falvcs da Silva, quo, residindo no Brasil na cpoca cm 
que se proclamou a indcpcndoncia, a qual adbcriu pela 
continuacao de sua rcsidencia, esta por isso comprc- 
bendido na disposicao do art. 0° § 4° da constitui- 
cao, etc. » 

Creio quc occorrdrao duvidas sobro a rcsidencia, c 
por isso aprcscntou-so o projecto, que cncerra uma in- 
terpretacao doutrinal. 

Ora, lodos os paragrapbos do art. 6° sao suscopliveis 
do intorprolacao, c so o ■§ 1° nao? Se para alguns dos 
nobres senadores cllc d cvidente, devera por isso ser 
cvidenle para todos c cm todos os casos? 

Os casos quc certamenle irao occorrendo sem duvida 
mostrarau que se p6do adquirir ou deixar do ter a quali- 
dade de brasileiro nao s<i nas hypotheses previslas pela 
constituicao, como em outras que ella nao previu ; mos- 
traraO que nao e so por pena que isso se yerilica. 
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0 Sr. D. Manoel : — E' verdadeira pena. 
0 Sr. Pimenta Bubno : — Tanto nao e pena que, se 

o Lrasileiro naturalisado aliunde quizer reassnmir sua 
qualidade brasileira, nao seremos menos generososque ou- 
iros povos civllisados. 

0 Sr. D. Manoel :— Tcnho duvida. 
0 Sr. Pimenta Bueno : — Basta que clle queira 

c seja digno. 
0 Sr. D. Manoel :— OLtondo perdao. 
0 Sr. Pimenta Bueno : — Nao precisa dc perdao al- 

gum, basta que rcnuncie a oulra .nacionalidado. 
0 Sr. D. Manoel .— Tenho duvida, se nao houver 

perdao. 
0 Sr. presidente : — AltonfSol 
0 Sr. ministro nos negocios estrangeiros ; — 

Qual foi o tribunal que Iho impoz a pena, salvo se 
foi rcsultado do dolicto ? 

0 Sr. Pimenta Bueno;—Pondo de parte a queslao 
dc interpretacao ou aulhentica, ou doutrinal, e tambcm 
a de convcniencia ou inconveniencia do projecto, pois que 
a este rospcilo soria o prirneiro a adoplar a melhor emen- 
da quo se offerecesse, diroi que voltei a discussao suinenlc 
para defender oprojecto daqualificacaodeinconslitucional. 

Os argumentos empregados para demonstrar essa in- 
conslilucionalidado, a mcu ver, nao procedem. 

0 Sr. D. Manoel:— Tem-se demonstrado tanlas 
vozes! 

0 Sr. Pimenta Bueno:—Nema applicacaodb estatuto 
pessoal do pai ao mcnor, ncm a opcao que Hie e facultada 
na maioridade, disposifOes do caracter puramcnte civil, 
por fcrto nao oirendom preceito algum constilucional. 

0 Sr. D. Manoel:—Os discursos quo proferimos 
eslao alii. 

0 Sr. Pimenta Bueno;—A disposicao do | 2° do 
projecto e lao pequena quo nem mcsrao poderia caber 
nello mais offensas a conslituii;,:o. 

Eintim, nossas rclafucs se vao desenvolvendo de cada 
vcz mais, c com ellas qucsldes de nacionalidade: e, pois, 
natural quo tenliamos ainda mais de uma vcz de eslu- 
da-las. 

0 projecto nada prejudica a respeilo dessas questoes, 
clle nao encorra scnao legislacao on disposifOes civis. 

0 Sr. Vasconcellos : — Peco a palavra para uma 
explicacao. 

0 Sr. presidente : — A palavra para explicacao so 6 
permetlida paraexplicar um facto, ou para repararalgu- 
ma expressao quc,cscaiiando no calor da discussao,possa 
ler offendido alguem. Tom, pois, a palavra para a ex- 
plicacao. 

0 Sit. VASCONCELLOS: — Sr. persidenle, agradeco a 
V. Ex. aadverlencia que me faz; tenho necessidade de 
dar uma explicacao ao honrado senador pela provincia 
do S. Paulo que acabou de fallar. S. Ex. mostrou-se 
resenlido do um aparte que cu Ibe dei quando orava, 
reforindo-me a proposicao enunciada por S. Ex. que o 
artigo da consliluicao prestava-se as scguintes intelli- 
gencias: 1", so o art. 0° | 1° 6 ou nao constilucional; 
2a, se sua disposicao '6 imperatiya ou facultativa. 

Eu disse a S. Ex. quo no Brasil, por mais do 20 
annos, nao linha havido duvida sobrc a intelligencia 
dcste artigo da constituicao; que cslas duvidas erao 
propostas posteriormcnte pelas difisrentes legacoes, 

como o scnado so ha de lemhrar que cu rccordci,lendo 
o resumo dessas mcsmas reclamacSes e a resposta quo 
tiverao, dada soh consulta do conselho de eslado. Nao 
live cm vista dizer quo S. Ex. soccorria-sedo racioci- 
nios cstranhos para argumentar contra a nossa consti- 
tuicao; um sen collegq nao seria tao grossciro quo, 
ainda convoncido de quo' S. Ex. nao houvcsse produ- 
zido argumcnlo novo, Ihe flzesse calculadamentc uma 
tao grave offensa. 

E' claro, Sr. presidente, que entre nus, disse eu em 
oulra occasiao e repetirci agora, este artigo da constituicao 
nao e considerado ohscuro, porque os relatorios dos 
ministros desde que a queslao surgiu ate a actualidade, o 
do honrado senador pelaprovincia das Alagoas, os nobres 
senadores quo teem sustentado o projecto, todos convein 
em uma verdade, e e quo o artigo e claro, e clarissimo. 

0 conselho do estado, ainda mesmo depois das diver- 
gencies que teem havido, nunca duvidou desta verdade : os 
argumentos que essas legacoes produzirao sao,pois, os que 
se referem a ser ou nao interpretativo o artigo, a ser ou 
nao constilucional a sua disposicao. 

V. Ex. vfi,portanto,que, respcitando cu, como respei- 
to, a todos os meus collegas, c ligado por affeicbcs que 
so nao quebrao facilmcnte ao nohre senador pela pro- 
vincia de S. Paulo desde nossa educacao lilteraria na 
academia juridica dc que amhos somos Clhos, nao 
poderia a reditar que S. Ex. tomasse por offensa aquillo 
que na minha intcncao nao p6de ser por maneira algu- 
ma allusivo a S. Ex.; c o nobrc senador dcu-me occa- 
siao ainda hojc dc apreciar a vastidao dos sous conheci- 
menlos na materia, discorrendo sobrc oulros pontos de 
uma maneira luminosa, cmhora eu estcja cm discor- 
danciacom S. Ex. Qucm rcconhece isto, portanto, nao 
podia irrogar injuria ao nohre senador. 

Crcio quo Si Ex. ficara satisfcito com csla explica- 
Cao, c que nao podera acrcditar ncm por ummomeuto 
que o quizcsse offendor, e muilo menos rehaixar a sua 
intelligencia, quo todos aprcciamos como superior. 

0 SR. PIMENTA BUENO; —Agradccendo summa- 
mente a hondade c cavalheirismo do nohre senador 
por Minas-Geraes quo acaha do sonlar-sc, vejo-me lam- 
hem na obrigacao de offerecer-lhc as scguintes cxprcs- 
sOes; 

Niio me julguci offendido pelo nohre senador ; no 
que fiz algum reparo foi quo pareccsse quo S. Ex. 
affinnava que, a cxccpcao das IcgacOcs estrangeiras, 
no Brasil ninguem duvidava de quo o art. 6° da con- 
stituicao era constilucional e impcrativo. 

Apezar de referir-mo novaraente a opiniocs de alguns 
nossos collegas do sonado c de alguns conselhciros de 
eslado, pareccu-mc quo S. Ex., ou duvidava de minha 
assercao,ou suhstiluia cssas opiniOespelas daslcgacDes. 

Talvcz que S. Ex. nao esteja informado dc quo em 
um parecer do conselho de estado manifestou-se a opi- 
niao de que a disposicao do art. 0° da constituicao c fa- 
cultativa, c nao impcrativa; talvez nao estcjatamhcm in- 
formado de quo no scnado muitos collegas nossos enten- 
dem, como cu, que a disposicao dessc artigo nao 6 con- 
slitucional. 

0 Sr. D. Manoel:—Muitos nao, alguns sim. 
0 Sr. Pimenta Bueno : — Pelo menos seis assim 

pensao. 
0 Sr. D. Manoel; —Chegaaseis? 
0 Sr. Pimenta Bueno : — Ha, portanto, divergencia 

no modo de entender essc artigo. Ora, insistindo o nohre 
senador cm que so as legacoes cntendiao que o artigo ou 
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nao era constitutional, ou era facultativo, contrariava mi- 
uha assercao por modo tao categorico que obrigava-me a 
pedir-lhe que reconsiderasse a duvida em que collocava 
minha exacta affirmativa. 

Em justa reciprocidade is honrosas cxpressdes de 
S.Ex.para comigo, dir-lhe-hei que, se nao entendi bem 
o sou aparte, ou se viu em meu reparo alguma offensa, 
por pequena que fosse, nao sd retire minhas expres- 
soes, mas peco-lhe que as desculpe. 

0 Sr. Vasconcellos: — Nao apoiado; aceito com- 
pletameute a sua expUca?ao. 

Dada a bora, o Sr. presidonte declarou adiada a dis- 
cussao, e deu para ordem do dia da seguinle sessJo : 

Primeira parte (ate o meio-dia). 

Discussao da redaefao que se acha sobre a mesa. 
ContinuacSo da discussao adiada. 

Segunda parte. 

Conlinuacao da I1 discussao da proposifao da ca- 
mara dos deputados alterando algumas disposifSes da 
legislafao eleitoral. 

Levantou-se a sessao as 2 boras e 55 minutos da 
tarde. 

56^ gessao 

EM 2 DE AGOSTO DE 1860. 
PRES1DENCIA DO SR. MANOEL IGNACIO CAVALCANTi 

DE LACEROA. 

Summario. —Expediente.—Observa?5es do Sr. visconde 
de Jequitinhonha c D. Manoel. —Primeira parte da 
ordem do dia.—Dispensa de matricula. — Votarao. — 
0 | ludo art. 6°da constituicao. Discursodo Sr. b. Ma- 
noel.—Segunda parte da ordem do dia. - Reforma elei- 
toral. Discnrsos dos Srs. Nabuco e D. Manoel. 
A's 10 boras e 55 minutos da manha o Sr. presi- 

denteabriu a sessao, estando presentes32 Srs. senadores. 
Lida a acta da anterior, foi approvada. 
0 Sr. 1° SECRETARiodeu conla do seguinte 

EXPEDIENTE. 
Um aviso d» ministerio dos negocios da marinba, re- 

mettendo um dos autographos da resolucao da assembltfa 
geral que aulorisa o governo para reintegrar na prafa 
de aspirante » guarda-marinha os alumnos do 3° anno da 
escola de marinba Luiz Barbalho Muniz Fiuza e outros; 
na qual resolucao Sua Magestade o Imperador consente. 
—Ficon o senado inteirado, e mandou-se communicar a 
outra camara. 

Um officio do 1° secretario da camara dos deputados, 
acompanhando as seis seguintes 

Proposifoes. 

l.« • A assembUa geral resolve: 
• Art. 1.° E'approvada a pensao annual de 1:440$, 

concedida por decreto de 11 do corrente mez a baroneza 
da Victoria, repartidamente com sua filha, D. Olympiade 
Gusmao Coelho, sem prejuizo do raeio soldo, percebendo 
as agraciadas a mencionada pensao desdc a data do de- 
creto que a concedeu. 

• Art. 2.° Ficao revogadas as disposifoes em con- 
trario. 

« Paco da camara dos deputados, cm 31 de julho 
de 1860.— Conde fa Baependy, presidente.—Antonio 
Francisco de Salles, 3° secretario, servindo de 1.°—• 
Sebastido Gonfalves da Siva, 4° secretario, servindo 
de 2.° • 

2.:l • A assemblila geral resolve ; 
« Art. 1.° A disposicao do art. 3° da lein. 799 do 16 

desetembro de 1854 & extensiva a capital do Para ca 
cidade do Rio-Grande do Sul. 

« Art. 2.° Sao creados nas provincias de S. Paulo e 
Minas-Geraes juizes especiats dos feitos da fazenda. 

• Art. 3.° Ficao revogacas as disposicoes cm con- 
trario. 

• Paco da camara dos deputados, em 31 de julbo de 
1860. — Conde de Ilaeperdg, presidente. — Antonio 
Francisco de Salles, 3° se:retario, servindo do 1°. — 
Sebastido Gonfalves da Siiva, 4° secretario, servindo 
de 2.° • 

3.a • A assemblea geral resolve : 
• Art. 1.0E' approvado odecreto de 20 de agosto do 

anno passado, pelo qual se declarou que a pensao an- 
nual de 1:200^ concedida pelo decreto de 12 de maio 
de 1858 a D. Anna Joaquira de Mello e Albuquerque, 
viuva do coronel Francisco Victor de Mello e Albu- 
querque, repartidamente con suas filhas 1). Irmina Ge- 
venecina de Mello Albuqueique e D. Guilhermina Ca- 
rolina de Mello e Albuquerque, foi sem prejuizo do meio 
soldo. 

• Art. 2.° Ficao revogadis as disposicOes em contra- 
rio. 

« Paco da camara dos deputados, em 31 de julho de 
1860. — Conde de Baependy, presidente. — Antonio 
Francisco de Salles, 3° secrttario, servindode 1.0— Se- 
bastido Gon fair es da Silva.fc secretario, servindo do2.0» 

4.' • A assemblea geral resolve: 
• Art. 1.° E' o governo aitorisado para mandar pagar 

a Frederico Sauer Uronn o ordenado correspondentc a 
congrua que actualmente percebcm os parocbos do imperio 
e os vencimcntos quo na proporcao do augmenlo quo 
tcm tido a raesma congrua ceixou de perccber ate boje. 

« Art. 2.° Ficao revogadas as disposicOes em contrario. 
• Paco da camara dos deputados, em 31 de julho 

de 1860. — Conde de Baependy, presidente. — Antonio 
Francisco de Salles, 3° secrttario, servindo de 1.0 —Se- 
bastido Gonfalves daSilva, 4'secretario, servindo de.l.0 • 

5.a « A assemblea geral resolve: 
• Art. 1.° E'approvado o privilcgio concedido pelo 

decreto n. 2,156 do 1° de narco de 1858 a Guilherme 
Rouliech, para fabricar ponellanas de greda ceramica e 
louca fina pelo tempo de 15 annos, na Wrma das 
condicSes no mesmo decreto especificadas, tornando-se 
effectivo este privilcgio nas pessoas de I.u iz Rouliech, 
Clotild Gariot e Julio Bernardet, filhos do fallecido con- 
cessionario primitivo. 

• Art. 2.° Ficao revogadas is disposicOes cm contrario. 
• Paco da camara dos drputados, cm 31 de julbo 

de 1860.— Conde de Bacperdy, presidente. - Antonio 
Francisco de Salles,2" secreario, servindo del."—Se- 
baslidoGonfalcesda Si'fro, d'secretat'io, servindo de 2.0• 

6.a « A assemblea geral rtsolve : 
• Art. 1.0E' o governo autorisado para mandar satis- 
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f&zer ao padre Guilliermo I'aulo Tilbury o ordcnado, i 
razSbde 400j} por anno, correspondente ao tempo cm 
.(lie esleve privado do exercicio da cadeira da lingua in- 
idezado seminario de S. lose desta cdrtc, em virlude do 
aviso de 20 de julho dc 18"31 ale 27 de fevereiro de 1848, 
e,n (]ne foi provide na dc professor publico da mesma 
lingua nesta corte. 

« Art. 2.° Ficao revogadas as disposicoes em con- 
trario. 

« Paco da camara dos deputados, em 31 dc jnlbo de 
  Conde de Baepcndy, prcsidente. — Antonio 

Francisco deSnllcs, 3" secrelario, sen indo de 1." — Se- 
Oastido GoncalcesdaSilro,40secrelario, servindo de2.". 

Forfto todas a imprimir, naoeslandoja impressas. 
Comparecerao no de urso da scssao mais 5 Srs. sc- 

riadores. 

0 SR. VISCON'DE DE JEQUIT1N110NIIA ; — (pela 
ordem) Sr. president.!,o regimenlodetermina que as proi»- 
siijoes vindas da camara dos Srs. deputados tenbao a Pe 2a 

discussao seguidas. 0 projectoque eleva a 24 loterias a 
subvcncSodada ao thealro 1 y rico teve a 1a discussao no sena- 
do,devendo*pelo regimenloentrar logocm2a,ecom efTeito 
enlrou ,mas nao pode tcr logar a 2a discussao em consequen- 
ria da urgencia votada na casa : ora, esta urgencia poderia 
preferir, o devera prcferir, a 2a discussao do projeclo a que 
me rc(iro,mas nao jiodia de forma alguma altcrar o regimen- 
lo,para que fosse essa proposi ao tirada da ordem dodia. Eu 
peco, porlantd, a V. Ex. que, attendendo ao regimenlo, 
baja dc por na ordem do dia o projecto a que me retlro, 
(lara nao liavcr altcracao no regimenlo e. entrar quando 
pudcr ser. 

Eu ja expuz ao senado as razoes de justica e equidadc 
quo o.igiao e reclamavao que o senado esle anno tomasse 
uma resoluciio, sim ou niio, rcjeilando ou approvando 
aquolla proposirao, porque a demora importa prejuizos 
"raves, c estou convencido de que o senado nao tern intc- 
resse algum em aggravar a silnarao deste ou daquelle ci- 
dadao. 

0 SR. PRESIDENTE: — 0 regimenlo manda com ef- 
feilo qnc as proposifOes da camara dos deputados, passan- 
do cm la discussao, enlrcm logo na 2a, mas nao se jiude 
isto vorilicar a respeito da proposicao, a quo allude o 
nobre visconde, porque, apesar de eslar semprc na la 

pane da ordem do dia, nunca foi possivel discu- 
lir-sc, porlcrsido a bora constantcmente preonchida com 
os requerimentos qnc se fundamenlarao, o que me obri- 
"ouasubslitui-la por outra matena. Agora, porem, yon 
da-la novamente para a ordem do dia, porque o regimenlo 
cm verdade nao pudc deixar de ser executado, 

0 SR. D. MANGEL (pels ordem): — Requereu-se ba 
pouco a V. Ex. quo desse para ordem do dia o projeclo 
que eleva a 24 as loterias concedidas.... 

0 Sn. visconde de Jequitixhonha ; — Que conti- 
nuasse a cstar na ordem do dia  

0 Sr. D. Mxnoet.: — concedidas ao tbcatro ly- 
rico.... 

0 Sn. visconde de Jequitinhonha : — faz sua dif- 
foronca. 

0 Sr. D. Manoel : — ... da corte; projecto... 
0 Sr. visconde de Jequitinhonha Que deve estar 

na ordem do dia, porque o regimenlo assim determina. 
0 Sr. 1). Manoel : — ... projecto que anda abi ba 

tins poucos de dias... 

0 Sr. visconde de Jequitinhonha ; — Em conse- 
quencia dos requerimentos prolelatorios. 

0 Sr. D. Manoel : — ... e creio mesmo, senborcs, de 
um mez... 

0 Sr. visconde de Jequitinhonha ; — Em conse- 
qucncia dos requerimentos inteiramente prolelatorios. 

0 Sr. D. Manoel: — .... projecto que andou abi ro- 
lando nessa mesa, e nao sei se na gavela della, uma boa 
porfao de dias, e mesmo mais de um mez  

0 Sn. visconde de Jequitinhonha: — Pelo desejo que 
bavia de se protelar. 

0 Sn. presidente: — Allencaot 
0 Sr. D. M anoel: — — projecto quo preteriu negc- 

ctos os mais imporlanles  
0 Sr. visconde de Jequitinhonha: — Nunca prole- 

riu tal. 
0 Sr. D. Manoel: — .... projeclo que preteriu nogc- 

cios os mais importantes  
0 Sr. visconde de Jequetinhonha ; — Nunca prclc- 

riu tal. 
0 Sn. D. Manoel; — ...projeclo quo preteriu negocios 

os mais importantes  
0 Sr. visconde de Jequitinhonha ;—Em epoca al- 

guma preteriu. 
0 Sn. D. Manoel ; — — com graveprejuizo do paiz, 

que desdc muito reclama, por excmplo, uma lei bypo- 
tbecaria, tanlas vezes recommendada a attencao da 
assemblea gcral cm discursos da coroa. 

0 Sn. VISCONDE DE JEQUITINHONHA : — EsSCS tCOm 
sido disculidos. 

0 Sr. D. Manoel : —... e nao me recordo que nelles 
se fallasse em loterias... 

0 Sr. visconde de Jequitinhonha ; — Esses teem 
sido disculidos. 

0 Sr. D. Manoel : — ... esses nao teem sido discu- 
lidos. 

0 Sr. visconde de Jequitinhonha ; — Teem sido dis- 
culidos. 

0 Sn. presidente : — Mas o Sr. senador pediu a pa- 
lavra pela ordem, e eu nao sei ainda o que preiende. 

(1 Sr. D. Manoel:-Interrompem-me, e hei de ir 
respondendo. 

0 Sr. visconde de Jequitinhonha : — Os apartes nao 
sao probibidos. 

0 Sr. D. Manoel : — Nao, nao faco caso dc apartes. 
Mas V. Ex. sabe Sr. presidente, que alguns projeclos 
nao forao ainda disculidos, por cxemplo ( dcixc-me 
V. Ex. provar a minba assercaoj, a proposi{5o da ca- 
mara dos Srs. deputados relativa a reforma bypotheca- 
ria, a respeito daqual ba um parccor longo e luminoso, 
dado pclaillustrc commissao de legislacao  

0 Sr. visconde de Jequitinhonha : — Nao se lem 
discutido essa, porque se tern disculido outra de igual 
importancia ou de maior. 

0 Sr. 1). Manoel : —....V. Ex. sabe queii uma das 
medidas mais reclamadas; e honlem recebi uma carla 
muito obsequiosa do Circulo Agricola de S. Jose da Ca- 
caria, agradecendo-me o requerimento que fiz ao senado 
requerendo urgencia para se tratar daquella proposifao, 
do preferencia a quaesquer projectos sobrc loterias. 

G 
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0 Sr. visconde de Jequitiniionua : — Cada um fulla 
da festa como vai nella. 

0 Sr. D. Makoel:— Eu vou fallando como en- 
tendo quo devo fallar, e ainda hei de pedir outra vez ao 
scnado que nao deixe encerrar a presente sessao, som 
tomar uma decisao sobre a reforma hypothecaria, no 
intuito de fundar-se o credito territorial, do qual a agri- 
cultura aguarda muitos beneficios. 

0 Sr. viscokde de Jequitinhonha: — E este pfojecto 
nao ha de produzir o beneficio que se espera. 

0 Sr. D. Manoel:— 0 Circulo Agricola da Cacaria 
e composto de mais de 300 lavradores, que se reuuirao 
em uma associacao para attonderem a primcira e por- 
ventura unica fonte da riqueza publica. Y. Ex. faria um 
verdadeiro servito ao paiz preferindo noa dias que 
nos restao de sessao os negocios publicos aos particu- 
lares. 

0 Sr. visconde de Jequitinhonha:~Os objcctos par- 
ticulares tambem devem raerecer a attentao do senado. 

0 Sr. D. Maxoei.: —^Dcclafo a Y. Ex. que nao estou 
aqui para defender interesses de pandilhas,mas os gran- 
des interesses do paiz. 

0 Sr. visconde de jEQUtTlNitoNHAE o senado dove 
dar andamento aos negocios particulares. 

0 Sr. D, Manoel : — Foi para isso que os eleitorcs 
da provincia do Rio-Grande do None me honrarao com 
os seus votos (nao forao poucos, forao unanimes de uma 
parte e era grande maioria de outra), e a corfta com a 
sua escolha para occupar uma cadeira do senador, cujas 
imporlantissimas funccOes tenbo procurado desempenbar 
quanto me permittem os meus apoucados talentos ; dando 
sempre provas de minha gratidao aos eleitores e a eoroa. 

0 Sr. visconde de JEQCtTirtnoNHA: — E' o quo todos 
azem. 

0 Sr. D. MaSoel ; — Portanto, Sr. presidenle, ja Ve 
V. Ex que em uma tao elevada posiiao nao se deve vir 
advogar interesses de pandilhas, com grande delrimento 
dos interesses do estado. 

0 Sr. visconde de Jequitinhonha ; — Mas o scnado 
ja reprovou tres urgencias que tinhao por flm prejudicar 
essas causas de pandilhas. 

0 Sr. D. Manoel : — E' este o dever de um represen- 
tanle da nacao. 

0 Sr. viscosde de Jequitinhonha : —E' o que fazem 
todos. 

0 Sr. D. Manoel ; — Insensivelmente me fui des- 
viando do meu proposito, que era pedir licenca a V. Ex., 
Sr. presidente, para fazer algumas reflexoes a respeito da 
intelligencia que V. Ex. daaoregimento, sem ter nenhum 
desejo de insistir com V. Ex. para que mo de explicafoes, 
e muito menos intencao de interpdr recurso de V. Ex. 
para o senado, porque entendo: primeiro, que lal recurso 
pao existepeloregimento; emsegundo logar, ainda quando 
existisse, eu nao devia lancar mao delle e curvar-me-bia 
ante a intelligencia quo V. Ex. da. Mas ouviV, Ex. dizer 
ha pouco que estava persuadido de que o regimen to deter- 
mina que as proposicues que vierem da camara dos Srs. 
deputados  

0 Sr. visconde de Jequitinhonha: — Se ha discus- 
siio sobre este objecto pcfO ja a palavra. 

0 Sr. presidente: — 0 Sr. senador pediu a palavra 
pela ordem. tem o dircito dc fallar. 

0 Sr. D. Manoel: — Eslou fallando pela ordem. 
0 Sr. visconde de Jequitinhonha: — Sa ha dis- 

cussao sobre a intelligencia que V. Ex. da ao reginmn- 
to, pe?o a palavra para cxp6r tambem a minha opiniao. 

0 Sr. D, Manoel: —Sr. presidente, vou ccnli- 
nuando; estou mesmo disposto a ouvir os apartes, sciii 
proseguir no discufso, at6 que clles cessem, porquo 
nao quero fatigar-me hoje. 

0 Sr. presidente : —Bern, mas queira o Sr. senador 
limilar-se ao objecto para que pediu a palavra, 

0 Su, D. Manoel : —Disse V. Ex. que eutende o re- 
gimen to da maneira seguinte..., 

0 Sn. visconde de Jequitinhonha i — Se esbi em dis- 
cussao a intelligencia que V. Ex. da, pcQO a palavra. 

0 Sr. 1). Manoel: — .... quo, quando asproposicoes 
da camarn dos Srs. deputados passSo cm la discussiio, 
devem enlrar logo em 2a; e V. Ex. nesta parte tem razao, 
eslamos de accordo ; sim, vem uma proposigaoda camara 
dos Srs. deputados, o senado approva-a em P discussao, 

entra logo cm 2.a 

0 Sr. visconde de Jequitinhonha : — Salvo se houver 
urgencia para outro objecto. 

0 Sr. D. Manoel ; — Eu me explico. Supponba 
V.Ex. que deu para ordem do dia a discussao de forgas de 
terra ; a bora em que comcgao os nossos trabalhos e as ll; 
V. Ex. abro a sessao, e esta na sala immediala o Sr. mi* 
nistro da guerra; esta na ordem do dia, supponlmmos nds, 
um outro projecto ; pergunlo a V. Ex. so preteria a dis- 
cussao da forga de terra por uma outra proposigao  

0 Sr. visconde de jequitinhonha : — Eu respondo 
pelo Sr. presidente : niio, senlior. 

0 Sr. D. Manoel : — .... por exemplo, concedendo lo- 
terias ao tbeatro lyrico ? 

0 Sr. visconde ue Jequitinhonha : — Niio sabo da 
ordem do dia. 

0 Sr. D. Manoel : — Ora, Sr. presidenle, quem d 
que pdde admittir tal intelligencia do rcgimento ? 

0 Sn. visconde de Jequitinhonha : —Ja se moslrou 
com votaguo contra tres requcriraenlos protelatorios. 

0 Sr. D. Manoel: — Quem d quo ba de dizer que, 
tendo sido convldado o Sr. ministro da guerra, para as- 
sistir a discussao as 11 boras, mis prctcrissemos a dis- 
cussao das forgas do terra pela da famosa proposigiio, 
concedendo loteriasao barracao do campo, qucbamuito 
devia sorarrazado? Erapreciso quo suppuzosse-se que 
o regimento niio tinha senso commum. 

0 Sn. visconde de Jequitinhonha ; — Ja se disse 
que ndo. 

0 Sr. presidente: A intelligencia do regimento nao 
esta por ora em discussao, e cu hci dc executa-lo o cum- 
pri-lo pelo modo quo o ontendo. 

0 Su. D. Manoel : — Eu unicamente o que quero d 
mostrar que me pareco que, V. Ex., sem offender o re- 
gimento, pude dar para ordem do dia qualquer outra ma- 
teria. 

0 Sr. presidente; — Mas o Sr. senador nao v6 que 
isto mio e quesUio de ordem, quo foi para que pediu a pa- 
lavra, pois que nada indica, nem pode? 

0 Sr. D. Manoel ; — Perdoc-me V. Ex., vou fazer o 
meu pedido 

0 Sr. presidente: —Esta fazendo reilexOes sobre a 



SE3--A0 EM 2 DE AGOSTO DE 1860 
23 

intelligeiiCiaque cudou ao rcglmonlo e tomando o tempo 
destinado para a 1" parte da ordem do dia. 

0 Sn. D. Manoel ;— Estou fazendo os meus eaforf-os 
para, se for possivol, convencer a V. Ex. de que poue at- 
tender ao meu pedido, sem taltara o cumprimnnto dos sens 
deveres como presidente do senado.sem violaro regimen to, 
c para provar que tenlio razao no que digo pcc-O licenca a 
V. Ex. para citar um facto que V. Ex. tern praticado nes- 
tcs ullitimos dias. 0 que fez V. Ex. ? V. Ex. sejulgou 
attlorisado para niio conlinuar a dar para ordem do 
dia a famom proposicao de que fiz mensao, e substitui-la 
por uma importantissima, qual aque se discute; isso pro- 
va evidentemente que V. Ex. medilou na disposicau do 
regimento.e convenccu-sedeque nao o infringia retirando 
a tal proposi?uo da ordem do dia, apezar deter sido ja vo- 
tada em 1" discussao. 

Logo, e com o procedimento de V. Ex. que eu justifko 
a intclligencia que dou ao regimento. Peco enearecida- 
menteaV. Ex. que nao tome a treraenda responsabilidade 
do preterir nogocios os mais importantes por lolerias, que 
lid servem para enriquecer a meia duzia de forasteiros e de 
tralantes que sao bem conhecidos. 

Se V. Ex. quizcr altonder ao meu pedido, tcra a ap- 
ptovacao de todos os membros desla casa, com uma 
unica oxccpcilo. 

0 Sr. visconde de Jequitinhonha : — Naluralmente 
com o apoio daquolles que rejeilurao os Ires requcri- 
mentos de urgencia prolelatorios. 

t) Sr. 1). Manoel: — Scnbores, eu fiz Ires requcri- 
mentos de urgencia, 6 yerdade ; mas devo dizer ao se- 
uado que todos versarao sobre objectos de primeira ne- 
cessidade, sobre objectos quo nao teem parallelo nonbum 
com as loterias destinadas para o lal barracao. 

0 Sr. viscondb de Jequitinhonha : — Infelizmente 
fordo rejeitados os taes erabargos prolelatorios. 

0 Sr. D. Manoel; — Embargos prolelatorios cos- 
lumao offcrocer os rabulas velbacos para demorarem a 
d Mi sao do causas justas, contra as quacs advogao. 

0 Sr. presidente : — Mas tudo isto e albeio ao ob- 
jocto para quo o Sr. senador pediu a palavra. 

0 Sr. D. Manoel : — Os senadores de minba or- 
dem nao coslumao oll'creccr embargos prolelatorios. 

0 Sr. viscondb de Jequitinhonha; —Excepto aqucl- 
los que siio da primeira plana. 

0 Sr. I). Manoel: — Fata favor, Sr. tachygrapho, 
dc escrever, em vez — da minba ordem, — da primeira 
plana. 

0 Sr. viscondb de Jequitinhonha (rindo-se) : — E 
os da segunda plana. 

0 Sr. I). Manoel: — Os senadores da primeira plana 
costumao entreter o setiado com discussucs importantes, e 
nao com theatros e outras ninharifls, no que so vai 
0 interesse particular de quem occupa esta casa com taes 
objectos. 

0 Sr. viscondb de Jequitinhonha; — Mas com rcque- 
rimentos prolelatorios. 

0 Sn 1). Manoel ; — Tambera os senadores da primeira 
plana nao vcem aqui advogar a causa dc tralantes. 

0 Sn. VISCONDE DE Jequititiniionha : - Mas offerccem 
1 equerimentos protel atorios. 

0 Sn. presidente A palavra tralante nao eparla- 
mentar. 

0 Sr. D. Manoel:—A palavratratanle nao e par- 
lamentar ? Se eu me reterisse a algum membro da casa 
sim, mas refiro-me aos de fOra, cujus numerus est in- 
finitus. 

0 Sr presidente;—Porora nada esta em discussao, e 
o Sr. senador esta dando ao sen discurso uma direc- 
cao differente daquella para que pediu a palavra. 

0 Sr. B. Manoel : — Perd6e-mo, Sr. presidente, eu 
estou perfeitamente do accordo com V. Ex. a rcspcito 
da intclligencia do regimento ; c o argumento mais 
convincente 6 o procedimento de V. Ex., que ha pouco 
citei. 

Que bello acolbimento nao encontrou um dos requen- 
mentos que fiz em uma das sessOes passadas t E verdade 
que offereci outros que nao fonio tao bem succedidos. 

0 Sr. viscondb de Jequitinonha : — E fdrao rejei- 
tados. 

0 Sn. D. Manoel Mas nao ha a menor duvida que 
occupei a attencao do senado por duas boras, pouco mais 
ou menos, com objectos de grande importancia. 

Ainda uma vez peso encarecidamente a Y. Ex., 
Sr. presidente, que se digne aproveitar bem o ultimo 
moz da sessao. Termino, povque ontra em discussSo 
o projecto relative ao art. 6° | 1° da constituicao. 

0 Sr. viscondb de Jequitinhonha ; — 0 regimento; i 
manda que nao so altere a ordem do dia. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA. 
DtSPENSA DE MATRIC.ULA. 

Elitroueraladiscussao, c foi approvada, a redacjao das 
cmendas do senado a proposicao da camara dos depu- 
tados que autorisa o governo para mandar admittir a 
cxame do 1° anno da faculdade dc direito de S. Paulo 
a Eduardo Meirolles Alves Moreira, afira de serem as 
mesmas emendas remettidas a camara dos deputados, 

O I 1° DO ART. 6° DA CONSTITUIQAO. 

Conlinuou a discussao, adiada pela bora na sessao 
anfkedente, do act. 1° e sens paragraphos do projecto dp 
senado regulando osdiroitos provenientes daresidencia, de 
que trala o art. 6° | 1° da-constituicao, com a emenda do 
Sr. Can'sansao de Simimbu, apoiitda na sessao de 31 do 
mez passado. 

0 SR. D. MANOEL: — Sr. presidente, a primeira 
discussao do projecto offerecido pelo nobro senador pela 
provincia de S. Paulo foi, como o senado presenciou, a 
mais luminosa; mas, forca 6 confossar, o triumpho mo- 
ral foi o mais completo para aquelles que toinirao a ta- 
refa pouco difficilde combatc-lo, demostrar que offende 
da maneira a mais clara c evidente a constituicao do im- 
porio. Sim, nbs nos encarregamos dc desenvolver a 
those contida no veto separado do illustre marquez que 
seaclia agora sentado a minba direila; S. Ex. tinha 
escripto pouco, mas o indispensavel, a rcspcito do 
projecto. 

0 nobro senador viu-se na dura necessidadc de se- 
uarar-se dos scus dous collegas, o que seguramcntc Hie 
bavia de sor doloroso. E, quando eu csporava que 
al-um dos seus dous collegas da commissao tomassc 
a palavra, pois que tinhao matoria suflicicnlc para a 
discussao', quo era o voto em separado, com admiracao 
o pasmo observei que eiles se baviao conservado nos 
seus logares, sendo de mystcr que o men ndbreamigo, 
senador pela provincia de Minas-Geraes ergucsse a sua 
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voz eloqupntc para por patcntes os dcffeilos, os vicios, 
qncmaculao o projecto. 

0 disrurso do meu nobre amigo ficou scm resposla, a 
discussao ia emerrar-se, se porvcntura cii mc nao doli- 
berasse a tomar a palavra e a provocar a illustre commis- 
sao a sabir a terrciro, afnn dc defender o jirojccto que ciia 
apadrinhara noseu parecer. Feiizmenle, Sr. prcsidenle, 
nao foi em vao quo cn por alguns momeulo.5 occupei a 
attencao do scnado, porquc a resposta apparecen; o nobre 
senador pcla provincia do Uio dc Janeiro, relalor da com- 
missSo, dcu-se pressa cmcorrer em auxilio do projecto, 
que cstava ja morio, c cujo enterro ia fazer-se 

Tacs forao os golpes profundos quo sobre die desfe- 
i bou o honrado senador pela provincia dc Minas- 
Gcracs. 

0 nobre marqucz que esUia miriba direilafo Sr.mar- 
quez de Olinda) talvcz contribuisse muito para que o 
projecto passasse em la discussao, porquc S.Kx.disse 
ao senado; "Ha algum trabalbo prompto que vai substi- 
tuir o projecto; c possivel quo nesse trabalbo os vicios 
dc que o projecto csta ingado sejao sanados. ■ Ksta es- 
pcranga risonba, Sr. prcsidenle, cu a conccbi; depois, 
tomando algumas informagocs, vim no conhecimcnto de 
que com elTeilo se tratava dc olTerccer cmendas na 
•>3 discussao, no inluito de melborar o projecto, e 
fazcr desapparccer o vicio radical que die continba, 
para que pudesse scr digno da approvacao do senado. 

Nessa espcranga estivc cu ale a sessao dc lerga-feira, 
que foi quando S. Ex. o Sr. ministro dos ncgocios os- 
trangeiros mandou a mesa uma emenda, a qual, a pedido 
do nobre senador pcla provincia dc Minas-Geraes, foi 
impressa no jornal da casa, para no dia seguinle enlrar 
em discussao, a qual comcgou bonlcm. 

Devo confessar a V. Ex., Sr. presidonlc, que, se o 
projecto me havia conlristado, ainda mais me contristou 
a emenda offerecida pclo nobre ministro dos ncgocios es- 
trangeiros— 

0 Sr. ministro dos negocios estrangeibos: — E' 
porque nao o enlendcu bem. 

0 Sr. D. Manoel; — E' provavd. 
0 Sr. ministro dos negocios estrangeibos: — Logo 

o cxplicarei melbor. 
0 Sr. D. Manoel: —.... porque a emenda, nao soron- 

sagra a mesma doulrina que esta no projecto, apenas 
alterando a redacgao, senao que estabelerc doutrina nova, 
que cu considero iniqua, violcnla e conlradictoria, e de- 
ploro que partisse do meu nobre amigo o Sr. ministro 
dos negocios estrangeiros, pessoa tao illustrada, lao pra- 
lica, e que seguramento tem ostudado esta maloria como 
ella merece ser estudada. 

Eu trularei logo da nova doutrina que apparecc na 
emenda; por ora vou offerecer algumas consideragucs cm 
resposta ao que se disse na sessao de bontem. 

Depois de ler orado o nobre senador pda provincia 
de Minas-Geraes, que novamente mostrou osludo pro- 
fundo do projecto e convenceu ao senado, e conven- 
cenra ao paiz inleiro de quo, se o projecto olTcnde a 
constituigao do cstado, a emenda nao salva a offensa, 
por mais que os illustres dcfensorcs do projecto se to- 
nhao csforgado por mostrar (pie adisposigao do arl. 6° 
§ 1° da constituigao ti facultativa, cllcs nao teem po- 
dido abalar nem levcmcnte as razors ponderosas com 
que se tem provado que a disposigao 6 imperativa. 

Cumpre-me ja responder a um argumento produzido 
bontem pelo nobre senador pcla provincia de S. Paulo, 
que na casa ha muitas pessoas alem delle que aflirmao 

que o art. 6° § 1° nao e constilucional, que nao Cst.i COJOI- 
prebendido nas disposigfies do art. 178. 

Se me nao cngano, o nome do Sr. viscondc do Uruguay 
foi trazido para essa discussao, e cu sinto que S. Ex. nao 
esleja presente para logo dar um aparle, declaraudo que a 
sua opiniao e diametralmenle opposta a essa; que a sua 
opiniao e quo o art. 6° | 1° e um arligo constilucional. 
ISasta ler o seguinto paragrapho do parecer da illustrada com- , 
missao de constituigao, cujo rclator foi o Sr. viscondc do 
Uruguay; (lendo) 'Unm snlufdu das dilfictildadcs prali- 
casque se apresentao, a qual consistisse em declarar niio 
brasileiro o nascido no Brasil dc pai etlrartgeiro, que 
uuo reside por servifo de sua nafuo, importaria a al- 
.teraflio do arlitjo cunslilucionnl, e a violafao do di- 
reilo que confere de scr brasileiro. • 

N5o resta, portanto, duvida de que a opiniao do Sr. 
visconde do Uruguay e diamelralmente opposta a do no- 
bre senador pela provincia de S. Paulo. 

Eu nao ouvi ainda a nenlium dos membrOS desla 
casadizer que o arl. G" § 1" da constituigao nao e conslitu- 
cional. E' verdade quo se me disse que um digno conse- 
Iheiro de cstado, que e senador, assim opinara. Respeifo 
muito a opiniao individual desse illustre conselbeiro do 
eslado e senador do imperio, mas ba de permittir-mc quo 
opponba a'ojiiniao do senado inleiro a dc S. Ex. 

E porque o nobre ministro de estrangeiros oppoz 
a autoridado outra autoridade relativamcntc a questao, 
so a disposigao do arl. G0|l0da constituigao e im- 
perativa ou-facultativa, cu tambem, seguimlo o exem- 
plo de S. Ex., direi quo opponho a autoridade do 
Sr.PimentaIluenoedes.se outro illustre senador con- 
selbeiro de eslado, que nao esta presente, a autoridade 
do Sr. viscondc de Sapucahy, a autoridade do Sr. 
marqucz dc Olinda, a do Sr. viscondc de Maranguape, 
a de todos os consclbeiros de estado, e a do muilos 
oulros illustres senadoresque se teem levantado, mesmo 
para defender o projecto; opponho a autoridade do no- 
bre jurisconsulto o Sr. conselbeiro Naburo de Araujo, 
que disse nesta casa que nao podia haver duvida dc que 
a disposigao do art. 0" | 1° da constituigao era consti- 
lucional. 

0 Sr. ministro dos negocios estrvngeiros: —Eu 
nao disse o contrario disso. 

0 Sr. D. Manoel: — Foi o Sr. Pimenla Bueno. Nao 
me rcfiro a V. Ex., e sim ao Sr. Pimenla Bueno. 

Y. Ex. niio mc deu attcngao, eslava talvcz distrahido. 
V. Ex. disse que oppunha a autoridade a autoridade 
a respeito da questao—se a disposigao do art. 0° | 1° da 
constituigao e imperativa ou facultativa? Ora agora, 
cu, scguindo o cxcmplo do nobre ministro, opponho 
muitas auloridades a autoridade do Sr. Pimenta Bueno. 

O Sr. ministro dos negocios estrangeiros:— Mas 
todos esses a quern V. Ex. se rcfcrc dizem que a dis- 
posigao e facultativa. 

O Sr. 1). Manoel: — Agora tralo de mostrar que a 
disposigao do art. G1* i constilucional; logo tratarei dc 
provar que a disposigao 6 imperativa, e nao facultativa. 
Eu sei que o nobre ministro concorda comigo a respeito 
da priineira questao, e tambem havia de juntar o sen 
nome aos outros que citei, e pedir-lhe que respondesse 
ao honrado merobro por S. Paulo, que esta tao aferrado 
a opiniaocontraria a de S. Ex. 

Nos poderemos talvcz ser averbados de susjieilos pelo 
honrado senador por S. Paulo; mas os que sustenlao o 
sen projecto, nao, seguramente. 

Senliores, cu digo com o nobre senador o Sr. Nabuco; 
* Nao e licitopAr cm duvida que a disposigSo do art. C# 
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e constitucional. E, pan queappareca semprc nma novi- 
dade o senado ja ouviu dizer nesta casa, que ossa dispo- 
sicao'nao liconslitucional, e quc apcnas, para disculirraos, 
so nos ooncedia que ella o fosse I » E, devoconfessar, nislo 
cu vcjo colierencia, porque, se com effeito a disposirau nao 
i constitucional, 6 claro que elta pode scr alterada por 
qualquer lei ordinaria. 0 nobre senador pela provincia 
de S. Paulo, apczar do eslar quasi em unidade, todavia e 
cohcrento comsigo mesmo; mas esta em erro manifesto, 
csta cm discrcpancia com todos ou quasi todos os seus 
collogas. 

Deixando, pois, de parto a qucstao— se o art. 6° | 1° 
e constitucional, pois esta averigiiaJo que a opiniao do 
Sr. Pimenla liueno naotem proselytos, c, se os tern, sao 
lao poucos quo nao podem nem levemente abalar a crema 
geral de que a disposicao daquelle artigo e constitucional 
c esta compreliendida no prcceito do art. 178, passarci a 
tratar da outra, isto e, — se a disposicao do art. 6° | 1 
facullativa ou imperativa. 

0 nobre minislro dos negocios cstrangeiros, c todos 
que com ellc apoiao o projccto, virao-se em grandes 
embaracos desde quc reconbccerao quc o art. (5" | 1° 
era constitucional; e qual a mancira de sahircm des 
les embaracos? Procunirao uma langcnle e disserao: 
• 0 art. 6° | 1° 6 constitucional, mis o confessamos, 
mas a disposicao dcllc e, nao imperativa, como vus 
quercis, mas facullativa. . V. Ex. me faz o favor 
de mandar a conslituicao, porque nao quero alterar 
uma palavra? (0 orador e satisfeilo.) .Sao ci- 
dadaos brasileiros (nao diz — podem ser cidadaos bra- 
sileiros) OS quc no Brasil tiverem nascido, qnersejao 
ingenues ou liberlos, ainda quc o pai seja cstran- 
goiro, uma vez quc este naorcsida por service desua 
nacao. » 

Senhores, quando nma lei, e uma lei fundamental, 
se serve destas cxpressoes, o que quer dizer ? Ordena 
imperiosamcnlo quo todos os quo tiverem nascido no 
Brasil, quer sejao ingenuos, ou libertos, sao cidadaos 
brasileiros, ainda quo o pai seja estrangeiro, uma vez 
que este nao resida por service de sua nacao. 

E, para prova do quo a disposicao e imperativa, 
la vein a excepcao : • uma vez quc este nao resida por 
scrvico de sua nacao .. Assim a lei fundamental esta- 
belece uma regra, decretando que o nascido no Brasil, 
ou ingenuo ou libcrlo, ainda mesmo sendo filho de pa! 
estrangeiro, e cidadao brasilciro; mas declarou que, se 
elle tivcr nascido de pai estrangeiro quc csteja ao ser- 
vico de sua nacao, nao e cidadao brasilciro. 

Se a conslituicao usou de uma exprcssao imperativa, 
como e licito aos nobres senadores dizerera : «Nao d im- 
perativa ; e facullativa ? . Mas, quacs forao os argu- 
mentos com quo os nobres senadores pretenderao de- 
monstrar a sua tbeso ? Sao argumentos lirados da cons- 
lituicao ? Nao; vao busca-los necessariamente na legis- 
lacao do paizes cstrangeiros, sem duvida mais adiantados 
quo o nosso na carreira da conslituicao, porque conliio 
seculos e seculos de existcncia, quando o Brasil apenas 
conta annos de sua emancipacSo politica. 

E' a primeira vez que ouco, desde que estudci herrae- 
neutica juridica, dizcr-se que uma disposicao constitu- 
tional, que nao tern, como se affirmou, nenbuma outra 
semolbanle cm constiluicoes ou codigos civis de outras 
nacoes, se deva cnlendcr segundo as leisdos paizes civili- 
sados. 

Esta regra de hermeneutica cu nao tinba ainda apren- 
dido. Os metis meslrcs c os livros por onde estudei nao 
me ensinarao tal regra de interprelacao, autbentica ou 
doutrinal. 

Sr. presidenle, se o art. 6° | 1° livesse por origem, 
por fonte, urn artigo constitucional, por exemplo, da 
Franca ou da Hespanha, ainda poderia ser admillida a 
opiniao dos nobres senadores; mas, so elle nao tern essa ori- 
gem, se os nobres senadores dizem que a nossa conslitui- 
cao e unica nesta parte, enlao como e que vao buscar a 
legislacao de outros paizes? Esta argumentacao precede? 
Esta argumentacao li logica ? Esta mancira de entender a 
lei esta consagrada cm algum aulor de nota? Eu creio que 
V. Ex. esta respondendo tacilamente que nao. 

Mas quer V. Ex. sabcro oulro argumcnto, quc ainda 
i mais fraco, quc e fraquissimo, i improprio dos ta- 
lentos desscs nobres senadores? « Pois o Brasil ha de 
tcr uma legislacao quc nenbum povo lem, nao ba de 
procurer harmonisar a sua conslituicao com a consli- 
tuicao c legislacao de outros povos? « Grande Bcusl 
Sc cu niio ouvisse isto' nao acroditava. Se n<5s tratas- 
semos do rcformar a conslituicao do imperio, cssc ar- 
gumcnto podia ser cabido, podia mesmo tcr forca; mas 
porventura tratamos n6s de rcformar a conslituicao T 
Nao; sao os nobres senadores os quc dizem que nao 
ba tal reforma, que nao ha inlerprctacao, c quc apenas 
ba uma lei rcgulamcntar quo se vem iniciar no senado 
relalivamcnte ao art. 0° | 1° da conslituicao. Pois, se- 
nhores, para regular um artigo da conslituicao, quc d 
claro c tcrminantc, vai-se pedir cmprestada a legislacao 
do outros paizes? 

E sera verdade que nds estejamos cm unidade, isto 
i, que nao baja cm paiz nenbum alguma cousa que 
sc parcca com a disposicao do art. 6° | 1° ? Ja 
se demonstrou o conlrario, e nao quoro cancar a at- 
lencao do senado, repetindo o que sc lem dito muitas 
vezes. Os que nascem em Inglaterra do pais eslran- 
geiros nao sao ingtezes ? Nao quero ir A Sardenha, a 
llollanda, aos Estados-Unidos, a Portugal; cito um paiz 
civilisadissimo, e quc nao cede a nenbum oulro o passo 
na carreira da civilisacao. E tem-sc tratado na Ingla- 
terra do acabar com essa legislacao, apczar dos con- 
flictos, por cxcmplo com a Franca, que considera fran- 
cezes os nascidos cm Inglaterra, de pai francez ? 

A Inglaterra nao rcccia conllictos, e s6 ba de teme- 
los o Brasil I 

Mas a Inglaterra vai adiante, c diz ; « 0 que nasccr 
cm Inglaterra i semprc inglez, seja qual for o paiz era 
que elle eslcja, ainda mesmo excrccndo cmpregos pu- 
blicos, dados pelos govcrnos desse paiz.» Aqui csl.i a 
grande differencacnlre alei brasilcira c a lei ingleza. Ha 
entre ambas um ponto do contacto, e 6 que o que nasce 
no Brasil de pai estrangeiro 6 brasilciro, o que nasce na 
Inglalcrradc pai estrangeiro d inglez. Mas, se o brasilciro 
se naluralisa em paiz estrangeiro, pcrde o direilo de 
cidadao brasilciro ; quando o inglez, ainda mesmo natu- 
ralisando-sc cm paiz estrangeiro, 6 semprc inglez. Logo 
nao A sd no Brasil quo rcgula a nacionalidade pelo logar 
do nascimcnto, como sc tcmaffirmado. 

E porventura a Inglaterra lem cxigido que a Franco 
allerc a sua legislacao e a harmonise com a daquelle paiz? 
A Franca tem exigido que a Inglaterra altcre a sua legis- 
lacao e a harmonise com ado sou codigo civil? S6 ha 
exigencias para o Brasil 1 E c notavel que tan to o illustre 
aulor do projecto, como o nobre minislro dos negocios 
cstrangeiros, copiassem as disposirues do codigo civil de 
Napoleao 1 

0 SR. SllNISTRO DOS NEGOCIOS ESTRANGEtttOS . — E 
exaclo, a doutrina e a mesma. 

0 Sr. D. Manoel : —Isto prova que todo odesejodo 
governo e caplar as boas gracas da Franca. 

7 
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0 Sr. ministro dos negocios estrangeiros : — NSo 
lemos a menor necessidade de captar a benevolencia de 
nenhura governo... • 

0 Sr. D. Maxoel :Nisto niio concordo. 
0 Sr. mixistro dos negocios estrangeiros ; — — com 

preterifao de nossos interesses. 
0 Sr. D. Maxoel ;— Nunca. Mas todo o paiz tern in- 

teresse em captar a benevolencia dos outros. 
0 Sr. mixistro dos xecocios estrangeiros:— Sem 

sacrificar os sens interesses. 
0 Sr. D. Maxoel : —Sem duvida, murmente um paiz 

novo, ainda pouco adiantado, e que carece do auxilio es- 
trangeiro para dar desenvolvimcnto aos sens immensos 
recursos, para dar impulse a sua civilisarao, quo cm 
grande parle Ihc ba de vir de nacues mais provectas e 
adianladas. Portanlo.vejaonobro ministro dos negocios es- 
trangeiroscomo eu explico a expressao—captar a benevolen- 
cia ; entendo que devemos caplar a benevolencia da Fran- 
ca, mas niio empregando um meio que importa o mesmo 
que rasgar a nossa constituicao e substituir arligos 
constitucionaes por artigos do codigo civil francez. 

0 Sr. mixistro dos negocios estrangeiros:— Tra- 
la-se de conceder a ella aquillo que ella concede ands e a 
todos. 

0 Sr. D. Maxoel. —Ella pddeconceder aquillo que 
Ihe permitta sua legislacao; mas nds nao podemos conceder 
aquillo que a nossa constituicao nao permitte. 

0 Sr. MIXISTRO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS : — Po- 
deraos fazer igual concessao, sem offensa alguma da lei 
fundamental. 

0 Sr. D. Maxoel: — Nao podemos fazer isso senao 
por meio de uraa reforraa da constituicao. 

0 Sr. mixistro dos negocios estrangeiros : — E' o 
que e precise demonstrar. 

0 Sr. D. Maxoel : — Ja e temos demonslrado sobeja- 
mente ; eu acabo de provar da raaneira mais clara que o 
art. 6° § 1° da constituicao nao 6 facultative e sira iin- 
perativo, e qual a consequencia ? E' que nenlmma alte- 
racao sepdde fazer, vislo que o artigo e constilucional, sc- 
gnndo a opiniao do nobre ministro, seniio pelos tramites 
marcados na constituicao. 

Senhores, ha uma fatalidade que pesa sobre o actual 
ministerio, donde tiro uma illacao que de ccrto uao 
pdde agradar ao* Srs. ministros, e ti que elles nao teem 
a proteccao da Providencia. 

0 Sr. mixistro dos negocios estrangeiros r — E' 
uma desgraca. 

0 Sr. D. Maxoel : — E' a maior das desgracas, e 
por isso nao poderao ter vida longa. Osministerios pas- 
sados forao adiando esta questao. Apezar, Sr. presi- 
dente, das reclamacoes dos agentes diplomaticos estran- 
geiros, uns derao resposlas terminantes, ja cm 1846, ja 
depois o Sr. visconde de Maranguape cm 1857; outros 
adiarao a questao, c aid por alguns annos ncm della tra- 
tarao cm seus relatorios. 

E nao me diga o nobre ministro dos negocios estrangei- 
ros,como disse hontem,que era em consequem ia dos nego- 
cios doPratae das complicacies da Europa. Pois, senliorcs, 
as nacOes da Europa nao teem reclamado constantcmcnte ? 
Essas nacOes se importao com as nossas complicacCes no 
Prata? Suas proprias complicacoes poderiao servir-lhes 
de obstaculo a essas reclamacoes sobre a maneira quo 
ellas entendem a nossa constituicao ? Tal e a nossa des- 

graca que rccorremos ao auxilio da I- ranca para (ixarnios 
a intelligencia da nossa lei fundamental. 

E senhores, islo nao d meu, d do nobre visconde 
do Uruguay; S. Ex., apezar do sen grande talento, 
apezar dos sous immensos recursos e da pratica quj 
tem dos negocios jmblicos, disse na casa: . Ueu-se 
esta intelligencia cm tempo em que ainda nao tinliao 
apparecido os factos que depois occorrerao. » Parece- 
me ([ue posso traduzir estas palavras do scguinte modo: 
Ate 1846 nao sc tinha bem csludado a constituicao^ 
porquc nao tinhao occorrido factos que obrigassem os 
homens de eslado a dar alguma altencao ao art. C0| fo. 
mas, dejiois quo os factos occorrdrao, rcconsiderou-sc 
a materia, e cntao veiu-se no conhecimento de quo a 
disposicao daquellc artigo nao d imperativa, mas facul- 
taliva. Parece-me que d csle o pensamento do discurso 
proferido polo nobre visconde do Uruguay; S. Ex. 
usou mesmo da palavra recomiderar. Seja-me licito 
pergunlar sc o nobre visconde ate 1846 nao procurou 
esludar c meditar na disposicao do an. 0° | 1°, tendo 
ja occupado cargos do magislratura, presidencia de pro- 
vincia. ministerio, logar na camara temporaria. 

0 Sr. mixistro dos negocios estrangeiros; — V. Ex. 
nao comprchendeu o argumento delle. 

0 Sr. I). Maxoel —Comprehcndi pcrfeitaraente. 
0 Sr. ministro dos negocios estrangeiros ; — Foi que 

nao se tendo dado hypolbese nenhuma, niio houve nunca 
occasiao de tomar-se em consideracao essa disposicao. 

0 Sr. D. Maxoel ; — Vou moslrar que o Sr. ministro 
e os que defendem o projecto estao laborando em um 
equivoco. 

0 Sr. ministro dos negocios estrangeiros:—V. Ex. 
demonslrara. 

0 Sr. D. Manoel : — A causa e pessima, nao ba talento 
que possa suslentar csto projecto e a emenda do Sr. minis- 
tro dos negocios estrangeiros. Nao se trata de bostilisar ao 
ministerio; nao se pdde fazer esta imputacao fiquelles quo 
teem impngnado o projecto; o nobre senador pela pro- 
vincia de Pernambuco, que esta a minba direita, niio e 
lioslil ao ministeriojoSr. visconde de Maranguapejadccla- 
rou que era ministerial; em summa, e uma questao da 
maior importancia, em que nao ba senao boas intencoes, 
desejo de acerlar, tanto da parte dos que sustentao o pro- 
jecto como da parte dos que o combatem. 

0 Sr. ministro dos negocios estrangeiros : —Apoiado. 
0 Sr D. Manoel: — Os nobrcs scnadores taxarao de 

erroneas as nossas opiniues, c, portanlo, nos derao o 
direito de tambom laxar dc erroneas as suas; desde que 
estamos convencidos de uma opiniao reputaraos erro- 
uea a opiniao opposta. Portanto.d uma fdicidade para 
nds que nao seja questao dc partido, questao em que 
niio possamos ter intencao de oflendcr os Srs. minis- 
tros, tanto mais que o projecto nao <5 do Sr. ministro 
dos negocios estrangeiros, 6 de um collega nosso, a 
quem voto a maior veneracao, c cujas luzes rcconbeco; 
mas die ha de penniltir que Hie diga que esta em erro. 

0 Sr. ministro dos negocios estrangeiros:—As 
emendas mesmo nao sao do governo. 

0 Sr. D. Manoel: — Tanto quo V. Ex. as assignou 
de proposito — « Senador Cansansao de Sinimbu. » 

Mas affirma-se que nao tinliao,apparecido os factos; 
c um equivoco cm quo laborao os nobres scnadores. Qual 
foi a razao por quo em 1816 o governo cxigiu dc duas 
secedes do consolbo dc estado quo consultassem sobre a 
intelligencia do art. 0° | 1° da constituicao ? Nao forao as 
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redainacBes do differenles legacies ao governo quo 
motiyarao a consulla luminosa dc marro de 18iG ? Como 
diz, portanto, o nobrc ininistro quo nao houve factos 1 

NISTRO nos NEGOCIOS ESTRANGEinOS : — 0 qUO 0 Sr. MINlffnu nyjs nL,uuL.iua E.ai 1*^1.._ 
0 Sr. visconde do Uruguay disse foi quo no principio da 
•voan/Sn (la couslituicao nao se tinha averiguado csse 

VJ OK. .Ili.MSTRO DOS Miuuoius ESTRANGE1ROS *. 

execufao 
ponto. 

0 Sr. D. Manoel : — Em 184C ? 
0 SR. MI NISTRO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS : — N50 

podia referir-se ao anno de 1846, pois quo a qucslao se 
elucida dosde 1840. 

0 Sr. I). Manoel : — A constituifSo k de 1824; de 
1821 a 1840 vao 22 annos, c as maiorcs capaci- 
dades do impcrio niio tivcrao tempo de estudar o 
art. 0° | 1" da conslituicao I Esta defesa quo o nobre 
ministro faz e uma coarctada, peco liccnca para dizer, 
fraquissima. Pois d possivel suppor quo os bomens 
mais emincntes do paiz at6 o anno de 18.40 (eu chcgo 
por ora ate essa Bpoca) niio tivesscm lido tempo para 
estudar o art. 6° | 1° da constituifSo ? Podc algucm 
suppBr isso, mcsmo para discutir, scm fazor uma in- 
juria atroz a essas grandes capacidades do jiaiz ? Um 
artigo tao claro jiodia escapar a Icilura, ao examo, ... 
estudo, nao digo s6 das capacidades, mas rncsino lias 
mediocridades ? Pois as primciras tbescs da conslilin- 
cao nao forao lidas e mediladas por todos? Repilo, nao 
se pdde suppftr isso sera fazer gravissima injuna a 
todos os brasiloiros, e principalmcnlc a esscsque ainda 
boje sao considcrados como cclcbridadcs. 

0 Sr. ministro nos negocios estbanceiros. — 0 
nobre senador uao ignora que ainda boje sao dtscu i aS 

ua Inglalerra as prcrogativas da coroa. 
0 Sr. 1). Manoel : — PcrdBe-me V. Ex., rste aparte 

nao vcm nada para o caso, porque o que quero pjovar e 
•lue a disposicao do art. 0° | 1» da consUlmcao e tao 

- - 'iscussao desde 1824 atfi 1846 ; 
s nobres scuadores defensores  ..rvxxrttonnn flllf 

-Desejo 

clara que nao soffrcu discussao desde IS 
mas emfim, scnliores, os nobres sciiadorc 
do projecto vao tao longc coma sua argumcntacao que 
nfT,..1 .. 0 J AV/A.ftV COII1 d O"" C 
offendem, cotno cu disse, a memoria dc bomens rc pf j 
tabilissimos, offendem mcsmo bomens quo aimia 
X'ivem. 

Todavia vamos dar, scm conceder, que 
por nao tcrcm occorrido factos ale 1840. na0 1 ' . 
sas grandes capacidades, eapontarei dc pre . 
que estao assignadas na consulta dc marco il , 
0 Sr. Bernardo Pereira de Vasconcellos, '-<;l lo rcla ' 
0 Sr. Paula e Souza, o Sr. visconde de Mont A'jre.'^ 
ntarquez do mcsmo tilulo, o Sr. Jose Cesano, q 

visconde de Ubcraba, e o Sr. Jose A" omo da^ S.ha 
na ; quero suppor que estes 1'0I1®nS " ndo 0 governo 

udarao o art. 6° S 1° da conslituicao, quanao » ^ 
'lies enviou as differenles notas m'lal"an*!. 0 nobro mi- 
W jgencia que o governo deu a esse 

■'yo dos estrangeiros ba de concordar :, .l, fazercm 

ri0!!?! dos funda 

precisao, e opportunidade. 
O Sr. n. Manoel:— O que se disse foi que se nao 

tinha bem estudado a questao quando o conselho de estada 
deu o pare er em 1810, e que, depois de set ella recon- 
siderada, pelos factos occorridos, deu-se a vcrdadeira 
intelligencia do art. 0° | 1.° 

O Sr. ministro dos negocios estrangeiros: — E.xis- 
tiao entao os tratados? 

O Sr. I). Manoel;—O quo teem os tratados com o 

rl' un trlrc50? Para1ueV.Ex. daapartes que 
forem es'riptos? ' 1 railn' 1"aS a0 Dolre ministro, SC 

O ^r. D. Manoel; Assim o qucr, assim o tenba. 

darmos^nos^mn^-!8^08 ae nenl"-mi ^ para estu- 
quando os factos occorrerem' Xi',?1 entende-U 0 applica-ia 
menial doirapeno so dopois'que Smrntms'ls'r"^" 
macoqs succederao-se e foran o„„ V os. as recia 
que erao opposlas a uma dismsica^term^116. aaS'I)0r" 
magna carta. Pur nossa deseVaca cm t i 110851 

dor por S. Paulo,poucos dhs 'n,'. 3 nobre sena' 
nesta casa, offereceu um nroiectn t0ma<l0 aSSent0 

interpretacao do art. 0° 11 » p •era Ulna vcrdadeira 
agradou exlraordinarianente a'nf pr0ject^' Sr. prosidente, 
tinliao reclamado a resneiif. i ? agentes diplomalicos que 
diziao elles, e diziaobom ■ « pa.inl,'i8encia desse art. 0°; 
nossas reclamacOes auinrtn „ii01S V,JS ilcllais infundadas as 
vossos mais disti^clSlo ' eem 0 apoio de um dos 

perio, o Sr.PimentVCnoT t0p,UmSenad0rd0 im- 
as redamafues seguirao-se nn.n '' • Ua0 Sr- I't'^idonte, 
protcgidas pelo projectoapresentaX 0utras', ailimadas e 
senador pcla provincia do S P i n0 senado Pel0 nol)re 

Mas, senbores, felizmentP n aU •' 
a opposicao que pude, f0i lue eu a Hz logo 
stituifao, queoabafou sem Uo a cornmissao do con- 
dclle. ' m querer intcrp; 

0 mais prof undo exame dossas reclamafoes e . 
mentos cm que ellas se bases vao. abnrao a 
«ruo-a, examinarao-a, combinarao-a com 

C'es, e so entao derao esse parccer luminoso 1 ^ rno 
na mesa'; esludarSo, portanto, a emidiUnrao,cog 
examinando tudo, tanlo as redamats'ee 

m"""* n0 " LIL." d. 
direito, e direilo Alem disso, Sr. presidente acios para se decidir uma queslSo 

0"stitucional. 

nao 
de 

Mas o porno de discordia 
rpor parecer acerca 

mandarao o projecto trail n ^ 1 'anCado ; os estrangeiros 
viao de dizer : . Veiao com 05 seusg0vernos, e ha- 
ixus ja e prolegida, apoiada 1 nossa rai,sa ganba terreno, 
que de mais a mais ja tinba'siT

1" Um senador do im perio, 
gocios estrangeiros e da iusii.' 1)Cm ministro dos ne- 
mais peso auprojecto,quaniln '.n' O

l
tiuo 'lavia de dar ainda 

vernos europeus que (,,,1.- e cbegasse asmaos dos go- 
nosso. Continuarao as reclam L- rec'amacues junto ao 
ou insistencias, isto paraZZ ^-S\ dlam«a reclamacOes 

aem COntinuado Dor r' n eccnte, mas o caso 4 ^uwnuado n^. ♦ »  mas o caso e 
I1?!8? na ura "ecessidado d V- mane^ra que o governo I 1° da conslituicao, icndo 

u,,,la s«lucao do art. 6° 
partieso de estrangeiros do anrm n ? no relatOrio da re- 
c ara, e que torn sido liltcralmc .assado (Iue a disposiciio e 

O nunisiro sustem-, , e"te "'mprida 
1 1";'.

C P^que sc fixe liUeral d0 arl- 60 

' P0.Mfao conxlilHciijnal. i lv eZ " ®erdodeir(5 ienlido nobre ministro dos ne'S Eslava Predestinado que o 
que mais insistisse poh

o .. 0s cstrangfeiros fosse aquelle 
ojulgasseda maior ur^encio 50 deslc P^jecto que 
poderosa voz c udUu^Z 'T* 0 Sllstentasse com a sua 

como membro desla cas!" minislro> « principal- 
Sa- ministro dos vV . S'1" 

OCIOS ESTRANGEiROS : — E' 
O ... 

nenhuma. 
0 Sr. D. Manoel • - <j 

xar de ter influencia m dt la> Porque a r.,!.1 duvida quo nao p6dc dei- 
a um homem illustrado. 
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honesto e probo nccessariamente deve-se prestar ho- 
menagem, assim como tambem a iatluencia exercida 
por quem nao tem essas quahdades 6 uma inlluencia 
ephemera e de pouca duracao. Mas o que e verdado e 
que a fatalidade pesou sobre o nobre ministro d elle 
quem toma principalmente a responsabilidade deste 
proiccto, e elle quem se estorcou e esforca para que 
seia discutido ; e elle quem ha de envidar todas as 
suas faculdades para que seja approvado no senado, na 
camara temporaria, afim de que seja converlido em lei 
neste anno. 

0 Sr. IIINISTRO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS : —Aln- 
da espsro chegar a um accordo com V. Ex. 

0 Sr. D. Manobl: — Nao e possivel; a sua emenda 
ainda me poz em mais desaccordo; eu logo me occuparei 
della. 

0 Sr. ministro dos negocios estrangeiros : Apre- 
senle outras emendas, que lalvez eu aceite. 

0 Sr. D. Manoel:—Eu naoemendo nm projecto cuja 
base e eminentemente viciosa, porque oflendea letrae es- 
pirito da constituicao. Se tivesse as precisas habilitacoes, 
poderia offerecer um projecto subslitutrvo, no caso de en- 
tender que era mister regular o art. 6° | 1° ; mas nem te- 
nho habilitacoes nem estou convencido da necesidade de 
tal regulamento. 

Por isso nao espere S. Ex. de mim semelbantes emen- 
das, nao espere de mim transaccao. Nao e possivel que eu 
vote pela emenda, que e peior do que o soneto, como 
logo mostrarei : tributo muito respeito, consagro muita 
amizade, ao nobre ministro; mas em uma questao con- 
stitueional faltaria a ura deversagrado, se porventura me 
conservasse silencioso e me contentasse com um yoto syra- 
bolico. 

Em uma questao de direito civil nao me importana, 
daria o meu voto em silencio, para nao entrar em discus- 
sao com o nobre ministro, porque ja tenho dito nesta casa 
que nao gosto de discutir com meus amigos ; prefiro con- 
versar com elles camarariamente, porque elles me in 
struem, me deleitao, me dao provasde amizade; mas nesta 
casa nao gosto de discutir senao com os meus adver- 
saries. 

0 Sr. ministro nos negocios estrangeiros: Faz 
mal em nao discutir comigo. 

0 Sr. D. Manoel : — Estou discutindo. 
0 SR. MJNISTRO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS : — E' 0 

que desejo. 
0 Sr. D. Manoel Tambem eu nao queria discutir 

com o nobre ministro, porque tinha outros a quem me 
dirigisse; mas S. Ex. seguiu completamente as opiniSes 
o doutrinas do autor do projecto e do nobre visconde 
do Uruguay ;foimesmo alom , oflferecendo a emenda, a 
que ja me referi; e, portanto, nao ha romcdio senao en- 
trar em discussao com S. Ex. 

Creio que deve ficar averiguado que a constituicao 
eslava ja entendida e cstudada atd 1846; mas, se o nao 
estava, liouve entao occasiao de entrar em urn examc 
profundo e illustrado da disposicao do art. 6° | 1°, 
quando duas seccbes do conselbo decstado forao encar- 
regadas de consullar a respeito (note-se) de dilTerentes 
representacoes de agentes diplomaticos, dingidas ao 
nossogoverno, reciamando contra a inteiligencia que se 
dava ao art. 6° | 1° da constituicao. Nao foi so uma na- 
cao, nao ioi s6 a Franca, lutau dtlTercntes outras, eo 
governo remetteu tudo as seccoes do conselbo de cstado, 
que consultao sobre os negocios do imperio e estran- 
geiros. 

Se agora rosuscitasscm os illustres senadores que as-* 
signarao a consulta, e se ihes dissesse: « Errastes na 
inteiligencia do art. 6° | 1°; n6s e que acertomos », o 
que diriao esses illustres finados? « Pois estudamos 
desde 1824 aid 1850 (em que morrdrao os Srs. Vascon- 
cellos o Paula e Souza), nao entendemos a constituicao, 
e hoje os nossos discipuios dao-nos um quinao, porque 
rcconsiderdrao a materia, em conscquencia dos noeos 
factos que occorrdrao? » 

Tranquillisai-vos, manes illustres, que nesta casa se 
nao consentira que a vossa memoria seja manchada; nin- 
guem permittira que se diga que os Yasconcellos, os Paula 
e Souza, os Maias, os Mirandas Ribeiros, nao Uverao 
tempo de ler, do meditar, de estudar a lei fundamental 
do estado; ninguem ousara dizer que esses homens, que 
gozarao de tanta consideracao no paiz, deixarao de cprrer 
o largo espaco de 26 annos, sem procurarem en ten- 
der a lei fundamental do estado. 

Sinto que nao eslcja na casa o nobre marquez de Monlc- 
Alegro para proteslar contra osfa assercao, para dizer aos 
nobres senadores; « Enganai-vos; eu tambem cstudei a 
constituicao quando assignoi a consulta que tantas vezes 
tem sido citada nesta casa », e que pdde ser citada, porque 
e um documenlo que lionra a capacidade dos illustres con- 
sclbeiros de estado que nella se acbao assignados. 

Tudoisto, senbores, prova a ruindade da causa, tudo 
isto prova que os nobres senadores,baldos de argumentos, 
se teem visto forcados a lancar raao de recursos que nao 
honrao a elles, nem a esses a que ha pouco mc referi. 

Qual, portanto, o motivo dessa prossa, doste assoda- 
mento com que se quer que neste anno passe o pro- 
jecto que se discute? Nao ha pressao do governos es- 
trangeiros, sou o primoiro a reconbecer c aconfcssar; 
mas ha reclamacoes que succcdcm-se umas as outras; 
essas reclamacoes podem trazor a pressao; logo, nao e 
a pressio actual, e a pressao futura que o goyerno re- 
ceia, e por isso quer que quanto antes o projecto seja 
convcrtido em lei. Diga o governo o que quizcr pclos 
seus orgaos, a minha opiniao formada e esta. s6 o 
mcdo, o rcceio do futuras complicacoes, 6 que o obnga 
a dar os passos quo tem dado a favor do projecto. 

Deveras, Sr. presidentc, as nagoes da Europa, chega- 
rao a esse ponto? Doviiras ellas intimirao ao governo 
brasileiro que, se nao dor uma solucao as suas reclama- 
coes, tomarao rocdidas cnergicas ? Passaromos por mais 
esta vergonba de ver uma nagao podcrosa tomando me- 
didas cnergicas para obrigar a asscmblea geral legts- 
laliva do Brasil a fazor uma lei no sontido quo con- 
venha aos seus inleresses? Eu nao creio, Sr. presi- 
donte, fazendo jusliga a essa nacao, cujas reclamacoes 
continuao, quo pratique um acto tuo contrano ao direito 
das genlos; um acto que a deshonrana, attrahma sobie 
ella uma justa censura do mundo inteiro. 

Mas, se niandasso bloquear os nossos portos, bombar- 
dear as nossas fortalezas, capturar os nossos navios, nds 
nao tcriamos os mcios de resislir-lbe; soffrenamos por 
certo graves prcjuizos ; mas tcriamos por nds todos os 
povos civiiisados, que cobririao de maldigOes o acto de 
vandalismo praticado por uma potencia que aspira aos 
Bros de uma das mais civilisadas. 

Podeis estar cortos de quo o Brasil sena olhado com 
o maior interosse por todas as nagoes, sem excepgao 
dessa, que assim se deshonrava, se desacmhtava aos 
olbos do mundo inteiro. 

Mas declaro, Sr.presidente, quo, apezar da ameaga, 
se araeaca houvesse, apezar do bloqueio dos nossos 
portos, apezar do bombardeamento das nossas fortale- 
zas, apezar da caplura dos nossos navios, nem assim eu 
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viria paracsta casa votar por um projecto queoffende a 
loi fundamental do ostado, porquo os males quo pode- 
riao resultar de uma ferida profunda da constumcao 
nao podem ser comparados com os prejuizos que po- 
diao provir do uma fortaleza arruinada, de um navio 
aprezionado. A nossa riqucza soffrcria, mas a nossa 
consliluicao flcaria salva; e, rcsignados a nossa sortc, 
iriamos ao lemplo pedir ao Senhor Deus dos exercitos 
que se dignasse ter compaixao de uma potcncia calbo- 
lica, que tanto abusara da sua forga, para oppnmir ume 
naijao mais fraca, sim, mas fortissima em seu direito. 
Nds ao mesmo tempo renderiamos grapas a Deus por nao 
tormos cedido a violencia, guardando intacto o codigo sa- 
crado quo nos foi outorgado pelo immortal fundador do 
imperio. I'orquo, senhores, eu estou convencido de que 
o poder legislatiyo nao ha de alterar a lei fundamental 
do estado, sd porque assim o exige a Franga, a Dina- 
marca, etc. 

A isto naturalmonte se chamara patriotagem; poisbem, 
terei patriotagem, na phrase de alguns destes, dos que 
suppoem quo o sacrificio da constituifao e nada, que e 
imprudonte o represenlante da najao que nao concorre 
com o sou voto para o projecto que so discute ; tomo toda 
a responsaiulidade das minhas palavras e do meu voto, 
espero tranquillo a decisao dos meus concidadaos, cur- 
var-me-hei a ella, se for desfavoravel, o direi comigo 
« Obedeci aos dictames da minba razao, aos impulses da 
minba conscincia. Se nao fui orgao fiel da nacao, se nao 
desempenbei o bonroso mandato quo me foi confiado, se 
errei, o erro foi unicamente do entendimento. Compungido 
jtir semelhante sentenca, eu encontrarei um allivio na 
pnreza do minhas intencoes, na consciencia intima de 
haver pugnado pelaobservancia religiosa da constituirao.» 

Ainda hontem o senado ouviu dizer: « Como podeis 
imaginar quo um mesmo individuo tenha duas patrias ? > 
Se nhoros, parece-mo que se nao quer atlender aos 
factosda historia dos outros paizes. Pois o filho de francez, 
Sr. presidente, que nasco na Inglaterra nao tern duas pa- 
trias ? A lei ingleza o considera inglez, a lei franceza o 
reputa francez ; e tern duas patrias ale, porque a Ingla- 
terra nao se importa com a naturalisacao dos que nascem 
no seu solo, o os considera sempre inglezes; mas na nossa 
lei fundamental nao ha uma s6 de suas disposicoes quo 
snpponha a hypothese de ter o hrasileiro duas patrias. 

Has quo inconvcnionlo ha em que o mesmo individuo 
tenha duas patrias ? E, so o fillio de pai estrangeiio 
naseido no Drasil nao quer ser cidadao hrasileiro, rc- 
tira-se, e naluralisa-so em paiz estrangeiro, ficando 
privado do direito do cidadao hrasileiro. 

Aqui, senhores, devo ja respondcr a um trccho do 
discurso do nobre senador pela provincia de S. Paulo 
que nao deixou de mo causar sorpresa. 

S Ex. nao considera como pena a disposifao da con 
stiluicao quandono | 1° do art. 7° diz que o hrasileiro 
quo se naturalisar cm paiz estrangeiro perdera a qualr- 
dade de cidadao hrasileiro. Pois pdde haver maior pena 
do quo a quo a consliluicao fulmina aquelle que nao 
quizer pertencor a esla grande familia ? Se vds nao que- 
reis ser hrasileiro, relirai-vos, naturalisai-yos em paiz 
estrangeiro, e tereis perdido os preciosos direilos que a 
consliluicao outorga. A' naturalisacao em paiz estran- 
geiro impue a constituicao pena de perda do direilo de 
cidadao hrasileiro; e tanto pena quo, como ja disse em 
oulra occasiao, tamhera a impue aquelle que, som hcenca 
do imperador, acoitar emprego, pensao ou condecoracao de 
onalauer governo estrangeiro; e tanto pena que impue 
aquelle que for banido por sentence. Tal c a disposicao 
do art, 7° II 1°, 2° e 3° da constituicao. 

E, a proposito, sinto que o nobre senador por S. 
Paulo declarasse quo nao compareceria a sessao por 
ah'uns dias. S. Ex. disse que o hrasileiro, dopois de 
naturalisar-se em paiz estrangeiro, vollando aoBrasil, 
6 considerado hrasileiro. Peco licenca ao nobre sena- 
dor para perguntar-lhe ondo achou isso na constitui- 
cao ? Em que lei eneontrou semelhante disposicao : 

Aqui, Sr. presidente, poderia susoitar-se outra ques- 
tao (para mim nao dquestao, mas teem sido para ou- 
tros)-se o quo perde o fdro de cidadao hrasileiro pddc 
rehave-lo, ohtendo o pcrdao do poder moderador, 

Em outra occasiao desejarei ouvir a opiniao do hon- 
rado mcmbro por S. Paulo. Parece-me que ha casos 
julgados a cste respeito. Mas, se fosse verdadeira a dou- 
trina de que o hrasileiro quo so naturalisou em paiz 
estrangeiro, voltando ao Brasil, recupera todos os sous 
direitos politicos, parece desnecessario o perdao do po- 
der moderador. A minba humilde opiniao e que, ha- 
vendo uma pena, imposta pela constituicao, s6 o per- 
dao dado pelo poder moderador poderia habilitar o 
hrasileiro quo so naturalisar em paiz estrangeiro a re- 
cuperar os sous antigos direilos politicos, uma vez que 
volte ao Brasil efixe nelle o seu doiniciho. 

Eu nao conceho permissao e pena ao mesmo tempo. 
0 honrado memhro por S. Paulo e o nobre visconde 

do Uruguay disserao que a constituicao permitte queo 
hrasileiro se naturalise em paiz estrangeiro; eu digo que 
a constituicao prohibe isso, prolube tanto que impue 
uma pena. Dira alguem que a constituicao permitte 
que o hrasileiro receba emprego de governo estrangeiro 
sem licenca do imperador ? Dira alguem que a cons- 
tituicao permitte que se pratiquem actos pelos quaes 
se solfra a pena debanimento? Logo, este argumento 
e destituido de fundamento, se nao e contraproducente. 
Deploro que todos os dias se ponhao em duvida theses 
tao claras da constituicao. . 

Como ha do, senhores, o povo ter^ respeito a lei fun- 
damental, vendo os anciaos da patria, vendo os repre- 
sentantes immediatos da nacao, vendo o governo vacil- 
lanle a respeito da intelligencia das disposicoes consti- 
tucionaes? ■ 

Ja era tempo de sabermos qual a letra o o espmto da 
nossa magna carta, que nao conta 30dias, nom36 mezes 
de cxistencia, se nao 36 annos. 

« Impdr a patria a quern a nao quer. » 
Ora, senhores, i um argumento fraquissimo. Pois de- 

veras a constituicao nao tem poder do iiflf Or patria ? E o 
que faz ella no art. 0° 11° ? E ha aM algum al3SUrdo ? 

Pois uma constituicao nao pdde estabelecer a these que 
estabeleceu a nossa ? 

0 SB. MimSTRO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS : — As 
constituicoes modernas nao impoem, e hoje e prineipio 
geralmente admittido quo nao se pdde impor patria. 
B 0 Sr. D. Manoel: — 0 nobre ministro dos negocios es- 
traneeiros nao ve que o seu aparte nao pdde ter a menor 
appUcacao, pelas seguintes razoes; primeiro, seria cahido 
se se tratasse de reformat a constituicao, e em segundo logar, 
as nacdes estrangeiras nao estao nas circumstancias do 
Brasil, principalmente quando se fez a constituicao ? 

Porquo, senhores, se impoz a patria aos quenasce°' 
sem no Brasil do pals estrangeiros? Nao era a 
dade urgente que nds tinhamos do populacao? Nao er 
opcrigo de agglomeiarmos no paiz uraaraca. de estran- 
geiros das diffcrentes partes da Europa? Podia o Brasil 
no seu comeco, sem rcceio de comprometter mesmo 
sua independencia, reunir tao grande numcro do es- 
trangoiros, que yiriao poryentura de proposito para so 
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csiabelccerem no Brasil, para aJquirirem riqueza, con- 
quislarem influencias, e ati5 para acabar em pouco tempo 
com a raca brasileira? 

Como, pois, o nobre senador me deu este apar- 
te? Suppondo talvez que ello cqntenha um argumcnto 
irrespondirel. E ja nao se moslrou que lia em oulras 
nacoes legislacao semelhante ou analaga a nossa? Nao 
me consta que a Inglatcrra tenba revogado as suas leis 
a este respeito. 

0 nobre ministro falla de jure constiluendo e eu de 
jure eotislilulo. 0 proposito de S. Ex. i harmonisar a 
nossa constituifao, na disposicao do art. 6° § 1°, com 
as doutrinas estabelecidas no codigo civil de Napoleao ; 
mas quer faze-lo por uma lei ordinaria, quando esta pro- 
vado que so poileria fazer-se por meio de uma reforma 
da conslituifao, reforma para a qual seguramente nao 
concorrerei. 

lias, senhores, a nossa constituicao impiic um onus pe- 
sado ? Pois e onus pesado ser cidadao brasileiro ? E' onus 
pesado pcrtoncor a um paiz novo, cheio de immensos re- 
cursos, um paiz em que com um trabalho suave se pddo 
adquirir uma fortuna sufflciente para se viver com certa 
decencia ? E os eslrangeiros, senhores, nao sabem a nossa 
constituicao? Para que vem para o Brasil? Pois elles igno- 
rao que sens filhos, nascidosaqui, sao brasilciros ? Ape- 
zar disso, vem para oBrasil. E porque? Porque dizem, e 
dizem bem: • Que melhor patria podcremos adoptar ? 
Sao lanlas vantagens, tamanhos interesses que aquelle 
paiz offerece, que nao temos duvida nenhuma cm que 
nossos filhos Cquemno Brasil e sejaoconsiderados cidadaos 
brasileiros. • E e ainda, senhores, uma cspccie de recom- 
pensa que o filho do cstrangeiro da a terra que o viu 
nascer, a terra que Ihe offerece immensos recursos, a 
terra que Ihe diz: • Trabalbai, c em pouco tempo vds 
screis rico; na terra de vosso pai v6s vivircis misera- 
vel, pobre ou ao menos parcamente; mas na terra da 
Santa Cruz nao receiets isso, porque achareis tudo 
quanto pudcrdes desojar nos differentes reinos animal, 
vegetal e mineral. • Nao 6, portanto, senhores, uma 
compensacao muito justa que o cstrangeiro offerece ao 
Brasil, sujeitando-o a esses chamados onus? 

0 Sr. ministro dos negocios esirangeiros :—E era 
preciso forca-los? 

0 Sr. D. Maxoel : — Se acabo de mostrar quo sous 
pais quizerao esses onus, porque sabiao a constituicao 
do cstado, e nunca reclamarao ate certo tempo, como 
c que o nobreministro diz - forca-los? Queme quo forca 
os cstrangeiros a vircra com suas mnlhcres, com scus 
filhos para o Brasil ? Ja sabiao que scus filhos que aqui 
nascesscm sfriao considerados brasileiros ; entretanto 
vierao ; e vierao porque? Porque o interesse os chama 
para este solo abencoado. 

Senhores, a regra 6 esta; ubi bene, ibi patria: o cs- 
trangeiro custa a deixar sua patria; mas diz comsigo: 
. Na minha patria serei pobre, ou, quando muito, po- 
derei viver com grande parcimonia; mas no Brasil poderei 
adquirir fortuna para mini e para minha familia; por- 
tanto, o Brasil sera a minha nova patria e a patria do 
meus filhos. Que importa que eu tenha alguns onus, se 
estes sao compensados por tamanhas vantagens? Nao po- 
derei eu ver meus filhos occupando os primciros cargos do 
eslado? Nao scrao elles em tudo iguaes aos filhos dos bra- 
sileiros? E porvenlura na sua antiga patria tambom nao 
tinhao onus, c onus mais pesados, sent as vantagens que 
Ihes offerece o Brasil? • 

Qnaes sao, portanto, esses onus posadissimos, que ser- 
vm dc argumcnto cm favor do projecto e da emenda ? 

I 0 Sr. ministro nos negocios estrangeiros : —Ape- 
zar de todas essas vantagens, e preciso forca-los ; nao se 
confia que elles queirao ser. 

0 Sr. D. Maxoel : — Deixe-me V. Ex. dizer mais 
alguma cousa. Um individuo esta no Brasil em certa po- 
sigao, mas Ihe dizem : 

« Voce nao esta mal, tern alguma cousa ; mas veja que 
um pai que tern muitos filhos precisa cuidar no futuro 
delles, va para us Estados-Unidos ou para a Belgica, ou va 
para a Ilollanda, c eslejavoce certo do que, eslabelecen- 
do-se alii, adquirira boa fortuna e assegurara o futuro de 
sua familia. Sr. presidente, eu creio quo poucos sao os 
que nao h5o do accitar este convite. 

0 Sr. ministro dos negocios estrangeiros : — Eu 
ia la. 

0 Sr. I). Maxoel:—Eu nao quoria citar o nome 
do Sr. ministro; mas 6 S. Ex. quein acaba de dizcr : 
t Eu mesmo la ia. • Quer dizcr, eu ia para a Belgica 
com minha familia, e sujeitava-me a quo meus filhos 
fossem cidadaos bclgas, ficasscm sujeitos a todos os 
onus, porque linha a consolacao de dizer : • Minha mu- 
Iher, meus filhos, quando acabar meus dias, flcarao na 
abaslanca; e sabeis, meus filhos, o unico onus que vos 
deixo? E' o de pcrtencerdcs a Belgica, c serdos cidadao 
belga. • Os filhos responderao certamento • Mcu pai, 
Deus vos abencoe; tanlo cuidasles do nos quo nos deixais 
naabastanca; pois bem, nos sujeilamos de bom grado a 
este onus quo nos impuzostes, deixando a vossa patria e 
estabelecendo-vos era paiz cstrangeiro. • 

Eu nao cspcrava que este argumcnto parlissc do no- 
bre ministro dos negocios estrangeiros, porque nao so 
pude ncgar quo o nobreministro dos negocios estrangeiros 
tern feito um esludo especial sobre esta materia; ale es- 
creveu um folheto muito importanlc, de que teve a bon- 
dade de mandar-mc um exemplar, o quo muito Ihe agra- 
deci. 

Senhores, quo influencia torn tido na nossa colonisacao 
a observancia do art 6° | 1° da constituicao? Ouco affir- 
mar, Sr. presidente, que nenhuma; o nem pude tor. As 
causas que teem inlluido para que a corrente de emigra- 
Cao nao seja tao caudalosa para o Brasil como para os 
outros paizes oslao conhecidas por aqucllcs que se appli- 
cao ao esludo desta materia. Nao posso agora entrar no 
descnvolvimento doste objecto, com que talvez me oc- 
cupe na discussao do orcamento do imperio. 

Mas, senhores, o que fazem os colonos? Porvcntura 
quando elles vOm para o Brasil nao e com a inlencao 
de aqui licarem, e vercm sous filhos roconhecidos cida- 
daos brasileiros ? Isto piidc ser desconhccido? Pois cssa 
corrente do emigracao portugueza nao vem com a intencao 
do se ficar aqui? Os allemaos nao oslSo em Nova-Fri- 
burgo, nao estao no Rio-Grande do Sul, e por essas di- 
versas aldcas unicamento povoadas por antigos allemiies, 
cujos filhos hoje sao brasileiros? Quom sabe melhor disso 
do que o nobre ministro dos negocios estrangeiros, quo 
andou por esses logarcs. 

0 Sr. ministro dos negocios estrancesros ; — Posso 
dizer que esses colonos prosao muito oonus de cidadSo 
brasileiro. 

0 Sr. U. Maxoel ■—Muito bem 1 nao reputao onus; 
c qual a razao ? Dizem bem esses hpmens : • Meu pai 
veiu pobre; o que tinha ellc quando deixou a Europa? 
Nada. 0 quo tem hoje ncstc Brasil abencoado ? Tern uma 
boa lavoura, colhe tantas arrobas do cafe, etc.; mis vive- 
mos na abaslanca ; o nosso pai accumula dc mais a mais 
um capital bem soffdvcl; se elle nao tivesse vindo para 
essa terra de certo nao i iviiiamos tao commodamente. 
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Mas conceJamos 
imposi>;ao. En- 

Sc ha algum onus, olios o supportao de horn grado, 
corao acaba do afllrraar o Sr. minislro dos negocios 
Ostrangeiros. E ainda se chama a isto impdr? Impur 
como? Com o alfange, como impunha Malromctl Innwr 1 
E' a lex quo impOe, e quo Ihes diz: • Tendes os portos 
ahcrtos, eslo paiz d immonso; vinde, trazei vossa fa- 
milia, e ficai sortos do quo vossos filhos serao hrasi- 
lerros, scrao habilitados para lodos os empregos do csta- 
do, dcsdo o logar do senador ale o mcnor na cscola so- 
cial , vossos ftlhos scrao lao hrasilciros como os filhos dos 
hrasilciros; scrao admiiiidos aos cargos publicos, sem 
outra dilTerenca quo nao scja dos sous talcntos c virlu- 
dcs » Chama-sc a isto impdr ? 
por um momcnto quo ha uma 
lao rcsta ao fillio do pai cstrangciro sahir do imperio, 
como Ihe faculla o art. no | go Ja conslituicao, ou 
naturalisar-so cm outro paiz, soffrendo a pena da perda 
uo uneito dc cidaduo Lrasilciro. 

• ?UC',ici' ('uo a constituicao oulorgasse tantos c tao pro- 
onus^? lrL'lt0:'' 0 n^0 pemiittis que ella imponha alguns 

dos^rpcIinSi?,.'■irJlecl0 na0 tem Jofesa possivel, apezar 
dilficil i-irV 0|S ntos e saber dos que teem tornado a 
nem no ^ sustc

1
nta-10- ha um s6 argumento, 

oradores |\ausivc ' com que se possa respondcr aos 
do nuo e?ln ca^0 0 Projectd e quo teem mostra- 
disnosicao '■ ^ . -'1 a C0nstituicao, cm um artigo cuja 
gislador constituinte"11 llr0Va de Srande sabedoria do le- 

goiros no sen l!s'air"6 0 na',ro '"'nistro dos ntgocios cstran- 
Kttmo do S??r0^rid0 hontem 'bssos^ o quo vem 
2a nartc do ^ " Commercio de hoje ; (Undo) .A 
colln da ,v !■ r'i t,<'m Por fundamentu o dircito do es- 
cm vista sdmcnte a f^la^Ifdo ^ ^ 

llictos. i. 1 na'ues estrangciras, para cvitar con- 
Sempre^onflictosl Se lemos > provado evidenlemente que 

i const! tnic; 
como pude haver 

em-harmonia nmTs "com outras ? 

a disposirao do 
tiva, mas impei 
cionalidade? E aV7, 1,ua 

cm. harnw..,:.. ... conslitui50es de todas 

tiva, mas impciaUva
G ' A 10 da C-0nslituica0 na0 ® facul,a' 

a escolha de na- 
as nagOes estao 

nossa conslituic-ao 1' ""' ""u'lST E havemos de alterar a 
gos do codigo civil de nancaTl^n a'la n

COm :ilg-UnS "I''" 
ser cvitados unv .....io i , L 05 conflictos nao podem 
CSo? E pamse 0 6 1f1S.qU0 nao om'nda0 a con''ilai- 
do herancas dos a leoislaCHO relaliva a arrecadacao 
mentc a disnosicT i noeiros e de mister alterar necessaria- 

a harmonisar o s'eu 5 1<'? E :l FraDea cs!i dis- 
luigao ? K tem ella —~i ^1°0 C1V1^ com a nossa ccmsti- I'tlrtl 1 " VVH* III UVKKM VVJllOll— amado da luglaterra que harmo- 

Pai franccz T. 0 COdiso civil de NapoleSo ? E due nasce em Inglaterra nao e sem- 

'HISC OS SOUS Gslnhitn ■ 
o filho de pai franocj " 0 c ?0 

pre inglez pela 1 > ^Ue.nasceem 

franceza? Eston r',r, l"^0il?®'eza e francez pela legislacao 
tonho forca para Iv f"

111.0, Sr. presidentc, e quasi mio 
miio a uma analvsc'l,t'■ .C0!d'nuar ' P01 'sso dou hoje de lIK'iccto o da emcnil |I!alS m'nuc'0sa que pretendia fazer do 
o exame Jo ^ . ' ' e J'uu torniinar, occupando-me 

Senhores, o 1 da emenda. 
Icmhrar 

u Preciso 
coacvao, a 

para 
nislro se torn sWorri^1010"^ 

poder enlrar nesse exame 
de que o nobre mi- 

moslrar 
uma di. J 
o setiado nola ' deslVoVo31'^1-' luas facultaliva. Tome 
da emenda do nohi r , vaC50, para depois ajuizar 
argnniento produzido ^ de estranSciros e do 
'!«« defendem o proj^ S< Lx' e ^ 

strar quo 0 art ' e ®eus illuslrcs amigos, para 
a disposifao, nao imnLtl,.,da consliluitao content 

scus anngos 

0 Sn. mixistro cos negocios estran'geikos: — Qucm 
sao os mcus amigos ? 

0 Sn. d. tiANOEL •—Os quo defendem o projecto. 
Dizem elles; «Se a disposifao do art. 6° | 1" da cons- 
lituifao d imperativa, e nao facultaliva, ella contem 
uma violencia, um onus pesadissimo uma ohrigacao 
lal quo afugentara os estrangeiros do Brasil. » 

Eis o que diz o | 5° do art. 1° da emenda; ( Undo ) 
• Aestrangeira que casar-se com brasileiro seguira a con- 
difao de scu marido, o somclhantemente a hrasileira que 
casar-se com cstrangciro seguira a condirao desto.» 

Taxou-se dc violencia c onus insuportavel a disposi- 
fao do art. 6° | 1° da constituicao, por se mostrar que a 
disposicao c facultaliva,e nao se acha violencia,ncm onus 
insuportavel em que a estrangeira que casar-se com bra- 
sileiro siga neeessariamenle a condivao dc scu marido, e 
semelhantemente a brasileira que casar-so com cstran- 
gciro siga neeessariamenle a condicao deste. Eu disse ne- 
eessariamenle, porque a palavra seguira nao da faculdade, 
impoe um dever. E nao havera uma violencia nesla dis- 
posicao? Nem ao menos o nohre ministro faculta a esco- 
lha, como pretende, a rcspcilo dos filhos de pais estran- 
geiros que nascercm no lirasil, depois que chegarem a 
maioridade 1 

Achou-se tanta violencia no artigo constilucional, e 
nao se allcndeu a que essa violencia se enconlra no | 5° da 
emenda. 0 que pide justificar uma tal disposicao? Que 
necessidade hu de obrigar a estrangeira e a hrasileira a 
seguirem neeessariamenle a condicao deseu marido? Pois 
a brasileira nao pudo cas^r com um francez com a con- 
dicao de que sera sempro hrasileira? A estrangeira niio 
pode casar com um brasileiro com a condicao de que 
continuara a ser estrangeira? . E niio pode isto fazer-se 
mesmo com accordo do marido? Nao 6 isto difiicultar os 
casamentos do estrangeiros com hrasilciras e do hrasi- 
lciros com estrangciras? Porque ao menos nao se ha do 
dizer; - Fica-vos livre seguir, ou nao seguir, a condicao 
de vosso marido? Isto pOde-so fazer por uma lei ordina- 
ria, porque as mulheres nao teem direitos polilicos. 

0 Sr. 1I1MSTR0 DOS NEGOCIOS ESTRUANGEIOS : —Note 
\. Ex. que alii ha um ado esponlaneo, nao e ohrigada a 
sujeitar-se a essa condicao. 

0 Sr. D. Manoel:—Sim, senao casar; mas, casando, 
ha de sujcilar-se a condicao de scu marido. Mo parece 
pouco moral a emenda. 

0 Sr. IIIXISTUO DOS NEGOCIOS ESTKANGIROS: — E' dl- 
reito commum. 

0 Sr. I). Manoel:— E' direito commum que o no- 
hre ministro vem inlroduzir com a sua emenda o do quo 
o projecto nao resa. Senhores, penso que ha so vontade 
de servir ao estrangciro. 

0 Sr. ministro dos negocios estrangeiros '.— \ . Ex. 
nao vi! que isto 0 reciproco ? 

0 Sr. D. Manoel : —V. Ex. niio ve que e uma in- 
novacao ? 

0-Sr. ministro dos negocios estrageiros;—Pdde 
o marido ser brasileiro. 

0 Sr. 1). Manoel ; — E' ainda a legislacao estran- 
geira que se qucr transplantar para o paiz. Aqut esta o 
art. 12 do codigo civil francez ; (Undo) • L'elrangire 
qui aura epousee un fdanfais suivra la condition 
de son man. • A estrangeira que casar com franccz se- 
guira a condicao do sou marido. 0 mesmo se diz no 
art. 19 a respeito da franceza que casar com estrangciro,- 
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0 nobre ministro gostou da legislacao franceza, e ado- 
ptou-a no art. 1° | 5° de sua emenda. 

0. Sr. ministro dos negocios esthangeiros : — Nao 
e so do codigo francez, e de quasi todos. 

0 Sr. D. Masoel : — Porque ao menos nao fez, como 
se disse, a disposicao facultativa 1 

Deixe-me V. Ex. figurar lima hypothesei eu nao disse 
debalde que essa disposicao podia offender a moralidade. 
Supponha V. Ex. que urn francez tern relacoes illicitas 
com uma brasileira, e que ihe offerece casamenlo. Pode 
acontecer que a brasileira responda: « Sim, quero casar 
comvosco, mas nao quero perderminlia nacionalidade », 
que por este motivo nao se effectne o casamenlo. 

Se a emenda salvasse esta hypothese, se dissesse: «Po- 
dera segnir a condicao do marido », ainda poderia 
ser admittida; mas, obrigar a mulber a seguir a con- 
dicao do marido, quer queira, quer nao queira, 6 uma 
rerdadeira violencia, na opiniao mesmo dos que defen- 
dem o projecto. 

Para defender o projecto argumenta-se com a coloni- 
sacao, assira como para promover esta argumenta-se 
com a necessidade de uma lei que regulasse os casamen- 
tos mixtos. 

Felizmente ja se nao trata mais de regular os casamen- 
tos mixtos; cuida-se de regular os effeitos civis dos casa- 
mentos de todos os que nao professao a religiao doestado. 
E, senhores, os calholicos vinhao em grande numero para 
o Brasil? A Austria, a Baviera e outras partes da Alle- 
manha mandavao para aqui muitos colonos? 

0 Sr. ministro dos negocios estrangeiros : — Nesses 
paizes ha muitos catholicos ? 

0 Sr. D. Manoel; —Mas afalta dessa lei embaracava 
a yinda dos austriacos e dos bayaros ? • 

0 Sr. ministro dos negocios estrangeiros*.—Esses 
nao constituiao o maior numero. 

0 Sr. D. Manoel: — 0 que quero proyar e que nao 
era essa a causa da falta da emigracao. Emlim desappa- 
receu esse cayallo de batalha, e agora apparece este outro. 

0 Sr. ministro dos negocios estrangeiros; —A res- 
peito dos casamenlos mixtos temos ja concessOes mais am- 
plas. 

0 Sr. D. Manoel : —A Santa Se nao relutou em con- 
cede! essas faculdades. 

0 Sr. ministro dos negocios estrangeiros : — Muito 
limitadamente. 

0 Sr. D. Manoel:—Era porquo nao se pedia mais. 
Eu nao approvei o projecto, meus amigos sabem disso; 
nao sou suspeito. Nesta parte o procedimento do nobre 
ministro merece o men assentimenlo; e, como era de es- 
perar, S. Ex. temjacolhidobons resullados. 

Hoje, senhores, nao se trata mais, como disse, de regular 
os casamentos mixtos; quer-se regular os effeitos civis dos 
casamenlos dos que nao professao a religiao do estado, 
o que pertence exclusivamente ao poder temporal. 

0 Sr. ministro dos negocios estrangeiros: — Apoiado. 
0 Sr. D. Manoel; —E' o primeiro apoiado quo o 

nobre ministro me da hoje. 
0 Sr. ministro dos negocios estrangeiros; — Naocos- 

tumao ser escassos. 
0 Sr. D. Manoel ; — Hoje teem sido. 
Senhores, nao posso continuar, e termino declarando que 

voto contra o projecto e a emenda. Deploro que o minis- 
ettio actual tenha aceitado a heranga do passado, sem o 

beneficio de inventario, e que esteja carregando com os 
onus pesadissimos que ello Hie legou. 

0 Sr. phesidentb ; — EsUi adiada a discussao, por 
se passar a 2? parte da ordem do dia. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

REFORMA ELEITORAL. 

Proseguiu a I1 discussao, adiada pela bora na sessao 
de 31 do mez passado, da proposicao da camara dos de- 
putados alterando algumas disposicoos da legislafao elei- 
toral. 

0 SR. NABUCO Pronunciando-me, Sr. prcsidcnte, 
contra a reforma eleitoral, so vejo uma difllculdade na mi- 
nim posicao; e o pezar que me consterna de divergir de 
amigos mous que se achao no poder, e aos quaes tenho 
apoiado e desejara apoiar. Sobreleva, porem, a tudo, se- 
nhores, a consciencia do mou dever; tenho profundacon- 
sciencia de que esta lei e inopportuna... 

0 Sr. D. Manoel: — Apoiado. 
0 Sr. Nabuco ; — ... tenho profunda conviccao de que 

esta lei tende a desmoralisar ainda mais o systema parla- 
mentar entre nds. 

0 Sr. D. Manoel ; — Apoiado. 
0 Sr. Nabuco ; — Antes de dar, Sr. presidente, os 

motivos do men voto, o senado ha de permiltir quo res- 
ponda a algumas insinuacSes com que o nobre presidente 
do conselho procurou desvirtuar o meu voto, quando na 
questao de adiamento S. Ex. respondeu as breves consi- 
deracdes que eu hayia feito, para que o senado, corpo po- 
litico conservador, nao desmenlisse a sua missao precipi- 
tando-se na torrente do dia, envolvendo-se nasvicissitudes 
do systema representativo, elle que nao tern correctivo para 
seus desmandos; para que o senado nao derogasse os seus 
precedentes, preterindo os turnos da madureza as formas 
da deliberacao que sempre torn guardado, ainda nas ques- 
tOes as mais graves, ainda nas circumstancias mais diffl- 
ceis. 

Confesso, Sr. presidente, que nao esporava, nao merecia 
mesmo, o desabrimento com que bouve por bem tratar-rae 
o nobre presidente do conselho, porquanto, senhores, fui 
sempre urn dos seus amigos, um dos admiradores do seu 
talento, dos seus estudos, da dedicacao sempre por ello 
consagrada a causa publica; o, ao passo quo o nobre pre- 
sidente do conselho oulr'ora guerrcou esforcadamente, com 
animosidade mesmo, ao ministerio Parana, de que live a 
bonra de fazer parte, eu tenho sempre pelo contrario 
apoiado a S. Ex., divergindo apenas na questao de que 
se trata. 

Sem duvida o Sr. presidente do conselho nao pode que- 
rer senadores automates, enemeu me posso prestar a este 
papel; sem duvida o nobre presidente do conselho nao torn 
o diroilo de querer senadores automates, elle que nunca 
apoiou nenbum ministerio senao com muitas reservas. 

Todos os dias, senhores, nos dizem os dominadores^da 
situacao ; « E' prccisoquo haja lutas, quohaja discussao; 
sem luta, sem discussao, nao ha systema representativo. » 

0 Sr. visconde de Albuquerque : — E' verdade. 
0 Sr. Nabuco:— Pois bem; como guerreais, nao 

digo a opposipao systematica, mas a divergencia do amigos 
como repellis a sua voz in liminei Porquo nao disculios 
o quo elle diz, mas sua pessoa, rovolvendo cartas para 
acoima-lo de contradictorio i Disse o nobre presidente do 
conselho: (lendo) .Argumenlareicomosmesmosprincipios 
de que o Sr. Nabuco se serviu para combater urn requeri- 
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memo idenlico que se offereceu para adiar a discussao I ! 
do projccto quo regula o art. 6° | 1° da constituicao. » 

Dil-me V. Ex., Sr. prssiilcnte, nolicia deste adiaraento 
a quo allude g nobre presidente do conselbo? Crcio que 
duranlo a 1" discussao do projccto relatiyo ao art. 6° | 1° 
da constituicao nao bouvc requerimento dc adiaraento; 
csse projccto quando foidlsculido ja tinha vindo dacom- 
missao, o a discussao versyu sobre o projecto e o parecer da 
conimissao; nao fallci seuao sobre a matcria principal. 

(Lendo) « Entao S. Ex. disse quo o diseurso da corua, re- 
cgmmuudando a solugao desta qucstao, e a resposta dada 
pelo senado a esse topico importavao um compromisso ao 
senado para nao adiar, ncm tergiversar na discussao de 
tao importantc matcria', S. Ex. foi ainda alcm, e disse 
que, scndo essa medida destinada a terminar um conllicto 
que ha muitosannos existia, nao podia serpormais tempo 
adiada.... 

« Como sc esquece o nobre senador (eu) de seus prin- 
cipios nesta questao, que se acba nasraesmas circumstan- 
cias? Esta necessidade tarnbom se acba consignada no dis- 
eurso da corda, etc. » 

Oiido esta a coutradiccao do meu proceder ? A corda 
rocommendou como urgente a intclligenciado art. 60| 1° 
da constituicao ; as oulras recommendafOes da corda nao 
teem aclausula de urgenlcs: assim, pois, a differenca 6 raa- 
nifesta. Nem era possivel que.comprebendcndo o diseurso 
da corda no anno corrente muitas recomraendacoes, todas 
ellas tivessem aclausula de urgencia, porquanto nao era 
possiyel que todas fossem tratadasno breve decurso deuma 
sessao, Ja vc, pois, 0 senado que o nobre presidente do 
conselbo foi injusto quando me acoimou de contradictorio. 

« Em P discussao, diz elle, trata-se da utilidade da 
materia. E ninguem contestani que a maleria do pro- 
jecto e util... o proprio Sr. Nabuco, roconheccndo que a 
lei eleitoral cxislcntee ma, reeonbece que e preciso lomar 
providoncias sobre ella.» Tambem nao proccde, a meu ver, 
este ar"uraento do nobre presidente do conselbo. Eu posso 
reconbecer quo uma lei e ma, que uma situacao e ma; mas 
nao sou obrigado a adopter todo e qualquer remedio que 
so proponba para mudar essa lei, essa situacao. 

0 Sr. Dias de Caiivauio; — Apoiado. 
0 Sit. I). Manoel; — Isso e quo e exacto. 
0 Sit. SavEiRA DA Motta: — A quesUio ontao e de 

emendas. 
0 Sn Nabuco : — Respondo ao aparte do nobre se- 

nSilbr. lintendo, Sr. presidente, que, quando o rcgiraento 
prescreve que na la discussao se trate da utilidade de 
um projecto, nao se refere a uma utilidade em abslracto, 
a uma utilidade especulativa.... 

0 Sr. D. Manoel : — Esta claro. 
0 Sr. Naduco ; — .... refete-se a utilidade do pro- 

jecto que so discute, ao complexo dos meios propostos 
uesso projecto Capo iodos); porquo alias qualquer pro- 
jecto, por mais absurdo, por mais repugnante que ftosc, 
podoria ser approvailo na P discussao para ser substi- 
tuido na 2a ou na 3a; mas entao csse novo projccto que 
como substituto fosse a.presentado em 21 ou 3a discussao 
nao toria as Ires discussSes que para madurcza da deli- 
beracao sao nccessarias. 

0 Sr. D. Manoel : — Esta dircito. 
0 Sr. Silveira da Motta ; — Nao podo haver mais 

projcctos emendados. 
0 Sr. D. Manoel : — E' outra cousa. 
0 Sr. Nabuco; —Confesso ao nobre senador que teem 

mvido abusos a este respeito; mas o nobre senador nao 
tode argumcntar com esses abusos. 

0 Sn. Silveira da Motta ; —Esta e a pratiea de to- 
los os parlamenlos. 

0 Sr. D. Manoel ; — Nao e tal, esta cnganado. 
0 Sn. Nabuco ; — Nao e possivel quo esta seja a 

pratiea do todos os parlamentos, perd6e-me o nobre se- 
nador; as emendas devem versar sobre os detalbes, para 
perfeicao do systema ou principio do projecto; mas nao 
podem, sent prelericao das formas, destruir o projecto. 

• Disse o mcsmo nobre senador (on) que o senado^ 
como um corpo conservador, nao se devia deixar arras- 
trar na torrente reformista. » 

Devo fazer uma rectificacao ; no men diseurso 
eu nao disse — torrente reformista —, disse — tor- 
rente do dia — ; fallei em those, disse uma ver- 
dade, e e que o senado, ombora deva acompanbar, 
observar a politica do dia, nao pdde envolvor-se ou 
identificar-se com ella, nao pdde arriscar-se as vicis- 
situdes do systema rcpresentalivo ; e a razao e porquo 
o senado e vitalicio e nao tem um correctivo para os 
seus desmandos. Desde que se envolver na polilica do 
dia, elle perde aquelle caractor do juiz, aquelle ca- 
racter conservador, que constituc a sua raissao. 

Eis como fallei, fallci em these, nao fallci da tor- 
rente reformista era relacao ao ministerio. 

0 Sr. Silveira da Motta ; — Nao sci o que e nao 
envolver-se na politica do dia ; nao comprehendo ; o 
senado nao pode cstar estranho a politica. 

0 Sr. Nabuco : — Mas pode constituir um partido ? 
Consliluindo um partido, nao ha resolugao possivel para 
os conllictos, a menos que nao seja a rovolucao. (Cow- 
tinuando a lev) : « Do quando data esta torrente refor- 
mista 1 Quom rocommendou esta roforma ? Quem so 
pbz a testa da proi»ganda reformista, escrevendo car- 
tas aos presidentes das provincias mandando pleitoar 
pela imprensa a causa das reformas ? • Fui cu ; tal e 
a allusao do nobre presidente do conselbo. Como ro- 
commendei cu essa reforma ? Scria em algum rela- 
torio, em algum acto official, quando exerci o cargo dc 
ministro da justiga ? Nao. Em quo consistiu essa pro- 
paganda ? Em artigos impresses no Jornol do Covi~ 
mercio ? Em cartas aos presidentes 1 E' verdado que 
mandei escrever alguns artigos pela imprensa; mas para 
tentar a opiniao, para provocar a discussao. Devo, po- 
rem,dizorqu0 a imprensa foi surda a este appollo. 

Nao escrevi circulares aos presidentes; apenas escroyi 
cartas a um ou dous presidentes com qucm tinha in- 
limidado, pronunciando-me pelo alargamento dos cir- 
culos. Esses artigos, essas cartas, forao oseriptos em 
1859. 

Nao e preciso, porcm, recorrer-se aos artigos im- 
presses, as cartas dos presidentes, porque ou confesso 
que live e ainda tenbo pensamento favoravel ao alarga- 
mento dos circulos. 0 senado, potent, ba do.convir quo 
cm politica, como em legislacao, aopportunidade e tudo ; 
que a ulilidado relativa das leis prefere a utilidade abso- 
luta: pois bem,senhores, porque eu queria o alargamento 
dos circulos em 1859, fiquoi obrigado a adopter esta idea 
em todo o tempo, ate nas vesperas da.eleieao ? 

0 Sr. D. Manoel: — Abi esta a opportunidade. 
0 Sr. Nabuco: — Porque cu queria o alargamento dos 

circulos, fiquei obrigado a adopter a idea de ser esse alar- 
gamento effectuado por meio dc uma delcgacao ao go- 
vi>rno? Porque eu queria, senbores, o alargamento dos 
circulos, fiquei d priori obrigado a quaesquer moios 

9 
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piopostos para realizar cssa idea, ainda que esles meios 
sejao absurdos, ainda que estes meios contrariem o pen- 
samento primordial que eu enxergava no alargamento dos 
rirculus? Fiquei obrigado a adoptav essa descentralisacao 
da eleirao por coliegios em cada villa, em eadacidade.... 

0 Sr. Vasconcellos: — Apoiado. 
0 Sr. Xabcco: — .... quando o senado sabe que 

qualquer povoado, ainda scm arruamento, & entre nus 
uma freguczia, e qualquer freguezia e uma villa, desde 
que foi^conferida as assembleas provinciaes a divisao 
civil ejudiciaria do paiz? Ainda mais.senhorte; porque eu 
queria o alargamento dos circulos, llquei adslriclo, com- 
jiromeltido, a approval- essc alargamento, ainda quando 
idle se tornasse um instruracnto para alguma domina- 
rao exclusiva, ainda que viesse a destruir a potitica de 
transaceao dos parlidos, a politica do marquez de Parana, 
a qual consagro ainda toda adbesao? Nao sci onde li 
que o conquistador normando, duro c cruel, punia seve- 
ramcnte ao saxonio vcncido porque derramava lagii- 
mas sobre o tumulo do seu S. Eduardo; a tolerancia 
deste seculo, porem, nao ha de permiltir quo se faca um 
crime do meu afcrro a essa politica. 

(Lendo) • Muitas pessoas conhcce o orador, diz ainda 
o nobre presidente do conselho, que reconbecem os defei- 
tos da lei existente.e que agora nao sabe por que razao se 
oppoem ao projecto em discussao. Ha um unico raeio de 
explicar isto; e o receio de que passe ja a medida e que 
elles nao sejao os executorespara, distribuirem os circulos 
a seu sabor; e porque esses homens, dando tudo por si e 
nada pelos outros, nao podem consentir de bom grado que 
outro proponba e execute uma medida importante. » 

Aqui ba uma evidente allusao a mim. Senbores, 
dizia lord John Russell que poucos homens havia que, 
entrando nas discussoes politicas.nao altribuissemaos seus 
adversarios intenQdes on motives de que estes nao seriao 
mais capazes do que elles mesmos. Senbores, essa allusao 
uao e senao uma banalidade que se pude applicar a 
todos que estao e teem estado em opposicao; nem se pdde 
censurar a ambisao legitima de subir ao poder para exe- 
cutar uma idea. 

0 nobre presidente do conselho, que por tanto tempo 
esteve em opposicao, porventura, nao aspirando ao po- 
der, nao tinha esta aspiracao legitima? Quanlo a mim, 
protesto que nao tenho hoje esta aspiracao. Quando des- 
apparcceu da scena official a politica de conciliacao ou 
de transacgao dos partidos; quando soouem 1859 atrom- 
bcta da encarnacao e resurreicao dos partidos; o senado 
ha de recordar-se de que enlao proferi as scguintes pa- 
lavras: (Undo) « Emfim, concluirei dizendo que vossa 
alma, vossa palma; dividi os partidos, eu ficarei no meu 
posto'de conservacao cprogresso; antes quero, como di- 
zia Lamartine, estar isolado quo confundido em uma 
epoca como esta. » 

Eu vos digo, senhores, que a minha posifao aclual- 
mcnte ainda C a mosma; considero-me isolado, conside- 
ro-me em unidade, nao acompaubo a nenhum dos lados 
que no parlamento quer representar os partidos extin- 
ctos, e que por consequencia nada representao e nao 
si"niflcao o ostado real do paiz. Nenhum dos lados, 
pois pdde contar comigo; hei de votar com um ou com 
o outro como me parecer justo e conveniente ao paiz. 
Ora ja've o senado que aquclle que se diz isolado, 
quo' aquolle que assim se reconhcce cm unidade, nao 
pdde aspirar ao poder, a mcnos que por uma abcrracao 
do espirito nao pretenda governar contra as condicfles 
do systema rcpresentativo. Considero-me impossiyel 
nestas circumstancias, e pois nao pretendo, como incul- 

ca o nobre presiclonlc do conselho, scr o executor do 
alargamento dos circulos. 

0 Sr. D. Manoel: — Quern sabe se elle o sera? 
Tenho as minhas duvidas, Sr. padre-mestre. 

0 Sr. Nabuco;—Denials, senhores, eu enlendo que 
neste estado anormal em que nos achamos todos os mi- 
nisterios devem ser tolerados,porque todos sehao deachar 
nos mesmos embaracos politicos; e, pois, so nao estou re- 
solvido a guerrear a qualquer outro ministerio, quanto 
mais aquelle em que se achao amigos meus: divirjo, mas 
nao guerreio; e, torno a dizer, isolado, como me considero, 
nao aspiro ao poder. 

0 Sr. SilveiradaMotta ; — 11a de ser hem diffieil a 
V. Ex. isolar-se. 

0 Sr. Nabuco ; —Pdde ser. 
0 Sr. Silveira da Motta : — Ha de ser hem dif- 

fieil. 
0 Sr. D. Manoel ; — Nao e mao logar. 
0 Sr. Nabuco : — Conclue o Sr. presidente do con- 

selho assim: (Undo) 
« Se a opposicao se acha disposta a envidar todos os 

esforcos para obstar a passagem do projecto, tambem o 
governo de suaparte nao rccuara um passo; ogoverno,au- 
xiliado pela maioria, cuja sincera adhesao agradece, tam- 
bem lancara mao de todos os meios ao seu alcance para 
que a medida quo se discutc se converta em lei. » 

Aqui temos, Sr. presidente, duas proposicdes: la, 
que o projecto ha de passar; 21, que ba no senado 
uma maioria, um partido constituido, que e a priori a 
favor do ministerio. Para que, pois, disculir? Para que 
fallar? A discussao me parece inutil, e,pois, naodiscutirei; 
proleslarei contra a lei quo se discute, dizendo em resu- 
me os motivos do meu voto. Ha duasnecessidades, a meu 
ver,muilo imporlautes na situacao moral do nosso paiz. A 
primeira necessidade e adiffusao do principio religioso,no 
interesse da familia e da sociedade; nao tratarei desta ne- 
cessidade, porque niio vom a proposito. A outra necessi- 
dade i a regeneracao do regimen parlamentar. 

0 Sr. D. Manoel: — Isto sim. 
0 Sr. Nabuco :-Ser-me-hia precise, senbores, de- 

monstrar que o regimen parlamentar esta entre nus sem 
vida, sem aecao, quasi annullado ? (Apoiados.) Ser-me- 
hia precise demonstrar quo o parlamento niio tern forca 
moral, nao torn popularidade ? Nao, nao, senhores, por 
que esta <5 a crenca geral. (Apoiados.) Eu nao quero ave- 
riguar quaes foriio as causas que concorrerao para esle 
estado de cousas... 

0 Sr. Silveira da Motta: — E' um argumento 
contra a lei actual. 

0 Sr. Nabuco; — ....Niio quero averiguar essas cau- 
sas que concorrerao para esto estado do cousas; entendo 
mesmo que nds todos somos culpados, que cada um 
concorrou com sou conlingente para esta situacao 
anormal. 

0 Sr. Souza Ramos : — Uns' mais do que outros. 
0 Sr. visoonde he Albuquerque ; — Lavo as 

minhas maos. 
0 Sr. Nabuco; — Um dos nossos crros, senhores, 

e que, quando nos achamos no poder, nao nos lembra- 
mos que um dia nos poderemos achar na opposicao, e, 
quando nos achamos na opposicao, nao nos lerabramos 
de que um dia nos podeinos achar no poder. 

0 Sr. Silveira da Motta ; —Isto e verdade. 
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0 Su. 1). Manoel : — E' verdade verdadeira. 
0 Sr. Nabuco: — 0 que e r.erto, pordm, e que este 

cstado do cousas corapromctle o principioda autorldade, 
porque o principio da autoridade nao pude viver so- 
mente da fprca malorial; ccmprometle o governo, poi- 
quo o govovno nao pudc tor forga moral se o pavlamento 
nao a liver. De que serve ao governo o apoio de 
um parlamento quo nao tern forca moral no par/. ? 
(Apoiados.) 

0 Sr. Sn.vniitA ha Motta: — Is to c verdade. 
0 Sr. Nabuco:—E' verdade? Pois hem; a lei 

proposta, senhores.... 
0 Sr. Silveira da Motta ; — Dc que serve o par- 

lamento sem fdrca moral? 
0 Sr. Nabuco: — .... Pois bom, senbores; a lei pro 

posla, a lei que esta em discussao, tende ainda mais a 
dosmoralisar o regimen parlamentar e o parlamento. 
(Apoiados.) 

0 Sr. Souza Franco ; — Muito bem. 
0 Sr. Silveira da Motta; — Nisto esta enganado. 
0 Sr. Nabuco; Pdde ser que esteja em erro, mas 

tenho esta profunda conviccao: esta lei vai destruir a 
forca moral da eleicao futura, vai desmoralisar a camara 
ful'ura. (Apoiados.) Que forca moral pdde ter uma lei 
feita no anno da eleicao, quatro mezes antes da eleicao, 
nas vosperas da eleicao, sob a pressao da eleicao? Que 
forca moral pdde tor a eleicao que dessa lei provier, a 
camara creatma della? 

0 Sr. 1). Manoel; — Isso naotem resposu. 
0 Sr. Nabuco: - Negareis esta pressao? E' preciso 

que negucis duas crencas, duas evidencias: la, que o go- 
verno no nosso paiz e tudo, e a unica vida que resta, e a 
uniea influencia que existe. Haveis de negar esta oulra 
verdade: que no anno de eleicoes o deputado nao cogita, 
nao calcula, senao sobre a sua rceleicao. 

0 Sr. 1). Manoel: — Esta claro. 
-0 Su. Nabuco: - E, pois, como desenganareis ao povo 

quo elta lei, de quo o governo fez questao em yesperas 
de eleicao, foi conseguida pela pressao da eleicao, iligo 
nial, pela pressao da reeleicao? 1 

0 Sr. D. Manoel: —Quero ouvir a resposla a isso; 
o Sr. Silveira Molla vai da-la, e eu queroir-lhe na alheta 

0 Sr. Silveira da Motta:—Eston prestandotoda . 
attencSo ao orador, que me mereccmuita. 

0 Sr. I). Manoel;—De todos. 
0 Sr Nabuco: - Contra a camara futura, portanto, ha 

do haver sempro eslo prolesto: • A camara poderia ser 
outra, nossa represenUicao seria outra, se nao fosse este 
instruraento fabricado na vespera du eleicao. » 

0 Sr. Silveira da Motta :— E'isto que produz, se- 
gundo Y. Ex., a desmoralisacao do parlamento? 

0 Sr. Nabuco: — Aindamais. 
Em verdade, quantas candidaturas niio estao alii fun- 

dadas, provaveis, sob o regimen actual ? Essas candida- 
turas nao (kaoporventura defraudadas, prejudicadas, pela 
sorpveza destalei? (Apoiados.) Xanto mais que nao se 
da tempo para pleitear-se a elcicfio. A consequencia e que 
a eleicao futura nao tera competendas, niio tera concur- 
rencia, sera uma eleicdo no interesse do uti possideUs. 

0 Sr. Silveira da Motta ; — 0 possidehs e da 
lei actual. 

0 Sr. Nabuco : — Mas disse o nobre senador pela pro- 
vincia do Bio de Janeiro : « Quando querieis vds que se 
fizesse a reforma eleitoral ? Querieis que se fizesse no 
1° 00 2°, no 3° anno da legislatura? Entao, disse este 
nobre senador, ter-se-bia de dissolver a camara antes do 
Undo o quatriennio.» 

0 Sr. Silveira da Motta : — Sem duvida alguma, 
para haver regularidade. 

0 Sr. Nabuco: — Mas, Sr. presidente, onde esta escri- 
plo nas nossas leis que a dissolueao deva ser consequencia 
de uma reforma eleitoral ? 

0 Sr. Dias de Cauvalho : — Apoiado. 
0 Sr. Nabuco : — Quando se praticou isto ? Nus tive- 

mos uma reforma eleitoral em 184G; mas a camara nao foi 
dissolvida, expirou o sen mandato legilima enaluralmente 
no anno de 1847. llouve uma reforma eleitoral em 1855, 
e nao houve dissolueao, o mandato da camara fmdou legi- 
lima e naturalmeiite no anno de 1856. 

0 Sr. D. Manoel:—E' verdade. 
0 Sr. Silveira da Motta . — Funcoionou depois de 

condemnado o systema da sua eleigao ; vejao que forca ha- 
via de ler esse parlamento 1 

0 Sr. Nabuco ; — Isto prova demais, como eu depois 
demonstrarei ao nobre senador ; peco ao nobre senador que 
nao me interrompa; cliegarei a este ppnto. 

« Mas C o que se pratica na Inglaterra. » Senhores; 
quereis neste ponto assemelhar a Ipglaterra o Brasil? Na 
Inglaterra a dissolueao do parlamento e um acto que nin* 
guein teme, um acto natural e ordinario, tao natural, tao 
ordinario, que o ministro chega ao parlamento e diz; «No 
dia tal, no mez lal, lia de ser dissolvida a camara dos 
communs ; o governo sd espera a lei do orcamento, sd es- 
pera que o liabilileis com os nieios necessaries para go- 
vernar »; e este parlamento faz a lei do orcamento, ape- 
zar da cerlcza da dissolueao, 

Vede agora entro nds o contrario . a dissolueao e um 
acto extraordinario que agita o paiz. 

0 Sr. Silveira da Motta : — Como em toda a 
parte. 

0 Sr. Nabuco: — Entre nus muito mais; nao e um 
acto ordinario, 

0 Sr. Silveira da Motta:— Como em toda parte. 
0 Sr. Nabuco:—E, senhores, para ser franco direi 

que a palavra—dissolueao - resolve as questoes de gabinete 
a maior parte das vezes a favor do governo. 

0 Sr. Silveira da Motta; — E' o resultado da nossa 
organisarao. 

0 Su D Manoel: — 0 resultado da nossa organisa- 
cao? E' o resultado do que o Sr, Nabuco disse ha pouco, 

0 Sr. Nabuco;—Mas disse ainda o nobre senador 
pela protinciado Rio de Janeiro: « Sera isto novo? Ha 
muitos exemplos de reformas eleitoraes feitas na proxi- 
midade da eleicao » ; e trouxe-nos como excroplo as lets 
de 1846 e 1855. Mas estes exemplos o senado ve que sao 
contraproduceijtes ; tratamos de tazer uma ley no anno (le 
elcicOes, entretanto que as leis do 1846 c 18oo forao fei- 
tas um anno antes. 

. Nao ha remedio, ainda disse o nobre senador, senao 
approvar esta lei, porque a lei de 185o_esta desmorali- 
sada e por ella so nao pdde fazer a eleicao. » Mas quem 
disse quo esta desmoralisada a lei de 1855? Aquelles que 
a querem reformar ; mas este argumento nao obriga 
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aquelles que a nao querem reforraar, e para os quaes ella 
naio esta desmoralisada. (Apoiados.) 

0 Sr. Silveir.v da Motta:—V. Ex. era mimstro 
quando se fez a eleifao. 

0 Sr. Naboco:— Se procedesse case arjpimenlo do 
nobre senador pelo Uio de Janeiro, a lei de 3 de dezem- 
bro estaria desmoralisada c nao poderia reger a admi- 
nistragao da justiga no paiz (apoiailos) , porqne da ca- 
mara dos deputados vciu um projecto reformando-a ; 
mas esse projeeto esta no arrbivo do senado, ninguem so 
lembra delle, c a lei de 3 de dczeinbro ahi esta. 

0 Sr. D. Manoel:— Isto nao tern resposta. Quero 
ver responder a estas vcrdades. 

0 Sr. Nabico; — Portanto, senbores, este arguinento 
nao precede; poderieis com ellc extorquir do senado a ap- 
provagaode todas asleis que passassem na oulra camara... 

0 Sr. Vasco.ncellos; — Apoiado. 
0 Sr. Nabdco: — porque nao haria meiotemio; 

a lei que a camara dos deputados refunnasso estaria ipso 
facto desmoralisada. 

0 Sr. Silveir.v da Motta: — Os factos provao o con- 
trario. 

0 Sr. Nabbco:—Entao o argumento nao pdde scr tra- 
zido convenientemente. 

Senbores, este argumento e uma banalidade. Lord John 
Russell disse a proposito o seguinle: • Ha pessoas que 
entendem que e um perigo reconhccer que as nossas leis 
carecem de reformas; cnlretanto monarchas absolulos nao 
teemtidoesse temor: orei da Prussia, Frederico o Grande, 
cntregou a discussao todo o aystema das suas leis duranle 
umaparle doseu reinado, edurante a outra meladeumpro- 
jecto de novas leis foi publicado, exposlo a crilica c ao 
examo geral, etc. • 

Elle nao teve medo de que a legislagao ficasse desmora- 
lisada emquanto nao era substituida pelanova lei, que tra-r 
tava de discutir e que levou longo tempo a confeccio- 
nar-se. 

Senbores, um outro argumento ad terrorem apresentSo 
os nobres senadores, e ti este; "Nao bavendo rcforma,con- 
limia o predominio dos interesses locaes,que a lei de 1855 
creou. « Mas, senbores, se nao quereis este predominio, 
que eu tambem nao quero, substilui essa lei em tempo 
opportuno; substitui vds mesmos por outra lei feita por 
vds, mas nao pelo governo. (Apoiados.) 

0 Sr.D. Manoel- — Ah! Sr. Silveira da Motta, estou 
com muita pena de V. Ex. 

0 Sr. SnfvEiRA da Motta : —Nao Ibe agradego a pena, 
nem quero que ninguem tenha pena de mini. 

0 Sr. D. Manoel-—Pois eu lenlio, apezar clisso. 
0 Sr. Silveira da Motta:—So porque tenho o traba- 

Iho de estar aqui tomando alguns apontamentos? 
0 Sr. D. Manoel : — Quero ver se o segue na albcta. 
0 Sr. Silveira da Motta: - Entao dove ler muita pena 

dc si e de muita gente. 
0 Sr. D. Manoel:—De mini nao tenha pena. 
0 Sr. Souza Franco: — Para responder a V. Ex. ?... 
0 Sr. Nabdco: — Eu direi ao senado com franqueza; 

antes desejo que por algum tempo conlinuem os procura- 
dores dos interesses individuaes do que renbao para o par- 
lamento sumente commissarios do governo, dcsmoralisando 
ainda mais o systema rcpresenlativo.fApoiados.j 

0 Sr. Silveira da Motta ; — Isto e dedaraagao. 

0 Sr. Nabdco : — Nao e declamagao; o nobre sena- 
dor lance as vistas para o projecto que discntimos, e 
ver.-i que em Cada um dos arligos delle vem uma dclcga- 
fiio ao governo: delegagao para determinar e dividir os 
circulos; delegagao para docidir quacs os circulos quo 
devem tcrtres, quaes os que devem ler dous deputados ; 
delegagSo ainda para marcar ate o numcro do eleitores. 
(Apoiados.) 

0 Sr. Silveira da Motta : — Menos delegagao do 
que teve o minislerio de que fez parte o nobre senador. 

0 Sr. D. Manoel:—Isso nao 6 argumento. 
0 Sr. Nabdco: — Perdao, en respondo a este argu- 

mento do nobre senador. Quando se fez a lei de 1855, 
ainda ndo bavia circulos; hoje os circulos s;To conbcci- 
dos, sao conbecidas as suas tendencias, as suas adhesdes, 
os sens interesses, e por consequencia a arma e muito 
pcrigosa. 

0 Sr. Silveira da Motta:— llavia collcgios, que sao 
a mesma cousa. 

Sr. Nabdco: — Pensci que tinba despontado uma 
reacgao saudavel contra o abuso das delegagdes conferi- 
das ao governo; mas nao, a prcssao da elcigao malou 
essa reacgao; aqui esta uma delegagao, nao adminislra- 
tiva, uma delegagao eleiloral (apoiados); e sabeis o que 
qucr dizer uma delegagao eleiloral? Quer dizer quo 
0 governo e o juiz de sua propria causa (apoiados), 
porque o senado sabe que a elcigao nao e sciulo o certa- 
men entre o governo e o povo; pois bem. vds dizeis 
ao governo: • Sede juiz da vossa causa, fazei a elcigao. . 

0 Sr. I). Manoel : — 0 povo dcsapparcce, nan ba 
senao a representagSo do governo ; nao ha proposigao 
mais absurda 1 

0 Sr. Nabdco : — Nao tenbo duvida, senbores, de 
conferir dclegagdes administrativas; mas delegagfles elei- 
loraes, nunca, jamais, como senador do imperio bei de 
conferir. 

0 Sr. Silveira da Motta : — Mas ha de accila-las 
como membro. 

0 Sr. Nabdco : — So, isolado, nao posso ser mem- 
bro, nao quero scr ministro. 

0 Sr. Silveira da Motta : — Ja quiz. 
0 Sr. Nabdco ; — Nao sei. 
0 Sr. Souza Franco : — Grande crime ti um bo- 

mcm desla capacidade querer governar o seu paiz 1 
0 Sr. Silveira da Motta : — Quem disse isto? 
0 Sr. presidentb : — A discussao nao pdde con- 

linuarassim; os Srs. senadores eslao perlurbando a 
discussao com os sous apartes. 

0 Sr. D. Manoel: — Os apartes sao uma felicidade, 
o orador descansa. 

0 Sr. presidentb : — Nao e felicidade, 6 pcitur- 
bagao. 

0 Sr. D. Manoel : — Descansao o orador, 
0 Sr. presidentb ; — 0 orador nSo pediu des- 

canso a ninguem. (liiso.) 
0 Sr. D. Manoel : —Estou vendo que elle deseja. 

V. Ex. sabe o que 6 ser orador. 
0 Sr. Nabdco: — Mas, senbores, o perigo da ordem 

publica? Digo-vos com sinceridade, nao temo o [icrigo da 
ordem publica, ainda que a cleigao se faga pela lei de 
1855. Ainda bonlem o meu nobre amigo senador pela 
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provincia do Para disso muito bem: .0 pongo da ordem 
puldica sera tanto menor qiianlo a questao for mars indi- 
vidual, formenos politira. » 0 motivo principal do alar- 
gamonlo dos circulos nao (? o pengo da ordem publica, 
senao outro, qual 6 o prcdominio dos interesses locaes e 
indivMuaes. 

Torno a dizcr, desejo o alargamenlo dos circulos, mas 
por meio de uma lei feita pelo corpo legislative com ma- 
dureza, nao na vespera, nao na occasiao da eleicao. 

0 Sr. Silveira da Motta: —0 primeiro anno da le- 
gislatura i a occasiao mais opporluna? 

0 Sr. Nabuco : —Pode ser semprc, menos no ullimo 
anno, anno da eleicao. . ... 

Agora direi duas palavras a respeito das incompatibi- 
lidades da niagistratnra. Nao penseis, senbores, quo cu 
venba derogar minhas opiniues anleriores c impugnar p-ir 
inconstitucionaes eslas incompatibilidadcs; enten o, p- 
roin, que estas incompalibilidades tao fortes^na0 

ser decretadas sera compensacdes quc porventura lavoro- 
cessem a vida da magistratura. , 

Ao passo, porem, que o projocto que ,au®'fen . ' 
nados dos magistrados alii jaz no arcluro 0M- ' ' 
Hies augmentamos os onus, decretamos eslas i 
bilidadcs UXo fortes. Cerlo o senado dc\e or^ , 
visla a alia convenicncia do acorocoar a v,0CJ^n i10je 

gistratura, porque em verdade o ,na?1®lra
e°5o um miia- 

cntre mis, pela misena era quc elc)qUentes 
gre ambulantc, servindo-me das «*P a cm 
do Sr. Antonio Carlos Riboiro de And o|j05. 
aos mililares quando elles linliao os an ife ■ ■ 

Sr. presidente, pare aqui, e m" vicis- 
muito hei de sentir que o senado se 1 1 ue paveis dc 
siludes politicas. Senbores, nao ' yePoje com- 
sentir as consequcncias do crro poll " vcntura o paiz 
mettcis, ba de ser raais tarde; quan o i pnt.-j0i forfa- 
tivcr acordado do lelbargo era quc_SP " p.Jeis recusar as 
dos por cstc precedente funcsto, na0'x

pl]'1 exigidas e im- 
roformas quo successivamcnle vos 01 . " annos de 
postas para a eleifao de 1864 c cm todos 
eleicao. 

Voto contra o projecto. muil0 bcin. 
AlGUNS Sns. SENADOnES'. — Muito 
0 Su. Socza Franco; — Muitissimo ' ^ a 

0 Sn. presidente: — Sc nao '.'"J'^a maleria suffl- 
palavra, you consultar o senado sc j" ci 

cientemcnle discutida. 
0 SU. D. MANOEL: — Pec0 a P1'1""' 
0 Sr. presidente : - Tern a palar ra- 
0 Sr. D.MANOER-.-OSr.SilveiradaMot 

fa"ar?  seiihoi". 0 Sn. Silveira da Motta. - 
0 Sn. I). Manoel: — Nora podo ' jjabuco teve 
0 Sr. Silveira da ^'otta .: T",^? 

medo da bora, eu 6 que nao ,'Ci<,C. C oucraxopddelal- 
0 Sr. D. Manoel: — Asseyer0 

lar; parece-me que posso ser juiz. 
it pu recuso. 0 Sr. Silveira da Motta : — 

0 Su. I). Manoel:—Nao acrnt0 a q. Manoel 
n Qr Tem a palavra i' Sr. presidente: — 10" 1 

para comecar o sou discurso. .(,rnecar quando me 
0 Sn. I). Manoel : — "el L'e 

aprouvcr. 

0 Sr. presidente;—Nao pode estar em uma con- 
versa. 

0 Sr. I). Manoel:—Nao quero fallar aqui, vou 
para o meu logar. 

Sr. presidente, nao disse eu por mais de uma vez durante 
0 discurso do nobre scnador pela provincia da Bahia que 
erao tantas as verdades que elle continha que nao ha via 
possibilidadederesposta? (Jual scriao parlamcnto, Sr. nre- 
snlente, era que, tendofallado urn oradorda ordem daquelle 
que acaba dc sentar-se, c depois de ter proferido urn dos 

CUrrSq"eSe.tenhaouvido nosta casa (apoiados), 
I. .f ,rr<. ^ 0^0 a l,r um oradordo lado oppostopara 

do Sn^aburn'^p50 '1Ue ainda esta causando o discurso 
rar uma discuss- "i '''u'ament0 deixar-se-hia encer- 
portante, tao cheio d^TerdX1'que sd h^T'0 ^ im" 
esse miseravel projecto que esS^brfa m^r" ma 

puUdos qu^agradec^o^duUo'de"miseravcl. ^03 SrS" 
OSa. D. Manoel;-Sim, miseravcl. 
0 SR. PRESIDENTE •  Nan ozx ^ i 

expressao, especialmente quando if" , SCmClhanlC 

proposicao que passou na dm relativa a uma 
do se esta occupando. ' caniara, o dc que o sena- 

0 Sr. I). Manoel ■ p 
xarde absurda, de inconstiSal? ^ 1 ^ 

0 Sr. presidente- 0 ^r 
proposicao vinda da camara iWc86^01" p6de taxar a 

stitacional, mas nao c n ®rs-depuLados de incon- 
ravel. L 0 mesni0 quc chama-la dc mise- 

0 Sr. D. Manoel.—p0i„ .. . . 
seravel; se e inconslitucional', 6 ab^htIlUCi0nal' 6 mi" 

0 Sn. Silveira daMotti- m'' , 
inconstitucional, e nao absurda senbor, pijdc ser 

0 Sr. D. Manoel - —_ v 
grammatica, nem rethorica n "^i1 Ponsar' ella na0 tera 

responder ao nobro scnador ' 1'0c'ca 5 mas eu desejava 
notas e afinal conservou-se s'1|0r .0^az' flue tomou tantas 
boje mesmo a proposicao"em la6!!®1050' Para '1"° se votasso 
foi prudenle, c teve reeeio <1 tllscussao. 0 nobre senador 

0 Sr. Souza Franco • debate' 
dc mais. ^ v. hx. teve caridadc 

OSr. Silveira da Motta a- 
OSr. D Manoel :-N.To 

a umallarte- 
affirmo c que, se o nobre don t 56 6 Pessoal' mas 0 I110 

para combalcr com o Sr x- , se iulgasse com forcas 
vra para responder ao edcoti C0'.teria Podid0 a pala- 
acaba de ouvir. enle discurso que o senado 

0 Sr. Silveira da Motta ,u 
0 SR. D. Manoel : - x- ,U l,m W- 

iso e difficil; ha casos em n' senPor> 0 improvise neste 
mente; mas, quando se tem i" 86 Pl',dc improvisar facil- 
tao importante como o do Sr ' resPon6er a um discurso 

caso e difficil; ha casds em n.'J' .   
mente; mas. 1 - se pode improvisar facil- 

 o un -s. ' lesP0n6er a um discurso 
se atrevem afaze-lo som n« Senador Pola Baliia, poucos 

Ora.cu, quo na0 qj.^0- 
sem que alguem do lad,, ,, que se encerrassc a discussao 
combater os valiosos arenml ^ SUs,enla o projecto viesse buco, entendi, sOmento ""-' ^ aPresenlados polo Sr.Na-  somente rv,... ii aprosenlados pelo Sr. na- devia pedir a palavra , s ^azer um servico, que 
banco que a discussao so '"lr'lue era desairoso para esse 

0 senador que '-i- 
quasi duas boras com algu^r

n: a Cansado por ter fallado perar de nura que nom ^ porisso nao pdde es- 
acompanhe ao nobro se- 

10 
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nador pcla provincia da Bahia, com quemesloude accordo 
em parte. 

A maioria, com o seu calculado silencio, mala o sys- 
tema representativo ; a minoria e que Hie da ainda vida. 
Se ella se calassc, passaria tudu sem discussao; c as 
sessOes durariao luna hora pouco mais ou menos. 

E isto nao e de hoje ; desde muilo que s6 meia duzia 
de homens tern dado a este senado vida e consideragao ; 
c, se nao forao elles, este senado, ou nao existia ja, ou 
cxistiria completamente desconsiderado. 

0 Sn. presidente ; — Naosei se se podem aventurar 
proposicoes desta ordem... 

0 Sr. D. Makoel: — Perdi)e-mo V. Ex.; pois se 
eu digo que elle esta considerado? Quern o considera 
sao esses que deixao encerrar-se as discussdes sem dize- 
rem uma palavra, ou os que todos os dias tomao parte 
no debate, discutindo todas as raalcrias importantes, 
moslrando que estudao e moditao para bem serivrem ao 
paiz ? 

Senhores, este projecto ve-se bem que e filho do 
tempo em quenasceu; cresceu, e alfim chegou amaiori- 
dade na outracamara. Quem e o autor deste projecto, 
senhores? E' o mesmo ex-ministro que apresentou o 
projecto que creou mais uma seeretaria deestado. 

Vamos aos fins de ambosos projeclos; o fim do pro- 
jecto que creou mais uma seeretaria do estado qual 
foi? Darum Cyreneu a nm ministro que se reputava 
inhabililado paradirigir a reparlicao do imperio. 

Ora, comelleilo, a pasta do imperio e difiicil de diri- 
gir, pela multiplicidade de negocios diversos quo se 
achao affectos a ella, uma vez quo o ministro nao seja 
homem de distincto talenlo, conhecimentos vastos e 
muita pratica de administracao. 

Qual o fim do projecto de reforma eleitoral? Assegu- 
rar certas candidaturas que eslavao muito duvidosas, a 
comecar pela do autor do projecto, que sem a nova re- 
forma eslava em risco de naufragar. Todos sabem quanto 
custou ao Sr. ex-ministro do imperio do gabinele de 
12 de dezembro obter a depulafao pelo circulodo Sa- 
cramento. Os candidatos que se apresentao, principal- 
mente urn, sao tao fortes quo o actual deputado diffi- 
cilmenle podera snpplanta-los. Estce o fim particular 
do projecto; mas ha outras razues que actnarao para 
que elle fosse offerecido na sessiio passada. Nunca certas 
personagens puderao perdoar ao fallecido marquez de Pa- 
rana a alterafao que proraoveu no syslema eleitoral no 
Brasil. V. Ex. sabe bem a historia da Ici do 19 de sctcm- 
bro del85a;e eu posso fallar com tanlo mais desemba- 
raco quanto volei contra ella, nao porque suppnzesse quo 
era mao o systema dos circulos, contra o qual nao disse 
uma palavra, mas porque mo convenci que o projecto 
continba disposicdes inconstitucionaes, disposifiies que 
tenho combatido desde quo tenho assenlo nas camaras 
desde que apparecerao em projeclos de lei ofTerecidos na 
caraara dos Srs. deputados; fallo das disposifdes relati- 
tivas as incompatibilidades. Entcndi sempre, e ainda en- 
tendo, que se nao podem decrelar incompatibilidades sem 
reformar a constiluifao do estado; e, se e indispensa- 
vel para a pureza da eleifao quo se estabelecao incom- 
patibilidades, haja franqueza e lealdade, e promova-se 
a reforma da constituicao pelos meios nella marcados. 
Porlanto, senhores, posso fallar da lei de 1855, como 
um daquelles que nao Ihe derao o seu voto c que a com- 
balerao com todas as suas forgas. 

0 ex-ministro do imperio era, como disse um membro 
distincto, do parlido conservador, c este partido nao po- 
dia lolerar a lei de 1855, para a qual muitos concorrd- 

rao (oalra a sua vonlade, contra os dictamesde suas con- 
sciencias.como e publics o nolorio; e V Ex. sabe que para 
se fazer passar esla lei foi neccssario ate invocar-so um 
nome que deve ser sempre digno do maior respcito e 
veneragao. 

Sim, Sr. presidento, era tal a repugnancia que se tinba 
por essa lei que o autor principal dolla nao se reconheceu 
com forga bastante para a fazer passar 1 Elle ja nao existe; 
mas a historia tern de registrar este facto, do fazer-lhe os 
indispensaveis commenlarios. Se grande era a repugnan- 
cia a lei de 1855 antes de ser executada, ella subiu do 
ponto depois da sua execurao em 1856. Fiz opposigao ao 
ministerio quo a executou; mas devo ser juslo, declarando 
que elle deixou corrcr a eleigao livremente e nao impoz 
candidatos, talvez com uma ou outra excepcao , e por isso 
as opiniOes polilicas tivcrao rcpresentanles na camara 
eleila pelo syslema prescripto na lei do 1855. Belles ta- 
lentos occupiio cadeiras na camara temporaria, e talvez 
nunca se tivesso reunido uma mocidado tao esperangosa, 
como prcscntemenle se acba no outro ramo do poder le- 
gislalivo. Acabou o triste espectaculo de camaras unani- 
mes ; se os governos liverao maiorias, lambem enconlra- 
rao opposigoes numerosas e esclarocidas. Foi justamente o 
que muito desagradou aosdominadores da terra ;e,pois,era 
de mister voltar ao antigo syslema, ou polo menos alterar 
o novo , de maneira quo a obra do marquez de Parana fi- 
casse destruida ou sensivelmcnle abalada. 

A eleigao do 1849 produziu uma camara unanime, com 
cxcepgao do Sr. Souza Franco (indicando o Sr. Souza 
Franco), da opiniao liberal. A eleigao de 1856 mandou 
muitos representantes dessa opiniao. Tal foi o resultado 
da eleigao por circulos de um so deputado 1 E porven- 
tura a camara unanime do 1850 tovo deputados mais ta- 
lentosos, mais instruidos, mais amantes do systema 
constilucional, mais amtgos da ordem, do que a camara 
actual ? 

Ninguem era mais azado para offerccer o projecto do 
reforma eleitoral do que o Sr. ex-ministro do imperio do 
gabinete de 12 do dezembro: conservador puro, ligado 
estreilamenle com um dos membros maia notavcis do par- 
lido conservador, elle podia' contar com todo o apoio e 
coadjuvagao dos sous correligionarios. E V. Ex., Sr. 
presidento, sabe quanto vale o apoio dos cbcfes do partido 
conservador, que esta cm maioria cm ambas as casas do 
paflamento. Ilavia, portanto, ccrlcza de que o projecto 
seria approvado, com mais ou menos emendas ; e que a 
eleigao do corrente anno se faria, nao pelo systema da lei 
de 1853, mas pelo da nova lei. 

Os objectos importantes quoo anno passado occuparao 
aattengao da camara dos Srs. deputados nao consentirao 
que fosse cnlao discutido este projecto, mas. Sr. presi- 
dento, um dos primeiros cuidados do actual ministerio, 
sobre o qual, ainda digo uma vez, pesa grave fatalidado, 
foi pedir quo entrasse em discussao esse projecto, tendo 
sido antes romoltido a uma commissao especial. Quem e 
que succedeu ao Sr. ex-ministro do imperio? Foi o Sr. 
Almeida 1'ereira Filho, genuine representantc do partido 
conservador, como elle o disse em um discurso que hoje 
nao poderei analysar por falta de tempo. 

Nao trago isto para censorar a S. Ex., nao, antes o 
louvo pcla sua coherencia. 

0 Sr. ministro do imperio julgou de sen dever promover 
a discussao e a approvagao do projecto na outra camara, 
e ate fez delle questao do gabinete. So os sous collegas 
do ministerio, alguns dos quaes erao advorsos ao projecto, 
que julgavao inopportuno, nao oaceitassem, retirava-se 
elle do ministerio; mas o ministeiio, quo nao tern vida 
propria, que a custo so sustenta, quo vive de empres- 
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timo one vive do apoio do parlido com que esta h- 
eado o Sr. minislro do impeno ; o mimsteno, que 
ainda assim queria continuar a vivor, e que via bem 
quo, SO o Sr. Almeida Porcira so relirasse do mimsteno, 
seria logo certa a morte de todo o ministerio, aceilou raais 
csso legado do gabinele passado, e disse: ■ Vos lendcs uma 
tal influoncia que, se naO quir.erdes continuar na pasta do 
imporio, amanha perderemos as pastas, porque dcpende- 
mos dos vossos correligionarios, de que sois genuine, de- 
cidido o legitimo representantel • Curvou-sc, portanlo, o 
ministerio ao aceno do Sr. rainistro do impeno ; aceitou 
o projecto, o, a despeito dos mats bollos e luminosos 
discursos quo so proferirao na camara dos Srs. depu- 
tados, raostrando a inopportunidade, a incoustituciona- 
idade e os grandes dofeilos delle, passou com grande 

maioria. Porque passou ? Porque, senhores, o anno e 
do arrependimentos, o anno 6 de contnccoes, o anno e 
do penitcncias. 0 que se podia os^rar .le uma camara 
moribunda, ja sem forca para resislir a vontade do go 
verno, como resisliu na sessao do anno passado 

Poucos teem a coragem de arrostar com o 
urn anno do cloicOcs, porque sabem fIuan,° 0 

inline nellas. A camara, pois, resignou-se . volou o o 
jecto das trellas, desfez a obra do «ar?u.^e 

e esle anno dous collcgas delle contnbmrao com os sens 
discursos e com os seus volos para a p j 
cJq que vai solTrcr a lei do 1853. Que tcmposl Quo las 
Umat Quc miscria! E' verdade dn^-d^amUda- 
turas desscs dous ex-mimstros .m n-0 
corriao risco mdrmcnlc uma^ 0 ^ a su;l vonta. digo bom, o Sr. mmistr ' csi,lentc do conselbo 
de i camara tcmporana, c -P Fn„ana_se redonda- 
qucr impo-la a minona do senado En^n ibund 
mcnte, porquo a minona do senado ".to csw 
uem precise dos favores do governm ^ ^ ^ 

Scnboros, esta Pr°P0S1^a , {ioraci0.Aconslitnic5o 
rondo, mais info^me' ^ o arbilrio dado ao go- 
foi violada 5nVlimT f-Vdis^rb tos 6 immenso c pen 
vemo na distribnicao dos dls'r'! cntrcguc adispo- 
gosissimo; cmfim, a eleicSo elle quiz(.r, a ca- 
sicao do govorno; do manetra qu ^ ^ ?onuin0s repre 
mara temporana sera c°"P

e
0^missari0s do poder.Aa, 

sentantes da nacao, sena^ ,la proposicao que^d.sm.^. 

Muito poucos, que me fazem a bonra do prestar a 
sua attencao. 

0 Sr. Vasconceli.os :—Ouvimos semprc a V. Ex. 
com muito prazer. 

0 Sa. D. Manoel . Muito Ibc agradeeo esta prova 
do sua bondado e do sua amizade 

0 paiz, Sr. presidente, nos esta observando; o paiz 
esta vendo como se portao aquclles quo olTerccora 
suas reflexucs as materias quo so discutem, o aquelles 
que, sentados naquelles buncos bemaventurados, di- 
zcmcom os seusbotOes ; ■ Malem-se, esfalfem-se, fallem 
ate 3 boras, fiqucm em estado do nao podev jantar 
e de adquirir enfermidades que em brcvo os levcm ao 
tumulo; com islo pouco nos importamos. . Eis Sr 
presidente, o cspectaculo quo o senado offerece ao' ini 
blico; eis a razao por que dizia ha pouco o nobro sena" 
dor pela provincia da llabia, o dizia bem: . 0 senado 
esta pcrdendo muito no conccito publico. » 

Sim, Sr. presidente, e precise que o senado tenba em 
seu favor a opiniao publica.sem a qual nao poderaviver 
dignamcnte. 

Creio que a sessao abrin-se hoje as 10 3 1. 
0 Sr. presidente : — Nao, senbor, as 10 boras ( 

, Ihe aprouvcr 
seria melhor que,la 
se adoptasse a seg"'nclc;?aes como 
risado para fazcr aS e ' _E. 0 rcsnmo das disposi«Ces. 

0 Sr. Sooza B nANCO. ^ c ass.m ponpava- 
0 Sr. D. Manoel:—e v mos muito trabalbo. „,n nota todos os dias o 

minutos 1 Muito 
permutiri q„c na0 

minutos. 00 

O Sr. D. Manoel;-E V. Ex. nao esta disposto a 
afrouxar um pouco o rigor do regimcnlo? 1 

0 Sr. presidente : Se quando o Sr. senador acabar 
o seu discurso faltarcm somcnle um ou dous minutos 

0 Sr. I). Manoel:—Umou dous 
obrigado pclo favor, que V. Ex. me 
aceite. Nao creia V. Ex. que nao tenba muito que di, 
mas tenho fcito hoje quasi todos os gustos da dill - ; 

so nao fbra a hondade do Sr. Nabuco te,?, <1.11
SCUSSao. e, 

a fallar quatro boras e em materias bem differenS"^0 

Sr. presidente, a inopportunidade do projecto foi I 
demonstrada tao cabalmcnle pelo nobre seniulnr ^ i 0je 

vincia da llabia, ejao havia sido polos nobre P aPro- 
que o prccedorao, que 6 uma tarefa certamcnle facTl" 68 

dor, que nao tern mais do que repetir o qua tan W a<? 0ra" 
rao esses illustres membros a quern tenbo r " ,llsse- 
ferir-me. Aproveitou-se uma camara i a bonra de re 

20 E Sr. presidente, v' lim artigo com 11 
hello eslvlo do apresentar-se ; heterogcneas, 

phos.com tao yar_ ^ ((sfalfar os que d ppm.,,hantc 
. ir'mna esirait^i duziu-so para fatigar c _ discussoes mao partc nas 

A dc se nao respondcr aos 
minoria- 

«w.fssUfS 

discursos 1 

0 resultado e d116. 
vamos to- 

, a maioria aban- 
na sala d' 

run do Ouvidor • E Par Jorc3 csiao ago 
regimcnlo. Quanto. 

que ja esUi de padre a cabeceira, qu; TlA ^dinZ an"10' 
que Ibc perdue os seus peccados e ao povo ° VeUs 

aprovcitou-se uma camara neslascircumstancie reclela ; passar um projecto que seguramenle a n3o bo ara fa7-er 

pdde o Sr. mimstro do imporio, e por isso sTTm' Mui,0 

ralmonte que S. Ex. co chefe moral do cahi®™a g0- 
existencia depende de S. Ex. e do sou panido ' CUla 

0 que se deve esperar dc uma eleicao felt", 
leiintoiramenle desmoralisada ? Esnorao-ce Por uma 
gonuinos, logilimos, verdadeiros, da iiaejto0? v-Cntantos 

Esperemcento e tantos commissaries do ministerio z n:'To' 
dos), dispostos a fazcrem a vontade aquelles m Sor'0la' 
rao uma cadeira na representacao nacional <le" 

Mas fique o ministerio porsuadido de qi,e 
tencia podera ir ate maio (do que duvidol f SUa exis- 
diantc elle sera obrigado a resignar o postn ' mai0 cm 

ceo ao gabinete que oxecutou a lei de lorl00?10 aconte- 
mara. gragas ao projecto das trellas seri n0Va ca" 
onanimidade on quasi unanimidadc do mom em 

ildo conservador... "mos ao 

0" do 
casa? 

par- 
0 Sr. Souza Franco; — Dos chamados 
0 Sr. D. Manoel:- ....eellesbaodcquerer 

11:15 suas 

conservadores 
bit minis- terio quo soja o ropresentanto genuino 

e composto dos homens ominontcs rtnoJp "as 0PiniOos 
16 h01e se dignaq 
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estemler a sua mao podcrosa ao actual gabinete, porque 
cstc Ihes adivinha os pensamentos e tem dado execucao 
a todas as suas ordens. Muito tifano deve estar o Sr. mi- 
nistro do imperio, que, nao tendo ainda muito tempo de 
carreira politica, conseguiu ja occupar o primeiro logar 
no minislerio, gragas as relacOes que tcm com o partido 
conservador, 

A bora ja esta dada; portanto, you terminar por boje, 
porque ainda quero examinar o projccto com vagar, o 
para isto precise de uma sessao intcira, se as forgas me 
aj udarem. 

0 Sr. Vasconcellos: — Deus o ha de ajudar. 
0 Sr. D. Manoel: —Se me faltarcrn, deixarei a tri- 

buna, para seroccupada pelas vozcs poderosas e eloquen- 
tes, que me bao dedizer: « Descansa, amigo, que nds va- 
mos em teu auxilio. > 

Voto contra a proposigao. 
Dada a bora, o Sr. presidcnte declarou adiada a dis- 

cussao, e deu para ordem do dia da seguinte sessao: 
Primeira parte {ate o meio-dia). 

Continuagao da discussao do art. 1° e sens paragra- 
pbos do projecto do senado regulando os direitos prove- 
nientes da residencia, de que trata o art. 6° | l0da con- 
stituigao, com a emcnda apoiada. 

Segunda parte. 
A 1cm da continuagao dadiscussaoadiada, 2a discussao 

da proposigao da camara dos deputados elevando a 24 o 
numero das lolerias ja concedidas ao theatro lyrico desta 
cidade. 

Leyantou-se a sessao as 2 boras c 55 minutos da 
tarde. 

EM 3 DE AGOSTO DE 18G0. 

PRESIDENCIA DO SR. MANOEL IGNACIO CAVALCANTt DE 
LACERDA. 

Sl'mmario. — Expediente. — Discurso o reqnerimento do 
Sr. yisconde de Jequitinhonba. Primeira parte da 
ordem do dia. — 0 | 1° do art. 6° da constituigao. 
Discurso do Sr. marqucz de Olinda. — Segunda parte 
da ordem do dia. — Reforma eleiloral. Discurso do 
Sr. Souza Franco. 
A's 10 boras e 50 minutos da manha o Sr. presidente 

abrin a sessao, estando presentes 30 Srs. senadores. 
Lida a acta da anterior foi apptoyada. 
0 Sr. 1° secretario deu conta do seguinte 

EXPEDIENTE. 
Urn olticio do 1° secretario da camara dos deputados, 

participando que a mesma camara adoptou e yai dirigir a 
sancgao imperial a emcnda do senado a proposigao'que 
autorisa o goyerno para mandar adraittir certos alumnos 
a matricula e actos nas faculdades de dircito e de medicina 
e na escola central. — Fii ou o senado intcirado. 

Outro officio do mesmo 1° secretario, acompanbando a 
seguinte 

Proposifao. 

• A assemblea geral resolye : 
• Art. 1.0 0 goyerno fica autorisado a mandar admit- 

tir a despacho, liyres de direitos, todos os titensilios c ob- 

jeclos que forem prccisos a empreza incumbida do esgoto 
das agnas easseio publico da cidade do Recife, contratada 
pelo presidcnte de Pernambuco com Carlos Euiz Cam- 
bronne. 

• Art. 2.° A qualidade c quanlidade dos objcctos ne- 
cessarios a mesma empreza, que deyao ser isentos de di- 
reitos deconsumo, na conformidade doartigo antecedente, 
serao doterminados polo governo. 

• Art. 3.° Ficao rcvogadas as disposigCies em con- 
trario. 

• Pago da camara dos deputados, em 2 de agosto de 
1860. — Conde de Baependtj, presidcnte. — Antonio 
Pereira Pinto, 1° secretario. — Antonio Francisco de 
Salles, 3° secretario, servindo de 2.° • 

Foi a imprimir. 
Ficarao sobro a mesa as redargues das emendas do se- 

nado as proposigues da camara dos deputados que auto- 
risao o goyerno para mandar admittir : la, a matricula 
do 1° anno da faculdade de direito de S. Paulo a Pedro 
Luiz Rodrigues Horta ; 2a, a matricula do 1° anno da 
faculdade de medicina do Rio de Janeiro a Fabio Sizino 
liastos da Silva, e 3", a matricula e exame do 1° anno 
da faculdade de medicina da Babia a Thomaz Lourengo 
da Silva Pinto. 

OSr. viscoxde DE Jequitinhonba {pcla ordem):—Sr. 
presidente, discute-se actualmcntc no senado um projecto 
que julgo damaiorimportancia, e que, pela discussao quo 
tem havido, devo concluir que o senado igualmente en- 
tende do maior alcance politico para a organisagao do 
nosso systema represcntativo; refiro-mo. Sr. presidente, 
ao projecto sobre a reforma eleiloral. V. Ex. sabe da 
maneira como foi organisada a representagao nacional • 
assim havemos de ter uma verdadeira ou falsa represen- 
tagao nacional, e por conseguinle um ycrdadeiro sys- 
tema representatiyo, ou teremos o falseamento do systema 
jurado. 

Ale boje a lei das eleigoes tcm sido encarada pelo 
parlamento e polo paiz como uma lei oxdinaria; a van go 
esta proposigao, porque vejo que as leis eleitoracs teem 
snlo alteradas sempre que o governo o prelende, e era 
geral pdde-se dizcr que ainda uma sdvez nao foi a lei elei- 
loral reformada que naofosse, ou directamcnte proposta 
a reforma pelo governo, ou debaixode sua influencia. Eu 
entendo, Sr. presidente, que o governo pouco tem que 
fazcr com a maneira como o paiz deve constituir o scu 
systema reprcsenlalivo ; so tcm alguma cousa que fazcr, 
se alguma inlluencia deve ter, esta indnencia nao deve ser 
talquc parlao do governo asmcdidas maiscssenciacsemais 
importantes para reformar ou estabelecer o modo como o 
systema represcntativo dove ser organisado. 

Esiste, Sr. presidcnte, a lei de 1855; debaixo da sua 
influencia foi eleita a camara temporaria quo tormina 
este anno os sous trabalbos ; o paiz eslava na realidado 
salisfeito; influencias eleitoracs pfldc muito bem aconte- 
cer quo nao cslivcsscm; a camara eleita sob este syste- 
ma nao foi do fdrma alguma menos prestigiosa do que 
as camaras das ontras logislaturas. 0 modo como esta 
camara tem procedido nao mercce censura lal quo faga 
com quo o parlamento reformo a lei vigente; .cntretanto 
V . Ex. ouviu do alto da tribuna dizcr-se quo esta lei na 
sua execugao tinba produzidoalguns abusos, que era prc- 
ciso remediar. Agora pergunto: os abusos considerados 
no parlamento teem sido t.les que importem a reforma 
radical da lei de 1855? Apparcceu o projecto, foi dis- 
cutido na camara dos Srs. deputados, discutidd longa- 
mente, e, segundo penso, a discussao desle projecto nao 
encontrou informagOes olliciaes, apenas mui poucas infor- 
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ma?5es dadas em um discurso do nobre ministro do 
imperio. 

Caso raro, scnborcs, caso nolavell E' o governo quem 
propOe esla lei, e o governo quem a suslenla, 6 o go- 
verno quem insiste em que ella seja approvada este anno, 
afim de que debaixo do sua influencia se nomee a camara 
quo lem de substituir a actual; e enlretanto o proprio 
governo nao se esforea por provar ao paiz a necessidade 
dcssa icforma radical! Um discurso passageiro apenas, 
pennitla-sc-me que diga, foi proferido na camara dos 
Sis. deputados pelo nobre ministro do imperio; o seu 
relalorio nenlmmas informacdcs ofliciaes e indispensa 
veis conleni para convencer o parlamenlo da necessidade 
de uma reforma de tal nalureza; na camara dos Srs. 
deputados nao se pedirao essas informacdes; discutiu-se 
o piojecto longamente, passou, acba-se no senado, eainda 
se nao procurou obtcr do governo do paiz, do aulor deste 
piojecto de reforma, as informacdes indispensaveis para I 
nos tomencer, a nds e ao paiz, da necessidade da mesma 

irma. , isto possivel, senhores? e isto o que sepra- 

vos? 0.S1'arla,n!nl0scm <'asos tdenlicos ou analo- 
reformi (Wo 0 - n^0' 0 ni*n»sterio enlende que a 
ao rarba^npni^' ^ n0S,e 0U n^neUe senliJo. ^rija-se 
cias f u-i v.. exp?n'la mirmeiosamcnle as circumstan- 
por 'flm nrnnn .1PSU ,le suas observacdes praticas, e 

con,rano' ^,em 
assim so InvU rv c Pul0- Disse eu ao pnncipio que 
formar a lei eleftoral 0 Sempre qUe Se ,eln qUerido re 

d discmido no mrlamen'u, 1'r"JeCl0 0,1 

imasina as hvnoin lnf|irmaCdcs, cada um 
"-ab, q,U,! P,',,]e so,,r" cl,e. discule-se, e passa a reforma; e ainda pdde-se lembrar 

honve nmn -„r ' i-iuo-xe icmnrar 0 senado que 
l>clo parlamenti^f ' eleitora1' sem I110 fosse votada 
facto que prova0i)em<'lqueCOoSli,UCi0nal,nCnle , 
nosso paiz esta de lie • SJ sterna representativo em 
seado. a muUo temr^ completamente fal- 

g u i a r - mo' po/ i i do r in arols'o 'llscus!So dc lal natureza 
cia. NSotendo ,ln • ' • ' ^T'econvencao rninha conscicn- 
1 ilica do govcrno^ i® ','1 dc. ob^ a .narclia e a po- 
occasiJo. lancar nm -^an^0' C0rt10 ja ^isse cm oulra 
liva e politira- ,ln(.p','0 area cm s,la roda administra- 
mento do governo 1.^.° P"r rHmPrt'1|cndcr bem o pensa- 
i'ejo-me » .SiC »'!£" 
pedindo estas informaedes aue fair J m- rctfuerlment

i
0 

•fttc eu quero obst ir^Td faltao. Nao pense ose ando 
pe-la, nao.nao d eete / sc,ussaoi qne quero interrom 
mas venhSo as infurmaclje" e^0' a discnssao continue, 

Eu as exponiio com' fr- '' n^> aS '"forma?5es rIue desejo? 
'■om clareza vou lev um wi^V0 s,enado' 0 I,ara 0 fazer 

fro do imperio lido n ? rc,alorio ^ Sr. minis- 
deduz com clareza r^mcnlo cm 1858, donde se 
  ' ' 10 s'j 3uc sao neccssarias as infor- 1 ie estas informacdes ja forao pedidas 
mafo3, como 

Ao' depois eu desenvml'T!.0:10 «overno- 
entSo, 

1 "is e ! 
querimenio;primo^1..

nV,!vere* mais o objecto do mcu re- 
nislro do imperio nnr V-0 olrcc^0 relalorio do Sr. mi 
niendade— 'qued,z irevcr- 
execucao da lei 

se a divisi ■ • (lendo). Allendendo A conve- 
n- 842 d do imperio, feila em Ira a qual teem appareciiln „1

tembrj 'ic 1855, e con 
do-se que podia ler sido mais n„U"aS rcc.lamacoes, allegan- 
differentes localidades mi " com',inada a respcito de 
K'r dos presidentes das n-o ■Ve-1 0.governo imperial cxi- 
cimentog e dados no',- ""f' lnforma^' esclare- 
l,abiliiar-se para nronAr^ ^ . CSle objecl0. afim de 
aconselhadas iiela exjmdenci^lcgislalivo as alte^ 

Xem lodos os presidentes rcmetterao ainda esses 
trabalhos. 0 governo aguarda os que faltao, para sobre 
elles fazer um estudo acurado, cujo resultadoaprcsenlara 
A esclarecida consiseracao da assscmblea geral com a bre- 
vidade possivel. 

• i'or motivu dcllas a ordem publica nao sofTreu a 
menor pcrturbacao em parlc alguma. » 

Nem tudos os presidentes remelterao ainda este tra- 
balho quer dizer que alguns ja remelterao. (Continua 
a ler.) 

Tcmos, pois, Sr. prcsidenle, que desde 1858 o governo, 
aconselliado pcla experiencia, reconbeeeu a conveniencia 
de revcr-se a divisao cleitoral do imperio, e solicitou dos 
presidentes que remellessem as informacOes e dados posi- 
tivos sobre este objecto. «Alguns, diz o governo, jA remel- 
terao, outros ainda nao»; fallSo.portanlo,alguns; e de crcr 
que estestcnliao cumprido este devcr at6 boje. Devemos, 

j portanto, concluir que o governo presentcmcnte esta de 
posse de todos esses csclarecimcntos, de lodas essas in- 
formacOes, o que nao deve ser um segrcdo para o paiz, 
devcm ser publicados para que nos illustrem sobre uma 
qucstao lao imporlantc, sobre quo deve o parlamenlo 
volar. 

Mas, dir-se-me-ba, estas informacOes de que falla o 
relalorio erSo somente rclativas a divisao dos circulos 
de um sO; agora a lei trata de alargar os circulos, quo 
devem ser dc Ires ou dous dopulados, e por conscquencia 
e outro o objecto, mui divcrso do que se trata. 

Se este argumenlo, Sr. presidente, procedesse, scria 
contraproducentemente, e haveria razao maior para que 
sc pedissemainda cslasinformacOes.porquedenOsconbe- 
cernios quacs os inconvenicnles do systema adoptado em 
virtude da lei de 1855 poderiamos concluir muilo bom 

| qual deva ser a marcha, qual deva ser a divisao que o 
governo deve adoptar quando tiver do alargar os circu- 
los, se a lei for adoplada pelo parlamenlo. 

AlOm disto accresce, Sr. prcsidenle, quo o governo no 
seu projecto diz. (Le.) 

Ao governo, portanto, fica o direito de fixar o numero 
de cleitores, e para isso i ncccssario que o governo lenba 
tambcm um arbitrio rclativamcnle ao modo como liao de 
ser distribuidos, ou divididos, ou fixados os circulos dc 
tres eleilores em vez de um. De todo o projecto, alem 
disso, seuborcs, nao resulla base alguma para este alar- 
gamento; ao governo fica o arbitrio de fazer o alarga- 
mento, conformc bem enlender. Como o fara? Scgundo 
suas vistas? Porqucmotivo nao deveri fazer scgundo as 
vistas do parlamenlo? Evidenlenicnto, pois, o parlamenlo, 
on para dar essa autorisacao, ou para negar, e ainda por 
nao cstabeleccr as bases do alargamenlo dos circulos, na 
conformidade do projecto, ou para uma, ou para oulra 
cousa, deve lor as neccssarias informacOes, polo mcnos 
as que jA existem na sccretaria do imperio sobtc o 
objecto. 

Nao c, portanto, impertincnte, Sr. presidente, o requc- 
rimcnto qne faco; cllc lem sna base na necessidade em 
quo esta o parlamenlo de votar uma lei desta nalureza 
com todo o conbecimento dc causa, e nao cmbaraca a 
discussao.porque este nao 6 o men fun. Espcrando que 
o governo offcreca ao conbecimento do senado essas infor- 
macOes, remelta esses documentos com a maior pressa 
possivel, e contando com esta boa vontado e com esta 
benevoleneia do governo, e que eu nao obslo a que o pro- 
jecto continue a ser discutido. Ora, sc eu nao conlassc 
com essa bonevolencia, atrcver-me-bia sem duvida a 
propOr ao senado um requerimcnto dc adiamonto aid 
que chogassem essas informacOes. 

PoderA parocer ao senado quo o requerimcnto 6 des- 
11 
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necessário, porque no relatório da repartição do nobre 
ministro do império, lido este anno no parlamento, vem 
tudo quanto é possível informat-se a este respeito. Os no- 
bres senadores lèrão o relatório do Sr. ministro do im- 
pério, estudárão-o muito provavelmente, como eu o fiz, 
c hão de concluir comigo que nenhuma informação ap- 
parece a este respeito, fundada em fados. Succinlamente 
apresenta uma theoria e imagina hypotheses com que a 
pretende provar; de modo que quem ler o relatório 
do Sr. ministro do império, e decidir só poraquilloque 
alli acha, deve concluir que na mente do governo não 
estava a realização da reforma eleitoral na occasião em 
que escreveu o relatório. 

Senhores,não é de crer queo Sr. ministro do império dei- 
xasse de informar ao parlamento, expondo todos os fados 
importantes para o habilitar a formar um juizo sobro o 
seu novo systema e necessidade da reforma ; é incrível 
queo Sr. ministro do império reconhecesse este objeclo 
de menor alcance do que o seu digno e illuslrado collega 
da fazenda reconheceu a questãoeconomica, ou bancaria, 
preparando-se com essas informações, que formão um 
grosso volume, tomadas sobre differentes quesitos apre- 
sentados a differenles indivíduos, procurando poressafurma 
habilitar o parlamento a conhecer o estado real dos nossos 
estabelecimentos de credito. Se ao nobre ministro da fa- 
zenda, presidente do conselho, pareceu importante esta 
questão, e tão importante que não poderia ser decidida sem 
essas informações officiaes, como é do crer que o Sr, mi- 
nistro do império no seu relatório, tratando-se da re- 
forma eleitoral, não expuzesse todas as informações que 
tinha, e em que fundava a necessidade da reforma, até 
para justificar essa nova theoria constitucional do governo? 
Não podendo responder a esta pergunta senão de um modo 
quesatisfaçaa dignidade doSr. ministro do império, 6-me 
licito concluir que S. Ex., na occasião em que escreveu 
o relatório, não tinha em sua esclarecida mente a realização 
da reforma eleitoral ; apresentava-a apenas para ser es- 
tudada; ella appareceu depois , mas, tendo apparecido, 
convém, é muito importante que para o parlamento sejão 
remettidas as informações officiaes que existirem na sua 
secretaria. Além dessa razão que acabo de expõr, ainda ha 
outra que me parece sobejamente frisantee conveniente; 
vem a ser: esta reforma pelo modo porque vai sendo dis- 
cutido o projecto terá de passar, talvez, nos lins do cor- 
rente mez, e ser lei do paiz em princípios do mez que 
vem. As eleições podem ser prorogadas, passando a lei 
tal qual, para o mez de janeiro; temos, pois, setembro, 
outubro, novembro e dezembro (quatro mezes); pergunto 
eu a V. Ex.: em quatro mezes poder-se-ha obter de todos 
os presidentes das províncias do império, algumas dellas 
bastante longínquas, essas informações para queogovemo 
sc aclíe habilitado a fazer uma divisão de districtos, con- 
veniente ao paiz, e de modo a evitar os abusos de que se 
queixa o proprio governo na falia da abertura daassembléa 
geral, e indicados no relatório de 1838 ? Estou que não. 

Sr. presidente, quem conhece a topographia do nosso 
paiz convence-se que taes informações não podem ser 
agora pedidos, e chegar ao conhecimento do governo 
era tempo que o governo possa fazer a divisão, e essa 
divisão ser executada na fôrma da lei. O que é, pois, 
indispensável? E' que o governo jã tenha essas 
informações cm seu poder, e neste caso não ha razão 
alguma para que as não remetia ao parlamento, ou que 
clíe faça a nova divisão de districtos de um modo intei- 
ramente arbitrário, de maneira a satisfazer sõmente o que 
theoriticamente pôde saber em relação a esta ou áquella 
província, c não em relação ás verdadeiras necessidades 
publicas, enunciadas e satisfeitas pelo governo com al 

apresentação deste projecto. No primeiro caso, não se 
executará a lei; no segundo caso, continuaráõ os abusos, 
e para o anno temos nõs de receber, Sr. presidente, re- 
clamações e queixas sobre a inconveniência da nova di- 
visão de districtos. Para evitar, pois, este inconveniente 
é que eu julgo de absoluta necessidade que venhão essas 
informações; se o governo as tem, não é objccto, repito, 
de segredo; sejão publicadas, o publicadas quanto antes; 
sc as não tem, então declare que as vai procurar para so- 
cegar o espirito do parlamento quando votar por esta lei, 
ou justificar aquelles que nas suas consciências julgão 
necessário votar contra ella. Em ambos os casos, por- 
tanto, nenhuma hypothes» se pôde apresentar, senhores, 
que contrarie o requerimento que vou ler a honra de 
ollerecer á consideração do senado; tudo conspira para 
que este requerimento seja approvado pela maioria do 
senado, como requerimento de absoluta necessidade, não 
como aclo protelatorio, porque não proponho o adia- 
mento do projecto, mas como exigência fundada na na- 
tureza do requerimento que faço. 

Sr. presidente, acabemos com este modo secreto de se 
fazerem taes reformas ; é preciso que o paiz tome parte 
em taes reformas, de modo a convencer-se da necessidade 
dellas: nem governo ganha com esse segredo; perde gran- 
de parte da sua força moral, parece (pie é dirigido antes 
por um partido, por uma seita política, por uma opinião 
meramente do gabinete, do que pela necessidade de re- 
gular com vantagem publica um objeclo da natureza 
daquelle a que me refiro. Esta reforma, Sr. presidente, 
se ella tiver logar, é de ura alcance extraordinário; eu tal- 
vez tome parte na discussão deste projecto, e oílereça á con- 
sideração do senado a minha opinião franca e leal relati- 
vamente a clle. No projecto, senhores, desde já declaro 
ao senado, ha artigos com os quaos eu me conformo; 
mas ha outros com os quaos não mo posso de modo 
algum conformar; não é esta a o occasião de desenvolver 
esta proposição, porque não estou discutindo o projecto, 
estou apenas justificando o meu requerimento; ma» estas 
palavras sirvão para provar que a minha intenção não é 
protelar a discussão do projecto, por isso mesmo que jul- 
go alguns dos artigos do projecto de eminente utilidade e 
urgência; e então como quererei eu que este anno não te- 
nha ello logar, isto é, que a reforma nesta parle não te- 
nha logar ? Desejo que lenha. 

Sr. presidente, lilizmente para mim as proposições do 
projecto que eu sustento não necessitão dessas informa- 
ções que peço; posso formar o meujuizo arespeito del- 
las ; talvez o senado o não possa fazer, porque alguns dos 
nobres senadores se toem declarado contra todas as disposi- 
ções do projecto, e então esses nobres senadores necessitão 
das informações, para poderem saber que abusos liverão 
logar na execução dos artigos que cu apoio, mas que elles 
rejeitão. 

Se o nobre ministro da fazenda, que se acha pre- 
sente, declarasse ao senado que a remessa de tais docu- 
menlosédilficulfissima e expuzesse as razões com que po- 
deria justificar essa opinião, talvez prescindisse eu de 
fazer o requerimento ; mas devo declarar ao senado ; pela 
minha mente não passoununca que haja dilficuldade em 
remetter ao senado essas informações, taes quaes ellas exis- 
tem, taes quaes forão ellas exigidas e preparadas pela 
providencia illustrada do Sr. ministro do império, que 
assignou o relatório em 1858, posto que tivessem um 
fim diverso;é tal, porém,a analogia entreaquillo que hoje 
se quer, que dellas se pôde deduzir as informações que 
necessitamos, e que o Sr. ministro do império não dou, 
mas que consta daquelle relatório do 1858 que já havião 
sido recebidas em grande parte, e presentemente podem 
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lor sido todas recebidas. Não hesito, senhores, em asseve- 
rar ao senado que dessas informaçOes podem resultar 
muita luz, para que o parlamento vote ou deixe devotar 
a lei na parte do alargamento dos círculos. 

Sr. presidente, ainda que o Sr. ministro do império dis- 
sesse mais do que se acha cscripto no seu relatório, ainda 
assim teria logar o meu requerimento pelo que diz res- 
peito á necessidade das informações. 

O Su. maivquez de Olinda dá um aparte. 
O Su. visconde de Ieouitinhonha : - Diz o nobre se- 

nador ex-ministro do império; -Hoje devem haver muito 
mais informações.» Eu concordo com o nobre senador ; e 
essas informações, bem que tivessem por fim unicamente a 
divisão dos círculos por um, servem para provar, justifi- 
car e demonstrar a divisão de círculos por tres; quero 
dizer: dellas se pode tirar muita luz para se conseguir o 
fim que nós nos propomos. 

Nestes termos, pois, Y. Ex. permittir-me-ha que eu 
oITereçao requerimento que indiquei. Este requerimento 
é pedindo informações. 

Vamos agora estudar o que está disposto no regimento; 
pelo que se tem visto na casa, este requerimento, pedin- 
do-se a palavra sobre elle, fica adiado. 

O Su. presidente : — Sim, senhor, fica adiado para 
o sabbado. 

O Su. visconde de Jequitinhonha : - Que é amanhã. 
Se acaso se pedir urgência para que elle seja discutido 
hoje mesmo, e essa urgência for approvada, então po- 
der-se-ha discutir hoje ? 

0 Sr. presidente : — Não, senhor; é sempre na ses- 
são seguinte. 

O Sr. visconde de Jequitinhonha ; — Ora, não ha- 
veria utilidade alguma de pedir urgência senão em um 
caso, cé—hão sendo hoje sexta-feira;demais, a opposição 
ao requerimento não será longa  

O Sr ministro da fazenda: — E'ura pasto para a 
protelação  

O Sr. visconde de Jequitinhonha;— Eu acabo a 
phrase. 

O Sr. ministo da fazenda: — Não digo a respeito de 
V. Ex., é da discussão. 

O Sr. visconde de Jequitinhonha:—Eu ia acabar 
a phrase. Mas, Sr. presidente, também não ha utilidade 
em propôr-se a urgência por um motivo; porque, pas- 
sando, tem de ser discutido amanhã o requerimento, e 
amanhã ó o dia dos requerimentos. 

EmquantO á protelação, aceito a explicação do nobre 
ministro da fazenda, e refiro-me áquillo que já disse; 
isto é, que não tenho em vista protelar a discussão, 
tanto mais quanto não proponho oadiamenlo do projecto; 
não me importa que vá continuando a occupar a attenção 
ilo senado até que venhão as informações. 

Veiu então á mesa o seguinte 

licquerimenlo. 
• Ilcqueiro que se peção ao governo todas as informa- 

ções remettidas á secretaria do império até hoje, relativas 
á divisão dos círculos. Sala das sessões, em 3 de agosto 
do 1860. - Visconde de Jequitinhonha. . 

Foi apoiado, e ficou adiado por se ter pedido a pa- 
lavra . 

Comparecêrão no decurso da sessão mais 7 Srs. se- 
nadores. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

O | Io DO ART. 0° DA CONSTITUIÇÃO. 

Continuou a discussão, adiada na sessão antecedente, do 
art. Io e seus paragraphos do projecto do senado regu- 
lando os direitos provenientes da residência, de que trata 
o art. 6" | Io da constituição, com a emenda apoiada na 
sessão de 31 do mez passado. 

O SR. MARQUEZ DE OLINDA;— Sr. presidente, 
este projecto tem dado occasião a algumas proposições, 
como que servindo-lhe de fundamento, as quaes não 
posso admiltir fundadas em razões , antes contrarias a 
todos os principios de direito. 

Que o art. 6° da constituição c constitucional tem sido 
geralmente reconhecido ; mas o nobre autor do projecto 
declarou que não o considerava na classe dos que a 
constituição reputa constilucionaes. Não entrarei agora 
nesta questão, já dei a minha opinião em oura occasião ; 
mas não posso deixar passar sem observação o argu- 
mento único que o nobre senador allegou para funda- 
mentar a sua opinião. Não considera constitucional 
esta matéria porque como tal não é considerada em 
outros codigos de nações civilisadas. 

Senhores, a constituição não pode ser entendida se- 
não pela mesma constituição. Ella não pode ser en- 
tendida pelas legislações estrangeiras, nem ainda pelas 
constituições estrangeiras. As constituições são sem- 
pre peculiares a um paiz: cilas teem bases especiaes; 
por essas bases é que devem ser entendidas, c não 
pelas legislações de outros paizes. 

O certo é, senhores, que o homem acostumado a enca- 
rar os ohjcetos, já pelas conveniências publicas, assim 
como pela justiça absoluta, este homem não é o mais 
apto para applicar a lei, porque a entende, não por ella 
mesma e sim pelas idéas que elle se formou do que é 
conveniente, do que é justo, e tudo segundo sua maneira 
de ver. Já se tem dito que o legislador não éo homem 
mais proprio para magistrado; acostumado a apreciar 
as cousas, unicamente pelo que convém fazer, quer in- 
terpretrar a lei do mesmo modo, e não pela mesma lei, 
ou por outras leis analogas. Sinto que não esteja presen- 
te o nobre senador, e sinto porque vexo-me sempre 
quando tenho de fallar no meu discurso de opiniões de 
pessoas que nãoestão presentes; mas não está era minhas 
mãos esperar que elle esteja na casa. No caso de que 
fallei está o nobre senador acostumado a legislar, isto 
c, a considerar o que do melhor se deve fazer, quer in- 
terpretar a nosso constituição do mesmo modo, o então 
rçcorre ás legislações estrangeiras para por ellas vir 
entende-la. 

A constituição, senhores, ó clara, o mesmo nobre se- 
nador o confessou; mas disse: « Trata-se de a entender 
para ser applicada» ; e em confirmação disso disse mais; 
• Não ha proposição, ainda que seja um axioma, ainda 
que seja uma verdade tão clara como a luz do sol, que 
não precise de ser entendida para ser applicada. • 
Senhores, se a proposição precisa de ser entendida, en- 
tão não é este axioma, como se diz, não é essa verdade 
lão clara como a luz do dia, então essa proposição já con- 
tem alguma duvida, então não é essa verdade indispu- 
tável, que salta aos olhos de iodos. Essa proposição do 
nobre senador envolve contradicção nos seus termos, lia 
proposições que não admittem demonstração; são, como 
se costuma dizer, axiomas. Eu apontarei um exemplo 
(muitos se podem apontar) da mesma constituição. 

A constituição, estabelecendo a responsabilidade dos 
ministros e dos conselheiros de estado, declara expressa 
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mentequeo senado hade ser o juiz, declaraexpressamen 
te quo o aecusador ha de ser a camara dos deputados. 
PddeistoadmiUir interpretacao ? Qual e a intelhgencia 
que sera necessario dar-se a esle artigo, senhorea . raca 
se a lei do processo que se quizer, o juiz ha de ser sempre 
o senado, o aecusador ha de ser sempre a camara dos de- 
putados : e precisointerpretar isto ? Mas a doutnna das 
interpretagoes, como quer o nobre scnador, pdde negar 
esse direito ao senado para o julgamento, e a camara dos 
deputados para a accusagao, em muitas hypotheses que 
se podem figurar. No caso do nascimento no Brastl apon- 
tao-se hypotheses quese diz ser um absurdo fazer cidadao 
ao que nasce no paiz ; daqui se deduz a necessidade de 
interpretagao. Pois hem, vou apresentar hypothese em 
que hao de apparecer absurdos, nas regras da ttmstituigao, 
para o julgamento dos ministros e conselheiros de estado, 
e entao sera necessario interpreta-las para cortar esses 
absurdos. , i 

Supponho que o senado tem manifestado sen modo ae 
pensar sobre o facto que e obje to da accusagao. 

0 Sr. presidexte do conselho : — Sera de todos os 
crimes ? Xenho durida sobre isto. 

0 Sr. marquez de Olinda : — Pdde dizer-se que, 
tendo o senado declarado sua opiniao acerca do facto an- 
tes da accusagao feita pela camara dos deputados, se torna 
suspeito, e, portanto, e um absurdo entender-se a consU- 
tuigao de modo que, para este caso, nao liaja outro juiz. 
Se enlrarmos, jmis, no campo dtis interpretagoes vira a 
hypothese de se dizer que o accusado nao deve ser julgado 
pelo senado. 

Se se almittir esla logica, lirar-se-ha a camara dos de- 
putados o exclusivo tla accusagtXo ; P'jdc-se dizer que a 
camara recusa-se obstinadamenlo a accusagao, que o cri- 
me ficara impune, e que e preciso procurer remedio, 
porque e impossivel que a constituigao consagrasse o 
absurdo de deixat o crime sem punigao. 

Pdde-se entao dizer que o proprio offendido venha 
accusar-se no senado, ou em outroqualquer tribunal,seo 
senado recusar-se tambem. Eis-ahi, senhores, opcrigo 
que resulta da doutrina de que as proposigOes claras da 
constituigao precisao de ser entendidas; se adoplarmos 
csta doutrina, nao ha artigo da constituigao que nao 
possa ser alterado. 

0 Sr. Vasconcellos:—Apoiado; sera preciso rogu- 
lamento para tudo. 

0 Sr. marquez de Olinda : - 0 nobre senador pela 
Bahia, que tambem nao osti presents, reconhece que o 
artiro e clar^: mas accrescentou; « Esta cm collisSo 
com"as legislagOes dos outros paizes. - Mas oque e que 
mostra isto ? E' que devemos reformar a constituigao ; 
esta e que e a conclusao que se lira da proposigao do 
nobre senador. A disposigao da constituigao d ma, por- 
que nos poe cm lula com todos os povos : reform cm o-la. 
Isto naosc confcssa expressamente; mas e oque se de- 
duz das palavras do nobre senador e das dos outros que 
sustentao o projecto; e o caso e que o que se nos propoe 
nao e realraente senao uma alteragao na conslituigSo. 

0 nobre senador, aulor do projecto, para mostrar o 
absurdo da constituigXo, figurou um caso que alias se 
nao da mas emfim figurou o caso de estar aulonsado o 
governo para arrancar do poder de sous pais e da patna 
destes ao filho que por acaso nasceu no Brasil, para o 
fazer brasileiro. 

Senhores, no men primeiro discurso ja me occupei 
com esta hypothese: nao ha semelhante violencta. Com- 
quanto pela constituigao sejao brasileiros os quo nas- 
cent no Brasil, nos nao desconhecemos as leis dos ou- 

tros paizos; os inglezes, que teem a mosma Icgislagao 
que a nossa, respeitao as dos outros povos; elles nao 
vao arrancar dos outros paizes os filhos dos inglezes, os 
quaes sao tao inglezes como seus pais ; nao so nao os 
arrancao, senao que nem exigem quo sejao para elles ob- 
serradas as suas proprias leis emquanto nao voltao para 
a palria commura. 

Como conciliao os inglezes estas differenles naciona- 
lidades? Quaes sao as lulas, os conflictos, que se teem 
levantado com os outros povos? Pois assim como obrao 
os inglezes em tacs casos obremos n6s igualmcnte; c 
cessara essa figurada hypothese do conflictos. 

Nao supponha-se que ha pretengao de fazer cidadaos 
brasileiros contra as suas vonlades. Mas, se acaso ha 
violencianessaIcgislagao, pcrgunto eu: ao filho de in- 
gtez, que nasce na Inglateira; ao filho de franccz, quo 
nase'e na Franga; ao filho do russo, que nasce na Hussia; 
alguem consultou a sua vontado para o declarar franccz, 
inglcz ou russo? Nao e a let dessas nag5es? Como, 
pois, se diz que iS uma violencia que se faz ao individuo 
declara-lo brasileiro em uma idade em que nao tern o di- 
reito de manifestar sua vonlade? Se e uma violencia de- 
clarar nacional o filho de estrangeiro nascido no paiz, 
tambem e violencia declarar tal o filho do nacional sent 
primeiro se consul tar sua voniade : esta e a cousequencia 
do principio absoluto que se quer estabelecer. 

Por esta occasiao scja-me licito lomar em consideragao 
uma observagao do nobre senador pela Bahia. 0 nobre 
senador,para mostrar a injustiga do art. 60,recorreu a au- 
toridade deum ex-ministro dos Eslados-Unidos, que aqui 
residiu naquella qualidade. Diz elle, eu leio as suas 
palavras: (lendo) 

. Seria ullrajar os illustres autores da constituigao 
brasileira supp'ir que homens tao versados nos princi- 
pios da lei natural e das nagSes tivessem a intengao for- 
mal de violar esta lei, codigo elerno e veneravel, quo 
claramente estabelcce que os filhos seguem a condigao 
de seus pais rolativamenle a patria, a lealdade, a nag.io 
e ao estado de cidadao... Ora, pareco-mo que nao pdde 
deixar do oroorrcr instanlanea e, por assim dizer, instincti- 
vamente a qualquer jurisconsultoesclarecido, de qualquer 
nagao que scja, a idda de quo a constituigao brasileira 
teve por fim conceder um direito o privilegio relativo, o 
nao absoluto; sendo necessario, visto a incapacidade da 
idade do eoncessionarlo, que seja aceito, ou, em outros 
termos, exercido mais lardo: e um heneficio, emfim, mas 
quo exige sempre na roaioridade do boneficiado a sua 
previa aceitagao, ou actos que Ihe correspondao, porque, 
fallando a linguagem da lei commum ingleza: • Ninguent 
• tem o direito de impur um heneficio. » 

Senhores, pergnntoeu, os legisladores dos Estados-Uni- 
dos violarao a lei natural, a lei das nagOes, quando esta- 
belecerao essa mesma doutrina 1... 

0 Sr. M1NI3TRO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS : — Essa 
doutrina e condemnada por muilos cscriplores modornos, o 
mcsmo por escriptores inglezes. 

0 Sr. marquez de Olinda : —Nao e o norto-amerioano 
que o ha de dizer; pelo conlrario, ha de dizer que elles 
nao violao a lei das nagdes, a lei natural; nao e, pois, ao 
Brasil a quern compete fazer essa confissao, alias destituida 
de lodo o fundamento. Os Estados-Unidose a Inglalem, 
donde elles tirarao essa doutrina, nao nos podem accu- 
sar daquillo que elles pralicao: os legislalorcs dos Esta- 
dos-Unidos nao hao do confessar que violao a lei natural. 
Esta censura eu a voltarir, contra sua mesma legislagao ; 
isto e o que deve fazer um brasileiro. 

0 Sr. MINtSTBO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS : — A Ofi" 
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gem da nacionalidaac ingleza e norte-amcricana nao ea 
mesma do Brasil. 

0 In mabquez DE 0linda: —Senhores, esta questao 
tem muitas hypotheses: e dos filhos deestrangeiro que 
nascem no paiz sem que o paiesteja a servico desoa na- 
(.no c do filho de estrangeiro que nasce no paiz estando o 
pai'a servico do sua nacao, e do filho de brasileiro que 
nasce f6ra do Brasil. Mas a questao que nos occupa e a 
do filho de estrangeiro que nasce no paiz, ea este respeilo 
a nossa legislacao e a mesma quo a da Inglalerra eados 
Estados-Unidos. As legislacoos desles pa.zes sao difTeren- 
tes em outros pontos, e ninguem d.z du« 
mesma em todos os pontos. A questao e se o filho do es 
Uan-ciro nascido no Brasil e brasileiro, e a este respeito 
nao ha dilTerenca alguma entro a nossa lefslac^ 6 l®' 
gislacSes da Inglatecra e dos Estados-Unidos. Aao se pro- 
curem as outras hypotheses em que ha differenta para 
preferir-sea proposicao: . Nao ha legislacao alguma qu 
contenha csto doutnna, somos os umcos. ■ 
nao ha legislacao quo se pareca uma com a oulra,"a® ® 
ponto capital e este, e nesle ponto estamos de a^ordo com 
ratios paizes. Nao ha, portanto, essa singulandade, nao 
so pddo dizor com razao: . Nfm ha nacao nenhuma que 
adopte estadoutrina: nds estamos em collisao com todos 
os povos. » 

Tendo eu feito, Sr. presidenle, estas observacdes, para 
taostrar quo sao destiluidos de fundamento os argumentos 
com quo so tem procurado combater essa doutnna, entra- 
rei agora na analyse dos paragraphos do artrgo que se acha 
cm dlscussao, porque issoc oquc importaio ma.ssao 
theoriasquese podem defender de mmtos modos. \ou en- 
trar noexame da questao principal que tem dado octasiao 
as reclamacdes. 

Diz o proiecto que a condicao civil dos filhos que nas- 
cem no Brasil do pais estrangeiros, que nao estao em ser 
vico do sua nacao, sera regulada duranle a minondade de 
conformidade com a de seus pais. A emenda muda esta 
linguagem condicao civil - para-dueitoscivis. Devo 
sunpor que aqui se quiz designer uma idea differente, ou, 
pelo menos, a mesma idea do modo mais clar«; mas qual 
c a dilTerenca que ha enlre uma e outra dtsposicao? A 
condicao civil pude enlender-se sdmente da qualidade de 
estrangeiro ou da qualidade de natural do r-z dos pars : 
dS civil parece ser uma expressao mars ampla, nao 
comprehende so a qualidade do estrangeiro, mas tambern 
os direitos civis pessoaes que eile tern cm seu paiz 

Mas vamos a vor a sentence do paragrapho: Oendo)' Us 
direitos civis pessoaesdo paiz a que pertence o pa.dosin- 
dividuos de que se trala, esles direitos serao rcconhecidos diviuuos u 1 . j . Pnmeiramente, 
(le conformidade com os do^seu^pm sso ^ 
porgunto eu, qua coJi estrangeiros, comprehen 
scgundo a crcac. n ? Qu sao simplesmenle di- 
dendo ale os do nacionalidadc T uu ^rislacao, salvo se 
reitos civis na o nobrVsenador por 

clos direitos civis, segundo a nossa lcei ' l estran- 
. nuaes sao esses direitos que reconhemos no estran 

■m? 0 nobre autor do projcclodisse: . Esta matena 
^r/conslitncional, esta regulada polos codigos estran- 
na. Pain vou ao codigo da Franca, e echo corao ma geivofe" / i',,mo aattencao dos nobres senadores para 
tcna civil ( • (je {Vancez ii francez; logo, have- 

E' preciso termos em vista o arligo, para yer como iia 
de ser entendido pelos estrangeiros. 0 codigo francez, 
assim como o da liollanda, o da Austria, etc., reconhece 
como francez o filho do francez ; esta doulrina do codigo 
nao e carta constitucional; ate nao ha consliluicao na 
Austria, e uma qualidade pessoal: ore, se adoptarmos 
essa disposigao, recoubeceremos o tilho de estrangeiro que 
nasce no Brasil como da nacao de seu pat: islo e claro, c 
a conclusao obvia que so lira desse paragrapho 

A emenda accrescenla — salva a nacionalidade biasi- 
]eira ; —mas, pergunto ao Sr. ministro, o quo quer dizer 
esta clausula? Esse individuo e brasileiro pela constilui 
cao, mas 4 estrangeiro pelo projecto, porqueo paragrapho 
Ihe da o direito de estrangeiro,... 

0 Sb. MINISTRO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS 1 — NaO 
11)6 da o direito de estrangeiro. 

0 Sr. marqcez de Olinda ; — .... da-lhe o direito 
do eslranfeiro, porque o direito civil do seu paiz commuui- 
ca-lhe es^i qualidade pessoal. que o acompanha por loda 
a parte- estas sao as ideas do nohre autor do projecto. - 
Ora percunto eu se e possivel adoptar-so uma disposifiio 
nue'eonsagra semelhante doulrina: a disposifSo nao diz 
isso expressamente, mas e uma eonsequencia immcdiala. 

0 Sr. ministro dos necocios estrangeiros: Per- 
doe-mc V. Ex., 4 a condicao civil. 

0 Sb marqcez de Olinda :-Qual 4 essa condicao 
civil pelo codigo da Franca? Que sigmfica essa expressao 
no codigo francez? Signilica a qualidade deirancez. De- 
clare o nohre ministro que nilo entende o paragrapho 
nesse sentido que acabo de dizer, e vera as reclamacoes 
nuc hao de haver. S6 declarando que sao estrangeiros os 
filhos de estrangeiro nascidos no Brasil podera o nobro 
ministro ficar tranquillo a respeito das reclamacoes; o 
aue se exige 4 que esses individuos sejao declarados es- 
trangeiros; e esta ha de ser a intelligencia que se ha de 
dar ao paragrapho. 

Ora vcia o nobro ministro o que sao palavras; em 
uma n'ota da legacao ingleza, nao me lembro do anno, 
nao sci se de 1853 ou 1854, la vcm no relatono.... ^ 

0 Sb. ministro dos negocios estrangeiros; — 8541. 
0 Sr. marqcez de Olinda: - .... se reclamou do go- verno do Brasil quodeclarasse se os filhos dosinglezes du- 

rante a minoridade estao debaixo do patno poder. 0 que en- 
tendia a nolapor patrio poder? A isencao dasautondades e 
dos onus inberenles aos naturaes, isto 4, a qfiihdade de es- 
trangeiros, e esta 4 que 4 a signiflcacao da expressao pa- 
trio coder, porque so destemodo 4 que se pode conseguir 
aquella isencao. Portanto, se adoptarmos esta pnmeira 
parte do paragrapho, teremos que os filhos de estrangeiro 
bao de ser reeonhecidos como da nacionalidade de seus 
pais porque como taes sao considerados pelos seus eo- 
cbgos, sendo esta materia considerada como matena 
civil, regulada pelos codigos civis, segundo a mente do 
projecto. 

Observe-se agora que por este paragrapho nao se con- 
cedem aos filhos de que se trata os direitos de que gozao 
os nacionaos; o que se Hies concede 4 o gozo dos direi- 
tos pessoaes do paiz c de seus pais. Islo 4, concede-se- 
mes o que nao se sabe o que 4, e es.eja ou nao cm con- 
tradtcc^om a nossa legislacao. Islo zd por sx bastante 
para nao ser dos sous nacio- 

naef cxigi'ndo sempre a reciprocidade. Mas, reconhece,■ 
nos estrangeiros os direitos civis pessoaes do seu propno 
paiz nao sei que baja legislacao que o faga. As leis pes- 
soaes, o cbamado estaluto pessoal, sustontao os escriptores 
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que « conrenienle sejio aclopudos em todos os povos. 
Was isto tern sido objeclo do Iratados; e esses mesmiM 
muito parcos e em casos especifica los. A'ds mesmos re- 
conliecemos certos nclos praticados scgundo as leis dos 
paizos estrangeiros perante os respectivos consulcs. Was 
ludo isto differe csseficialmenle do que se propde no pro- 
jecto, o qual reconhcce nos mesmos todos os direitos civis 
e pcssoaes da patria de seus pais. 

Ora, pela legislafao franoezaas leis concernentes .ao es- 
tado e a capacidade das pessoas obrigao ao francez ainda 
que esteja fora da Franga. Mas veja-se a complieagao 
que isto ha de trazer. Pela legislafao franceza a capaci- 
dade para contrahir matrimonio coroega, quanlo aos bo- 
mens, aos 18 annos complelos, e, quantoas mulheres, aos 
15 annos: eis uma lei ou estatuto pessoal que nds vamos 
adoptar para os francezes. Teremos.por exemplo, de ne- 
gar aos Jilhos dos francezes licenga para contrabirem ma- 
trimonio, porqne a nossa legislagao, que se regula a este 
respeito pela legislagao canonica, admitte para esse Cm 
uma idade muito mais baixa do que a legislagao fran- 
ceza. Se um menor, fiiho de francez, quizer casar, e li- 
ver para isto consentimento do sou pai, mas nao liver a 
idade cxigida pela legislagao franceza, embora tenha a 
que e exigida pela nossa legislagao, e se o consul se op- 
puzcr a esse casaniento, o que d que havcmos de fazer ? 
.Vote-se que o projecto falla imperalivamente:—serao rc- 
gulados. Portanto, o consul podera embaragar este casa- 
mento. 

Vamos ao caso de uma maioridade mais longa, como a 
que e exigida pela legislagao da Prussia, onde ella comega 
aos 24 annos. 0 fdho de um prussiano pdde ser maior 
pela nossa legislagao e menor pela legislagao prussiana ; 
pode pela legislagao brasileira praticar certos aclos que 
nao piide praticar pela legislagao daPrussia. Pergunlo eu: 
como ba de haver-se o governo neste caso? Porque a dis- 
posicao do projecto nao e facullativa,e impcrativa, —sera 
reconhecido. 

0 Sn. JI1XISTRO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS I — Este 
argumcntonaoprocedc, porque o caso que o nobre senador 
acaba de ligurar da-se jii na maioridade. 

0 Sn. marquez de Olinoa; — Por ora nao temos obri- 
gagao de reconbecer essa legislagao. Was o caso muda de 
caracter quando a lei o prescrever, que entao a legislagao 
franceza, e em geral qualqueroutra, sera a legislagao nossa 
pela adopgao deste projecto. Apontarei outro caso, quee 
a morte civil. A legislagao franceza tem a morle civil com 
olToilos horriveis ; o primeiro etTeito e a perda de todos os 
bens, e a perda do direito de fazer testamento, etc. Sup- 
ponbaraos que um menqr, (ilbo de francez, commetle um 
crime desscs a que, pela legislagao franceza, i imposta a 
morte civil; pela nossa legislagao nao ha esse effeilo. Res- 
ponla o nobre mimstro : como se ba de haver neste caso 
quando o consul exigir a applicagao da sua lei ? 

Eis os resultados dageneraiidade dessa disposigao ; pdde 
trazer complicagdes immensas o admittirmos os direitos 
ems de outras nagoes, sem sabermos quaes sao esses di- 
reitos, nem qual e a sua extensao. 

Sobre a morte civil devo aimla dizcr uma cousa. Nao 
sci se temos morte civil; no codigo criminal nao a vejo. 
Was o nosso codigo commercial admitte. Veja, portanto o 
nobre ministro as complicagdes que isso ba de trazer na pra- 
tica; a disposigao do projecto ha de ser executada segundo 
asinlerpretagdes quesederem, interpretagdesdadasscundo 
a legislagao de cada um dos povos, do sorle que anda- 
remos a merce do inglez, do francez, do sardo, do bam- 
burguez. para sabermos qual e a sua legislagao, afim de 
podermos regular seus negocios. Ora, isto nao pdde ser, 

Direi mais, Em tbeoria sabemos o que e lei pessoal, e 
o quee lei real . Was, quando dcscemos a especialisar ca- 
sos, apresentao-se taes que lanto participao de um cara- 
cter como de outro. Entao a regra e scguirmos oprinci- 
pio preponderante da lei. Alas quo prelcngdes, que inler- 
prelagdes na discriminagao dessas leis 1 Uma, que pela 
sua natureza deve ser classificada enlre os reaes, dir-se- 
ba que e pessoal : e como resolver o caso? Entaoseremos 
obrigados a estar pclas assergdes dos consulcs, os quaes 
haodeser logo sustenlados pelas legagdes. E assim admit- 
tiremos ate as leis verdadeiramenlc dedaradas reaes. Eis 
onde cbegaremos com este projecto. 

Senbores, eu disse quo o projecto consagra a doutri- 
na de nacionalidade estrangeira, e isto conlirma-so na 
2a parte deste paragrapho: (Undo) •Cbegada a maioridade 
enlrarad no gozo dos direitos civis c politicos hrasilciros.» 
A primeira vez quo fallei j.i (iz obserxagdes sobre isto e 
agora insisto nellas. Se entrao entao no gozo dos direitos 
civis epoliticos brasileiros e porque nao os teem ate entao, 
e porque sao estrangeiros; veja-se que csta ca inlello- 
gencia que se ba de dar, e i a que se conforma com o co- 
digo francez. 

Este codigo faz differenga cntre o gozo do direito c cxer- 
cicio dodireilo. Diz elle expressamenle no j 8" : « Todo 
o francez goza dos direitos civis» ; iiio 6 o exercicio, 
note-se hem, porque os legisladores francezes hem sabiao 
que os menorcs nao podem exercer direitos. 0 codigo 
francez neste artigo consagra o direito c nao o exercicio: 
• Gozo de direitos civis. « A nogao de direitos civis pelo 

codigo francez nao e a mesma da nossa legislagao : por 
que legislagao se ha de entender esta disposigao ? Enlre 
os direitos civis, pelo codigo francez, v5o comprebendidos 
muilos que cntre nos entrao na classc dos politicos : que 
confusao nao seni na pratica ? 

I'rosigamos: •Gozo dos direitos civis.. 0 gozo niio quer 
dizer exercer, quer dizer possuir o direito; e do codigo 
francez, que antes disso tinha dito: "0 exercicio dos di- 
reitos civis e independente da qualidade de cidadao. . 
0 codigo francez faz dilforenga cntre gozo do dir.eito c exer- 
cicio do direito; para o direito diz e.xpressamente : • Todo 
o francez goza dos direitos civis., o que moslra que aquel- 
le codigo reconhcce esses direitos aos menores, com- 
quanto estes nao tenbao o exercicio. Esta scgunda parlo 
do paragrapho ba de ser enlendida segundo as nogocs do 
direito francez ; e, como por este direito i! francez o filbo 
do francez, ba de dizer-se quee francez o nascido no Rra- 
sil de pais francezes. 

No men primeiro discurso j.i moslrei quo lids fazemos 
tambem diflereofa entre direito e exercicio de direito, e 
que o gozo indica o direito e nao exclusivamenle o exer- 
cicio, como seria necessario que indices se para valcr a de- 
fesa que se faz ao projecto. Quando c constituigao diz : 
• Sao excluidos de votar os menorcs de 21 annos « e 
em contraposigao ao artigo antccedente, que diz que po- 
dem votar os que estao no gozo dos direitos politicos ; 
importa o mesrno que dizer: • Sao excluidos de votar, 
embora estejao no gozo dos direitos politicos. OS menores 
de 21 annos. : o gozo dos direitos politicos e a condiglio 
previa para votar, isto e, para o exercicio. Neste senlido 
e que ba de ser enlendido este paragrapho, tanto mais quo 
esta e a nogao do direito francez; e, quando se argumentar 
com o direito francez, o nobre ministro nao ba de rccusar 
esta intelligencia,a qual d da constituigao o esta consagra- 
da na primeira parte do paragrapho, c portanto ba de ser 
applicada a segunda. Portanto, se os filhos do francez so 
entrao nogozo dos direitos civis c politicos na maioridade, 
isto e, se ellos sd teem estes direitos na maioridade, e por- 
que nao os teem na minoridadc, e porque comecao a ser 
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consiilerailos fomo brasileiros quando chegiio a maiori- 
Uaile: logo, ate alii uio sao brasileiros. 

Apezar Jeste paragraplio consagrar a linguagem fran- 
ceza, e portanto admittir como nos-a aquella legislacao, 
procura-se com uma emcndasalvar os corullarios da- 
((uella linguagem, dizendo-se — salva a nacionalidade 
brasileira. Se pelo paragraplio sao francezes os lillios de 
francezcs, porque cste e o seu eslatuto pessoal, porque 
esle pelo codigo francez e um dos sous direitos civis pcs- 
soaes, a que vem, que significa, essa nacionalidade bra- 
sileira1? Nao se vi5 que isto c complicar mais a questao? 
Deste modo bavemos dc ver individuos com duas nacio- 
nahdades: e qualdellas ba de preferir? A resposta (i 
facil. 

JJcpois que reconbcce nos filhos de estrangeiros os di- 
reitos civis pessoas, continiia o paragrapho: 'Os pais es- 
trangeiros desses menores poderao ser admiltidos a fazer 
por elles durante a minoridade a declarafao dc que pre- 
ferem as condicOcs civis do paiz do seu nascimcntu.» 
Pergunto eu: condipao civil, nesta ultima partc do fiara- 
grapbo, e a mesma cousa que os direitos civis pessoaes de 
quo se falla no principio? Que dilTcrenfa dc linguagem 6 
csta? Qual (i a sua signiftcacao? "Preferem as condirues 
civis do paiz do seu nascimenlo. « Mas aqui ja nao se 
j'Oe a clausula—se a sua respectiva legislacao o reconhe- 
cer nessa qualidade : temos, portanto, uma regra absoluta. 
Mas, se se entende que csta parle (ica subordinada a byjio- 
tlioso de que a legislacao respectiva contenba a mesma 
doutrina,sera necossario exprimi-lo, para que senao pre- 
tenda que e uma concessiio especial,independentedequal- 
quer clausula. 

Nao comprehendo estas palavras spai estrangeiro que 
nolle permaneca temporariamente.«E' uma linguagem nova, 
quo nao enlendo. Em direito e conbecida a residencia e o 
domicilio. E, comquanto nao esteja bcm definido em dif- 
ferenlcs legislacocsoque constitueumc outro estado, toda- 
via pdde-se dizer que residencia e a prcsenca real era um 
certo logar, e por esta rauitas vezcs se delennina a com- 
petencia das auloridades era certos casos. E o domi- 
cilio e a morada, com intencao de residir. Mas per- 
inanoncia temporaria nao seioquescja; ate direi uma 
cousa: a egpressao pcrraaneneia temporaria parece con- 
traditoria em si, porque a pnmanencia traz a idea de 
estabilidade, de uma duracao mats ou menos lonea; tem- 
poraria quer dizer por poucos tempos. Nao entendo esta 
cxprcssao. 

Era pratica corao se ba de entcnder? 0 estrangeiro que 
vem de passagem, aquellc que vein [tor arribaila aos nos- 
sos portos, um viajantc, um sabio que vem examinar as 
produccOes do nosso paiz, estes sabe-se que residem tem- 
porariamente; mas quantos e quantos nao estarao por 
longo tempo, c todavia dirao que teem sua pcrmanencia 
temporaria? Ainda que tcnbao 10 ou 12 annos de resi- 
dencia, dirao que esliio permanocendo temporariamente; 
veja o nobre ministro a quanlas intelligencias se presla a 
sua cxprcssao. 

0 Sn. ministro nos meoocios estrangeiros: — Nao du- 
vido corrigi-la. 

(I Sr. marquez oeOlinda:—Portanto, Sr. presidente, 
ostas intelligencias vim dar occasiao a muitas duvidas, 
alem daquellas que o paragraplio originario conlim e que 
eu ja demonstrei; o govemo ba de acbar-sc nas maiores 
complicacdes para resolvcr as questocs que se ofTerece- 
rem, motivadas por csta emenda. 

0 nobre sonador pela Babia no seu discurso iiarecia 
querer tratar separadamente das duas hypotheses: adofi- 
lliomenoredofilhomaior. A argumentacao cm geral pare- 

ccu-me methodjeo. Sinto que o nobre senador nao es- 
teja prescnte ; mas emfim nao tentio rcnicdio senao fal- 
lar cm sua ausencia. Eu quiz ver so apanhava bcm o seu 
pensamento em uma e oulra questao, porque realmcnte 
sao questoesdistinotas; mas, lendoo seu discurso, vi que 
clle, tratando da primeira bypothese, quasi que nao se 
occupa senao com a segunda, e que nas demonstracOcscon- 
funde uma com oulra questao; por isso achei-me emba- 
racado para apanbar seu pensamento. 

Ja que rofiro-me ao discurso do nobre senador, seja- 
mc permitlido occupar-me aqui com as suas observa- 
Cdes a respeilo da Talla do throno, quando declarou que 
era urgenle a intclligencia do art. 6° | l" da constitui- 
Cao. Senhores, podemos invocar a autoridade da falla 
do tbrono para mostrar a necessidade de dar uma provi- 
dencia, como, por cxemplo, para acabar com as duvidas 
que teem havido com os estrangeiros. Mas na falla do 
tbrono nao se le sd isso. 0 que se declara urgente d a 
necessidade da intelligcnciado an. 6°; e por esta razao e 
que eu disse que i um documento sujeito adiscussao. 

0 Sn. ministro nos necocios estrangeiros : Sem 
duvida. 

0 Sr. marquez ns Ounua : — A falla, referindo-se a 
inlelligencia do art. 6°, envolvc ja o pensamento de que 
esse artigo da constituicao li dnvidoso. Foi por isso que 
eu disse que nao se podia invocar a falla do tbrono, para 
se dar a intclligencia do artigo. Nao se inculca simples- 
mcnte a necessidade dc uma providencia, declara-sc 
logo a natureza dessa providencia, porconscguinte con- 
sagra-se o principio de que i duvidoSa a intolli.'encia 
do art. 6° % 1° da constiluieao. Fato estas observafOes 
em resposta ao nobre senador pela Babia. 

0 mesmo nobre senador, tratando da cscolba que so 
deixa ao monoi para seguir a nacionalidade, ou do 
paiz do nascimento, ou do paiz dc sous pais, disse : • 0 
lilbo segue o estatuto pessoal do pai.. Senb'orcs o es- 
tatuto pessoal acompanba o nacional em qualque'r parto 
ondc so ache, mas nao e o estatuto pessoal em toda a 
sua latitude, porque ha objectos que sd podem ser exc- 
cutados dentro do proprio paiz, e sd por uma legisla- 
cao particular, e sd ter effeito para os actos que levaosens 
efTeitos para dentro do paiz. Ainda nao esta declarado 
nem por codigos, nem por tratados, qual e essa legisla- 
cao pessoal quo obriga nos paizes estrangeiros" Por 
costume emutuo consenso reconhece-se que certos actos 
sejao pralicados scgundo as leis do paiz dos estrangei- 
ros e perantcseusrespectivosconsules.Mas isto nao'au- 
torisa a proposicao de que o estatuto pessoal obriga os ou- 
trospovosaadmittirem esse estatuto pessoal. Fdra neces- 
sario explicar primeiro quaessSoas leis quo constitucm 
esse estatuto pessoal, e e o que ainda esta por fazer. 
Dizer, pois, que o estatuto pessoal acompanba o cidadau 
de um paiz por toda a partc, de modo quo seus actos 
devem conformar-se com as leis do seu paiz, pdde ad- 
mittir-se em relacao ao cidadao e em relacao aos actos 
cujos effcitos teem de realizar-se no seu proprio paiz ; 
mas isto nao e razao para que todos os mais estados se- 
jao obrigados a admittir essas leis pessoaes. Ate boje 
apenas cstipulao os tratados certas reciprocidades para 
certos c detcrminados actos. 

0 nobre senador mesmo, para sustcntar esta doutrina, 
concluiu dizendo : • Reconhece-se a nacionalidade dos 11- 
Ibos segundo a condicao dos seus pais. » Estamos no 
mesmo cquivoco: qual e a condicao dos pais? Cbamo a 
atlencao do senado para o quo ja expendi sobre o reco- 
nhecimento dos direitos pessoaes, segundo as legislacOes 
respectivas : e sempre a mesma duvida; o nobre senadpr 
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nao adianton nada quando concluiu; ■ Reconhcce-se sua 
rapacidade, segundo a condicao pcssoal dos seus pais. • A 
questao vem a scr qual e a condicao pcssoal dos pais. 

E, so acaso se entende a condicao pcssoal do Qlho pela 
nacionalidade do pai, entao aqui temos ofillio estran- 
aciro como o pai. Sc c isto o quc sc qucr, fallc-sc claro. 

Nao posso passar sem dizer alguma cousa sobre a pro- 
posicao de quc o filho segue o doniicilio do pai. Quando 
queira estabelecer-se esta doutrina, e preciso deterniinar 
qual e o domicilio do pai; istopcla legislacao actual nao 
esta declarado. Se pelo domilio se entende a estada cm 
uma parte qualquer, com a intcncao de permanecer nella, 
entao o domicilio do pai e o paiz onde elle esta, nao e o 
paiz doseu nascimento. Da confusao do domicilio com a 
nacionalidade e que teem nascido essas duvidas. Umas ve- 
zes enlende-se por domicilio o logar onde o pai est.i resi- 
dindo, oulras vczes o logar donde elle e cidad.io. 0 co- 
digo francez confunde estas ideas. Emquanto estes objectos 
nao forcra bem expticados, de modo que haja accordo 
sobre a intelligencia das palavras, nao se podora fazcr 
uma lei capaz. Medite o nobre ministro e Irate de evitar 
essas complicacies, essas duvidas quc sc hao delevantar. 

0 nobre scnador quiz fundamentar sua opiniao com a 
minha, manifestada nesses desgracados artigos que apre- 
sentei em 1853 ou 1854. 0 anno passado se produzirao 
estes artigos para mostrar que eu eslava em contradiccao 
comigo mesmo, e agora sao aprescntados para mostrar 
que eston de accordo com os nobrcs scnadorcs ! Ja c\- 
pliquei estes artigos; tomei por base para estes artigos a 
nacionalidade brasileira de (ilhos estrangciros que nas- 
cem no paiz; este principio esta consagrado nos artigos; 
ja demonslrei isto em resposta ao que sc tinha dito, - que 
eu estava em contradiccao comigo mesmo. 

Mas qual foi a causa da apresenlarao desscs artigos? 
Eu qneria pir urn tcrmo a pretcnciio dos consules, satis- 
fazendo quanto fosse possivcl as suas pretencoes. Fiqucm 
certos os nobres scnadorcs que hao de me achar cm co- 
hercncia.... 

0 Sr. D. Maxoei.: — Apoiado. 
0 Sn. jiAROOEZ de Olinda : —  os senlimcnlos 

que ea live entao tenho boje: eu desejo chegar a uma 
providencia que salve essas difficu blades ; c, desejando 
entao, como boje, chcgar aesle fim, fiz uma pcrgunta: - 
0 cidadao brasileiro pdde renunciar a sua qualidade de 
nacional? Disserao todos que sim, e sobre esta resposta 
formulei os artigos a que me refiro, mas declarando logo 
que era para a discussao ; e, mostrando-os aos membros 
das duas seccoes, so arhci um que concordasse comigo: 
aquillo mesmo que alias salvava o principio da consti 
tuicao, e que nao era mais do que a faculdade dada aos 
pais para fazercm a declaracao pelos filbos, isto mesmo 
foi acbado contrario a constituicao; so um membro das 
duas sectics concordou comigo, e eu, vcndo uma oppjsi- 
cao tao formal, recuei. Entrelanto os mesmos que entao 
repelliao com toda a energia essa idea sao os que agora 
a querem adoptar ; e vao ainda mais longe, desconbe- 
cendo a nacionalidade brasileira. 

A minha primeira duvida foi se o brasileiro podia 
renunciar sua nacionalidade, e rcspondcu-se-me allirinati- 
vamente. Mas entrei a refleclir, e vima convencer-mc de 
que era falsa essa proposicao. Todas as nacOes consagrao 
o principio de que o filho do nacional e nacional; este e 
um dever do nascimento ; todos, porem, reconbccem tam- 
bem que elles, naturalisando-se em oulro paiz, tornao-se 
cidadaos desse paiz, e por conseguinte torna-se incompa- 
tivel o exercicio do gozo de cidadao com o dessa oulra 
nacao em que se tern naturalisado. Se qualquer lom a 

faculdade de renunciar a sua qualidade de cidadao bra- 
sileiro, alem do caso estabelecido na constituicao de 
pcrder os direilos de cidadao brasileiro, sem que se natu- 
ralise em outro qualquer paiz, entao pdde qualquer bra- 
sileiro declarar quc nao qucr ser mais brasileiro; • Fazcr 
disto um tcrmo authenlico e nflotomar patria nenbnnia.> 
Mas senhores, isto nao esta roconhecido cm legislacao 
nenbuma, c dirci que e um principio desorganisador das 
sociedades. 0 nobre scnador pela provincia do Uio do 
Janeiro, quc tomou parte neste debate, trouxc a autori- 
dadc de um escriptor para demonstrar que nao havia um 
absurdo, que um cidadao pude renunciar o gozo dos seus 
dircitos civis e politicos sem se naturalisar cidadao do 
oulro qualquer paiz; mas elle ba de aceitar esta con- 
clusao... 

Ora, sendo falso o principio, cu tenbo dobrada razao 
pararecuar, como naquella occasiao recuei. 

Senhores, esta questao esta ligada com as rcclamacues, 
que daliio de mais tempo. A que se reduzem estas reda- 
macoes? E' preciso quc entendamos a questao, nao dissi- 
mulemos a verdade: a iscnlar os mcnores, filbos de 
estrangciros nascidos no Ilrasil, da jurisdiccao do juiz de, 
orpbaos, e a iscnta-los do service da guarda nacional c do 
alistamento no exercilo. 

Ora, Sr. presidente, 6 com este project© que o Sr. mi- 
nistro dos ncgocios estrangciros pretende satisfazer as 
exigencias c reclamacOcsdos consules estrangciros. Diz-se: 
• Saoregulares os dircitos civispcssoaes dentro Jo imperio 
do mesmo modo que 0 sao os do seus pais nos seus respe- 
ctivos paizes • I Ora, pergunto cu, ainda prcscindindo da 
qualidade de nacionalidade, supponbamos que nos dirci- 
tos civis nao sc envolvc a nacionalidade, que eu ja dc- 
monstrei que envolve, scgundo as nocues do Dr. Franca: 
mas, emfim, supponbamos quc nao envolvc, pergunto cu, 
o reconhecimento dos direilos civis iscnta os menorcs da 
jurisdiccao das nossas auloridades? E'isto o quc qucro 
saber. Elle e brasileiro; mas, admiltindo quc os estran- 
gciros nao insislao na qualidade de francez ou inglez,etc., 
pergunto cu: o reconhecimento dos dircitos civis iscnta a 
esses menores, alias brasileiros, da jurisdiccao das nossas 
autoridades, c conscguintemenle da dos juizes dos orpbaos? 
Emquanto nao iscntar nao se conseguira nada, porque 
essa iscncao c o que elles querem; ora, quc nao isenli e 
claro pela nossa legislacao e por todas as legislacocs. 
Pergunto eu: se o projecto, reconhecendo nos filbos dos 
estrangciros os direilos civis do paiz de seus pais, nao os 
pdde iscntar da jurisdiccao das autoridades do seu paiz, 
porque elle e sempre brasileiro, o que conscguc com istiV? 
0 nobre senador, que so mostrou tivo preoccupado com 
estas reclamacocs, e que se propoz a satisfaze-las, que 
consegue com este reconhecimento dos direilos civis pes- 
soaes? 0 filho menor do eslrangeiro conlimia do mesmo 
modo a estar sujeilo ds mesmas autoridades, e, portanto, 
aos juizes dos orpbaos. Estou discorrendo na prcsenca das 
exigencias e reclamacdes dos consules estrangciros, c sc- 
gundo os fins do projecto, quc sao dar salisfacao a essas 
exigencias. 

Supponbamos agora que esso reconbecimento envolvc a 
qualidade de eslrangeiro; pergunto ainda: reconhetido o 
menor como eslrangeiro, esta elle isenlo da jurisdiccao 
das autoridades do paiz ? E' claro que nao. As facublades 
que os consules gozao sao conccssoes especiaes da legisla- 
cao. Podem se Hies conccder maiores facublades; mas o 
projecto nao o diz: trata-se de firmar a qualidade de es- 
lrangeiro, na bypotbese quo figuro. Ora, essa qualidade 
nao faz isencao nenhnma. E' mister resolvcr estas duas 
questoes; emquanto so nao fizer isto o projecto nao con- 
seguira os seus fins. 
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Supponliamos agora quo tiulo isto se consegue, quo os 
fillios menorei polo projecto sao ronsMerados estrangeiros, 
c quo como taes cstao isentos das aulori lades do paiz ; 
ora, concedido islo aos fillios, ahi vim os pais dizendo : 
• Estamos no mesmo caso quo nossos fillios. So podemos 
exercer esses dircitos em nomo dos nossos fillios e em sou 
boneficio, porquo nao liavemos dc exercc-Io em nossopro- 
prio nome e em nosso pfoprio benelioio ? • 

Eis-aqui tiulo islo ampliado aos jiais, e, depots destes, 
aquelles quo nito lecm lilbos, porque dirao : • A mesma 
razao quo lia para sc conceder aos pais, isto 6, aos que 
Icem fillios, lia para so nos conceder, a nus que nao os te- 
mos, mas quo somos«asalos; porquenns haodesermais 
bom considerados do que outros ? » E abi flea ampliada 
a isencao a todos os estrangeiros casados. E depois destes 
virito as rcclamacoes dos sulteiros. 

Eis-aqui os rcsultados deste jirojecto! Medilemos nas 
suas disposifues o nas conscquencias que bao de haver. 

Senborcs, esto projecto altcra inteiramcnte a nossa le- 
gislacao constitucional e civil, com perturbaclo alt! das 
nossas relacdes, nao so intcrnacionacs, mas mesmo cnlre 
os subdilos brasileiros. 

0 nosso todigo do commcrcio, por cxcmplo, da regras 
cspeciaes para o caso de morle dc urn dos socios nas socic- 
dadcs commercial s, Mas ,se esse sociodeixarum filho, por 
cslo simples facto alii vai o consul tomar conla da lieran- 
<;a o pcrlurbar assim o csladoda sociedade, contra as re- 
gras prescriptas no nosso codigo do commcrcio, e deste 
modo vUrn a tor os consoles grande ingcrcncia em muitos 
actoS da vida social, com prctcrifao das nossas leis. 

Senbores, cu ja fallei aqui no caso da viuva ; a viuva 
polo projecto pjdo rcivindicar a sna qualidadc do brasi- 
leira, declarando que o qucr scr. Ora, supponba se quo 
morrc um cstrangeiro, quo dcixa lilbos, c quo sua viuva, 
quo era brasilcira, so tornou franceza ou ingleza ; declara 
immediataraente que quer gozar osforosde brasilcira; quo 
lia do aconlccor ? Como o marido era cstrangeiro, o consul 
quer tomar conla da heranpi, cntrelanto que a viuva e 
brasilcira, e quo nao ha interessados estrangeiros. 

Ora,vcjaoos nobros scnadorcs a duvida quo bade haver 
no foro cnlro esses dous direitos,quc secontradizem. .Vnao 
0 isto pcrlurbar o socogo das familias ? A viuva e brasi- 
ccira, o filho 6 brasileiro pela consliluicao; entrelanlo o 
consul vai tomar conla da hernnra, scm queintcressc no- 
nhum estrangniro exisla nessa casa. 

I'clo projecto nao s6 sao considerados estrangeiros os 
lilbos dos estrangeiros, como os fillios desses mesmos, ja 
nascidos no Brasil. Senborcs, todas as nacoes procurao 
fundir em uma so a massa da populacao, fazendo extin- 
guir as dilTerontos racas, do quo muilas vczes so com- 
■pocm. Nos Eslidos-Unidos todos os quo nascem, qual- 
quer riuo seja a origcin dc sous pais, sao cidadaos; para 
com todos apaga-sc a difierenca da origem, para todos 
sdo igualados os intercsscs moraes e materiacs. Nos, po- 
em, vamos pcrpctuar uma raca de estrangeiros cnlre nds. 
Nito c sii isso, senbores. Esta lei e uma advcrtcncia viva 
aos estrangeiros conlra as autoridades do paiz: a descon- 
liarifa que daqui bade nascer, os pais a transmiltirao aos 
lllhos. Nito (i sit esta desconfianca; a lei ha de produzir 
desgo-t.) cnlre os brasileiros. Os nacionaes cstao sujeitos 
a todos os onus da sociedade. Mas os fillios, ja nascidos 
no Brasil, e dc pais lambent nascidos entre nos, brasilei- 
ros pela consliluicao, mas estrangeiros pela lei, biio dc 
(icar isentos dc todos os onus, os quaes recabirao suincn'o 
sobre os nacionaes. Islo mcrcce atlentjao: nao varaos lan- 
car esta semcnle de discordia na populacao. 

0 Sr. ministro dos ncgocios estrangeiros estou que nito 
ha de referendar cste decrcto, porque isto pertence ao 

Sr. ministro do imperio; esta no mesmo caso quo outras 
muitas qucslues quo correm pela rcparticao dos negocios 
estrangeiros, mas cuja decisao pcrtonce a outros ministc- 
rios: por exemplo; as reelamafSes ou questOcs sobre im- 
postos e as queslocs judiciarias sao decididas pelos outros 
minislerios e depois communicadas a reparticao dos ne- 
gocios estrangeiros. 

Supponho, pois, quo o nobre ministro nao referendara 
um tal dccrclo, iwrque elle e proprio da roparlicao do im- 
perio ; mas, ainda quaudo o nobre ministro dos negocios 
estrangeiros o nao referondo, veja que toma sobre si uma 
grande responsabiltdade, responsabilidade tremenda pelas 
conscquencias desla lei; o o nobre ministro toma sobre os 
sens hombros a responsabilidade das conscquencias que 
bao de resultar. 

Sr. presidentc, sobre os outros paragraphos estamos 
no mesmo caso; cntrelanto algum beneficio achei na sup- 
pressao do | 4° originario; mas a ultima clausula deste 
paragrapbo, o nobre ministro aproveitou e metteu no iilr 
timo § 3.° Para isso cu nao acbava razao nenbuma; mas 
o caso e que o Sr. ministro dos negocios estrangeiros 
metteu a clausula do | 4° no | 3.° 

Agora farei urnas observacOes ligciras. Diz-se aqui cm 
um paragrapbo que as dcclaracues sejao feitas peranle os 
juizes de paz. Ora, o | 1° Uiz : (lendo) « Os fillios de es- 
trangeiros que eslao em servico de sua nagao podenio 
naluralisar-se por termo perante a autoridade corape- 
tenle • ; e esle caso e um pouco scrio, porque trata-se de 
um filho de um cstrangeiro a servico dc sua nagao: se o 
nobre ministro reserva esta declaragao para uma autori- 
dade especial, nislo concordo. Mas nao sei para que au- 
torisarmos dillercntes autoridades para ados da mesma 
natureza. 

Adopto a disposicuo do projecto a respeito das viuvas. 
Mas vejo aqui uma rcslnccao que nao admitto, que e 
quando o projecto exigc o domicilio no imperio. Se o 
projecto nao exige esse domicilio no imperio para os filhos 
de brasileiros nascidos fbra do paiz; se os rcconhece bra- 
sileiros desde o sen nascimcnto, cxigindo sumcnle o do- 
micilio para o exercicio de sens dircitos, como para os 
brasileiros se ba de exigir o domicilio? Sei que o codigo 
franrez o exige ; mas nao acho razao para tanta rostric- 
cao. Pude haver uma brasilcira casada com um franccz, 
que se ache em Franco, ou na Inglalorra, ou na Italia, e 
que pela morle do sen marido nao pude vir immediata- 
mento para o Brasil; porque, nao ha do ser admillida 
desde logo a fazcr a declaracao de que quer ser brasileira, 
muito embora so exija quo clla venha estabelecer domici- 
lio no imperio? Isto p6de causar transtornos, o vir im- 
mediatamenle para o Brasil, por ter necessidade de ainda 
demorar-se algum tempo para poder arranjar os seus ne- 
gocios; portanlo, eu aclio que se podia marcar um prazo 
para vollar; mas exigir que sem sua presenca nao possa 
ser oonsiderada brasilcira, parece-me extremamente duro. 

Farei osta ultima observacao, que me escapou no logar 
proprio. Como nao sei quaes sao esses direitos civis pes- 
soaos dos outros codigos, e ncm qual a exleusdo que elles 
teem, receio que, de envolla com a jurisdiccao quo se vai 
dar aos cousules, porque elles virao a ser as unicas auto- 
ridades a que ficarao sujeitos os menores, nao sejao cha- 
mados a esles tribunaes estrangeiros os mesmos brasileiros 
que se acbarem envolvidos cm negocios em que tenbao 
pane esses menores. Senbores, ncsta materia as interpre- 
lafiios sao muito para tcmer; e cu uao sei qual sera a 
extensao quo se ha de dar a esta lei. Lembremo-nos que 
polo tratado com a Inglaterra concederao-se varias facul- 
dades aos cousules, com a clausula de que ellas seriao 
observadas, tanto quanto o permittisscm as leis do paiz. 

13 
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Mas o que aconleceu? Apczar de uma clausula tao ox- 
piessa, que Java forca as leis do paiz, os consules que- 
riao cslender sua jurisdiccao ainda contra as mesmas leis. 
Este exemplo nos devc fazer acaulelados nesta inateria. 

Em consequencia do quo tcnlio dito nao posso admit- 
lir o projccto, e, resumindo o meu discurso, direi; o pro- 
jecto e contra a constiluicao, c nao saiisfaz os fins a que 
se destina. Xao conscguiremos salisfazer as reclamacOcs 
senao, ou declarando que os direitos civis pessoaes cn- 
volvem a nacionalidade de que trato, porque e o quo elles 
querem, mas isto c contra a constitaifao do estado, ou 
que, se nao envolvem a nacionalidade, os fdhos de es- 
trangeiros nao estao sujeitos as autoridades do paiz, o que 
6 contra lodos os principios dedircilo. E lia deter este 
consequencia, e vem a ser quo, feilo este favor aos fdlios, 
ha de estendcr-so aos pais e dos pais aos eslrangeiros 
que nao tiverem fillios, c destes a filhos; Icrcmos uma 
disposicao geral isenlando a lodos os eslrangeiros que re- 
iidirem no Drastl. 

Ora, quaes saoas causas das qucixas que teemharido? 
As herancas, a guarda nacional e o service no exercito. 
Pois remedeiem-se estes dous ponlos, fara-sc uma lei a 
este respeito, concordarei nislo : outorguc-se mais arbitrio 
aos consules. 0 regulamento consular ja da franquezas im- 
mensasaos consules, pelo que diz respeito as herancas; 
as nossas autoridades apenas intervem para zelar os in- 
teresses dos brasileiros, inleressados nas herancas, e em 
geral os de todos, ainda eslrangeiros, que estejao nomesmo 
caso, e tambem para zelar os direitos do fisco. Ora, pa- 
rece-me queesta intervencao nao se pdde negar as nossas 
autoridades. Ja d tao ampla a jurisdiccao dos consules 
eslrangeiros que as autoridades do paiz entrao apenas co- 
mo presidenles do acto que fazem os consules, salvando 
hypotheses de inleresses brasileiros credores e a hypo- 
these de se devcrem imposicues ao estado. Qner-se mais ? 
Ifao sei que mais se possaexigir: conceda-.se; declare-se 
que essa jurisdiccao que ja Hies 6 dada nao suspende-se 
com a existencia de filhos menores. Declare-se tambem 
que cm beneficio da colonisacao ficao esses mesmos isen- 
los do service do exercito e da guarda nacional. Sea 
nossa colonisacao depende disso, facao-se esses favores, 
mas nao se revogue a constiluicao. Mas nao se queira fa- 
zer passar uma lei como esta, que, alem de olTender a 
constiluicao, pde em opposicao o direilo patrio com o 
direito eslrangeiro, perturba as relacoes sociaes, e lodos 
os ados dos brasileiros, quando praticados em commum 
com o estrangeiro. 

Tenho dito. 

Esta discussao ficou ainda adiada, por se passar a se- 
gunda parte da ordem do dia. 

SEGU.NDA PARTE DA ORDEM DO DIA. 
REFORMA ELEITORAL. 

Proseguiu a la discussao, adiada pela bora na sessao 
anterior, da proposigao da camara dos deputados alte- 
rando algumas disposicoes da legislacao eleitoral. 

0 SR. SOUZA FRANCO:— Eu contava que, depois 
de seis discursos seguidos contra o projccto de rcforma 
eleitoral, tendo havido apenas um em sou favor, 
alguns dos nobres suslenladores do projeclo tomassem 
a palavra e o viessem defender; contava principal- 
mcnte porque hontem tomarao nota do discurso do 
nobre senador pela provincia da Rahia, nao sd o no- 
bre senador pela provincia de Goyaz.... 

0 Sr. Silveira da Motta;— E' verdidc. 

0 Sr Soiiza Franco: —.... mas ainda outro jiohn 
senador pela provincia de Minas-Geraes. 

0 Sr. Silveira da Motta:— Respondcria so ellc 
estivesse presente. 

0 Sr. Souza Franco: — Nao sei, porlanlo, como 
podem consentir esses nobres senadores, que hontem 
so mostrarao dispostos a tomar parte na discussao, 
que bojc passe sem resposta o discurso do nobre se- 
nador pela provincia da Habia. 

0 Sr. Silveira da Motta;—Ainda ha duas dis-. 
cussOes. 

0 Sr. SodZA Franco:—Por scm duvida quo o se- 
nado viu a impressao que causou aqnclle discurso; por 
scm duvida qua o senado reconheceu que muila razao 
kavia no que disse o nobre senador  

0 Sr. Silveira da Motta : Isso e o que nao sa- 
bemos. 

0 Sr. Sodza Franco.— para merecer resposta; por 
sem duvida que o nobre senador pela provincia de Goyaz, 
tomando nolas e dizendo com todo o garbo que havia do 
responder, reconheceu que o discurso do nobre senador 
pelaUaliia nao podia passar sem resposta  

0 Sr. Silveira da Motta: - Isto c verdade. 
0 Sr. Solza Franco: ■ .... assim como devo ter re- 

eonbccido que nao podiio passar sem resposta cinco ou- 
tros discursos que se repetirao antcriormenle. 

0 Sr. Silveira da Motta : — Nao hao de passar sera 
resposta. 

0 Sr. Solza Franco ; — Agora disse o nobre sena- 
dor pela provincia de Goyaz que niio hao de passar sem 
resposta. Para quando a guarda? 

0 Sr. Silveira da Motta : — Para melbor occasiao. 
0 Sr. Souza Franco ; — Eu duvido que a simples 

auscncia de um orador, que, tendo fallado cm um dia, 
nao pode vir no outro, scja motivo para nao se Hie res- 
ponder ao discurso. 

0 Sr. Silveira da Motta:—Se so pnblicasse o dis- 
curso nao scria motivo. 

0 Sr Souza Franco: — Nao se discutein as quoslocs 
unicamcnlc para o senado, discutem-se tambem para o 
publico, e passar um discurso sem resposta, nm dis- 
curso tao notavel, volando-se cm sentido talvezconlrario 
as theses, as proposifoes do nobre senador, ha de causar 
alguma estranlieza. 

0 Sr. Silveira da Motta: — Nao causa, nao. 
0 Sr. Souza Franco- — Hontem era cxplicavel o si- 

tencio do nobre senador, bontem a impressao que tinha 
cansado o discurso do nobre senador pela Daliia podia 
ter-lhe retirado, ler-lhe desfeito a conviccao do efTeito 
de sua palavra, e Iho cmbargado a voz o receio de fallar 
immedjatamente... 

0 Sr. Silveira da Motta; - Menos essa. 
0 Sr. Souza Franco:—... clleque, sondo scm duvida 

habil, d bastanto liabil para reconhecer qumiaotcm razao 
neiihumu, e que toda a sua capacidade niio pode supprir 
a falta dos argumentos. 

0 Sr. Silveira da Motta: — Esta habilidadc e que 
nao tenlio a do saber que nao tenbo razao. 

0 Sr. Souza Franco;—Senhores, a questSo foicallo- 
cada, polo nobre senador pela provincia da Dahia, em um 
ponto de yista muito elevad i, cm um ponto de visti 
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fjue lira todas as duvidas da aeiu razao com quo e apreson- 
(ado oste projeclo; o uolire sonador aclia qua ellc e in- 
opportnno, priucipalmente porqne d appresenlado cm 
a cspcrasi e eleicao ; porque foi urrancado a uma camara 
i os i c|HUados inoribunda, c o nobre senador o acba in- 
c onveniente, priucipalmente porqtse se da ao governo a 
i 1 i gar.ao eleitoral: neste ponto insistiu, e insisliu muito, 
o nobre senador. 

" S'" Sii.M.niA da Motta : — E elle que (i iniuiigo 
das dclogacuos t... 

?U1,ZA a an co : — Ku nao sci se o nobre se- nador e inmi.go ou nao das delegacOes. 
0 Sa. Silveiha da Motta; - 0 Sr. Xabuco? 

tando rni^ln^ '''ANC0: Sim, senbor; fiqnei acredi- 
acreditando, pomUelvilaSl aC,e«a,:0cs e,eilora£!S. c 

•■•He roconbece que /. s"a5 I,a,avras 'Iue 

ao governo a do escolher eUo 56 I"'!lC llar 

cscolher elle nronrio'T' ''« sens juizes, a de 
e lambem agento ■, H,, Ic'!resc,Ua",cs ^ naCao' tIe d110111 

baodevir flscali'sar r. gnar clle proprioaquellcs que eus ados, que hao de vir conhecer 
quo hao de vir conconlar nas medi- de snas prnvidencias St',IS "I-)S" *'ue ,'iio de vir «>nh«vr 

das que acbarem i,. '.■/'"'J a0 de Vlr concordar nasmedi- 
nao forcni. 1 'cai'as> ou oppdr-so aquellas que o 

0 Sr. SavmuA DA Mottv ■ on 
legatees para mate,;, i ■ ' 1'lle'"10s'110 

()Sl1- Suvza iM^Nro-'T!' SUnd0 ,,,i"iS,r0- 
vras do nobre senn.i ' Jst0 romprebendi da 

acciloii de- 

'udiro sonadoi.'V'i 'St0 00,11 Prebendi das pala- 
(I nobre senador llrovi»c>a da Babia. 

mosmo aceitou ''"e Cst:' a nleu 'a '0 dlsse : ' K"0 

(I S"-S'LVE",A"A Motta: - E pediu. 
Sa. Souz \ Fn 

0111 Pfinieiro logar ib^N.C^ : • • • delogatao eleitoral. • Eu legacSo actual c a dis^sr-0 gri,"dt's diffcrencas enfrc a do- 
0 Si\ S 

esta- "A Motta : — Era muilo maior que 
O SR. SOUZA KR * 

prqvidencias da bq ip.'iy.T"— 0 ua eomparatao entre as 
vcjq que a delega"ao ' doprojectode lei actual 
nimto ntenos excessiva 'd'1 0'"ao i1'0 ll0'as eircumstanc'ias 

muito maior. 
0 Sn- Silveiha d\ "oje. 
0 Sb. Souza p.. * : ~ Era 111 

(Oino esta diz.endoi-'. ~ 9 "O',ro senador piile dizer, 
t ra muito incnrir (tn,/. 1""'10 maior eu acredito que 

umstanciag on,, i' ■' '"a'' 8 fimdava-se em razees 
'l,,e hoje nao so vorificSo. 

&^VK"1A ua MO 
I1'" to il0 diseurs!) do nobre senador. 

"TA: A minba resposta bade romprcbettder (.s|a 
P Sn. Souza p.,, 

pmilo maior, os ludn'r. luando ella fosse ale certo 

deixac u<>ri'"u querenV^ s,enad<>res. QUe Ibe reconbeccm 
S^1

:,Uri^t^,t^a 1-.° -l"8 n- Hem 
tild, mosmo ^""woUvog para a ln4 exe<'u«50 «,a dde- 
quo foi causa d '^'mnto Li,'r'je repclir 'lclpg,''!" 8 aiuda mutto maior do que aquella 

' hl<- Stlvein \ ■lAt,rem 1"''os a corrigir. 
da executao . "aMott,. ... 
consequeui' a,lrihno a M,.,: T -Nao atlnbuo a v.r.os 'lu syslema; sou muito 
r ?"■ Souza v dtzendo 1 uaxco; — qm da exeeucfuj. 

duc <»» Uob,' 
attribu, 

por era 
8 a v 

11 uohre senador esta nus 1 ios do systema o nao a vicios 
provincia " SonadoresS^ii"",Slno ql,e eu tinIla "'M'erado 0 Rio de j. ! 8,8111! o nobre senador pela 

anetro nao o demonslrou: procu- 

rou-nos con veneer com as opiniSes de homens, alias 
muito iiotaveis, quo cm oulros tempos fallarao em favor 
dos circulos de dous e em favor dos rirculos de tres, po- 
rem quo fallarao cm eircumstancias diversas, que falla- 
rao antes dos nllimos ensaios, quo fallarao na esperanca 
de uma passagem gradual do regimen das cliapas com- 
plctas de 10, 15 e 20 para as cliapas da tres, e que hoje, 
que o ensavo chegou as snas ultimas consequencias, quo 
hoje, quo chegamog ."iquillo que cllcs podiSo ter em vista 
quando queriao a diminuicSo da inllnencia perniciosa das 
cliapas, niuguera pude duvidar quo cllcs sustcntassem 
aquillo quo existe, e so firmassem nas ultimas conse- 
quencias dosses principios, a quo antes nao ousavao dar 
de uma vcz lodo o desenvolvimenlo. 

Senbores, quando por toda a parlo a eleicSo singular 
e subsliluida a eleigao collectiva, jielos graxes abusos da« 
eleicocs collcctivas ; quando na Ilespanba agora mosmo 
se esta rcforman.lo o sou syslema eleitoral, substituindo 
a eleicao de dous e de tres ou de vnais pela eleicao de um* 
e que mis no Brasil bavemos de recuar a punlo de aban- 
donarmos o principio da eleiciio singular, o principio 
mais salutar, pelo interesse quo tomao as populacoes na 
escolba dos seus representantes, e irmos cabir de novo 
nas eleicocs abusivas das cliapas? 1 

Eu dei uma razao, que nao 6 senao a razao quo deler- 
mi/ia os sustentadores do projecto a fugirem quanlo 
antes da eleicao singular. Eu dei como razao para a sus- 
tentacio do circulo do um, das eleicoes singularcs, o 
maior interesse que cada um dos votantes toma nas elei- 
Cdes, porqne sabc que o seu voto ba do ter resultado 
efficaz, quando o districto sabe quo aquelle que tiver a 
niaiona ha de ser o escolbido. Esta razao por que mis 
sustentamos os circulos de um e a mcsma por que o mi- 
nisterio, ou os sustentadores do projecto, nao querem o 
circulo de um e as eleicoes singularcs. 0 governo ou os 
sustentadores do projecto o que niio querem 6 quo baja o 
interesse cm cada um dos votantes na escolba do seu re- 
presenlante— 

0 Sk. Silveiha da Motta:— Menos o interesse ge- 
ral. 

0 Sn. Souza Franco:—.... conliecem dies bem qu. 
cada um no ponto de vista do desempenbo dos sous 
deveres, e tirniado nas solidas bases da moralidade e 
indepcndencia, 0 resultado (i que desto maior interesse 
que cada um dos votantes tern no resultado da eleicao 
a escolba e conseicnciosa, parle da vontade.c, pois, (i 
semprc a mclbor para formar corpo quo tcnlia vontade 
propria e scja ao mesmo tempo o sustcnlaculo da auto- 
ridadc quando empregada no interesse publico, o o seu 
fiscal scvcro quando ella so doslize das snas obrigacOes. 

Isto, port'm, nao e o que o governo quer cm regra, ou 
nao e pelo menos o que parecc querer agora; porera nao 
e o que querem os sustentadores do projeclo; elles que- 
rem que, como no dominio das cliapas niuguera mais se 
impurlava, nem sc podia importar nos districtos, coin o 
resultado da eleicao senao lanto qnanto podia ag.-idaraos 
inflnentes das cliapas de que tivessem promcssas, cesso 
lambem agora o interesse immediato do cada um dos vo- 
tantes. Entao, na incerloza do resultado da escolba, ou 
antes na ccrtcza do resultado contrario ao desejado no dis- 
tricto, isto c, de quo a escolba ba de rccabir nos desigua- 
dos da cbapa, e evidcnlc, nao ha por ella outro interesse 
no votante mais que as consideracoes de relacao pes- 
soal com os polentados do dia, com as influcncias das 
cbapas, para obler delles os favores, as vanlagens que pu- 
dcr obtor cm Iroco da concessao do voto. 

0 nobre senador por Goyaz dizia ainda Ua momenlos 
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.Jc iuntoa men lado : • Sao osinteresses das localidades. • 
Senhores, na organisarao actual do paiz os inlcrcsscs me- 
raraente de localidade, os interesses reaes de mera locah- 
dade nao leem de ser debatidos ou promovidos, ncm na 
camara dos deputados. ncm no senado; os interesses da 
freaneiiateemantoridadeslocaes, que dcllcs curao; os in- 
teresses domunicipio sao regulados na camara municipal 
com aapprovacao das assembles provinciaes; os interes- 
ses da provincia sao lambent ventilados e decididos nas as- 
sembleas provinciaes; os interosses, portanto, que restao 
a tratar no corpo legislativo sao os interesses gcraest que 
sioa somma dos interesses locaes, e a cujo rcspoito sao 
exigidas as informarGos das circumstancias de todas as lo- 
calidades, que sao tanto mais completas quanto mais pro- 
ximas as suas origens. Nesta caso os deputados de provin- 
cias on de circutos numerosos nao satisfasem asinfonna- 
COCS, principalmenle no qne rcspcita a interesses indus- 
triae's, alcm do grave inconvenicntc da desigualdade cm 
que poem as pequenas deputacOes em face das grandes. 

Quanto aos interess-s pessoaes, esses nao resultdo dos 
circulos de urn, porem em maior grao dos circnlos de 
muitos, porque as exigencias dobrao na razao da impor- 
tancia dos scrvi.os, quo as influenrias julgao tcr prostado, 
ou realmenteprestarao a eleirao do reprcsentanle Quando 
ovoto o exprimido no sentido dos interesses reaes daloca- 
UJade, o quo sc dana maioria dos casosdaeleicao do nm, 
os services pessoaes nao predominao, c, pois, nem tam- 
bem as exigencias pessoaes, quo sao as mais escandalosas. 

lia enlrc o eleitor o o eleito essa intimi lade de relacoes 
quo o faz procurar quo o seu elcilo seja digno de o 
voprescntar; os motives determinadores sao os inotivos do 
interessc real do districto; e nao ha essc interesse pessoal 
na escolha, que predomina quando nao ha essas relacOes 
cntrc o votantee o volado, interesse pessoal que traz com- 
sigoacorrupcao eabusos.que em maior sommascnotao nas 
eleicoes das cbapas. Sem negar quo na eleicao de circulo 
de urn algum interesse pessoal possa envolver-se, 6 com- 
tndo cerlo que esses interesses sao cm muito menor nu- 
mero; a independencia que cada um dos votantes e obri- 
gado a sustcnlar pje-nos sempre fora do contaclo com as 
influencias do fora, para nao tcrem dircito a favores, que 
sao a troca de services que resultao do procedimento con- 
trario. 

No dominiodas cbapas nao e a mesraa cousa; os vo- 
tantes on as influencias do districto, re:ebendo a lei 
das influencias centraes das provincias, ou das influen- 
cias mais cenlraes da curte, a troca dc services pessoaes e 
a consequcnoia necessaria. Quanto ao governo, a posicao 
e tambem muito divcrsa ; um minislerio que nao qucr 
dominar por via dos interesses pessoaes prefcre os depu- 
putados singulares dos districtos, aos quaes clle p6de 
mais facilmenle rccusar favores Se o deputado do dis- 
tricto tem favores a exigir, quasi sempre os nao pude 
exigir senao singulannente, por si mcsmo, e adcncgacao 
ao pedido de um G muito mais facil. Quando erao as 
cbapasdedea, qualorze, vinle, ospedidos nao deixavSodo 
cxislir, com a differenca que o deputado, que ale certo 
pontose pdde considorar o procurador mesmo dos nego- 
dos parliculares dos districtos, i procurador de poucos 
no caso dos circulos de um deputado, e nas circumstan- 
cias oppostas o deputado era procurador de todos os elei- 
tores, c por assim dizcr da provincia inleira. Os pedi- 
dos erao feitos a um de combinacao com todos. 

0 senado desculpe-me se enlro nesscs pormenores para 
provar com a maior evidenda que o que se qucr e effe- 
ctivamente tirar o interesse as votacoes, o interesse c a 
independencia ao districto ; snbstituindo aos interesses 
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reaos do districto os interesses pessoaes dos scus habi- 
lantcs, ou influencias, quo assim subordinSo-se na 
eleicao as cbapas que Hies silo impostas. 

Mas eu ia dizendo que,quando (5 nma deputacao nu- 
me'rosa,todos os sens membros sao ate ccrto ponlo os pro- 
curadores de cada um dos eleitores que os clegem; que 
os pedidos vem a todos, c apresentao-se muitas vezes 
todos cm massa ao ministro para exigircm uma medida 
qualquer, c o governo nesle caso, ainda que queira ser 
independente, ainda que nao queira senao fazer justica, 
vd-se subordinado, ve-so obrigadoaconcederaoilo.a dez, 
a vinle aquillo quo clle ncgaria a um sd. A nccessidade 
de maioria o forca a estas circumstancias, e as eleicOcs 
tornao-se uma verdadeira breganba entre os eleitores o 
os eleilos. Nao se elege mats o individuo, o cidadao co- 
nbecido do districto, cujo zclo pelos sous interesses reaes 
deve fazer esperar que ba de sustontar sens direitos no 
corpo legislative; dcge-sc o apresentado na chapa, por- 
que da espcrancas deque bade ler influencia para salis- 
fazcr os pedidos que se Ihe tizerem. Sao os favores 
pessoaes em loda a sua exlensao, pondo-sc dc parte as 
rwcos.skladcs reaes do dislriclo e os interesses gerae> 
do paiz todo. 

K' essa mfelizmente a bistoria dos nossos ullimos 
annos, bistoria, que comeca a ler, para refcrir faclos 
menos deponentes contra nds, com a execucao da lei dc 
1855; tinba-so cntrado em verdadeiras vias de pro- 
gresso, a rcgeneracao do sj sterna parlamentar estava co- 
mecada. Nao era questao do um dia; nao era possivel 
que os vicios de annos pudessom desapparoccr com o pri- 
meiro ensaio; mas nole-se que os melhoramentos forSo 
taes, a independencia de caractcr.ao menos das tres pri- 
meiras sessoes da ultima legislalura,toi tao manifesto, quo 
amcdronlou aquellcs que cntendem que devcm dominar 
o paiz, aquellcs que enlcndem que uma uuica voz nao 
sc deve levantar, que nao deve haver conscicncia no 
volo, que se deve receber delles sd os projectos para os 
votar com pontos c virgulas, que sc dove receber delles 
so as medidas para as sustentar, scjao quaes forem os 
absurdos que nellas so contenbao. 

0 nobre senador pola Bahia disse honteni palavras quo 
nao pude esquecer o senado; S. Ex. disse com muito 
razao: • Yeja bem o senado quo nao Ibe pude caber 
nunca envolver-se nas vicissitudes parlamcnlarcs; veja 
bem o senado que, juiz imparcial, clle nao deve lomar 
parte nas exaltacoes do dia, para nao ser hoje triumpbante 
c amanba derrolado, porque o senado nao podc, pela 
mancira por quo esta organisado, sofTrer dcrrolas. » 0 
nobre senador, porem, neslas suas palavras podia dar a 
en lender aquelles quo queriao tirar deltas conscquencias 
que nao estao nas prcmissas que o nobre senador ccnsu- 
rava, aquelles que tomavao parte nas discussOcs, aquelles 
quo faziao frente aos desmandos do dia. 

0 nobre senador disse baslantc para se comprehonder 
que sua opinao e que o senado nao pude deixar dc 
exprimir muito claramentn o seu pensamento sobre as 
grandes quostfles da actualidade; o nobre senador disse 
baslante para se comprehender que as decisoes que sabem 
do senado devao sabir firmadas na demonslracao de suas 
vanlagens e nao que deva privar-se (to diseussao. Sera 
isto quo aquelles quo como eu, como alguns amigos metis 
que teem tornado parte nas discussOes, fazomos? Ou 
seromos mis os que arrastamos o senado a essas vicissi- 
tudes? Eu nao tiro esta conclusao das palavras do nobre 
senador; o nobre senador nao so podia rcferir aquellcs 
que empregao todos os esforvos para impedirqueo senado 
se lance ncssas vicissitudes; mas dovia referir-se aquelles 
quo o lancao nellas. N6s fazemos grande servifO quando 
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procuramos impcdir qne por ados o scnailo se involva 
nas vicissitudes a (pie o nobre scnador allude. 

Senliores, nao irci a liistoria do passado, nao precise 
recordar o procedimento havido duranle a sessao de 
1857, em quo mua fraccao numerosa do senado sc cons- 
tiluiu opposicionista systemalica a todas as medidas do 
governo; nao dosejo, nao acho conveniente referir-me 
a sessao do 1830, cm que uma frai'cao numerosa, al- 
gumas vexes em maioria, mostrou cmjicnlio em acom- 
panhar o ministerio de 12 de agosto em todas as provi- 
dencias que elle tomava, tendentesaarrastar o senado com 
o paiz a todas essas vicissitudes parlamenlares. Quero 
unicamente explicar minlia conducta ea dos meus amigos 
durante esta sessao. 

Desde que o ministerio de 10 de agosto entrou para a 
administracao a nossa doclaraciio franca foi que o apoia- 
riamos. Eu devia saber que o autor do decrcto de 30 de 
setembro de 1850 nao podia, nao digo eslar nas minhas 
vistas, na minha opiniao, mas dei.var de scr o impugna- 
dor rnuito declarado do todos os ados principaes da 
administracao de que fiz parte; aindaassim eu nao fiz desde 
logo ao ministerio de 10 de agosto opposicao por csse 
ado. 

Eu devia saber mais que aquelles que se dispunbao 
para a reforma bancaria sent ouvir-me, quero dizcr, que 
se dispunbao para isso, occullando-mc todos os seus 
passes; que se dispunbao para isso,cxceptnando-me ate 
de. ser ouvido nas informafoes, que alias sc pediriio aos 
de. opinides opposlas, e a generalidade daquelles que as 
p diilo dar ; eu devia saber que esses nao davao visos de 
respeitar nenbum dos meus actos; c ainda assim eu nao 
mo declarei opposicionista. 

Dcu-se a pnmeira discussJo imporlante, aquella em 
quo os membros do senado que tomao a palavra, mesmo 
todos os outros, manifestao qual vai ser a sua conducta; 
c todos ouvirao a declaracao franca do que acompanharia 
os meus amigos do ministerio em tudo quanto nao fosse 
manifeslamentc contrario aos meus principios conhecidos, 
c que os acompanharia mesmo em tudo em que eu nao 
tivesse opiniao dedarada, manifestada por actos, c firmada 
cm precedentes, e nao fossem qucstiies de grande alcance 
social ou fmanceiro. 

O Sr. ft. Manoel: — Foi o que dissemos todos. 
O Sn. Souz.v Franco: — Mais ou mcnos o dissemos. 

Eu disso desde logo; • A qneslSo bancaria... 
O Sr. D. Manoel : - No primeiro discurso. 
O Sn. Socza Franco:—... c a questao eleitoral eu 

cspcro quo nao sejao aprcsentadas, pelo menos no aspecto 
quo sc annuncia, porque nessas queslOes eu bei de cntao 
scparar-me do meus amigos. . 

O Sn. D. Manoel: — Ja nos tinhamos pronunciado 
o anno passado da mancira a mais clara. 

O Sr. Sokza Franco: — Ja nos linbamos pronunciado 
sobrcessas queslOes, c por conscquencia nao podiamos dei- 
xar demanter nossa opiniSo, sem que se nos altribuisse 
espirilode opposicao ao ministerio, espiritoque eu ainda 
nao lenbo. Ainda nao coraccei a opposicao que eu posso 
fazer, equc lalvez devcria tcrfeito, a comecarda discussao 
do projcclo bancano. For ora nao tenbo feito senao ex- 
primir as minhas opinioes sobrc as questoes imporlantcs 
da actualidade. 

A nossa posicao, porlanlo, e a mais clara possirel: nao 
nos esforcamos por envolver o senado nas vicissitudes par- 
lamentares; polo contrario, oppomo-nos a isto ; a dilTe- 
renca unica esta em que uns se oppoem silenciosamente, 
e nos o tcmos feito expressa e francamente. Era preciso 

que no senado alguns senadores, tomando a palavra, as- 
sigualasscm os perigosdo procedimento encetado; fizemos 
isto, e, longc de nos poderem incluir no numero daquelles 
quo querem levar o senado as vicissitudes parlamenlares, 
enlendo que devemos scr contados no numero dos que sc 
esforcao para o conservar na posiciio do imparcialidade 
c independcnciaque o podemsalvar dessas vicissitudes. 

Nao ha questao nenbuma governamcntal cm que nos 
tenbamos opposlo ao ministerio. Votamos pela resposta a 
falla do tbrono, tcmos votado por alguns projectos, vo- 
laremos pelas forcas do mar e de terra que julgarmos 
precisas, votareraos na lei do orcamcnto osmeios necessa- 
rios ao governo com as modificacoes quo o nosso juizo 
aconselbar, porque temos quo o apoio ao governo nunca 
pude ser levado ao ponlo do se Ibe darem meios e admit- 
tirem-se providencius que nao eslejao de accordo com as 
nossas conviccoes. 

Se, pois, o senado tern corrido o risco, ou correr 
o risco de se envolver nas vicissitudes parlamenlares, 
approvando medidas de caraclcr cssencialmente rcaccio- 
nario, nos nada contribuimos para tao melindrosa situa- 
Cao, c, pelo contrario, fazemos todos os esforcos para o 
afastar desscprecipicio. 

Eu naoconcebo no projecto dc reforma eleitoral oulro 
caraclcr que nao seja o reaccionariu. 0 nobre senador pela 
provincia da liahia o demonslrou claramente ; osmeus 
nobres amigos senadores pela provincia dc Minas-Geraes, 
o mcu nobre amigo senador pelo Uio-Grandc do Norte 
ecu, na minha fraca argumentacao, tcmos demonstrado 
que nao ha vantagens reaes para o paiz no projecto que 
se discutc, oqual se dirige unicamenlea favorecer possoas 
c reviver os amigos partidos; e sustcnlo agora esta pro- 
posicao, scrvindo-mc de um dos argumentos mais fortes 
que se pode dar, e (5 o silencio da maioria envergo- 
nbada da maioria nao disse bem, dos suslentadores 
do projecto, porque ainda nao houvo voLacao, e nao so 
pode dizer que nao ba maioria nem minoria; o silencio 
dos sustenladores do projcclo envergonbados mostra quo 
os seus fins e meios nao supportao cxatno. E' desses casos 
cm que um apoio silencioso inculca atii ccrto ponto o 
vexamc que tern de o dar aquello que o presta, e quo por 
isso procura encobri-lo nas trevas. 

No senado ba grandes capacidades, no senado ha mui- 
tas illustraciics, no senado ha grande conbocimenlo des- 
tas questoes politicas; se o projecto tivesse vantagens 
reaes, essas capacidades, ou parte dellas quo sustenla o 
projecto, ter-se-biao aprescntado na tribunapara suslen- 
la-las. Nao e dosses projectos niio alacados quo se po- 
dem votar silenciosamente, porque tambem silenciosa- 
mente sao acolbidos; e um projecto quo encontrou 
opposicao formal ao seu tcrrivcl, ao seu desastroso alcance. 
E' nestes casos que ba necessidade da sustentapSo. Medi- 
das desta ordem, o principalmonto medidas elejloraes, 
nao devem passar pela simples forca dos votos; devcm 
passar apuiadas na fortaleza das razOos. So pois, so 
deixa passar esto projecto scm discussao da parte da,- 
quelles que o sustcntao, e porque nao ba consciencia 
das suas vantagens, e porque ba receio de compromctti- 
mcnto, vindo sustentar piano que o publico lodo^ repelle, 
que a sa razao reprova, a que o fuluro ba de impur sovcra 
condemnapao. 

Nao se mo diga, como creio quo tenbo ouvido ao no- 
bre senador por Goyaz : « Ilci de fallar uma vez. » be 
tendes de fallar uma vez,esta vez <5 devidanaP discussao, 
porque a parte conlestada principalmenle e a uli i ai e, c 
a parte mais conlestada, alem da ulilidade, e a opporlum- 
dade: era, pois, a la discussao aquella quo devera scr 
mais luminosa. Se o nobre senador pela provincia do 
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Goyaz, tao habil como e, tomasse a palavra; se os di- 
rcctores da sitaafao, quo nao estao no salao, quo nao 
apparecem no senado, mostrando-se envergonhados do 
quo se esta fazendo, tomassem a palavra para sustentiir 
o projecto, dar-lhe-biao mais presligio do quo dove ter 
ura lilbo quo envergonha seus pais. Repito, era na 
Pdiscussao que odebate principal se deveria empenhar; 
vencidos pela razao, se o pudessemos ser da parte dos 
nobres senadores,a2a e a 3a discussoes viriao aser rauilo 
menos porliadas. Se as razoes em favor do projecto se 
niostrasscm triumpbantos nesta l" discussao em lodo sen 
vigor, teriao dircilo a se queixar que insistissemos na 2" 
e S1. Nao o discutem na 1" discussao, adiao, dizem elles, 
a sua sustentafio para as ootras discussOes; o que ti 
que fazem? Obrigao-nos a vollar a carga na 2" e 3'' dis- 
cussoes, aid que sejamos contestados, obrigao-nos a uma 
discussao repetida, que depois quereraO cbamar prolela- 
cao, e que sem duvida o nao e, porque so ha protelagao 
quando, contestados os argamentos, elles voltao a carga; 
mas, quandopersistcm intaclos, como persistem todos os 
nossos, quando as razOes contra o projecto nao teem sido 
contestadas, nao lia protelafao em continuar a insistir 
nellas, tanto mais que nenbum de nos nao repetiu ainda 
os seus argumcntos; e um tampo tao vaslo o campo po- 
litico, o campo a Iministrativo, que o projecto ofTerece a 
discussao, que nao temos necessidado nenbuma derepetir 
nossos argumentos; pelo contrario, tcinos muilos e mui- 
tissimos argumcntos novos para continuar a combater o 
projecto, ate que os seus sustenladores so decidao a de- 
fende-Io. 

Condemnou-sc ha apenas cinco annos aeleicao por clia- 
pas, substituindo-a pela eleifao singular, [tela eleifao de 
um, e condemnou-se porque os resultados linhao sidofa- 
taes;entretanloquer-scvoltarhoje aeleicao das chapas. Eu 
nao conheco senao duas especies de eleicOes: a singular, 
em que o contacto immediato, a relacao intima, o inte- 
resse naescolha, se mantem em toda sua forca etorna mais 
sinceras as urnas; e a eleicaodas chapas, cm que mais ou 
menos essas relacOes s5o interrompidas, saodesvirluadas, 
e as urnas menlem a nacao. Sejao chapas, de vinle, como 
erao asdeMinas-Geraes, ou de quatorze como erao as do 
Rio de Janeiro, oudeseis, como as do Maranhao, etc.,ou 
chapas de tres, como se quer adoptar em marcha para o 
anligo regimen; sao scmpre os mesmos vicios, maiores ou 
menores, mas que nao desapparecem. A sinceridade das 
tunas sdmente se pdde dar quando consultadas sobre um 
sd individuo, e, se a mentira nao triumphada mcsma ma- 
neira e com a mesma gravidade na eleicao de tres como 
na eleifao de mais, caminha-se para o excess©, desde que 
o principio i abandonado e se tira ao votante, com a cer- 
teza da efficaciado voto da maioria, o interesse na me- 
Ihor escolha. 

Facamos breve vista rctrospecliva a historia eleltoral 
do nosso paiz. Nos primeiros annos a maior boa !i pre- 
sidiu as escolhas e fazia buscar o escolhido cnlre aquel- 
les que nao tinbao a menor lembranfa de que seriao 
charaados a precncher uma tao grande raissao; depois 
principiou-se a dar mais aprefo a escolha, c as eleifues 
tornarao-se um pouco mais desejadas e tambem mais con- 
testadas, e assim continuarao ate cerlo ponlo sinceras; 
veiu, porem, um tempo em que o interesse de panido 
comecou a procurar vicia-las, e os meios (orao princi- 
palraente os da violencia. Para evita-Ia recorreu-sc cm 
18d2 a qualilicacao previa, que teria sido verdadeiro 
progresso se a autoridade chamada para qualificar o vo- 
tante e para reconbcce-lo na occasiao, para cvitar assim 
as volacOes tumultuarias, nao tomasse a si afastar aquel- 
les que nao votavao no seu sentido, e sdmente admitlir I 

aquellcs que votavJo no sentido que Ihc era agradavel, 
de sorte que a autoridade, convertida em parte nteressada, 
em logar de arbilro oujuiz,fez ella a eleifao. As qua- 
lificafoes forao as mais das vezes ou em grande parte vi- 
ciadas; os votos rcaes erao afastados ou sufTocados pelo 
numero dos falsos, dos invisiveis, que por tanlas vezes 
derao por toda a parte, e ate no Rio de Janeiro, ganho 
as chapas da autoridade. As frcguezias da Gloria, do En- 
genho-Velho, de Santa Rita, tornarao-se cclebres nestes 
manejos, dando triumpbo certo .is chapas dos juizes de paz 
e subdelegados. 

0 escandalo chcgou a ponlo que o marquez do Parana, 
clamando contra a falsidadc das urnas, luncon mao dos 
circulos, como devendo concorrer para a sinceridade das 
urnas. E o fallccido linha razao, porque as fraudes tinhao 
chegado a tal ponlo que em inuitos districtos nao se 
volava mais, e as actas vinhao assignadas dos collegios, 
para se encherem os votos no proprio palacio da presi- 
dencia da provincia. 

0 Sn. A.ncelo Mo.niz : — Que ti o cleitor unico 
que ha. 

0 Sr. Souza Franco: — Estcs abuses tomarilo neces- 
saria uma reforma. 

0 Sr. Silveira da Motta : — E esses abusos nao se 
dao pelo systema actual? 

0 Sn. Socza Franco : —l)ao-se ainda alguns; os sc- 
nhores nao os achao baslantes, querem que se repitiio 
todos os do passado regimen, que erao em maior numero. 
A questao boje e que, ainda com os vicios de que podem 
ser inquinadas as eleifoes pela lei actual, em alguns cir- 
culos ellas representao o pensamento ao menos dcsscs 
circulos; os senhores querem que ellas represcntem no 
lodo o pensamento da capital, o pensamento da capital 
das capilaes, donde ia pautado esse pensamento no tempo 
do systema das chapas. 

Eu ainda hontcm ouvia a um homem muito notavel 
e altamente collocado cntre rn'is, uma das nossas autori- 
dades superiorcs, dizer : • Tudo isto n.io vein senao da 
necessidado de prcparar ou de dispor logares para qua- 
tro ou seis candidatos, para quatru ou seis pretendentes 
sem circulos, a quern se entende que e preciso dar um 
logar na represenlafao nacional. • E para isto vai-se 
revogar uma lei de moderna data, uma lei que trouxe 
grandes vantagens, uma lei que, se tern alguns defeitos, 
esses defeitos podiao ser remediados, e nao substiluida 
logo pelo anligo systema, que se reconheceu ainda mais 
vicioso. 

0 nobre senador disse que um dos maiores defeitos 
do novo projecto e a delegacao eleitoral que se da ao go- 
verno, e que se Ihc da no ultimo anno da legislalura, o 
mais improprio para nelle se fazcrem essas allerafCies. 
Partiu-se do principio qnc a camara esta desmoralisada, 
c procurou-se desconceitua-la mais, para mais desacre- 
ditar a lei que Ihc dera vida, c tornar assim de absoluta 
necessidado a mudanfa dessa lei. Se o espirito de verda- 
deiro melhoramento presidisse as medidas que se querem 
adoptar, em logar de arranca-las .i situafSo anormal da 
camara dos deputados, ellas deviao ter sido guardadas 
para uma outra occasiao cm quo a camara pudesse ter 
voto livre. Nao se quer esperar, e situ obter a reforma 
no ultimo anno da legislalura, e por duas razOes ; pri- 
mcira, porque no ultimo anno da legislalura nao ha senao 
em alguns, nao ha em grande numero, aquella indepen- 
dcncia de caracter que 6 prccisa para resislir ao projecto 
que tern o apoio do governo. Como dizia hontem o no- 
bre senador do Rio-Grande do Norte, nao resislem, por- 
que csperao uma reeleicao, c sabem muito bem que em 
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ambas as hypotheses o governo Ih'a p6de cmharacar 
embarapar na hypothese de nao passar a lei, porque ain- 
da mesmo hojc o governo tem grande forca |iara poder 
embaracar na quasi totalidade dos districtos a eleiiao de 
qualquer candidato. Nao o pod era em todos os districtos, 
c e esta a razao por que nao se conlenta com a influencia 
que tern, quer te-Ia complcta, qucr que nem uma voz 
possa vir a camara oppor-se as suas medidas. 

0 senado ha dc dcsculpar-me se eu me refiro a factos 
que me dizem respeito. Quando em 1853 se projcclou 
a rcforma bancaria,que esta hoje sendo motivo de tantas 
questOes, houve proposito formal de afaslar-se-me da 
camara dos deputados. NJo podia scr orcccio de que eu 
embaracasso a passagem de uma lei bancana por meios 
tortuosos, istoe, meios protelatorios, cm uma camara em 
que as discussOes se cncerrao quando o governo quer. 

ao poi i.i ser mesmo o recciodas minhas razfles,porque 
eu sou o pnrnciro a admitlir, sou o priraeiro a reconhe- 

Ko "ao
|
te,.'hocap;icidadu Para me oppdr a homens 

so oueri^nnr' •nl-aS ?ma un'ca voz fa2ia sombra, nao 
nnri I 1 posn^So alcuma, nao se queria que na ca- 
pnra demonstrar • 'l.ouvcsse due.n sahisse a fren.e 
i.'i cst.-i dindo I r 08 WC10S Oro^"»sac5o bancaria, que 
lias da carte l""" " lanlas Ijrov'(lencias cxtraordina- 

l e lenha uUranisI^"0' ^ ja t,S,i dando 1'^r a V* 
uem essa vo' t F e^0 SUaS aUribui^es,- nao se queria 
baracado cm minha eleiV^n" nad0' •ia0 5,5 a ser era- 
casoquesedou i!e Cao na provincia, mas ainda no 
de ser excluido na vnPr''1 f"'" P6'3 PrOTi"cia d- 
deputados. ' ' du Pederes na camara dos 

«em um^n'^Vo^nT10' ,C0m0 eU ia dizendo' I"6 

mara dos drput wlns 6"1® P05^ a!iparecer ca- 
melhoramento esSVmf 0 ,ntereSSe fossc. 0 de simP1^ 
aconselharia, 'em lomr T86 ,:lm'jCm cu ia dizendo que 
sessao da le'isUura" C Uma r"l"la'"-a "a ultima 
•erior, deixa^do nara pr0®urasse faze-laem sessao an- 
sentafao nacionaf estivesst^0 Seg"'nte' ?nando a repre- 
a fraqueza mio fosse m u' em aa sua forfa, quando 
receio da mio reeleicao aiW-''11* qUe os deP"tados, com 
uatoria que Ihes imnSe n r'

ISSem essa senlenca condem- 
mara dos deputados com sentenes due na ca- 
memhro, por.fuc naoT^ v, ® 3 t0dos um por um 
Putados que nao deva LTir^T ^ Camara dos dc- 
acredttada a camara de nue " ilef106 56 ,leclara dcs- 
scjsao que nao fosse a ullLa ,h I ,Parte' Em 0Ulra 

nao seria assim forcadi or . ^egislalura a fraqueza 
dcmnafao. ' ' Preslar-se a sua propria con- 

Mas nao craso islo'o 
sejaoyotadas sen tempo 6 1uecst.as medidas 
uma delegagao comnleu „ camara seja foryadaa 
da legislatura, quando naoT^ns ,lltima sessio 

tcatar do projeclo, nnando /. spnao I'OUcos dias para 
U'nipo de ser executada a <• prec,f0 'I"® a 'e' P-asse em 
a entregar a delegacao 'cleiTT 0 ada na'uralmente 
I6 >«o exactamente o ' l0Jal C0D,1,,e,a 30 governo; se nretAnzi^   1110 0 ellc nnpr Qn ' jr^ ^.Se unicamen,; 

55, defeito 
dos circul 
nia vez org 

 senSo por _ 
e 01 ma 'I11® se projecia • er,'0^ a 'SS0 ^ue tendesse a 

sc Pr®tende8se emendar .Jef!;? <Jlier* unicamen na Jer defeitos ot S-<1Ue .podem doscobrir-s. 
gani»QCJo dos circulos ? SpSa0 PrinciPalmcnte os da 

OS circulos, uma vex organlaadn T"10 6 Prcceilo da lei, 
ier alterados senao por pq governo' uao possao 

'{uesotratariada quesMo c TvUm T8. ses3a"0 a"'"ior 
de todos os districtos. 0 governo I".furmacocs vin- 

• nunisiro do imperio nio one ' Porem, ou antes o 

podem prestar por uma vez, por sem duvtda que muitos 
de nOs seriamos levados a da-la ao governo; mas, con- 
liaiifa em matcria eleitoral, direito ao governo de allerar 
os circulos, de marcar o numero dos eleilores, de fazer a 
eleifao, e isso de lao mao exemplo que se nao pdde 
repetir; c, se tudo isso ja sc faz, eu cspero que nao se 
fara com o meu voto, porque eu distingo entre a influen- 
cia que o governo deve ler na administracao do paiz e 
a nenhuma influencia que deve ler na escolha dos rcpre- 
sentantes da nafdo. Se o governo tiver essa grande in- 
fluencia que se Ihe quer conferir, os deputados, como 
muito bem dizia hontem o nobrc senador pela pro- 
vincia da Eahia (e porque nao os senadores ? ) serao 
oulros tantos commissarios do governo. 

0 Sr. mimstro dos neuocios estranoeiros: —Mas d 
que o governo nao tem nem queressa influencia. 

0 Sr. Souz v Franco : — Se mio a quer ler, c eu acre- 
dito que o nobre ministro dos negocios estrangeiros e o 
mais avesso a esses manejos, porque Ihe havemos de darf 
Porque Ih'airemos dar; e, o que e pcior, naoavamos dar 
ao ministerio actual, mas a todos os que se Ihe seguircm? 

Eu disse desde o principio, e e minha firme opiniao, 
qcc o alargamcnto das circulos nao e simplesmente peri- 
goso porque do occasiao ao governo para alterar os 
circulos em vesperas de uma eleifao, nao e simplesmente 
perigoso porque o habilile para designar o numero dos 
eleilores das diversas freguezias. Se fosse occasiao, se cu 
nao quizessc muito de proposito deixar o exame de cada 
uma dessas proposifocs para o seu logar competenle, na 
2" discussao, eu iria mostrar com os arligos do projeclo 
em mao que o governo flea senhor de augmonlar os elei- 
lores das freguezias que quizer, de diminuir os das 
outras, de arranjar os circulos de sortc que as opinioes 
que o governo entenda que Ihe sao favoravcis lenluio 
maioria em todos os circulos, inutilisando por meio do 
fraccionamento as opiniOes conlrarias, que reunidas cm 
circulos scparados podem dar alguns eleitos a opposifao. 

Eu mesmo nao tenho duvida de cxprimir a convicfao 
que tenho de que e o porno dadiscordia mais dissolvenle 
que sc [hide dar cm maos do ministerio, rcconhecido o 
caracler, reconhecidas as intenfocs de alguns dos Srs. 
ministros, reconhccido o caractcr c asintenfOes dealgum 
outro Sr. ministro, reconhecidas as influencias quesobre 
ellc pesao, reconhecidos os intercsscs dessas influencias. 
t)u o ministerio ha dc sujeilar-sea ser oinstrumentodas 
disjvosirucs de reatar os lacos de parlido, de fazer calar 
lodas as outras opiniucs que nao sejao cssas opinioes es- 
morecidas que se quercm teanimar, op ha de fazer a 
triste figura de se deixar dominar porum membro, ou 
ha dc dissolver-sc por nao poder vir a nenhuma comhi- 
nai;ao. E' um rcsullado inevitavel da passagem desla lei: 
o minislorio nao ha de poder exccula-la, nao tenho nisso 
a menor duvida com o conbccimento que eu tenho do 
modo por que as cousasse prcparao. 

Supponha-se, portm, que, a vista do earacter dosno- 
brcs ministros, ainda de todos, mas principalmcnte a 
vista do earacter zeloso de algum, os circulos sc orga- 
nisem do melhor modo possivel, a distribuifao dos elei- 
lores seja a mais conveniente, a eleifao scja ate ccrto 
ponto feila cm sentido regular: ainda assim mis abando- 
navamos o principio daseleifScssingulares, principio em 
que se firma, cm que entendo que esta a vcrdade da elei- 
fao, principio sera o qual 6 minha opiniao quo nao ha 
vcrdadeira reproscntafao nacional, principio sem o qual 
nio ha interesse nos votanles, principio sem o qual nao 
ha independencia no votado, principio sem o qual nao 
ha possihilidadc de screm represcntadas outras opinioes 
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que nao sejao as opinioes ofllciaes. Desde que se quer 
sahir deste principio da singularidade da eleii.ao para as 
eloicoes colleciivas eu sou obrigado a me opporformal- 
menle; o meu voto contra seria o mais decidido, fosse 
embora a providencia escculada por anjos. 

Sr. presidente, eu conheco bwn qual o molivo do 
projeclo. Viu-se que o interesse do votante tinhasido 
animado pelo resultado eflicaz do seu voto; viu-se que 
os districtos comprehcnderao que podiao ter reprcsen- 
tantes proprios, representantesimmedialosdasuaopiniao, 
representantes zelosos do interesse dos creditos dos sous 
districtos, e que esles representantes, assim eleitos, nao 
podiao vir-se subordinar a influencias estranhas em sen- 
lido contrario aos seus deveres. Reconheccu-se tudo isto, 
e reconheceu-se que esle grande resultado procedia da 
eleicao singular, e pois quer-se sabir da eleicao singu- 
lar, porque ella acaba com a dependencia do eleito de 
outrasquaesqucr influencias que nao sejao as influencias 
dos seus districtos. 

Tinha-se dito que estas eleicoes baviao de trazcr a 
representacao nacional os gallos de campanario, asinu- 
tilidades, as influencias muitas vezes pcmiciosas, que 
nao deveriao appartcer na cbrte, e eu ja ouvi dizer, e 
citaria nomes se nao fosse improprio do logar, que estas 
eleicoes podiao trazer grandes criminosos a camara dos 
deputados. Mas a primeira eleicao desmentiu comple- 
tamente todosesses lemores, os eleitos forao em grande 
maioria as principaes capacidadcs dos districtos; nunta 
a camara dos deputados teve em seu seio mocos de 
tanto lalenlo e de tanta independencia de caracter 
como na sessao que vai findar; nunca se ouvirao dis- 
cursos tao notaveis, de saber e de conviccdes francas 
como na sessao que vai acabar. 0 fuluro examinando 
os fastos das sessoes ha de reconbeco-Io. 

Eu nao sei que nenbum desses grandes criminosos se 
apresentassem candidates, ou pudessem ser eleitos; cstc 
receio nao pode fazcr julgar senao que o governo nao 
tem forca bastante para punir esses criminosos. Se 
dies o siio, se homens tao desalmados podem domin.ir 
os districtos a ponto de se fazerem eleger, e sumente 
porque a autoridade nao tem forca, ou nao sabe ser- 
vir-se della. Nao me lembrarei exactamonte das pala- 
vras de urn illustre deputado pela provincia da Babia, 
nma das capacidades daquella camara, um dos mocos 
de mais talento que teem apparccido na representacao 
nacional; mas elle disse, pouco mais ou menos ■ • Pu- 
na-os o governo (referindo-se talvez a insinuacoes 
dessas, a respeitoda provincia da Rabia). Se o governo 
nao os pune e provavdmento porque nao esta convencido 
desses crimes, e porque, a pretexto desses futeis receios, 
tirao as eleicoes a^erdade, a sinceridade, que sd Ihcs 
podem assegurar os circulos de um deputado? » Se o mal 
nao tem outro remedlo, deve-sequerer antes quo taes dis- 
trictos fiquem sem representanle pelo receio que os elei- 
tos tenbao de vir a c6rte,ou se elles ousera vir, e o gover- 
no os nao possa impedir por falta de provas para os pu- 
nir, havcra talvez a vantagem de rehabilitafao do bo- 
mens que estao perdidos para o paiz. Digo-o na bypo- 
these da injustica da repntacao, porque verdadeiros 
criminosos nunca ousariao vir ao parlamento, e nera 
Raja receio que a camara os admitla em seu seio. 

A lei nao e, ao monos nao se suppoe ser, para uma 
unica sessao; a lei tem por lira firmar de novo o princi- 
pio da eleicao de tres, da eleicao de muitos, da eleicao do 
mais do nm; e desde que clla passe, abandonado o prin- 
cipio da singularidade erestabolecido o da pluralidade, 
ficaraaberto ocaminbo para a eleicao das chapas, a prin- 

cipio de tres, depois de mais, sogundo os inleresses 
do dia. 

E como poderia eu sor levado a approvar uma Jei 
destas? Voto, portanto, contra ella por estc simples mo- 
tivo, e principalmente porque eu descubro a intencao do 
quem quer que seja de,voltando ao regimen das chapas, 
vollar as camaras unanimes, on quasi unanimes, a do- 
minacao exclusiva de um partido. Se eu nao receiasse 
demorar o senado repetiria as palavras do nobro se- 
nador pela Babia «quer-se a exclusiva dominacao de 
um partido » ; acresc.cntando-Ibe, e quor-se tambera 
a condemnacao de tudo quanto se tem feilo nestes ul- 
timos annos, cm quo cssa dominacao nao aflligiu o im- 
perio. 

Senbores, se porvenlura as questdes de credito forao 
resolvidas duranlo o anno de 1857 a 1858 de uma ma- 
neira desvanlajosa, nao tendos bastante forca, nao a ti- 
vestes, para nullillcar tudo quando entao se fez? Eu 
ncsle ponto nao espero o desengano senao do tempo. 

0 Sr. Bias de CarvaliioApoiado. 
0 Sr. SouzaFranco: — Dentro cm muilo curio prazo 

os erros da actualidade bao deser geralmenle amaldicoa- 
dos, dentro do mcsmo prazo ha do se reconbecer quo cm 
materia do credito publico as prevencSes do partido sao o 
peior conselheiro, e quo e o maior iuimigodopaizaquel- 
le quo, para suffocar opinioes quo se raanifcstao, e com 
visos do se tornarem geraes, ouza lancar m5o de meios 
extraordinarios e inconstitucionaes, arrojando de novo o 
impcrio no turbilbaodas lutas politicas. 

Esle i o grave alcanco do projeclo elcitoral, e o seu 
fun reconbecido nao e outro senao punir os denodados 
defensores da liberdade rcgrada do credito, que porsistcm 
em sua opiniao, e galardoar os que a combaterao sem- 
pre, e nao menos os transfugas do tao santa causa, trans- 
fugas dignos do do pela figura que representarao, ou que 
os fizerao representar no anno climaterico do julgamonto 
das urnas. 

A opiniao,quo aconselha como meio do fazer prosporar 
o paiz pelo uso do credito, que respeita com a constilui- 
Cao do imperio o uso da propricdade do cidadao cm loda 
sua plenitude, salvas as necessidades do hem publico, 
legalmente v'erificadas, e que consagra a liberdade de in- 
dustria com as uuicas excepedes.que nao seopponba aos 
costumes publicos, a scguranpa e saude dos cidadaos, li- 
nha demasiados sectarios no illustrado publico do Brasil, 
para que as urnas nao enviassem a ocorpo legislalivo.pelo 
monos, uma plciade numerosa de denodados defensores. 
Pois bom; perturbe-se do novo a manifestacao das ur- 
nas, e os pianos levados a cfTcito com o auxilio da prcs- 
sao sobre nma camara agonisantc bao de ser sustentados 
pelos,resuscitados desta epoca de conslrangimcnto. 

So assim bao de prevalcscer as ideas fataes das restri- 
Coes a liberdade de industria e uso do credito, sd assim 
o decrelo de 30 de selembro ha de escapar a condemnacao 
de que todos o julgao morcccdor, c quo comtudo poucos 
teem animo para manifestar. 

0 Sr. presidente-. — Mas isto e fura daordem; isto 
nao e o objeito da discussao. 

0 Sr. Souza Franco: — Eu estou demonstrando que o 
quo se quer sao camaras que venhao approvar tudo 
quanto se tem feito,que nascidas de urnas viciadas man- 
lenhao a gratidao sem limites para com aquelles a quem 
reconbecao devcr o assento no parlamento, quo cm vota- 
Coes sinceras teem motives fundados para receiarem por- 
der. Com esse motivo, ou com a ccrteza de que esse 
d o fim da reforma elcitoral, eu a combato, cu conteslo as 
suas suppostas vanlagens, cu me opponbo a que passe 
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he, occasiito a mais inopporluna que e possivel Ella, 
entre outros defeilos. tem o defeilo capital de tentar pre- 
parar rcpresentatdcs que yenhao na epoca de yida das 
primeiras sessdes da legislatura campnr os legados que 
fazem sustenlar a actual cntre as vascas do passamento 
com yisos de porpetuo. Eu estou, portanto, perfeita- 
raento na ordem. V. Ex. vendo-me sustentar nesla 
discussao, por falta de debate, uma discussao de por- 
mcnores, dove-me dar todas as occasifies possiveis de^a 
cleyar as rcgioes a que subiria se os fautores da idga nao 
s^remcttessem ao silencio. 

Nao se combatem as nossas obj echoes, nao se oppoem 
razoos a que nfls tenhamos de responder. 0 que quena- 
mos fazer, o que deveriaraos fazer, era refutar as razoes 
quo se nos liouyessom apresentado ; a discussao, porem, 
marcha do modo que nos lira nao sd o entlmsiasmo com 
que sd se combatem projectos defendidos, mas ate a occa- 
siao de combater as razoes que se pudessem trazer em 
favor delle ; ou por outra, a discussao marclia de forma 
que se pode dizer: « 0 que nao se quer d a discussao.^ . 
V. Ex. e tesleraunha; o senado ja viu que cm questoes 
tratadas cm sua tribuna fomos convidados para a im- 
prensa : saiba raais Y. Ex. que nao e so isto : em ques- 
toes propriamente linanceiras ecomigo, deixa-se o senado, 
onde eu podia ser acabrunhado pelo peso das razoes do 
:Sr. ministro da fazenda, ou onde eu poderia ter occasiao 
para cxplicar os factosdo que elle me arguiu, S. Ex. vai 
discutir osmeusactos, a minha politica commercial, tudo 
quanto eu fiz, na camara dos deputadosl Nao seni 
isto desconsiderar o senado? Nao sera mostrar que se nao 
quer discussao aqui? 

Eu poderia accrescentar : « E' tambem demonstrar 
receios da discussao no senado. » Isto, porem, na frente 
do nobre senador por Goyaz, que csla armado provavel- 
mente para pulverisar toda a longa sene de nossos argu- 
mentos.... 

0 Sr. Silveira da Motta : — Isto e yerdade. 
0 Sr. Souza Franco: — .... seria urn orgulho que eu 

nao ouso sustentar. Eu so o que peco a V. Ex. e que 
quanto antes nos venba desenvolver a seric de razoes po- 
derosas com quo em sua consciencia quer o alargamento 
dos circulos; pedia ainda a V. Ex. outra cousa, e que se 
apresse a convencer-me de que V. Ex. o que quer real- 
meute & firmar a sinceridade das eleitOes em principios 
mais liberaos. 

0 Sr. Silveira da Motta : 
hei do fazer. 

- E' sem duvida 0 que 

• Y. Ex. ja tem passado 

0 Sr. Souza Franco : —V. Ex. que sabe quo sou 

liberal ah ovo, e que espero raorrernesta communhao...- 
0 Sr. Silveira da Motta: —Ab ovo, nao sei. 
0 Sr. Souza Franco;—Creio que sim, ate por uma 

razao : 6 porque esles principios nao nascem senao da or- 
ganisacao de um individuo, inlillrao-se na massa do san- 
gue, vivem e morrem com elle. 

0 Sr. Silveira da Motta ; 
por corcunda. 

0 Sr. Souza Franco : — Nao i possivel que eu tivesse 
nunca essa reputacao. 

0 Sr. Silveira da Motta: — Nao? 
0 Sr. Souza Franco: — Ha nisso engano. 
0 Sr. Silveira da Motta; — Nem em 18-11, quando 

volou pel a lei das reformas? 
0 Sr Souza Franco : —Eu nao rotei pela lei das re- 

formas;' quando a loi se votou na camara dos deputados 

eu era vice-presidenle em exercicio da provincia do Para, 
nao estava na camara. 

0 Sr. Silveira da Motta; — Em 1841? 
0 Sr. Souza Franco: —Sim, senhor, todo o anno 

de 1841 passei no Para.... 
0 Sr. Silveira da Motta : — Esta enganado. 
0 Sr. Souza Franco e nao vim a cfirte. Mas, 

se V Ex me quer convencer de que o projecto favorece 
as idfias liberaes, faca-me o favor de se aPre.ssf' fXs 
V. Ex. tera uma infallivel conquista; sou amigo das ideas 
liberaes moderadas, quero o systema representativo... 

0 Sr. Silveira da Motta : — E eu tambem. 
0 Sr. Souza Franco.-....e,seY. Ex. me mostrar que 

a eleicao por circulos de tres pdde dar em resultado mais 
certeza do triumplio da opiniao real dos votantes do que 
as eleiijoes de um, V. Ex. tera conquistado o men voto. 
Eu, porem, queria que Y, Ex. raeexphcasse como eque, 
sendo a grande e verdadeira base da escolha a maiorta de 
volos V. Ex. e os seus amigos abandonao o pnncipio da 
maioria absoluta devotos, para Hie prefenr a maiona 
relativa, a qual, manejada pelo governo e seus agentes, 
pdde trazer sempre a camara o escolhido da mmona sub - 
missaachapa, com rejei?ao do preferido pela grande maio- 
ria do respectivo collegio ou circulo actual. 

Eu queteria quo V. Ex. me exphcasse como e que, 
por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, onde ha tres 
circulos, onde ha diversos interesses; interesses pnnci- 
palraente commerciaes na Gandelaria e freguezias anne- 
xas; interesses de propriedado e de commercio, e capitaes 
moveis na do Sacramento ; interesses de capitalistas de 
propriedade urbana e rural, e um pouco de industria, na 
de Sanl'Anna e freguezias do circulo; como e que a 
eleicao destes circulos reunidos para votar em tres depu- 
tados ha de ser tao expressiva das opinioes dos votantes 
como seria a votocao de circulos de um. 

Eu ja fn'urei no ultimo dia de sessao hypothese que 
desenvolverei melhor, porque Y. Ex. talvez a nao ou- 
visse. 0 collegio de que fazem parto a Candclana e S. Jo- 
se, e que teve 88 eleitores, pdde vir a tor 110 na nova 
razao de 1 para 30 votantes, o os dous outros do Sacra- 
mento e de Sanl'Anna, com 108 cada um podem, vir a 
ter 135. Na hypothese da eleicao de um deputado, cada 
um delles eseolhia a pessoa de sua maior confianca, e 
a opiniao em maioria no circulo tinha o seu cleito. 

Reunao-se os circulos em um em quo os seus 378 elei- 
tores volem em tres nomes, e baste a maioria relativa aos 
votados, e a minoria do cada um, submissa a policia ou 
aos agentes do governo, vencera a eleicao contra os esco- 
Ihidos da maioria. 

Supponha-se que o collegio da Gandelaria da Go vo- 
tes a Antonio, a Bernardo e Casimiro, que a minoria car- 
rca 35 em Jose, Francisco e Gil, e se perdem 8 votes, 
que o collegio do Sacramento carrega 80 dos sens votos 
em Felix, Gustavo e Lourenco, o 45 em os mesmos tres 
da minoria da Gandelaria, e divide 10 votos, o que o 
collegio de Sanl'Anna da 85 a Luiz, Manoel e Norberto, 
carrega 40 nos Ires da minoria dos outros dous collegio , 
e divide os 10; vira assim a minoria em opiniao em 
cada collegio, isto e, Jose, Francisco e GihareunirllO 
votos, e a veneer a minoria do cada um dos collegios, 
contra os interesses pronuueiados de cada um delles. 

Jose, Francisco e Gil podem vir a ser os deputados, 
raesmo sem que o governo faca mais do que reumr nos 
sens predilectos os votos da minoria dependente decada 
um dos circulos actuaes. Se ao simples manejo, pedidos 

.e promessas, a policia reunir ameacas ou violencia, a 
15 
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victoria da autoridade torna-se irresistivel. A idea de 
reunir os circulos nao tem, pois, outro fim senixo entregar 
as eleifoes de novo ao governo, e onde quer quo elle nao 
se julgue seguro da victoria para afastar os independentes, 
e remnnerar os amigos, tem na organisacao nova dos dis- 
trictos o meiode suffocar o dissidente, unindo dous mats 
suiunissos ou menos recalcitrantes. 

0 governo Cca assim com o direito de escolha dos 
representantes da nagao, e sens inculcados fiscaes; e, se 
alguem llie pode disputar terreno, sao os parlidos em po- 
sigao official, sao as influencias que se encaslellarao. 
A opiniao nacional, essa niio valera mais cousa alguma; 
e e para afastar do imperio este novo elemento de des- 
ordens fnturas qne eu voto contra o projecto, e farei os 
maiores csforgos para qne ello nao seja lei do estado. 

Dada a hora, o Sr. presidente dedarou a discussao 
adiada; e deu para ordem do dia da seguinte sessao: 

A mesma ja designada, accrescendo na primeira parte 
a discussao das redacgoes que se achao sobre a mesa e a 
do requerimento adiado por se ter pedido a palavra. 

Levantou-se a sessao as 2 boras e 50 minutos da tarde. 

58.a scssSo. 
EM 4 DE AGOSTO DE 1860. 

PRES1DEXC1A DO SR. MAXOEL IGNACIO CAVALCAX'TI DE 
LACERDA. 

Sdmmario. — Expediente. — Ordem do dia. — Dispensa 
de matricula a diversos estudantes. Approvagao das 
redacgOes.— Requerimento, Discursos dos Srs. Souza 
Franco, Vasconcellos e Dias de Carvalbo. 
Encerramento da discussao. 
A s 11 boras da manha o Sr. presidente abriu a ses- 

sao, estando presentes 30 Srs. senadores. 
Lida a acta da anterior foi approvada. 

EXPEDIENTE. 
0 Sr. 1° secretario leu dous olflcios do 1° secreta- 

rio da camara dos deputados acompanhando as se- 
gmntes 

ProposifSes. 
1 .a « A assemble geral resolve: 
■■ Art. unieo. Fiea reconbecido cidadao brasileiro o 

padre Felix Maria^ de Freitas Albuquerque, filho legi- 
timo do deseinbar|!tdor Francisco Maria de Freitas Al- 
buquerque, quo como tal esta comprehendido na dispo- 
sigao do art. 6° | 2° da constituigao politica do impe- 
rio, e tem gozado de todos os direitos civis e politicos 
que Iho competem, cnja posse ser-lhe-ha mantida em 
todos os seus effeitos ; revogadas as disposigoes em 
contrano. 

ro^/350 Ala Cfma/a n
d0S depi'ados, em 2 de agosto de IbbU. — Londe de Baependy, presidente. — Antonio 

Pereira Pinto, 1° secretario. — Candida Mendes de 
Almeida, 2° secretario. » 

2.a « A assemblea geral resolve : 
" Art. unico. Fica reconbecido cidadao brasileiro 

Jose Gongalves da Silva, que, residindo no Brasil na 
epoca em qne se proclamou a indcpendencia, a qual 
adhenu pela continuagao da sua residencia, esla por 
isso comprehendido na disposigao do art. 6° | 4° da 

constitulgao politica do imperio, c como tal no gozo do 
todos os direitos civis e politicos que Ibe competem; 
revogadas as disposigbes cm contrario. 

« Pago da camara dos deputados, em 2 de agosto de 
1860. — Conde de Baependp, presidente. — Anlonio 
Pereira Pinto, 1° secretario. — Candida Mendes de 
Almeida, 2° secretario. » 

3.a « A assemblea geral resolve: 
« Art. 1E' o governo autorisado para mandar pas" 

sar carta de naturalisagao de cidadao _brasiieiro aos 
subditos portuguezes Serafim Francisco de Carvalbo, 
Antonio Francisco Pinto de Souza, Antonio Josd de Sara- 
paio, Joaode Assis o Brito, Manoel Jose Vieira Mourao 
Braga, Jose Joaquim Barbosa Araujo, Anlonio da Sil- 
va Ferreira e Jose Carlos de Mello Barreto, residentes 
aesta cbrte; Jose Caetano Monteiro, Jose Coelbo de Mi- 
randa e Urbino Jose Fernandes de Castro, residentes 
na provincia de Piauhy ; Caetano Jose do Amaral, An- 
tonio Augusto Bezerra Paes e Luiz Antonio do Moraes, 
residentes na provincia de S. Paulo; Jose Joaquim 
Fiuza da Rocba o Josd Venancio da Costa, residentes 
na provincia do Minas-Geraes ; Manool Joaquim Mo- 
reira e Josd Augusto do Abranches, residentes na pro- 
vincia da Bahia ; Josd Maria de Oliveira, Gervasio Josd 
da Silva Braga e Jose Joaquim Rodrigues Cabral, resi- 
dentes na provincia do Rio do Janeiro ; Joaquim Jose 
Fernandes Pedrosa, Francisco Antonio de Oliveira, padre 
Jose Antonio de Almeida e Silva, Joaquim de Almeida 
\ idal o Salvador Martins do Espirito-Sanlo, residentes 
na provincia do Rio-Grande do Sul; Joao da Silva Sorra, 
padre Josd Codinho e Manoel da Silva Sardinha, residen- 
tes na provincia do Maranhao ; Alexandre Ferreira Gui- 
maraes. residenle na provincia das Alagdas; Jose Pimen- 
tel Tavares, Jose Bartbolomcu Correa e Joaquim Ribeiro 
dos Santos. 

« Art. 2.° E' tambem o governo autorisado para 
mandar passar carta de naturalisagao do cidadao brasi- 
leiro ao subdito prussiano Augusto Leidler, engajado no 
servigo do exercito; ao subdito dinamarquez Adolpho 
George Guilherme Hamanh, residente nesta cdrto; ao 
subdito allemao Joao Kaltcbaman, residente na provin- 
cia da Bahia, e ao subdito francez Andre Adolphe Daux. 

• Art. 3.0Ficao revogadas as disposigocs em contrario: 
« Pago da camara dos deputados, em 2 de agosto de 

1860.— Conde de Baependp, presidente. —Anlonio 
Pereira Pinlo, 1° secretario. — Candida Mendes de Al- 
meida, 2° secretario.» 

Forao a imprimir no jornal que publica os trabalhos 
do senado. 

Comparecfirao no decu rso da sessao mais 8 Srs. se- 
nadores. 

ORDEM DO DIA. 

DISPENSA DE MATRICULA A DIVERSOS ESTUDANTES. 
Entrdrao em discussao, cada uma por sua vcz, as re- 

dacgSes das emendas do senado as proposigoes da camara 
dos deputados, que autorisao o governo para mandar ad- 
mittir . 1J, a matricula do l0annoda faculdade de direi- 
to do S. Paulo a Pedro Luiz Rodrigues Ilorta; 2a, a ma- 
tricula do 1° anno da faculdade do medicina do Rio de 
Janeiro a Fabio Sizino da Silva; e 3a a matricula e 
examc do l0amio da faculdade de medicina da Bahia a 
fboraaz Lourengo da Silva Pinto; as quaes redacgoos 
forao approvadas sem debate, para serem romettidas as 
emendas a camara dos deputados. 
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BEQUERIMENTO. 

Semiu-se a disoussao do rcquerimento do Sr. viscon- 
do do JequUinhonha, apoiado e adiado na sessiio ante- 
cedenlo, propondo quo so pecao ao governo todas as in- 
formacoes romettidas a secretaria do cslado dos negocios 
do imperio, rolalivas a divisao dos districtos eleiloraes. 

0 SR. SOUZA FRANCO:—Pedi a palayra, nao 
para ino oppor ao Toquorimcnto do noliro scnador pola 
proyincia da Bahia, mas para accresccnta-lo. 0 quo o 
nobro sonador pedo 6 muito juslifuado, mas cu acredito 
quo nao 6 sulflciente; c pois, para evitar a nocessidade 
dc urn segundo requeriraento 6 quo en peco a palavra 
para aecresoentar alguraa cousa ao rcquerimento do no- 
bre senador. 

S. Ex.. parte do principio de que o projecto actual 
pdde seremelidado, S. Ex. funda-se cm que agrandene- 
cessidado actual, e ninguem ba que Ihe contesteesle sen 
juizo, d o de melhor regular os circulos, e o de reor- 
ganisar de novo os circulos. Mas S. Ex. tambem pensa, 
c ou creio que com muila raz.io, que esla reorgauisagao 
dove ser feita polo corpo legislalivo: daqui provem o 
pedido quo faz das inlormagoes que bajao a este res- 
peito. 

V. Ex. tem a bondado do mandar o requerimcnto e o 
relatorio do ministorio do imperio del8o8? (E' salis- 
feilo.) 

Do requerimcnto do nobro senador vS-se quo exa- 
ctamente a sua idea e aquella que eu disse: S. Ex. qucr 
todas as informagoes romettidas a secretaria do imperio 
atdliuje, relativas ii divisao dos circulos. Conclue-sc do 
quo disse S. Ex. cm seu discurso que clle quer mellio- 
rar a divisao dos circulos. 

Partindo do principio de que o governo tcve repre- 
sentagoes de vicios na organisagao dos circulos, e de 
quo em consequcncia dellas julgara necessaria a revisao 
eloitoral, o quo dizia o Sr. ministrodo imperio no rela- 
torio de 1858? Dizia o seguiute : (lendo) • Aitendendo 
a convcnioncia de rovcr-se a divisao eleiloral do impe- 
rio, feita cm execugao da lei n. 84S dc 19 de selcmbro 
dc 1855, o contra a qual teem apparccido algumas recla- 
magoes, allegando-se que podia ler sido mais bem com- 
binada a respeito do dilTerontes localidades, resolveu o 
governo imperial exigir dos presidentes de proviucia in- 
forniagoes, esclarecimentos e dados positives sobrc osto 
objecto, aflm de habilitar-se para propdr ao corpo le- 
gislalivo as altoragSes aconselbadas pela experiencia. 
Nom todos os presidentes remettcrao ainda este traba- 
Iho, o governo aguarda os que faltao para sobre elles 
fazor um esludo acurado, cujo resullado apresentara a 
esclarccida cousideragao da assembliia geral com a bre- 
vidade possivol. » 

Eis abi a base do requerimento do nobre senador. 
Representagdes bouvo contra a divisao dos circulos, e 
essas represenlagOes foriio julgadas fundadas e conti- 
nhao matcria digna do altencao. Em consequencia disto 
podiriio-se infonnacOes, essas informagoos devem servir 
para a alteragao dos circulos por meio de uma lei da 
assembliia geral. Provavelmento o nobre senador aeredila 
que a sua emenda pdde e vira a ser aceita. So esla e a 
opiniao do S. Ex.; se clle tem esperanga de quea assom- 
bliia geral aceita alleragSes no projecto; se S. Ex. tem 
esperanga do que o ministerio aceita fazer desde logo na 
lei as alteragOes; so S. Ex. tem esperanga de que os sus- 
tenladores do projecto querom departir do piano que se- 
gnirao, quo ii doixar tudo ao governo: o pedido dc S. Ex. 
ii razoavel, ii fundado, o eu eoncordaria comS. Ex., ale 
porquo, desde que as alteragOes nos circulos se flzessem 

logo na lei, seguia-se dahi: primeiro, que se evitava con- 
ceder ao governo a delegagao que torn raais offendido os 
escrupulos de alguns Srs. senadores que nao podem ad- 
mittir delegagao em matoria eleitoral, porque dele- 
gagao em materia eleitoral quer dizer iiada menos 
do que dircito ao governo para fazer as oleigoes. 
Se fosse possivol obtor a reforma dos circulos na lei, 
seguir-se-hia tambem em segundo logar que csta reforma 
seria baseada sobrc os circulos actuaes, sobrc os circulos 
de um. Poderiamos assim eonseguir o desideratum, sem 
oiTcnsa dos principios; e eu nao teria por conseguinte de 
oppor cousa nenliuraa ao projecto, porque o projecto 
conservava os circulos doum,.6, a reformar, legalisava 
esses circulos de um. 

Eu, ponkn, nao tenlio as mesmas esperangas que tem 
o nobre senador pela pvovincia da Babia, nao tenlio por- 
que vejo o procedimento que se tem com o projecto; nao. 
tenbo porque a opiniao do ministro do imperio de 1858 
esla substituida pela opiniao do ministro do imperio de 
18C0, que quer cousa muito diyersa, rauito contraria.e 
opposla ao quo queria seu antecessor. 

E' notavel que aquelle ministro, quo escrevia na pre- 
senga ainda fresca dos factos da cleigao, que tinba pre- 
sente todas as informagoes, a quem forao enviadas todas 
as noticias do modo por que clla tinha sido feita, que 
tinba ainda na memoria todas as discussoes, sOmente 
achasse que sobre esse ponlo devia pedir informagoes, 
somente acbasse quo esse ponto da reforma de alguns 
circulos devcria ser sujeito ao corpo legislalivo... 

0 Sr. puesidente do conseliio : — Nao combina 
entao? 

0 Sr. Soiiza Franco ; — Eu com o Sr. visconde? Na 
esperanga nao combinamos: e o que eu estou dizendo. 

0 Sr. presidbnte do consblho: — No fun— 
0 Sr. Sodza Franco:—... de esclarecer a questao,, 

sem duvida alguma; creio que estamos do pcrfoito aceordo. 
0 nobre senador pela provincia. da Bahia, segundo eu 

posso depreliender de seu requerimento, quer que cm ma- 
teria tao grave, de tao grande importancia, o senado 
nao tome conbocimento, nao tome raedidas..., 

0 Sr. presidbnte do conselho: — Entao votemos. 
0 Sr. Souza Franco; —.... sem quevenlia todos os 

esclarecimentos quo liaja. Eu cqmbino perfeitamonte 
nesta id6a com o nobre senador; divirjo em suppor in- 
snfficientes as informagoes que ello pede; divirjo por 
isso, porque nao tenlio a mesma esperanga quo pareco 
ter o nobre senador. Se ou a livesse, ropito, desistia do 
raeu pedido do addilamonto ao requerimento,para aceitar 
completamente o requerimento do nobre senadoa ejurar 
nas suas palavras, isto ii, jurar que se faga com conbe- 
cimcnto de causa a refdrma da divisao dos circulos, que 
pediu o Sr. ministro do imperio de 1858, e que nao se 
admitta a alteragao do projecto eleitoral todo, do regi- 
men eleitoral todo, como pede o Sr. ministro de 1800. 

0 que eu vou fazer agora 6 pdr cm parallelo as razoes 
que podia ter oSr.|ministro do imperio de 1858 com asdo 
Sr. ministro do imperio do 1800 : um docidiu com co- 
nhecimento de factos quo estavao frescos na sua memoria; 
que a eleigao de 1850 tenha sido muito regular, e posso 
mesmo dizer que firmou essa conclusao, porquo, fossem 
quaes fossem as suas palavras, desde que as suas con- 
clusoes forao que as unicas rofdrraas precisas erao as da 
divisao dc alguns circulos, e que os esclarecimentos a ob- 
ter erao a respeito da divisao dos circulos, a consequen- 
cia 6 que a respeito do mais, a respeito de fraudes que 
houvesse, a respeito de violencias, nao se deviao tomar 
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providencias. 0 quequcrdizer da pane do ministro quc 
nao tinha havido fraudes taes que raerecessem chamar a 
attentao do corpo legislativo, que nao se haviao dado 
factos de violencia que obrigasscm o governo a tomar 
providencias ca pedir outras ao corpo legislalivo? 

0 ministro de 1858 nao podia, sem incorrer em censura, 
deixar de dar noticia ao corpo legislativo de todos os vi- 
cios, fraudes ou violencias que selivessem dado nas elei- 
f5es de 1856, enao sdmente dar noticia delles, como das 
medidas que elle tinha tornado para os cohibir, para pu- 
nir os que os tivessem praticado e para evitar sua repeti- 
Cao no futuro. Ora, se o ministro do imperio de 1858 da 
uma satisfactoria noticia daeleifao de 1856, oque deve- 
mos concluir <5 que aeleifao nao precisava de ser melbor 
regulada por lei, senao no unico ponto que elle designa 
como merecendo ser regulado, que i a melbor divisao dos 
districtos, contra a qual havia reclamacOcs. 

0 Sr. viscoxde de Jeqditi.nhonha: — Apoiado. 
0 Sr. Socza Franco ; — Isto 6 logico, e eu nao posso 

ver enlre o procedimento do ministro do imperio de 1858 
e o de 1860 senao a maior disparidade ; disparidade pouco 
lisongeira para o ministro de 1860, que nao depue nada 
em seu favor e que deveria ter obrigado os seus amigos 
ajustificar os molivos por que elle tern opiniao tao op- 
posta ao ministro de 1858. 

Em 1858 nao havia senao algumas divisdes a regular 
melbor, em 1860 ha fraudes a cohibir, ha a center inte- 
resses locaes illegitimos que predomin.irao nas eleifdes 
sem conhecimento do ministerio de entao; e csse minis- 
terio naturalmente foi muito descuidado, ou querse dizer 
tao descuidado que nao viu manejos e vicios tao graves e 
nao pediu providencias contra elles. 

Hoje se diz que predominarao as fraudes, que ha neces- 
sidade de regular melhor o systema, que ha necessidade 
de reatar os lacos de parlido de que se esperao eleifdes 
mais sinceras, que ha necessidade.... quern sabedeque? 
Iremos vendo, e viremos a concluir que ha necessidade 
de obrigar as urnas a se pronunciarem segundo Ihes dita- 
rem os lafos de partido. 

Eu, pois, aceitaria o requerimento do nohre senador 
pela Bahia tal qual foi apresentado se predominassem as 
mesmas ideas do ministerio de 1858, se hoje se quizesse 
a mesma reforma, se se limilassem aos mesmos mclhora- 
mentos que queria o nobre ministro de entao; quando, 
porem, o ministro de hoje quer cousa muito diverse, 
quando elle nao se funda na base dos circulos de um para 
remediar po^qualquer irrcgularidade em que alguns in- 
corressem, mas quer reuniros circulos, quer inverter e 
adulterar, ou sophisticar o systema adoptado pela lei de 
1855, os eselarecimentos devera ser de outra natureza, 
devem estender-se a outros diversos pontos. 0 mcu re- 
querimento vat, pois, completar o do nobre senador, pe- 
dindo communicacao de todas as reclamafoes que hajao a 
respeitodaseleicOes, feitas sob o regimen da lei de 1855, 
quer tendentes, como pede o nobre senador, a reclama- 
foes sobre a divisao dos circulos, quer tendentes aexis- 
tenciade fraudes, de manejos, de trregularidodes, de vio- 
lencias, de vicios em geral que houvesse nas eleifoes, e 
que precisem ser cohibidas, seremendadas. 

Longe de se querer boje simples e unicamcnte a refor- 
ma do que baja de vicioso na lei, quer-se mais alguma 
cousa : quer-se mudar a base da lei; quer-se inverter os 
principios em que ella se funda; quer-se que em logar da 
eleifao singular, venha a eleifao collectiva; quer-se tirar 
a inlluencia directa do votante no resultado da eleifao, o 

que resulta sem duvida nenhuma da confusao dos votos 
em mais de uma pessoa. 

Quando os votos se liimtao a uma unica e determinada 
pessoa, alem da melbor escolha, ba certeza do que a opi- 
niao da maioria ha de ser a triumphante, e c por isso que 
sempre nas eleifoes singulares se procura pluralidadeab- 
soluta, o votado sabe com plnralidade absoluta de votos 
de seus votantes. Quando as eleifoes se esparramao, en- 
tao nao se quer mais maioriaabsolutade votos ; as mino- 
rias das localidades podem entao dominar,principalmente 
as minorias officiaes dos diversos districtos, que se podem 
fazer combinar, para carregarem seus votos todos nos 
nomes que Ihes sejao designados. 

Nas provincias grandes, como a de Jlinas-Geraes, 
viu-se muilas vezes comprovincianos nolaveis e muito 
conhecidos, serem supplantados por engeitados, que a 
favor das chapas vao colhendo votos por todos os dis- 
trictos, e sahem eleitoscom as esmolas de todos os colle- 
gios, ficando supplentes aquclles outros, nao obstanle a 
maioria obtida cm muitos collegios. E' para esles tempos 
que se marcba, e com os aperfeifoamentos dos ultimos 
annos os circulos de trcs bastao para tornar osgovernos 
ou influencias ofliciaes mais fortes com a nova lei do 
que o erao com as eleifues provinciaes. 

0 Sr. Gandido Borges: — 0 que ti quo esta cm 
discussao ? 

0 Sr. Socza Franco: — Um requerimento. 
0 Sr. Gandido Borges: — Pensei que eraalci. 
0 Sr. Socza Franco ; — 0 requerimento pede infor- 

mafOes ; V. Ex. quer que eu Ibeexplique a minha ar- 
mentafao, tomarei esse trabalho. 

0 Sr. Gandido Borges":—Explica a lei era logar 
de discutir o requerimento. 

0 Sr. Socza Franco. — Youcontinuar cm minha ar- 
gumentafao, o que pefo a V. Ex. me pcrrnitla, e depois 
eu explicarei a V. Ex. como e que eu estava na ordem, 
repetindo, se V. Ex. quizer, de novo a sumnia do mcu 
discurso. 

0 Sr. Gandido Borges : — Consegue mais o seufim. 
0 Sr. Socza Franco : —De eselarecer a V. Ex.,seme 

quer dar a salisfafao de ouvir-me. 
0 Sr. Gandido Borges:—Quando falla sempre me 

csclarece. 
0 Sr. Socza Franco; — So posso ser t5n feliz fico 

muito satisfcito, e muito obrigado a V. Ex., e sera mais 
uma razao para tornar a explicar-me a de obtcr assim 
a opiniao favoravel de V. Ex. 

Dcsejando cu que os principios admittidos na lei cm 
vigor nao sejao alterados como se quer, e estando con- 
vencido de que o senado, esclarecido pelas informafoes 
que se pedem, nao ba de adoptar a allerafao proposta a 
lei em vigor, peco informafoes para habilita-lo a reco- 
nhccer que nao sao senao prelexlos os quo se dizem mo- 
livos para a allerafao. Os molivos siio os que agora vou 
expbr. 

Pretende-se que a eleifao foi viciosa, fraudulenta e 
ate certo ponto violentada, e i sob este fundamento que 
o Sr. ministro actual do imperio pede a sua alteragao; 
este pedido funda-se, portaulo, cm factos, e estes factos 
podem ser e devem ser trazidos ao conhecimento do se- 
nado. Que maneira temos nds de saber que houve frau- 
des, de saber que bouve violencias,senao pelas informa- 
fOes que o governo obtivcr das autoridades dos districtos, 
narrando e explicando esses meios abusivos ? 
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Trala-se do matcria do faclos: pccamos as informaciics. 
Aqnelles quo nao qucrcm as informacoes, aquollos quo 
iuio qucrcm quc o scnado tenlia lodos os esrlarecimenlos 
para dar opiniao fundada; coino eu nao possodizcr dclles 
quc nao qucrcm o triumpho moral do projccto e da lei, 
porque nao acredito quc aquellcs quo sustenlao urn pro- 
jccto nao queirao queelle saia moralmentc triumplianlc, 
quo ellc se fundc cm faclos demonstrados; como eu nao 
posso dizer isso dos sustentadorcs do projcclo, nao tcrei 
rcmedio senao suspcitar daqucllcs quo nao qucrcm escla- 
rocimentos, quc ellcs os tcmem; e, se ellcs temem os cs- 
rlarccimenlos, e porque nao os ha sudi ionics para bascar 
o sou proposilo da allcracao da lei. Sc ellcs nao os teem 
sullicientes o saiba o scnado, para nao admittir, para nao 
approvar uma lei destas, quc se funda cm bases quc nao 
sao vcrdadeiras, porque aquclles que poderiao apre- 
sentar os faclos fogem de aprcsenta-los. 

Oulra conclusao sou obrigado a tirar : ha outro fun 
na allcracao da lei dc 1855. Senhores, a camara dos 
deputados 6 o fiscal principal do governo; d em consc- 
quencia disto quc a camara dos deputados compote, ao 
mesmo tempo que ao senado, a censura dos ministros nos 
actos que mal praticarem, c exclushamenle do senado a 
iniciativa da accusa«5o dos ministros. E'por isso que 
pela ( onstiluifao do impeno compete comccar na camara 
dos deputados o cxamc da administracao. 

0 Su. I'RESIUENTE : — Mas nao posso deixar de cba- 
mar a altengao do Sr. senador para o [kuiio dislincto da 
queslaodo requerimento,—sc convem on niio pedir as in- 
formafdes,—e nao cstar a discutir o projccto dc lei, que 
por ora nao esta em discussao. (Apoiadot.) 

0 Sit. Soiza Fbanco: — V. Ex. tern razao, supponbo 
eu, porque ainda nao pdde comprchcndcr bem, talvcz 
porque eu me explique mal,a ditoccao do men discurso; 
eu enlendo que todos os argumentos que tenbo empre- 
gado sao necessarios para mostrar quc os esclarecimenlos 
pedidos pelo Sr. senador pela Uahia nao sao bastantes, 
sem os quc eu requeiro, e que a naturcza destcs c sett 
alcance os tornao indispensavcis. 

Eu nao viria dizer aqui simplcsmente: -Eu quero que 
se me moslrc, que se pefao ao governo informacoes das 
fraudes quc teem havido. > Primeiramente podcr-se-bia 
concluir das minbas palavras quc eu admiltia que bou- 
vesse laes fraudes; ora, eu que sei que sc as bouve 
o forao em muilo menor quanlidadc do que as havia 
nas cleicdes anleriores; eu que tenbo esperanca de que 
cssas fraudes diminuirao, e diminuirao de dia cm dia, 
pela diminuii.aodoinlercsseem pralica-las;eu que tenbo 
confianca do que a relacao immediata cntreo votante e o 
volado, a cllicacia do volo, quando dado cm urn, bao 
dc tornar os proprios volantcs os primciros fiscaes de 
eleicao; en, que tenbo esperanca de que a camara,assim 
desembaracada dos lacos do parlido ppssoal, e livre da 
pressao quo na verificacao dos poderes se da quando se 
verificao poderes de muilos c nao se da em lantograo 
quando se verificao poderes dc urn sd;eu que tenbo todas 
cssas esperancas concluo quc nao bouve fraudes tao con- 
stderaveis como anteriormcntc, nem conlinuaraO a haver, 
e que cada uma nova eleicao ha de fazercom quc menos 
severifiquem , c aqui concluindo pela nao nccessidade 
da alteracao tla lei eleitoral, tenbo toda a razao para pe- 
dir quo os esslarocimcnlos sejao amplos.afim de que o se- 
nado fique instruido, lique esclarecido, fique bem sciente 
de ludo quanto se praticou, para que nao seja induzido 
a volttr em conlrario daquillo que devc votar, que volaria 
com inteiro conbccimcnto dos factos. 

Kunca em tempo nenhum sc negou a urn senador os 

esclarecimenlos que elle pede, e menos se pude ncgar na 
occasiao presente, e por duas razoes que nao teem replica t 
a primeira razao 6 pela parcimonia que nds ttmosguar- 
dado cm pedir esclarecimenlos. Nao ha requerimento 
lodos os dias, e raro aquelle que apparcce: o que se 
conclue dabi? Os esclarecimenlos pedidos nao siio por 
manejo, sao por nccessidade; se fosscm por manejo, se- 
riao repetidos todos os dias; clles que nao sc pedem senao 
rarissirnas vezes devem scr altendidos como necessarios. 
Se cm qualqucr circumslancia, cm qualqucr materia de 
menor importancia, os esclarccimcntos so pedem e sao 
conccdidos, se 6 regra do scnadoe rcgra invariavel, muito 
antiga, nao negar esclarecimenlos quc sejao pedidos por 
um senador  

0 Sr. visconde nE Jequitinhoxha : Apoiado. 
0 Sr. Socza Franco: .... cm todos os casos, como 

e porque motivo se negara esclarecimenlos em caso de 
summa importancia, quando se trala de eleifoes? Quando 
o scnado, compcnctrem-sc bem os que me ouvcm, tcm 
necessidade de manter hoje raais que nunca csse seu dever 
dearbitro impartial entre os partidosque se debatem? 

Ora, i a camara lempnraria que na forga de sua robustez 
quer coarclar as attribuigOos do executivo; ora, e esle 
que absorve todas as atlribuigoes dos mais poderes; c 
muitas vezes siio ambos, que, unidos, como agora parece 
ten tao por peas aos direitos que tem a nagao a livre esco- 
Iba dos seus reprcsentanles; e as leis que tendao a taes 
fins devem encontrar repulsa na madureza do scnado na 
sua mat or indcpcndencia, que nao esta sujeita as pro'vas 
da reelctgao. E' clle enlao o palladio das liberdades pu- 
bltcas, cxposlas a sercm entregues portansacgao em qual- 
qucr tempo, e mais ainda nos ullimos annos das legisla- 
turas. 0 senado, que perlencc ao povo pela eleigao, quo 
perlcnce ii auloridade pela escolha, tem o duplo dever 
de sustentar os direitos da auloridade quando invadidos, 
e nao menos os direitos do povo quando tambem sao 
usurpados. 

0 Sr. viscondb ns Jeqtjitinhonha : —Isso e verdade. 
0 Sr. Socza Franco; — Na occasiao presente deque 

sc trala? De arrancar ao povo o direito de eleger os sous 
represenlantes e o passar para o governo. 

0 Sn Candido Borges : — Ob ! 
0 Sr. Socza Franco; — Sem duvidaalguma. 
0 Sn. Candido Borges ; — Pelo contrario. 
0 Sr. presidents . Mas isto e discutir a proposigao 

tla camara dos deputados e nao o requerimento. 
0 Sr. Socza Franco: — V, Ex. ve quc e ncste 

requerimento quc tim ououtro aparle apparece para con- 
testar as opiniocs quc durante a discussao da ma- 
tcria ninguem quiz com 'star. Valba-nos ao menos isso 
para convidar ao nobrc senador a que nos venha dc- 
monstrar que effectivamcnte nao 6 arrancado ao povo 
o direito de eleger para o passar... 

0 Sr. Candido Borges : — Ja demonstrei. 
0 Sr. Socza Franco : — .... ao poder executivo. 

S. Ex. o que nos fez foi ler trecbos de opinioes antigas. 
S. Fix. nao argumentou demonstrando quc ha na esco- 
lha de um depntado por circulos menor garanlia do 
que na escolha de trcs; S. Ex. nao dcmonslrou quo 
efiectivamento o governo, quando se elegem tres promis- 
cuamcnle em logar dc um, nao tenhamuito maior acgao 
nito possa influir muito mais, nao tenha muitos mais 
meios de fazcr aselctgoes a sua vontadc, do que leria 

1G 
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na eleicao de um, em geral nos circulos e principal- 
mente em alguns dos circulos em quo a firmeza dc opi- 
nioes resiste aos manejos ordiuarios, e so jvdde scr suf- 
focada pelo maior numero de votos de oulros circulos 
que de proposito se Hie unao. 

Eu poderia continuar a demonstrar que do quo se 
trata e efTectivaraeute de arrancar ao povo o direito de 
cleger, masguardo-me para a occasiao opporluna.... 

0 Sr. Silveira da Motta da um aparte. 
0 Sr. Socza Franco : — Quando o nobre seuador 

conseguir demonstrar o contrario, isto e, que a eleicao 
de tres presta mais garantias de boa escollia do que a 
eleicao de um, podera dizer que nao se pretende arran- 
car aopovo o direito da livre escolha de seus represen- 
tantes. 

Effectivamente, senhores, o que se quer e enganar ao 
povo; e euque lenho estaopiuiao, queseique osenadoa 
(era desde que obliver informacoes, das quaes resulte que 
nao ha nenhumas queixas contra esses vicios suppostos 
da ultima eleicao , devo continuar a sustentar a necessi- 
dade de virem esses esclare imentos. Desses esclareci- 
mentos ba de resu'tarreconhecer-se que nao ha motivos 
para a altcracao da leieleiloral ; que isso a que ehamao 
motivos sao pretexlos; que esses pretextos nao teem fun- 
damento nos factos ; que nao houve factos que Ihes 
deem o menor vislumbre de verdade ; que nao houve 
essas queixas em que o governo se poderia firmar 
para pensar assim ; que nao ha representacues dos cir- 
culos, nem dos collegios, nemde individuos, no sentido 
de que a eleicao de circulos k dosfavoravel a manifesta- 
eao da opiniao livre dos votantes ; que, se bouvessem 
queixas dos circulos contra as suas proprias influcncias, 
a providencia a tomarnao era pelo corpo legislative, era 
pelo governo, porque essas influencias sao officiaes, essas 
influencias sao da nomeacao do governo, essas influen- 
cias perderiao o direito de fazer mal desde que o gover- 
no Hies impuzesse a abslencao absolula nas eleicOes ; e 
que para com aquellas a quern uma simples admoeslacao 
nao bastasse o governo linlia o direito de demissao. 

Se naguarda nacional o governo nao lem o direito de 
demissao, tem o de afastar dos commandos por um 
corto e delerminado tempo aquelles officiaes que abusao 
da sua posicao para fins cleitoraes, tem o direito de afas- 
tar das commandancias supcriores aquelles commandan- 
tes supcriores que abusao nesse sentido, tem o di- 
reito de domittir os delegados, que, em logarde sustenta- 
rem a autoridade , em logar de serem os fiscaes da 
boa execufao-ala lei, nao sao senao os perturbadores do 
socego publico, extorquindo o voto do cidadao, o que 
so fazem quando nao Hies aproveita o outro da fraudo, 
que imperao nas qualiticacoes com exclusao daquelles 
que poderiao votar e que sao impedidos de votar mio 
sendo incluidos na quahflcacao, esubstituidos por nomes 
do pessoas quo nao existem, e que comtudo sao represen- 
tados por outros que se dao corao os proprios e sao como 
taes official mas falsamente reconhecidos. 

Os abusos da lei eleiloral, sem negar quo umou outro 
indiriduo particular tome parle nelles, e cerlo, e rcco- 
nhecido, e evidcnte que emanao das autoridades, e que, 
pois, no's precisaraos saber donde elles parlem, queremos 
saber quaes forao os abusos,quern foi que os praticou para 
que o senado possa dar remedio, nao o desnecessario con- 
tra os abusos que nao se verifuao, ou contra os que os 
nao praticao, e sim para modiflcar o regimen eleitoral na 
parte que mereca ser modificado, e para o manter na 
part? que mereca ser mantido. Portauto, hei de insistir 

sempre ; os esclarecimenlos que eu poco sao indispen- 
saveis  

0 Sr. visconde de Jequitinhonha : — Apoiado.... 
0 Sr. Souza Franco: — ...e por sem duvida indispen- 

savcis a mini, que tonboa conscienciade que nao se quer 
a alteracao dos circulos por lei. Eu seria o primeiro em 
acoinpanbarc'ora as minhas fracas forcas o nobre scnador 
pela provincia da Babia se pudesse ter a esperanca de que 
elle ha de conseguir quo a reforma eleitoral se limile aos 
pontos a que elle julga que deve ser limitada; mas, eu que 
nao tenho essa esperanca, nao posso senao procurar obstar 
as alleracoes propostas, que, deixando subsistir os vicios 
exislentes, vai auginenta-los, que, alterando principios do 
que resulia uma boa eleicao, vai admittir outros de que 
ba de provir a nao sinceridade das volacoes, quaes sao 
os principios da promiscuidade do voto, que ha de dar em 
resultado novas mentiras das urnas. 

Senhores,a camara qualriennal e ojuiz, e o fiscal prin- 
cipal dos actos, do governo; e preciso, porlanto, que a 
influencia do governo nas eleicocs nao seja tal que possa 
converter era seus procuradorcs ou commissarios aquelles 
que deveriao ser sous fiscaes. 

A constituicao exige  nao me deixarao vor o arligo, 
mas vou ve-lo agora. (0 orador examina a consti- 
tuicao.) 

0 Sn. Silveira da Motta :—Ate nao o deixarao ver 
a constituicao 1 

0 Sr. Socza Franco: — Isto e, inlerromperao-me 
quando eu ia ve-Ia, c o quero dizer, porque no senado nao 
ba eonstrangimento material: assim, V. Ex. vem-me dar 
apartes para que eu nao ache o arligo da constituicao que 
tenho na memoria, lenho-o no coracao. 

0 Sr. Silveira da Motta ; — Isso e um namoro dc 
V. Ex. com a constituicao. 

0 Sr. Socza Franco ; — 0 art. 37 da constituicao 
do imporio lorna privativo da camara dos depulados, | 1", 
note-se : (lendo) « o examo da adminislracao passada 
e a reforma dos abusos nella introduzidos. » 

Quando so vai, portauto, cleger uma nova camara, vao 
se cliamar fiscaes imparciaos que venhao examinar a ad- 
minislracao passada com todo o zelo, com toda a impar- 
cialidade; se, porem, em logar de fiscaes imparciaes se 
entrega ao governo o direito do os escolher, qucm pudo 
dizer que esses fiscaes sejao os fiscaes imparciaes da con- 
stituicao ? Quem pode dizer que elles venhao liscalisar os 
abusos da adminislracao passada ? 

Eu nao posso comprcbcnder quo se nos neguem escla- 
recimenlos que nos demonstrem que vicios tao cscanda- 
losos, que vicios tao horrorosos houve na eleicao, que 
nos obriguem a entrega-la ao governo como a unica taboa 
do salvacao 1 Venhao esses esclarecimenlos, seja claro o 
Sr. ministro do imperio, manifeslo-os ao senado, eommu- 
niquc-nos quaes sao esses factos que o flzerao mudar da 
opiniao quo tinba o seu antecessur, para entender que a 
eleicao precisa para ser melhorada, para ser rehabilitada 
na opiniao publica, que seja feila pelo proprio go- 
verno. E' levar o principio da confianca niuito alem de 
todos os limiles o do deixar a parte quo vai ser julgadu 
o direito do escolher os seus proprios juizes! 

Sr. prcsidenle, cu ainda direiquc de modo nenhum se 
sustentou duiante a discussao a existencia desses vicios 
quo torna necessaria a sua reforma; que se nao demons- 
Iron a sua existencia, e que tarnbem uao se demonslrou 
que as reformas lendem a afastar esses vicios, a melho- 
rar as eleicOes; eu nao vejo senao o interesse que se tem 
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cm obtor fiscaes que venliao sanccionar cxaclamente tudo 
quanto agora se faz. Nesta conviccaq eu adhiro comple- 
tamentc a opiniao do nobre senador pcla provincia da 
Ualiia, que quer que as leis cleitoraes nao sejao alteradas 
no uUimo anno. Nao 6 no anno em que uma pressao 
tao grave o govern o exorce, uu p6de cxercer sobre a 
camara dos deputados quo se Hies dove exigir que votem 
aUera?0es no modo por que sao eleitos. Nao sei mesmo 
se esla muito nos principios admillir que seja o governo, 
que seja o ministerio, o juiz da necessidade da alleracao 
da lei eleitoral. Esla me parecendo quese unem, que se 
vao dar duas circumstancias que nao deveriao coincidir: 
a primeira, 6 a de enlregar a elelcao aquelle que lem 
mais interesse em que as urnas nao declarem a opiniao 
da nasao, mas declarem a sua propria opiniao; isto e, 
nap tragao a earaara os represenlantes da opiniao publi- 
ea, mas os sustontadoros dos sous proprios ados, que nao 
tragao juizes, mas commissarios; e segunda, obter esta 
delegapao cspccialmenle na occasiao em que a camara 
electiva esta menos habililada para julgar dos ados do 
governo; occasiao em que a sua maioria nao pdde ler a 
Jo re a necessaria para oppor-se a vontade do governo 
E' enlao que o senado tern o dever de interpor toda a 
forpa do sou prestigio, inlervindo na luta de princi- 
pios, sustentando os principios democraticos da consti- 
luicao, assim como em oulra occasiao pode ser chamado 
a sustentar os principios monarchicos da mesma consli- 
tuipao. E' esta a sua mxssao, i a missao que a consli- 
tuipao Hie dcu; sustentar hoje os principios democraticos 
da constiluipao ; isto i, aescolba dos represenlantes pela 
propria napao, o nao pelo poder executivo por meio dos 
sens agentcs, a que nao sao bastantes os meios de in- 
lluencia quo era teem. Evidentemente oprojecto quer 
collocar o senado na posipao— 

0 Sn. pkesidente : — Torno a lombrar ao Sr. senador 
que nao pode por ora diseutir a proposipao da camara 
dos deputados, porquo nao se acha agora em disoussao; 
discuta o requerimento simplesmente, pois tudo o mais e 
inteiramente fura da ordem, o que muito sinlo dizer-lhe. 

0 Sk. Souza Franco : — Nao se.i como V. Ex. me 
podcria pautar o modo por que bei de diseutir o requeri- 
mento; so V. Ex. quer que discuta os proprios terraos 
do requerimento me obrigara a uma discussao simples- 
mente grammatical, mas, se V. Ex. me consente que dis- 
cuta o seu alcancc, nao pode limitar a minha argu- 
meutapao, quando eu nao trato senao de demonstrar o 
alcancc do requcnraonlo. 

0 Su. presidente : -— Nao, senbor, estii notando os 
defeitos quo enconlra no projecto eleitoral. 

0 Sr. Souza Franco: — Se eu, lanpando mao dos 
artigos do projecto, procurasse notar us defeitos de cada 
uma das suas disposifOes, estaria fdra da ordem , mas eu 
nao procuro senao, tomando o espirito do projecto, de- 
monstrar o sen pernicioso alcance e as vanlagens dos es- 
clarccimenlos para habilitar o senado a reconbecer que 
csse alcance e pernicioso, que as medidasnao se fundao em 
necessidade real existonle, quo nao ba faclos que justifi- 
quem esse podido da alleracao, que esses factos em logar 
de justificarem as alteracces que se pretendem, juslificariao 
as contrarias, juslificariao outras. Ora, tudo isto esla nas 
palavras do requerimento; o nobre senador pediu • que se 
requeressem ao governo todas as intormacOes remeltidas, 
etc • Eu accrescento : {Undo) « e mais quaesquer 
outras informacfies quo o governo tenha sobre as eleicOes 
feitas no regimen da lei dc 19 de setembro do 18oo, 
ficando entretanto suspensa a discussao do projecto. » 

Ora, eu crcio que V. Ex. nao podera negar que eu 

estou obrigado a sustentar a necessidade do adia- 
mento da discussao do projecto emquanto se pedem as 
informaijoes ; e para quo sao essas informacoes ? 
Para nos habilitar a diseutir o projecto. Dessas infor- 
macoes podem vir, ou a conviccao do que o projecto 
6 necessario, de que as suas medidas sao jusiificadas ; 
podem vir, digo e direi melhor, nao e possivel que ve- 
nhao, nao acredilo que venbao ; mas quando se pedem 
esclarecimentos nao hei de dizer que hao de vir taes e taos 
esclarecimenlos, bei de dizer que podem vir; e entao por- 
que se nos ba de negar que lenhamos em presence esses 
esclarecimenlos, para, disculindo o projecto, nao negar fa- 
clos deque o governo tenba conbocimento e possao servir 
para esla discussao? Porque se nos hao de negar esses es- 
clarecimenlos, pondo-nos na conlingencia deargumenlar 
sobre bases que nao sao exactas, e islo por falla de co- 
nhecimentos, n6s que depois desses eselarecimoritos te- 
riamos bases mais seguras, mais exactas ? A discussao, 
portanto, que se quer conlinuar sera os esclarecimentos 
e uma discussao perdida; pelo menos lem duas graves 
consequencias : a primeira, obrigar-nos a votacao de 
materias que nao estao esolarecidas, o quo 6 grave de- 
feito, porque cada um de mis quer votar com inteiro co- 
nhecimento dos factos, e com a consciencia de que o seu 
yolo esla nos interesses publicos ; a segunda consequen- 
cia e obrigar-nos a empregar nas outras discussoes argu- 
raenlosque os esclarecimenlos nos podem fazer abandonar, 

0 adiamento da disoussao, portanto, dispensa dis- 
cussOes repelidas, diseussOes ociosas — 

0 Sr. Silveira da Motta : —Ociosas b verdade; 
V. Ex. mesmo esla ehamaudo ociosas. 

0 Sr. Souza Franco:— ...ociosas nas circumstancias... 
0 Sr. Silveira da Motta ; —Agora i5 quo vem. 
0 Sr. Souza Franco ;—.... de serem as informacSes 

contrarias aquellas que mis temos actualraente. Nossa 
discussao nao e agora ociosa,porque argumenlamos com as 
bases que lemos, e ainda por uma oulra razao nao 6 
ociosa a discussao em que estou me ompenhando contra 
a raiuha vontade... 

0 Sr. Silveira da Motta: - Assim paiece,.. 
0 Sn. Souza Franco: — .... muito contra a minba 

vontade, porque me canso mais do que convem a minha 
saude. Se eu tivesse conviccao de que meu pedido do 
esclarecimentos seria altendido a sua simples apresen- 
tacao eu nao leria gasto este tempo. 0 receio de que os 
nobrcs senadores se nao impressionem das razoes que 
tenho & que me faz insistir nessas razoes. Se eu me 
pudesse convencer de que o nobre senador pela provin- 
cia de Goyaz me prcslaria seu voto, eu desde^ ja apre- 
sentaria o requerimento desistindo dc u justificar; se o 
faco e porque nao tenbo a satisfacao de contar com 0 
voto do nobre tjenador, e sb posso ter a esperanca de 
contar com elle depois quo me exprimir longamentc, 
depois que esgotar todos os ineus argumentos. 

0 Sr. Silveira da Motta;—Esta onganado. So 
me pedisse singelamente eu estava prorapto a servi-lo, 
mas depois dc um discurso tamanho perco a vontade. 

0 Sr. Souza Franco • — Se V. Ex. dissesse que se 
rostabelecia na vontade, eu parava agora. Note V. Ex. 
quo eu nao sabia das disposicues em que V. Ex. se 
achava; se pudesse contar com ella nao tena feito o meu 
discurso; V. Ex. teria votado comigo, tor-mo-Ma dado 
esta satisfacao de que raras vezes posso gozar. Se Y. Ex. 
pois, tern em atlencao a ignorancia em quo eu estava 
destas suas disposicues, declare agora que vota pelo meu 
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requerimento c eu nao insistirei na exposicao das razoes 
que tenho para pcdir os esclareoimentos do addiamento. 

Vou, porlanto, enriar o meu requeriinenio a mesa, e 
poco ao Sr. presidentc que memande papol para o fazer. 
Declaro ao senado que tenho por indispensaveis as infor- 
macCies que peco; que as tenho por indispensaveis para 
poder contiuuar na discussao, e os lendo por indispen- 
saveis, oe tambem o adiamento da discussao, na esperanca 
de que os esclarccimenlos venhao em tempo de reassu- 
mirmos muito brevemcnle a discussao que ora conlinnaria 
sent vantagem alguma para a dccisao do senado. 

Veiu entao a mesa o scguinte 

Addilamenlo. 
• Pefao-sc mais quaesquer informacdcs que o go- 

verno tenha sobre as eleicoes feitas no regimen da lc' 
de 19 de setembro de 1855, ficando no entrclanto adiada 
a discussao do projeclo. S. R. — Souza Franco. ► 

Fot apoiado e entrou conjunctamcnte era discussao. 
0 Sr. i-residexte deixou entao a cadcira, quo foi 

occupada pelo Sr. vice-prcsidentc. 

0 SR. VASCONCEELOS: — Sinto, Sr. prcsidcnle, 
nao poder dar o meu voto ao requerimento olTorccido na 
sessao antecedente pelo nobre senador pela provincia da 
liahia c hoje additado peloillustre membro pela provincia 
do Para. A razao por que nego o meu voto a este reque- 
rimento, principalmente quando elle tende a adiar a dis- 
cussao do projecto que reforma algumas dispostfdes da 
lei de 19 de setembro de 1855, funda-se no receio que 
tenho de que possa encarar-se esta mogao como pro- 
pria para demorar o debate de que ainda hoje nos 
dcveremos occupar. 

V. Ex. tern ouvido que todos aquelles que no sena- 
do se teem pronunciado nas quesldes principaes quo este 
anno teem sido agiladas sao apregoados denlro e fora deste 
recinto como atrapalhadorcs; c, bcm que deva repellir 
polos meus illustres collegas uma semelhante imputafao, 
porque nao posso considerar que seja alrapalhagao a 
discussao, a elucidafao das materias sobre que somos 
chamados a dar um voto, todavia limitando-nos a uma 
questao de ordemTicareinos expostos a essa ccnsura, que 
e injusta, que i infundada. 

0 nobre senador pela provincia da Rahia, autor do 
requerimento, quer que se tomcm da secretaria todas as 
infonnacSes alii existentes a respeito da divisao das dis- 
tricios eleitoraes decretada em 1855; c o nobre senador 
pela provincia do Para accresconta que se pccao quaes- 
quer outra* informacdcs que possSo exislir na mesma 
secretaria para habilitar o senado a disculir a reforma e'ei- 
loral. 

Eu crcto, senbores, que os meus honrados collegas 
autores do requerimento que se discute laborarao cm 
um equivoco. De que podcm servir-nos as informacoes 
existentes na secretaria do imperio relatives a divisaodos 
districtos, so o projecto consagra a idea de conferir ao 
governo a faculdade de dividir a provincia em novos 
districtos eleitoracs? Se a-aso quizessemos fazer por 
nos mesmos este trabalho, serialogico que nos munisse- 
mos dos documentos, dos dados existentes, para fazer 
uma divisao de districtos como nos parecesse mats con- 
veniente; mas nao 6 disso que se trata. 0 ministerio nao 
quer que nas camaras essa divisao tenha logar, cumpre 
quo passe a autorisacao que solicitou na dos depu- 
tados para elle proprio fazer essa divisao: logo, cstes 
documentos quo existent na secretaria do imperio nao 
podem ser de utilidade para a discussao dcsta reforma. 

Tambem os que se pedirao em 1858, c de quo fez 
mencao o nobre ex-mmistro que entao dirigia a repar- 
licao do imperio, tendem a corrigir os defeitos que se 
atlribuiao a primeira divisao. Sao, porlanto, excusados 
como os primeirosestcs segundos docum, ntos. 

Ncstas circumstancias, pois, com que rcsullado con- 
tamos nos yotando pelas ideas dos requerimentos que se 
achao em discussao? Absolutamenlc nenhum, Sr. presi- 
dentc. 0 governo tem declarado quo pde na passagem 
desta lei todo o sou esforgo, todo o seu cmpcnho. V. Ex. 
observaria sent duvtda que em uma das gessoes passadas 
eu havia pedido o comparecimcnlo do nobre ministro do 
imperio para assislir ao nosso debate, o da reforma elei- 
loral; no dia scguinte, porom, rclirei o requerimento, 
convcncido por muilas razoes dadas na casa de que 
S. Ex. nao nos poderia dar illustracoes de faclos maio- 
rcs c maisamplas do que aquellas que nds possuimos. 
Rcconheco que nao existem dados alguns, porque ha 
apenas uma pagina do relatorio do Sr. ministro do im- 
perio que se referc a necessidade da reforma da lei 
eleitoral, e quo essa pagina nao 6 de tal ordem quo 
possa illustrar o senado para reformar a primeira lei, 
a lei eleitoral. As ponderacoes, porlanto, que se teem 
feilo hoje, c cm dias anteccdentcs, produzirad na casa 
melhor rcsullado do quo as instamias que todos os 
mcmbros quo divorgem do ministerio teem cmpregado 
para que se nos forncfao os documentos cm que se funda 
o projecto? Nao, todos teem reclamado, todos teem pe- 
dido, teem instado que o governo nos declare se por- 
ventura possuc dados, provas de tal ordem que possao 
ser offerecidas como documentos aulhenticos do abuso, 
do perigo que corre o paiz continuando a rege-lo a lei 
de 19 de setembro de 1855. V. Ex. ter.i adrairudo, como 
eu, |que ncnhuma informacao se nos tenha prestadolt 
Ora, nao posso acreditar que o silcncio do nobre minis- 
tro ncslc ponto tenha outra significacao scnao o reco- 
nhecimenlo de quo nao exisle nenhum docnraento, nao 
ha informacao alguma na secretaria, porque, se SS. Exs. 
tivesscm cm si os dados precisos para convencer o senado 
da necessidade de altcrar esta lei, juslilicando assim a 
proposifao, era impossivel que se nao apressassem cm 
offereec-los a discussao, porque poderiao remover mui- 
tasduvidas, corlar muitas didiculdadcs, sent as quacs 
a situacao actual nao pddc de sortc alguma destia- 
dar-sc. 

Neslas circumstancias, convcncido como cstou de 
quo os documentos que podem exislir na secretaria do 
imperio sao apenas os projcctos aprcsentados polos pre- 
sidentes deprovincias cm 1856 para a execucao da lei 
de 1855, e niio alguns outros, sou logico, sou consc- 
qucnle votando contra o requerimento. 

E fez mossa cm meu espirito a considerafao offerecida 
pelo nobre prcsidcnle do eonselho nosta casa, a da ne- 
cessidade urgente que temos de lomar uma solucao; e, 
se fdrmos adiar este projeclo para obter os esclareci- 
mentos quo os nobres autores do requerimento desejao 
possuir para se pronunriarcm a respeito da reforma, tc- 
remos o grande inconvonientc talvcz de adiar esta ma- 
leria ate o fim da sessao. Estamos em agosto, nao temos 
discutido ainda as leis que fixao as forfas de terra, as 
forcas do mar; o orfamento denlro do poucos dias cs- 
tara no senado, e ficarid preteridos todos os assumptos 
ainda os mais graves, os mais vilaes no regimen parla- 
mcnlar e sent solucao uma materia, sobre a qual alias 
ao senado nao podem vir outros esclarecimentos; porque 
eu jadissc: e impossivel quese na secretaria existissern 
as informafucs da natureza daqucllas quo os nobres sc. 
nadorcs suppoem quo forao base para a reforma da lei, 
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era impossivcl, repilo, quo os nolires ministros j i nao 
sc tivessem apressado em trazc-las a nosso conlieci- 
mcnlo. 

Parece-me que S. Ex. o illuslrc senadorpela provin- 
ria da Bahia n5o rcspondeu ao discurso do lionrado sc- 
nador jiola provincia do Para, quc suslcnlou em partc e 
em parlc impUgnou o requcrimento dc S. Ex.; mas eu 
ospero que, ou o mcsmo lionrado senador,a que meacabo 
de referir, ou oulro qualqucr, me illustre dc sorte que 
cu possadaro mcu votoa favor do roqucrimcnlo. Para 
juslificar a reforma clcitoral enlendo que sao desneces- 
sarios os documentos, porquc aquclles que exislem, eu 
ja disse, nao podem provar os vicios c os defcilos da lei; 
novos nao ha, porque teriao sido aprescntados a casa : 
assira, pois, cu, nao podendo votar pelo reqnerimenlo 
scm ao menos ser illustrado, cslou disposloa negar-llic 
o mcu voto, salvo sc fur conveneido de quc na ver- 
dade  

0 Sn. visconde de Jequitixbonua : —V. Ex. per- 
tcncc ao minislcrio do 1838? 

0 Sr. Vascoxcellos: —Sim, senhor. 
0 Sr. viscoxde de Jeqcitinuomia ; —Entao?... 
0 Sr. Vasconxellos: — Eu ja cxpliquei, V. Ex. pa- 

re e-rno quo nao ouviu. 
0 Sr. visconde de Jeqcitinhonha: - Nao pcrcebi. 
0 Sn. Vasconcet.los; Estes esclarecimenlos quese 

pedirao em 1858 linhao por Um corrigir a I guns defeitos 
que sc atlribuiao a divisao feita cm 185C; mas esses 
documcnlos, quo naturalmenle devem achar-se na secre- 
tariado impcrio, de nada servem para a qucstao actual, 
porque os Srs. ministros teem declarado aqui c na outra 
camara quc desejao uma autorisacao ampla para dividir 
em novos dislrictoseleitoraeso imperio. Se o pensamento 
do nobre scnador e propor ao senailo uma divisao de 
districlos, cm vcz de concoder a autorisacao quo o pro- 
jecloconfero ao governo, nesse caso nao duvidarei votar 
pelo sen requerimcnto; mas, se c para tcr sOmente co- 
nliecimcnlo destas informacOes  

0 Sr. visconde de Jequitinhonha; E deduzir dellas 
o quo melbor for.... 

0 Sn. Vasconxellos: — E' vcrdadc. 
0 Sr. visconde de Jeqcitinuomia : - ...^ rolativa- 

mente a divisao dos districtos, porque agora vao ser am- 
pliados. 

0 Sn. Vasconcellos: - Sim, senbor, mas para nos 
demorarmos ncslc trabalho era nccessario que contasse- 
mos com a acquicscencia do ministerio, quc o ministerio 
aceilassc a divisao feita pela assemblca- 

Era vcrdadc tinha muito sentimcnto de mo oppur ao 
requerimcnto feito pelo nobre scnador pela provincia da 
11abia, e peco-lhe desculpa. 

0 Sr. visconde de Jequitinhonha: Entao \. Ex. 
man da oulro? 

O Sr. Vasconxellos: — Eu, nao, senbor. 
0 Sn. visconde de Jequitinhonha: Mas espero as 

informacOes. 
0 Sr. Vasconcellos: — Eu espero explicacOc: 

respeito da necessidade do requerimcnto, explicacOes que 
rcmovia os cscrupulos que tenho. Sc \ . Ex. ou outro 
qualquer dosmeus nobrcs collegas nao se dignar sustcntar 
<> requcrimento, entao cu orejcitarei. 

0 sr. visconde de Jequitinhonha: Mas votemos 
"Os neste scntido e dcixemos o minister10- 

0 Sn. \ /sconcellos; — Sc o fnnenaoaulorisar o escan- 
dalo de uira autorisacao tao perigosa c que tao fatal ]i6de 
ser, nao dlvidarei votar pela mocao; mas isso contraria de 
frcnte as v stas do ministerio, o seu pensamento manifes- 
lado por ilidVrcntcs vezes, c sob divcrsos pretextos nesta 
casa e na tntra. 

Portantc^ sr_ presidenle, espero pelas informacOes que 
solicito para meu eselarecimento, porque na duvida me 
verei em posicao desagradavel votando contra o requcri- 
mento do illustre senador pela Babia, 

0 SK. IijAS DE CARVALHO;— Sr. presidenle, sinto 
muito acliir_me em Jivergencia com o meu nobre amigo, 
senador p,ia provincia de Minas-GcracS que acaba de 
fallar. 1 

0 Sr- ^asconcellos:—E eu lambem sinto muito. 
0 Sn. )IAS Df. Cabvalho: — E'certo que esta minha 

divcrgencij vai jar um grandc prazer ao nobre senador 
pela provincia (j0 jc ]alicir0j que tanto se occupon 
cm mostr^j. qUC n^s nao eslavamos de perfeito aceordo 
nesta que-ta0 eleitoral. 

0 \sconcei.los; — E' verdade, e dabi lirou um 
grande arilmient0 

0 Sn. I)us de cakvalhq- — Mas isto prova quecada 
um do no, se jirjge pCias Suas proprias conviccOes... 

OSR. (■ 
0 SR. 

andido Dorges:—Apoiado. 
Dias de Carvalho:—.... quecada um vota sc- giiiulo os lr,ncipios que aJopta na materia de que se trata. 

® '''n- uAndido Borces: —E' verdade. 
0 Sr-^iASDE Carvalho:—V. Ex. bade ter a bondade de man 0 requcrimento c o additamento, para eu 

(livor ao i ^ senado quaes sao os pontos em que estou de 
BCC0" ",'liquclles em qucdivirjo dos meus nobres col- 

q ' .n *"tisfei'0-) 
- ir','r;si,iente' dou o meu voto a favor da primeira mo- cao o ere(,jja jie[0 pQjjj.g senaiior pela provincia da Bahia, 

IKirque eiltcnj0 (jUC> n-0 ilaven(j0 ra7.,-,eg muito fortes para 
. 'enador negue a qualquer de seus collegas as in- que 

formacoe," 
gar ao il. que elle cxige do governo, nao as devemos ne- 
poder jalustrado senador, que pede esclarecimenlos para 

■ um voto consciencioso sobre a importante male- 
1 ' kid'-" c'105 occul'ri- S. Ex. moslrou plenamente aneces- n':' '0 cn que estava do obtcr todos os esclarecimenlos 
d V)essoverl10 "ie pudessc ministrar, atim dc que elle 
S0U S('ttC0rn0 1'evla dirigir 0 scu voto na quesUTo princi- 

sena' eu' scn'10res' qoem concorra para negar ao no- e jm'jior os esclarecimenlos deque ellecarece? Fora 
Se|"i r,ailda injHStica, mcsmo falta do consideracao da mi- 
" la iirir'- 1)01S' votarei a favor do requcrimento por CS la auaie'ra raza0- nao 6 so esta, senbores, a razao 

Vo ouJ vo10 a iavor do requerimento. 0 nobre senador 
Cr dos n1 na0 es,ava na casa qoando S. Ex. o Sr. minis- 
"uando eo0Ci0Sda fazenda, em um aparlo dirigido a mim, 
nara ilareu perguntava se o governo estava habilitado 
coii 10 cl1 0xecuca0 a lci I118 88 discule tao promptamenle 
, j,-A ,0 reclama para poder servir neste mesmo anno, 
rc'cimcnae respondeu que o governo tinba todos os cscla- 

oS circr08 n^ssarios para proccdor desde ja a divisao 
p ijilos eleitoraes, conformc o projecto propCe. 

, r a |ntei tambem se o governo estava habilitado para 
r' .<niczi'eslSna-ao l'os ft'd'01'83 'l"8 competem a lodas as 
" Jivarp5 do imperio, c S. Ex. ainda mo rcspondeu afilr- 

" iliscui18"'8- pessoas que so deriio ao trabalho de ler 
L TO do 80 8ue pronuueiei na scssao de 28 do mez passado 
''ljs 0 mcontrar cssa affirmativa do nobre minislro. Sc, 

110 ' [overno csta habilitado com os dados indispensa- 
11 
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veis para dar prompla exi ciifao a lei, apeoas etla seja 
promulgada, porque razao liavcnios dc ncgar ao nolire 
senador p;ila provincia da Ualiia, por([ue razao havemos 
de privar-nos a nds mesmos destesesclarecimenlos, quc jii 
o governo declarou que estao cm seu poiler? Por conse- 
quencia, senhores, tcnho duas razoes para mim muito 
imperiosas, pelas quacs devo votar a favor do rcqueri- 
mento do nobre senador pela Bahia, c sinto, como disse, 
afaslar-me da opiniao do mcu illustrado collcga, votando 
desde ja a favor desta moeao. 

0 requerimento do oulro men nobre collcga pcla pro- 
vincia do Para contiim duas paries. Ilequcr S. Ex. que 
se pecao ao governo todas as informafoes remellidas a 
secretaria do imperio alii boje relalivas a  

0 Sr. Vasconcellos:—Este e o do Sr. visconde de 
Jeqnitinhonha. 

0 Sr. Dias de Carvalho :— .... (este e o do Sr. 
visconde de Jequitinhonba) relalivas a divisao dos cir- 
culos. 0 do Sr. Souza Franco diz: • PefJo-se mais 
quaesquer oulras informacijes que o governo tenha sobre 
as eleicoes feitas pelo regimen da lei de 19 do setembro 
de 1855, fn ando no entanlo adiada a discussao do pro- 
jecto. • Xa segunda parte, senhores, discordslambem 
deste meu nobre cellega. Enlendo que sao necessarios 
todos oj esclarecimentos quo exislircm na reparlicao do 
imperio acerca da execuciio da lei de 19 de seiembro de 
1855; mas naovejo neccssidade de que passe a segunda 
parte do additamento, acompanho antes ao illustrado se- 
nador pela provincia da Bahia, que bonlem mostrou 
a conveniencia de virem esses esclarecimentos, sem que 
todavia se interrompa a discussao da materia principal. 
Votarei, portanto, a favor da primeira parte do requeri- 
mento do nobre senador pela provincia do Para ; quanto a 
segunda parte, niio dcscjo, senhores, quanto a mim cabe, 
concorrerpara que seja retiradada discussao umaproposta 
pela qual tanto se interessa o governo. Discutamos nus; 
se nao livermos as informacues duranle a P discussao, 
te-las-hemos duraute a 2', e, se porventura ate a epoca 
em que deve comecar esta discussao taes esclarecimentos 
nao estiverem na casa, cntao bem cabido seni o adiamcn- 
to; mas para que nds tratemos da 1" discussao do projec- 
to nao julgo indispensaveis as informacdes a que mere- 
firo: tendo a discussao comecado ja ha dias, tendo-se 
adiantado tanto, parcce-me que pdde continuar sem in- 
conveniente algum, embora nao estejao presentos todos os 
esclarecimentos. 

Senhores, eu nao poderia volar do oulra maneira 
acerca da materia quc ora nos occnpa, sem que eu con- 
tradissesse aquellas mesmas proposicdes que enuncici 
nesta casa qflando fallei a primeira vez. 0 nobre senador 
que fallou bonlem esta de accordo comigo a rcspeito de 
alguns pontos. Quando fallei a primeira vez disse quc 
meadmirava de queo governo, tratando dc um assumpto 
desta ordetn, nao livesse trazido a casa todos os esclare- 
cimentos qucerao indispensaveis. Tcm-se dito, senhores, 
tem-se repetido na casa, na imprensa, cm toda a parte, 
que a lei de 19 de setembro de 1855 enconlrou grandes 
obstaculos na sua execugao, principalmente pela divisao 
doscirculos; contra esta pane e queprincipalmcnle reca- 
hirao todas as queixas, no entanto niio e sobre este pon- 
to que sao applicadas as rcformas: as refonnas altcrao 
de nm niodo muito sensivel a base principal dessa lei, que 
era a eleifao de um so deputado por circulo, c quer-sc 
que, em logar dc um, sej.io tres os representanles de 
cada circulo. E em que sc funda esta alteragao no nosso 
systema eleitoral ? Funda-se, segundo o que se allega 
no relatorio do imperio deste anno, nas queixas quc teem 

havido contra a lei; mas senhores, quacs silo essas quei- 
xas? Pergunlo: ha sobre a mesa uina so queixa mesmo 
das que sc teem feito sobre a divisao dos circulos? Creio 
quo nao. 

0 Sr. Vasconcellos:—Nio ha nenhuma. 
0 Sr. Dias de Carvalho; — Entretanto o governo 

quo se aprescnta sustcntando com todas as suas forcas 
uma medida desta ordem deve possuir todos os dados, 
deve fornece-los ao corpo legislative ; eis o que quereni os 
autores do requerimento e do additamento. Como, pois, 
senhores, ncgar-se as informacdes que podem guiar-nos 
na qucstao que ora nos occupa? E, se porventura os 
dados que o governo disse quc ja tem cm sen poder 
niio provarcm evidentemente a necessidade desta allera- 
Cao, ntio terao aquelles quo combalem a lei motivos 
muito mais fortes para sc opporcm a quo ella passe, 
para sustenlarcm a sua opiniao? Sem duvida ; e,sc por- 
ventura Lacs e tao importanles forem esses esclarecimen- 
tos de que o governo jii dispoe, cnttio, senhores, nds 
cederemos a evidcncia das razdes; venhao, portanto, os es- 
clarecimentos. 

Eu havia dito quc notava uma grandc difTerenca entrc 
o proccdimento do nobre minislro dos negocios da fazen- 
da o do nobre mlnistrodos negocios do imperio. 0 illus- 
trado senador pela provincia da Bahia coocordou comigo 
nesta observarJo; e eu estimei ver-me apoiado por uma 
possoa de tanta illustracgo o rcspeito no senado, porque 
assim screconhecera que nao teem sido tao impertinentes 
as nossas razdes e que foi muito injusto para comnosco 
o nobre senador pcla provincia do Bio de Janeiro 
quando disse no comeio de seu discurso que a questao 
nao tinha sido scriamcntc tratada, como se os argumen- 
tos quc nds apresentamos nesta casa nao merccessem a 
menor considcracao c fossem tao fuleis quo nao merc- 
cessem uma resposla. Eu nao me occuparei agora do 
fazer longos reparos sobre csse discurso, porque muito 
compclenlemente o Sr. presidente do senado me chama- 
ria ii ordem, e eu quero estar de accordo com S. Ex., c 
nao afaslar-me da questito. 

Tcnho, pois, Sr. presidente, tanto qnanlo e possivel 
justificado o meu volo; lenho mostrado que em uma 
questao desta ordem nao se deve proceder levianamenle, 
e quc procuremos older todos os esclarecimentos quc po- 
dem guiar o nosso juizo : assim, nao posso recusar-mo 
a dar o meu volo ao primciro requerimento, cm que 
forao pedidas as informacdes que o governo confessou 
quo ja tinha em seu poder, como tambcm toda c qual- 
qucr reprosentacao, todo e qualqucr esclarecimenlo quo 
porventura exista cm suas maos, e quo possa guiar-nos 
na solueao a respeilo deste negocio. Nds estamos diver- 
gentes : uma parte do senado acompanha a camara dos 
deputados, julgando que a lei e indispensavel; a outra 
parte, sera menor, mas cmfim a oulra parte do senado 
entende quc a lei nao deve ser desde ja altcrada, que niio 
temos tempo sunicientc para julgar da cxecurao da lei dc 
1855, o aqui, senhores, sem quorcr afastar-mc do as- 
sumpto principal que nos occupa, devo dizer ao senado 
uma verdade, e (5 que a lei do 1855 ainda nao foi execu- 
tada, porque, se atlendcrmos a quo cm 1856, quando se 
publicarao asdivisocs dos districtos eleitoraes do impe- 
rio, cslavamos ja nas vesperas da cleicao; sc atten- 
dermos a que uma grande parte das pessoas que sc pro- 
punhiio a disputar a candidatnra para a camara dos 
deputados recuou desse proposilo por nao saber cm quo 
districto se poderia aprcscntar, porquanto o triumpho dc 
qualqucr candidatura depende muito da organisai;ao dos 
districtos, para calcular os elemcnlos do que pdde dispor 
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o raiididalo; se altcndermos, digo, a todas e tas razGcs, 
fucilmcnlo nos coiivenrereinos do quo a lei de 19 de sc- 
tembro de 1855 ainda nuo foi perfeitamenle c\eculada. 
Iloju quo asdivisucs sao conheiidas, so a lei liver de scr 
executada tal qual exisle, todos e cada um dos que se 
Iiropuzerem a candidatos ao logar de rcpresentanles na 
camam lemporaria podem avaliar as ciroumstancias em 
que se acbao, os recursos do que dispoem, e trabalbar 
fraucamenle para rcalizar a sua candidalura. Islo nao 
acoulerou em 1850; o depois desse anno ainda nao tivemos 
senao eleigues parnaos, feilas com os incsmos cleitores 
que forao entao nomeados,.,. 

0 Sa. vasco.vcellos:—Nos mesmos districtos. 
0 Sr.Dias de Carvalho: ,,.conservando-se todos nos 

incsmos termosem quebaviaosido l ollocadosda primeira 
vez que a lei se cxecutou: portanto, nao podemos allegar 
que lia provas contra a lei, como julgo lor nioslrado a 
primeira vez que me occnpci desta questao. 0 govcrno 
quando teve occasiao de pronunciar-se a cste respeilo, fe- 
lo de uma maneira muito favoravel a lei, e depois dislo 
a lei ainda nao teve exccufao completa : logo, ou nao ba 
lemores, neinreceios, ncm queixas.ounao cslao ainda de- 
monstrados; o so os ba venhio, senhores, esses mesmos 
temores, esses mesmos rcceios, essas mesmas qucixas, 
cssaspresumpcCos, so porventura existem era documentos 
olUciaes; e so nao existem obtenhamos nds a convicrao 
de quo nao ba documentos, nao ha dados sobre os quaes 
assento a necessidade desta mudanfa. Qucr-sc fazer uma 
nova expcriencia... 

0 Su. Vasconcellosi Apoiado. 
0 Sr.Diasde CAnVALiio;—... naoagradou a primeira, 

tentemos segunda.sem conbecermos todos os resullados da 
lei de 1855, porque nao se fez senao uma ''leicao jielo 
systema estabelecido nessa lei. 

Limito-me a estas breves rellexOcs, porque quero dar 
uma prova ao scnado de que levantei-me somente para 
ju tiflcar o meu voto c para dcclarar que approve a mo- 
cao do nobre senador pela provincia da 13abia: quaatp 
ao additamcnto do nobre senador pela provincia do Para, 
approve somente a primeira parto, mas nao a segunda, e 
assim votarei contra o adiamento da materia principal, 
porque desejo que continue o debate, c que ella seja re- 
solvida como parecer melbor ao senado, aittda quando o 
sou voto seja conlrario a opiniao quo tonlio manlfestado. 

Concluida a discussao, o Sr. vice-presidente declarou-a 
ehcerrada, por nao haver casa [)ara se votar; e deu para 
ordom do dia da seguinte scssao: 

A votaciio sobre o requerimento e scu additamcnto, 
c o rcsto das malerias ja designadas. 

Ecvantou-se a scssao a 1 '1 da tarde. 

EM G DE AGOSTO DE I860. 
I'REStUENCIA 00 SR. El'ZEBIO DE QUEIROZ COCTISHO 

MATTOSO CAMARA. 
Summario. — Expedienle.— Discurso c requerimento do 

Sr. Souza Franco — Primeira parle do ordem do 
dia.—Requerimento do Sr. visconde de Jequillnho 
uha. Ucjcicao.— Segunda partc da ordem 
—Reforma eleiloral. Discurso 
valbo c D. Manoel 

Lida a acta da anterior, foi approvada. 
0 Sr. 1" secretario deu conta do seguinte 

expediexte. 
Um oiicio do 1° secretario da camara dos deputados, 

participmdo que por aviso do ministerio dos negocios 
do imperi0 |]e 20 do mez passado constou 4 mesma ca- 
mara qie gua jjagestadc o Impcrador conscnte na reso- 
lucaoda assemblea geral que crea uma nova secrelaria 
de csladj com a denorainacao de secrelaria de cstado dos 
negoi ios ja agricultura, commcrcio e obras publicas. — 
l icou oscnaj0 intoirado. 

Um re(IUerimento das religiosas Urselinasdo Coragao 
de Jesus ja goledade, na cidade da liabia, pedindo a 
concess;0 je juas ou tres i0ierias j,ara aUgmC|,ta de scn 
patnmOjio — commissSo do fazenda. 

REQUERIMENTO. 
0 sn. SOUZA FRANCO; — Pcdia palavra para um 

rcqueriinent0 jc inforn,a(;oes aogoverno ; estas tnforma- 
fOes sac sol)ro 0 numer0 e capilaes das companbias crea- 

i «S-8 ai,l,rovadas P6'0 governo desdc 12 de dezembro de 
.1! 'I(de; 0 rf;r[uer'mento vai ser o seguinte; (Undo) ' ' jnciro que se pecao ao governo, pelos ministerios 

o ""P'rio eda fazenda, as seguintes informafOes: p, a 
imperio 

com a 
nan,50 110 caPital autorisado; 2a, quantas dessas coinP„ "ias constaao governo que se installassem eco- 

"'p lil 0S ?eUS ,rabaIh0S OU OPeraC0es. • , e' "do estas informafoes cu tenbo em vista conbecer ate que[)0nt0 0 espjrit0 de associacao industrial no im- 
P0110 esla animado ou desanimado. 

unbido que um dos defeilos do antigo regimen era a 
l'cn ,.ia animayao quo linba o espirilo de associacao. 
0 crc'' 0 no imperio, ou nas colonias anleriormente, es- 
taN lis ou menos descnvolvido ; o espirilo de associa- 
Can'tinir*m' es,ava desanimado completamcnte, e assim f0? 0| ou, mesmo duranle os primeiros annos da nossa 
t" maidenc'a' com ma's u'oum pequeno desenvolvimen- ' V. sempre desanimado, semprc muito aquem das 
'psenvi es das iudustrias, sempre muito aquem do 
n'ovo cllvimcnt0 Prco'so a um paiz riquissimo, porem 

dia fa't0 do caiiitaes, cm que o espirilo de associacao 
■ roverir reun'r alguns dormcntes, dar-lhe cmprego e aP tar melbor esses poucos capitaes exislentes. 

Dept. . . . . i.,,™115 csseesptnto pnnciptou a ter uma tal ou qual 
ncnle110' nlas f01 nos ulltmos vinleannos, e pnncipal- 

crescin"08 "'Umosdez annos,que elle tevealgnm pequeno 
durantienl0" ^'runs quercm dizer que o teve em excesso 
ilczeml5 3 adminislracio do gabincte anterior ao de 12 do 

tiro; cu, porem, tenbo diversas razoes para susten- 

Hsta "ojuinai tlas companbias approvadas para o ir desdc I , Je dezembro do 1858 ate a ultima data, 
declarat- . . . . . 

do dia. 
dos Srs. Dias de Car- 

A', 10 K boras da manba, por impedimento do Sr. 
presidente, orcupou a cadeira 03^^^ « 
abriu a scssao, cstando prescntes 

tar qtu 
nuito esse minlslcrio nao teve occasiao senao de mostrar 

creabons desejos, porque duranle sua administracao 
(■onvenrao Poucas companbias novas, e tanto mais mo 
tcrio T'0 desta raza0 que, se por um lado 0 minis- 
credit16 0 subslituiu era 12 de dezembro de 1858 pareceu 

i]t.silc pr r]uc nao bavia animacao as companbias creando 
1,1 laddg0 dezoito novos buncos, que alias nao forilo ins- 
tr0U-ss,nem entrarao em operacoes, por oulro lado mos- 
espiril # . 

uem ^ associaCi^o» lancando-se elle, pnmeiro que nin- ' nas vias da reacao a que tcmos cbegado. 

; muito receioso do desenvolvimento (|uc tinha 0 

Eu, 
SC11 anPor,anto' entendo que, sc 0 cspiritode opposicao a 
rcaccalercssor levou 0 minlslcrio de 12 de dezembro a ' ' i de que lancou mao, por outro lado elle conheceu 
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que o espirito de associafao nao estava desenyolvido no 
imperio; senao nao leria creado dezoilo bancos. 

Nao era possivel acreditar de homens series, de ho- 
mens inleressados no progresso do paiz, que olles, se 
conhecessem que o espirito de assoeiacao, que o credito 
estaya muito descnvolvido, yiessem crear uma tao 
grande quanlidade de novos bancos. Se o espirito de asso- 
ciacao e enipreza tivessc sido leyado a excesso, os capi- 
taes estariao todos occupados, empregados ; se os capi- 
taes estivessem empregados, occupados, os novos bancos 
nao os obleriao para funccionarem. 

Para se crear novos bancos era precise que se contasse 
com desemprego de capitaes, o que atii certo ponto s6 po- 
deria attribuir-se ao pequeno desenvolvimento do espi- 
rito de associagao, e, portanto, eu digo quo a idea que pre- 
dominou no ministerio de 12 de dezembro foi que o es- 
pirito de associacao nao estava desenvolvido no imperio; 
entretanto as medidas reslrictivas comecarao a apparecer 
como resultado da conviccao opposta. 

Umpaiz novo como o nosso, onde babitos e diversas 
circumstancias levao muita gente a nao podor fazer uso 
do seu proprio capital, onde as distancias exigemque os 
negocios sejao dirigidos no espirito collectivo, ate pola 
necessidade de que os diversos socios se occupem com as 
diversas transaccoes, que se tornao um pouco mais com- 
plicadas, e emrazao das distancias a percorrer para fis- 
calisar ou arrecadar meios espalhados a credito pela 
vasl-a supcrficie do nosso solo, exige como necessario o 
desenvolvimento do espiritod e associacao. A estas outras 
circumstancias se juntao, e principalmente a de que, 
quanto mais sao escassos os capitaes, mais ha prccisao 
de usar dos que exislem dormentes, reunindo-os, e os 
entregando a credito aos individuos e as associacues. 

Estas iddas demonstrao a necessidade, e necessidade 
muito urgente, de animar o espirito de associacao; en- 
tretanto o que vemos e que elle tem sido muito desani- 
mado, muito peado, e, se estou bem informado, nestes 
dous annos nao se tem formado quasi nenbuma compa- 
nbia, ou sdmente se teem installado algumasdas que exis- 
tiao ja formadas, ja planejadas anteriormente, Espirito 
novo de associacao nao tem apparecido. E em dous annos 
o paiz nao tem marchado ; em dous annos o que se faz 6 
liquidar as transaccoes dos annos antcriores. 

Ora, liquidar as transaccoes em um paiz novo, que 
deve marcbar, em logar do encetar novas, e fazer como 
o homem velho, que, no estado de proslracao da idade, 
abandona os negocios, liquida a sua casa e vai descansar. 
Um paiz, e, raenos ainda, um paiz novo, nao se considera 
nunca em fim de sua missao, para que em novas 
emprezas liijuido as que comecou em tempos do con- 
Canca, e proceda como quem quer acabar com todos os 
seus negocios o trabalhos. Nao digo que se leve o im- 
perio a esse extreme ; porem marcba-se em vias taes de 
liquidacao que, para poder calcular ate que ponto as in- 
dustrias do paiz teem sido peadas no seu desenvolvi- 
mento , precisamos saber o numero das companhias au- 
torisadas pelo governo duranle quasi dous annos, desde 
12 de dezembro de 1858 alii agora, quaes os capitaes 
com que ellas se teem formado, quantas se teem instal- 
lado, e depois proenrarei saber que capitaes ellas teem 
reunido, ou que chamadas teem realizado. 

SenIiore3,eu nao conheco paiz nenhum em que deigual 
sorte se desanimasse o espirito de associacao, o espirito 
de empreza, o espirito de trabalbo e de. industria. A 
Hespanha, que era um dos paizes notados como muito 
estacionario, apezar disso marcha, e lioje com muita 
ammacao. Na fiespanba leem-se formado diversas com- 
panhias duranle os ultimos annos; as emprezas eslao 

animadas ; e ba ale credito movel, quo tem sido condem- 
nado em rauitos oulros paizes, signal de que alii o espi- 
rito de associacao, animado em sua marcha, julgou dever 
chamar para Ibo dar expansao os meios que craprega esta 
nova instituicao. 

Da Franca tambem so diz, e 6 exacto, quo 6 um da- 
quelles paizes onde o credito tem menos desenvolvimento, 
onde o espirito de associacao nlio tem o maior desenvol- 
vimento. Quando se compara a Franca com os paizes 
essencialmcnte commerciaes ou induslriosos, como a 
Belgica, como os Estados-Unidos, como a Inglalerra, 
nota-se que o espirito de associacao, que o desenvolvi- 
mento commercial, esta muito aquem na Franca do que 
esta cm todos esles oulros paizes. Digo proporcional- 
raento fallando, porquo nao comparo a grandeza da 
Franca com a pequenbez da Belgica. 

Vejamos, porem, como e que a Franca, apezar de acro- 
ditar-se e ser verdade que o espirito de industria alii 
nao tem grande desenvolvimento, que o espirito de asso- 
ciacao tem sido pouco animado pelos governos, vejamos, 
digo, como e que apezar disso a Franca marcba. Tenbo 
em miios o Economist de 7 de julbo proximo passado ; ti 
o numero da mais reccnte data quo temos no Bio de Ja- 
neiro, eabisetdizque sd em Paris  Eu nao asseguro 
que seja so em Paris, porque o artigo diz: (tendo) « Pa- 
rcce de uma tabella ultimamente publicada que o nu- 
mero das fallencias em Paris foi 1,157 no anno que 
acabou em 30 jiillio del860. » Depois contiruiao autor; 
(Undo) « Parece lambom dessas labellas que o numero 
de companhias.... (nao sei serefere so a Paris ou a Franra 
inteira; mas pela redaccao devo concluir que falla 
So de Paris.) « Tambem resulla, diz elle, que o 
numero das companhias commerciaes ou por accoes, 
ou por associacSo ordinaria , formadas no anno 
quo se findou no dia 30 de julbo do 1800, foi do 
1,320 companhias (sOmentc cm Paris), as quaes, diz ain- 
da o aulor, que sao 157 menos do que no anno anterior, 
em quo, pois, subiao a 1,477. » 

Foi um anno,portanto,do muito monosdosenvolvlmcnlo 
que o anterior, e lodaviao numero das companbias crea- 
das so em Paris, quo nao prinia por muito desenvolvi- 
mento e animacao do espirito de associacao, foi tao consi- 
deravcl, eo valor nominal do sou capital de 139,600,000 
francos, o qual capital e inferior ao do anno anlerior, 
em 5,000,000 de francos. Eslo capital do 139,600,000 
francos regula ao rambio de hoje ccrca do 51,652:000^, 
e parto de 53,500:000$ linba sido o capital associado no 
anno anterior de 1858 c 1859. 

Ora, eis-abi a Franca digo Paris, unicamente, qno 
nao e um paiz que marcbe, commercialmente fallando, 
com o mesmo desenvolvimento de espirito de associa- 
cao, com a mesma animafSo que a Inglalerra e os Esla- 
dos-Unidos, ainda assim, creando em dous annos com- 
panbias na quantidade e corn o capital avultadissimo 
do mais do 100,000:000$, quo eu acabo do reforir, Icn- 
do a acrcditada foiba Economist de Londres. 

No nosso paiz nao mo consta que nenbuma, ou que 
numero digno do nota tenha sido approvado pelo go- 
verno ; crcio poder dizer quo pela secrelaria do imperio 
e pela sorrctaria da fazemla nao tem sido approvada nos 
ultimos vinte mezes quasi quo companbia nenbuma. 
O quo quer isto dizer? Quer dizer que o espirito deas- 
sociaciio esta desfallecido entro nds, o tao desanimado 
que ba de haver grande difficuldade do o animar, de o 
fazer nascer do novo. 

Da-se a respcilo da industria uma circumstancia, quo 
e precise n5o perder de vista. Antes dclla comecar a se 
desenvolver, nao se tendo introduzido adesanimacao, nlio 
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ha razao para desesperar quo nao se desenvolva depots; 
mas iraando, tendo comecado, vCm desastres, vent em- 
haracos, principalmente legaes, impcdtr a sua marcha, 
o roslaiieledmento da animacao (5 muito mats difficil do 
true era antes delta tor comecado, e tanto mats dimctl 
quanto nao se devia conlav com embaracos pelos poderes 
(iito a haviao procurado animar, e que, abusando da con- 
lianca posta nas suas palavras, tornao ruinosas emprezas 
quo haviao feilo organisar-sc. _ 

Eu vojo que Uomcns ainda os mais cautelosos, ainua 
atruolles cujas doutrinas sao sempre muito conservadoras 
iiesta maloria, eomo o Economist, nao se mostrao ile»- 
animados com fallencias e perdas, que sao o apanagto dos 
actos o emprezas de ganho. 

Esla aconlocemlo agora na Inglaterra que consideiavel 
numero de fallencias de casas, que negociao com pelles, e 
quo tiverao grande desenvolvimento durante a guerra da 
Cvimda, tenha dado logar a queixas sobre o credtlo de 
que abusarao. 

A oslo respeito diz o Economist, no mcsmo numcro 
a quo Ul me refori, o em arligo hem notavel, breve, mas 
muito bom escripto, que so inscreve—0 commemo com 
capital emprestado—, o seguinte. 

Ello coraoca dizendo; « Nds estamos acostumados a 
ler orgullio, e a nos eusoberbecer da extencao a que o 
syslorna do crcdito tern sido levado em nosso patz ; 
estamos no habito de dizer quo por meio delle a ccono- 
mia do capital tern sido mais elevada do que em outra 
qualquer parlo do mundo. » 

Quer dizer que a Inglaterra com capital muito const- 
deravel ainda se ensoborboce, porque o faz augraentar 
pelos meios do credito, nao so julgando dispensada de 
por meio delle economisar capilaes, quo por avultadis- 
simos chegariao para sou uso. Ora, se a Inglaterra, o patz 
dos erandes capitaes, ainda os economisa por meio da 
associacao, polo credito, como 6 que em um patz comoo 
nosso, onde elles sao muito escassos, havemosde pca-los, 
bavemos de nao os economisar, havemos de nao nos 
servir dos meios de animacao que o credito, que o cspt- 
rito do associacao, traz ao uso desses capitaes? 

Nao admira, portanto, que, se na propna Inglaterra 
ainda ha quom queira lodas as vantageus do credito, 
som os ineonvenientes que sao de suanatureza, no lira- 
sil, so o quizesse sem o raenor abuso e nenhuma som- 
bra do risco c prefira-se extingui-lo a soffrer alguns de 
sous ineonvenientes, por certo que compensados por 
grande somma de vantagens supenores. 

0 illustrado escriptor do arligo, ainda depois de la- 
raentar quo o credito traga alguns ineonvenientes, diz. 
(Undo) ' Nada pdde ser mclbor, nem mais necessano 
ao paiz do que nos e agora este systema de credito. Tem 
Sis, '.♦».« - —rsrnas 

os obtem cm quantidadc. Algum grauu r 
como o que falliu, ha de envolver-se ^ tra 

ruinosas; usara do credito para oscapar proviso name ate 
ds consequencias das transaccOes, o por fim ■ 
hade ser doloroso c do gencro que acabamos de ver. 
Pordm como cortar estas evenlualidades? ■ 

n escriptor explica depois como foi que as casas 
due negociao em pelles, tendo baixado os precos com 
a cessacao da guerra, sustenlarao-se a custa de saenfi- 
doS c om descontos obtidos dos bill-brokers, des 
conladores particulares, a semelbanca das nossas casas conlactoms 1. p;stes. descontadores e seu sys- 
particulares .aneanas. mais sar) 
tema, sem o ^ de perdas que os ban- 
estao sujotlos a mais alternauvas 

cos, e comludo tendem a so estabelecer emmaior numero, 
a proporeao que so difficulta a creacao dos bancos. 

0 principal alcance do arligo e, como se v6, mostrar 
que nao se obteem as grandes vantagens douso extensivo 
do crcdito sera soffrer os seus ineonvenientes occasionaes, 
e que os mosmos ineonvenientes das casas descontadoras 
nao sao evitaveis senao pela maior experiencia ao conhe- 
cimento das firmas e de sua solidez, e diz; (lendo) « bs- 
tas reflexoes teem referenda ao modo especial por que o 
syslema de credito se tem desenvolvido na Inglaterra. 
Porcm faetos idenlieos se dao em qualquer outro syste- 
ma extensivo de credito. Disponde como qutzerdes, seja 
qual for o syslema, ha de ser sempre difficil reconhecerbem 
o sugeito que merece confianca e o que a nao merece. 
Sempre que o commercio i feito em grande escala com 
capilaes emprestados, uma vez on outra as pessoas que 
nao merefao descontos avultados, que nao raerecao ne- 
nhuns, os hao de obter e ftllir com resultados dolo- 
rosos.» 

Entre nos, que estamos na intanciado credito, preten- 
de-so escapar ainda aos menores ineonvenientes, e o go- 
verno atira-se contra todos e contra tudo, porque ha al- 
guns vicios que convinba ir exlirpando gradualmente, 
sem as censuras e descredito, que complicao, porein nao 
melhorao a siluacao, e sem a pretencao de restnngiraos 
curtos prazos de Londres os pagamontos quo as dislancias 
tornao muito mais demorados entre nds. 

Mas accrescenta elle entao, e estas palavras em minha 
opiniao sao muito notaveis: (tendo) -Tinhamos imagtna- 
do que poderiamos evitar estas calamidades por meio e 
doutorices sobrc o meio circulantc (doctoring of the 
currency) on dissertaeoes sobre o meio circulante: 
a"ora, porein, temos lido licSes mais aproveitaveis. . 

0 E' digno de nota que tambem na Inglaterra se tenha 
aueridonmelliorar o meio circulantc, e com disposicOes 
legislativas diroctas, com doutrinas, que e a mellior tra- 
ducfao do tcrmo doctoring. 

0 Sr. visgonde de Jequitinhonha ; —0 doctoring 
em doutrina bancaria. 

0 Sr. Sodza Franco: —Diz o nobre senador que 6 o 
doctoring cm doutrina bancaria, c diz perfeitamente 

'JC O facto e quo a Inglaterra marchava sem muitas fallen- 
cias antes que as doutorices viessem perturbar a cireula- 
cao Veiu a reforma bancaria de 1844, e as leis de 1845 
para a Escossia e Irlanda; probibiu-se a creacao de mais 
bancos de emissao, limitou-se a quanlidade do meio cir- 
culante fiduciario, tudo isto lirmando-se os legtsladores 
nos doctorings, nas dissertacoes sobre o »®10 

culante, e a Inglaterra teve de ser salva em 1847 c em 
1857 nelo bom senso com que suspendeu as leis que 
er3o as conclusoes legislativas desses doctonngs ou 
lf"Nem" por esses doctorings, ou antes por causa 
dclles a Inglaterra nunca soffreu mais embaracos no 
sou commercio do quodepois do acto do 1844; nunca 
as fallencias forao mais repetidas, as crises umasmai. 
proxirnas das outras, e mais avultadas as suas perd 
de sorte que o Economist, alias da 
furista, diz ja que os 
a experiencia os tem melbor ensinado isto . 
nado que o credito ainda com os seus i. 

o due ba de melbor e mais necessano para aAngla 
terra - que tem perdido muito com as dispostcdes res- 

'"Entre'nds marcha-se exatamente na mesma senda, 
uue a Inglaterra vai praticamente reconheeendo pessima, 

18 
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a de pretender melhorar o meio circular, e desenvolver 
as industrias por meio de doctorings sobre os abusos 
bancarios e individuaes, de bonitas disscrtacoes no par- 
lamento. 

0 Sr. presidente do conseliio ; — Apoiado ; como 
agora. 

0 Sr. Socza Franco: — Ha disserta^Ges para evitar 
outras dissertafGes.... 

0 Sr. presidente do conselho: —E' para evitar a 
discussao ([ue esta na ordem dodia. 

0 Sr. Socza Franco: —.... rjuerodizer, para mos- 
trar que as outras dissertacoes nao servem. 

0 Sr. presidents do conselho: — Scm duvida para 
empatar as outras. 

0 Sr. Souza Franco: — Dealgum meio lia de se lan- 
far mao para se mostrar quo se commettem erros. A dis- 
cussao pGde ser tida por disscrtarao ; mas, quando a dis- 
sertacao (em por fim lembrar que nao se deve confiar 
tan to nas dissertacoes, officiaes pelo menos, tcm alguma 
vanlagem, porque, se todos licarmos silenciosos.... 

0 Sr. presidente do conselho : — Era melhor fa— 
zer urn curso publico do que vir analysar os artigos do 
Economist. 

0 Sr. Souza Franco: —Eu creio que V. Ex. tem 
razao; era bom fazer um curso pdblico oral e ate escrc- 
ver sobre a questao; mas eu nao posso com todos esses 
trabalbos juntos. 

0 Sr. prsidente do conselho: — Ao contrario, tem 
mostrado que pode com muito Irabalho. 

0 Sr. Franco:—Se eu pudesse com todos esses traba- 
Ihosjuntos, tomava o conselho de V. Ex.: fallava aqui, 
dava um curso publico, e cscrevia nosjornaes; erao tres 
meios em logar de um para mostrar que as dissertacoes 
de V. Ex. contra os bancos e commercio nao melhorao 
ninguem, e nem cousa alguma, e para marcar dia por 
dia os resultados fataes que hao do vir das suas medidas 
restrictivas. Mas eis-ahi o que se esta passando na In- 
glaterra: nao desanimarao, nao pe:irao as industrias, nao 
se queixao do desenvolvimcnto do credito; marchao c 
marchao avante; sujeitao-se aos inconvenientes do credito 
que os teem,para poderemobter as grandes vantagens que 
tambem vem do seu maior desenvolvimenlo. E' o Econo- 
mist quern o dizj e a escola conservadora em financas 
que nao admitte grandes innoVacoes, nao as quer, oppOe- 
se a ollas; Wilson, o seu principal redactor,e hoje algum 
e.xcellenle substitutode Wilson,naosei quern e,mas parece 
que a falta dcst*1 magnilico escriplor nao esta sendo sen- 
tida, porque na Inglaterra ha muitos quo o substiluao. 

0 mesmo Wilson tinha em tempo pouco remoto pas- 
sado cm revista os factos commerciaes de Inglaterra, e 
essas queixas, nas quaes elle tomou parte, do grande 
desenvolvimenlo do credito, do grande desenvolvimenlo 
das emprezas ; concluiu comtudo mostrando que nunca 
vira a Inglaterra tao prospera, nunca virase exporlar 
nem importar uma maior sorama de productos, porque, 
como eu ja disseem dia anterior, a maior importacao na 
Inglaterra indica em rogra pagamenlo de maiores lucros, 
que uma exportacao avullada ebem dirigida traz aquelle 
riquissimo paiz. 

Elleentaodizia: • E de tudoistooque ntisbavemos de 
concluir senao que entre alguns inconvenientes que pro- 
cedem do desenvolvimenlo do credito ha grandes vanta- 
gens a esperar delle, e a Inglaterra o tern sentido nos 
grandes^ progressos dos ultimo® annos anleriores a crise 
de loo i r • 

Nao sci o que responder a esles factos, nem como espe- 
rar vantagens das id&s oppostas que dominao hojeo go- 
vorno do nosso paiz. Li ba dias nos jornaes (porque ain- 
da nao live o prazer de obter um dos relatorios do ban- 
co do Brasil este anno; e um docuraenlo que guardo 
sempre, porque eontem factos, c creio que nao se distri- 
buirao); so vi a respeito do Banco do Brasil, de suas ope- 
racOes no ultimo anno, a parte quo foi publicada nosjor- 
naes, o que nao satisfaz, porque nao traz as label las e 
todos aquellos dados que vem nos relatorios ; conto que 
bci de oble-lo, e pelo menos bei do fazer deligencias 
para esse fim ; mas nessc relatorio, ou na parte que eu 
vi publicada, encontrci este trecho, ja do parecerda com- 
missao fiscal; nao vi, nao pude acbar hoje o relatorio do 
Sr. presidente do banco: (lendo) 

• A massa total das operacucs, que no anno 
de 1858 a 1850 se clevarao a sommade 365,884-361 
nao atlingiu senao a de 2'l0.128:10'iS no anno que 
findou em 30 do junlio, sendo para notar-se que esta 
diminuicao se deu proporcionalmenlo em maior escala 
nos emprestimos por caucao. • 

VG-se daqui que, durante o anno financeiro Lancario, 
que tambem so regula pelo anno financeiro do tbesouro, 
durante o exercicio que vai do 1° de jullio de 1858 a 30 
do junho de 1859, as operacoes do banco forao 
trezentos e sessenla e cinco mil e lantos contos 
como eu ja disse ; e que no anno que findou a 30 
de junho ultimo desceu a 249,000:000^, difierenca 
116,750:267)5. O senado sabe quo esta grande difie- 
renca do 116,000:000/), perlo de 117,000:000)5, quer 
dizer—meios com quo o banco fallou as operacoes do 
commercio c industrias. 

Ora,eu nao acredilo que, quando o Banco do Brasil fal- 
tou, os oulros nao faltassem; ao contrario, sei que em todos 
os outros bancos as operacoes diminuirao durante o 
anno. Supponhamos quo fossem 150,000:000/) de cre- 
dito que faltarao as operacoes; piovalvelmenle quer dizer 
que uma quantidade quasi igual de operacoes deixou-se 
de fazer, e deixou-se porque o commercio do Rio de Ja- 
neiro esta se liquidando, e liquidando ba muito tempo; 
esta como estana o lavrador que colhesse e nao planlasso 
raais para o anno seguinte. 0 lavrador pode fazer este 
abandono do trabalho quando qucira descansarpor vclho, 
ou substiluir o sou cmprego na lavoura por oulra qual- 
que industria ; mas um paiz que nao raorre e nem enve- 
Ihece liquidar-se, nao conlinuar as operacoes, nao plan- 
tar para os annos seguintesl nao conlinuar, ou mesmo 
diminuir de proposilo os sous trabalhos 1 

Ora, o que eu notei principalmente foi quo na 
Inglaterra e em outros paizes, ao aspecto do pu- 
blicacGes destas, os accionistas o apracase encommodao; 
os accionistasporqueem regra, quando cntrao com o seu 
dinheiro para esses estabelecimenlos, 6 na espcranca de 
que Ihe de o maior lucro possivel; e esta espcranca 
nao pode levar nunca a exigir um desenvolvimenlo tal 
de operacoes quo, sendo arriscadoo cmprego, prcjudique 
o estado, c de em resultado perdas, que contrariao as es- 
perancas. As espcrancas hem fundadas sao a do maior 
emprego de capital, tao seguro quanto e humanamente 
possivel para dar lucro: os accionistas, portanto, compa- 
rando os annos antcriorcs do maior desenvolvimenlo das 
operacoes feitas com conhecimento de causa, e levados 
os directores naturalmcnte pela consciencia de que nao 
excediao sous devereso zelavSo os intoresscs do banco, so 
convcnccrcm quo cstao agora rccuando muito por causas 
especiacs, contrariasassuasconviccoes, c que o resultado 
e a maior perda ou menor ganho para o paiz e para elles, 
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niio podcrao vcr com salisfacilo a indifferenca com que 
assim se aljamlonao sous inleresses. 

Os fiscacs do banco, que sao tambom accionistas, e 
loom obrigagao do fiscalisar as operacues sem as cmbara- 
5ar, do protegee, do animar os legilimos intercsses dos 
accionistas, dizetn quo olles viio mal com uma frcscura 
quo mo admiral Na Inglatorra, desde que a somma das 
oporacoes diminuo, ha logo apprehcnsOcs e receios. 
Quem estd acostuinado a ler os ndatorios annuos dos 
presidentes do banco do Franca, quo sao prcsidentes da 
nomeacao do goyurno, encontra-os felicilando cm seus 
rclatorios os accionistas de que a somma das operacOes 
tivesso tido crescimento; o fclicitando porque? Por 
muilo obvias razdes. Esso desenvolvimenlo, essc cresci- 
rncnlo da somma das operacoes reduz-sc a dous elemen- 
tos da grande imporlancia para o proprio paiz: ganbo 
para os accionistas, animacao e desenvolvimento dos 
trabalhos, progresso das induslrias e da riquoza pu- 
blica. Ninguom nunca se lembra dedizer que, porque as 
operacOes crcscorao muilo, erao principalmcnle mal para- 
das, mal dirigidas. Nao; acredita-se que em maior des- 
envolvimento do operacoes ha de haver maior somma do 
nscos em pvoporcao, como no monor desenvolvimenlo de 
operacOes ha tambom seus riscos, mas quo a somma dos 
ganhos, a somma das yantagens,ha de sobrepujar semprc 
na mcsma proporciio nos casos do maior desenvolvimenlo 
de operacoes aos dos casos de sou monor desenvolvimento. 

Enlre nds do-lara-se com a maior frescura, e ouve-se 
tambom com resignacao evangelica • que o Hio de 
Janeiro diminuiu as suas operacoes de perlo de 
117,000:000$, sd em relacao ao Banco do Bra- 
silj e, calculando daqui, diremos que diminuiu as 
suas operagdes cm muilo grande quanlidade. > Eu digo 
com resignagao porque nao acredilo quo nenhum brasi- 
leiro nao lenha interesse no desenvolvimento da riqueza 
publica do paiz, riqueza publica que eshi na razao do 
desenvolvimento das riquezasparticulares, de sorte quo, 
quando as operacoes commerciaes e'de todas as indus- 
lrias osmorecao, baixando muilo daquelle grao a que li- 
nhao atlingido, a riqueza e progresses do paiz eslao cm 
grave sofTrimcnto. 

Na Inglalerra toma-so cm muita considcragao cste 
facto, e, desde que as operacOes bancarias dirai- 
nuem, os inglczcs ficao satisfeitos, porque pensao com 
razao quo so diminucm tambem diminuom os ne- 
gocios cos lucros individuaes e do estado. Ninguem vai 
lomar dinbeiro aos bancos, as raixas parliculares, senao 
para negociar, para ganbar; c tanlo maior i o nuraero 
destcs, tanlo maioresos lucros. Ilascmpre no meio desles 
quem faga operagues ruinosas, ha quem va tomar dinbeiros 
para eslragar: isso 6 negocio dos bancos, pcrtencc as 
directonas nao dar dinbeiro senao com muitas camelas, 
o niio e porque alguns poucos cslraguem suas forlunas 
e as que so Ibes confiao, e isto por ma direccao dos seas 
negocios, por infelicidadcs, ou por babitos viciosos, que 
a grande maioria dos induslnosos ba de ser posta sob 
tutela. Nao ha rcmedio contra esses poucos, e pear a 
todos seria o mcsmo que dizer: • Ila cocbeiros maos 
quo fazcra precipitar os carros, acabcmos com os coches 
e cocbeiros. • Nao, senbores, os accidentes, as pcrdas 
bao do haver semprc, c nao 6 por am ou outro acci- 
dente que se faz esmoreccr a marcha de todos os traba- 
lhos bumanos e so pde peas aos esforcos da intelli- 
gencia. 

Eu, porlanto, peco cstas informagdes, porque prcciso 
saber ate quo ponto o cspirilo industrial no paiz tern 
lido esmorocimcnto ', prcciso-o saber, cmbora seja para 
o sentir o o doplorar. E' necessario que o publico o 

saiba, porque, sabendo-o, a opiniao ba de eslremecer a 
vista da quadra dcploravel, bade senlir-se, badepro- 
nunciar-se, ba do rcagir contra csto systema, que nos 
ameaga ruina completa. 

Em um paiz novo como o Brasil, ondo os capitaes siio 
raros (ou repito quasi o que ja disse, mas por outras 
palavras e com outro alcance), onde os capitaes'sao es- 
cassos, ondo os nossos babitos fazem quo a maior partc 
os nao emprcgue cadaumporsimesmo.necessitamos quem 
os empreguc, e o meio de os fazer emprcgar e reuni-los 
em estabelecimentos quo os empreslcm. Estes sd podem 
emprestar com vantagem quando outros estabelecimentos 
se creao para os tomar e cmpregar, estabelecimentos in- 
dividuaes, estabelecimentos collectivos, porque, ha na 
massa das emprezas, ba na massa dos negocios do um 
paiz alguns quo s6 so podem emprehender individual- 
mente, outros cm que nao faria bem quem os empre- 
gasse, quem os entregasse a outros; ba, porem, outras 
que precisao cmprehender-so collectivamento, em que e 
so rounindo capitaes que elles podem dar muitos lucros 

O espirito de associagao, porlanto, e a macbina mais 
podcrosa do desenvolvimento das riquezas parliculares 
e publicas, o em um paiz onde o campo a explorer o 
campo a trabalhar, o campo das emprezas c das industr'ias 
esla (digamos assim) desoccupado em grande parte, d pre- 
ciso, sem exagerar as emprezas, rcnovar as antigas e en- 
cetar novas, tanto quanto o permittem as circumstancias 
mas sempre em constante e progressivo aunmenlo. 

Ora, eu o que supponho, e por isso fago o requerimenlo 
e quo ellas teem sido desanimadas a um ponto oxtraordi- 
nario; nao ha novas emprezas, cstamos todos os existentes 
como que fazendo o seu lestamento, ninguem conta mais 
com o dia de amanha, o por caulela liquidao-se os nego- 
cios, ecada um, reuno os seus fundos, cada um guarda 
o que d seu como na vespera de algum grande cataclisma. 
Nesla bypotbese bom d quo sc fagao dissertagues para so 
reconhecer se esse diluvio e inevitavel, diluvio nao sd 
de agua, porem de agua c de fogo (ao menos assim nos 
diz a escriptura sagrada). Se assim tern de ser, reconbega- 
mo-Io para nos pormos bem com Deus e com os nossos in'i- 
raigos, preparando-nos para a elernidade; se o resultado, 
porem, dessas dissertagues puder ser o contrario isto e' 
que temos longa vida, que devemos nos prcparar para ella 
Irabalhando, e traballiando muito, cntao a opiniao que 
se osclarega e Crme na necessidade de oppdr barreira as 
medidas que suppiie e aggravao o cataclisma, e de iniciar 
outras que o previnao ou o afastem do Brasil. 

Sr. presidente, antes de findar nao posso deixar do 
me recordar da simplicidade attribuida ao rustico, que, 
entendendo que poderia fazer a economia da ragao ao 
seu jumento, o privou della por alguns dias, e vendo-o 
morrer de inanicao exclamou resignado : « Sc durasse 
mais tres dias costumava-se a niio comer. . 

O Sa. presidente do coxsELito : — E' a receita do 
Dr. Sangrado. 

O Sa. Sovza Fraxco . — Mas cu nao digo quem e 
o Dr. Sangrado. 

O Sr. presidente do coxseluo: —Em todo o caso 
nao seremos mis. 

O Sr. Souza Franco: — Seroieu? 
O Sr. presidente do conseluo: Naluralmcnte. 
O Sr. Souza Franco—Aceito; mas sem o proposilo 

de faltar com as ragoes. 
O Sr. presidente do conseluo da um aparlc 
O Sr. Souza 1 banco; As minhas sangrias nao se- 
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riao de esgotar completamenle o sangue ; e os nossos 
adversaries nos accusavao de matar de indigestees do car- 
naval o doente, ou de plethora sanguinea ! Que bello 
Dr. Sangrado, o que assim augmenta o sangue aos 
exhaustos! 

0 Sn. presideste do conselho:—Tirava o sangue 
para deitar agua; e o seu systema. 

0 Sr. Souza Franco;—Eu trouse este caso so para 
concluir que receio muito que a exelamacao seja como a 
do rustico. Quando as calamidades assallarem o paiz a 
um ponto extraordiuario, e aquelles que teem o direito e 
o dever de modilicarem situacoes inloleraveis entenderem 
que 6 tempo de substiluir por outros os directores das 
iinanjas, hao de elles sem duvida exclamar : « Se nos 
deixassem mais seis mezes costumavamos o paiz a viver 
sem credito, as industrias sem capitaes, a agricultura 
sem fornecimentos, sem empreslimos. » (Apoiados.) 

0 Sr. presidente do conselho; —Islo e seu, nao e 
de ninguem. 

0 Sr. Socza Franco ; — E* a exelama?ao que se 
deve esperar, e que havemos provavelmenta ouvir. 

0 Sr. presidente do conselho; — V. Ex. dizia isto 
antes de sahir do ministerio? 

0 Sn. Socza Franco:—Nao me recordoagora do que 
disse, e s6 do que V. Ex. esta fazendo, para deplorar que 
o nao faca, de furmaamerecer o meu pequeno concurso. 

0 Sr. presidente do conselho: — Porque nao 6 
possivel que contente a todos; V. Ex. nao se contenta 
com todos. 

0 Sr. Souza Franco: — E' isso; eu queria que 
V. Ex. contentasse a razao e o maior numero; eu lia- 
via de ir com elles ou dear abandonado, como uma 
ovelba desgarrada do rebanho, e acredite que, quando 
euvisse o maior numero seguindo a V. Ex— 

0 Sr. presidente do conselho :—Nao sedesgarra, 
porque esta em um bom aprisco. 

0 Sr. Souza Franco: — Eu vou raandar o meu re- 
querimento; V. Ex. nao se incommode, porque sao 
informafoes que peep. 

0 Sr. presidente do conseluo : - Nao me incom- 
modo com tao pouco. 

0 Sr. Souza Franco ; — Amanha hei de pedir a 
V. Ex. que me de, isto d, por meio de um requeri- 
mento, aqnellas informagoes que ja pedi sobre o preco 
por que foi coqpprada a prala na Inglaterra. 

0 Sr. presidente do conselho ; - Pdde fazer os 
requerimentos que quizer : todos os dias um. 

0 Sr. Souza Franco : — Eu sinto que o nao possa 
fazer todos os dias. 

Fa-lo-hei quando puder e quando o meu dever m'o 
ordene. Por agora pejo ao Sr. presidente me mande pa- 
pel para redigir este. 

( 0 orador e satisfeito.) 
Veiu entao a mesa o seguinte 

Requerimento. 

• Requeiro que se pegao ao governo pelos rainiste- 
rios da fazenda e do imperio as seguintes informaffles : 

- 1 -1 A lista nominal das corapanhias industriaes 
approvadas e autorisadas desde 12 de dezembro de 1858 
at£ a ultima data, com adeclaracao do seu capital. 

« 2"- Quantas dessas companhias consta ao governo 
que se tenhao inslalado, e come;ado seus trabalhos e ope 
rafoes.— S. 11. — Souza Franco. » 

Foiapoiado, e ficou adiado por se ter pedido a pa- 
lavra. 

0 Sr. 1° secretario participou quo acabava de re- 
ceber uma participacao do Sr. senador visconde de Sa- 
pucahy de que se aehava anojado, em consequencia do 
fallecimenlo do uma sua cunbada. 

Ficou o senado inteirado, o mandou'-so desanoja-Io, 
Comparecerao no decurso da sessao mais 8 Srs. 

senadores. 

PRIMEIRA PARTE 1)A ORDEM DO DIA. 
requerimento. 

Submetlido avotacao, por tor ficado encorrada a discus- 
sao na sessao antecedente, foi rejeitado o requerimento do 
Sr. visconde de Jcquitinhonlia, propondo que se pedis- 
sem ao governo todas as informacoes reraettidas a secre- 
taria de estado dos negocios do imperio, relativas a divi- 
sao dos districlos elcitoraes; o ju)gou-se prejudicado o 
additamento do Sr. Souza Franco. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

REFORMA ELEITORAL. 

Continuou a la discussao., adiada pela bora na sessao 
de 3 deste mez, da proposicao da camara dos deputados 
alterando algumas disposiciies da legislagao eleitoral. 

0 SR. DIAS DE CARVALHO: — Sr. presidente, o se- 
nado acaba de rejeitar a mocao do nobre senador pela 
Bahia, pedindo os esclarecimentos que o governo pudesse 
ministrar para babilitar-nos a formar um juizo seguro e 
consciencioso a rcspeito da matcria de que nos oecupa- 
mos. Apezar de ter o governo declarado que possuia 
todos os documcnlos precisos para execucao desta lei, 
n is toremos de rcsolver a questao sem possuir docu- 
mento algum que nos esclareca. A rejeicao do requeri- 
mento do nobre senador pela Bahia prova quanto a mim 
que debalde nos cansaremos em demonstrar que o pro- 
jecto vindo da camara dos deputados nao deve ser apjiro- 
vado ; elle o sera, embora a sua conveniencia nao tenha 
sido ainda demonstrada, embora a epoca em que a dc- 
eisao vai ser dada seja a mais inopportuna possivel. 

0 nobre senador pela provincia do Rio de Janeiro, o 
unico que defendeu a proposicao vinda da camara dos 
deputados, cometou o seu diseurso por mostrar que nao 
tinha sido apresentada contra o projecto razao alguma 
que demovesse aquelles que peosiio que o projecto convem 
aos interesses publicos a negarem-lhe seu voto ; S. Ex. 
disse mesmo que nao linba ouvido razOes serias contra o 
projecto. A apreciagao que o nobre senador fez das opi- 
nioes manifestadas por mim o polo meu nobre collega, 
senador pela provincia de Minas-Geraes, que fallou de- 
pois de mim, nao rot parece justiflcada pelas razoes 
com que o nobre senador sustcntou o projecto. Se os 
argumentos que n6s produzimos nesta casa para 
mostrar a inconveniencia da lei nao sao bastantes 
para lovar o senado a um voto de rejeigao desta 
raedida, acredito tambera que as razdes produzidas pelo 
nobre senador cm sua sustcutacdo nao podem convcn- 
cer-nos do que ella meroce as bonras da approvagao. 

0 nobre senador, querondo sustentar a opporlunidade 
da raedida, contra a qual nos haviamos feito algumas re- 
flexoes; mostrando que uma alteragao radical no systema 
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de nossa eleicao niio devia ser decretada neste momento, e 
quo as disposicCies deste projecto iao ferir dircitos que 
nao tinhao sido allorados pcla Icgislatiio anterior, na 
parte em que se ampliao os circulos do mna maneira 
muito differente daquella por quo tinhao sido organisados 
em virtude da lei do 1855; o nobre senador, digo, que- 
rendo sustentar a opportuhidade da medida, perguntou 
quando julgavamos nds que houyesse opportunidade na 
aprosontatao deste projecto, perguntou S. Ex. se a al- 
terajao devia ser no jiriuiciro, no segundo ou no ler- 
coiro anno; e para justificar a conveniencia de sercm 
propostas ostas altcracdes no ultimo anno da legislatura, 
em quo a camara quatricnnal lem detenninaro periodo 
da sua durafao, dizia S. Ex. que, se porventura medidas 
desta ordem fossem adoptadas nos annos anteriorcs, re- 
sultaria dahi a falta de for^a moral na camara dos do- 
putados para poder continuar a legislar, resultaria a 
necessidado de sua dissolutjao. Mas creio que este ar- 
guraento do nobre senador havia sido ja prevenido no 
senudo, o, se bom me rocordo, nesta mesma discussao. 

Sonborcs, nao precise ir procurar as praticas dos 

outros paizes, quando tenho exemplos da propria casa- 
0 nobre senador citou o facto das instruccOes de 26 de 
marco do , 1824; mas este facto nao prova cousa al- 
gurna. Uma conslituifSo tinha sido olTereci la, accila e 
jurada pcla nacao ; era prociso que, cm virtude dessa 
constituifSo, so proceliesse as eleicOcs, e, nao existindo 
ainda o poder legislative para dar o rcgulamcnto elei- 
toral, forcosamentc o govorno devia da-lo, porqne nao 
havia entro nds nenhum exemplo a segnir-sc a esse res- 
peito. Nds tinhamos tido a assemblea constituinte, olla 
fdra dissolvida e croou-se uma assemblea geral legista- 
liva, divididaem duas camaras; como, pois, se havia de 
fazcr a eloicao dos mcmbros desses dous ramos do poder 
legislativo, sem que o governo, usando dos poderes que 
nao lite podiao ser enUTo contestados, desse uma norma 
regulamontar das eleicues? Portanto, o exemplo das ins- 
truccOes de 26 de marco de 1824 nao prova cousa 
alguma. 

Nonbuma das outras pequcnas altcracoes que so fi- 
zerao ncssas instrucc-oes foi radical : versarao ellas sobre 
o dircito concedido aos eleilores de preoncher as vagas 
de deputados e senadores que so dessem durante a le- 

• gislalura, o quo niio linha relacao alguma com o sys- 
tcma elcitoral, sobre a ampliacao ou restriccao de cir- 
culos e sobre pequenas outras modificacOcs desse regu- 
lamento. 

Sob o regimen das instruccOes de 20 de marco de 
1824 estivemos nds ate o anno de 1842: nesse anno 
fui quo pelaprimetra vez o governo se jutgou anlori- 
sado para inlervir no regulamento das eleicoos; um de- 
creto foi expodido, c par clle se fizerao as eleicoes da le- 
gislatura de 1843. Qualquer que seja minha opiniao 
acerca desta questao, e inteiramente inutil discuti-la 
boje. 

Creio quo, em consoquencia mesmoda expedigao desse 
docrolo e da necessidade de rever-se a legislacao de 1824, 
foi que o corpo legislativo se occupou deste assumplo e 
decrelou no anno do 1846 a lei de 1!) de agoslo, que re- 
gulou de novo o proccsso eloiloral. E em que anno 
foi decretada essa lei, senliores? Um anno antes daquelle 
cm que a legislatura devia terminar suas funccOes ; a ca- 
mara dos deputados continuou, pois, a funcc.ionar no res- 
lo do anno de 1846, o funccionou todo o anno do 1847, 
sem quo ninguem reclamasse, sem que se reconhecesse a 
necessidade de sua dissolucao. 

Fm 1853 tambem um anno antes daquelle em que a 
camara devia terminar suas funccOes, fez-se uma reforma 

radical no systema da nossas eleicoes; em logar de se- 
rem ellas feitas por provincias, determinou-se que fossem 
fellas por circulos do um deputado; foi por conseguinta 
tambem um anno antes quo a camara terminasse legal- 
monte as suas funccOes, e ella nao foi dissolvida ; conti- 
nuou a funecionar, e eu nao sei quacs fossem as razoes 
que justilicariao nessa epoca a dissolucao da camara. 

Portanto, senliores, os exeraplos quo temos do nosso 
paiz sao todos contra a praticaque agora se qner inslau- 
rar, isto e, do reformar a lei de eleicoes em pontos muilo 
essenciaes nas vesperas das eleicoes. 

Eu disse a primeira vez que fallei que entrava em du- 
vida se o governo, apezar daraelhor vontade, apezar de 
ter todos os esclarecimentos, como disse que tinha, po- 
dcria fazcr a divisao dos circulos eleitoraes do impcrio, 
marcar o numero dos eleilores que devem dar todas as 
freguezias, e fazer tudo isto depois de promulgada a lei, 
que nao sei quando sera, a tempo de chegar a todas as 
provincias do imperio, aos mais remotos confins deste 
vastissimo territorio, quando esta lei torn de scr execu- 
tada no Impcrio do Brasil, cuja extensao e difficuldades 
do ooramunicacao ninguem ba que desconbeca. 0 que se 
respondeu.senhores, aeste argumento? Ainda nao houve 
uma razao que nos conveneesse de que nds nao tinhamos 
motivo algum para cbamar a altenciio do senado para 
este ponlo, que contimio a considorar como importante. 

Nas vesperas de uma eleicao, pdde-se dizer no dia da 
eleicao. e que se ha de fazer a divisao dos novos circulos 7 
e que se ba de saber quantos eleilores dara esta ou aquella 
parocbia? 0 resultado nao pdde ser senao o de precipi- 
tar a execucao dessa lei, e entio, senliores, nds, que in- 
vocamos os successes de 1857 para juslilicar a necessidade 
de tempo, de prudencia e de informacoes, para proce- 
dermos como devemos em casos taes, como, senliores, 
havemos de aceitar esta lei, que nao pdde ser bem execu- 
tada sem tempo e sem informacoes, se um anno depois 
da lei do 1835 o governo nao pude fazer uma divisao sa- 
tisfactoria? 

Se foi sobre este ponto principalmente que versarao 
a maior parlo das queixas contra a execucao dessa lei, 
como e que boje vamos confiar ao governo a mesma 
arma para usar della, ainda com muito menor espaco 
de tempo? K esperamos nds uma execucao mais acer- 
tada do que aquella ? Eu dou tudo quanlo se quizer 
pcla capacidade, pcla intelligenoia, pela actividado dos 
actuaes Srs. minisfros; mas nao posso consenlir que so 
diga que elles teem qualquer desses titulos em maior 
grao do que tinhao os seus anlecessores no anno de 
1856. Se, pois, estes nao puderao fazcr uma divisao 
satisfactoria, posso dizer, fundado nos factos; « Yds nao 
a farets mais satisfactoria, nom tao satisfactoria, como 
a que dies lizerao. » 

E' nolavel, senliores, quo o corpo legislativo, ouvindo 
todos os dias, em todas as sessoes, queixas a este respeito, 
guardasse complelo silcncio, nao apparecesse um sd pro- 
jecto, nao apparecesse uma sd medida iniciada para regu- 
lar de novo a divisao geral dos districtos; que as infor- 
macoes pedidas nao fossem ministradas, porque mo 
consta que provincias ha que ainda nao satisfizerao a exi- 
gencia das infortnacfles feita pelo nobre marqucz do 
Olinda no anno de 1858. 

Se, pois, taes informacoes nao exislcm ainda para 
sobre' ellas basear o governo a deliberacao que dove 
tomar cm um assumpto que intcressa a todos e a cada 
um dos cidadaos, nao sd aquellos quo teem de repre- 
sentar o paiz, como aquelles quo teem de concorrer 
para a eleicao desses reprcsenlanles, como e quo nds 
vamos conliar ao governo uma attribuicao, quasi na 
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certeza de que elle nao podera fazer, por nielhores que 
sejao 03 seus desejos, o que convom aos interesses do 
paiz inlciro? 

0 nobre senador a quem eu me tenlio referido, e que 
teve a bondade de lomar em consider,'irao alguns de meus 
argumentos contra a lei e de refuta-los, disse-nos que 
die nio podia comprehender nem explicar a contra- 
diccao cm que achava os membros da opposirao nesta 
casa. 

Comecarei |>or fazer uma obseryacao. 0 nobre senador 
nao foi justo quandodeu o norac de membros da oppo- 
sifao a todos os senadores que teem-se opposto a esta 
lei; nao argumenlou logicamente quando quiz fazer de 
senadores que votao individualmente, que cada um tern 
o seu modo de pensar, que cxaminao os negociossegundo 
sua iotelhgencia, quando quiz, digo, fazer acreditir na 
e.xistencia de uma opposicao systematica pronunciada 
contra esta lei, quando quiz fazer suppor a necessidale 
de combinacao para virmos diseutir nesta casa uma ma- 
teria em que cada um pode, nos diversos ponlos a que 
ella se refere, pensar de uma ou de oulra maneira. Eu 
declaiei-me era opposicao a toda a lei; nao acho nella 
nada de bom, o complexo de suas disposicdes dcstrde 
qualquer idea que eu adoptaria isolada c em outras 
circumstancias; nao^olopor nenhumdcseusieiragraphos; 
mas porvonlura estao obrigados a pensar do mesmo modo 
os nobressenadores que seachao de aecordo coraigo em 
rejeitar a leii nesse ponlo, que c oessencial, asseguroeu 
ao nobre senador que estainos Concordes; todos os Srs. 
senadores comigo teem fallado a respeito desla questao, 
todos elles sao accordes em declarar que votao contra a 
lei, que entendem que ella nao deve passar ; ha um que 
rcjeita um paragrapbo, outro que o approva, um quo 
rejeita esta idea,outro que a adopla; mas, como ilaligaeio 
destas malerias resulta para todos c cada um de nos a 
convicrao deque a medida nao e boa, estaraos deinteiro 
accordo em que nao devemos dar um voto de approvafao 
a esta lei, mesmo para que ella passe da la para a 2* 
discussao; nao acbamos o complexo das mcdidas con- 
veniente, nao adoplaraos a maior parle das proposicOes, 
e alguns nao adoptao nenhurna. 

E' esta a contradiccao em que o nobre senador apa- 
nhou os que elle chama membros da opposirio? Longe 
de acbar eu molivo de censura em um caso como estc, 
quando diversos membros se pronunciao a respeito de 
qualquer materia, contestando-a no seu ponlo de vista 
principal, mas discordando nas suas dilferentes paries; 
longe de acbar eu um raotivo de censura paraaquelles que 
assim pcnsao ; longe de exigir que elles se combinem 
todos nas mesmas ideas, no mesmo pensamento, para que 
assim se possa dizer que ha homogeiicidade na opposi- 
rao, eu enlendo que e o que convem cm uma casa como 
esta. Senbores, aqui nds devemos trazer o rcsultado de 
nossos pensamentos, de nossos esforcos, de nossas 
convicfdes; nao sera convcniente que preslemos on 
negucmos um xolo a qualquer medida, jjorque ella 
parte de um ou dc outro lado; e mais proprio da orga- 
nisacao de um eorpo como esto que os homons uao es- 
tejao todos Concordes cm todos os ponlos c detalhes de 
uma lei qualquer; e assim que so pode cslabelecer uma 
discussao interessante, uma discussaocm que sejao sus- 
leutados os principios, cm que nao baja nada depessoal: 
portanto, todo o csforco do nobre senador nesta parto 
i m querer demonslrar que nos nos rcunimos aqui sem ter 
combinado o que havemos de dizer, expressando cada 
urn o seu pensamento, foi bablado; longe de ser um mal 
para esta casa, eu continiio a sustentar que e um hem 
essa pequena divergencia sobre os detalhes, desde que 

existe o concurs©, que nao sepdde negar, dos volos de 
todos para rejeitar a medida. Se, pois, como digo, ba 
alguma divergencia quanto a detalhes, nao existe dis- 
cordancia alguma no prineipio essential, que e o de re- 
jeitar a lei: nisto todos os Srs. senadores que se teem- 
pronunciado a respeito desta questao estao de perfeito 
accordo. 

Notei, Sr. presidente, que um dos argumentos em que 
principalmente se estribou o nobre senador pnra sus- 
tentar a conveniencia da lei foi o seguinte : • Quando 
a camara dos Srs. deputados tcm votado a reforma elei- 
loral, quando a lei de 1855 se acba completamente dcs- 
moralisada, o que pretende a opposicao? . Senbores, 
se o argumento do illustrado senador, a quem ora res- 
pondo, tem tal forpa que deva fazer com que nos calc- 
mos na questao eleitoral, enlao esse argumento ha do 
concluir para tudas as proposicOes. Desde que a camara 
dos Srs deputados enviaraosenado uma proposifao, seja 
ella qual for, o senado nao pdde discuti-la,nao pode exa- 
mina-Ia, nao pdde rejeita-Ia, porque essa proposifao 
traz comsigo o apoio de 360,000 cidadaos que con- 
corrdrao para a eleifao da camara, segundo a opiniao 
do nobre senador. Um tal argumento vale tudo, ou 
nao vale nada: se vale, o senado d um eorpo inulil; 
enlao as proposifOes que vdm da oulra camara, vislo 
que ja trazem em sen apoio o voto de 360,000 ei- 
daos, devem passar nesta casa sem discussao, o se- 
nado deve ser apcnas o registro por onde passem 
as medidas dc que tralar a outra camara. Mas « 
esta a intelligencia que so tem dado constantemente, a 
intelligencia que se pdde dar, na nossa fdrmadegoverno, 
na nossa organisafao pulitica, ao modo de proccder do 
senado? I'ois quando o poder constituinte creou duas 
camaras com ignaldade de direilos, fazendo com que cada 
uma intcrvenha livrementc na approvafao ou rcjeifao 
das medidaspro])ostas pela oulra,pdde umtal argumento 
servir do peso na balanca de nossa aprcciafao ? Qual d 
a proposifao que torn vindo da camara dos Srs. deputa- 
dos que nao tenha sido sujeila a exame, a discussoes, 
salvo quando o senado se julga sulficientemcnle escla- 
recido a respeito das materias, ou pela eslrcileza do 
tempo julga opportuno adoptar as medidas que Hie sao 
enviadas sem debate? Haexemplos, eu o recouhefo, de 
lerem passado nesta casa, sem discussao,orfamentos, fi- 
xafao de forfas de mar e de terra, e oulras medidas in- 
dispensaveis a marcha da administrafao; mas niio tenlio 
idtla dc que medida alguma de organisafao, quer jioli- 
tica, quer administrativa, tenha sido votada no senado 
sem que elle tenha intcrvindo com o sou exame accura- 
do, com uma profuuda discussao. Isto o que provapara 
mim e que o senado, como parle integrante do eorpo 
legislative, exerce tao plenamente os direitos que Hie 
competcm no exame das proposifOes vindas da oulra 
camara, como a oulra camara exerce as mesmas allribui- 
fOcs nas proposifOes que Hie sao rcmettidas do senado. 

E argumentarei ainda com esta considerafao: se a ca- 
mara dos Srs. deputados represcnta esso numero de ci- 
dadaos, o senado represcnta igual numero dc cidadaos, 
porque para o senado nao vfim senao aquelles que sao 
cleitos por esse mesmo numero de eleitores que coucorro 
para a eleifao da outra camara.... 

0 Sn. Vasconcei-los •—Apoiado. 
O Sr. Dias de Carvalho : —... e se 360,000 cida- 

daos valem para preponderar na balanfa politica da 
outra camara, esse mesmo numero vale para preponderar 
na resolufao e deliberafio desla casa: a este respeito so- 
mos pcrfeitamentc iguaes, porque os que vi-m para 
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afiui s;1o o resiillado tla oleivao feita pela mesma ma- 
ncira, on quasi da mcsma rnaneira por que se faz a da 
outra camara ; pela mesma maneira quero dizer quanto 
a concurrenda do mesmo numero de eleitoros, ainda 
quo niio soja actualmenle pela mesma maneira quanto ao 
modo da elcicao, porque a nossa 6 feita por provin- 
cias, e a da camara por circulos; mas, quanto as pessoas 
que concorrem para designar os represcntantes da na- 
<ao, quer de uma, quer de ontra camara, o numero e 
exactamente o mesmo ; por conseguinte, ficamos perfei- 
tamente equilibrados quanto a origem electiva ; o que 
o senado resolve e lao prestigioso como o que resolve a 
camara dos Srs. depulados. 

Vamos a oulro ponto. . A lei de 1855 esta complela- 
mentodesmoralisada.. Senhore5,p<ide-seanirniardogmali- 
cametUe que a lei dc 1855 csta complelamente desmo- 
iais.it a? Ouem a desmoralisou, senliorcs ? Quaes sao 
os aclos que provao essa desmoralisacio? E eu jti disse 
quo, so \icios c defeitos tinhao apparecido na execucao 

a ot o 18o.>, esses vicios, esses defeitos, nao tinliao 

l0 rTl^'ores «lo que os que se notarao na execucao das 
fnrnr.^1 <

t
!rl

1
<m:s' Alos'''ci que esses vicios e defeitos, que 

men in 0 i 05 n0 rc.'alor'0 185", recahirao princijial- 
■iciml S0 ^ a e'eH'a0 primaria, e eu nao via na lei 
t isse t,'" i'"" remc^0' nenhuma providencia. queevi- 
m s nm'i'" "i 0^COri'i'los n:l e'eifao primaria era algu- mas partes do imperio. 

nobr'e sm't^'i010^-V0'tan<^0 a csle mcsmo relatorio. que o 
dade en n " 1 lsse I00 nao tinha sido citado com lideli- 
mosfre ..... ' ''e('U ''Ue 0 aPresenle "a casa, que leia, que 
citac-m .1 <'"e

1'
)onto eu faltei a fidelidade que devia na 

r-.', t
/

lsSB Jocumento. Eu li-o por intciro na parle 
deivei i1 maneira Por 'I11® a lei tinha sido executada, 
nobre ye"'a^e' 05 pontos de duvida que o 
era a re 1.'. ^° t

1
ln a oncontrado na execucio da lei, como 

duvid is I 0 ' ' ma'or'a ahsolula e de algumas outras 
bouvesse lie ■' . 'S c'uaes PeJia ellequeo corpo legislative 
nJo omitH nn!erP'; 0 Seu Pa" resolve-las; mas 
modo nor J!*1 yra 1ue tinha relacao com o 
relatorio il ■ I" •S<. ra0 as eleicoes; e o que vejo neste 
nao vi ciimi 'T "0,ave' foi o que aconteccu no Ceara ; 

Pois, senho .{'l0-S ^ 0alras P^inc.as. 
frccuez'ias .i,,"? occ"rrencias havidas em duas ou tres 
ellas fosse,n o ma S0 Provinria, por mais graves que 
tes inn .1...' CI1 na0 I""0 attenuar, erao bastan- 
visao dos , ir"uios

1S3r comPletMllcnte a lei quanto a di- 
' cnirelanto que contimia o mcsmo systema quo esla em •   o mes 

imperio? As des. , Pratlca nas eleicoes primarias do 
das durante as .q0.'- OCBOrr''las no Ceara forao pratica- 
feitasern virtude !fIT P.Iimarias' c essas eleiC^es forao 
projecto con ±da lei de ,8Ui; a <•« 1855 e o actual projeclo conserving i»to; a lei tie 18.)o e o actual 
I'ois, se alterlo -t ■ 1?

sam?smaf<5rmadeeleicOes. Em que, 
Ibora o estadoa iS .lsP?s'fnes cxistcnles? Em que se me- 
■somente de am.' l*" ^rncousa nenbuma. 0 que se trala 6 
deem, en, lo'oi'r 'l'^' 0S c'rcu'os e dofazercom que elles 
e seeundario "ou .I""'lres r('presentantes; tudo o mais 
razao tinha en C?I'se,'uencia deste principio; logo, 
oluciaes in format-,-,,. r ,'uc "ao bavia nos documenlos 
Gvo Para considera/ ''i"0 ''^'""tassem o corpo legisla- 
nobre senador a consid 01 ,:'0 <lesvautajosaraente como o 
no dizer que uma jej ^'ds potlemos ter o dircito 
sustentar a conveniencia dliu"^'"' ProP6r sua reforma, 
lisada e o que eu com«.n ' ,mas ,axa-|a ae desmom- 

A lei foi executada nm 10 n0bre scnador- 
alguns faclos desamdw 80 ve

1
z'.nessa execucao apenas 

reprovar mm ,i .r Xelsse derao, que n6s devemos 
fez o govern.. ernos .s,iSmatisar; mas pergunto: o que para punir os autores desses factos? Ellcs 

forao graves; seus autores deviao ser conbecidos; o que 
se fez contra elles? Quem foi punido? Quern foi respon- 
sabilisado ? Eu nao quero entrar em questoes pessoaes ; 
mas e bom que se saiba disto; que se commetlerao factos 
criminosos; que ficarao impunes; que se pedirao provi- 
dencias para melborar a execucao da lei, como se pdde 
ler na falla do tbrono: enlrelanto o governo nao nos diz: 
« Eu fiz isto, pratique! aquillo, fiz taes e laes esforcos, e 
todos forao baldados ; 6 precise que me habiliteia com 
estasou aquellas medidas, para que possa dar liel execu- 
cao a lei. • 0 que se propue? Uma alteracao de circulos. 

0 Sr. Vasco.ncbll.os: — A lei dos circulos nao e res- 
ponsavel por estes atlenlados 

0 Su. Dias de Carvalho: Diz muito bem o mcuhon- 
rado collega, tjue a lei dos circulos nao e responsavcl por 
esses atlenlados; eslii concorde com a minbaopiniao, por- 
([ue a lei dos circulos nao aileron a forma da cleicao pa- 
rochial, e, se factos criminososteem-sedadona cleicao pa- 
rochial, se providencias sao necessarias para quo elles 
se nao rcproduzao, propenl.ao-se as medidas que se jul- 
gar indispensavcis; mas nada scmelhante vejo eu que 
solicite-sc do corpo legislalivo; todas as medidas se redu- 
zem a ampliaros circulos! 

Scnbores, nao quero acompanhar o nobrc senador, c 
entendo mcsmo que nao e conveniente acompanba-lo no 
tcrreno para que elle quiz cbamar a queslao. S. Ex. 
nos disso que a fraudo tinha viciado o processo clcito- 
ral e alterado a verdadeiraexprcssao das urnas; S. Ex. 
acresccntou que, se naotivessem sidoas violenciasatrozes 
c pcrscguicOes, talvez que na camara dos depulados nao 
se senlassem alguns dos raembros que nella sc scntao. Eu 
considero esta argumentacao como muito inconvenienle; 
eada um dos ramos do poder legislative 6 indopendentc 
nos actos que pratiea em virtudc da constituicao ; cada 
um delles tern o direito de reconbeccr a validade da 
cleicao dos seus membros; desde que a camara dos 
depulados se pronuncia a favor de uma eleicao, nao 
6 no senado que se deve avivar a lembranea de 
taes vicios, ainda quando reconbecidos fossem, por- 
que isso autorisaria as represajias, e eu nao desejo 
autorisa-las, nao quero cbamar a questao para esle 
terreno, entendo que elle d inconvenienle ; so podera 
notar-se vicios e abuses em uma cleicao, se esses vicios 
e abusos podern dar occasiao a que entrem cm qualquer 
dos ramos do corpo legislalivo membros que nao entra- 
riao a nao sc damn taes factos, procuremos polos meios 
competentes remedia-los, corrigi-los; mas nao desvir- 
luemos a eleicao reconhecida por qualquer dos ramos 
do poder legislalivo, para evitarmos questoes sempre 
desagradavcis entre ramos de um poder quo dove con- 
ervar-se em toda a harmonia. 

0 nobre senador, notando a conlradiccaoem queeu me 
acbava com alguns dos mcus nobres collegas, pediu que 
nds a fizessemos desapparecer, ou que dissessemos o que 
c que pretendemos, para podermos marchar em har- 
monia comnoseo raesmos , c assim obtormos o 
triumpho da vcrdade. Sr. presidenle, as palavras que 
cu disse ba pouco tralando deste assumplo moslriio 
quo mis nao precisamos dc outra cousa mais do qua 
do accordo em quo cstamos a respcilo da inconve- 
niencia da lei; todos nos eslamos eompenetrados de quo 
nao convtim que a lei seja adoptada; por eonsequencia, 
estamos de accordo sobre o ponto principal. Como e, 
pois, que so nos pede ainda que nos ponhamos em har- 
monia comnosco mcsmos? Que mais harmonia se quer? 
Entao 6 neccssario que a harmonia se cslenda a todas as 
razucs, a todos os motives, para quo nos cheguemos a 
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uma conclusao? Somos nus obrigaclos a argumcntar com 
as mesmas razucs, a estabelecer a mesma fdrmade argu- 
montacao para poJcrmos estar cm barmonia ncsla casa? 
Nao, scnhores, cslamos de accordo na conclusao ; e 
quanto basta. 

Ropete-se, scnbores, qnc esta lei linha o apoio de 
pessoas muito respeilaveis do parlido liberal, quo ncsle 
sentido,oa quasi cm idenlico scatido, forao olTerecidasas 
pnmeiras propostas acerca da eloi^ao por circulos; citao- 
se nomes para mim ainda'boje muito respeilaveis: mas 
a que vcm tudo isto, senhores? Nds cslamos tratando boje 
de fazer triumphar esta ou aquella opiniau? Aiuda nao 
disscmos ao senado que nesta queslao procurava- 
mos fazer prevalescer esta ou aquella opiniao; nao, 
senhores;lemos aceilado a queslao no lerreno em que 
todos a poJem defender ou contrariar : para que, 
pois, se vao buscar esses nomes respeilaveis, como 
querendo impbr-nos a sujeicao ou a acquiescencia 
ao pensamento deslas notabilidades do parlido liberal, 
que aniigamente figurarao nesta casa? Mas sera o argu- 
mento do nobre senador laoconvincente para quem pres- 
taya a attengao que dcve a esta matcria? Eu digo nao. 
Nbs approvamos em 1835 uma idea que linha sido rc- 
duzida a projecto delei, quo eslivera em discus.s;io cm 
1848, e que fbra entao aceila pelo senado, nao me re- 
cordo se em v? ou se em la discussao; sbmente 
que aulorisava a divisao das provincias em circulos 
de um deputado ; foi neste terreno quo a lei se discu- 
tiu no anno de 1848, quando en live a bonra de vir ao 
senado como ministro do imperio. Eu estara, pois, com- 
promettido por essa idea; nao sustentci oulras.e em 1855 
aceitei essa mesma idea ; o que imporla quo antes ella 
ttvesse siilo proposta por outros em differenles lermos ? 
Pois porventura ignora alguem que nos corpos delibe- 
raliros nem scmpre se obtcm o triumpbo complcto de 
uma idea e pclos meios que ao scu autor pareciao mais 
convenientes? Qne ellc e muitas vczes obrigado, para 
conscguir o bem que deseja, a condcsccnder com os 
seus collegaS> a subordinar-se a uma ou outra modi- 
ficacao, om que concorda a maioria do corpo a que clle 
pcrlcnce? Se a maioria do cada uma das camaras estevc 
de accordo na conveniencia da eleicao por circulos de 
um so deputado, pode cxigir com razao quo voltcmos 
atras, ao mesmo ponto de partida, so porque outros 
assim pensao, e que sejamos obrigados a repndiar opi- 
nioes que abrafamos e suslentamos como optimas, 
por entendermos que convinbao aos inlcresscs pu- 
blicos? Pois prefere-se ao voto dado nas camaras 
a opiniao de um ou outro racmbro de qualquer opiniao 
politica ? Mas vamos ao essencial, scnbores : quando 
esses i I lust res membros do parlido liberal sustentarao 
nesta casa a conveniencia da eleicao por circulos de dous 
ou ile tres deputados elles tinhao um fim, quo a lei 
de 1855 nao teve ; propunbao elles a divisao das pro- 
vincias em circulos, para o flm de se elcgcrem nelles um 
senador e dous deputados ; esta divisao nao foi admil- 
lida pelo volo do corpo legislalivo ; prevaleseeu para a 
eleicao de senadorcs a eleicao por provincias, c para a de 
deputados a eleicao por circulos de um so: para que, 
pois, se vai buscar a opiniao manifeslada em um senlido 
diverso daquelle em que a lei passou annos depois9 

Quer-se levar-nos ate as consequcncias do projecto ori- 
ginal? Nao; o senado propoz esta alleracao na proposicao 
vinda da outra camara, a outra camara aceitou-a, boje e 
"ma lei ij0 nj0 quefmos vollar atras. Porlanto, os 
argumentos que se procurao dednzir dos principios sus- 
lenlados outr'ora por aquelles chefes muito respeilaveis 
i o parlido liberal, de que melembrarci semprecom viva 

saudade, nao bao de levar-nos aaceitar boje proposicdcs 
que nao sao feitas com o mesmo fun, c pelo mesmo modo 
porque forao aprcsentadas as suas ideas. 

Prelende-se, scnbores, que a approvacao desta lei vein 
dar aos represenlanles da nacao na camara quatrienal 
mais prestigio do que aquello que Ihes resulta da elei- 
cao actual. Nesta parte eu acompanbo inteiramcnte a 
opiniao ja manifestada pelo nobre senador pela provincia 
do Par,4; o prestigio da eleicao nao resulta do maior ou 
menor numero de votos dos cleitorcs que concorrem para 
ella; creio quo tao prestigiosos sao os deputados das 
provincias do Amazonas e de Santa Catbarina, com o sett 
pequeno numero do elcilores, como os do Minas-Gcracs 
com os seus 1,500 ou 2,000. 

O Sn. Vasconcellos: — Apoiado. 
O Sn. Dias de Cahvaiho: — Nao e o numero dos cH- 

tores que concorrem a eleicao dos deputados o quo Ibos 
da maior ou menor importancia; as qualidades pessoacs 
do cleito sao as que podem dar-lhe maior ou menor po- 
pularidade, augmentar ou diminuir o grao de considcra- 
Cao quo adquirircm como represenlanles da nacao. Se tal 
principio devesse prevalecer, se o deputado de um cir- 
culo para o qual concorrcsscm 120 ou 200 cleitorcs ti- 
vesse mais prestigio do que aquelles para os quacs 
concorrcsscm apenas 80 ou 100, entSo era precise fazer 
de novo a subdivisao, para pbr os represenlanles da 
nacao cm barmonia  

O Sn. Vasconcellos: — Apoiado. 
O Sr. Dias he Garyaliio: — ....com esse prestigio, 

para quo todos fosscm o resullado do mesmo numero, 
para que se nao podesse dizer quo erao uns superiores aos 
outros na considcracao que devem merccer os membros 
do corpo legislalivo. 

Senhores, rosumindo os argumentos aprosentados pelo 
nobre senador pela provincia do Uio de Janeiro, que nao 
acbou nas considcraipies feitas por aquelles que se teem 
opposlo ao projecto nada que niereccsse consideracao, a 
quo sc reduzem? Como eu fiz nolar, a opiniao da cama- 
ra dos deputados dcve preponderar nesta discussao para 
levar de vencida o senado, afun de quo o voto de 3o0,000 
cidadaos, j.'i pronunciado a favor da medida, nao seja 
rcpollido polo volo de 300,000 cidadaos quo ainda teem 
de julgar desta mesma medida; o outro argumenlo e que 
esta lei e mais liberal do quo a que passou, Ora, senho- 
res, eu niio negarei jamais a adhesSo que voto as ideas 
liberaes; tenho-as soguido constantemente, na prospe- 
ridade, assim como na adversidade; e de certo se eu 
visse, como o nobre senador, um triumpbo das ideas 
liberaes nesta lei, pdde ser que esta consideracao me 
irrastasse a votar por ella ; mas eu tenbo a infelicidade 
de nao ver, como o nobre senador, esse triumpbo das 
ideas liberaes. Quo me imporla a mim que os deputados, 
cm logar de serein cleitos por circulos do um so, sejao 
eleitos por circulos de tres? O que ba nislo de mais libe- 
ral? O que eu observe nesta proposicao e que se fa 1 sea 
o principio cardeal da eleicSo; vejo quo se concedem au- 
lorisacoes quo cblo uma intcrvcncao muito direcla da au- 
loridadc no regimen cleitoral. 

Senhores, preslemos a nossa attencao com toda a cal- 
maaos resullados deste projecto. Eu nao quero dizer que 
o govcrno pratique aquillo de que von fallar; mas.desde 
que uma lei pdde prestar se a um manejo qualquer, nao 
sc diga que e trabir os principios liberaes combater essa 
lei, nao adoptar a toda a prcssa as medidas que cllaen- 
cerra. 

Senhores, ea nao trouxc todos os incus apontamenlos' 
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pnrqnc tinlia esporanca de qua algumoutro nobre senador 
te apresentasse na tribuna para sus entar a lei, paracom- 
bater, nao digo os meus argumentos, mas os argumentos 
do nobro senador pela provincia da Bahia, que fallou 
tao eloqucnlemente, qne levou a ronvicfao ao animo de 
todos a respeilo da inconvenicncia desta lei, ou, pelo me- 
nus, aodc quasi todo o senado; eu nao esperavaqueo scu 
discurso ficasse semresposta; e agora sinlo a falta dosses 
aponlamenlos para cuntinuar os rcjwros que eslou fa- 
tendo. 

Eu bavia considcrado eslc assumpto; as provincias do 
imperio teem diverso numero de rcpresentantcs; as que 
teem Ires depulados ficao agora com a eleicio por provin- 
rias, laes sao o I'ara c Piauby, c as que passao a dar 
dous depulados, nas quacs os circulos sao provincias in- 
tciras; ha oulras que teem seis depulados ou mulliplos de 
ties ; estas provincias neccssariamente hao de ser dividi- 
das em dons ou niais circulos de Ires depulados; mas ou- 
lras provincias teem numeros que nao se combiuao com 
esle multiplo de Ires, como e a provincia de Minas-Geraes, 
que tem do dar seis circulos de tres e um de dous ; a 
provincia da Babia, que lem de dar quatro circulos de 
tres c um de dous ; a provincia de Pcrnambuco, que 
tem treze depulados, bade dar tres circulos de Ires, e dous 
circulos do dous, porque nao pdde dar quatro circulos 
de Ires, licando so um depotado, porque um nao faz cir- 
eulo. 

0 govcrno e quern ha de fazcr csta divlsao; e que re- 
gra tem elle para faie-la? Nenhuma. Enlao pdde, con- 
forme quizer, dividir cs circulos segundo a conveniencia 
dos candidatos; nao digo que o faca, eslou fallando em 
these, nao faco applicacao alguma ; porem, repito, quan- 
do uma lei [side prestar-se i manejos, que nao sao con- 
venienles, nao me digiio que e liberal; e uma lei que 
enlrega nas mSos do governo o fuluro dos rcpresentantcs 
da nacao, scm Ibe marcar as regras indispensaveis para 
provenir abusos nesta divisao. Sc, pois, o governo nao 
tern regra alguma nesta divisao, pode formar os circulos 
do dous c do Ires como Ibe aprouver, e, na separacao 
ou annexacao, dar mais umdeputado a lal ou lal circulo, 
nao pdde cnlrar muito o interesse individual quando 
haja um govcrno quo queira consullar cssc interesse? 
Na designacao das freguezias o mesmo n5o pdde dar- 
se ? Notc-se que a lei de 1855 tinba determinado quo 
os circulos constassem de freguezias que estivessem 
em conlinuidadc; nao sc podia passar as freguezias 
de um muuicipio vizinbo, saltando por outras freguezias 
do mosmo municipio, para com ellas formar-se um col- 
legio diverso, porque se atacava a conlinuidadc; emre- 
tanlo o governo foi illudidonas informacOcs queobteve : 
ba freguezia que esUi do lal sorte collocada pela divisao 
que os clcilores do mesmo circulo passao por ella para 
virem votar no sou circulo, ao mesmo passo que os 
dessa freguezia vito formar circulo diverso, tendo de pcr- 
correr dezenas de leguas. Ja se vfi quo este principio de 
conlinuidadc, expressamentc dclenninado na lei, ainda 
assim nao foi observado; e foi dahi principalmcnle 
quo vierao as queixas, por isso quo se dizia: "Bois nds 
estamos a poucas leguas do logar onde se rcunem os 
eleitores desle circulo, e entretanto manda-sc-nos votar 
daqui a vinlc ou I r in la leguas? • Pois bcra, argumenloeu : 
sc a lei dol85&, detcrminando exprcssamenle que na di- 
visao fosse observada a conlinuidadc das parocbias, ainda 
assim essa continuidade nao se consullou, ainda assim so 
flerSo abusos que cumpria ter reparado desde logo, como 
e que boje, determinando a Ici que o governo consultsrd 
essa conlinuidadc quanto for possivel, se espera melbor 
resultado da divisao? Estas palavras, meus senliores, — 

lanto quanto for possivel—na linguagem da administra- 
Cao quer dizer: — fazer o que ella quizer— ; a admi- 
nisltacao ba de consultar a continuidade, se assim con- 
vier aos inleresses, senao diri:—nao foi possive).— 
Ilavcra para islo algum remcdio? Nao; se o nao bouve 
quando a lei era lerminanle, como ha de haver quando 
ella da srbilrio ao governo? 

0 Sk. Vasconcellos da um aparle. 
0 Sn. Bias de Carvaliio:—Senliores, se c1 assim 

que se promovem boje os principios liberaes, cu declaro 
que nao acompanbo os sens promolores. 

Sr. presidento, o nobre senador nao foi juslo para co- 
migo quando suppoz quo eu sd tinba acbailo inconstitu 
eionalidade nalei: nao fui eu s6 que fallei sobreeste ponlo, 
tambem nisto estou de accordo com o nobre senador pela 
provincia do Para, qne antes de mini tinba notado, nSo 
digo - inconslitucionalidade —, mas desbarmonia com 
a consliluii.ao. Eu fui tao comedido uas minbas observa- 
c6cs que nunca taxei a lei de inconstilucional: o nobre 
Sr. presiilenle nao ouviu da minlia boca essa palavra. 
Eu disse: a lei conccbida como eslii parece (ate disse — 
parece)eslar em desbarmonia como preceito da constitui- 
?ao ; se a lei, disse eu, se limitassc a declarar que as 
a-tuaes provincias do imperio, que dao um sii deputado, 
passariao de ora em diante a dar dous depulados, nao 
acbaria eu nada que notar, era questao de ostatistica. 
A minba durida versou sobro o modo por que esta re- 
digida esta disposifiio: a constituicao admitte quo liaja 
provincias no imperio que leubuo um sii deputado e o 
sou senador; prccoituar em uma lei emanada do corpo le- 
gislativo —nenhuma provincia dar.i menos de dous de- 
pulados, - dizia eu, estas duas disposicOes nao estao 
em barrnonia. 

Pois pdde-se fallar com mais respeilo de uma propo- 
sicoo quo ncni ao menos ainda e lei? Pois o nobre se- 
nador pdde sustenlar a questao nesle Icrreno ? 

0 nobro senador disse: • Nao, esta disposifao refere-se 
as provincias actuaes » ; mas eu referia-meas palavras da 
lei, e as palavras da lei teem tanto vigor boje como teriio 
amauba, e entao o corpo logislalivo cingir-se-ha antes a 
sua exeencao do que a da constituifao; diri : . Esli 
estalielecido por uma lei feita depois daconslituicao que ne- 
nhuma provincia tera menos de dous depulados. • Vai-se 
crear uma provincia em terreno que tem populafao, mas 
que as exigrncias do service tornao necessario que alii se 
cree uma administracao, para melbor zclar os inleresses 
do estado; essa provincia nao tern populacao sufflcienle 
para dar mais de um deputado; o que se ba de observar? 
0 preceito da constituicao ou o da lei? Dir-se-me-ba: 
• 0 da constituicao • ; e enlao estarei de accordo. Mas 
para que cstabelecer um axioma que nao esta de accordo 
com a constituicao! Entio sojao claros, digao: — taes 
e taes provincias, que ora dao um so deputado, passario 
a dar dous;—se assim sc fizer, cu nao questionarei mais. 

Portanlo, o nobre senador estava em sen direito sus- 
tonlando quo o artigo era constitucional; mas nao devia 
altribuir-mc o que eu nao tinba dito. Julgo a propo- 
sito cbamar a questao para o sen verdadeiro ponto do 
vista; quando eu disser que uma lei c contra a consli- 
tuicio, nao recuarci som que me conventao de que es- 
tou em erro; mas, quando peco explicacOes do quo esta 
escripto, nao so pdde dizer quo combato a lei sdmenln 
porque ella e inconstilucional. 0 nobre senador pdde 
reconhccer que nesta parle nao me julgou como cu de- 
sejava que fosse julgado. 

Sr prcsidonte, nao tenho aqui o projeclo • V. Ex 
nianda-mc o da mesa? 

(0 orador e salitfeito.) 

20 
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Senhores, se o govcrno tcm tanto empenlio cm 
fazer com que esta inediila passe, enlao scja logi- 
co , proponha, nao a altcrafao que esta no pro- 
jccto, proponha a altcrafao conveaicnte ; o corpo le- 
gislativo pode reunir-se no mciado do anno que vem; 
pefa ao menos 8 mezes para dar exccucao a esta lei, 
pefa mesmo urn anno, nao vejo grave inconveniente 
nesta disposifao; eu nao volarei por clla, mas dcsejara 
ao menos que, para cohonestar a justifa, aprudencia, o 
acerto das deliberafues, nao se quizesse tomar o pcriodo 
de dousmezesdoespafamentodaseleifues como sufficiente 
para uma regular execufao da lei. Sr. prcsidenlc, eu fal- 
lava ha poucos dias, e contava a lei como se tivesse passado 
nos primeiros dias do mez de agosto; mas sera possivel, 
senhores, que esla lei passe ate 15 de agosto? Euduvido 
muito, porque alei depende de ires discussdes, c o senado 
vi hem que os membros que se teem opposto a esla 
medida, que a julgao radicalmcnte prejudicial, hao tie 
cmpregar os rccursos legaes, hao de usar do direito 
que o rcgimento Dies concede, combatendo-a cm lodas 
as snas discussdes. A victoria nao ha de estar da nossa 
pane, e verdade ; mas devemos fazer a diligcncia, deve- 
mos cmpregar os meins ao nosso alcance |iara impedir 
que passe a lei; desde que a consideramos urn mal 
ti dever nosso impedi-lo, procurar evita-lo; e a sasten- 
tacao que nos tcmos feito do direilo que nos assistc de 
contrariar as disposifdcs desta lei e toda fundada nas 
disposifdes do nosso regimento, fundada na convenien- 
cia publica. 

Senhores, cu fallei da primeira vcz sohrc a inconve- 
niencia de urn dos artigos desle projecto, que torna mais 
cxtcnso o circulo das incompatihilidades: nao vi ainda 
uma rcsposla salisfactoria a esle prinripio. Ale aqui es- 
tava inhibido o funccionario que exerciajurisdicfdo cm de- 
tcrminados circulos depodcr ser cleilopor dies;agora por 
esta lei ampliiio-se os circulos; lodos aquelles que antes 
desta lei cslavao no scu pleno direito de poderem apre- 
sentar-se como candidatos sao privados de um direito 
que Ihes assistia ale o prcsente, e sem quo se Ihcs de 
tempo de poderem tomar suas medidas. Eu nao advogo 
aqui interesses individuacs a'guns, como me pareceu 
dar a cntender o nobre senador quando fallou a este 
rcspcito, dizendo que eu comhatia a lei porque clla 
nao atlendta aos interesses individuaes. lla de me per- 
doar o nobre senador que assim se exprimiu que Hie 
digi que amesquinbou um pouco a queslao ; nao trato 
de pessoas, trato de principios; a queslao no terreno 
em que a collocou a lei do 1855 era muito sustenlavel, 
cu a recebi nesse terreno, c nao sei se a rcccberia no 
terreno absoluto.^a menos que nao preccdesse uma re- 
forma da constituifao, porque, so ella fosse proposta, de- 
tlaro com franqueza que acompanharia os queponsas- 
sem nesse sentido ; mas, nao havendo a rcforma da con- 
stituifao para tomar as incompatihilidades absolutas, 
forfoso e nao ir alem daquillo que a convcniencia do 
servifo jiode exigir. 

Senhores, o espaco quo se da i suniciente ? De cerlo 
que nao; porque a lei bade cbegar a muilos pontos 
lalvez depois de estarem convocadas as assembleas paro- 
chiaes, c lalvez nomeados os eleitores. Eu repilo: o go- 
verno nao p<jdc altcrar aquillo que esta eslabelecido jwr 
lei; nas epocas marcadas na lei de 1846 as assem- 
bleas parocbiaes hao de reunir-se, as funcfocs incum- 
bidas a differcntcs auloridades hao de praticar-sc, a 
menos que nao tenha passado esta nova lei, que cu 
sostento que nao pdde passar no corpo legislalivo, ser 
sanccionada c remetlida a lodos os pontos do impcrio 
antes quo comece a execufao da lei dcl846. E', portan- 

to, do necessidade que se dettm espafo maior; se qucrem 
proceder razoavelmenle, adiem ja as eleifdes, convo- 
que-se a assemblca geral para mais larde, se (5 que ha 
tanto empenbo cm que esla medida seja votada desde 
ja. Eu nao votarei por cstas medidas; desejo que esta lei 
caia, nao quero conservar suspensa esta espada dc Da- 
mocles sobre a cabefa de ninguem; o men voto (5 que 
regule-se a lei; mas, como lenbo quasi ccrteza de que a 
proposifiio da outra camara ba de ser convertida cm 
lei, emprego os mcios que o rcgimento mc da para dc- 
morar a sua passagem. Se eu tivesse cerlcza de que o 
senado mc acompanharia no voto de rejeifao, eu de- 
sistina de fallar, e diria : •Vamos rcjeitar a lci« ; mas, 
se a proposifiio tern de ser convertida em lei, cu cxcrfo 
o dever que me impoe a miuba conscicncia empre- 
gando os meios ao meu alcance para empedir que ella 
pisse ; e, se posso emprcgar estes meios, nao se me deve 
negar o direito dc usar da palavra tantasvezes quantas 
o regimento me pcrmiltc, sem que por isso merefa a 
cmsura de atrapalbador. 

Sr. presidente, tenbo usado da faculdadc que o rcgi- 
mento me conccdia.fazendo algumas obscrvsfOes sobre o 
discurso do nobre senador, a quem agradefo o haver 
tornado em considerafiio as reflexCes que fiz contra o 
projecto. Vou sentar-me, declarando que nao posso dar o 
meu voto ao projecto que se discute; rcjeito-o cm todas 
as suas partcs, em todas as suas virgulas e pontos; nao 
admilto delle cousa alguma, especialmente na epoca em 
que cstamos. Voto contra o projecto. 

0 SU. D. MANGEL pronunciou um discurso. 
Dada a bora, o Sr. vice-prcsidente dcclarou adiada a 

discussao, e don para ordem do dia da seguinte scssao a 
continuafSo da mesma discussSo. 

Levantou-se a sessao as 2 3/4 boras da tarde. 

CO-1 Begguio 

EM 7 DE AGOSTO DE 1860. 

PRESIDEXCIA DO SR. MANOEL IGNACIO CAVALCANTI DE 
LACERDA. 

Sc.mmarto.— Expediente.— Uequerimcnto de urgcncia 
c discurso do Sr. Silvcira da Molta. 0 rcqueri- 
mento i relirado.— Ordem do dia.— Rcforma eleilo- 
ral. QuestOes de ordem c observafues dos Srs. vis- 
conde de Jeqnitinhonha c 1) Manocl. 1'assa a propo- 
sifao em l" discussao e cntra em 2." Discursos dos 
Srs. Souza Franco e D. Manoel sobre um requori- 
menlo para que esta discussao scja por paragraphos. 
A's 10 boras c 50 minutos da manha o Sr. presidente 

abriu a sessao, cstando presentes 30 Srs. senadorcs. 
Lida a acta da anterior, foi approvada. 
O Sr. 1° secretario dcu conta do seguinte 

EXPEDIENTE. 

Um aviso do ministerio dos negocios do impcrio, re- 
mettendo, em virtude da rcquistfao do senado de 2 deste 
mez, cGpias, nao sd do requerimento em que Frederico 
Hamilton Soulbworlb pediu se Ibe inandassem demar- 
car cm logarcs separados, sendo comprebendida cm um 
delles a fazenda denominada de Joao llranco, as datas 
de terreno que Ibe forao concedidas por decreto de 2 
de outubro de 1858 para minerafao da turba na pro- 
vincia da Bahia; como lambem do aviso que em de- 
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ferimenlo a cs.se rcquerimento foi expeiiido ao presi- 
denle da rcferida provincia na data de 8 de novembro 
do dito anno. — A quem fez a requisifao. 

Urn olbcio do 1° secretario da camara dos deputados 
acompanhando as Ires seguintcs 

PropotifSet. 

1 .a • A assemblea geral resolve •. 
« Art. 1.° E' o govcrno aulorisado a mandar matri- 

cular e adinillir a acto: 
« | 1.° Do 1° anno da faculdadc de dircilo do Recife, 

precedendo exame e approvaijao dos prcparalorios que 
Ihes faltdo, os estudanles Vicente Jansen Pereira, Manoel 
do Souza Rolim de Alcncar, Manoel Scares da Rocba, 
Candido Valeriano da Silva Freire e bacbarcl cm 
lelras Joaquim Alves Conli. 

• 2-" Do 1° anno da faculdade do medicina da 
cbrtc, precedendo cxame de bistoria, Antonio Speri- 
diilo Mattos do Prado, Jacinlbo Cardoso da Silva e Jose 
Lino Pereira Junior, depois de screm approvados nos 
exames prcparalorios que Dies faluio. 

• 3.° Do 1° anno da faculdade de medicina da Ralua, 
Olcgario Ferreira Randeira e Joao Augusto Nepomuceno 
Machado, depois de approvados nos exames preparato- 
ries que Hies faltao. 

■ § i.0 Do 1° anno do curso pbarmaceulico da cfirlc, 
Belarmino Jose Ferreira da Silva, depois deapprovado 
no cxame de mathemalicas. 

• | 5.° Do 1° anno da faculdade de medicina da Babia, 
o alumno do 1° anno do curso pbarmacculico daquella 
faculdadc Jeronymo Lourcnco de Araujo, que frequcnta 
a aula de anatomia, depois do approvado no exame de 
pliilosopbia; c do 2° da mesma faculdade, Manoel 
Ignacio Lisboa, que frequcnta o 3° anno do referido 
curso pbarmaceutico, precedendo os exames de philoso- 
phia c anatomia geral e descriplix a. 

• | G.0 A mandar admittir a cxame de anatomia, que 
frequcnta eomo ouvinle na faculdade de medicina da 
cdrte, Marcos de Oliveira Arruda Filbo, nao podendo, 
porSm, |iroseguir no 2° anno sem scr approvado no 
cxame do bistoria. 

• Art. 2.° Ficaorcvogadasasdisposivoes emcontrario. 
•Pagoda camara dos deputados, 1 de agostode 1800. 

— Comic de Ilaependij, presidente.—Antonio Pereira 
Pinto, 1° secretario. —Condido Mendet de Almeida, 
2° secretario. • 

2.:' • A assemblea geral resolve: 
• Art. 1.° E'o govcrno aulorisado a mandar admittir 

a matricula do 1° anno da escola central da cortc, ficando 
dispensado do exame de bistoria, Joao Alves Pinheiro 
de Carvalho ; no 2" anno, Alcino Raptista Monteiro; c 
no 4°, Antonio Luiz da Cunba Rabiano, que frequentao 
a mesma escola eomo ouvintes. 

« Art. 2." Ficao rcvogadas as disposigoes em con- 
trario. 

■ ^ Pago da camara dos deputados, 4 de agosto do 18G0. 
— Conde de Baependg, presidente. — Antonio Pereira 
Pinto, 1 secretario. Candida Mendet de Almeida, %0 

secretario. • 
3." • A assemblea geral resolve: 
• Art. 1.° E' o govcrno aulorisado para mandar ma- 

tricular c admittir a acto do 1° anno da faculdade de 
medicina da Babia o estudante Marcos Antonio Mon- 
teiro da Silva ; do 1° anno da faculdade de dircito do 

Recife, o estudante Miguel Figueirua de Faria, depois 
de approvado no cxame de pliilosopbia ; e do 2", o estu- 
dante Ernesto Julio Randeira de Mello, depois de appro- 
vado nas matcrias do 1° anno. 

• Art. 2.° Ficao revogadas as disposigGes em con- 
trario. 

■ Pago da camara dos deputados, 4 de agosto de 
18G0. — Conde de Baependy, presidente. — Antonio 
Pereira Pinto, 1° secretario. — Candido Mendet de At- 
meida, 2° secretario. • 

Forao a imprimir no jornal que publica os trabalhos 
do sen ado. 

Urn olb iodo Sr. senador Josd Marlins da Cruz Jobim, 
parlicipando achar-se anojado cm consequencia do falle- 
cimcnto de urn seu irmao. —Ficou o senado intcirado, e 
mandou-se desanoja-lo. 

Um requeriracnto da ordem terceira de Nossa Scnbora 
da Conceigao e Roa-Morlc desla cidade, pedindo dis- 
pense dasieis de araoitizagao para poder possnir bens do 
raiz aid o valor de 200:0005. —Foi rcmetlido a com- 
missao do fazenda. 

REQUERIMENTO. 
O SR. SILVEIRA DA MOTT.A : —Sr. presidente, ca- 

bc-me a vez de occupar a atlengao do senado por poucos 
momentos, para tambem fundamentar um rcquerimento 
de urgencia. 

O Sn. D. Manoel: — Nao d para protelar? 
O Sr. Silveira da Motta: — Nao, senhor, e para 

fundamentar um requerimenlo de urgencia. 
0 que tcnbo.cm vista, Sr. presidente, e propbr ao se- 

nado a urgencia dadiscussao da lei cleitoral. 
O Sr. Vasconcellos; — Ja cslii dada para toda a or- 

dem do dia de boje. 
O Sn. Silveira da Motta;—0 requerimenlo que fago 

boje nao pude ser para boje, e para amanba ; esta claro 
que o Sr. presidente nao pdde alterar a ordem do dia no 
sentido que requeiro. 

O Sr. D. Manoel.—Ja prevejoo fira do rcquerimento. 
O Sr. Silveira ra Motta:—Eu requeiro a urgencia 

do projecto cleitoral para quo ello seja prcferido para a 
ordem do dia de amanba em diante a qualquer oulra 
materia, inclusive os requerimenlos. 

O Sn. D. Manoel:— Isso nao pdde scr, 6 preciso al- 
terar o rcgimento. 

O Sn. Silveira da Motta : — Sr. presidente, o que 
me move a fazer csle requerimenlo e a convicgao pro- 
funda que tenbo de que esta materia dove forgosamente 
ser decidida ou prii ou contra. 

OSr. D. Manoel; — O forfotamenle pego licenga 
para eliminar. 

O Sr. Silveira da Motta • — Pois V. Ex. substitua 
o adverbio por outro. Quando se falla cntre bomens 
que se entendem muito bem e escusado pmpregar certas 
phrases. 

Sr. presidente, e minha convicgao, que o senado deve 
decidir a questao da reforma cleitoral pa presente sessao 
ou prd ou contra. 

O Sr. D. Manoel :—Esloucontcnte; muito obrigado; 
retirou o adverbio. 

O Sr. Silveira da Motta: —Ainda ha poucos dias, 
Sr. presidente, foi enunciado nesta casa pclo nobre se- 
nador pcla provincia da Babia, com toda a autoridade de 
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seu home, de suas eloqaeotes palavras, o P^pMue " 
ihvoeo hoie para derivar delle a necessidade de decidir ,e 
a qhesldo da reforma eleiloral. Disse ease nobre senador 
mie o senado nao devia envolver-se na polmca, e t jus- 
tamehte uma conaequencia Hgorosa desle pnneipio de 
que o senado nao sedeveenvoivcr na pohuca... 

0 Sr. D. Masoel: — Isso e um absurdo. 
0 Sr. visconde oe Jeqbitinhonha : — Enlao nao 

podia ser corpd conservador. 
0 Sr. D. Manoel ; — Nao disse isso. 
0 Sr. Xabixo; —Que nao devia identififar-se torn 

a politica do dia; foi o que eu disse pouco mais ou 
menos. 

0 Sr. Silveira da Motta;—... que nao devia envol- 
ver-se na politica do dia. 

0 Sr. D. Manoel : — Veja a expHracao. 
0 Sr. Silveira da Motta : —E' por esta razao que 

eu lenho desistido de responder ao nobre senador. 
0 Sr. D. Manoel : — E a pasta vein boje? 
0 Sr. presidexte: — Peco ao Sr. senador que nao 

interrompa oorador. 
0 Sr. Nabcco: — 0 queeu quiz dizer foi que o se- 

nado nao podia conslituir um parlido. 
0 Sr. Silveira da Motta;—Eu nao sou homem qua 

tivesse pasta, como o Sr. Souza Franco, nem almejo essa 
bonra; cstou na minba Obscuridade, como que mc con- 
tento; por isso nao preciso trazer pasta. 

0 Sr. Souza Franco;— Quem faz senicos desles... 
0 Sr. Silveira da Motta;—0 nobre senador pelo Rio- 

Grande do Norte esta se acostumando a fallar cm pasta 
porque quer pasta; mas eu nao quero. 

0 Sr. I). Manoel:—Pois eu quero.... Veja comosao 
as cousas. 

0 Sr. Silv'eira da Motta; — Entao tern sido logrado 
por muito tempo, e eu nao tcnho sido. 

0 Sr. D. Manoel;—E' verdade; o logro continua. 
0 Sr. Silveira da Motta :—Sr. presidente, 6 jusla- 

mcnte pelo principio que invocou o nobre senador pela 
provincia da Bahia.de qufe o senado nao se deve envolver 
na politica do dia, queeu derivo a necessidade do senado 
decidir a questlo da reforma eleitoral ou pro ou contra. 
Seo senado nao tomar conheclmenlo, nao decidir esta 
questao, e justamente quando elle tomara maior respon- 
sabilidade e a parte mais activa nesta politica do dia a 
que alludiu o nobre senador; e para evitar esse esco- 
Iho e que eu desejo que o senado se pronunrie. 

0 Sr. D. Manoel:—0 escolho e outro. 
0 Sr. Silveira da Motta: — Nao e possivel que cm 

um governo coostitucional represenUilivo, cujafidelidade 
os nobrcs sonadores tanto almejao, como todos os brasi- 
leiros; nao c possivel que, proposta uma reforma eleilo- 
ral no sentido em que esta esta concebida, se deixe pen- 
dente um negoeio desta or lem para ser decidido na sessao 
futura.... 

0 Sr. D. Manoel : — E' justamente o que esta agora 
acontecendo na Inglaterra. Ora, polo amor de Deus. 

0 Sr. Silveira da Motta: —.... a merci de todas 
as eventualidades que a politica pode (razor, deixando 
sobrea eamara dos deputados a apprehensao de uma re- 
forma que se pode decreWr no momonto e.n que ella for 
approVada. 

3ST0 DE 1860 

0 Sr. D. Manoel : — Islo me esta parcccndo um 
pouco declaraacao. 

0 Sr. Silveira nA Motta: — Senbores, eslc projeclo 
foi apresentado em discussiio no senado ha muilos dias e 
tem lido uma grande discussao. 

0 Sr. D. Manoel: — Quanlos dias? 
0 Sr. Souza Franco; — Ainda V. Ex. nao fallou. 
0 Sr. presidente; — Attentaol 
0 Sr. Silveira da Motta ; — E' verdade, quero 

fallar pouco  
0 Sr. D. Manoel: —Dalii s6 veiu um discurso 

magro. 
0 Sr. Silveira da Motta : —   tenlio occupado 

ja muilas sessuesdo senado. 
Nao se piide. Sr. presidente, deixarde reconbecer quo 

se quer fazer com quo o senado represente um papel de 
resistencia que nao Ihc compete,segundo a natureza desta 
casa do parlamento. 

0 Sr. Souza Franco: — Entao sd Ihe compete u 
subserviencia. 

0 Sr. Silveira da Motta : — Nao o comprehcndo. 
0 Sr. visconde de Jequitinhoniia Entao nao 

pude ser corpo conservador. 
0 Sr. Silveira da Motta: — A natureza de corpo 

consenador e que Hie impoe o devor de nao fazer o 
papel de resistente, e papel do resistente no ponto a quo 
os nobres sonadores o querem fazer chegar, dizendo: • A 
lei nao ba de passar. • 

0 Sr. D. Manoel;—Quem disse isto, Sr. senador? 
Dissemos o contrario. 

Os Sns. Danias e Souza Franco: — Lcmbrc-so 
de 1858. 

0 Sr. Silveira da Motta ;— Nao tem cabimonlo 
a recordafao que me qnorcm avivar os nobres senado- 
res. Em 1858 nao houve medida alguma do governo 
que estivessc cm discuSsSo c da qual a respeito so 
possao allcgar as proporgOes da discussao que tem lido a 
reforma eleiloral. 

0 Sr. D. Manoel.— Nem a reforma judiciaria? 
0 Sr. Silveira da Motta — A reforma judiciaria, 

que foi a unica propos'la do ministerio de 4 do maio, 
mereceu txla a consideracao do senado; foi a uma com- 
missao, e a commissao deu logo o seu parecer; e depois 
bouve uma discussao muito lucida, e verdade; porem 
posso affinnar a vi.-ta das aclas que esta discussao pro- 
duziu dez ou doze discurso?. 

0 Sr. Souza Franco : — Nesta sd sc tem fallado de 
um lado. 

0 Sr. Souza e Mello :—Nao nos deixao fallar, tomao 
todo o tempo. 

0 Sr. Silveira da Motta : —d fallarao cm todo o 
tempo que csleve em discussao tres Srs. senadores, 
c alguns que coslumao lornar parte nos debates do se- 
nado nao a tomarSo. 

0 Sr. 1). Manoel : — Porque a discussao nao conti- 
nuou. Essa e boa 1 Os senbores nao quizerao. 

0 Sr. Silveira da Motta: —Eu, que fui chamado 
a tcrreiro para mo rccordarde 1858, declaro ao senado 
que nao tomci nenhuin momento a altencao do senado 
com a reforma judiciaria do Sr. ^ asconcellos. 

0 Sr. visconde de Jeqlttimionha daum apartc. 
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0 Sr. Silveiba da Motta: — Mas V. Ex. fallou na 
leformajudiciaria conlraoSr. Vasconcellos. 

0 Sr. visconde de Jequitinhonua :—Eu ? Su quanto 
a alguns artigos. 

0 Sn. Silveba da Motta:—E'justamente o que so 
< liama fallar contra. 

Sr. visconde de Jequitinhonua: — Fallei contra 
alguns artigos, approve! outros e emendei alguns oulros. 

i' Sr. Silveiba da Motta; —E' o que eu tiz 
tambem. 

0 Sr. D. Manoel : — Mao me consta. 
0 Sr. Silveira da Motta: —Scm ter fallado. 
0 Sr. 1). Manoel;—Oral oral 
0 Sr. Silveira da Motta; — Sr. presidcnte, nao e 

comparavel essa discussao com a que tcin lido logar estes 

n™Lrnlret.an!i0 eU C,'amo :i da casa para o 
^mem0 ao.senado ' 'a epocas de muito maior effer- 
■l iiiii>lliVn0 eS'|,lrltl) ',u''''c0- 0 senado nuuca se prestou 
lando as riUp - C|Uerer Ker resis,f:ntc 4 maiona, proto- 
tes mrTamemT rr ™eio de discurstis e de expedien- 
historil! cpocas mais significativas da nossa 

0 Sr. I). Manoel: —Esui muito csquecido. 

sis p.U sr "ieo 1 - 
0 Si\. Silveira da Motta* Fm q*- • 

SaHet rcnadrstavas0b » dasidS 
de 3 de dezeml rn0,u' dlsculiu-se cn» "ma so sessao a lei 
no parlamento ann0" Nessa t'l,ora tinhao asscnto 
bml quTteer^raH0'63 mais ,3istinctos da cscola>i- 
Souza, Vcrguciro^e ^ ^ * 

« Sr. p. Manoel: JosS Bento, Alencar.... 
OS. ^ ^ 
OSR D. Manoel;-Et ca.tera_ 
u bu. Silveira da Motta • 

ficativos, Sr. presidcnte.    mui10 si8ni- 

Sr. B. Manoel : — Quanto ao veto.... 

due o senado n'a'o ,',',A|
M01,TA ' ~1::' 0 vet0 da protelacao, 

"O govern,, c0nslil eio1ntmUUr' POrqUe na0 6 possivel 

as minorias. R' " '1UC as maiorias suiedem-se 
toda a liberdade o scu direim!. as

1.
minorias excr^o com 

o patz; mas 6 precis,, , .mi discussao, que esclarecSo 
luo necessaria para subordb'"-"6 ®llaS te".h-0 a resiK"a- 

sterna ; aliis as minorias 
proprio do parlamento. 

0 Sn. D Manoel: —V Fv 
inateria imporlantissima. '' ProlcIando uma 

• 1'"^ subordinar-se as condit0es do nosso 
tomao um papel que nao i 

A lei da reforma, senhorcs, foi uma lei que excitou 
tanlo movimento no paiz que produziu uma revolucao; 
por isso havia todas as disposieocs no espirito publico 
para impellir esses homens illustros a fazercm uma re- 
sistencia. Besses mesmos homens que no senado derao o 
seu consentimento para a passagem da lei, embora fal- 
lassem .e votassem contra ella, muitos tomarao depois 
parte mais ou menos indirecta nesse movimento; mas 
emquanto estiveiao no senado— 

0 Sr. D. Manoel:—Assim equcse contaahislorial 
0 Sr. Silveira da Motta: — nao lizerao resis- 

lencia, mio quizerao que a minoria supplanlasse a maio- 
ria, nao procurarao expedientes para falsear a actao de 
uma camara legislativa. E demais, Sr. presidente, note 
o senado que em 1841, quando esses grandcs parlamen- 
tares tinhao assenlo nesta casa o queriao obstar por todos 
os meios a passagem da lei de 3 de dezembro, esses ho- 
mens tinhao urn regimento no senado que Ihes dava o 
direito de fallar todas as vezes que quizessem ; podiao 
fallar cm commissao geral, podiao fallar 30 vezes ; 
mas nunca o Sr. Paula Souza, o Sr. \crgueiroouo 
Sr. barao de Pindare se prevalec^rao do direito de fallar 
muitas vezes para tomar otempo ao senado; quando elles 
reconheciao que a maioria se pronunciava por qualquer 
medida, abaixavao a cabega. 

0 Sr. B. Manoel ;—Esta emerroe completamenle 
esquecido da historia. 

0 Sr. Silveira da Motta ; — Esta consignado nas 
actas. 

0 Sr. B. Manoel ; — E na minha memoria. 
0 Sr. Bias de Cabvalho ; — E' a 2a edigao do Jor- 

nal do Commercio de hoje. 
0 Sr. Silveira da Motta : — Podiao fallar quantas 

vezes quizessem, e nunca offerecerao csse especlaculo, 
em presenga do qual cnlendo que tenbo o direito de di- 
zer, como disse Ira dias, que esses liberacs erao de ou- 
tra tempera. 

0 Sr. D. Manoel; —E os corcundas de hoje como se- 
rao? 

0 Sr. Silveira da Motta;—Os liberaes crao de outra 
tempera, e os corcundas de hoje serao como V. Ex. 

0 Sr. B. Manoel; -Contesso que j4 fui. 
0 Sr. Silveira da Motta:—Pois cu nunca fui. 
0 Sr. B. Manoel:—Pois d agora. 
0 Sr. Souza Franco:—Apoiado. 
0 Sr. B. Manoel;—Eufui corcunda, e certo ; mas o 

que V. Ex. foi e que eu nao sei. 
0 Sr. presidente;—Atlengaot 
0 Sr. Silveira da Motta:—Eu naogosto de indagar 

o que os outros forao. 
0 Sr. B. Manoel;— E' politico... 
0 Sr. Silveira da Motta:— V. Ex. sabe bom que 

eu nao tenho sido nada. 
0 Sr. B. Manoel Oh 1 oh! se o tern sido. 
0 Sr. Silveira da Motta ; — Tenho a vantageu 

da obscuridado. 
0 Sr. B. Manoel;—Esta protelando uma materia 

importanlissima que eshi na ordem do dia. 
0 Sr. Silveira da Motta; — lleconliecendo, pois, a 

necessidade de que b senado se prouuncie a respeito da 
reforma eleitoral, eu vou mandar a mesa um requeri- 

21 



S2 SESSAO EM 7 DE AGOSTO DE 18G0 

0 Sk. Silveira da Motta : — So V. Ex. insisle em 
cntender assim, eu nao quero concorror com mais um 
lequcrimonlo para a prolelacao da reforma eleiloral. 

0 Sr. visconde de Jequitixhoniia:—Islo e o mellior. 
0 Sr. D. Manoel: - Ja protelou raeia liora. 
0 Sr. Silveira da Motta:—Reliroo mou requcri- 

mento. 
0 requcrimonto, a pedido do sen autor, foi retirado 

com consentimento do senado. 
Compareceruo no decurso da sessao raais 9 Srs. sc- 

nadorcs. 
ORDEM DO DIA. 

raento, que evite alguma delonga na sua discussao. Se 
acaso os nobres senadores quo teem tornado pane no de- 
bate se pudessem julgar prejudicados, nao seria eu, ho- 
mem amigo da discussao, que viria proper uma restric- 
cao a discussao; dei provas disso votando contra a re- 
forma do regimento. 

0 Sr. Socza Franco: — Depois se arrependeu. 
0 Sr. Silveira da Motta:—Mas creioque nao causo 

prejuizo algum ao direito de discutir dos nobres senadores 
desde que Ihes abro um campo mais x'aslo para csta dis- 
cussao; e elles, alera do que ja disserao, teem ainda a 1° 
discussao, a 2i' e a 3a, cm que o paiz pdde ser sufQcicn- 
temente illustrado a respeito de todas as conveniencias e 
inconveniencias da lei. Por este principio e que vou 
offerecer a cousideracao do senado este meu reqnerimcnto 
de urgencia. 

Vein entao a mesa o seguinte 
Requerimento. 

« Requeiro a urgencia da discussao do projccto n. 5, 
da reforma eleitoral.para que de amanba em diante seja 
preferido na la e 3* parte da ordera do dia a qualqtter 
materia e aos requerimcntos.— Silveira da Malta. • 

Foi apoiado. 
0 Sr. presidente ; — Esla em discussao. 
0 SR. SILVEIRA DA MOTTA (pela ordem): - Os 

reqnerimentos de urgencia nao teem discussao. 
0 Sr. presidente : — Ja suscitou-se aqni esla ques- 

tao, que eu resolvi declarando que a urgencia que deve 
ser votada sent discussao e so a relaliva aos requerimcn- 
tos que teem por fim pedir informacdes. Agora, se e boa 
on ma a inlelligencia que dei a reforma do regimento, e 
questao diversa; mas foi a que dei. 

0 Sr. Silveira da Motta : — A'ao duvido que V. Ex. 
houvesse dado essa inlelligencia, pdde ser que no momcnto 
se a pudesse dar; mas, se essa interpretacao que V. Ex. 
deu e diametralmenle contraria ao regimento, entendo 
que nesle caso compete ao senado decidir qual e a verda- 
deira inlelligencia. 

0 Sr. D. Manoel :— Esta fallando pela ordem? 
Tambem peco a palavra. 

0 Sr. Silveira da Motta Pe{0, portanlo.a V. Ex 
que consulte o senado se a reforma do regimento deve 
ser entendida desta maneira; eu entendo que ella d muito 
clara, que os rcquerimentos do urgencia nao teem discussao. 

0 Sr. visconde de Jeqcitinhonha: — Ja ha uma in- 
dicagao sobrc^este objecto; e preciso que venba o parc- 
cer da mesa. 

0 Sr. D. Manoel:—Tenho a palavra pela ordera • 
ja a pedi. , ' 

0 Sr. visconde de Jeqcitinhonha; — A craveira 
deve ser igual para todos. 

0 sr. Silveira da Motta : — Se esta urgencia tem 
discussao, retire o requerimento. 

0 Sr. presidente : — Ja decidi ha muito que torn. 
0 Sr. Silveira da Motta: — E\. Ex, nao admitte 

que o senado seja consultado? 
O Sr. D. Manoel: —Nao pdde, nem deve admittir, 
0 Sr. presidente:—Como, se ahi ji cxisle uma in- 

dieacao para se firmar a verdadeira inlelligencia do 
regimento. Emfnn, esta declarado o quo entendo. 

0 Sr. D. MANOEL:-Muito beml 

REFORMA ELE1TCBAL. 
Continuou a la discussao, adiada pela bora na sessao 

anlecedente, da proposicao da ramara dos depulados al- 
terando algumas disposicues da legislacao eleitoral. 

0 SR. D. MANOEL (pela ordem) '■ — V. Ex. tem a 
bondade do dizer-mc qual e a materia de quo vamos tra- 
tar agora ? 

0 Sr. presidente : — Ja dcclarci que era da propo- 
sicao da ramara dos deputados quo altcra algumas dis- 
posicoes da legislacao eleiloral. 

0 Sr. D. Manoel: — Entao o Jornal do Commercio 
enganou-se ? 

0 Sr. presidente : — Nao sei, porque o niio li, nem 
presidi bonlem 4 sessao. 

0 Sr. D. Manoel :—Mas quemmandou por islo no Jor- 
nal do Commercio foi o presidente da casa. Deixe-me cxa- 
minar com vagar, porque entao talvez lenlia de fazer um 
requerimento do urgencia: (lendo) "Dada a hora,o Sr. pre- 
sidente dcclara adiada a discussao e da para ordera do dia 
a conlinuacao da discussao adiada, tanto na la como 
na 2a parte. • 

0 Sr. Silveira da Motta: —0 Jornal do Commer- 
cio mo e o jornal da casa. 

0 Sr. D. Manoel : — E' o jornal oflicial. 
0 Sr. Silveira da Motta : — Pois enganou-se • a 

nota quo foi para o Jornal do Commercio nao dizia i'sso 
que esla ahi. 

0 Sn. D. Manoel : — Como nSo dizia? Como eque 
V. Ex. sabe disso? Hoi de roclamar, portanto.a ordem do 
dia, Sr. presidente. Se V. Ex. nao annuir, terei de fazer 
um requerimento do urgencia. 

0 SR. PRESIDENTE : — Para cortar toda a questao 
cumpre tor era vista que nao e pclos jornaes que nos de- 
vcmos regular, pois que muilas inexaclidOcs nelles ap- 
parecem, comecando mesmo pclas aclas ; e, so nao ve- 
ja-sc a que publicarao no dia immediato ao do juraraento 
da Serenissima Princeza Imperial. 0 que nos deverp'T- 
lar i a acta da casa, e o que esta diz eo seguinte : (len- 
do) • Dada a bora, o Sr. vice-presidente, declarou 
adiada a discussao,e deu para a ordem do dia da seguinte 
sessao a conlinuacao da mesma discussao » — que era a 
da proposicao da camara dos deputados alterando algu- 
mas disposicOes da legislacao eleitoral. Eis o quo foi 
approvado ainda ha pouco pelo senado. 

0 SR. VISCONDE DE JEQU1TINI10NI1A {pela or- 
dem : — V. Ex. faz-me o favor de mandar-me o jornal 
que publica os nossos trabalhos ? (E' salitfeilo.) Sr. 
presidente, V. Ex. mo ha de dar licenca para que nao 
Concorde inlcira o absolulamcnle com a proposicao que 
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V. Ex. proferlu—do qnc dcvcmos estar em raso de duvi- 
da polo quo declara a acta, e nao polo que declara o jor- 
nal ollicial. 0 jornal official e que nos diz no dia se- 
guinto qual foi o objeclo dado para a discussao, o por 
olio o quo nos regulamos. So n5o fora o jornal da casa, 
decididamontc niuilos dos Srs. scnadores nao poderiao 
saber qual era a ordem do dia da sessao, porque, ou nao 
assistem ao final da sessao anterior, ou nao ouvem. Esta 
segunda parte me acontece sempre, ou porque nao posso 
ouvir bom a declaraciio da ordem do dia, ou porque estou 
fora do scnado na occasiao era que V. Ex. a declara. 0 
jornal da casa, portanto, e quo serve de gnia ao senado 
para saber quacs sao as materias que vao ser disrulidas 
na sessao soguinte ou naquella sessao, publicada pelo 
jornal da casa. 

Crcio ainda que o contrato entrc o senado e o empre- 
zario declara expressamcnto em um artigo a esse rcspeilo 
quo no dia scguinle dari sempre parte dos trabalhos do 
senado, posto quo nao seja obrigado a publicar a integra 
das sessoes. 

Por conscqucncia, estabclccido o principio que V. Ex. 
cstabeloce, do bojo em diante nao teremos guia para nos 
rcgub.rmos relativamcnte a ordem do dia ; estaremos 
sompio em duvida. Examinemos agora se crrou o jornal 
official da casa, ou foi exacto. 

0 Sn. Souza Franco ; — Apoiado. 
0 Sn. viscondb de Jequitinhonha : — Sr. presidente, 

peco licenca a V. Ex. para tcr como certa a ordem do dia 
marcada no jornal da casa... 

0 Sr. Souza Franco:—Tambem eu. 
0 Sn. visconde de Jeqcitinhonha: — Era minba 

opiniao a dcclaracao do jornal nao csta era conlradicfao 
com a acta. 

0 Sr. Silveira da Motta; — Nao puz era duvida 
declaracao alguma. 

0 Sn. visgonde de Jequitinhonha:— Se Y. Ex. 
me prestasso dous segundos de sua atlencao... 

0 Sn. presidente: — Poqo ao nobrc visconde que 
so limile a iiucstao do ordem para que pediu a palavra. 

0 Sr. visconde df. Jequitinhonha: — Isso tenbo 
feito exactamcntc, nao sahi della. Se V. Ex., portanto, 
me prestasse dous segundos do atlencao, e me desse li- 
cenca para cxaminar as palavras do jornal da casa, creio 
quo poderei moslrar quo inteiramente esta de accordo 
com a declaracao da acta. 

0 Sn. Ferreira Penna ; — Apoiado. 
0 Sr. visconde de Jequitinhonha: — Vejamos o 

que diz o jornal da casa: (Undo) • Dada a bora, o Sr. 
presidente declarou adiada a discussao (no singular) e 
dou para ordem do dia da seguinlo sessao a continuacao 
da discussao adiada, tanto na P como na 2a par- 
te. » Qual foi a discussao adiada? Foi a discussao da 
rcforma eleitoral; logo, esta 6 a discussao que foi dada 
para a 1" e 2" partcs da ordem do dia. 0 jornal da casa, 
por conseguinte, esta inteiramente de accordo com a acta, 
nao ha nenhuma contradiccao entre o jornal da casa c 
a acta. 

0 Sr. Silveira da Motta: — Apoiado. 
0 Sn. visconde de Jequitinhonha So V. Ex., 

Sr. presidente, me tivesse prestado dous segundos de 
atlencao, bavia de vcr quo cu estava de accordo com 
V. Ex., com o quo muito mo lisongeio. 

0 Sn. presidente: —Eu nada raais fiz do que res- 

ponder ao Sr. D. Manoel quando asscverou que a ordem 
do dia quo apparecia nos jornaes era divcrsa da dcclarada 
na acta; foi entao que disse que nao era polos jornaes que 
nos deviamos regular. 

Conliniia, pois, a discussao da proposicao da camara 
dos depulados altcrando algumas das disposicOes da le- 
gislacao eleitoral. 

0 SR. D. MANOEL pronunciou um discurso que 
sera encontrado no appendice. 

0 Sn. presidente (depois de alguma pausa): — Nao 
bavendo mais quem peca a palavra, vou por a votos a 
proposicao, 

0 SR. D. MANOEL ( pela ordem ): —Pergunto a 
V. Ex. se mo e licito offereccr agora um rcquerimento de 
adimento? 

0 Sn. presidente ; — Pude faze-Io. 
0 Sr. presidente do conselho ;—Nao tem mais a 

palavra, porque ja esgotou as duas vozes quo tinba para 
fallar sobre a malcria. 

0 Sr. Silveira da Motta: — So ja esgotou as suas 
duas vezos de fallar, como quer fazc-lo agora? 

0 Sr. D. Manoel; — 0 Sr. presidente do scnado sabe 
o regimento de c6r e salteado; veja la se elle mo diz quo 
nao posso fallar. 

0 Sr. presidente: — 0 regimento diz no art. 89 
quo, cntrando qualquer materia em discussao, nenbuma 
outra sera admillida sem findar a decisao da primeira, 
excepto nos casos seguiutes : • 1", para olferecer uma 
emenda; 2°, para propor adiamento fixoou determinado; 
3°, para reclamar a ordem.. E', portanto, mui oppor- 
luna a occasiao para se propiir o adiamento. 

0 Sr. D. Manoel : — Rom dizia cu quo o Sr. pre- 
sidente do senado sabe o regimento de c<5r e salteado. 

0 Sr. presidente do conselho:—Mas jTi nao fallou 
duas vezes? 

0 Sr. presidente ; — 0 Sr. D. Manoel pediu a pala- 
vra ainda ha pouco para offcrecer um requenmento do 
urgcncia, quo eu nao admilti por nao scr o meio com- 
petento de se intcrrompcr adiscussao ; mas agora o quo 
pretende e offerecer um rcquerimento do adiamento, que o 
regimento pcrmitte. 

0 Sr. presidente do conselho: —Mas segundo o 
regimento elle nao tem scnao duas vezes para fallar, 
e ja esgotou essas duas vezes. 

0 Sn. Silveira da Motta; — Os adiamenlos se apre- 
sentSo na occasiao em quo so falla. 

0 Sr. presidente : — Isso nao e expresso no regi- 
mento do senado, mas sim no da camara dos depulados. 

0 Sr 1). Manoel: —Querem ensinar o padre-nosso 
ao vigario. 

0 Sn. Silveira da Motta;—V. Ex. mesmo sabe 
que nao pddc; nao ba exemplo disso. 

0 Sr. presidente do conselho:—Pdde fallar, por- 
que o Sr. presidente consentc. 

0 SR. D. MANOEL comeca entao a expender algumas 
consideracOes para justiflcar a necessidado do ser onviada 
a proposicao as cominissoes do legislacao e de cons- 
tituiciio. 

0 Sn. presidente; — Permitla-mc o Sr. senador in- 
terrqinpe-lo: cu nao presidi hontem a sessao ; nao sei, 
portanto, o quo nella se passou; mas, cxaminando as 
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notas da mesa, por onde me regulo, vi que s6 estava no- 
tado como tendo fallado uma vez, e por isso nao hesitei 
em llie couceder a palavra, apezar das reclamafOes em 
contrario, que me parecerao laborar em equivoco. Agora, 
porem, diz-me o Sr. 3° secretario que com effeito fallou 
hontem segunda vez sobre a materia; a ser assim.... 

0 Sr. D. Manoel:—Fallando com franqueza, eu 
declare que fallei duas vezes sobre a proposicao. 

0 Sr. presidexte : — Entao rauda o caso de figura e 
nao pude fallar mais. 

0 Sr. D. Manoel ;—Mas V. Ex. foi quem me 
animou. 

0 Sr. presidexte;—Animei-o sim, mas por estar 
persuadido que s6 tinlia fallado uma vez, vislo ser o que 
constava dos apontamcntos da mesa, e Mo ter eu presi- 
dido a sessau de hontem, como ja disse. 

0 Sr. Silveira da Motta: — Abi esta a razao por 
que nos reclamainos, e porque eu disse que V. Ex. mes- 
mo sabia que nao podia fallar mais. 

0 Sr. D. Manoel:—Tanto nao sabia que nao qucro 
infringir o regimento; desde ja obodeco a intimacao do 
Sr. presidente, e digo aos Srs. tachygrapbos que tomcm 
por nao dito o que eu disse. 

0 Sr. presidexte: — Nao bavendo mais quem peca a 
palavra, vou consultar o senado se julga a materia sufli- 
cientemente disculida. 

Concluida a la discussiio, passou a proposicao para e 
2% na qual entruu logo, comecando-se pelo art. 1° a 
seus paragraphos 

0 SR. SOUZA FRANCO (pela ordem):—\. Ex.de- 
clarou em discussaoo art. 1° com dezeseis paragraphos, 
emcada um dos quaes trala-se de materias taoimportan- 
tes que a maior parte delles podiao fazer artigos diversos, 
e mesmo se costumava dispbr em titulos e capitulos 
diversos : eu, porlanto, acbo que estou autorisado para 
pedir que a discussao, cm logar de ser feita por arlbms, 
como estao no projecto, seja feita por paragraphos, quo 
equivalent a artigos. • 

Eu nao considero neste raodo, neste estylo modernode 
redigir os projectos que se apresentao senao um manejo 
para tornar a 2a discussao igual a 1 .a 0 regimento do se- 
nado determina, assim como determina o regimento da 
camara dos deputados, que as discussoes sejao feitas, a la 

e 3a em globo e a 2a por partes. A discussao em globo c 
aquella que se faz discutindo todos os artigos juntos,todo 
o projecKAle uma s<5 vez, lancando sobre elles uma vista 
geral. A 2a discussao, isto e, a discussao por partes, e 
aquella cm que se discute artigo por artigo, examinan'do 
cada uma das disposicOes de per si. Os estylos teem sido 
reunir em artigos e seus paragraphos as materias que sao 
connexas ou que sao iguaes, e separar em artigos aquellas 
que nao sao connexas, aquellas que, posto sejao co-re- 
lativas, constituem disposicao diversa e se fundiio cm 
inotivos diversos. 

0 bR. Silaeira da Motta: — Isto agora e psyebo- 
logico.... 

0 Sr. Soiza Franco:—Acredito que mesmo nao so 
deveria admillir estes novos estylos, porque violao o re- 
gimento. Ha manifesto violacao do regimento quando se 
procura fazer em globo a 2a discussao como se faz a la, 
por esse modo abusivo de reduzir todos os projectos a pa- 
ragraphos de um unico artigo, obrigando assim a que 
b ija tres discussoes em globo e nenhuma por partes. 

Porque foi que oeenadu admilliu cm sou regimento tres 
discussOes? Foi para dar logar ii maduroza das discus- 
sues, e esta madurcza nao pude ter base, e este cxame 
ample de todas as questoes nao pode verificar-se quando 
se reunem todas as materias era paragraphos, e, em logar 
de duas discussOes em globo e uma por paries se passa a 
ter tres discussOes todas cllas em globo. 0 regimento nao 
o perraitte, e eu invoco o zelo do Sr. presidente do senado 
para que era casos desles mande o projecto a uma com- 
missao, que pude ser a commissao da mesa, afim de que 
separe em differentes artigos aquellas materias que pe- 
dem artigos, sustentando-sc deste modo a disposigao do 
regimento, que quer que a 2a discussao seja por partes. 

Se a qualquer senador, a qualquer dos Srs. ministros 
que propoem um projecto, 6 licilo redigi-lo cm para- 
graphos para fazer com que todas as discussOes sejao em 
globo, se admitlir isto, admille-se quealtcrem, sera ser 
pclos meios legaes,as disposigOcs do regimento. 

0 Sr. visconde de Jequitixhonha : — Isso e exa- 
ctissimo. 

0 Sr. Souza Franco;—As disposigfles do regimento 
devem ser manlidas, e para que o sejao e preciso que a 
discussao seja por paries, e, portanto, que a discusssao 
seja sobre os paragraphos que devem ser reduzidos a ar- 
tigos, ou pela commissao da mesa, ou devolvendo os pro- 
jectos a seus autores, para que os emendem. 

Eu hei de entrar mais detalhadamente no desonvolvi- 
inento dasrazOcs que tenho para sustentar estes princi- 
ptos. Antes que o faga irei invocar primeiro os prece- 
dentes da casa,osprecedentes docorpo legeslativo,segundo 
a importancia da materia de que se trala, que e projecto 
eleitoral, projecto que tcm a inllucncia maisidecisiva sobre 
a sorle fulura do parlamento (apoiados), projecto de 
que depende a sustentagao do regimen parlamentar, ou 
que vai acabar coraplelamentc com o regimen parlamen- 
tar. A vida das nagues reguladas pelo syslema rcpresen- 
tativo esta na pureza da sua eleigao; esta na cerleza de 
quo aquelle que so apresenta como cleito do povo i vcr- 
dadeiro representante da nagao; csui na certeza de que 
ellc vein sustentar os verdadeiros direilos do paizjesta 
na certeza do que aquelle que se apresenta como eleito 
pelo povo e o representante genuino dasopiniOes deseus 
constituintes, o fiscal do modo por que a administragao 6 
dirigida. Se, em logar de ser elle o genuino representante 
das opiniOes dos que o elegem e dos interesses da nagao, 
elle nao for senao o representante das ideas do proprio go- 
vernOjCuja administragao vein fiscalisar, nao havera svs- 
teraa representativo; o systema reprcsentativo sera uma 
verdadeira farga; nao havera garantia para o povo, nao 
havera garantia para as liberdades e mais direilos do ci- 
dadao. Tratamos das eleigoes, que mantem vida ao go- 
verno reprcsentativo, da lei eleitoral, a lei mais impor- 
tante de todas as outras leis, e que, pois,raerece discussao 
ampla,a discussao por paries,que o regimento determina. 

Oulra razao deve haver para que a 2a discussao, era 
logar de ser cm globo, seja por partes,segundo a impor- 
tancia relativa de cada uma das disposigCes: em uma lei 
como esta, proposta por um ministro de estado, podem 
introduzir-sc disposigOes que exijao o maior cuidado do 
corpo legislative, que exijao o maior cuidado do senado; 
e o senado, para quo possa dar todo esse cuidado, precisa 
de ter occasiao de uma discussao ampla, aprofundada, 
discussao que nao sepddedar quando a materia e dislri- 
buida cm paragraphos. Entao cssa disposigao uzurpadora 
piide escapar ao senado, passando desapercebida enlre as 
disposigOes de um paragrapbo, o quo nao acontece tao 
facilmenle fazendo a materia parte dc um artigo especial 
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Iiei primeiro aos precedenles. Nds lemos o decretode 3 
dejunho de 1822, as inslrucQCes de 26 de marco de 1824, 
as inslructOesde 4 de maio de 1842, a lei de 19 de agoslo 
de 1846 e a lei novissuna de 18 de setembro do 185o, 
quo sequcr agoraaltcrar, ou, para melhordizer,annullar. 
I'eco a V. Ex. que tenha a bondadc de me fazer vir .is 
rnSos os volumes das Icis do 1822, 1824, 1842, 1846 
e 1855, porque precise com ellas em mao demonslrar 
quacs saoos precedenles nesta maleria, precedenles a que 
o senado nao pude deixar de preslar rcspcilo, os quaes 
nao pdde deixar de conlinuar. (E' satisfeito.) 

A primeira disposifao iiuo lemos, como eu disse, sobre 
oleicues do Brasil 6 de 3 de junbo de 1822. As inslruc- 
fOes a qne se refere o dccreto de 3 de junbo de 1822,que 
mandou convocar uma assemblea geral constituinte para 
o reino do Brasil, comctarao o eslylo de distribuir as 
malerias em capitulos, distribuindo cm paragrapbos as 
disposicocs dos capitulos: lemos neslas instruccoes caps. 
1", 2°, 3" e 4°; c eslas instruccoes cstao assignadas pelo 
fallecido palriarcba da independencia, o Sr. Josd Bonifa- 
cio de Andradae Silva. Tcmos, porlanto, que os primeiros 
ostylos admillidos no paiz para a lei eleitoral forao os 
da dislribuicSo cm capitulos c paragrapbos, de forma que, 
cm 2:, discussao que devesse ter logar, seria em cinco 
paries o nao cm uma partc, como agora se prclcnde. 

As inslrucfdcs de 26 de marco de 1824 forao as que 
seguirao-se as de3 de junho de 1822. Mandou-se por em 
exccufSo eslas instruccoes pelo decrelo dessa mesma data 
assignado pelo fallecido Sr. Joao Severiano Maciel da 
Cosla. Nessas instruccoes a maleria e dividida em capi- 
tulos. Trata-se no capitulo P'das eleicoes das asscmblcas 
parochiaes ; no capitulo 2° do modo de proceder a no- 
mcacao dos cleitorcs ; no capitulo 3° do modode apurar 
os votos. Mas nao i meu proposito designar a matena dc 
cada um dos capitulos; o notci simplesmenle, para fazer 
sentir a distribuicao natural, a logica e commoda a dis- 
cussao, dc quo so lancou mao, nao confundindo cm 
um mesmo artigo, nao confundindo cm uma mesma dis- 
cussao, quando ella tivesse logar, matcrias diversas, be- 
terogencas, e quo sc nao podem discutirao mesmo tempo 
c juntamonte. 

Essas instruccOcs de 24 dc marco de 1824 continbaoca- 
pitulos dilTerentes. Nao tinbapodido vir a lembranca dos 
legisladores daquello tempo a reuniaoem paragrapbos de 
um mesmo artigo das dilferenlcs matcrias de que consla 
uma lei eleitoral, matcrias diversas como sao a da distri- 
buicao dos dislrictos, a da clcicao primaria, a daeleicao 
secundaria, a da apuracao dos votos, a das providencias 
gcracs; tudo islo sc dislribuiu em capitulos differcnles. 

Temos, porlanto, que os precedenles das primeiras 
eras da cmaneipacao do Brasil forao distribuir em capi- 
tulos c arligos projcclos de lei eleitoral (c as instruccoes 
que os supprirao por algum tempo), de sorte apoderem 
ter discussao separada, discussao lucida, discussao que 
pudesse mostrar as vantagens ou os inconvenientes da 
modida. As instruccoes de 24 de marco de 1824 durirao 
por 18 annos e forao subsliluidas no Brasil pelo decreto 
de 4 de maio dc 1842. 

Vamos a ver sc no dccreto de 4 de maio dc 1842 
ainda se conscrvanlo essas tradicOcs dc respcito a logica, 
dc respcito as regras da gramatica; porque ^ contra a 
logica c a gramatica reunir sob diverges paragrapbos de 
nm mesmo artigo matcrias quo sao muito diversas. No 
decreto n. 157 de 4 dc maio de 1842, que esta assignado 
pelo ministro do irnperio de entao, o Sr. Candido Jose 
de Araujo Vianna, as matcrias forao distribuidas pn- 
moiro em capitulos e depois cm artigos; tern os capitulos 
• 2" c 3" com 34 artigos. Aquelle illustrc e muito 

csclarecido brasileiro nao se lembrou entao do dividir 
essas malerias em paragrapbos ou numcros, porque nao 
crao materias quecoubessem em paragrapbos; dividio-as 
em artigos. Nenhum monumento da tradicao ha de que 
no nosso paiz as leis cleiloraes, assim como cm geral 
todas as Icis, fossem redigidas em paragrapbos, porem 
em tilulos, capitulos e arligos, de forma a poderem, 
quando levadas ao corpo legislativo, ter na 2a discussao 
a discussao por partes, que os regimenlos cxigem, e nao 
todas as dtscussOes em globo, como agora sc quer que 
tenbao em todas as discussOes, e tambem na 2.a 

Segue-se a lei de 19 dc agosto de 1846. A lei n. 387 
de 19 de agosto de 18 >6 conservou cssa tradicao. Ha 
a notar nesta lei que ella partiu de um projecto quo foi 
apresentado no corpo legislativo no qual se sabia bem 
que podia encontrar muita discussao c cmbaracos ; nao 
obslante isto, a lei foi distribuida em capitulos c tambem 
cm artigos. A lei a qne me refiro tern tit. 1°, caps. 1° o 
2° do mesmo tilulo; passa a tit. 2°, quo tern tambem 
caps. l0c 2° ; passa a lit. 3°, que tem igualmente capit. 
1°, 2° e 3°; c ainda os tils. 4° c 5° sem capitulos, em 
separado; entrctanto os artigos forao em grande numero. 
Nem ao mcnos, tendo dividido a maleria em litulos c 
capitulos, os quaes comprehendiao cm cada um de per 
si as matcrias connexas, aqucllas que podiao cstar 
rcunidas, nem por isso dcixou de distribuir cm 129 
artigos. 

Estavamos nos tempos das lulas, nos tempos cm quo 
as discussOes podiao ser demoradas, em quo podiao 
mesmo se-lo, sem que bouvesse proposito, quanto mais 
havendo-o pelo numero dos artigos. Ilespcitou-se o 
regimcnto do senado, sujeitando uma lei dessas a tantas 
discussucs quantos erao os seus 129 artigos, para cum- 
primento do regimcnto, que dispoe que a 2a discussao 
seja por partes, e nunca a repcticao do exame cm globo, 
que se faz na la c se tem de fazer na 3a discussOes. 

0 Sr. D. Manoel: — Apoiado, isto nao tem replica. 
0 Sr. Souza Franco:—Sea discussao nao tem dc 

ser senao em globo, para que entao 2a discussao ? Sc a 
discussao nao tern dc ser senao cm globo, como e quo 
poderemos examinar em particular as disposicocs de cada 
um dos artigos, cncapotados como paragrapbos ^ Na 
discussao em globo cxamina-se o todo da qucstao, a rela- 
cao entre todas as partes; na discussao por arligos exa- 
raina-se por parlo o mcrccimenlo de cada uma das dis- 
posicOes dos arligos. 

A lei nao procurou sopbismar o regimenfO; os sus- 
tentadores ou os proponenles da lei nao procurarao 
faze-la passar, forcando a consciencia dos mcmbros do 
senado por meio dc uma discussao que esgotc as forcas 
de qualquer orador. 

Como e possivel em uma vcz quo se falla disculir por 
partes os dezescis ou dezoito paragrapbos, que sao ver- 
dadeiros arligos do projecto que se aprcsenla 1 Como sc 
pddo examinar bem cada um dcsscs arligos? Antes de 
tor cbcgado a metade dclles estara o orador cansado, 
nao tendo o direilo de fallar senao uma scgunda 
vcz; muitas vezes nesta segunda vcz ainda estara can- 
sado antes de ter cbegado aolim. Supponba-sc, porem, 
que ellc discuta por partes metade no sen primeiro 
discurso e metade no seu segundo discurso. Ainda A so- 
pbismado o regimcnto da casa; eo orador nao tem as dnas 
vezes de fallar quo Ibe pertencem, porque nao so pude 
tomar senao como metade de discurso o sou primeiro dis- 
curso c outra metade o segundo; de sorte quo os dous 
discursos vein a reduzir-se aum incomplelo, e a privar-se 

22 
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o orador da vanlagem da replica, em que precisa sustentar 
as proposicoes que Ihe forem conlestadas. 

0 Sr. D. Manoel: — Nao tem replica. Sd e liom 
para os que nao querem estudar nem discutir. 

0 Sr. Sooza Franco: — K' exacto, o nobre senador 
tem razao. Este melhodo so pude ser bom para aquelles 
que prelendem fazer passar as leis sem discussao, como 
se tem querido fazer passar esta. Uma lei quo precisava 
sustentagao; uma lei que so deveria acreditar no espirito 
da populacao, mostrando as suas yanlagens; uma lei que 
deveria ser acompanbada de discussao muito profunda, 
que, mostrando os inconvenientes da que vai ser subs- 
tituida, assignalasse ao mesmo tempo as vantagens da 
que substitue, niio e a que se quer; o que se quer e quo 
a lei passe,e passe sem so importarem com os creditos que 
ella viru a ter. 

0 Sr. D. Manoel: — E passe sem defesa; nao ba 
quern a defends. 

0 Sr. Souza Franco:—Dabi resulla que a lei nao foi 
diseutida na la discussao senao por um lado. 

0 Sr. D. Manoel:—Apoiado. 
0 Sr. Souza Franco:—Nao houve a respeito do 

projecto senao quern o corabatesse; uma unica voz se 
apresentou para sustenta-lo, e essa voz, apezar de 
forte, mostrou que nao tinba razOes em que se fundasse, 
porque tudo quanto disse nao abona o projecto. 

Alguma razao poderiao ter para nos censurar de fal- 
larmos muito se, tendo clles tornado parte na discussao, 
honvessem pulverisado os nossos argumentos, houvessem 
removido os escrupulos de nossas consciencias,destruindo 
as objecfoes que tinhamos apresentado. A discussao nao 
suppoe, nem pdde suppor nunca, que o orador que se 
oppdc a uma medida o faz de ma fo ; deve suppbr pelo 
contrario, cm bonra do senado, em bonra do corpo le- 
gislativo, em bonra de cada um dos oradores,que cada 
um delles discute a questao no ponto de vista por 
que a encarou sua intelligencia, e que, se so Ibo oppde, 
6 porque Ihe descobrc vicios. E era precise que se 
tiresse vindo demonstrar que nao havia raziio na 
maneira de encarar a questao, que o projecto e con- 
veniente, quo os beneficios sao em grande numero, 
que era preciso remediar quanto antes, que era precise 
saltar por todas as consideracbes, para rcparar males 
iminentes, males os mais graves. 

E era preciso ainda demonstrar que esso romedio e 
efficaz, e tal que ba de fazer cessar os inconvenientes 
que os contestadores do projecto Ihe notavao. Nao se 
fez isso , nao se quiz o triumpho da razao, o triumpho 
da discu&iio, quiz-se sdmente o triumpho do nu- 
mero. 

0 Sr. D. Manoel:—A massa dos votos. 
0 Sr. Souza Franco: —E eu nao admitto que o 

triumpho do numero possa fazer calar a minha con- 
viccao, que se calaria ante o triumpho da razao. 

Depois teem havido na discussao deste projecto dous 
graves incouA-cnientes: 1°, o da distribuicao da materia, 
de sorte a evitar a discussao porpartes, que o rcgiraento 
quer, sophismando-o, ou antes violando abertamente 
o regimento; que niio pdde ser emendado senao pelos 
meios marcados no mesmo rcgimcnto; e 2°, como niio 
bastou isto, se recorre ainda ao silencio, e niio se 
quer a discussao, mostrando-se que ha vontade de fazer 
passar a lei, custe o quo custar, e que nos nos devemos 
snjeitar a expressao da simples vontade do Sr. presi- 
dente do consclho. 

0 Sr. D. Manoel:—Tem-se medo da discussao. 
0 Sr. Souza Franco:—0 meu nobre amigo senador 

pcla provincia do Rio-Grande do Norte esta dizendo o 
qu"e eu tambem ja disse : « Tem-se mcdo da discussao.» 

0 Sr. D. Manoel: — Porque nds liavemos de pulve- 
risar todos os argumentos que se apresentarem. 

0 Sr. Souza Franco; — Uma discussao ampla, lu- 
minosa, por partes, ha do mostrar quo nenlium dos vi- 
cios que se notiio nas cleicoes pela lei do 1855 siio rcmc- 
diados, e pelo contrario viio ser aggravados; ha de mos- 
trar que nao se tem intenciio de acabar com esses vicios, 
e que, pelo contrario, o que se quer 6 augmentar os vicios 
que aproveitao a um partido, e principalmente os que 
contribuem para facilitar a imposifiio do voto. 

0 Sr. D. Manoel : — 0 quo se quer e assegurar as can- 
didaturas quo ostao vacillantes, como as daqui da c&rte. 

0 Sr. Souza Franco :—Mas eu receio sahir da or- 
dem, quo e mostrar que os precedentes do corpo legis- 
lative teem sido sempre distribuir estas materias em 
arligos ou capitulos, de sorte a sustentar as regras 
salutares do regimento, que scio: a P discussao em 
globo, a 211 por partes, a 3a tambem em globo, 
tendo em vista ja as emeudas que se tenbao feito, tendo 
cm vista os argumentos empregados na P discussao. 

Nao 6 isto o que se quer; quer-se tres disenssbes em 
globo; quer-se tres discussoes, em que niio se pdde en- 
trar nos pormenores de cada uma das disposicSes, quer-se 
sem discussao a medida com todos os sous vicios, a me- 
dida com todo o terrivel alcance de acabar de uma vez 
com a expressao sincera dos votos, de acabar com a 
possibilidade de sinceroseleitos daurnasubstituidos polos 
eleitos das chapas, pcloseleitos da imposicao. Ja demons- 
trei que o primeiro decreto eleitoral de 1822 consagra uma 
redaccao tal que tornou possivel eslas tres diversas es- 
pecies do discussao, que e proprio que baja, e que os re- 
gimentos oxigom ; ja demonstrei que as instiluicoes que 
se Ibo scguinio, de 1821, forao redigidas neste mesmo 
sentido; ja demonstrei quo nessc proprio decreto de 1842, 
redigido na presenea de circumstancias muito extraordi- 
narias, e que tem por justiticacao essas mcsmas circum- 
stancias, nem por isso os que redigirao se afasta- 
rao dostes salutares prineipios ; ja demonstrei que no 
proprio tempo da luta, era 1846, os proponentcs da lei 
de 1846 nao procurariio fazer passar ideas que incul- 
cassem desejos de dominar a situacao, levando-a de as- 
salto por meio de discussoes acodadas, de discussoes 
que niio fosscm feitas segundo o regimento, isto i, por 
paries, na segunda vez que o objocto 6 apresentado em 
discussao, 

Vou seguindo; temos o decreto de 1855, que alterou 
os estylos; elle foi redigido, e vcrdade, em paragrapbos; 
dabi Ihe veiu grande opposicao. Aquelles que se Hie op- 
puzerao demonstrarao com razao que as materias im- 
portantissimas que clle continha deviao ser dislribuidas 
de forma a terem em 2a discussao o exame por partes, 
que o regimento quer. 

Passou este abuso, e vcrdade, mas nao e porque uma 
vez os estylos antigos, os estylos salutares, os estylos, so 
gundo as regras do systema representalivo, forao aban- 
donados, que se deve esquece-los por uma vez. E' pre- 
ciso voltar a elles, e aquelles que hojetentiio fazer passar 
de assalto, ou alias desapercebidas, a espiritos cansados 
da discussao, disposigoes importantissimas que tendem a 
nada monos do que a falsear o systema representalivo, 
esses, nao tendo razao para persistir em taes intengOes, 
se persistem (5 preciso que o publico reconhega, que fiquo 
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intoirado do aljuso, e fjuo uma discussao ampla o mos- 
trc, o ao mcsmo tempo todos os vicios do projecto, Nao 
me supponlio com forta bastanle para demonstra-los 
todos na discussao em globo que se vai encetar, quando 
devia ser a 3a discussao por partes; hei de, porem, 
fazer todos os saeriflcios de minlia saude para diseutir o 
mais amplamente quo me seja possivel as disposicoes que 
vem adoptadas em divcrsos paragraphos, c que em uma 
redaccao regular seria objecto de seis, oito, dcz ou doze 
artigos. 

E' porquc cu me compenctro de que a lei de que tra- 
tamos e uma lei de assalto, quo a lei de que se trata tl 
uma lei imposta uas circumstaneias excepcionacs da ca- 
mara dos deputados no ullimo anno da legislatura; 6 
porque eu me componolro de ludoisto, que sou obrigado 
a pao deixar cscapar nenhum raeio de opposlfao em uma 
lei desto gcnero, opposi(;ilo a que nao estou acostumado, 
quo nunca liz a lei nenhuma, que nunca continuarei a 
fazer, porque todas leis ordinarias, e que .teem bases em 
principios, quando eu possa divergir dcllas, hei de en- 
tender antes quo a minlia divergencia e talvez fraqueza 
do meu entendimento, para sdmenle apresenlar as mi- 
nbas observaeOes, e so nao convencer-mc das opiniOes dos 
outros, cntendcrei antes que elles teem razao, e que, por- 
tanto, dovo calar-me. As leis, porem, de assalto, como 6 
esta, dtXo diroito a que a opposicao acompanhe os sous 
sustentadores, oppondo a som razao e violencias o ma- 
ncjo c meios parlaraonlares. 

Senlioros, eu demonstrei na discussao da lei bancaria, 
do uma queslao de tuo alia importancia, na discussao de 
uma lei quo alias comprebendo quo ba de trazer fataes 
conscquoncias, quo soi limitar-me na opposicao, nao 
IliO fazendo senao a mais regular opposicao. Nao a dc- 
raoroi, como podia, deixei-a passar em la discussao, 
ate sem fallar, nao pedi adiamentos sobre adiamenlos, 
nao lancei mao de meio nenhum prolelatorio. Com a lei 
cleiloral devia ser diverso o meu procedimento, porque 
a lei elcitoral e lei de assalto para sustenlar posifoes; a 
lei eleitoral e meio de preparar as rcprescnlacoes futuras, 
do sorlo a nao virem representar as suas proprias opi- 
niOes, ou as opiniOes dos sous volantes, a opiniao dos 
districtos, a opiniao dos sous constituintes, e so trazercm 
as camaras servos humildes da opiniao dominante, para 
reatar os lapos dos partidos antigos, que nao podem mais 
resuscitar sonao a custa desto meioexlraordinario. 

Uma lei destas merece e ha dc merecer toda a minha 
opposicao, pois que clia lendc a falsear o systema repre- 
seulativo, o eu entoudo que tenho obrigagao de concorrer 
com todos os meus meios para que elle sustente-se no 
imperio. 

Nao e uma destas pcquonas queslocs quo, rcdigida em 
urn ou dous artigos, ou cm um ou dous paragraphos, nao 
desse campo a discussao por partes; e um projecto que 
contem muitas disposicoos divorsas, cm que a la dis- 
cussao seria inuito diversa da 2a, e a 2U tambem divcrsa 
da 3"; cm que a 2;' discussao por partes exige muito 
mais tempo e muito mais cuidado. Eu, porlanlo, insis- 
tindo cm um pedido de ordem para quo sediscuta por 
paragraphos, nao faco mais do que insistir no cumpri- 
mento do regimento, e a casa ha de permitlir-me que eu 
rcpila uma e muitas vezes que o regimento do senado 
quer a 2'' discussao por partes, e a redaccao do projecto 
vai fazer com quo ella seja cm globo, a 2a com a la dis- 
cussao, o a 3a como a la e 2.a E' isto um abuso que se 
nao devoria admiltir; c um abuso tanto mais revoltante 
quando so trata da lei elcitoral, a mais importante das 
leis regulamentares. 

Senhores, a importancia do projecto nao pdde ser 

demonstrada senilo pelaleitura dos seus artigos, a quo 
vou proceder; e, lendo-os, farei ver quo nenhuma rela- 
C-ao lia cntie as disposicocs divcrsas dos paragraphos, 
os quacs exigiao artigos divcrsos, porque os meios da 
contestacao c os da sustentacao sao tambem muito di- 
vcrsos, e nostc caso a discussao por partes dove ser por 
artigos, e nao a discussao do projecto inteiro, que vem 
a ser contraria ao regimento. 

Eu sei bem quo para algumas pessoas estou fallando 
em vao; mas vem de dentro algumas vozes que me di- 
zem: « lias de fazer acreditadas tuas palavras, ou aqui 
ou em outra parlc, ou agora ou nofuturo; ha de vir 
tempo em que, depois dos graves males quo hao de ser o 
resultado desta couliscacao dos direitos do povo, desta ah- 
sorpcao do direito eleitoral pelo governo, ha de vir 
tempo em que os graves inconvenientes hao de fazer ar- 
repeuder os que se teem lanfa'do nestas vias de reaccao 
retrograda. 

E' um engano suppdr quo a autoridade ganha com es- 
tes manejos; a autoridade perde. A autoridade nao e forte 
senao com o apoio da nacao; as leis nao teem forca senao 
a que lire presta a opiniao ; se a opiniao se retirao todos 
os meios, so o systema representalivo (5 falsoado, a lei, a 
autoridade hao de soilrer o descredito, que 6 precursor 
da morte politica. Nao ha senao um meio na occasiao 
presente, c poderoso, que nos salve^ das perturhacoes a 
que estao sujeitos os estados, ainda os mils poderosos : 6 
aconfianca na opiniao puhlica, c a finneza do governo 
nas bases solidas da mesma opiniao, e a maior liberdade 
e sinceridade das urnas eleitoraes. E' s6 assim que as 
leis hao dc ter o prestigio necessario; e so assim que a 
autoridade ha do eneontrar cm cada um dos habilantesdo 
imperio outros tantos sustentadores. Do contrario terri- 
vel tuluro nos espera, quo 6 ohrigacao do senado procu- 
rar afastar do imperio. 

0 art. 1° diz simplesmonle « quo a lei vai soralterada, 
sendo obscrvadas as seguintes alterafaes... » Isto nao e 
objecto de um artigo, o artigo devia contcr uma disposi- 
cao, a qual vem no 11.° (Le.) 

Aqui esta uma disposifao, e disposifao que eu nao vou 
combater agora, porque mo aguardo para a combater no 
tempo em que entrar na discussao dos artigos; estou com- 
parando simplesmente as disposicocs,para mostrar se po- 
diao, so deviao fazer parte de paragraphos ou de artigos 
diversos. 0 segundo paragrapho diz. (Le.) 

(Juem piide dizer que a disposicao deste 2° paragrapho 
seja lao idcntica, seja um desenvolvimento do 1° paragra- 
pho, de sorto que possa fazer-se um 2° paragrapho do 1°, 
e ambos paragraphos do 1° artigo? E' muito pelo contra^ 
no, 6 uma disposicao separada; no 1° paragrapho tra- 
ta-sc do numero dos deputados; aqui no 2° paragrapho 
trata-sc da divisao era districtos eleitoraes. 

Quando em 1826 so dava as leis eleitoraes um typo, 
que nao podia ser desprczado senao quando se mostrasse 
que elle era inconvenienle, a divisao, a dislribuifao das 
materias foi muito diversa,nao se confundiu em paragra- 
phos de um raesmo artigo o numero dos deputados de 
cada provincia, o numero dos districtos eleitoraes, o nu- 
mero dos eleitores desses districtos; foi antes objecto de 
capitulos em separado. 0 modo de proceder a eleietio dos 
eleitores parochiaos i5 objecto de um capilulo ; o modo dc 
apurar os votos dados a esses eleitores e objecto de um 
outro capitulo; o numero dos collegios eleitoraes e suas 
rcuniucs i objecto de um outro capitulo; a cleicao dos 
deputados d objecto de outro capitulo; a ultima apnra- 
cao dos votos do mesmo modo 6 objecto de outro capi- 
tulo. Aqui reunem-se todos, nao jti simplesmente em 
diversos artigos, mas atS em paragraphos de um mcsmo 
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arligo; de modo quo disposifoes as mais importanles, quo, 
so teem relacao, teem lambem muila difTerenca entro si, 
nao serao disoutidas. 

Dira alguem que nao ha importancia nenhuma no oh- 
jeoto do 1° paragrapho para que lizesseum arligo em sc- 
parado ?Tende a nada menos do que a raarcar o numero 
minimo dos deputados que deve dar cada uma das provin- 
cias: estemodo de o marcar.jasedisse, i anli-constitucio- 
nal. Uma medida deste alcance, que joga com principios 
conslilucionaes, que na consliluigao e baseada na popula- 
cao, porque, segundo a consliluigao, o numero dos depu- 
tados dere ser segundo a populagao, uma medida deslas 
vera debaixo do um paragrapho, quando devia ronstituir 
ella so um artigo para ter logar uma discussao ampla so- 
bre as diversas quesloesque so prendcm a esta disposigao. 

A divisao dos districtos, a sua concenlragao de 
novo era tres , que subleva lantas questucs , A ob- 
jecto de um oulro paragrapho. Dir-se-ha que nao 
ha importancia nenhuma t Eu digo que ha a maior 
importancia; que ahi esta a vida do systema repre- 
sjntativo; que alii esta a sinceridade ou nao sinceri- 
dade das eleigdes; quo, porlanlo, devia fazer objecto de 
um artigo, para ser discutidoamplamcnte. Tem-se enlen- 
dido que a eleigao singular favorece o bainismo, anima 
a fraude, da logar adesordens, causa tanlos inconvenicn- 
tcs; sao, portanto, queslOes estas que possao ser discu- 
lidas em um paragrapho introduzido entrc dezeseis outros 
paragraphos? A quantas obscrvagoes nao pode dar logar 
uma materia destas ? Quanto nao se pdde dizer sobrc as 
vantagens da eleigao de districtos de um, do preferencia 
a eleigao de dislrictosde tres, deseis e dc mats deseis? Qua 
questao se colloque na comparagao da eleigao de um com 
a eleigao de muitos, e gravissiraa, e lambem quando ella 
se colloque na comparagaoda preferencia da eleigaodelres 
sobre a eleigao deum, para que, sustenlandooprincipio da 
multiplicidade, se vaentao atodas as sua. conscqucncias. 

A questao, portanto, teria duas paries: la. qual e mais 
vantajosa, qual da logar, qual da csperangas. qual pro- 
mette mais certeza de uma boa escolha: a escolha em um, 
on a escolha em muitos? Dada a escolha em muilos! 
dada a preferencia, qual e a melhor escolha? Em Ires on 
em scis ? Em doze ou em vinle? A questao assim por paries 
poderia ser muilo bem examinada; poder-se-hia lalvcz 
vir a satisfazer o dosejo de alguns dos proponenles do 
projeoto, que, esta hem visivel, n3o props; senao uma 
passagera gradualparaosyslema anterior da eleigao. Em 
logar desscs receios, queelles teem de parecer cnlrar cm 
uma reacgao immediata, talvez livessem a vanlagem dc 
conseguir logo aquillo,para que nao fazemsenaodispftros 
scus pnmdiros preparativos. Ninguem me fara crer que 
o que se quer e ficarsimplesmentena eleigao de districtos de 
tres; quer-se ir aseleigoes por provincias.e entao a discus- 
sao de um artigo (que e a minha questao), a discussao por 
artigos, a discussao por panes (que e a disposigao do 

d^farT^ ^ l0gara esames "lais aprufunda- os, de sortc que dies pudessem sustemar hoie aquillo 
quetc-rao de sustemar na proxima legis.amj; porque 
para mim e l.qmdo que no f.m da proxima legislatura 
ha de vir o augmealo dos circulos. 

Eu, portm, nao disculo esta pane da questao, porque 
lenho um campo muito limitado as rainhas observagOes 
e esse campo e o que me designa o regimento ; e nao po- 
deria convir de forma nenhuma a mim, que cslou sendo 
'gora o sustentador das regras do regimento, ineorrer 

estouXgaUo" aS Vi0lar' sallindo ^ ^sao a quo 

0 | 4 diz o seguinte: (le) 
A lei de 19 de setcmbro do 1855 no | 6° marca a 

maioria absolula de volos; o principio anterior era a 
maioria relaliva : deixamos a maioria relaliva pcla maior 
razao de que o eleito da nagao ou do districto deve ser 
a cxpressao da maioria do proprio districto ; porque e so 
quando cm um individuo se verificaa opiniao da maioria 
que elle pdde ser o represenlante legitimo dessa opiniao. 
A reforma da lei dc 1855 era uma reforma salular, segun- 
do todos os principios do systema represenlalivo; rccua- 
mos agora delles, vollando a maioria relaliva. E", ou 
nao, uma discussao da maior importancia? E', ou nao, 
uma questao das mais graves? Uma questao deslas pdde 
ser decidida cm um paragrapho, envolvida em dezeseis 
outros, tralados em discussao em globo, que lal e a dis- 
cussao que scquer fazer agora? 1'orcerlo que nao. 

Sr. prcsidenlc, se eu na 2* discussao quizesse cnlrar 
em uma discussao por paries, e aprescnlar todas a razdes, 
lodas as aulofidados que ha contra o principio das 
maioriasrelalivas,ser-me-hia precisa uma sessao inteira, 
ser-me-hia precisa, pelo menos, mclade de uma sessao; 
e o mcu discurso ficaria incompleto, por ser obrigado a 
desprezar muitas oulras qucstdes do grave importancia 
que ha no projeclo. 

Quo meio, portanto, de mo dar, a mim que lenho como 
scnador do impcrio todo o direito de exprimir o mcu 
pensamento, de me explicar sobrc qucstdes graves como 
esta, de me dar essa occasiao? A discussao por paries, quo 
o regimento determina. Essa discussao por paries nao pdde 
ter logar senao convertendo cm artigos os paragraphos; 
eu, pois, hci de, para obler a sustenlagao de meus direitos, 
conseguir que o regimento sejacumprido ncssa parle, ou 
nao ha dc ser cumprido, fazendo-sc a 2;l discussao 
em globo, com o que nao hci de poder e.xplicar-me devi- 
damonte, nao hei do poder manifestar a minha opiniao 
inteira, nao hei de poder cmpregar todos os meios que 
a logica e a rhetorica me ensinao jiara tornar triumphan- 
tes as minhas ideas. 

0 que rcsulta daqui ? Ilcsulta uma discussiio incom- 
pleta, resulta que a materia nao e yentilada em todos os 
seus pontos de vista, nao e encarada por todos os lados; 
resulta que, se as discuss5es nao teem e nao podem lor 
senao porflm esclarerermo-nosrcciprocamcnle, taes escla- 
rccimenlos nao se podem dar, porque nao temos os meios 
que o regimento nos faculla, que nos assegura para esto 
lim; resulta ainda que cada um dos oradores pdde ser 
increpado de nao ter sabido desempenhara sua missao, 
discutindo bem lodas as questfles que se offereciao no 
projeclo; resulta ainda que a opiniao que nos observa, 
nao s6 a respeilo do modo por que desempenhamos nossos 
deveres sustentando-os, nao sd no ponto dc vista da (ir- 
meza das '•onvicgOes, mas tambem no ponto dc vista do 
dosempenho das discussucs, essa opiniao, que a respcito 
da firmeza do minhas convicgoos, a respcito do mcu zelo, 
nao pdde ter senao uma e unica convicgao, que eu cm- 
prego todos os meios para esclarccer as questdes confor- 
mc as enlcndo, ha de poder duvidar do modo por que 
tenho^ desempenhado essa missao, altribuindo-mo falla 
por nao ter discutido, por nao ter demonstrado, por nao 
ter tornado patentcs todos os vicios. E como? Como so 
fosse possivel que eu o fizesse na discussao em globo quo 
se quer fazer prevalccer. Eu, pois, ainda uma e muitas 
vezes me apadrinharei com o regimento, parapedir a sua 
execugao, e para denunciar como uma violagao flagrante 
das suas regras este meio de que se vai langar mao. 

Evidentemente nao so quer a discussSo; se se quizesse 
disculir querer-se-hia a discussao por paries. 
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Eu cspero quo atgum dos nobres senadores, sustenla- 
dores do projccto, venha tomar a palavra e demonstrar 
iiue nao tonlio razao para peilir a discussao i)or paries, 
venha dcsfazcr a forga desles argumenlos quo eu apre- 
sento : tcndes receio da discussao, o demonstrais por 
mais do «m inodo ; lendes receio, porque nao enlrais nas 
diseussoes, porque, fallando contra o projccto dillercntes 
oradores que Hie conteslao as vantagens, yds apenas 
aprcsenlastos uiu para o vir defender. Sera falla de 
capacidado? Nao d por sem duvida; naofaltanos susten- 
tadores do projccto capacidado para demonstrar as vanta- 
gens do inesino projccto, se as tivesse rcacs. Elles que 
recuao e por que teem receio de se compromettercm. 
Nao tcndes para sustcntar o projecto senao argumcntos 
mui fracos, c tendes receio de quo esses mesmos argu- 
menlos fracos sejao dcfeilos pulvcrisados por aquclles 
quo contestao a bondade do projccto, cinbora inferiores 
cm capacidade a alguns dos que o suslentao. Nao o digo 
dos meus collegas que conteslao o projecto; elles sao bo- 
mens de primetra cajiacidade, o teem dcmonstrado nao re- 
cuando ante adiscussao;fallo de inim,que de cerlo nao tenho 
a prcsumpcao de mcdir-mc cm capacidade com muilos 
dos sustentadores do projecto (nao apoiados); e dabi 
mesmo eque tiro molivocontra afraqucza dos argumenlos 
dos nobres senadores; dabi mesmo e que concluo os re- 
ccios que os nobres senadores teem de cntrar na discussao, 
porque,conhecendo como conbecem sua superioridade so- 
bre mini, vcjo que nao ousao conlestar as razues com que 
tcnbo profligado csle projecto monslruoso, esta tcnla- 
tiva de assalto aos logares da camara dos deputados. 

Para cvitar a discussao lembrarao-sc de dous meios 
fogem della abertamente, c enibrulhao-a,convertendo cm 
artigos os paragrapbos, qucrcndo forcar-nos a diseussoes 
cm globo, cm logar de duas diseussoes cm globo c uma 
por paries. Nao querem convenccr-se de que nesta mes- 
raa discussao em globo estao vencidos na razao; nao 
querem convonccr-se de quo, mesmo alado o fctxe dos 
sous argumenlos, nds os podemos quebrar, ede uma vcz. 
Devcm convcncor-se do que os discursos dos meus dous 
collegas, senadores pela provincia de Xlinas-Geraes, os 
discursos do meu collega scnador polo Uio-Grande do 
Nortc, o discurso do nobre scnador pela provincia da 
Babia, ferirao de morleeste projecto e o tornarao dignodc 
rejeicao, porque enlre as cousas que prcjudicao muito 
um paiz sao as leis quo sahem do corpo legislativo ja 
desacrediladas. Uma lei Uevc ter todo o prestigio, loda a 
forra, c para que clla possa ter prestigio e forja e presiso 
quo os motives em quo so funda sejao demonstrados na 
discussao como os mais vantajosao cstado. 

Nos paizes ondese conhece o quoe governo reprcsen- 
tativo estas diseussoes sao comepidas por uma magnifica 
exposigao de molivos, ou por um discurso mcstre que 
sustento todas as razoes da lei, todas as vantagens quo 
dellasc espcrao. Entrenosnada disto. Tenbo presentesos 
discursos da camara dos deputados, bci de lo-los, hei de 
examina-los em occasiao compclente, para mostrar que 
nao ba cousa nenbnma de solido no fundamento em que 
elles se basearao. Hoje nao e occasiao; mas, sc me fosse 
licilo, eu mostraria desde ja quo os oradores de quem se 
podc dr/.er Cicero pro domo sua (riso), os prinripaes ora- 
dores de quem sc pode dizeristo, nada adianlaraoem sus- 
lenlacao dos sens lares, ou para acquisicao de novos. 

A queslao dos supplenles, queslao importante, fazob- 
jecto de um primciro paragrapbo, cm logar do fazer um 
objecto de um artigo. Como se bao de discutiras difleren- 
tes razOes que se podemdar em favor da conservacao dos 
supplenles ou para sua exlinccao ? Ha algumas razfles 
para que cessem os sypplcntes ; mas eu nao vejo que ne- 

nbuma proeedesse exdusivamenle da cxecucao da lei de 
1835. Quando o principio Ja maioria absolute era 
cxigido, poder-se-hia dizer; • 0 supplenle que nao tem 
maioria nao representa opiniao; ou o supplente nao reprc- 
scnlaa opiniao,porque ellaeroprescntadapelo eleito.» Mas 
quando so vai a maioria rclativa o supplenle tern todo o 
logar. Nao eslou sustenlando os supplenles; bei de dis- 
cutir em tempo se as vantagens da cessacao sao preferiveis 
as vantagens da sustentacao; se os abusos que se derao 
sd podem serevitados com a cessacao dos supplenles, ou 
por algum outro meio de que se lance mao. 

Mas a queslao e esta ; e materia que possa fazer pane 
de um simples paragrapbo ? Nao e uma queslao impor- 
tante, que devc fazer objecto de um artigo em se- 
parado ? Quando se trata de uma provincia vizinha e 
de muitos deputados, onde a falta de um nao i sensivel, 

do supplente e uma quesUXo sem imporlancia, que 
poderia enlrar era um paragrapbo, e ser discutida muito 
passageiramente ; mas, quando se trata de provincias lon- 
ginquas, que teem um unico depulado,o qual,ficando im- 
possibililado de vir, deixa a provincia sem representan- 
te, a questao 6 um pouco mais grave, e precise encara-la 
sob todos os pontos de vista, ver sea piivacaodorepresen- 
lante nao e muito mais inconveniente do que abusos, 
que alias se podem evitar. 

Quando se U o | 10 e se encontra que, o governo na 
curte, e os prcsidentes nas provincias, fixarao o numcro 
dos eleitores que devera dar cada parochia ; quando se 
encontra que, no caso de desmembrar-sc o tcrritorio da 
parochia para so annexar ao da outra, seri ainda o prc- 
si.lente quem marcari o numero de eleitores que se deve 
dar ; quando se encontra que a dislribuicao do nu- 
mero dos eleitores que deve locar a cada uma das pa- 
rocbias desmembradas ou creadas & ainda da competencia 
do presidente; quando se encontra que, na questao- 
entrc duas parocbias que se desmembrarem, o presi- 
dente 6 quem marca omaior numero que pertence a uma 
e o menor numero que pertence a outra; quando, por- 
tanto, se encontra todas cssas amplas autorisafdes, se 
reconbece que 6 enlrcguc ao governo na cftrte e aos 
prcsidentes nas provincias o dircilo de fazer as eleifOes, 
pelo que cada um desses objectos nao pdde constituir 
senao artigos cspeciaes. Pois a delegafao mais impor- 
tante que ba, a dclegafao que nunca deve ser concc- 
dida, a delegacao eleitoral, i objecto quo se discuta em 
paragrapbos, em uma sd discussao em globo, no meio do 
tantas outras disposifGes imporlantes? 

Senbores,oregimenlo,que 6uma leido senado, quando 
delerminouque a 2adiscussao fosse por artigos, isto e, que 
fosse por partes, mostrou muita sabedorla. Os legislado- 
res de entao reconbecerao que com discussOes em globo se 
poderia fazer passar ludo quanlo so quizesse. 0 senado, 
6 um corpo conservador, nao conservador no sentido de 
parlido, i- o corpo cscolbido pela constituicao para manter 
as instiluicfies, para nao deixar admitlir a alteragao das 
leis exislentes senao por outras leis convenientes, e nao a 
substiluiuao da lei, cuja sabodoria csl4 reconbecida com o 
andar dos annos, por outras quo nao sao senao leis da oc- 
casiao. Quando oregimento marcou isso tcve cm vista ba- 
bililar o senado para satisfazcr csse dever do que esta in- 
cumbido. Arrancao-lhe de assalto medidas em que elle 
depois de uma discussao luminosanao poderia consentir, 
o torna-se assim impossivel quo o senado desempenbe a 
grande missao de sustentador das leis, sustentador dos 
principios constitucionaes. 

Eu peco a qualqner que queira pensar desprevenida- 
mente nesta casa que me diga se nao concorda comigo em 
que esle estylo 6 o meio mais evidente de revogar o re. 
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finv,«0.d0Senad0- ,0 n0br0 senai'or pela provincia de 
SraRTSSr'" *— 

o Sr. Silveira da Motta: - Sim, sonhor. 
0 Sr. Soiza Franco: —. comn n.io „ i- 

*• e-. i" •tr ser assim convertidas em discussao cm globo. 
0 Sr. D. Mangel Elle ha de demonstrar istommndo 

responder ao discurso do Sr. Nabuco. 
0 Sr. Sobza Franco: — 0 nobre ■ 

nao eslava aqui quando principiei a fallar. 010 qUe 

0 Sr. Silveira da Motta Fmo i,!.;- i- • 

ST " V £ «•" 
0 Sr. Sopza Franco: — Agora me lembroqoeV Ex 

fmmp'lLf pnme'ras Pa,avrasao me" discurso,mas sahiu immediatamente, e por isso nao me ouviu. 

-Sr; P[eside'?.te' es.tou medindo minhas palayras para nao sahir da discussao de ordem. 
O Sr. visconde de Jeqditinuonua :— Apoiado 

_ 0 Sr Socza Franco (Undo): — . s iq o A, 
incompat'b.hdadcs estebelecidas pelo | Sn do an 
,1° f dec,;eto de 19 do setembro de 1855 clprl'- 
comf os ?o JUf1ZCS ^ 0rpl''T0S e 08 su,jstitut0s destes. bem como os dos funccionarios designados no mesmo decreto 
que tiverem eslado no exercicio dos respectivos cargos 

0 " tIuatro mezes Mteriores a eleicao secundaria . 

teria ®R' SlLVE,RA "A MoTra = - Istoe discussao da ma- 

ler^arii0™ F—• V. Ex. ouviu-me 
OSa SiLVErnA da Motta: —Pensei quo cstava ja 

drscutindo a raalena; enganei-me. 
0 Sr. Solza Franco: — Eu creio que V. Ex. engana- 

sc muitas rezes, e e por isso que nao quer fallar na ma- 
lena. 

mm.. 

inteira" " Manoel: — Disso que gaslaria uma sessao 

deouvf-lo8?"1'" FRANC0: " Nesta Wcstio? Teremos 
0 Sr. D. Mangel : — Sim, senhor. 
0 Sr.^ouza Franco: —Eu li o paragrapho das 

incompatibihdades, nao para invocar mcdida que me 
seja favoravel a mim, mas para invocar providencias 
que eu creio que o nobre senador pela provincia de 
Goyaz ha de desejar. 0 nobre senador sabe que eu sou 
do numero dos amigos das incompatibilidades 

0 Sr. Silveira da Motta : —Eslou concorde. 
0 Sr. I), Manoel: — Nesta parte estamosdiscordes. 
0 Sr. Socza Franco: -Pois quando eu discordo 

do meu amigo, o nobre senador pela povincia do Hio- 
Urande do iNorte, que eu tanto respeilo, quo eu cada 
vez mais admiro, quando eu divirjo, nao terei muita 
raz. o para que em urn caso destcs peva que so llie dS 

as famlidades de sustcntar as suas ideas ? 
^I1' D. Manoel : — Muito obrigado a V. Ex. 

^ SlI. SouZA F HAVPrk'   C.I  
amigo eslaria babilnado,' toa "doT o'sT ",UeU 

"*rla ^uuos os meios para sus- 

tenlar as suas ideas contra as incompatibilidades. Em 
urn paragrapho elle nao o podeiia fazcr. 

0 Sr. 1). Manoel:—E tenho em meu auxilio o 
Sr. Queiroz Coutmho, que me ha de ajudar. Vcja V.Ex. 
com qucm ha de comhater a mcdida. 

0 Sr. dresidente;—Attencao I 
0 Sr. D. Manoel : — E' urn aparle. 
0 Sr. Souza Franco : — So mo citarmuilos outros 

que eslao nas mesmas opiniues, nao fard senao me dar 
um pouco mais de animo para pedir quo se converta um 
paragrapho dcstes em artigo, para que esses nossos col- 
legas possao ter occasiao do comhater mais esla in- 
compalibilidade. 

Senhores, por mim eu desejaria que as incompatibili- 
dades fossem mais completas, comlanloque fossem mais 
equitalivas; nao as approve contra uma untca classe e 
contra certo uumerode juizes de direilo; eu quereria que 
a questao das incompatibilidades fosse examinada em 
todos os scus ponlos, e quo se decretassem regras equita- 
liyas, regras que compreheiidossem todas as classes que 
nao devem ser eleitas, mas nao regras limitadas ao po- 
der judiciario somrnlr. Ao passo que aos juizes se negao 
vantagens a que clles teem direilo, eu nao posso admit- 
lir uma idee destas, naodigo quo combato as incompa- 
tibilidades, digo que combato a desigualdade dellas, 
digo que, combatendo o projecto inleiro, combato 
lambent essa parte; e, indo ao ponlo a que me dirijo, 
direi que, cm um paragrapho, no meio de uma discus- 
sao da questao inportante, nao admillo a disposigao. 

Eu pediria a alguns dos nobros senadores, mais conhe- 
cedores do rcgimonlo da casa, ou por mais antigos do 
quo eu, ou por mais conhecimontos, ou por ambas as 
circumstancias juntas,queprocurasscm lembrar-se qual e 
o meio de restabelecer a execugao da lelra do regimenlo 
contra este meio de invasao. 0 regimento devc ser cum- 
prido, nao sd contra as violagOos abertas e doclaradas, 
mas contra as violagCes cncapotadas. A violagao aberta 
e declarada scria querer que nao haja 2" discussao, rc- 
querer quo a 2:, discussao scja feila cm um dia, por 
exemplo, c cncerrada neste dia; cssas seriao violagOes 
abertas e doclaradas; mas nao sao cstas as peiorcs, 
quero dizer que nao sao eslas as mais de tcmer, porquo 
estas se nao repetem muitas vczes; as violagoes encapo- 
ladas 6 quo sao as pciores, e esta d uma violagao cnca- 
potada:—de reduzir a discussao cm globo por meio do 
paragraphos a 2a discussao quo o regimenlo quer quo 
sc fag a por paries. 

Eu pego ao Sr. presidente que tonha a bondadc de 
mandar o regimento na parte doslas Ires discussGcs, pot- 
que nao tenho lembrangade suas disposigOes. (E' satis- 
feito.) (Lendo): « Art. 77 do regimento-... Eu pego 
que o ougao. « Na 2a discussao a sessao se convcrtera 
em commissao geral, e cada senador fallara as vezes que 
quizer...- As vezes que quizcr. Era tao grande a no- 
cessidade desta discussao por partes que o senado tinba 
adoptado quo se fallasse quanlas vezes quizesso, accres- 
centanilo: • Ooradorpddc fazer mengaode qualqueroutro 
artigo que tenha relagao com aquelle que so esliverdis- 
culindo. A iliscussao li cntao de artigo por artigo, efinda 
a de cada um se procedera a volagao so o artigo passa, 
com ou sent cmendas. • 

Ora, vejao os nobres senadores qnanlo era previdenleo 
regimento do senado, Qucria de lal sorte detalhada a dis- 
cussao, queria a 2a discussao tao luminosa, que a dcler- 
minava pur artigo e que dava ao orador o direilo de fallar 
quanlas vezes elle entendesse que deveria fallar. 
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Xao dlrui naila conlra a ccssa^ao dessas muitas vezes, 
porquo eu ercio que em urn s6 discurso pudc-so discutir 
muilo bom um so arligo, disculi-lo cm todasas suas par- 
ies, e replicar no segundo. Mas acabar ao mesmo tempo 
com o direilo de fallar as vczes que quizesse e acabar 
com a discussao por paries 6 de mais. 0 primeiro caso e 
justilicado, 6 lei do senado, e do sou regimenlo.e nao ha 
que dizer a este respeilo ; mas o segundo, acabar a dis- 
cussao por artigos, e uma violacao manifcsta do regimen- 
lo. 0 rogimenlo quer esta discussao por paries; chamar 
paragraphos ao que sao artigos para tor discussOes era 
globo e um abuso rcvoltanle. 

0 Sk. visconde db Jequltinhoniia : — Apoiado. 
0 Su. Souza Franco: —E'um meio de sophismar, 

nao digo bom, do violar completamente o regimento. hu 
peco, porlanlo, como disse a alguns dos nobres senadores 
mais conbecedores dcsla laclica, que se lembrem de qual- 
quor meio que haja para acabar com csle abuso ; quer- 
me parecer que a mesa, que fdrma uma commissao, po- 
deria, quando aproscnlados projectos destaordem, manda- 
los redigir, converlcndo em arligos os paragraphos que 
devessera ter sido ledigidos cm arligos; parece-me que a 
mesa devc ter essc direilo; seria o meio de fazer cumprir 
o regimento, que manda disculir ]ior arligos, e o nome nao 
6 a quesUXo. 

0 Sr. visconde de Jequitinhoniia : — Ctrlamcnle. 
0 Sr. Souza Franco ; — Chamem paragraphos, cha- 

mcm o quequizercm, siio arligos, e como tacs dcvem ser 
discutidos. 

Para esla violacao flagrante do regimento eu nao posso 
concorrcr, e hoi de contimiar a dizcr, se a lei passar, que 
clla passa sem ter as discussOes que o regimento quer, e 
hoi de votar nesle sentido que acabo de dizer, isto c, que 
seja discutida por paries. Se V. Ex. enlende que e pre- 
cise um requcrimcnlo por escripto, eu o mando. 

Voiu enlao a mesa o seguinte 
REQUERIMENTO. 

• Requeiro quo a 2" discussao do projecto seja feila por 
paries, na forma do disposto no art. 77 do regimento do 
senado, considerando-se arligos os difTcrentes paragra- 
phos do arligo unico. — Soucn Franco. • 

Foi apoiado e enlrou em discussao, ficanco entre- 
tanto susponsa a do maleria principal. 

0 SU. D. MANOELpronunciou um discurso, que sera 
cncontrado no appendicc. 

Dada a bora, o Sr. presidentc declarou adiada a discus- 
sao, e dcu para ordem do dia da seguinle sessao : 

Conlinuacao da discussao adiada, e a 2a discussao da 
proposicao da camara dos depulados elevando a 24 o nu- 
mero das loterias ja concedidas ao theatro lyrico desla 
cidade. 

Levantou-se a sessao ds 2 boras e 55 minutos da 
larde. 

EM 8 DE AGOSTO DE 1860. 
PRESIDENCIA DO SR. MANOEL IGNAC10 CAVALCANTI DE 

LACERDA. 
Summario. — Expedicnle.—Discurso e requerimenio de 

urgencia do Sr. D. Manoet.— Ordem do dia. — lle- 
forma eleiloral. Rejeigao do requerimenio do Sr. Sou- 
za Franco. Discurso do Sr. Vasconcellos. 

A's 10 boras e 50 minutos da manba o Sr. presidentc 
abriu a sessao, estando prescntes 30 Srs. senadores. 

Lida a acta da anterior, foi approvada. 

EXPEDIENTE. 
0 Sr. 1° secretario leu dous officios do 1° secrelaiio 

da camara dos deputados acompanbando as cinco seguin- 
tes proposicocs: 

1 .a « A assemblea geral resolve: 

. Art. 1." E' approvado o decreto. n. 2184 de 5 de 
junlio de 1858, pelo qual o poilcr exoculivo approvou os 
estatutos da companhia de navegacao a vapor, na bahia do 
Rio de Janeiro, de que <3 cmprczario o Dr. Clinton Van 
Tuyl. 

• Art. 2.° Ficao revogadas as disposicoes emconlrario 
• Pago da camara dos depulados, cm 4 do agoslo de 

1860. Conde de Rarpendy, presidenlo. — Antonio 
Pereira Pinto, 1° secretario. — Candida Mender, de Al- 
meida, 2° secretario. • 

2.a • A assemblea geral resolve ; 
« Art. 1.° E approvado o decreto n. 2190 de 23 de 

junho de 1858 o o contrato a que o mcsmo se rcfere, ce- 
lebrado com Jose Antonio Soares, para a navegacao a va- 
por entre .Montevideo e a cidade de Cuyaba, capital da 
provincia de Mato-Grosso. 

• Art. 2.° l icao revogadas asdisposifoesem conlrario. 
. Paco da camara dos deputados, em 4 de agosto 

de 1860. Conde de Paependy, prosidente. —Anfonto 
Pereira Pinto, 1" secretario. — Candida Mendes de Al- 
meida, 2° secretario. » 

3.a « A assemblda geral resolve : 
» Art. 1.° Sao extensivos a Santa Casa da Misericordia 

da cidade de S. Paulo os favores e isent'oes que pelos 
arts. 1" e 2° da lei n. 460 do 30 do agosto de 1847 
forao concedidos a Santa Casa da Misericordia da cidade 
do Rio do Janeiro. 

. Art. 2.° Ficao revogadas as disposicoes em conlrario. 
• Paco da camara dos deputados, em 4 de agoslo de 

1860. Conde de Daepcndy, presidente. — Antonio 
Pereira Pinto. 1° secretario.— Candida Mendes de Al- 
meida,20 secretario. » 

4.a « A assembliSa geral resolve : 
• Art. 1.° 0 governo e autorisado para mandar abrir 

praga de aspirante a guarda-marinha a Jos6 Ignacio 
Rorges Machado, alumno paisano do 2" anno da escola 
de marinba. 

• Art. 2.° Ficao revogadas as disposicoes em con- 
lrario. 

• Paco da camara dos deputados, em 4 de agosto de 
1860. Conde de Baependy, presidente.—Antonio Pe- 
reira Pinto, 1° secretario!— Candida Mendes de Al- 
meida, 2° secretario. • ' 

5.a • A assemblea geral resolve; 
« Art. 1.° Sao dispensadas as leis de amortizacao, 

para que possao adquirir e possuir bens de raiz, com a 
condiccao de converte-los em apolices da divida publica 
cm prazo delerrainado pelo governo, as seguintes corpo- 
racoes: 

• | 1.° No municipio da cftrte; 
• A irmandade de Santo Antonio dos Pobres c Nossa 

Senhora dos Prazeres, ate a quantia de 40;000g; 
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• A irmandade do Bom-Jesus, ate a quanlia de 
50:000$; 

. A irmandade de Nossa Senhora Mai dos Homens, 
ate a quantia de 100:000$ ; 

« A irmandade do Sanlissimo Sacramento da anliga 
Su,ate a quantia de 300:000$; 

• A irmandade do Principe dos Aposlolos S. Pedro, ate 
a quantia de 600:000$; 

« A irmandade do A'ossa Senhora da Candelaria, ate a 
quantia de 100:000$ ; 

■ A irmandade de S. Braz, erecta no raosteiro de 
S. Bento, ale a quantia de 40:000$ ; 

• A ordem terceira do Senhor Bom-Jesus doCalvario 
e Via-Sacra, ate a quantia de 200:000$; 

« A confraria de Nossa Senhora da Lampadoza, ale a 
quantia do 50:000$; 

• A irmandade do Divino Espirito-Santo da capclla 
do Malaporcos, ale a quantia de 200:000$. 

• § 2.° Na provincia do Rio de Janeiro: 
• A irmandade do S. Jose do Rio Preto, na freguezia 

do me-mo nome, do municipio da Parahyba do Sul ate 
a quantia de 40:000$; 

■ As irmandades do Sanlissimo Sacramento do Nossa 
Senhora de Nazareth, e de Nossa Senhora das Bores, ere- 
ctas na freguezia de Nossa Senhora deNazarelh,do muni- 
cipio de Saquarema, ate a quantia de 20:000$; 

• A irmandade de Nossa Senhora do Amparo, do mu- 
nicipio da Barra-Mansa, ate a quantia de 50:000$. 

« I 3.° Na provincia de Minas-Geraes: 
« A irmandade de S. Jose do Parahyba, da freguezia 

domesmo nome, nomunicipioda Leopoldina, ate a ouan- 
tia de 100:000$; 

• A capella de Santo Antonio do Mar de Hespanha, 
ate a quantia de 12:000$; 

= A matriz de S. Thonte das Lelras, ate a quantia 
de 20:000$; 1 

• A Santa Casa da Caridade, da cidade do Serro ate 
a quanlia de 60:000$; 

• A capella de Nossa Senhora das Dfires de Guanhuns 
ale a quantia de 12:000$. 

■ | 4° Na provincia da Bahia : 
■ A irmandade do Sanlissimo Sacramento da fremie- 

?ia do Bom-Jesus, do termo do Rio das Contas, ate a 
quantia de 20:000$; 

■ 0 hospital de misericordia da cidade do Santo Amnro 
ate a quantia de 100:000$; ' 

> A irjpandade do Sanlissimo Sacramento de Nossa 
Senhora das Brotas, da cidade da Bahia, ate a quantia 
de 30:000$; 4 

■ A irmandade de S. Bartholoraeu, da cidade de Ma 
ragogip\ ate a quantia de 50:000$; 

de 50^000$lla' ^ Cidade de Marag0?iPe' 31,5 3 quantia 
I 5.° Na provincia de Sergipe : 

A irmandade do Senhor do liom-Fim, da cidade de 
Garangeiras, aid a quanlia de 20:000$ ; 

• A irmandade do Sanlissimo Sacramento da cidnde 
da Esuncia, ate a quantia de 20:000$. 

• | 6.° Na provincia de Pernamhuco, e cidade de 
^oyanna; 

aqUtiarT^d0e00$;Santa ^ da Wiseri^3. ^ 

JeNota'swh^L^osTrte'ate0 Sacram.en'0 dl matriz nosano, ate a quantia de 100:000$; 

• A irmandade do Senhor dos Passes, ate a quanti 
de 50:000$ ; 1 

• A ordem terceira do Carmo, ate a quantia de 
50:000$; 

• A irmandade de Nossa Senhora da Conceifao ale a 
quantia de 50:000$. 

• | 7.° Na provincia da Parahyba : 
• A irmandade do Sanlissimo Sacramento da matriz 

de Nossa Senhora das Neves, da cidade da Parahyba 
ale a quantia de 20:000$, 

• A irmandade de S. Pedro e S. Paulo da matriz do 
Mamanguape, a quantia de 10:000$. 

• | 8." Na provincia do Rio-Grande do Norte : 
• As irmandades do Orago e de Nossa Senhora dos 

Prazeres da villa de Goyanuinha, ate a quanlia dc 
20:000$ cada uma, 

• | 9.° Na provincia do Ceara : 
• A capella de Santo Antonio, na freguezia da Impc- 

ratriz, ate a quantia de 3:000$, alcm do quarto de legua 
quo Iho foi doado pelo sargento-mur Sebastiao Alves de 
Hollanda Cavalcanli ; 

QO Aono11"2 Ja cidat'e l'a Granja, at6 a quantia do oUlUUUJ) j 
A matriz da Vitla-Viposa, ate a quantia de 30:000$; 
A irmandade do Sanlissimo Sacramento de Quexa- 

ramobim, aid a quantia de 20:000$. 
• § 10. Na provincia do Piauhy : 
• A irmandade de Nossa Senhora dos Remedios, da 

capella do Burity do Lopes, no municipio da cidade da 
Parnahyba, ate a quantia de 6:000$. 

« | 11. Na provincia de S. Paulo: 
« A irmandade de Nossa Senhora do Rosario da ci- 

dade de Campinas, ate a quantia de 100:000$; 
■ 0 hospital de caridade da cidade de Uhatuha ate a 

quanlia de 40:000$; 
• A matriz da villa da Limeira, ate a quanlia 

de 20:000$; 
• A irmandade do Senhor dos Passos, da cidadedo 

Campinas, ate a quantia dc 60:000$. 
• | 12. Na provincia do Parana : 
• A irmandade de Nossa Senhora do Bom Succcsso, 

da freguezia de S. Luiz, na villa de Guaratiha, ate a 
quanlia de 10:000$. 

• § 13. Na provincia de Santa Catharina : 
A irmandade do Sanlissimo Sacramento e Senhora 

ant Anna da freguezia de Mirim, termo da cidade da 
Laguna, ate a quantia de 20:000$. 

• | 14. Na provincia de S. Pedro do Rio-Grande 
do Sul : 

• A irmandade de S. Jcronymo, ate a quanlia 
de 10:000$. 

"A irmandade de Nossa Senhora da Conccigao do 

11°/™^/. Sanlissimo Sacramento, ate a quantia de 10:000$. 1 

Art. 12. Neslas concessScs eomprehende-se o valor 
os hens de raiz quo actualmenle possnera sem licenca as 
itas corporacOes, relevadas assim das penas de commisso 

e conflsca ,Io cm que hajao incorrido. 
" Art. 13. Ficao revogadas as disposicdes em con- 

trario. 
• Paco da camara dos deputados, em 7 de agosto de 

1860.—Conde de Baependy, prcsidentc.— Antonio Pe- 
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reira Pinlo, 1° sccretario.— Candida Mendes de Almei- 
da, 2° secrelrario. • 

Forao a imprimir, nao cstando ja itnpressas. 
• Vciu a mesa o soguinte 

REQCERIMENTO. 
• Emquanto nao forom rotadas cm ultima discussao 

as leis annuas e a lei eleitoral a discussao do projectos 
de lei quo forcm dados para ordcm do dia prelira a de 
requerimcntos do qualquer qualidade ou denominacao 
quo scjiio, o so prorogucm por mais duas lioras as sessues 
diarias, emquanto a lei eleitoral nao for votada em 3a 

discussao e approvada a sua redaccao. — Visconde de 
Abaele Muriliba. — Baplisla de Oliveira. — M. F. 
de Souzn c Mello.—Almeida e Albuquerque—Carneiro 
de Campos. • 

Ficon reservado para entrar na ordem dos trahalhos. 
0 SU. FEUREIRA PEW A:—Sr. presidente, posto 

quo eu reconheta quanlo sao importantes c urgentes os 
diversos assumptos com que o senado lent de seoccupar 
aid o fim da actual scssiio, todavia animo-me a pedir a 
V. Ex. que di para a ordem do dia na primeira opportu- 
nidado urn projecto vindo da camarados deputados, por 
parccer que e tcio manifesta a jnstica cm que elle se fun- 
da quo dispensara toda c qualquer discussao; fallo da 
proposirao da camara que approva o dccreto de 18 de 
novcmliro do 1859, pelo qual Sua Magcslade o Impera- 
dor, acliando-so no provincia da Hahia, liouve por bem 
elcvar a 1;200K a peiisao do GOOi) annuaes concedida ao 
tenenlo-coronel Francisco Xavicrdc liarros Galvao [tclos 
seus servigos preslados naquella provincia, em cuja guer- 
ra perdeu o bra go esquerdo, no com Date deltaparica, o se 
acba bojo rcdurido ao eslado de pobreza. Se V. Ex. 
annuo ao men podido, nada mais direi; mas,se julga que 
ha algum embarago, eu me animo a propftr uraa nrgen- 
cia, porque cstou certo de quo o senado votara unanime- 
mente. 

0 Sr, presidente ■.—Eu tomarei na devida conside- 
ragao o pedido do Sr. scnador. 

REOUERIMENTO DE URGENC1A. 

0 Sr. D. Manoel motirou e olTereceu o seguinte re- 
quoriraento : 

» Requoiro que a proposta do governo fixando as for- 
gas do terra para o anno financciro de 1861 a 1862 seja 
dada para ordcm do dia do amanha, c discutida de prc- 
ferencia a quaesqucr outrosobjectos.8 de agoslo de 1860. 
— D. M. A. Mascarenhas. • 

Foi apoiado e rejeitado. 
Comparecfirao no decurso da sessSo mais 8 Srs. scna- 

dores. 
ORDEM DO DIA. 

REFORMA ELEITORAL. 
Continuou a discussao,adiada pela bora na scssao an- 

tecedente,do requcrimento do Sr. SouzaFrauco, propondo 
que a 2a discussao da proposigao da camara dos deputa- 
dos quo altera algumas disposigSts da legislagao eleito- 
ral seja feita por partes, na fdrma dodisposto no art. 17 
do regimcnto do senado, con.4derando-so artigos os dif- 
fercntcs paragrapbos do artigo unico. 

Dada por finda a discussao, foi rejeitado o requcri- 
mento, proseguindo, porlanto, a discussao do art. 1° e 
seus paragrapbos da refcrida proposicao. 

0 SR. VASCONCELLOS: — Sr. presidente, la se ia 
volar sem discussao o projecto da reforma eleitoral; la se 
ia, pois, dar um testemunho mais da pouca considera- 
gao em que se avalia assumpto de tab alia imporlancia. 
V. Ex. annunciou em 2a discussao o projecto da reforma 
eleitoral; eu esperava, pelomenos agora, que algumil- 
lustre senador se levantasse para responder as observa- 
gues que nas sessocs anteriores tinhao sido expendidas a 
respeito da materia; como, porem, ninguem o fez, for- 
Cai5, Sr. presidente,que eu solicito a attongao do senado 
para demonstrar que a proposigao da camara dos depu- 
tados nao tern sido aqui sustentada, que teem ficado sem 
resposta todos os argumenlos, argumentos os mais series, 
os mais graves (apoiados) contra cssa proposigao que se 
quer que passe,atropelladas todas as regras do nosso sys- 
tcma,embora o paizfique oonvencido,como deve eslar,de 
que,tratando-se de uma lei pela qual teem do ser eleitos 
os futures represenlanles da nagao, era o ministerio o pri- 
meiro obrigado a vir a tribuna exp6r os motives que leve 
para propur e fazer passar na camara temporaria esta re- 
forma; porque de outra sorle o ministerio deixa cntre- 
ver que nao tem razoes fortes, nem ainda apparentes.com 
que possa sustentar a proposigao, pela qual tanto se 
empenha. 

Senhores, se em qualquer outra circumslancia o mi- 
nisterio estava obrigado a discutir o projecto eleitoral, na- 
quella em que nos acbamos muilo mais rigoroso, rauito 
mais imperioso, Ibe corria esle dever. 0 senado tern pre- 
senles as palavras da coroa proferidas na aberlura da as- 
scmbiea geral ; eu vou recorda-Ias para concluir que, ou 
o ministerio aconselbou a corOa nessa falla um poriodo 
que nao esta era conformidade com os factos, ou gntao 
que o ministerio abandona de proposilo a discussao para 
signifloar que quer a lei a todo o transe (apoiados), em- 
bora a discussao tenha patenleado os vicios do projecto, 
que esta desconceituado. 

0 Sr. D Manoel ;—Para isso 6 que esta na mesa esse 
requerimenlo brutal. 

0 Sr. Vasconcellos : — Senhores, a coroa nos disse o 
seguinte, eu pego a allencao dos bonrados membros ; 
• Os abuses a que deu logar a execugao da lei eleitoral 
aconselbao a tomada de providencias que ponbao cobro d 
sua reproduefdo. » 

Tem-se exigido, tem-so instado quo o governo apre- 
sente dooumentos, quo prove quaes forao os abuses 
praticados na eleigao de 1856; o governo nao tem forne- 
cido um sd esclarecimento; o relatorio do Sr. ministro 
do impcrio lido as camaras este anno nap ajuntou docu- 
mentos, nao accrcscentou prova alguma de uma assevera- 
gao tio grave como a que se enccrra no discurso da coroa, 
a que me estou referindo. Ve, portanto, o senado que, 
sem nenhuma informagao, sem nenbuns dados, se pre- 
tende que o projecto seja adoplado, e nem ao menos se 
rcsponde aquclles oradores que o teem impugnado. 0 go- 
verno julga sudicienle ; ao que parece, coulenta-se com 
publicagues diarias, cm que sao injuriados os senadores 
que nao se prestao a ser macbinas ou automates, como 
muito bem disse o bonrado senador pela provincia da 
Babia. Altribue-se qualquer observagao a desejo de pro- 
telar, embora as ponderagoes sejao as mais sinceras, as 
mais concludenles. 

Senhores, nao permitta Dens que cm circumslancia al- 
guma, no logar que occupo nesla casa, falte eu as convc- 
niencias parlaraentares; nao permitta Deus que CU con- 
corra para serem menos graves os debates do senado; mas 
eu nao vejo o que estranhar no procedimenlo daquelles 
que, convencidos de que a reforma que se projecta e al- 

24 
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lamcnte inconveniente aos interesses nacionaes, recorrem 
aos meios que o regimento Ihes concede para impedirem 
que uma semelhante reforma seja adoptada. Obstar a pas- 
sagem de leis ruinosas e por certo um importanle servico 
prcstado ao paiz; e aquelles qne teem nesta casa constan- 
temente pcdido aogoverno, inslado com elle para que nos 
aprcsente provas dos abuses a que a lei de eleifoes deu 
logar cstes sem duvida nao podem ser arguidos de prole- 
lar os debates da camara dos senadores. 

Note V. Ex. o numero de discursos que sc proferirao 
na la discussao, e apenas o nobre senador pelo Uio de Ja- 
neiro foi quem dignou-se de responder a algumas obser- 
vacOes que se tinhao offerecido a consideracao do senado. 
Eu agradeco, senhores, a esse honrado senador a conside- 
racao que leve para com aquelles de seus collegas que 
muito era boa fe oppuzerao duvidas, e duvidas fundadas; 
esse nobre senador provou que esta intimamente conven- 
cido de que esta casa e casa de parlamento, que a palavra 
se deve oppor a palavra, que ao raciocinio o raciocinio, 
e nao, Sr. prcsidente, um silencio que nao sei quali- 
licar. 

A'a la discussao, em que, seja dito de passagem, apenas 
proferi um discurso, toquei perpassando na questao da 
inconstitucionalidade do projecto; cumpre, portanto, quo 
hoje eu de algum desenvolviraenlo a proposicao que en- 
tao enunciei. 

Senhores, aqui esta o grande pcrigo de se fazerem leis 
com ofTensa de artigos da conslituicao; o proprio legis- 
lador, como que esquece de um anno para outro a pagina 
attentaloria da nossa lei fundamental, o legislador torna-se 
como queindifferente, e novos attentados contra a consti- 
tuicao surgem, sem nenhuma esperanca de a vermos um 
dia vingada. 

0 Sr. Socza Franco: —Apoiado. 
0 Sr. \ ASCO.xcELLOS : — Antes, Sr. presidente, que 

eu me reiira a esta pane, que alias deve ser no meu con- 
' eito a principal no debate, cumpre que eu observe a 
4 • Ex. que no anno de 1854 um projecto so olTereceu na 
camara dos deputados estabelecendo a seguinte disposi- 
cao : . Nenhum juiz de direilo podera durante a legis- 
latura exercer a sua auloridade. . Este projecto foi^ro- 
meltido a duas commissoes daquella casa, e eu, que era 
membro de uma dellas, live de separar-me dos metis 
collegas, dando o votoque aqui trago. Este voto, senho- 
res, foi ramto extenso, muito desenvolvido ; eu nao o 

ej todo ao senado, porque quero unicamente consignar 
qual era a maneira porque eu pensava em 1854 a rcs- 
peito das incompatibilidades, e qua! e o modo por que 

h0Je,is ,e,Karo-, DeP0is de combater esse projecto a que acabo de refenr-me, eu disse o seguinte : (Undo) 
■ Mao tendo vindo a accordo com os meus honrados 

collegas que fazem parte das commissoes de constituicao 

nw!1'3 cri.mina
v

1' cuj0 Parecer esta augnsta camara de- 
reddos i sua r er ma-eria d0S art'80s additives offe- rectdos 4sua eonstderacao por a'guns illuslres deputa- dos, decrelando a incompatibilidade das funcciSes judkia 
nas da pnmc.ra mstancia com as legislalkas, pedem a 
graxidade e a imporlancia do assumpto que en indique 
os pontos ejusliflque os motives de minba divergencia 
nao me devendo contentar para assigna-las com asin<-ela 
declaracao de vencido, que em outras occasiBes so em 
prega. 

sia^ Fome<:arCi Por obscn'ar a impropriedade da occa- 
prokc?,!6 ' enro! vendo-se na 3a discussao de um 
.■onJcorrendUo!se desm sor^Za abSOlutamento ,]iTerso. 
desenvolvimento, mal amedad«Uaseja Z" ' 0 SCU 

p tciaaas as questocs tmnortan- 

tes quo surgem a simples leitura daqucllcs artigos ad- 
dilivos, e sobreludo quaudo parece que o governo se nao 
empenha na prorogapio das camaras, nao bavendo assim 
esperanca do quo este anno possa converlcr-so em lei, 
quer a doulrina que encerra o projecto da reforma judi- 
ciaria, quer a das emendas addilivas que forao mandadas 
as commissoes. Em cinco ou seis dias nao sei como po- 
der-sc-bao disculir osrefcridos artigos, quo teem porlim 
tirar ou reslringir os direitos do cidadao brasileiro,quan- 
do nos paizes e nos parlamenlos esclarccidos da Europa, 
e racsmo entre nos, nao se rcpula perdido o tempo que se 
destina a con testa cues desla ordem. 

• E, para desporlar a mernoria da camara a respeito 
das difficuldades da questao, seja-me licito referir as 
differentes phases por que ella torn entre nos passado des- 
de a primeira vez quo foi tratada nesta e na outra casa 
do parlamento. 

• Discutindo-se em 1845 a lei que actualmenle rc- 
gula o proccsso eleitoral, se procurou inserir nella a 
seguinte disposicao: « Nas provincias cm quo oxercila- 
• rem jurisdiccao on auloridade nao podem ser cleitos 
• deputados ou senadores os generaes em cbefc, os presi- 
• denies, os commandantes das arraas, oschcfcsdepolicia, 
« os inspectoresde tbosourarias, os cbefes da administracao 
• de fazenda provincial, os juizes do direilo, prevalecendo 
• para cstes a disposicao deste arligo nas provincias em 
« que estiverem servindo na occasiao da eleiciio o na- 
« quellas donde possao ter sido rcmovidos um mez antes 
• ou depois da convocacao da assembka geral. » 

« Depois do larga discussao, foi este artigo rejeitado 
por 53 volos contra 21, e mais da inconstitucionalidade 
do que da conveniencia da medida sc tratou enlao. 

• Nesse mcsmo anno propunba no senado o finado 
Sr. senador Paula e Souza o seguinte: • Os membros do 
« senado, os do conselho de estado, ou da camara dos de- 
• putados, ou asscmbldas provinciaes, nas seguinteslegis- 
« laluras serao logo aposcnlados segnndo a lei de 4 do 
« outubro do 1831, so forem vilalicios, e se o nao forem 
« deixarao de ser magistrados. • 

> Nao me consla que o pensamcnto deste artigo fosse 
adiante, ou cahiu no senado, ou foi rclirado da dis- 
cussao. 

• Em 1840 uma proposla do podcr execntivo conli- 
nba este arligo: « Os membros do podcr judiciario, que 
• aceilarcm a eleicao dc deputados A asscnibk'a geral ou a 
• dc senadores, serao por esse facto aposentados sem or- 
« denado so tiverem menos do dez annos do service, com 
• o torco do ordenado sc tiverem mais de dez, com mc- 
• tade se tiverem mais de vinte, c com todo se tiverem 
• mais de trinla. » 

« Este artigo fui tambcm rejeitado. 
• No anno dc 1848 uma disposicao quasi analoga d 

do 1845 foi nesta camara aproscntada, c, depois de atu- 
rado debate, foi mandada para o senado, ja sem forca, 
j.i desconceiluada, e foi rejeitada naquclla camara I 
Tambcm nito caminbou um projecto quo a esse mesmo 
tempo sc iniciou abi, se a memoria me nao e infiel. 

■ 0 que sc pretendc agora? Primeiro, pelos artigos 
addilivos, declarar vagos os logares de juizes dc direilo, 
jtuzes municipaes, etc., que forem eleitos deputados. 
Em segnndo logar, pelo parecer de tres meus bonrados 
collegas, que os juizes do direilo, quo forem cleitos de- 
putados, nao possao exercer o scu cmprego no intervallo 
das scssues, devendo ser estes occupados por juizes sub- 
stitutos, c os que forem cleitos senadores aposentados, 
decretada a pcrda dos logares dos cbefes de policia, 
juizes municipaes, promolores nas mcsmas circum- 
stancias, etc., etc. 
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. N'otarei Jo passagem quo pavecc nnanime nesta casa 
a opiniSo da inconstitueionaUdade (la mcd.da que lende 
n nrivar os magisirados do direilo de serera elcitos depu- 
i o» sen adores; c cerlo Kra preciso demonslrar, ou 
q„e ja nao cxisto o art. 95 da consUtu.cao, quando esta- 
belecc quo sao Labels para serem nomeados depulados os 
que podem scr elcilorcs, ou que os ma^slrados nao po- 
derao scr eleitoros, ou que nao teem a renda hquida 
do 4001), ou Ihes falta qualqucr das condieoes dos para- 
mnhosdomencionado art. 95,-oresultadoda quasiuna- grapnos ao im n,7o ^)Ae ,er oulra ongem ser.ao 

""u'V quo derramou no paiz o porfiado combate que em 
ires legislaturas differentes se travou c no qua! se em- 
ucnhAtaO talentos superiores c csladisUis os mats dis 
Unctos e traquejados. E',pois,agtavidade e aimportaneia 
da matena que teem preocupado essas 
das causas do nao ler tido ella uma solucao ate o pre- 
sontc, convencido como estou que as nao ammara oulro 
interesse senao o do bem publico. 

. Dcixando de lado este ponto, (>■ da inconstttnciona- 
lidado, de que tralarei se me couber a palavra na discus- 
sao, occupar-mc-boi com as mcdidas lembradas e a que 
me refer! antes desla breve digressao. 

. Concordo era algnns dos fundamenlos do parecer dos 
tres honrados membros das commissocs, quando comba- 
tem os artigos additivos, e, aceitando como suffictentes 
esses fundamentos para sua plena rejettao, farci al^^s 

ligeiras consideracdes sobre o arbitno lembrado pelos 
meus honrados collegas. . 

. Anplicando as luminosas observacoes que reumrao 
cm urn so pensamento os meus illustres collegas que 
sustentao quo o magistrado so pdde perder seu logar por 
sentenea, e'logrco co'ncluir scgundo ellas quo a suspensao 
do magistrado esta no mesmo caso, c que decrela-la 
como pretendem e ignal offensa a constuuieao. 

« A constituicao no art. 154 faz dependcr a suspensao 
de certas formalidades, da ao magistrado no interesse 
uublico garantias que a emenda da commissao Ibe lira, 
e se a perda do logar e pena, tambem o e a suspensao; 
so uma dependo de sentenca, depende a outra, nos casos 
do art. 154 da constituicao, do formulas que Ibes cor- 
resnondem. 

« Para coniprcl)cnd(T-se que a medida proposta nao 
tern o alcance quo so Ibe pretendc attribuir, c cm voz 
deminorar aggrava o mal quo senlimos, basto consi- 
derar o motivo que a inspira, o qua! consists cm obrirar 
os juizes a residcncia mais aturada nas comarcas. pela 
falta que fazem nos sous logares.deixando-os cnlrcgucs a 
subslitutos,quo nao leem as babililacocs precisas e aquera 
sobreludo falta a condicao da perpctuidade. 

.. Adoptada a emenda o juir de direile clTcctivo nao 
pudc scrvir no cmprego durante a legislalura, c sera 
die exercido por um juiz substitulo com todos os in- 
convenientcs ponderados, quandoactualmcnte,encerradas 
as camaras, o juiz cfTcctivo yolla a occupa-lo e pdo 
menos cm metade do anno teem as comarcas o juiz per- 
poluo quo Ibcs da a constituicao. 

« So o juiz de direito for reelcilo duas, tres vczes, etc., 
abi tcrcmos a interinidade por oito, doze e mais annos; 
decorrido esse cspago, se voltar as funccues judiciarias, 
1Cra adquirido talvcz muilas luzes, trara seu cspirito 
enriquccido, mas ningucm so propora asseverar que con- 
servo um tal juiz os habitos de jutgar, que esses os 
perdeu cllo no esludo, na contemplacao de malerias 
absolutamcnto cstranhas a probssaodo julgador. 

. Nlo se cnvolvera mais este juiz nas lutas eleito- 
raos? E' quando para ellas se me afigura mais desem- ■ 7 1 AvAr^icin do careo senlia vexamc, baracado, porque,sc no exercicio uu caigo ^ 

se acanhava cm solicitar volos, se fallava-Ilie tempo 
para correr todos os cantos da sua comarca, boje, sollo 
da pea que o prendora, abi o veremos percorrendo 
afibulo e diligenle o dislricto de sua jurisdiccuo, e com 
um procurador aclivo e inleressado cm substiiui-lo na 
pessoa do juiz municipal, que praticara por sua conta 
os excesses e abusos que se receiao quando .pretenda 
para si os cargos da eleicao popular com prelericao do 
juiz, a quern subslitue; creando-so assim cm vez do um 
dous candidates a vida politica. 

• Ye-se quo deixo de lado considerar a que classe 
fica perlencendo este juiz substitulo, enlidade nova, que 
surge da emenda substilutiva. 

« Accresce que, havendo um nao pequeno nuraero de 
juizes de direilo com a antiguidade de 15 annos, c 
oulros proximos a ella, 6 para estes inefficaz a medida, 
que sOraente teria resultados se o accesso aos tribunaes 
da 2a instancia se rcgulasse pela antiguidade cega, o que 
nao admitliu o projecto da reforma judiciaria, e questao 
que mo nao faco cargo de considerar agora, no intuilo 
de resumir-me. 

« Demais, se a intencao com que se procure arredar 
das camaras legislalivas os juizes de direito e pela in- 
fluencia quo elles exerccm nas comarcas, esse inconve- 
niento em parte se remove com a reforma judiciaria, 
que sem duvida, e no verdadciro interesse da adminis- 
tracao da justice, importa a creacao do um maior nu- 
mero de comarcas. 

• A emenda substituliva 4 ainda injusta, sobre ser 
odiosa, quando applicada a uma so classe, a dos juizes 
de direilo; se as differentes proposlas do poder executivo, 
de que Cz mencao no principio desta exposicao, se os 
artigos que Hies addiccionarao, encerravao inconvenientes 
graves, pelo menos linbao o merito de generalisar a pro- 
videncia a oulras classes, onde se podem talvez notar 
maiorcs abusos na razao dos meios do mais inlensa in- 
(lucncia de que dispoem corlos funccionarios. 

• Qual sera a situacao do paiz, adoptado o expe- 
dienle lembrado, de nao exercerem os juizes de direito 
seas empregos no intervallo das sessucs? Gessarao por- 
venlura os clamores que se leem levantado de um a oulro 
angnlo do impcrio contra a sinceridade da eleicao? Ca- 
lav-sc-bao as vozes dos quo bradao pelas eleicoes directas, 
pela in«tegibilidado dos presidentes dc provincias, dos 
commandantes dc arraas, etc., etc.? Cerlo que nao. 

• Isto vem em auxilio do quo oscrevi, ba pouco, isto 
e, vem provar que a questao aqui e deslocada, que em 
um projecto A parte (e proccdendo as formalidades con- 
slitucionaes) se considerasse a materia por lodas as suas 
faces; abi era logar proprio para ser bem csludado e 
desenvolvido oassumplo. 

Occorre-me referir o que aconteceu na provincia do 
Minas-Geraes, provider!ciando a respectiva assemblea 
legislaliva sobre a falta dos juizes de direilo effcctivos 
em sous logares. A lei provincial n. <2 de 183i con— 
tinha o seguinte artigo; « Os juizes dc direito que live- 
. rem assento na assemblea geral legislaliva serao dispen- 
• sados do exercicio de suas tunccoes durante operiodo da 
• legislaturaa que pertencerem, conservando, porem, os 
• sous logares. ■ Esta disposicao nao vigorou ncm ate o 
anno de 1840, cm que se interpretou o ado addicional; 
a propria assemblea provincial a revogou por incon- 
veniente. ... 

. Preponderao em mcu cspirito duvidas tiio senas em 
resolve-lo pela medida a que me tenl.o rofcrido, (jue cu 
nao hesitaria em preferi-Ia a uma incompatibilidadc 
absolute nestes termos: « Os juizes da la instancia que 
. forcm eleilos membros do corpo legislativo optaraS ou 
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. pelo exercicio das funccSes legisiativas ou pelo das ju- 
« diciarias. » 

« Esta incompatiijilidade assim absoluta fica exposla a 
oLjeccuesmenos procedentes, e servira para significarque 
magistrado eu nao duvidaria aceita-la, se se cntendesse 
que a causa dos males do quo o paiz se queixa desap- 
parecera. nao servindo os juizes de direito o seu emprego 
no inlervallo das sessoes, como mui claramente o diz a 
eonstituivao. 

« Pdde ser que seja eu singular nesla opiniao, mas 
espendendo-a sou leal as minhas conviccoes. 

« Aem se me supponha adversario das incompatibili- 
dades; espdso pelo contrario a opiniao daquelles que re- 
ceiao a preponderancia de espinto de corpo nas camaras 
legislativas, mas entendo tamLem que, segundo nossa or- 
ganisacao politica, a reforma do direito de elegibilidade 
nao abandonou a eonstituivao a merce de uma lei ordi- 
naria; direito politico o de eleger e o de ser eleito, elle 
so pdde ser alterado seguidosos tramites constitucionaes. 
Este e o ponto de vista-sobre o qual dev^ra versar o 
debate. 

« A ter-se pretendido que as legislaturas ordinarias 
podem prover do remedio o mal que se senle, attribuo 
eu principUmente a inuliliJade dos esforgos ate aqui 
empregados para arredar das camaras alguns funcciona 
rios publicos. 

« Meu profundo acatamento a constiluigao do estado 
me aconselha que nao ba escolha enlre viola-la e inler- 
preta-la. » 

Ve por conseguinto V. Ex. que cm 1854 eu me pro- 
nunciava da maneira mais clara, mais lerminante, para 
signiiicar que as incompatibilidades deviao ser deterrai- 
nadas, mas segundo o preccito estabelecido na constitui- 
Cao do imperio. Como posso eu hoje, Sr. presidente, 
aceitar,eserarellexao, umprojecto que, nao sd consagra 
o principio-das incompatibilidades da lei de 19 de so- 
tembro de 1855, como ainda muito mais as amplia'? 

Eu nao quero tachar de contradictorio a ninguom, nao 
tenho direito de o fazer; cada um nesta casa responde ao 
paiz que representa pelo seu procedimento. Mas nao 
obstante nao posso comprehender como aquelles se- 
nhores que em 1855 fizerao a mais viva opposicao 5 
lei de 19 de setembro adoptem hoje o projecto que trata 
de reformar aigumas disposigdes dessa lei, nao so neste 
ponto, mas no ponto essencial, no da conslitucionalidade 
da medida proposta. 

Que escusa, Sr. presidente, poderia eu allegar se al- 
gum de raeus collegas viesse ao senado e lesse o voto que 
del na camara dos deputados em 1854, e exigisse do mim 
a declaraeao Jos motives porque boje penso de maneira 
diversa acerca da intelligencia da nossa eonstituirao ? 
Fdra logico e racional allegar eu que, vencido pelo poder 
legislative, competente para interprelar a lei, me deveria 
curvar a seus decretos, aceitando como verdade o que eu 
repulava, nao sd ura orro, mas attentado contra a lei fun- 
damental do estado ? 

Mas, Sr. presidente, poderia dear eu satisfeito, tran- 
quxl.o em minha consciencia, com esta resposta? Parece- 
me que 4 . Ex. me acena que nao; e todos que me estao 
ouvindo dirao que lal escusa nao e satisfactoria. 

0 executor nao investiga se a lei e on nao conforme a 
sua opiniao; enmpre-a, e nem Hie e licito oppor-lhe re- 
sistenciaa pretexto de que seu pensamento nao foi aceito 
e nera preponderou no seio do corpo legislativo. Mas o le- 
gislador. Sr. presidente, quando e opportuna a occasiaode 

wi !numPhar 05 Principios por que pugnou, poderia ter 
. lesando. lie, por estar consignada em lei a idea contrana a sua, nao deve agora insistir na emenda da 

lei defeituosa? Uma semelbanle escusa nao tem nem ao 
menos as apparencias que illudem a espirilos, ou fracos, 
ou prevenidos. 

Vejamos, Sr. presidente, scm recorror a discursos, por- 
que essa confronlacao roubaria muito tempo ao senado ; 
liraitemo-nos a examinar o que disserao as commissoes 
da casa em 1855, quando se discutiu a lei de 19 de se- 
tembro, que tralamos agora de allerar; (Undo) 

_ • As commissoes reunidas de constituicao e legisla- 
5ao, tendo de interpor o seu parecer sobre o projecto de 
'ei I'—de 1848, que altera essencialmente a lei de elei- 
Cdes de 19 de agosto de 1840, c devendo para essc lim 
considera-Io com as emendas approvadas em 2" dis- 
cussao, entenderao que para maior clareza era neces- 
sario antes do ludo redigir o projecto conforme o vencido. 

i Assim se fez ; vaiabaixo transcripto e 6 oque serviu 
de base aos traballios das commissoes; por isso a elle se 
referem as observafOes e citacoes dos paragraphos que se 
encontrao noste parecer. 

« Iluas saq as ideas capitaes deste projecto : incompa- 
tibilidade e eleifiio por circulos. Entenderao as commis- 
soes que, como questao preliminar, llies cumpria exa- 
minar se essas ideas sao admissiveis sem reforma da 
constituicao decreiada, em conformidade dos arts. 174 e 
segnintes. E comecando pelas incompatibilidades che- 
garao a convicfao de que nao era possivel sustentar a 
allirmaura. 

« 0 art. 174 diz : « Sepassados qnatroannos depois de 
«j urada a constituifao se reconhecer que algnm de seus 
« artigos merece reforma se fard a proposicao por 
« escripto, etc. » 

« Os arts. 175, 176 e 177 estabelecem o processo por 
que deve passar esta proposicao para se fazer a mudanea 
ou addiccao. (Art. 177.) 

« 0 art. 178 diz: « E' sd constitucional o que diz 
• respeito.... aos direitospoliticos.... dos cidadaos; tudo. 
« o quo nao e constitudonal pdde ser alterado, sera as 
• formalidadcs referidas, pelas legislaturas ordinarias. . 

• Ora, que o direito de eleger e ser eleito 6 direito 
politico, ainda tomando-so esta palavra no sou mais 
restneto senlido, ninguem o negara. Logo, o quo disser 
respeito a esse direito nao pdde ser alterado sem as for- 
malidades prescriptas pelos arts. 174 e seguintos. 

« E note-se, a alleragao e aqui tomada em sentido 
maislato: pois basta addicionar ao que existo, ainda 
mesmo conservando-o, para se tornarcm indispensaveis 
essas formalidades. Art. 177, nas palavras : « e o que 
• se veneer prevalecera para a mudanga, ou addigao a 
• lei fundamental. » 

« Coherentecom esta doulrina, o art. 97 deisa apo- 
nas a lei regulamentar o marcar « o modo pratico das 
« eleigoes e o numero dos deputados. » 

_« Quanlo aos direitos de votar e ser votado, a consti- 
tuigao levou seu previdente cscrupulo ao ponto de jul^ar 
neoessario no art. 92 declarar exoluidos de votarem e 
serem votados os menores e fllhos tamilias, c no an. 31: 
« que nao ss pdde ser ao mesmo tempo membro de ara- 
« has as camaras. » 

• E isto porque, tendo a constituigao deixado ao poder 
egislativo apenas a faculdade de marcar o modo pra- 

Uco eo numero dos deputados, nao quiz quo cidadao 
brasueiro algum pudesse ser privado dos direitos de 
eleicao acttva ou passiva por lei ordinaria, nem mesmo 
a pretexto^ de applicar os principios geraes de direito. 
Era materia tao importante ella quiz que as exclusoes 
fossem fundadas em disposigao expressa da lei funda - 
mental. 

« Apenas vemos a constituigao consagrar um capiiulo 
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(o G0) nspodal c unicamente as eleicocs, e abi dcclaror 
que scrao • indircclas, clcgcndo a massa dos cidadaos 
« activos cm assembleas parochiaes os rdeilorcs de pro- 
• yincia, c eslcs os vcpresenlantcs da nacao e provin- 
« cias. > (Art. 90-) . _ 

,, Vcmos no art; 91 « que teem voto neslas eleicocs 
« pvimarias os cidadaos brasileiros que eslao no gozo de 
. seus direitospoliticos, c osestrangeirosnaturalisados.; 
o no arligo scguinle deelarados expressamente os umcos 
exccptuados, dizendo : • Sao cxcluidos de votar nas 
. assembleas parochiaes : 1", os menores; 20

;_os filbos 
« familia; '3°, os criados; 4°, os religiosos ; 5", os que 
« nao tiyerem a ronda do 100$. » 

. Ora, so alguem se Icmbrasse de addirionar alguma 
outra oxcepcao, nao iria alterar o que diz respeito a di- 
reitos politicos ? A resposta nao podc ser duvnlosa. 

« 0 art. 94 diz: « Podcm sereleilores lodos os quo 
« podcm votar na assomblea parochial. Exceptuao-sc; 
« 1", os quo nao tiyerem renda; 2", os liberlos ; 3°, os 
« pronunciados. » 

« So alguem se Icmbrasse dc addicionar alguma outra 
excepcao nao iria allerar o que diz respeito a direitos 
politicos 7 De cerlo quesim. 

« Pois hem; o art. 93 diz : « Todos os quo podcm 
« ser oleitores sao babeis para serem nomeados deputa- 
« dos. Excopluao-se; 1", os que nao tiyerem 400$ de 
« renda liquida; 2°, os cstrangeiros naturalisados; 3" 
« os quo nao professarem a religiao do eslado. » 

« K', pois, cvidenle f^uG, a nao ser alterado csle arligo 
lodo o cidadao quo puder ser eleilnr, que liver 400$ de 
renda, que nao for naturalisado e for catbolico romano 
piide ser deputado. 

« E lanto assim o cnlendia a constituicao que, tendo 
dito no art. 74 quo as elcifues dos membrosdosconselhos 
gcraes de provincia (bojo assembleas provinciaes) fossem 
feitas « na mesma occasiao o da mesma maneira que a 
• dos represcntantes da nacao », julgou neccssano dizer 
no art. 79 o seguinte: « Nao podem ser eleitos para 
" membros do conselho gcral o presidente da provincia 
« o secrotario e commandante das armas. • 

n Ora, se a respeito Jos conselbos geraesde provincia, 
ijue nao teem a iraportaxuda da assemblea gcral, a consti- 
tuicao nao dcixou as leis ordinarias marcar as incompa- 
libilidades; se ate a do presidente da provincia, que o 
simples bom senso parecia demonstrar, a constituicao nao 
iulgou dispensavel decretar expressamente, como sustcn- 
tar que dcixasse as leis ordinarias crear incompatibih- 
dades para a eleicao dos membros da assemblea geral 
legislaliva? Pelo conlrario, o que a constituicao quer e 
quo todo 0 cidadao com os requisitos do art. 95 possa 
ser eleilo por todos os districtos cleitoraes sem excepcao, 
porque em seus previdentes cscrupulos pcla cxtensao Jos 
direitos eleitoraes a constituicao accrcscentou, logo 
depoisdasse oart. 96,que din • 0s cidadaosbrasileiros 

» em qualquer pane que exislao sao elegiveis em cada 
. districto eleiloral para deputados ou senadores, atnda 
« qnando abi mlo sejao nascidos, rcsidentes ou domici- 
« liados. 

• Logo, so. aquelle que torn os 400$ nao e naturalisado 
o e catbolico romano doixa de ser elegivel por um dis- 
tricto eleiloral, ainda que o seja por todos os outros, 
c cvidenle que soffreu uma diminuicao nos direitos po- 
liticos (tuo a constituicao expressamente consagra nos 
arts. 95 e 96 ; mas qualquer mudanca ou addicao 
fart 1771 due digarespeito a dircilos politicos (art. 1/8) 
6 co'nslitucional e nao pdde ser alterada sem as formalida- 
des requeridas pelos arts. 174 c seguintcs, logo, uma 

Icgislatura ordinaria nao o pude determinar. isto e 
evidente. 

• Diz-se : « 0 art. 96 tinba por dm dedaror quo a cle- 
"ibilidade nao depende do nascimcnto, rcsidoncia ou 
domicilio. » 
. Nao duvidao as commissocsquo csta seja a razao por 

que so julgou necessarlo oxarar expressamente essa idea 
no art. 96; mas ncm por isso deixa ello de mostrar que 
a constituicao quiz que a elegibilidade do cidadao bra- 
sileiro seja nacional e sem a meuor limitacao ou exclusuo 
de districtos eleitoraes. 

« A constituicao foi lao cautelosa e ligou tanla impor- 
tancia aos direitos politicos que estabeleceu os casos em 
que clles se perdem, e ale inesrno aquclles cm que apenas 
suspendem-se. (Arts. 7" e 8.°) 

• De todas eslas consideracoes conclue-se que decla- 
rer inelemveis pelo simples facto de exerccrem este ou 
aquelle empvego, esta ou aquella profissao, quaesquer 
ciiladtXos brasileiros catbolicos romanos, nao naturalisa- 
dos, com a renda legal e as qualidades requeridas para 
cloitor, so piide ser feilo por meio de rcforma constitu- 
cional mente decrctada, visto que uma lal disposicao cer- 
eeia,nao so os direitos de eleicao passiva desscs cidadaos 
excluidos, como tambem os do eleicao acliva do todos os 
eleilores, aos quaes a constituicao conteriu o dircito do 
cscolber livre os represcntantes da nacao dentre todos os 
cidadaos que tivessem essas babilitacoes sera a menor li- 
mitacao ou excepcao, c pelo conlrario com a cxprcssa 
declaracao de podorom ser eleitos cm qualquer parte que 
existao, ainda que abi nao sejao nascidos, rcsidentes ou 
domiciliados. (Art. 96.) 

• 0 expedicnte de os cxcluif dc rocebcr votos, niXo do 
todos os collegios eloiloracs, mas sd de alguns, era nada 
altera o eslado da quesUXo ; ba sempre uma diminuicao 
nos direitos politicos dos volantes edos votandos; ora, cssa 
diminuicao sii podeser decretada por lei constitucional que 
passe pcl'os tramilesdos aits. 174 c seguintcs. 

• Nao e igualmento admissivel a idea de cstabelecer 
cssa cxclusao como condicao imposta antes da aceitacao do 
emprego ou profissao. Dando, sem conceder, quearemm- 
cia voluntaria destes direitos, que alias se ligao a rauito 
gravesdeveres, seja admissivel em bomens quecontinuera 
a gozardos fdros de cidadao, e aleexcrcer funccSes publi- 
cas importantes, ainda assim restarta a jttslificar a limi- 
tacao imposta aos volantes eleilores. 

■ Como admitlir que uma lei ordinaria cerceie o dircito 
de livre escolba expressamente garantido pela consti- 
tuicao? 

• Diz-se . « Mas ja esse dirciio foi limilado quando se 
« prohlbiu que os eleilores votassem era certos parcntcs 
• proximos, e se negou as pracas de pret o dircito de 
« votar. • 

• A primcira limitacao era tao pouco aprcciavel, c pa- 
recia UXo natural, que passou dcsapercebida, a segunda, 
porem, foi arguida de inconslitucional, c os sustontado- 
res do arligo o dcfendcrao dizendo que essas pracas niio 
linbio os 200$ annuacs (100$ fortes) quo a constilui- 
CtXo exige, pois quo a etape niio so pddo considerar renda 
liquida. 

« Naoapreciao as commissues a forra deste argumento ; 
scria inlempeslivo ; so o lembrao o para mostrar quo 
imnugnadores c defensores rtconbeciao que lirar direi- 
tos eleitoraes a quern os tem pela constituicao nao cabe 
nas faculdades do poder legislativo ordinano. 

o Suppondo, porem, quo assim nao fosse, do facto nao 
se pdde concluir para o direito. 

• Era necessario demonstrar que dessa vez nao se er- 
rou. 
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« Se lia vantagens em cercear cortas candidaturas, nem 
por isso lica justificado o laze-lo constilucionalmente, 
maxime quando a constituicao marcou o modo legal de 
te conseguir qualquer reforma. 

« Felizmenle, porem, nao sera preciso recorrer a esse 
meio exlrcmo. A respeito dos empregados vilalicios e 
l»rpetuos tudo o que e razoayel se pdde conseguir por 
meio de medidas apropriadas para tirar-lhes o descjo 
das candidaturas. 

« Xesle sentido ja forao votadas algumas;esca expe- 
riencia mostrar que sao sufficientes (o que por ora nao 
sena razoavel allimar) e facil augmentar-lhe a efficacia. 

« Organise-se a magistratura de modo que o magistrado 
ache grande interesse no exercicio de seu logar ; liguem- 
se grandes vantagens ao accesso na sua carreira; seja 
o accesso dependente da antiguidade e esta do effectivo 
exercicio,esuas candidaturas iliminuirao consideravel- 
menle. Daquelles que conlinuarem a despeito de verda- 
deiros sacrifieios c'.e seus interesses particulares por 
certo nao vira motivo para que a nacao lamente o nao se 
Hies haver trancado as portas do parlamento. Pelo con- 
trario, se a exclusao dos magistrados Ihes for imposta 
como necessidade, o descontentamento e ma vontade de 
uma classe tao importanle, e que por suas ramificacues 
exerce sobre toda a extensao do paiz grande influencia 
moral, nunca sera umfacto indifferente e sem consequen- 
cias do maior alcance. 

. Pelo primeiro meio nao se alacao os direilos nem dos 
elegiveis nem dos eleilores. 

« Faga-se a vontade dos primeiros; conseguida ella, a 
dos eleilores nao e para temer. 

« Quanto aos empregados de commissao, depende do 
governo escolher pessoas que nao apresentem candida- 
turas nos logares em que exercem jurisdicgao: ao prin- 
cipio havera alguma difficuldade; mas com urn pouco de 
constancia o resultado sera infallivel, e a opiniao puhlica 
uma vez habituada fara o resto, impondo ao governo a 
necessidade de se nao afastar desse systema uma vez en- 
cetado. 

• Porlanto, entendem as comraissoes que deve ser sup- 
primido o | 21 (26 do projecto 11), e que ao menos por 
omquanto e nesla lei nuo ha necessidade de o sub- 
stituir. • 

X'osle parecerestao resumidos todos os argumenlos, ou 
ao menos os principaes contra a constitucionalidado da 
rnedida. 

0 Sr. Naboco: — Por quem esta assignado? 
0 Sr. Vascoxcellos :—Esta assignado pelosSrs. Eu- 

zebio de Quoiroz Coulinho Matloso Camara, marquez de 
Olinda, visconde de Maranguape e Gabriel Mendes dos 
Santos. 0 Sr. Gabriel Mendes dos Santos, o Sr. visconde 
de Sapucaby eoSr. Pimcnta Bueno derao votos separados. 

0 primeiro senhor opinou pela eleicao por dislrictos, 
divorgindo em alguns pontos dos Srs. visconde de Sapu- 
caby e Pimcnta Bueno, que suslentarao a constituciona- 
iidade desse systema deeleigao. 

0 Sr. visconde de Sapucahy da um aparte. 
0 Sr. Vascoxcellos:—-E forao favoraveisa idea das 

incompatibilidades. 
0 Sr. Souza Franco: — Suslentarao as incompatibili- 

dades. 
0 Sit. Vascoxcellos : —Eis aqui o parecer desta 

augusta camara apresentado em 1855, quando se discutiu 
a lei de 19 de setembro do mesmo anno, no qual duas 
commissOes derao um voto, onde se podem apreciar os 
argumenlos pr6 e contra entao expendidos. 

Confronte-se este pareccr com o projecto cm discussao, 
diz no | 14 do art. 1.°.... (Nao sei se e numero, pa- 
ragrapho ou artigo, isto ja se vai tendo por indifferente): 
(lendo) « As incompatibilidades dos funccionarios effe- 
clivos a que se refere o paragrapho antecedente e o 20 
do art. 1° do decreto da ID de setembro de 1855 
subsistem ainda em todo o districto eleitoral, se nao livc- 
rem deixado seis mez.es antes da eleicao secundaria o 
exercicio dos respectivos cargos, em virlude de renuncia, 
demissao, accesso ou remogao. » 

A proposigao, pois, que se diseuto confagraa idea de 
incompatibilidade, regulando o artigo da lei a respeito 
do prazo cm que os funccionarios publieos devera deixar 
os seus cargos quando prelcndao ser eleitos deputados, 
estende-a aos juizes de orphaoseamplia ainda maisesta 
incompatibilidade, determinando que a eleigao, em vez 
de ler logar singularmente em um, seja feita cm tres dis- 
lrictos, nomeando cada districto que assim ficar orga- 
nisado tres deputados. Ve-se, porlanto, que em primeiro 
logar as incompatibilidades sao no projecto mais extensas, 
porque comprehendem funccionarios que so nao acbavao 
incluidos na lei de 1855. 

0 Sr. Silyeira da Motta ; —E' uma das vantagens do 
projecto. 

0 Sr. Vasconcellos : —Em segundo logar detcr- 
mina tambem que as provincias so dividao em distri- 
clos, dando cada districto tres deputados. Ora, Y. Ex. 
sabe que nds temos uove provincias onde a incompati- 
bilidade por esse projecto se torna absoluta; taes sao 
as provincias do Amazonas, do Para, do Piauby, do 
Rio-Grande do Norte, do Espirito-Sanlo, do Parana, do 
Santa Calharina, de Goyaz o de Mato-Grosso. Pego, 
pois, a V. Ex. e ao senado que confrontorn o projecto 
que acabo de ler com o parecer que tamanha impressao 
causou no senado no anno de 1855, e concluao se 
aquellcs senhores que entendiao que as incompatibili- 
dades eruo aitamenle altontatorias da constituicao poli- 
lica do imperio podem hoje esquecer o que cscrevfirao 
e votar por este projecto. 

Ja pensei, rellecti muito, e,pelo que me toca, confesso 
que nao tenho a sufiiciente coragem para votar por um 
projecto que condemnoi na sua disposigao cssencial e 
importanle, a quo admilte as incompatibilidades, prete- 
ridos os tramites constilucionaes. 

0 Sr. Silveira da Motta;—Esla authenlicamenle 
enlendido que nao offonde. 

0 Sr. Vasconcellos: — Eu ja respondi a este argu- 
mento, o vejo agora pelo aparte que me da o nobre sena- 
dor por Goyaz que e cxactamente este o teor da defesa 
daquelles que, lendo votado contra alci de 1855, appro- 
vao em 1860 o projecto; mas o nobre senador ha de 
convir que, se esta consequeule com seu procedimenlo, 
porque propugna por uma idea que defendeu entao, em 
bora terreno se nao achao aquelles a quem aeabei de me 
referir; e menos logico & conduir que nao eslamos 
adstriclos a interprelagao dada pela assemblea geral, 
porque essa interpretagao obriga eleilores, elegiveis, vo- 
tantes e deputados, etc., mas nao tolbe o passo ao re- 
presentante da nagao, que torn intima convicgao que so- 
melhante projecto viola a constituigao, e nao pdde allegar 
que o tolera porque e facto consumniado. Deus nos pre- 
serve, Sr. presidonte, de argumentar cum faclos ton- 
summados em maleria desta ordem. 

0 Sr. Feuueira Penna : — Apoiado. 
0 Sr. Vasconcellos:—Desta sorto nao subsistira 

incolume nenbura artigo da constituicao; bojc refor- 
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mar-se-ha este, amanha aquell oulro; dalu a pouco la 
ira toda a constimisao; e o quo sera deste paiz alluido 
pela base o grandc cdilicio nacional? 0 fuluro quo um 
lal preseuto prepara ha do contristar a todos aquelles que 
nao ahdiearao ainda o inleresse pela causa pubhca. 

Senhores, disse-o em outra occasiao e repelirei agora; 
« Os homeus passao.passao as circumslancias, os princi- 
pios subsistem, a despoito das intrigas, a despeito dos 
paix6es.» Nunca esle pensamento f6ra melhor upphcado 
do quo nas circumslancias actuaes, e cu tfinho fe que os 
principios hao de saber vingar-se dos ullrages quo a 
ambicao Ihes faz; sira, nao atino com motivo quo jus- 
tiflque a viola.;ao da constiluigao; e menos que, cbegado 
o momenlo de reparar o mal, recucmos ante escusas fu- 
leis, quo o bora senso nacional rejeita e quo s6 podem 
signiflcar quo abandonamos croncas profundas, de longa 
data abracadas, para, olbos cravados no presente, dar 
apoio a politica da occasiao, sera nos lembrarmos que esse 
tcrreno e tao ffifo quo pude tragar-nos a n6s todos. 

Depois da leitura do parecer julgo-me dispensado de 
enlrarna demonstragao da inconstitucionahdade da me- 
dida; recordei-o, assim ccmo o raeu voto dado em 185a, 
para concluir que por mais esses molivos nao pode esle 
projocto tor o raeu assenlimenlo. 

Senbores, nao irei adiante sera uma explicagao, efol 
go quo na casa so acbe o nobre rainistro dos ncgocios 
estrangeiros. As siluagoes poliUcas,Sr. presidents, creao 
ssrias difficuldades; e muitas vezes nao se csta a gosto, 
mas por dever, na posigao que se toma. Y. Ex. sabe a 
considcragao que volo ao nobre rainistro dos negocios 
estrangeiros; parecera a alguns queo procedimento da 
opposifao nao se explica, porque vejo ergmda e sanctifi- 
cada a maxima de quo ale para revogar as lets se deve 
ter cm vista a amizade. Senbores, longe eslava o minis 
lerio actual de ser organisado, porseachar emtodo o 
vigor o rainislerio de 12 de dezembro de 1858, quando 
no anno proximo passado se aprcscnlou na caraara dos 
deputados este projecto. V. Ex. ba de lembrar-se que 
immediatamento liz um requerimento exigindo da secre- 
tavia do imperio certos esclarecimentos, porque tinba de 
me oppur a semelbante projecto; c esperaya que mesmo 
na scssao desse anno fosse olle offerei ido a nossa consi- 
deracao ; insisli por essas informacOes, quanto maior era 
a forga quo ostenlava o rainislerio de 12 de dezembro. 
Manifostei eulao logo a minha opinblo; chorei tambem 
no lumulo da coneiliagao, sobro o qual ja linha derra- 
mado lagrimas e dcposto uma corda do perpetuas o nobre 
senador pela provincia de Pernambuco; e presenti que 
abi eslava um projecto eomplemenlar do iiensamento que 
tinba em vista excluir dos nossos arcbivos, de nossa le- 
laslacuo, e ate arredar mesmo das nossas conversagCes a 
palavra conciliagao, cm lorno da^ qual (antos brasileiros 
illustres se baviao reunidol! Ye, porlanto, V. Ex. que 
cu no anno de 1859 me pronunciei logo contra esta me- 
dida. Nao cscondi cntiio o que pensava sobre o projecto 
que regula a cmissuo dos bancos; comhati tambem, ain^ 
que sem desenvolvimento, que nao cabia na oecasmo, 
a [irojeclo que trata de fixar a intelligencia do art. C | 1 
da eunstituigao; sobre todos esses objectos, pois, tinba 
ja declarado com antecedencia meu volo nesla casa; elles 
nao tinhao, e ccrto, cnlrado em discussao em 1859, mas 
protestei desde logo cm tempo opporluno combale-los; 
•sao justamente estas as medidas que o gabinete actual fez 
suas - a logica quer que eu me conserve no meu posto. 
V Ex comprebende, porlanto, qual o meu sentimento 
nao podendo acompanharo nobre roinislro dos negocms 
cslraimeiros S Ex. nas minbas circumslancias nao cxi- 
giria de certo de sens amigos sacrificio algam; e e por 

isso que aproveito esta occasiao para declarar-lhe que, 
apieciando sempre o seu caraclcr, e o valioso eillustrado 
apoio que deu ao rainislerio de 4 de maio, tenbo o mais 
vivo pezar de nao podcr adherir as medidas do gabinete 
a que S. Ex. pertence. , . 

Sr. prcsidente, eu dissc que hayia pcdulo no anno de 
1859 as informagoes a que me referi ha pouco para apre- 
sentar nesle corrente anno um projecto de lei regulando o 
numero de cleitores que cada parocbia devia dar; 6 um 
compromisso que as camaras conlrabirao com o paiz por 
um arligo da lei de 19 de agosto de 1846; 6 trabalboim- 
portantissimoesse, eu o tenbo muito adiantado ; observo, 
porem, que o projecto que so acha em discussao parle 
direclamente do governo, que ja dedarou-se por idiias 
absolutamente conlrarias ; eu inandarei a mesa em qual- 
quer dia esses documentos, porque podem servir ao mi- 
nisterio para a pretendida divisao dos distriotos, se,_como 
e fura de duvida, fdr convertida era lei a proposigao que 
se discute. , , , 

Senbores, como e facil de ver, eu nao sou apologista da 
lei de 19 de setembro de 1855; cnlendia,porem, e enten- 
do que nao e cbegada a 6poca de a reformar, sera que se 
nos ministrem documentos comprobatorios de abusos e de 
traudes que na ultima clcigao se dessera. Nao live assento 
na camara em 1855; achava-me em commissao do go- 
verno imperial, e por isso nao live de dar um voto nesla 
materia. Estou, porlanto, livre para apreciar, segundo 
as ideas que enunciei em 1854, o projecto de cuja dis- 
cussao agora sc enlretem o senado. 

Sinto nao ver na casa o bonrado senador pela provin- 
cia de Goyaz; eu queria annunciar a S. Ex. que 0 seu 
discurso de hontem produziu tai impressao no meu espi- 
rilo que, apezar de nao pretender cu mandar a menor 
emenda ao projecto, todavia deliberei-me a faze-la depois 
que S.Ex. rccordou os factos quo se derao nesta casa em 
1841, por occasiao de emendar-se a lei do processo cri- 
minal. Eu dirci mesmo, Sr. prcsidente, se o projecto 
for modificado, sc se Ihe aceitarem emendas, pude tor- 
nar-se em algumas das suas disposigoes beneflco na ap- 
plicagao; mas scm esla clausula nao e razoavel exigir-se 
o voto do representame da nagao que er.lendc que a me- 
dida em voz de bem ba de produzir mal, deslocando in- 
tluencias para dar forga ao governo, que ba do designar 
os deputados, que os ba do impur. 

Tendo a bonra de presidir li provincia de S. Paulo no 
anno de 1856, aponas cbegou aquella provincia o decrelo 
dividindo a mesma provincia em districtos elcitoraes 
apressei-mc em olferocer a consideragao do illustrado 
ex-minislro do imperio duvidas, que S. Ex. achou tao 
procedentes que no relatorio de 1857 pediu providencias 
para remove-las. You ler nesta parte o trecho do relato- 
rio do Sr. ex-ministro do imperio, consclbeiro Luiz Pe- 
drcira do Couto Ferraz, para convencer o senado de que 
o projecto que nos veiu da camara dos deputados tncom- 
plcto nao pode ser adoptado como esta, e cumpie scja 
emendado nesta casa, porque della nao coslumao sabir 
leis que a opiniao sensata do paiz ba de tachar de preel— 
pitadas, leis de occasiao, leis ad hoc, sempre con- 
demnaveis em sua origem e funestas em seus resul- 
UlNem, Sr. prcsidente, seja obstaculo o prolongamento 
da scssao. Para os representantes da nagao ao menos 
para o orador que tem a bonra de dingir se ao se 
nado e indifferentc quo a sessao se prolongue ate de- 
zembro, ate janeiro, se o governo entender que e conve- 
nionte fazer passar medidas salutares ao patz. E para 
este fim que a eonsliluigao da ao poder moderador a fa- 
culdade de prorogar as camaras; e verdade que ja ti- 
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vemos lioje a amostra Jc uma nova espeeie de podcr mo- 
derador no rcquerimonto que propCie o augmento de mais 
duas horas de discussao diaria. Reservarci para occasiao 
opportuna dizer o que pcnso sobre csla materia ; o que 
a-ora accrescentarei e que nao serve dc escusa ao mi- 
nisterio o facto de acbarem-se pouco adiantados os nos- 
■=08 Irabalhos, porque em suas miios esta o estender os 
dias da scssao legislativa ate quando julgar conve- 
niente. , , . i. 

0 Sr. consclbeiro Couto Ferraz, dando conta de al- 
guraas duvidas que se levantarao per occasiao da exe- 
cucao da lei de 19 de setembro de 18oo, drsse (Undo) 
. Exi'dndo a lei novissima o escrutinio secrelo na elei- 
cao secundaria, annuilou ou nao a disposicao do art. 61 
da lei dc 19 de agosto de 1846, segnndo a qua! devem 
os coliegios tomar em separado os volos dos eleitores de 
cuja idoneidade ou legitimidado duvidarem ? » 

Ora eis aqui um ponto imporlantissrmo. 
Eu figurava. Sr. presidente, uma hypolbcsej no err- 

culo ou districto da capital do S. Paulo erao 184 os 
eleitores: ba uma freguezia que e a continuacao da cr- 
dade, denominada freguezia do Braz, que da dous elci 
tores pergunlava ^ « Sc o sulxlologJitlo dii freguezia uo 
Braz for votado para depulado, sao nullos estos votos? » 
Em semindo logar : • Os votos dos dous eleitores da 
freguezia do Braz derem ser tornados cm aparlado, para 
evilar-se quo recaiao na antoridade ? » , . 

V. Ex. comprebende a gravidade dosta duvida ; a lei 
quer que o voto seja secreto, cnlretanlo podia o voto de 
um dos dous eleitores, porque urn dos eleitores era o 
subdelegado, que nao podia votar em si; podia um 
so voto influir na eleirao do deputado, e de um deputado 
inelegivel; mas tomar em separado os votos e devas- 
sar o%eirodo do escrutinio. Conclue-se daqui que um 
territorio tao pequeno, quo apenas da um ou dous elei- 
tores, torna ineiegivel pela lei o individuo quo alii cxerce 
a antoridade. , „ 

No projecto do governo nao se le uma so linba a 
este respeito; cumpre, jiortanto, que a assemblea geral 
fixe a intelligencia da lei novissima, c declare se esta ou 
nao revogado o art. 61 da dc 19 de agosto de 1846. 

0 Sr. Silveirx da Moita da um aparte. 
0 Sr. Yasconcellos: —A vcrificafao dos podcresda 

camara nao pdde scrvir de arcslo, pcrdoc-mc 4 . Ex., 
a camara dos depuiados encontrou votos tornados em se- 
parado, nao fez mais do que uma operacao arilhmclica, 
incluindo-os ou eliminando-os, mas nao apreciou a 
qucslao em^ii; ncm a camara dos depuiados, que e um 
dos ramos do podcr legislalivo, 6 corapeteule para 
dara intelligencia das leis; sao precisos o concurso 
do senado e a sanccao. Assim, o facto do proccdimento 
da camara dos deputados, tomandoconbecimentodc votos 
em separado, niio pdde scr argumcnlo invocado para que 
hoje nada providenriemos a este respeito. 

Oulra duvida, senbores, a quo da logar a lei dc 1855; 
declara-se abi « que o eleitor rcccbera da mesa um papcl, 
no qual escrevera o sen voto. • Enliei eu cm duvida, 
Sr presidente, se o eleitor podia ou nao mandar escrever 
nor outroo seu voto? Parece-me que, so se resolver 
nela affirmaliva, nds tcrcmos lambcm delatado o segredo. 
Mas um aviso ba expedido cm 1846 que declara que 
pdde ser eleitor quern nao saiba ler e escrever; assim se 
tcm entendido, mas ereio quo dcpois da reforma novis- 
sima da lei das eleifOes nao 6 accitavel como eleitor 
senao individuo que le e escrcve; porque de ou- 
lra sorte licara a mered dc qualqucr cabalista no colle- 
gio elcitoral; c se for grande o numero dos eleitores que 

nao soubcrem lor ncm escrever necessariamcnle sc vl- 
ciara a eleicao, e a fraude ( e nao a vontade jlo eleitor) 
mandara a camara os seus rcprcsentantes. E' neccssa- 
rio, pois, declarar-so, vistoque seapproxima a eleicao, 
quo a lei nao pdde ser cnlcndida do modo porque ale 

■846 o fdra, porque disposicao recentc se 1 lie oppoe. 
Ha um outro artigo da loi sobre o qua! eu cliamo 

muilo especialmente a attencao do scnado, ceo art. 120 
da lei do 19 de agosto de 1846. Senbores, em materia 
eleiloral o escrupulo do legislador dove ser lovado mes- 
mo ao cxtremo; nao admitto as reservas e relicencias 
quando se trata do Icgislar neste ponto; e prcciso quo o 
legislador declare com toda a clareza, com toda a indivi- 
duacao, qual e o seu verdadeiro sentimento; ao governo 
cabe na conformidade da consliluigao expodir avisos e 
decretos neccssarios para a boa exccucao das leis. Mas 
Iralar-so de uma lei de eleicOes e consignar nella a pro- 
videncia que se le no art. 120 da lei de 19 de ago,to do 
1846 o sem duvida dolcgar no governo a incumbencia de 
fazcr a lei dascleicdes. Eu Icio o artigo. (Ac.) 

0 Sr. Ferkeira Penna: — « Quo possao», notebem. 
0 Sr. Vascoxcerlos: — Depois mostrarei a Y. Ex. 

como tern sido entendido o • possao ». 
0 Sr. Ferueiua Pexna: — Este artigo foi ate offere- 

cido per mim. 
0 Sr. VasconcerlOs: — Sinto quo seja lal a minlis 

posicao quo ella me colloquc cm divergencia nesle ponto 
com V. Ex.; mas nao e possivel em men conccito man- 
tcr-se o artigo da lei conformo esta redigido. (Le.) 

0 Sr. Ferrbira Penna: — Eis aqui o fim do artigo. 
0 Sr. Yasconcerros: — Ora, Sr. presidente, qual sera 

a intencao do artigo? Bepctir a doutrina do | 12 do 
art. 101 da conslituicao, que diz; (Undo) «Compete ao go- 
verno cxpcdii avisos, decretos, inslrnccues e regulamenlos 
adequados a boa oxecucao das leis. » 

Ora, nao seria sufficienle a providencia qne a consli- 
tuicao con tdm para que a lei eleiloral fosse executada, cx- 
pedindo o governo avisos, decretos c inslrucfOes para o 
quo ja so acha autorisado? Com quo fim se repiteria 
naquclle artigo a faculdadc quo o execulivo ja tem ? 

E vamos aos factos: 
V. Ex. e capaz de me dizcr qual e o numero dc de- 

cretos que selem expedido para a exccucao da lei do 19 de 
agosto dc 1846? Nao fazem ellcs um in folio maior, 
talvcz, do quo o meu diccionario das deccpcOes? Sem du- 
vida, Sr. presidente; mas, qual foi cntao a mcnle do 
legislador? 

0 Sr. Ferreira Penna: — Obrigar o governo a pu- 
blicar as decisCes quo tomasse. 

0 Sr. Vasconoeri-os : — E' sem duvida uma idea 
convenic'nte, e descjo que flqae consiguada; mas entilo 
supprima-se a primeira parto do refcrido artigo, quando 
se declara • que ao governo compete decidir as duvidas 
que bouverem na lei das elcicOcs. • 

0 Sr. Ferreira Penna: —Nao diz isso. 
0 Sr. Yasconcerros: —Mascousaque Hieequivale, 

porquanto o juiz da possibilidade 6 o governo, que se 
uao julgara fura das condicucs de o fazcr. 

0 Sr. Ferreira Penna : — Aqui esta o Sr. ministro 
do impcrio dcclarando que nao pdde resolver, e submet- 
tendo ao parlamcnlo as duvidas. 

0 Sr Yasconcerros: —Talvez. seja um facto unico, 
e o nobre senador sabe bom qual e o grande numero do 
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avisos e docrotos ^eavolumao as nossasc^ec^esc^- 
anns dellcs sao, scm duvida, opposlos a lei. E pre 'so, 
norlanlo rover cslo arligO c altera-lo, conscrvando a idea 
do serem as dccisdcs publicadas, bera quo seja isso des- 
neeessario, porque o governo, nao so manda pubhcar o- 
dos os sous actos cm uma folha quo tern o earacter offic , 
como expede mensalmonle urn bolcum ondetodosos 
cvctos, avisos o instruccSes sao publicados. 
' 0 Sa. Fbrreira I'bKNa-. - 0 principio c que toi 
mal cnte.ndido. 

0 Sh" Vasconcellosi — Reconbcco as boas intencoes 
com nue o nobre senador apresentou osteart.go; mas a 
verdade 6 quo die da logar a abusos, que agora nao me 
cncarrego do dcmonstrar, e quo todas as opmucs que e 
tiverao no poder, nos tempos immediatos aexecuoao da 
lei, expedirao numerosas ordens e avisos ale contradicto- 
rios; do sorte que nao sei onde tremos parar se es 
arligo conlinuar aser eseculado da maneira porque lem 
sido constantemenle entendido. 

Parecc-me que se dovem dar aos votantes todas as ga- 
ranlias para a enunciacao de sen volo, e fdra opporluna a 
uccasiao do tirav as prosideucias das mesas as autonda- 
dos quo teem o direito de prender. Tcnbo para mim que o 
iuiz quo alcm julgar pddoencarcerar nas masmorras qual- 
quor cidadau nao e o mais compelenle para presidir a 
uma cloicao. Lcmbro que pdde ser presidenle da mesa e 
das juntas parochiaes o eleitor do parochia mais votado, 
cum cidadao quo torn reunido grande numcro do mltra 
gios, nao tem nenhuma autoridade, nao pdde coagir os 
votantes, pois que as autohdades influem decididamcnle, 
aillda que nao parefa, no volo do cidadao. 

Occorre me aUmdisso que pdde acontecer pelo correr 
do tempo que os juizes de paz venhdo exercer maior 
ssmma do autoridade, eentaomats pengoso sera cm tat 
accumulIacSo de funcgSes coneoder-se-lbes a presidencia 
das juntas o das mesas parocbiaes. r 

Hei de raandar a mesa, Sr. prosidente, emendas a pro- 
posicao de que so trata. Adhiro a algumas das ideas 
consignadas no projecto, como, por cxefflplo aquella se- 
irundo a qua! dove ser fixado o numcro doseleilores. Lu 
quereria, porem, que em logar do 30 eleilores sc deter- 
minasse que cada um eleitor correspondasse a 2o votan 
tes porque V. Ex. sabo perfeilamente que uma das 
vantaaens da lei do districlos d a reuniao do maior nu- 
mero " possivcl de «• lei tores, de sorte que se tornem 
difflceis os conluios, as cabalas dos potentados loraes 
para viciarem a eleigao; por isso eu amphana mats 
a base. 0 governo possue dados completes para deter- 
minar csle numero, c seria conveniente que o fizesse. 
Con la-me que cm fevereiro deste anno se extgirao das 
presidencias informagocs das ultimas quahf.cagSes dos 
annos antecedentes, e nesse caso o 
as modernas informagBes com aquellas q , itores j0 
em 1856, pdde designar em lei o numero dos e c 
imperio. 

Eu tcnbo aqui um mappa quo passei ao raeu honrado 
collogaeamigo, o Sr. senador pela provinciado Amazonas, 
(fuando mc foi succeder no governo da provincia de Minas- 
A raps" nestc mappa se acba dcclarado o numero de vo- 
p,ntes olcitorcs c a populagao da provincia; e segundo 
csle quadro feito na secretana c nao sei se addicionado 4. V „nr Q Ex., os votantes na provincia de postenormo - P ' gr, gqg, que, segundo as regras 
Minas-Geraes chega . ^ uomeavao 2,023 eleito- 
eslabolccidas na > ■ numcro tem crescido, e 
res. Estou ^IcTeleUoTel Por conseguinte, 
que Uoje ha mats cento e t. governo com 
ve o scnado que, preparado como se acba o gover 

estes documentos, p6de-se, com conbecimcnto de causa, 
fixar desde ja o numero de eleilores. Nao desconhego que 
os presidentes de provincias teem exercido sempre esta 
atlribuiiiio; mas, sendo assumpto de tamanba importan- 
cia narece chegado o tempo de cessar essa delegagao. 

Se cu Sr. presidenle, me oceupo com a analyse do 
projecto descubro nolle, pemitta o senado que falle com 
toda a tranqueza, ma redacgao e confusao a par de me- 
didasinconvonientos. Comega elle por dizer. Nen " 
ma provincia dara raenos de dous deputados a assemblea 
geral. • Ja se observou na casa quo uma disposigao assim 
concebida vai sem nenhuma necessidade de encontro com 
a nossa constituigao. POde-se consignar amesma idea que 
a camara dos deputados iniciou sem que so proceda irre- 
gularmentc; por exemplo, diga-se: « As provincias do 
Amazonas, Espirito-Santo, Santa Cathanna e Parana 
darao mais um doputado a assemblea geral » {apoiados), 
cis aqui uma disposigao quo remove as duvidas que se 
suscitarao na la discussao, e que entretanto consegue o 
resultado qne o projecto torn em vista.   

Mas V Ex., que e rigoroso eque as vczes vejo mesjno, 
nao direi'zangado, mas incommodado com as redacgoes; 
observe o seguinte; - Nenhuma provincia dara menos de 
dous deputados a assemblea geral. ; e no | p.- As 

provincias do imperio serao divididas em dislnctos. » 
V Ex , qne capricha nas redacgOes, veja se tenho 
razao de fazer esta observagao, e. diga-me se se pdde 
liumanamenle exigir que votemos esta lei sem emendas. 
Parece que o | 1° se refero a provincias de fora do im- 
nerio, porque s6 deslas trata o ^ 2.° ... 

As provincias do imperil serao divididas em dislnctos 
elcitoraes de tres deputados cada um. Quando, porem, de- 
rcra sd dous deputados, ou o numero destes nao for mul- 

1 liplo de tres, haverA umoudousdistrictos do dous depu- 
! tados. • Ora, combine V. Ex. este paragrapbo com o 
1 art. 2° e veri que inlelligencia resulta. Em legislagao as 

palavras sao precisas, nao posso usar em um artigo 
para exprimir uma idea, e no artigo seguinte empregar 
vocabulo dilferente que de logar a duvida, a mterprela- 
gao ou intelligencia que nao esta na mente do legis- 
lador. 

0 Sr. Nabuco;—Apoiado. 
0 Sr. Vasconcellos: — Attenda V. Ex. : (iendo) 

. As provincias do imperio serao divididas em distnctos 
eleitoraes do ires deputados cada um; quando porAra, 
derem so dous deputados e o numero destes nao for mul- 
tiplo de tres havera um ou dous districtos de dous depu- 
tados. . Agora o art. 2": {Undo) « A organisagao dos 
novos districtos eleitoraes se fara de conformidade com o 
■< 2° do art. 1°, altendendo o governo na annexagao dos 
actuaes districtos quanto for possivel a sua integndade 
e conUeuidade » Vamos ao pensamento do legislador. 
Pretende-se qne o governo fique autotisado a reumr tres 
districtos scm alterar a posigao de nenhuma das fregue- 
zias desses districtos; creio que 6 esteo pensamento do 
projecto, pois os autores na camara dos deputados assim 
o declararao; entretanto pela maneira por que se expnmo 
o artigo o governo pdde alterar os 
delegada a faculdada de orgamsar os mcsmos districtos. 

0 Sr. Naruco;—Estaclaro. 
0 Sr. Vasconcellos:-A organisagao dos districtos 

flea coramettida ao governo c a sua fusao em tres. 
0 Sr. Nabdco;— E' cvidontc. 
0 Sr Vasconcellos:— So o pensamento do goveruo 

e uma simples faculdade para reunir os districtos... 
0 Sn Dias de Carvalho;— Naocreia nisso. 
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0 Sr. Yasconcellos; — — enlao poilerao aqnelles 
senliores que votao pela lei adopta-la; mas, se o pensa- 
menlo do governo e oulro, deve-se eliminar do art. 2" 
a palavra organisacao, e subsliluir-se pela segui'ile 
divisao. Ncste caso ou assim fua salvo o perigo de uma 
intelligenciadiversa daquella que figurei. Se, pur in, o 
governo pretende nesta estreiteza dc t mpo armar-se com 
uma medidaqueoautonse, nao sd a reunir os dYlrietos, 
como a organisa-los asua vontadc, bem ve o sena lo que 
nao e possivel que csta medida possa ter o men as.-enti- 
mento. Ja se ponderarao na casa lodos os inconvenientes 
de uma semelhante autorisarao em vesperas de eleijoes, 
e por conseguinte nao quero oansar o senado locaando a 
insistir ncsle mesmo argumento, alias com tanta lucidez 
exposto, 

0 | 3°.... Ve-se que nao me occupo agora de demons- 
trar as desvanlagens do paragrapho quamlo extingue o 
districlo de um deputado; ja me ocrupei deste assuuipto 
na la discussao e nao prelendo repetir agora o que disse 
entao; mas vamos a esla disposicSo do | 3": ■ llavera 
tantos collegios eleiloraes quanlas forem as cidades e 
villas do imperio, comtanto que nenlmm delles lenha 
menos do 20 eleilores. No municipio, porem, em que 
se nao verificar esse numero,os respeclivos eleilores tor- 
marad collegios com os da cidade ou villa do mesmo 
districlo quo ficar mais proximo, cxcepto quando disla- 
rem entre si mais de 30 leguas por terra, caso em que 
poderao haver collegio de menos de 20 eleilores. • 

Ora , eis aqui uma idea absolulamente opposta 
aquella que se defendeu sempre quando se tralou da 
eleifao de districtos. A quern se occupa deste assumpto 
occorre logo a primeira vista a consideraeao importante 
de que os districtos ou collegios devem ser numerosos, 
c a uma voz os escriptores, os parlamentares que teem 
discutido a materia de eleigOes por districtos levao essa 
proposigao a uma completa cvidencia. Sabemos que 
hoje todusos nossos povoados ou sao cidadesou sao villas 
(apoiados)-, isto acontececm Minas-Geraes, na Bubia, em 
Pernambuco, na provincia do Rio de Janeiro; do sorte 
que bavemos de ter collegios eleiloraes de 22, 21 e 25 
eleilores. 

Mas com que argumenlo se pude sustenlar cste 
paragrapho? Tenho ouvido dizer que os eleilores con- 
correm com muitasdifficuldadesas cabegas dos districtos, 
e qua por isso e muito convenienle que se adople esta 
providencia, afim de prevenir ou de arredar esse mal. 
Senliores, a lei de 1855 nao teve exccugao senao uma 
vez em 1850; nao me consta que a eleigao (ao menos foi 
o quo aconleceu•«m S. Paulo, onde eu me achava) dei- 
xassem de comparecer todos os eleilores de paroctia, e 
com o interesse que inspira sempre a causa publica; 
porque V. Ex. sabe que a eleigao por districtos tern a 
vantagem, que muitos eonsiderao desvantagem, de trazer 
em aclividade exlraordinaria aquelles que pretendem a 
honra de representar a nagao; mas, senliores, a luta e 
propria dcsta forma de governo, a luta da intelligencia e 
a mais brilhante conquista que os tempos modernos teem 
feito ; cxtinga-se a luta, e estara por terra o systema re- 
presentativo. Se n6s,pois,em vez de animarmos as gran- 
des reuniues eleiloraes em que os candidates pleiteiao com 
nobrcza, com elevagao, com enlhusiasmo a sua causa, 
reduzinnos essas reunoies eleiloraes, apequenos grupos de 
eleilores, teremos inutilisado alii as proprias vistas deste 
projecto.... 

o Sr. Nabcco : — 0 pensaraento do alargamento dos 
circulos fica morto. 

0 sr. Yasconcellos: — E' certo; faz-.secom tunbrago 
9 que se desfaz com o outro. 

E cu nem sei que lutas , senliores, houve em 
1856 por occasiao da execugao da lei de 19 do se- 
lembro de 1855. Nos collegios eleiloraes, depois dc con- 
clui la a eleigao primaria, que dist irbios se derao? Nao 
viuios que lodos os eleilores concorriio pressurosos em 
sustenlar a causa do candidato que esposava? Na pro- 
vincia de S. Paulo houve na reuuiao de alguns collegios 
querellas, animagao no espirilo publico, mas nao se de- 
rao fai'tos horrorosos. Os eleitores dias antes da eleigao 
estavao lodos cm seu poslo. 

0 Sr. Ferreira Penna:—Em Minas-Geraes tambem. 
0 Sr. V'asconcellos : — 0 mesmo acontcceu em Mi- 

nas-Geraes, e se deu nas oulras provincias. 
Pois teremos nos receio, apprehens6ea, pelo esforgo que 

fazem os candidatos para se fazorem eleger membros da 
assemblca geral? Meus senliores, este esforgo £ um tri- 
buto de veneragao, de respeito as iusliluigoes dopaiz ; 
sim, e pleiteando a sua causa, £ most ran do o interesse 
vivo que os inspira pelo progrcsso das localidades, pelo 
progresso do sua provincia, emfnn, pelo cngrandeci- 
mento do imperio, que os candidatos demonstrao quanlo 
poderao fazer, quanlo se csforgarad na camara para eor- 
responder .is vistas de seus commiltenles. E' um esforgo 
que, nao Outros, mas os que pretendem srr represcntan- 
tes da nagao, devem fazer. Ku nao quero consliluir o 
governo procurador dos candidatos, e por isso eu nao 
posso conceder a mo lificagao l:io sensivel que se propCie 
no J 3", de enja analyse me occupci, e nem convir na 
rcvogagao da lei de 1855. 

Nao o mcrito dos individnos, nao suas rclagdes, mas 
o governo se apresenlara nas urnas para indicar quaes 
devao ser os eleitos da nagao. Enlao, meus senliores. 
como muito bem fez notar o uobre senador pela provincia 
da Bahia no discurso rclebre que aqui proferiu, nolai 
que a camara de 1801 vira desmoralisada, ja nao repre- 
sentara a nagao, porqne lem uma origem que, para 
dizer toda a verdade, e uma origem impnra, porque se 
afasla dos bons principios quo devemos implanlar sem- 
pre nas nossas leis. 

0 J 4", Sr. presidenle, presta-se logo a uma duvida 
de redacgao quo deve tambem cxcitar o reparo dc \. Ex. 
Diz o | 4°; (lendo) • Os deputados a assemblca geral 
serao eleitos por maioria relaliva dc votos. » De sorte 
que o deputado a assemblca geral nao piide ser nomeado 
por maioria absolula cm virlude da disposigao deste ar- 
ligo. 

0 Sr. Souza Franco;—Apoiado. 
0 Sr. D. Manoel: — E' por isso que eu disse que 

nem linha grammalica; e uma lastima, o uma vergonha. 
0 Sr. Yasconcellos: — NSo e, porlanlo, a maioria 

absoluta de votos quo decide. 
0 Sr. D. Manoel:—Apoiado. 
0 Sr. Yasconcellos; — Ora, v5, porlanlo, V. Ex. 

que o projecto pecca ainda pela redacgao. 
0 Sr. Souza Franco: —E deve ser approvado  
0 Sr. D. Manoel: — Pois approvera-o. 
0 Sr. Souza Franco ; — Sem discussao. 
0 Sr. D. Manoel : — Deixe vir as scis boras. 
0 Sr. Yasconcellos : —  V. Ex. ba dc permiltir 

quo cu usede uma cxprossao da minha terra. 
Eu em jurispradeacia tambem arranho; \. Ex. ba 

de convir que nao £ possivel de maneira alguma que se 
adoptc uma redacgao dcsta ordem, e quo cu mo conserve 
silencioso no senado, e por mais cxplieagGes quo pega. 
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nor mais quo faliguo estes ja cansados pulmoes, pedindo 
er esclarecido, nenhuma resposta oblenho. 

S n 'In D Manoel:—Eslao ahi o paiz c a hislona para 
°To logar a quo V. Ex po.u-nce c osoutros meus 

amkos e collegas, isto 6, os pouoos, ponqu.ssrmos. 
n C VAcroMCFiios:—Os deputados a assemble 

4- P* e.er 

^ umTonto. Qna.nlo trala.nos do legislar rommette- 
muTdo ordinario u.na fa.ta ,ravo, quo cons.s.e pr.m.pa.- 
mente na irr 
1841 clania\ 
Hies muitos erros 

reflcxao ou precipilagao. Por exemplo, em 
juizes de paz; attribuiao-se 

c ate, nao raras vczes, atten 
isavao os juizes depazf (Isto 
 frtnvonipntft mra exnli- 

1841 damava-se laras vczes, atten- 

V-Z olx, • Aot_*Ui\C,r#L,LOS ■ J ""JC Ol'l HO 
por provincias, isto 6, nove provim ias dao rada uma Ires 
e dous deputados ; ba, pois, necessidade urgenlc de man- 
dar supplenlos, para quo essas provincias nao liqucm 
muilas vezes sem ropresentanles. Recordarei o que se 
deu na provincia de Minas-Geraes, ondc pela morto de 
um minciro muilo digno, o Sr. Antonio Felippe de 
Araujo, ficou o districto da Campanha scin deputado 
tcnilo alias supplento, que nao compareccu por doentc'. 
0 districto de Pouso-Alcgre (iron nas mesrnas circum- 
stancias, em consequencia da morte do supplente e impe- 
dimento do iiroprietario. Por consequencia, agora que so 
faz a eleigao por provincias, ao mcnos na metade das 
do imperio, ha necessidade do cstabeleccr, de adoptar 
a idea dos supplentes; nao vejo os inconvenientes desla' 
idea. 

A raziio, porlanlo, do abuso, que nao sei se e facto 
averiguado, nao e motive para que venhamos eslabcle- 
cer agora doulrina inteiramenle diversa, como so-undo 
eu disse a principio, o systema de eleger 6 di'verso da 
quclle que consagra a lei de 1!) de setembro de 1855 
Esta lei manda nomear o deputado c supplente por maio- 
na absoluta, o projecto por maioria relativa; por esta 
razJo e por aquella que eu ja addicionei, me parece nuc 
"So deve ser aceilavel a idea da rejeigao dos supplentes. 

0 § 10, Sr. presidenie, cinendado cm sna n'd iccao 
pdde ser admittido, porque c este paragrapbo o quo tnta 
da fixacao do numcro do eleitores. Eu ia di-s,> • ■ ■ 
pio como cntendo quo eUe deve ser rXido No c sn"01' 
o gove.no, porem, nao queica ou nao no'',' t 
gnacao por si, apresentando o trabalhods can,-' 
dnvida o approvariSo, conviria que cada um „,S,.q"esf!m 

respondessea 20 ou 25 vo.anms e nSo a so ' ' COr- 
como cu ja ilisse a V. Ex., e esta uma <la ' por<Il,e' 
systema da eleigao por dislrictos. que asslm^S"8 ^ 
ran lias dc mais acerlada eleigao. 

Depois 

KMlUt M»V w'd'1 

, o men pensamento.) NSo sc notava cnlao que 
is de paz tecurso al- 

tos erros, aw  

?4os--^Ke^u= ^ 6 uma pequena argiv 
car bent 
nao liavia 
gum  

n Si\ Dias de Cauvai.ho as juntas de paz, que po- 
0 Sr. Vasconce ■ _• nj0 sc. reuniao; V. Ex. 

dido corrigir quacsqt ■ - ^ . ntas fimccionarao no 
sabe quo poucas \ ^ ^ ^ ^ forca das C0USaSj , 

eis em maxima 
0 que fi 

parie & falta ae do r&r.. o. ercuemos os sub- 
zemos 
dclegados, r > t  
porlantes allribuigdcs dos -^rocedido mais pra- 

■- ,,n,,VeS5e
n excrcicio da autoridade dos jui- 

decisoes, poderiao 

das sentengas dos juize 

- Apoiado 
i juntas 
. nao sc t 
juntas : 

quo poucas - forca das C0Usas, pra- impcrio. U.ujutz dep. , ^ ^ .mimtaveis elr 

ticava actos lnen°s ^amanlos profissionaes. 
10 a falta ll<!.con • i7CS de pal, e erguemos 

nds? Al",x ' 0
r 

J es,as aiitoridades as mais im- 
l»ssan(l0^os juizes de paz. 

I VIII* — 
So, porem, houve^e 

daudo-se Jcc"1.^. ^ j^subdelegados com os 
rcparlir-sc algumas attril ^ a nova cnlidaae subde- 

■ embora » caS() 0 quedeixo dito para ser 
i : « d/i 1 pm juizes de paz, - a0 case " n-  legado. Applicant ago' mos ^a ^ a dc 18oo, em 

bom comprehendido. disirictos, e diz-se : • Ha- 
quo so decrclou a « deputados. serJo nomea- 
vera supplentes. c c1' ' Ni0 dou por averiguado o facto, 
(|03 por maiona obsolu^ scria fapal, de 0 assCvera_r a ... **up. en •' , „„ cmmt>11.• r-1n 
cUe e tao gmve d"0 abiisW se commetUrao, 
camara, mas deputado reprcsentar por dous 
quo bouve conluw 1 lei 0 lguai os,,p^m5osaobra annos 
!"±r«ofosSent^ 

a*,. E dito isto, 
por uma pennada ex- 

Unguimos os supp—— autorcs do projecto que 0 
NSO ren^'^P^doptao e diverse do de 1855 

gytemaqueelle I0:-Apoiado. 

0 Sn- D1AS Db . e que por consequencia 
YASCONCE^0'omadmissivel. 

upplente r ___ jndispensavel 0 Sn 
lidea do su 

0 Sn- l^8 

0 St- VAS^0
Cdos0supplentes. 

PE CABVALHO : i en con Portanto, nao posso 

bom que a provincia do 
"'"'Tb 

ri! ("• ■B "• """"qT. .» 6 <!« ,So.para Grao 
0 Sn 

pcrio- 

Sofza Franc 

JLLOS *■ 

vincia 
0 Sn 
0 Sn 

VaSconced 
iiperi' 
uza FnANC0 ■■ 

Ma«oei: 

. Ella nao cs,a a<lu' como pro- 

0 Sldo'imPcrio 

Soi'Z 
I). 

Eis 
E' engcitada. 

a razao por que boje mio 

ga- 
deste paragrapbo seguem-se oulros 

ypl'lC 11 o JIAMII,. ..... .1 r. ... que sao consequencias da doulrina do | 10 de mm m,,    
(Undo) • % 13 
MO do an. 1" do decreto de loTe^emnr™? - 
comprehendem os juizes de orpli ios C n i " e 1855 
T. tm..moo.j,irrmiT.o':;.''! 
decreto que tivcrem estado no exercicin ,W mo 

ntro de quatro inezcs anTermesAc? r<:sPectiV0S 
dana. . Do que tenho exposto so evidenci ^ f:eCUn- 
este paragrapbo. Entrelanto farei uma o il <l"e rt'ieit0 

hade teractuado no espirito dc Tuns que 

ia lendo o paragrapbo ^ h0nrados membros desla casa lendo 
Ndssabemosqueospresidenles teem sei's suhs.tl . 

se chamao vtce-presidentes ; c tambcm quo os del^ulo quo 

quero nada. 

it    , u luuioorn teem sets supplentes, os Subdele-ados l„...,i 
substitutes ; que os juizes municipae^aml"

mer0 

igual numcro de supplentes : ora com,,,, i ,een 
generalidade em que sc acha o ar i endo-se n; 

pregados, veja V. Ex. quanto nao „ s esles em 
tas. Aquelles que julgarem que este T" ^ des 

Bind® substitutos, devessem ser reti™,m uncc,onB"os 
ruio proper a diminuigSo de um .' "rna' dcve 

de supplentes; porque, por evcmnlo ,.^"1'6 numcr' 
provincia tern um vice-presidcntc ' r Presidente <1 
le. fui vice-presidente na minha mrc.o r'presiden 

autoridade. Ha alguns vice-presidentes da n""0- t'Xerc 

Minas-Geraes que nunca liverao occa-ilo de e t la d 

no excrcicio do suas funeeues. Isto oim mall0r 
cargo taoelevado como o de vica^,,, .' ,ac0n,ece em ur 
c.a, da-seen tao em inuito maior escala n 16 de Provin 
substitutos de delegado, subdclegado' hp865 emPreSOs <1 

I JUIZ municipal. 
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0 Sr. Socza Ramos d.-i um aparle. 
0 Sr. Vasco.vcellos: —Mas esse exercicio pude ser 

muito passage! ro. 
0 Sr. Souza Ramos d.i um aparte. 
0 Sr. Vasconcellos; — Sim, senhor; por isto mcsmo 

eque entcndoquee umadisfiosifaoineonveniente, porque, 
supponha V. Ex., que me honra com suas observacdes, 
que um prcsidente da camara, que e pela lei obrigado a 
ser juiz municipal, e que muilas vezes so por causa do 
scrvifO pubiico vai cxercar a auloridade de juiz, ficara por 
isso incompativel i Essa disposii.ao nao me parece que 
deva ser decretada nessa amplitude. 

Senhores. os prnzos que se marcao para os funccio- 
narios que prelendem ser eleitos deputados deixarcm 
seus erapregos me parece providencia convenienle para 
aquelles senhores quo adoptao as incompatibilidades; 
esles, scm duvida.devem adoplar csta idea, porque ella e 
complemenlar do syslema que foi inaugurado no anno de 
1855; mas. aoorador que agora falla, a doulrina nao 
serve, porque, corao ja tenbo observado, naoposso dar o 
meu volo a que por lei ordinaria decretemes as incompa- 
tibilidades. 

Sr. presidente, V. Ex. ter.-i observado que eu tenho- 
me occupado com a analyse da proposicao, e exclusiva- 
mcnle com ella. 

0 Sr. Ferreira Penna: — Apoiado, nao ha duvida. 
0 Sr. Vasconcellos ; —Eu tenbo esclarecido alguns 

dos ponlossobre os quaes pretendo raandar emendas, por- 
que nao perlengo a cscola daquelles que eirtendem que sd 
os governos podem emendar, ou os que obteem para isso a 
permissao precisa dos ministros; julgoque corre-nos a to- 
dos o rigoroso devcr de dizer ao paiz com toda a franqueza 
quaes sao os inconvenienles que notamos nos projectos, e 
que apontemos os meios do os corrigir. A discussao, se- 
nhores, .vira esclarecer, porque ella traz sempre a con- 
(radiccao, e da contradiccao resulta a verdade ; sao prin- 
cipios muito comesinhos, muito conhecidos, c que por 
isso mesmo nao devem esquecer-se. 

Sr. presidente, nao desespero ainda que os nobres se- 
nadores que sustenlao o projeclo o discutao largamente. 
Tenbo, Sr. presidente, observado com verdadeira dor que 
o senado veja desertos os seus bancos apenas se trata de 
materias da iraportancia desta de que nds nos occupa- 
mos. Senhores, tudo se impula a declamacao, tudo se 
altribue a prolelatao I Sejamos francos, Sr. presidente, 
fallando ao paiz ; sejamos sinceros, digamos a verdade: 
se pdde haver em um ou oulro procedimenlo dos mem- 
bros divergenles do ministerio visos de demorar a passa- 
gem de uma ou ouira medida, a qucm senSo ao proprio 
ministerio se Jeve a culpa deste procedimenlo ? 

Os Shs. D. Mangel e Souza Franco: — Apoiado. 
O Sr. mixistro nos xecocios estranceiros : — Nao 

apoiado; quandohouvcr discussao nds discutiremos tam- 
bem. 

0 Sr. 4 ascoxcellos: — 4 . Ex., ou nao tem ouvido a 
discussao, ou nao e justo. Nds discutimos o projecto ban- 
cario, o da reforma eleitoral apenas annunciado; imme- 
diatamenls foi impugnado; houve um ou dous requeri- 
mentos de ordem, mas depois enlrou-se no debate; 
porventura o governo deu moslras de querer disculir esta 
materia ? 

O Sn. Souza Franco : — 0 nobre senador vera se al- 
guem Ihe responde agora. 

0 SR. MINISTRO DOS NEGOCIOS ESTRANCEIROS I —V. Ex . 
jiao pude marcar aos outros a horaem que devem fallar. 

O Sr. Socza Franco: — Sem duvida. 
0 Sr. 4'ascoxcellos;—Nao lemos lido ate csle mo- 

menlo occasiao de saber qual e o pensamento do governo, 
porque elle nao tem sido revelado; nao quero qualificar, 
mas parece doscortczia ao senado este comportamenlo do 
ministerio... 

Os Srs. Souza Franco e D. Maxoel :—Apoiado. 
0 Sr. Vasconcellos: — Nao quero occupar-mc do 

requerimcnlo que boje foi lido, contra o qual i impossivel 
que se nao revoltem lodos os espirilos que reflectirera que 
nao e propondo uma prorogai;ao de duas boras por dia 
aos nossos trabalhos que bavernos de intimidar-nos. 

0 Sr. D. Maxoel; —Apoiado. 
0 Sr. mixistro nos negocios estrangeiros: — E' 

exaclameule o requerimento para arredar os requerimcn- 
tos protelatorios. 

0 Sr. \rascoxcellos: — Talvez o nobre senador pela 
provincia de Minas-Gcraes, autordesso requenmenlo,iie- 
vesse addicionar a iilAa de serem assessSes permamancn- 
tes; sim, scja permanenle a sessuo ate que se vote a lei da 
reforma; e, feito isto, os nobres scnadores desertem da 
casa, abandonem os bancos, como o pralicao quasi todos 
os dias. 

0 Sr. D. Maxoel :— Apoiado. 
0 Sr. Vasconcellos ; — E arguidos por nao discn- 

tirem, accrescentem; « Naoasststimos a discussao, como 
nos convidais para o debale 1 Nao estivemos pre- 
senlcs ; o discurso do nobre senador ainda nao se pu- 
blicou, por conscguinto nao Hie posso respondcr I • 
V. Ex. ve que nao 6 razoavel que o nobre senador pela 
provincia das Alaguas diga que esta inodida & proposta 
para arredar da discussao requerimentos que a protelao. 
Eu nao sei mcsmo se S. Ex. tem fundamento para tanto 
assevcrar ; ainda nao liz um requerimento ao senado 
neste anno; o que.porem, hfio requerido alguns de mcus 
illuslres collegas f Teem pedido a discussao das leis an- 
nuas. Pois, senhores, sera prolelafiio o podir que dis- 
cutaraos leis de primeira necessidade para o paiz 1 

0 Sn. mixistro nos negocios estrangeiros : — Nao 
precisavajustificar com tantas boras esses pedidos ; cada 
um pude fazc-lo sem acompanhar de um discurso do uma 
bora. 

0 Si^. 4'asconcellos ;— Ja aqui o nobre senador 
quer pbr limites : mat, dado que alguma prolixidade 
tenlia liavido, nao sera ella justiflcavel? Se 4r. Ex. 
consumir dia c noite era estudar, se vier aqui com a 
consdemia do dover apresentar as duvidasquo Iheoccor- 
rcm cm uma discussao, e vir quo i; tratado com odesprczo 
com que teem sido acolhidosos membrosda opposirao do 
senado, e impossivel que uao cnvide tambem suas forvas 
para quebrar e inulilisar as armas empregadas con- 
tra si. 

0 Sr. Souza Franco : — Apoiado. 
0 Sr. D. Manoel- — Doixe vir o tal requerimento, 

e eu quero discuti-lo. 
0 Sr. 4 ascoxcellos : — 4". Ex. permitlira quo eu 

recorde alguns factos ; e com constranginiento, mas nuo 
tenbo remcdio senao fazc-lo. Senhores, qucm iniciou o 
systema protelatorio? Quem c o responsavel pelas con- 
sequencias, se ellas teem sido c podem ser falaes ao 
paiz ? Os verdadeiros responsaveis sao os que so senlao 
naquclle banco {aponlando para a esquerda) ; foriio 
elles que cm 1858 nao consenlirao que se locasse na 
legislacao do paiz; pude ser que procedessom bem, na 
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convirrao Je qnc saoos unices capazes de reformar a lo- 
gislafao... (Apoiados dos Srs. D. Manoel e Souza 
Franco.) 

0 Sn. MiNisxno dos negocios estrangeibos da um 
aparlc. 

0 Sn. Vascongellos :—0 excmplo dcu-se. Estarci 
eu inventando, senliores? Apyello para os debates de 
1858 ; appcllo para os jornaes qnc publicarao as nossas 
discussoes : daqui a impossibilidade em que collocaraoos 
que so achavao no ministerio c que acreditavao ler direilo 
de relocar as leis de seu paiz ; sao factos que o publico 
aprcciou. Ah ! senhores, a inlelligencia sera prmlegio 
exclusive noslascasas? 

0 Sn. D. Manoel : - Isso i quo foi a opposifao mais 
facciosa 1 

0 Su. Vascongellos:—Apresentava-seuma qualquer 
rcforma; somos do partido conservador, nao consenlimos 
cm allerafocs nas nossas leis, nulli me tangcre, dizia-se 
ao Sr. NabucO, repeliu-se-nos lambem. V. Ex. consinta 
que eu rccordo como nos caminhamosagora, cm que pro- 
gresso vamos a respeito de rcformas; aqui esui a falla 
dolhrono; Vr. Ex. vii que, postas cm execucao as refor- 
mas reclamadas na falla do throno, nao ficar.i pedraso- 
bro pedra, tudo sera reformado. Aqui csUi; lei do con- 
selho de cslado, lei ilas prcsidcncias, refdrlna do art. 
0" | 1" da constUuipio, lei de eleicoes, de bypotbecas, 
Ici sobrc casamentos mixtos, reformas financeiras, do 
codigo criminal cdo prorcsso, um 7" ministerio, etc.,etc. 
(Juc prurido de reformas ! E os ousados qne cm 1838 
propuzerao limitadas modidcacoes e demonslrarao saber 
manlcr com loda a digniiladc a posicao que occupavao, 
a esses nem so Hies consentia que sc alterasse um artigo 
de lei, cmbora fosscm conslanleinente rebatidos os argu- 
mentos desscs adversarios, nao so pelos ministros, como 
pclos sous amigos na tribunal! 

0 Sn. Souza Franco: — Apoiado. 
0 Sn. Vasconceli.os; —Tenbo a consiencia de que 

quando ministro nunca tratci com descortezia a nenbum 
membro do scnado; e V. Ex. bem viu qual o meu pro- 
cedimenlo c o do meus collcgas cm 1858. 

0 Sn. I). Manoel: — E a maioria eslava sempre na 
tribuna. 

0 Sn. Vasconcellos :—V. Ex. obeservou que nao 
ftcou um so discurso sem resposta ; mas hoje nao se faz 
caso dos oradorcs. 

Aquelles que qucriao modcrar a torrente das rcformas, 
accilan lo algumas reclamadas pclo brado das nccessida- 
des publicas, esses erSo imprudentcs, precipiiados; os 
conservadores cxallavao o merilo da sua polnica, que 
consistia cm mauler em todos seus pontos e virgulas as 
leis do imperio. 

Para mais sc fazercm crcr bomens do antes guebrar 
gne lorcrr, lamcnlavao qnc o Sr. marquez de Olinda fi- 
zesse pane do umgabincle como Sr. Souza Franco, ho- 
mcm liberal, que o podia converter as suas doulrinas. 
Passao-se mczes, docorrem apenas dias, que apoio, que 
cntbusiasmo pelos ministros do immortal 12 de de- 
zembro t 

0 Sn. Souza Franco: — Nao morreu, esta vivo. 
0 Sn. Vasconcellos;—Aceito O aparlc. e immortal, 

abi estao os faclosj o ministerio de 12 de dozembro vive 
cm sua sede de reformas, que 0 actual gabinete aceitou 
com toda a dedtcacao, apoiado vivamente pelos con- 
servadores f 

Sr. presidente, o quo significara tudo islo? Nao se 
dira que o combale se dirigia a pessoas e nao a ideas? 
Se tal e nosso estado, senhores, sc curamos do pessoas, 
abandonados os principios, fechcm- e as porlas destaecasa, 
a ella nao vollemos mais. {Apoiados dos Srs. Souza 
Franco e I). Manoel.) 

Eu pedirci mcsmo a abstenrao daquelles quo se inte- 
rcssao polo systoma representativo; liquc ocampo livrc 
aos senhores da siluafao; csperemos que a politica pessoal 
produza todos os sous falaes resullados. Se, porem, pu- 
gnamos por principios, como se. naoacode cm defesa 
daquelles que fundarao as glorias e os crcditos de alguns 
de nossos estadistas? Como se mlodiscuto? 

0 Sn. D. Manoel: — Com qualro ou cinco homens 
unicamenlo, nds moslramos para quanto prcstamos. 

0 Sn. Vasconcellos: — Somos declamadores? Pois 
nao sera facil rcsponder a um declamador? Nao e um 
grande triumpbo erguer-se o ministro, qdizer: • o Sr. F. 
nao pro luziu argumento de valor, nao combatcu as me- 
didas que defendemos com vantagem, disserlou sobre 
este, ou aquelle ponto, declamou. ? 0 orador assim ful- 
minado fie aria confuso, retrabir-so-bia e nao apparccc- 
ria na tribuna, porque e impossivel quo o pudor nao o 
conlivcsse. 

0 Sn. D. Manoel : — Mas so dies nao sao capazcs 
de nos responder 1 

0 Sn. Vasconcellos:— Eu j.i estava habituado ao 
espectaculo que se vai dando e quo promelle largo desen- 
volvimento quando se disculir o requerimento boje apre- 
senlado; cu tinba bem presente o que se passou em 1858. 

0 Sn. D. Manoel : —Fafa como cu, quo nao fafo 
caso do que nao me rcspondao; vou andando o meu ca- 
minho. 

0 Sn. Vasconcellos: —0 senado ouviu o nobre 
senador pcla provincta da Bahia. 0 discurso de S. Ex. 
fez grande imprcssao, seus argumcnlos vigorosos abala- 
rao o famoso edificio que se busca fundar, e leve resposta 
o nobre senador pela liabia ? Nenhuma. Todos sao pos- 
tos no mesmo pti de considerafao : e uma sucia de decla- 
madores  

E aqui cumprc que eu faca uma declaracao a respeito 
desse illustre senador. Sr. presidente, eu aid certo tempo 
andava impressionado; acredilava quo o Sr  V. Ex. 
permitla que Ibe cite o nome, quo o Sr. Nabueo do 
Araujo era alToulo cm reformas; efaziavotos para que 
S. Ex. sc moderasse nesse ardor; mas boje, em vista do 
que vejo, o Sr. Nabueo de Araujo i um grande retro- 
grado, nao imila, nem sc quer approxiraa-sc do ministe- 
rio rcformista e progrcssista 1 Hecorda-se V. Ex. que o Sr. 
Nabueo apresentou um projeclo de rcforma bypotbe- 
caria  

0 Sn. Nabuco: — Que nao e politico. 
0 Sn. Vasconcellos:—E esta no senado. 
0 Sn. D. Manoel : — Ha quatro ou cinco annos. 
0 Sn. Vasconcellos : — 0 Sr. barao de Muritiba 

offereceu um outro. 

0 Sn. D. Manoel ; — E' fresco. 
0 Sn. Vasconcellos:— Entretanto o nobre presidente 

do conselbo pediu qne se desse para a discussao, nao o 
projecto do Sr. Nabuco, que alias ja tern em seu favor 
o volo da camara dos depulados, exigiu que se prcferisse 
o projecto do Sr. bani > dc Muritiba para a discussao! 
Nao se dira, pois, atlenlos os factos, quo se pretende que 
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a prerogativa Jas reformas nao saia de um certocirculo? 
Parece evidenle. 

E' para manter-se noseu posto que o ministerio se es- 
fon;a na su.'lenl.iraa de lodos os projectos do ministerio 
transacto: a lei que creou o ministerio, que pego licen.-a 
ao nobre senador pelo Rio-Grande do Sul para subsli- 
luir, nao me parece bem fomento; a lei que creou o mi- 
nisterio, maxambomba (risadas), foiiniciadapelo Sr. Ser- 
gio Teiseira de Maccdo ; o projecto de reforma da lei clei- 
toral foi tambem apresentado na camara dos deputados 
pelo Sr. Sergio; o projecto de reforma bancaria pelo 
Sr. Salles Torres-IIomera, ex-ministro da fazenda; sao 
reformas, as quaes ja se deu o placet, podem, pois, ado- 
ptar-se. 

0 Sn. piiesidexte :—Mas permitta o Sr. senador di- 
zer-lhe que isto agora e discutir o ministerio, e nao o 
art. 1° da proposigao da camara dos deputados. 

0 Sr. Vascomcellos:—Eu sou muitodocil as adver- 
tenciasdeV. Ex.; mas parece que estou naordem, demons- 
trando que legislar pela maneira por quese esta fazendo, 
sem nenhum esclarecimento, e sdmenle herdando os pro- 
jectos de oulros ministerios, sem ao menos justifica-los, 
nao me parece um proccdimento regular. Eu quizera 
que os minislros, directores da politica, viessem ao par- 
lamento declarer com toda a franqueza quaes sao 
as suas ideas, e nao yenerassem como dogmas, como 
reliquias sagradas, os trabalhos de seu antecessor, embora 
no particular digao que e um fardo que se Ihes impoz. Pa- 
rcce-me, porlanto, que o que tenho dito esti em muita 
relagao com a materia; fallo ji ha algurn tempo e ainda 
nao me apartei da ordem. (Apoiados.) 

Sr. presidente, cntendo, portanto, que esta proposigao, 
com os defeitos que se Ihenotao, nao pdde ser adoplada ; 
cumpre emenda-la, se acaso o senado pretende dar-lhe 
seu apoio. Reservarei para outra occasiao as observagfles 
que ainda me occorrem, nao quero fatigar o senado, ou 
antes os poucos senadores, meus nobres collegas, que 
me fazora a honra de ouyir, e por isso vou terminar, de- 
clarando que, continuando a votar contra o projecto, 
comtudo, no interesse de melhora-lo hei de mandar op- 
portunamente dilTerentes emendas para serem discutidas 
embora nao nulra esperangas de as ver aceitas. Man- 
dando-as e meu principal fim dizer do alto desta tribuna 
ao paiz que represento: • Fiz quanto pude para impe- 
dir a passagem desta lei, procurei melbora-Ia, amais nao 
cbegarao minhas forgas; mas tranquilhsa-mea conscien- 
cia de quo nao trabi o meu deycr. • Eu vou mandar as 
emendas. (Apoiados; muilo bem, muito bem.) 

Dada a bora, o Sr. presidente declarou adiada a dis- 
cussao, e deu para ordem do dia da seguinte sessao: 

31 discussao da^ proposigSes da camara dos deputa- 
dos; la, approvando a pcnsao annual de 1:000^ conce- 
didaa viscondessa de Goyanna; c2a, approvando a pen- 
sao annual de 2i05 concedida ao guarda nacional Ubal- 
do da Silva Rrandao ; 

la c2adiscussao dasproposigOes da mesmacamara- la 

approvando a pensao annual de 1:140# concedida re- 
parlidamcnte a baroneza da Victoria e sua filha; c 2a 

approvando a elex-agao de 1:200# da pensao concedida 
ao tenenle-coronel Francisco Xavier de Barros Galvao; 

Continuagao da discussao addiada, e a 2a discussao da 
proposigJo da camara dos deputados elevando a 24 o nu- 
mero das loterias ja concedidas ao theatro Ivrico desta 
cidade. 

Levantou-ss a sessao as 2 boras e 55 minutos da Urde. 

<i2 HCHMito 

EM 9 DE AGOSTO DE 1860. 

PRESIDENCIA DO SR. HANOEL IG.NACIO CAVALCANT1 DE 
LACERDA. 

Scmmario. — Expedienle. — Primeira parle da ordem 
do dia. — Pensao a viscondessa de Goyanna. Ob- 
servagdes dos Srs. Souza Franco c visconde de 
Maranguapc. Approvagao. - Pensao a Ubaldo da 
Silva Rrandao. Observagfles do Sr. D. Manoel. 
Approvagao. — Pensao a baroneza da Victoria. Obser- 
vagfles dos Srs. Souza Franco e D.Manoel. Passanml" 
e 2a discussao.—Pensao a Francisco Xavier de Barros 
Galvao. Observagucs do Sr. 1). Manoel. Passaem la 

e 2a discussao.—Segnnda parle da ordem do din. — He- 
forma eleitoral. En.endas. Discursos dos Srs. Silveira 
da Motta e marquez de Olinda. 

A's 10 boras c 55 minutos da manba o St. presidente 
abriu a sessao, estando presentes 30 Srs. senadores. 

Lida a acta da anterior, foi approvada. 

EXPEDIENTE. 

O Sn. 1° sbcretario leu um olficio do 1" secretario 
da camara dos deputados participando que a mesma 
camara adoptou a emenda do senado a proposigiio que au- 
torisa o governo para mandar malricular c admittir a 
exame do l0anno da faculdade de direilo de S. Paulo a 
Eduardo Meirellcs Alves Moreira c a Henrique Antouio 
Alves do Carvalbo, e vai dirigir a dita proposigao a sanc- 
gtio imperial.—Ficou o senado inleirado. 

0 mesmo Sr. 1° secretario participou quo o Sr. sena- 
dor Jose Joaquim Fernandes Torres Hie bavia communi- 
cado que nao podia comparccer por incommodo de 
saudc.—Ficou igualmente o senado inleirado. 

Comparecerao no decurso da sessao mais 8 Srs. se- 
nadores. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

PENSAO X VISCONDESSA DE GOYANNA. 
Entrou em 3a discussao a proposigao da camara dos 

deputados approvando a pensao annual de 1:000# con- 
cedida a viscondessa de Goyanna. 

O SR SOUZA FRANCO:—Sr. presidente, eu nao 
sou avesso as pensfies ; tenbo cm regra votado por ellas ; 
acredilo quo u muitas vezes um meio neccssario de rcmu- 
nerar servigos e manter aquella decencia de posigao que o 
servidor do eslado manlinba em sua vida, e do que nao 
i proprio que a familia desga immediatamente para 
outra muitissimo inferior. O quo eu sei do fallecido vis- 
conde de Goyanna Die 6 muilo lisongeiro ; nio posso ter 
senao as mcl bores disposigOes para votar cm favorda pensao 
que selbc decreta; mas nao tenbo notlcias nem daexisten- 
ciadaviS"ondessaaquemiidadaapensao,nem das suascir- 
cumstancias. Quero volar com perfeito conbecimento de 
causa; quero saber seas razoes que eu tenbo para honrar 
a memoria do visconde de Goyanna, para volar esta pen- 
sao em favor de sua viuva, sao conlirmadas pelos factos 
existcnles ainda hoje, porque darei com a maior satisfa- 
giio o meu voto a favor da pensao a viuva de um magis- 
Irado, symboloda honradez, e que prestou longos e rele- 
vantes servigos ao estado. 

0 SR VISCONDE DE MARANGUAPE : — Se o no- 
bre senador quer satisfazer-se com as informagGes que eu 
estou babilitado a dar, eu as darei jA ao senado. 
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0 visconde de Goyanna morrcu, como lodos sabcm, se 
nao inteirairiente pobre, com meios dc vida muito aca- 
nhados. Foi um magislrado summamcnte probo e bonrado 
(apoiadot): por consequencia, nao lendo elle fortuna sua 
propria, e claro quc por essa carreira nao a podia ler 
feito. Todos sabem quo depois disso elle nao adquinu 
fortuna. 

0 Sa. visconde da Boa Vista: — Apoiado. 
0 Sb. visconde de JIabaxguabe : — Deixou sua mu- 

llicrapcnas com um pequeno sitio, que aqui so chama 
cliacara, e uma meia duzia dc cscravos. Eu sou primo 
deste visconde; parece quo as relacOes defamilia me ha- 
bililJo a dar essas inforniaroes. 

0 Sb. D. Manoel : — Apoiado. 
0 Sr. Socza Franco ■ — Eslou salisfeilo. 
1'osta a votos a proposifao, foi approvada para subira 

sanccao imperial. 
PENSXo AO CUABDA XACIONAL URALDO DA SILVA PBAXDAO. 

Enlrou cm 3' discussao a proposifao da camara dos 
dcpulados approvando a jiensao annual do 240# conce- 
didaao guardanacional Ubaldo da Silva Brandao. 

0 SB. D. MANOEL : —Sr. prcsidenle, Y.Ex. bem 
sabe, porque ba muito annos preside a esta casa e teve 
assento nolla antes dc mini, quc eu sou propenso, muito 
propenso mcsmo, as pensoes, e tiio propenso que eu ain- 
da nao neguei uma so desde que tenbo assento na re- 
presentafio nacional; mas eu entendo que e convenienle 
quc estas pensoes scjao scmpre prccedidas, antes da ap- 
provafao de uma pequena discussao, para que o paiz 
liquc sabendo a razao por que o governo conccdeu a pen- 
sao c porque a assemblea geral legislalivaa approva. 

Ora, infelizmcnto eu posso dizer que fui quasi teste- 
munba do aconlocimenlo que occorreu no dia 11 de fe- 
vereiro deste anno, justamentc aquclle em que chega- 
riio Suas Mageslados Imperiaesde sua viagem as provin- 
cias do norte. Achava-me eu entao no paco, quando na 
ccasiao das descurgas o guarda nacional a quern se 
conccdeu a pensao, Ubaldo da Silva Brandao, foi tao 
infeliz que foi gravemente ferido, como diz o comman- 
dante superior da guarda nacional. 

Depois fui recolbido ao hospital militar, c abi soffreu 
a amputacao do brafo dircito. E' um moco de trinta e 
tanlos annos, oflicial dc alfaiale; ganbava o seu pao por 
este mister, e neccssariamento agora com a ampulagao 
que solTreu do braco dircito ba de estar impossibilitado 
de trabalhar pelo sou odicio c assim ganbar o salario 
que jicrccbia pelo seu trabalbo. 

Eu trago isto para quc o paiz fique sabendo o motivo 
por quo o govcrno eoncedcu a pensao c a assembliia geral 
a approva. Rcllro o facto, quc de ordinario nSo costuma 
scr transcripto nos jornaes da casa, que nao transcrevem 
os documentos ; e o documcnto e ncm mais nem mcnos 
do que o oflicio dirigido pelo Sr. general Antonio da Fon- 
seca Costa, commandants superior da guarda nacional, 
ao Sr. conselbeiro Joao Lustosa da Cunba Paranagui, 
ministro e secrelario dc cslado dos negocios da justifa: 
digo, como este oflicio se nao publica e 6 bom que o 
publico fique sabendo como ni'is remuneramos osservifos 
dos brasileiros, I1 or isso jiedi a palavra a V. Ex. para 
rcferir succintamcnle este facto c mostrar que o governo 
teve razao em conceder a pensao, a qual e fundada cm 
justiga. Oxalu quo todas fosscm tao justas como esta ; e 
nds devemos scguir o exemplo da outra camara appro- 
vando esta pensao. 

E tanto mais, Sr. prcsidenle, eu dou o meu consen- 

limento a proposifao quanlo felizmente ella traz uma 
clausula salutar, isto e, que a pensao seja paga desde a 
data do decreto. Estas clausulas vao agora apparecendo 
e me parecem fundadas era justifa: se a pensao e bem 
merccida, e uma justifa que o agraciado a perceba des- 
de a data do decreto que Ih'a concedcu; c so a pensao 
nao e bem merecida, entao cumpre-nos a n6s, depois de 
acurado exame, reprova-la. 

Posta a votos a proposifao, foi tambem approvada 
para subir a sancfao imperial. 

PENSAO A DABONEZA DA VICTORIA. 
Entrou em la discussao a proposifao da camara 

dosdeputados approvando a pensao annual de 1:440# 
concedida repartidamente a baroneza da Victoria e sua 
lillia. 

0 SB. SOUZA FRANCO: — V. Ex. manda-me o 
orfamento para 1860 e 1861 ? (E' satisfeito.) 

A pensao quo se vai votar foi concedida a viuva do 
tenente-gcneral Jose Joaquim Coellio, ullimamente ba- 
rao da Victoria. Eu nao tenbo spnao motives para ap- 
provar qualquer rcmunerafao feila a este distincto ge- 
neral. 

0 Sr. Silveira da Motta ; — Apoiado. 
0 Sr. Socza Franco ; — Conbeci-o desde Pcrnam- 

bucoe live com elle relafues desde o tempo em que fui 
alii estudante da academia. Tive depois occasiao de o 
ver, de tratar com elle muito particularmente na pro- 
vinciadas Alaguas em 1814, c de admirar a sua leal- 
dade e a sua bravura. (Apoiados.) 

0 Sr. rarJo de S, LocnENfo ; — E probidadc. 
0 Sr. D, Manoel : — Apoiado, e por isso morreu 

pobrissimo, 
0 Sr. Socza Franco : — Noto-se que a sua opiniao 

individual podia ser outra; mas mostrou que era um 
verdadeiro militar, que, quando se tratava de obediencia 
ao governo, a sua cspada era do governo; a sua bravura 
era lal que elle nao tinba reccio nenbum de se expdr 
aos maiores perigos.c, ainda na occasiao em que, estando 
a cidade de Maceid complelamente desguamecida, seacre- 
ditou no ataque repentino de um grande trofo de insur- 
gentes, que se dizia estar a vista, o general parecia tao 
fresco c tao prompto a encontra-lo como se dispuzesse 
dc uma forga numerosa, elle quc nao tinba a roda de .si 
senao muitissimo poucos soldados. 

Era, portanto, um desses brasileiros cujos servifos 
deviao e devcm ser muito bom remunerados, cujos 
services n.io devem passar desapcrcebidos por um go- 
verno que preze a justifa e que nao esquefa os services 
preslados ao estado. Desde ja se vfi quo bei de dar o 
meu voto a pensao, e que, se procurei demonstrar a ne- 
cessidade de recompensar estes servifos, i porque tenbo 
presente o estado da situagao financeira em geral e das 
despezas que se fazem com as classes inaclivas e com as 
pensoes, monle-pios, etc. 

Nds cstamos em uma situafao quc o ministerio diz que 
e desagradavel; cm uma situafao dilBcil, por falia do 
meios pecuniarios; a nao ser esta asituacao, o Sr. minis- 
tro da fazenda nao leria vindo propiir as cameras um 
augmento consideravel de impostos, que nds ainda vimos 
boje publicados nos jornaes em arligos additives., 

O Sr. D. Manoel: — E' cxacto. 
O Sr. Sovza Franco :—Deve ser uma situafao muito 

: difllcil aquella quc obriga o Sr. ministro da fazenda a 



108 SESSAO EM 9 DE AGOSTO DE 1860 

peOir augmento tie imposlos a um paiz quo luta com 
grandesdilliculdades, em quoocommcrcioesta cslagnado, 
cm fpie a lavoura soffre, em que todas as in Jnslrias eslao 
'lesanimadas, esmorecidas. Ora, em face disso ve-seque 
0 numerodaspensO€saugmenta,e augmentaannualraentc. 
1 ara o anno que agora se volao fundos, as pcnsOes rcuni- 
das e incluidas as dcspezas com as classes inaclivas, 
peJem-sc mil selecentos e tantos contos, nao me lemhro 
cxactamente agora, nem devo tomar tempo fazendo a 
somma com o orcamento a vista. 

^ara as pensdes, meios soldos, monle-pios c tcnsas 
pcdem-se 578:~18S. <lue <5 urna quanlia consideravel, 
tendo-se o anno passado pedido 5t56;285S, m que se 
mostra o augmento do 12:433$; mas nao quer esleal- 
f-ansmo dizer que fosse este simplesmcntc o augmento 
do anno. 0 augmento do anno foi 30:804$, fwr tor ha- 
t ido com os fallccidos a diminuicao da 18:371$. Hoove, 
Portanto, um grande augmento dentro do anno. Nesle 
andar vamos chegar a um ponlo em que a despeza ha de 
ser muito consideravel, hade ser insupporlavel; c, pois, 
'' pe-essario que rada uma das pensdes hoje voladas 
■S0Ja muito juslificada; saibao-se os molivos, saibao-se 
os servicos daquelles cmpregados publicos civis ou mili- 
tares a cujas familias se quer volar cstas pensdes ; sai- 
hao-se a siluario e circumstancia da familia, nao sd 
para merecer, mas para precisar dcsle auxilio. Eu nao 
considero uma esmola as pensdes.... 

0 Sr. D. Maxoel: — Apoiado. 
0 Sr. Souza Franco: —.... mas considero um auxi- 

10. e o auxilio nao seda senao a quern o precisa cITecti- 
vamente. Ora, en nao tenho bastanle conhecimenlo da fa- 
mtlia do distincto Sr. general para salier se ella precisa 
eueclivamenle deste auxilio; ealculo que sim; conbeci o 
general semprc pobre, sempre limitado aos seus soldos, 
sempre cmpregalo especial e exclusivamente no scrvifo 
publico, semprc inhibido, portanto, de fazer fortuna 
P01" lualquer outro meio. Entendo, pois, que elle morreu 
pobre, que a sua familia precisa, mas julgo-o sem que 
tenba perfeito conhecimenlo. 

Diz o decreto; (Undo) • ... a pensao de 1:440$ annual 
concedida pelo decreto de 11 do corrente a baroncza da 
Victoria repartidamente com a sua lilba, D. Olympia de 
Gusmio Coelbo. • Eusupponbo, naosci, que para a ba- 
roneza da Victoria sustentar aquella posiciio quo ella li- 
nha no tempo da vida do seu marido, 1:440!} nao <5 ex- 
cesstyo, nao e talvez mesmo bastanle ; acho que e uma 
pensao que se pdde votar sem escrupulos de pesar injus- 
tiu'adainenle sobre o orfamenlo. 

A zeparticSo desta pensao entro ella e sua fdha precisa 
explicacao: nao se ira assim privar a haroneza dos 

meios de que ella precisa, ella que os precisa, e reparlir 
com sua lilba, que talvez os nao precise 1 Eu eslou bem 
convcncido que a recompcnsa dos services do pai mereccm 
tambem tanto cuidado como a recompensa dos services 
do marido ; mas, se nas circnmstancias de cada uma das 
paries a viuva estiver em posiciio de precisar e filba a nao 
Cslner em posiciio de precisar, porque seja casada e com 
mi tuna, eu seria levado, se as informacCes fossem taes, 
•x pedir que a pensao se concentrasse antes tola na viuva, 
amda mesmo que se enlendesse que no futuro as circum- 
slancias da fdha pudessem exigir que ella Ihe passasse 
por sobrevivcncia. 

que penso quo a pensao devcria perlencer antes s6 
e unicamentea viuva do distincto fallecido general barao a V' toria, esperarci as informacbes a este respcito ; 

mer • "5o ''doimicbes sobre os sen icos, sobre o grande Pimento do fallecido barao da Victoria ; nao infor- 

macbes sobre a sua vida sem mancha como militar qu 
era nao commerciante, militar que nao se enriqueceu, 
como alguns oulros fazem... 

0 Sr. D. Manoei: — Apoiado. 
0 Sr. Socza Franco: —  nao a respeilo dcslo 

ponto; mas a respeilo da situacao effecliva boje de sua 
familia c de sua filba, para quo eu possadar um voto de 
consciencia nestcponto; alias o mcuvoto sera no scntido 
de que a viuva do distincto fallecido general barao da \ i- 
cloria tenha os meios do quo ella precisa, e. que a pensao 
nao se reparta com quem talvez a nao precise, o quo 
tcm para ser considerada na sociedade a honra do tor 
sido filba de um taodistincto general. 

Eu, portanto, nao pondo em duvida a necessidade da 
pensao, peco esses esclarccimcnlos para podcr dccidir 
este meu ponto do duvida, isto e, da necessidade da divi- 
sao da pensao, quando eu entendo que ella deveria ser 
antes concentrada na pessoa da viuva do fallecido gene- 
ral, com ou sem sobrevivcncia a filba, scgundo as cir- 
cnmstancias da mcsma filba. Peco, portanto, algumas 
informacbes, e informacbes quo, aindarepilo, sao neces- 
sarias para quo o publico conbcca que nos tempos do 
diiricuhlades em que estamos nao votamos senao pensbes 
as mais justificadas, aquellas quo o estado nao poderia 
negar sam incorrer na pe ha de ingratidao, ou se pbr cm 
risco de minorar os esforcos dos que estao vivos, com o 
receio de que as suas familias nao lenhao pane na recom- 
pcnsa devida a esses services. Peco, portanto, as infor- 
macbes para regular o meu voto. 

0 Sr. presioente no coxseuio : — 0 fallecido gene- 
ral dcixou uma filba do monor idade e outra casada. 

0 Sr. Souza Franco; — Eu cuidei quo so tinha a 
casada. 

0 Sr. D. Manoel : — Ora, cis abi uma razao. 
0 Sr. Souza Franco : — E' quanlo basta. 
0 SR. D. MANGEL- — Sr. presidente, eu vou sem- 

prc pedir a palavra, visto que nenbum dos nohres sena- 
dores que sao militares o querem fazer. 

Ainda hei de votar por esta pensao; basta ler-se o 
seguintc. (be.) 

Aqui creio quo ha a fe do ofiicio, que ha os docu- 
menlos necessaries, etc., mas nao qucro ver nada mais. 
Vi isto: • 0 agraciado j'erdeu um braco combatendo pcla 
independencia do imperio. » Mais nada digo, Sr. presi- 
dente; voto pela pensao, que do cerlo mereccra o assenso 
unanimc do scnado, 

Posta a volos a proposicao, passou para a 2a discus- 
sao, e desta para a S.3 

0 Sr. D. Manoei. : —Declaro-se isto :—que a pens* 
foi approvada unanimcmenle. E' uma animacao ao e: 
cite. 

PENSAO A FRANCISCO XAVIER DEBARROS GALVAO 

Enlrou cm 1" discussao, e passou para a 2■■, f 
paraa33,sem debate, a proposicao da camata dos c 
dos approvando a elevacSo a 1:200,S da pensao con 
ao teDenlc-coronel Francisco Xavier de llarros Galv. 

SEGUNDA PARTE DA ORDE.M DO DIA 

REFORMA ELEITORAL. 

Conlinuou a discussdo, adiada pela bora na sess 
lecedente, do art. 1° c seus paragrapbos da propos 
camara dos deputados alterando algumas disposic 
legislacao elcitoral. 
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Vimo ii mesa as seguinlos 
Emcndas. 

• 0 | 1° do art. 1° suhslitua-se pelo scguintc:— As 
provincias do Amazonas, Espirito-Santo, Parana e Santa 
Catharina darao mais um deputado a assemblea geral le- 
gislativa. 

• Supprima-se o | 3° do mosmo artigo. 
• Supprima-se o | 5l'do mesrno artigo. 
• Supprimao-sc os 13, lie 15 do mesmo aptigo. 
" Pago do scnado, 8 de agoslo de 1860. — Vascon- 

ccllos. • 
Forao apoiadas e cntrarao conjunctaraenle cm dis- 

cussao. 

0 SU. SILVE1RA DA MOTTA:—0 discurso do 
illustre senador pola provincia da Bahia demoveu-me do 
proposilo que cu mo liuvia imposlo, de so occupar a al- 
tenfao do senado na 3a discussao. A inlluencia, a impres- 
sao qnc a voz poderosa dessc meu honrado collega e 
semprc amigo cxcrcc nos parlamentos  
"0 Sr. D. Manoel: — Mesmo nos parlamentos estran- 

gciros ? 
0 Sr. Silveira da Motta:—E" dos nossos que cu 

fallo. 
0 Sr. presidente: — Peto ao Sr. senador que nad 

inlovrompa o orador. 
0 Sr. D. Manoel: — E' apenas uma explicagao. 
0 Sr. Silveira da Motta:—Qucria que eu dissesse 

a inglcza —casas do parlamento? 
0 Sr. D. Manoel : — Nas duas casas, cnlao e que pra 

a inglcza. 
0 Sr. Silveira da Motta;—Temos mais casas de 

parlamonlo, temos as assemblcas provinciaes, e creioque 
o nobre senador pola Bahia ja teve assonto na de Per- 
nambuco. Parlamenlo chama-sea todos os logares onde 
se parla. 

0 Sr. D. Manoel:— Entao aquella salinba d llm- 
bcm parlamenlo. 

0 Sr. presidente; — Deslc modo o orador nao ppde 
conlinuar o seu discurso. . 

0 Sr. Silveira da Motta: — Ja vou principiando 
com vcnlo pela proa; mas emfim bei de fazer minba via- 
gem, ainda que scja a bolina. 

Sr. presidente, a impressao quo produziu no scnado o 
discurso do nobre senador pela Bahia foi que me demo- 
veu do proposito que eu me tinba imposlo, de sO fallar 
na 3a discussao. Eslc proposito de fallar somcnle na 3a 

discussao cu tinba adoptado por duas razOes: cm pri- 
meiro logar, porquo cm uma casa onde oradores lao dis- 
linctos costumao occupar a tribuna, tratando de uma ma- 
teria tilo grave como uma reforma cleitoral, eem uma 
casa omle teem assonto dous ministros, eu entendia que 
devia reservar minba vez para a ultima bora. 

0 Sr. D. Manoel . — Que ccnsura aos Srs. mini^ 
trosl Tomo nota para nao me esquccer. 

0 Sr. Silveira da Motta ; — Era um conselbo de 
modcslia que eu tomava, e costumo tomar muitas vezcs. 
Alera disso, o senado tern sido teslemunha do certame 
porfiado que se estabclcceu nesla casa  

0 Sr. D. Manoel : — E se ha de estabeleccr. 
0 Sr. Silveira da Motta :—.... para dcraorar a 

passagem da lei eleiloral; o scnado c leslemunba de que 
a opposirad tern lancado mao de todos os expedientes... 

0 Sr. Soiza Franco : — De todos, nao. ' 
0 Sr. Silveira da Motta : —— que as leis do par- 

lamenlo consentem para demorar a passagem das leis. 
0 Sr. D. Manoel : — Esta bom r, que as leis do par- 

lamenlo consentem. 
0 Sr. Silveira da Motta : — Tem-se visto que a 

opposirao nao tcm querido sdmente demorar a queslSo, 
mas oppor uma rcsistencia a passagem da lei; ora, esta 
resistcncia a passagem de uma lei approvada pola camara 
temporaria, quando setrala de reforma eleiloral, tao sys- 
tematica como se tcm ostentado na camara vilalicia, devia 
aconselbar a esta uma altitude de circuraspecla ro- 
se rva. 

Quando, Sr. presidente, tern resumbrado csse piano, 
essa estrategia de demorar, era logico que aquelles que dao 
seu voto e sua adbesao aos principios da lei que se dis- 
cutc nao lizessem contra a nalureza um acto de sui- 
cidio.... 

0 Sr. D. Manoel : — Como islo c poelico I 
0 Sr. Silveira da Motta ; — concorrendo ainda 

mais para demorar a passagem da lei. Portanlo, como 
costrimo fundamentar o meu voto, tinba enlendido quo 
o devia fazer, mas na 3a discussao unicamente, para 
cumprir um dever. 

0 Sr. D. Manoel j — Tambem cumprimos um dever, 
e bavemos de conlinuar a cumpri-lo, se Dous nos der 
vida e saude. 

0 Sr. Silveira da Motta ; — Tenho explicado ao 
senado a razao por que venbo hoje occupar a sua allen- 
Ciio, pois que cnlcndo, como disse ba pouco, que a dis- 
cussao da lei d nccessaria, e que nao mejulgoo mais 
compctente para cxplicar os principaes fundamentos 
della; vou apenas justilicar o meu voto, e espero quo 
os honrados ministros da corua, que teem assento na casa, 
hao de preencher aquelle dever. 

0 Sr. D. Manoel : — Nao esta certo ? 
0 Sr. Silveira da Motta : — Estou certo de que os 

nobres ministros sabem cumprir o sou dever, e espero 
que bao de cumpri-lo, porque quando se trata de uma 
lei desta ordem e preciso que seja ouvida a voz dos 
ministros da coriia. 

0 Sr. D. Manoel : — E^ti nos ajudando muito 
beat. 

0 Sr. Socza Franco ; —,Apoiado. 
0 Sr. Silveira da Motta : — Muito eslimo. 
0 Sr. D. Manoel ; — E nos Ibe agradecemos. 
0 Sr. Silveira da Motta : — Sr. presidente, creio 

que o senado tern escutado com sorpreza esta discus- 
sao, e que o paiz todo com sorpreza observara o pro- 
cedimento e as demonstradas manifestacOes da oppo- 
sicao. 

0 Sr. D. Manoel : - Apoiado ; por parleda maioria. 
0 Sr. Silveira da Motta : — Sr. presidente, a op- 

posigao que se tern feito a este projecto i sem duvida 
mais um desapontamenlo para o espirito publico, que 
procura enconlrar nos representantes da nacao das duas 
casas do parlamenlo a manifestacao das ideas dominan- 
les do paiz ; o espirito publico exige que os dilTerenles 
matizes da opiniao que compoem o parlamenlo scjao fieis 
as suas differentes nuanfas; mas, senhores, como nao 
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lia de o paiz sorprender-se com a marcha que esta dis- 
cussao lem tido  

0 Sr. D. Maxoel: — E' verdade  
0 Sr. Silveira da Motta : — com o que ella 

lem revelado aqui quando se da o seguinte facto ? Esle 
projecto e inquestionavelmente mais liberal do que a lei 
que esta cm vigor no paiz. 

0 Sr. Socza Franco:—A'cgo. 
0 Sr. D. Maxoel (ao Sr. Souza Franco): —Deixe-o. 
0 Sr. Silveira da Motta; — Hei de provar o que 

acabo de dizcr. 
0 Sr. Souza Franco: —E' a nossa questao. 
0 Sr. Silveira da Motta:—Este projecto 6 

queslionavelmente mais liberal do que a lei que vigora 
no paiz; consagra principios que o partido liberal nao 
jpode conquistar ainda em 1855, quando sefez a reforrna 
de eleicues por circulos. Esta lei, sendo mais liberal do 
que a actual, parece que nao devia ser combatida por 
aquellcs que pcrtencem ao partido cbamado liberal. 

0 Sr. D. Maxoel: —E' porque os liberacs saouns 
myopes  

0 Sr. Silveira da Motta : — Nao e porque sao 
myopes, e porque sao incoherentes e contradictorios. 
(Apoiados).... 

O Sr. Dias de Carvalho: — Obrigado. 
0 Sr. Silveira da Motta: — porque querem 

acabar de cstragar o espirito publico do paiz com essas 
suas contradicfOes. 

0 Sr. I). Maxoel:—• Vamos a isso; por esse ca- 
minho vai bem. 

0 Sr. Silveira da Motta : -Nao sao sd osliberaes, 
nao sao so os homens que se apresentao como represen- 
lando as doutrinas mais liberaes, ou que querem para si 
este privilegio sem o deverem ter; nao sao sOmenle estes 
que vccm impugnar o projecto, sendo elle mais liberal 
do que a lei que esta cm vigor; sao ao mesmo tempo 
outros que nunca professarao essas doutrinas, e que 
fazem opposicao ao projecto invocando hoje os principios 
liberaes, que ellcs nunca adoptirao, pedindo desenvolvi- 
mento maior de principios dessa escola, que elles sempre 
combatilrao!! 

lisado o paiz, dando este trisle espectaculo de apresenta- 
rcm-se fazondo opposicao a este projecto liberaes contra 
os principios de liberdade, c nao liberaes em nome da 
liberdade (apoiados). 0 paiz, depois da sorpreza quo 
recebe, nao pude absolvcr esse ado. 

0 Sr. Vasconcellos- — E sustenlao a lei os que a 
combalSrao. 

0 Sr. Dias de Carvaliio:—Apoiado; applique aos 
de la. 

0 Sr. D. Maxoel-—Inclusive asincompalibilidadcs 
0 Sr. Nabuco: - E que o governo faca a cleicao. 
0 Sr. Silveira da Motta- —Estou fallando por 

mini. 

0 Sr. Vasconcellos: —A situafao augmonta por 
causa do espectaculo que se esta dando no senado. 

0 Sr. Daxtas. — E ba de vir muita farinba e muito 
feijao para o paiz ! 

( 0 Sr. D. Manocl ri-te. ) 
0 Sr. rresidente : —Attenciio I 
0 Sr. Silveira da Motta : — A's vezes e o unico 

■ Mas em ncgocios se- 

0 Sr. viscoxde do Urcgeat ; — Apoiado. 
0 Sr. Silveira da Motta: — Ora, scnhores, quando 

o paiz observa attentamente que cm uma casa destas 
quando se trala de uma lei eleitoral, as opinides apre- 
senlao-se beUyogeneas, oppostas e desconchavadas con- 
rergindo contra uma medida que nao pOde deixar de 
coadunar-se a uma ou outra doutrina, o que ba de dizer? 
Ha de desconflar da opposicao que se faz ao projecto..... 

0 Sr. viscoxde do Uhbgcav; 
sccplicismo geral. 

O Sr. Silveira da Motta :   
• Sao interesses pessoaes feridos.. 

Isso augmenla o 

o paiz ha de dizer: 

O Sr. D. Maxoel : - Hei de cxplicar isso, ja que o 
querem. Aceito a discussao nesse terreno. Felizmente 
nao tenho interesses pessoaes. 

0 Sr. Silveira da Motta : — Pordra o que 6 peior 
i- a inconsistencia dos principios polilicos, i a renegacao 
das crengas politicas.... 

f* Sr. D. Maxoel:—Apoiado. 
0 Sr. Silveira da Motta:  que tera desmora- 

0 Sr. D. Maxoel ; — E' ? 
0 Sr. Silv eira da Motta - - 

rios nunca appellarei para elle. 
0 Sr. Daxtas: — Pobre povo. 
0 Sr. Silveira da Motta: — Senborcs, como n.To 

desejo alongar-me, quero acudir de prompto ao reclamo 
do nobre senador pela provincia do Para, que eu tumo 
por symbolo do uma das turmas de combatentes. 

0 Sr. D. Maxoel: — Turmas? Ha tanlas aqui? 
0 Sr. Silveira da Motta : — Heideachar p.do me- 

nos tres. Vou acudir ao reclamo do nobre senador polo 
Pani, que esta sofrego por ouvir-me. 

0 Sr. D. Maxoel ; — Ecom razao. 
0 Sr. Silveira da Motta : — Senborcs, a lei actual 
menos liberal, ou consagra mcnos principios que a 

escola liberal tem-se osforcado por estabelecer como seus 
e inocular nas leis, do que o projecto do que sc trata 

Esta demoustracao podc ser do evidcncia doscendo 
a analyse dos principios liberaes do projecto, e confron- 
tando-o com a lei actual. 0 nobre senador mesmo nao po- 
dera contestar; vou desccr. 

0 Sr. D. Maxoel : — Ilavcmos de ver isso. 
0 Sr. Silveira da Motta: — 0 projecto actual  
0 Sr. D. Maxoel: — Leia quo e bonilo; boa redac- 

c3o, boa linguagem, tudo islo i optimo. 
0 Sr. Silveira da Motta : —... em primeiro logar 

dcsenvolve muito mais aioplameute o principio das bi- 
compatibilidades..,. 

0 Sr. D. Maxoel: - A isso o Sr. Euzebio de Quei- 
roz t5 que ba de rcsponder. 

0 Sr. prbsidexte : —Faz favor de deixar o orador 
conlinuar Sr. senador? Assim nio sc pdde discutir. 

<> Sr. D. Maxoel: — Um orador desla ordem ? 
^ . Ex. nao o conhecc enlao. 

0 Sr. Silveira da Motta ; — V. Ex. esteja cerlo do 
que nao me perlurbao com apartes, agradeco-os ; mas e 
que lenbo tanta vontade de acudir aos apartes de V. Ex. 
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([lie as vezes mo fazcm penler o fio do discurso, e isso 
me obriga a atongar-mc: o quo nao desejo. 

0 Sr. rRBSiDENTE : — 0 rcgimento nao permitle ia- 
terroinper o orador, nem fallar senlado, nem fallar sem 
se pedir a palavra ; e fundado ncsle artigo que cliamo 
seinpre a alt 'iirao e a ordera quando pcrturbao a discus- 
sao por meio deaparles. 

OSn. SiLVBlRA daMotta:—Oprojecto actual, Sr. pre- 
sidente, desenvolve mnilo mais amplamente o principio 
das incompatibilidades, considerando-as debaixode uma 
Iripliee face: cm primeiro logar, cslabelece mais incom- n Uibilidades do quo a lei actual, porque estende as in- 
compatibilidades a crapregados, a juizes de orpbaose aos 
Mibstitulos destos, bem como aos funccionarios designa- 
dos no mesmo artigo que tiverem estado no excrcicio do 
respectivo cargo denlro do prazo de quatro mezes antes 
da eleu'ao ; porlanto, o projeclo alarga o principio das incompalibllidades debaixo deste ponlo de visua, esten- 
demlo-o a maior numero de funccionarios. 

Em segundo logar, o projeclo desenvolve ainda mais o 
incipio das incompatibilidados, estendendo o lerrilorio 

dentro do qual clle opera : juizes que boje erao incom- 
ilivois cm relacao a um tcrmo tornao-se incompativeis 

ein relacao a um districto, que pdde oonstar de muilos 
tennos portanto, alarga-se a base das incompatibili- 
ll Em lerceiro logar, ainda se alarga a base das incompa- tibUidadesem relacao ao cspaco de tempo em que ope- 

' porque alii boje dava-se o escandalo de um juiz de 
V10' ' oU um chefe ilc policia ser procurador active de 

"ciudidatura atd a vespera ou o dia da cleicao. Eslc 
SUconvcmentc roproduziu-se debaixo de dilfercntes fur- 
l" , e a lei (l"0 Passou no parlamenlo em 1855 foi m.a wgrada 0 illudida pelo governo pcla maneira por que 
jjie deu cumprimento. 

q gu D- Manoel : — Que i),e responda o Sr. mar- 
aucz de" Caxias. 

O Sr. marque2 re Caxias; — E o Sr. Xabuco. 
, Cr- d- SIan0KI' : — i,as V. Ex. era o chefe do ga- 

ilei do o defender loeo. ijjnete. 11 b 

Sr. Sit-VEIRA da Motta: — A disposicao ila lei, 
i res' (II1C declarou incompativeis os magislrados e 

'l fes Jo l)ulicil nunca fui desempenbada conforme o seu 
CM".1'1": verbi gratia, na provincia Jo S. Paulo, que um 

• munViPal do um termonas vesperasdaelcicao foi no- 
j"17' I" ciiefe do policia; eslc magislrado precisava deste 
inca r;i poder ser elegivel; onde? No termo onde tinba 
ad0 Pa ' jurisdiccio al^ o dia em que se separou dabi: 
c*!rcl

l em o falseamenlo do principio das incompatibi- 
po*s, foi'avante, porque nao sd clle oblcvc a remocJo 
1 l.peras, depois de tor acluado com todo o escandalo 
j'Tsiia autoridade sobre o logar ondese fez eleger..., 
' o Sr- JIanoer:—Era que anno? Faz favor de 
diiEcr? a. . i • 

() gn. StRVE1KA DA Motta: ....mas logo depots.... 

II SR- "AN0EL : ~ bom dizer o anno. 
Cn SlRVE,BA da ^otta;  de feila a elei- 

0 Hie dar o dip|orna jc depntado pelo cir- 
ca0 c ' ie tinba sido autoridade, c depois de lomar as- 
culo 0" ^mara dos dp])utados, foi nomcado juiz dedi- 
scnto na ^ inPSIna provincia onde tinba actnado com a 
rcito par. 'je sua autoridade; c ainda mais, foi nomeado 
io'l^'.'^dicia para exerccr'jurisdiccao n0 raesmo logar 
' '"^oi'ide tinba sahido cleito deputado. 

0 Sr. D. Manoel: — Nao me diz o anno? 
0 Sr. Nabuco: — Foi o Sr. Gaviao. 
0 Sr. Silveira da Motta; — Senbores, pois a lei pro- 

hibe que um magistrado scja elcito pelo logar onde esla 
excrcendo jurisdiccao, porque quer vedar ainfluencia in- 
debita que ellc pdde ler na sua eleicao, e pega-se nesse 
boniem,depois de estar elcito.e manda-se para essemcsmo 
logar, afira de vingar as olfensas de seus adversarios, para 
relnbuir com favores otliciaes tiquelles quo Hie tinbao 
dado o seu voto? Eis ahi, Sr. presidenle, como se tinba 
mal entendido o espirilodas incompatibilidades. 

O projecto, portanto, quer acautelar em parte estein- 
conveniente, porque estahelcce (esta e a terceira base do 
alargamento das incompatibilidades) um prazo dentro do 
qual o emprogado nao possa cxer#i jurisdiccao sendo 
candidate por esse logar. 

Ora, pergunlo cu, senbores, em relacao as incompati- 
bilidades (vatnus considerar sumenlo as incompatibili- 
dades), quacs sao esses principios que o projecto 
estabelece, e que nao sejiio sem duvida alguma mais libe- 
raes do que os principios da lei actual? 

Alarga-se a incompatibilidade debaixode trcs furmas: 
em relacao as pessoas, em relacao ao tempo e cm relacao 
ao logar. Temos, portanto, Sr. presidenle, que nao pdde 
contestar-se que o principio que a escola liberal lem que- 
rido plantar em todos os logares, para aehar a pureza do 
regimen reprosentativo e a pureza das eleicOes, 6 raelho- 
rado consideravelmcnte no projecto que esta era dis- 
cussao. 

Senbores, disse o nobre senador pel a provincia da 
Babia que a lei actual desmoralisa o regimen parla- 
mentar; mas como 6, senbores, que se pdde atlribuir a 
uma lei a accao do desmoralisar o systema parlamentar, 
quando o desenvolvimento do principio das incompatibi- 
lidades e a priracira idea almejada pela escola liberal 
para purificar o parlamenlo? Porventura nao esta, abi 
em todos os livros da escola mais liberal que e prcciso 
desviar o funccionalismo do parlamenlo, que <5 preciso 
acabar com a dependoncia reciproca dos representantes 
do povo funccionarios do governo? Esle nao e quo e o 
principio genuino da escola liberal? 

0 Sr. Solza Franco : — Esse principio so se loma 
eflicaz impedindo a nomeacao depois de eleito. 

0 Sr. Silveira da Motta: — Como conlrariais o 
desenvolvimento do principio que 6 a base cardeal da 
vossa escola ? I'orquc o desenvolvimento do principio 
das incompatibilidades bade trazer necessariamente a di- 
minuicao do funccionalismo e dos magislrados nas cama- 
ras legislalivas. 

0 Sr. Souza Franco : — A camara comecou com 17 
juizes dc direito e tem boje 80 ou 40. 

0 Sr. Nadcco : — Cada panido tem seu inslincto, e 
mais sabe o lolo no seu do que o avisadono albeio. 

0 Sr. Souza Franco * — Apoiado ; vamos adiante. 
0 Sr. Silveira da Motta : — Ora, Sr. presidenle, 

quando se appella para o instincto ... 
0 Sr. Nabuco : — Digo que cada pa-rlido tem seu in- 

slincto, e quo mais sabe o tolo no seu do que o avisado 
no albeio. 

0 Sr. Silveira da Motta; — Qual instincto, Sr. se- 
nador ? Nao e o partido que faz opposicao ao projecto, 
nio i pelo instincto de quo «ssc principio Hie prejudica. 

0 Sr. Nabuco. Os principios nao; o projeclo equc 
prejudica. 
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0 Sr. Silveiha da Motta : — Nao posso coinprc- 
lienJer, nem o paiz compreliendera jamais que em nome 
dos principios libcraes sc fata opposicao ao alargamento 
do pnncipio das incompatibilidades. (Apoiados.) Eu 
semprc fui defensor dessii idea; desvanero-me de que na 
caraarados Srs. deputados, quando alii live a honra de 
ter assento, talvcz desde os primciros dias em que oocu- 
pei a altengao da camara, minha yoz se levantou para 
fallar em incompatibilidades. 

0 Sr. D. Manoel : —Eu me desvaneto do con- 
trario. 

0 Sr. Silveira da Motta ; — La se entendao enlrc 
si.... Eu tenbo sempre procurado como urn mciode pu- 
rificar o parlamonlo  

0 Sr. D. ManoJ?: — E eu lenbo sempre procurado 
combate-las como um ataque a conslituieao. 

0 Sr. Silveira da Motta : — .... como um mcio 
de punflcar o regimen parlamentar cntre mis. 

0 Sr. D. Ma.noel : — .\ao purifica nada. 
0 Sr. Silveira da Motta ; — Tenbo sempre desc- 

jado a separacao da magistralura das lutas eleiloracs.... 
0 Sr. D. Manoel : — De la instancia so, note-se. 
0 Sr. Silveira da Motta: —.... tenbo semprc 

professado esta opiniao, mio so no interesse de melborar 
asoondicbes da organisai.ao parlamentar, mas lambem 
no interesse de melborar as condieoes da adminislra^ao 
da juslifa. Nao posso comprehender, seuhores, como se 
sacrilicao os interesses da administracao da justifa res- 
tringindo esle principio das incompatibilidades 1 E' pre- 
preciso nao ter viajado no nosso paiz, e precise nao 
conbecer as nossas provincias, as neccssidades e depen- 
dencias locaes, para desconbecer o inconveniente que ha 
na substituicao da nossa magistralura. 

0 Sr. D. Manoel: — Va poralii. 
0 Sr. Silveira da Motta:— L'mjuiz de direito que 

vem para o parlamenlo deixa a administracao da juslica 
entregue a um juiz municipal, que e um juiz que nao 
lem ainda asqualificacOcs para ser juiz de direito; deixa 
muitas vezes entregue a um subslitulo leigo. Porlan- 
to, senhores, o desenvolvimento do principio das in- 
compatibilidades, tao amplo como se acha no projecto no 
interesse da organisacao do parlamenlo, io raeiode li'rar 
do parlamento pane do funccionalismo, que e a idea 
queiida da escola liberal ; e como meio de melborar a 
administracao da justica devia ser adoptado pelos no- 
bres scnadores que pertcncem a escola liberal, e entrc- 
tanto Ihc £azem opposicao 1 

0 Sr. D. Manoel : — Faita ca o Sr. Euzebio de 
Queiroz para responder. 

0 Sr. Silveira da Motta :—Eu cbamo os senho- 

nadir. 'm eSta0 lmnc'l''os, abi e que esta a con- 
0 Sr. D. Manoel: — Eesta? 
0 Sr. Siheira da Motta; — Senhores, lodos on 

parlidos leemseus principios, teem suas inscripcues, teem 
suas bandeiras; cstes principios, estas inscripcues,'cslas 
bandeiras, e preciso que sejao fixos c defendidoscom leal- 
dade. 

Pmle o tempo modificar as circumstaneias e as appli- 
cacfles, mas ha certos principios a que os parlidos nao 
podem ser infieis. 

0 Sr. Vasco.ncellos : — Apoiado. 

0 Sr. Silveira da Motta: — Ila principios a que 
os partidos nao podem ser infieis sem que perccao  

Os Srs. Vasco.ncellos e D. Manoel: — Apoiado. 
0 Sr. Silveira da Motta: -   porque isso e 

nma lei da natureza physica e da nalureza moral. 
0 Sr. 1). Manuel : - Apoiado, concordo. 
0 Sr. Silveira da Motta: —E'justamente esta a 

senlcnca que se deve lavrar contra os nobres senadorcs 
que, pugnando pclo desenvolvimento dos principios libc- 
raes, vem ao parlamento fazer opposicao a uma medida 
que consagra principios mais liberaes. E cstao justamcnle 
representando um papel opposlo ao que represenlao os 
liberaes do mundo em todas as epocas, porque em loda a 
pane sempre quo um parlido cm minoria no parlamenlo 
vt! propor-se em uma lei concessues aos seus principios, 
oqucnus vemos e que essa minoria ace ila a coneessao 
como uma conquisla em favor do sens principios, ccoad- 
juva a passagem dessa lei,que contem uma conccssao cm 
seu beneficio. Na nossa terra e que nus vemos esta con- 
tradiccao! Trata-sc de reformar a lei eleiloral de 1855; 
os nobres senadores que bojo fazem opposicao ao projecto 
volarao naquelle anno pclo principio das incompatibili- 
dades, por ser principio liberal, e bojo votao contra o 
desenvolvimento do mesmo principio que votarao em 
1855. 

0 Sr. D. Manoel: — Nao votao contra; j.i declara- 
rao o contrario. Eu ti que volo contra, o tambem sou 
coherenle. 

0 Sr. Silveira da Motta : — E entao votao a favor 
nesta parto? 

0 Sr. D. Manoel :—Votao, sem duvida nenbuma. 
0 Sr. Soiza Franco : — Mas cm um projecto se- 

parado. 
0 Sr. Silveira da Motta: — Mas ncslc nao votao? 
0 Sr. 1). Manoel : — Hei de combater isso, bei do 

combatcr ale a morle, o bei do pedir o auxilio do Sr. 
Euzebio de Queiroz. 

0 Sr. Silveira da Motta:—0 segundo principio, Sr. 
presidento, da mesma nalureza que se acba na lei cm 
discussao, e que mclbora.no sentido a que o nobre sena- 
dor se refere, as condicOes da lei, i o alargamento dos 
districlos clciloraes e a concurrencia do maior numero do 
eleilores. 

Senhores, eis o oulro principio, que nascc do pro- 
jecto c quo nao estd na lei em vigor. 

0 Sr. Naduco;—E'o que o projecto mesmo desln'.e 
desde que admitlc collegios de 20 ou 30 elcitores. 

0 Sr. Silveira da Motta :—Nao, senbor; bei do mos- 
trar que em logar de destruir forlalccc o principio. 

0 Sr. Vasconcellos:— Ha do ser diflleil a prova. 
0 Sr. Silveira da .Motta:—0 alargamento dos dis- 

triclos eleiloracs traz a concurrencia de um numero maior 
de elcitores para se operar a escolba dos representantes 
da nacao; perguntarei: a concurrencia de maior numero 
de eleilores nao foi semprc reconbccida, pelos espirilos 
mais clevados da escola liberal, como uma garantia de 
acerto nas escolbas? Senhores, o maior numero de elei- 
lores para a escolba nao foi sempre considerado, como 
disse, em lodasasdiscussuesdoparlamcuto francez, desde 
1817 ate ba pouco, como o ponlo importantede conquisla 
da escola liberal, para poder obler uma representafSo 
maisfiele mais pureza do regimen parlamentar? Semprc 
fui reconbecido islo, e para estabelecer esta doutrina 
pdde-se invocar autoridades as mais irrecusavcis. 
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0 Sr. Iloyer Collard, quandose disculiu a lei dc 1820 
o se Iratava de estalieleier inaior ou menor numero do 
cleilores eoncurrentes para fazer a eleicao, disse; • I'oulez 
VOUS quel' cleclcur toil for I contre lepouvoir et coti Ire les 
parlinf Donnez hn des compagnont.' Qucreisque OS de- 
jjutados sej.'io garantia contra o governo, contra os |iarti- 
dos i Fazei com iiuo cllcs scjio feitura de maior numero 
de cleilores. Qucreis quo os cleilores sejao mais inde- 
pendenlcs nesta escolha? Dai-lhes comj«nlieiros. E' a 
expressao espirituosa do Sr. Royer Collard. 

O Sn. Nabuco : — Ror consequencia nao os escolhcm 
on collegi"'105- 

O Sn- D- MAROEt: — Os factos provarao o contrario. 
O Sn. SmvEiRA da Motta; — Nao provarao tal. 
0 Sn. D- Manoel: — Dcmonslrarei issodepois, e nao 

prccisarci do livro nenhum francez [lara csla quesUio; 
cu os tenbo lido, sci o quo conteem, mas nao qucro ap- 
plica-los ao Brasil. 

0 Sn. Sidveiba da Motta: — Eston querendo com- 
urovar as ininhas proposi(;QCSi je que as maiores auto- 
dade's da escola liberal teem pugnado sempre por csle 

rincipiOr c 05 "0'Jres se"adorcs qucrem ser os cmissa- 
}q(jS (juo calnrao do cdo por descuido, para fazerem 
■igora uma nova doutrina liberal. 
r Ms la inosma doutrina, Sr. presidonle, do alargamento lo/districtos eleiloraes, i sanccionada pcla autoridade 

irrccusavel de um grande liberal, que e o Sr. Duvergicr 
I'lIaurannO) cuja autoridade ja foi aqui citada pelo no- 

' senador pcla provincia dc Minas-Ccraes, e cnio que 
in ni p®!0 n0'jre senador pcla provincia da Rahia. O lan' (jj7- o Sr. Duvergier d'llauranne a respeito das elci- 

'f" (0itas por pcqneno numero dc cleilores, nas peque- 
^ " ^ sUbdivis5es do dislriclos elcitoracs de arrondiste- 

Ei's as suas palavras: (Intdo) 
I Jc I'D rcproche d'ngir en sens inverse de son bul, 
'dc snbordoner partout les interets generaux aux 

■/■rids lot aux, les interets locaux aux intends per- 
" els ; je /ul reProc,ie, comnic Mr. Roger Collard, 

, de releguer Iristement cbncun nu fond de so cn . ~se 'individuelle! an lieu d'exciter I'energie com- 
f" '"d'eloulfer le sent intent de l lionncur el l esprit 

au Hen de nourir I nn el laulre. Ur, si 
1" '.'iretncnl a la theorie du suffrage universel on 
C ! ilinellre 9" "n Mhanlillon sufjise pour connailre, Pe gppreder exactement les vaux et les besoins du 
V01"' Ju mains faul'il qu'il nc soil point frelale. • 

mesfflO senlido o1iinou o Sr. Cuizot cm 182G, 
lo s0 tralava '1(1 lor,iar as elcifdes dependentes de I113" n,micro do cleilores. Dizia cssc grande boitem, 

",a,or qualificar as elei(;,ics feilas pelos distrilos elei- 
<lu0'e"(j(, nequcno numero deeleitores; 
t°ra<'>/,''S intends generaux, les idees elendues, les sen- 

°ents pn.lotiques. ccsscnt d'en elrc le mobile et le regu- 
r Des coteries se fornient ' an lieu de brigues po- 

nitaues, on a des intends ptrsnnnels. • 
" A pcrisamenlo dominanle j0 projecto, de lornar de- 

,erlte as eloicues do concurso de maior numero de 
Pe" !' eSta' I,0!s' cm ',aJ'n'Onia com as ideas incontesU- vot""' csCola liberal. E' „ma ralliia nova de aoerto da 
daf' , r dc fideltdade da roprcsentatao nacional. En- 
elciC'10 .;io se aceila esle aperfcn.oarneiito da lei actual ! 

II 'Lfl trL , |). Manoel;— Tudo isso so disse em 1853, e 
0 ^"uiiia lei em senlido conlrano- pass011 yasgoncellos : — ja 0 projecto estabclece col- 

Josd^O. 

O Sn. Silveira ma Motta: — Mas o nobro senador 
sabe que a nossa popuIafSo acliva para a da Franfa esta 
na razao de 1 para 40 ou 50. 

0 Sn. Vasconcellos:—NSo apoiado. 
0 Sn. 1). Manoel : — Istoe repctifao. 
0 Sr. Silveira da Motta: — Eu fiz lenf.ao de 

repelir. 
0 Sr. I). Manoel: — Nao preciso de nada do estran- 

ge! ro ; e o meu paiz. 
0 Sn. pkesidentb: — Altengaol 
0 Sr. I). Manoel:—E' s6 csle aparle. 
0 Sr. Silveira da Motta: — Sr. senador, quoro 

estabelecer um ponto hislorico, sou obrigado a doscer a 
Cactus, e os faclos ncsla occasiao sao as opinioes. Quero 
comprovar que essa escola seguiu sefcipre principios op- 
poslos a esses que os nobres scnadores estao sustentando 
em nome della. 

Podeiia rilar ainda, Sr. presidentc, a autoridade do 
Sr. Guizot sobre outros pontos, porque os nobres scna- 
dores lalvez o rccusem como suspcito; porem apoio-me 
na autoridade irrecusavel do Sr. Royer Collard e Duver- 
gicr d' Hanranne. 

0 Sr. \ asconcellos : — Applique ao projecto 
agora. 

0 Sr. Silveira da Motta: — Applico ao projecto; 
o projecto, tornando dependente a eleifao do concurso de 
maior numero de cleilores, ofTcrece uma maior garantia, 
porqne, se os inleresses individuaes podem prevalcccr 
sobre o interesso gcral em um logarejo, onde uma familia 
pdde prcdominar, esses inleresses individuaes podem 
ser neutralisados  podem approximar-se aos inleres- 
ses collectives , desde quo sc approximarem esses vo- 
tos c esses inleresses de Camilias a outros que os modifi- 
qucm e que fagao appareccr um rcsullado diverso da- 
quelle do intcresse pcssoal. 

0 Sr. Vasconcellos: — 1'or isso o projecto revoga a 
disposigao quo manda reunir cento e tantos elcitores. 

O Sr. Silveira da Motta - — A nova lei, Sr. pre- 
sidentc, approxima-se a esse principio mais livre, lorna 
dependente a cleigao do concurso dc maior numero 
"de elcitores. 

Mas disse o nobre senador prela Bahia: « Este facto, 
da eoncenlracao de maior numero de elcitores para fazer 
o pronunciamenlo da cscolha do rcpresentante da nagao, 
6 combalido ou c annullado, como disse o nobro senador 
pela lialiia, pela disposigao que crea os collegios par- 
eiaes, <iue faz a eleigao do disclrictos dependente dos 
collegios parciaes. • Senbores, a verdade da representa- 
gao, que e a fidelidade da representagao, depends, se- 
guudo estes principios, da escolba do maior numero 
e do sen concurso; a circumstancia do serem torna- 
dos os votos parcialmenle nos collegios uao 6 a quo 
desnatura aid esse ponto a vantagom da concur- 
rencia do maior numero, muito mais quando o se- 
nado dove notar que os votos desses collegios sao 
tornados em logarcs sempre proximos tins dos outros. 
Tendo, scgundo o projecto, dc reunir-sc trcs circulos 
actuaes para formar um dislricto eleitoral, enibora baja 
volaeao parcial cm cada um delles que tenha mais 
de 20 cleilores, os nobres senadores reconlieoem que nito 
se pude dar o inconvenieutc da cleigao de provincias, de 
ser desconbecido o candidate a todos aquolles que volao; 
os collegios parciaes teem dc se pronnnciar com o mesmo 
cotilicciiiienlo individual do candidato, como se acaso a 
cleigao fosse feita era um ponto s6. 
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Demais, senhures, nesta roaieria nao piiile haver uma 
verdade absoluta nem se pude aspirar a uma pcrfeicao 
lliporica. Pois quereis regular (volto-me agora para o 
nobre senador do Para), pois quereis regular a verdade 
desta doutrina pela siluacao da Kranca ou da Inglaterra, 
pela siluacao desles paizcs, oude a populacao cstaagglo- 
inerala, ondo as eommunicacuos sao rnuito faceis, onde 
em uma bora pdde-se andar muilasleguasem estra las d« 
ferro? Pdde-se parventura com pararasiluacaodestesimzes, 
os mais civilisados da Europa, onde se (juer conceutrara 
eleicao em um sd panto, com a siluacao do nosso paiz, 
onde muitas vezes o eleitor, Sr. presidcnte, acha-se na 
collisao, ou de abdicar o seu direito de votar, o que os 
principios liberaes nao devcm querer, ou de fazer um 
sacnficio, muilas vezes superior as suas forcas, de fazer 
uraa longa viagem para ir votar na cabeca dodistricto? 
-Vds temos cinulos eleitoraes onde o eleitor, para exer- 
cer 0 sen volo, para nao sacnfica-Io, precisa andar 100 
leguas. 

0 Sr. D. Maxoel;—Centenas? 
0 Sr.. Silvbira da Motta: — Isto na nossa provin- 

via, rerbi gratia. 
0 Sr. D. Maxoel : — Centenas, isto e de mais. 
0 Sr. Silveira da Motta: —No circulo do norte •" 

para vir da cxlremidade da provincta de Goyaz, dos 
limites da comarca da Boa-Vista ao centro, votar, 
preciso andar, se nao centenas, muitas leguas. Ora, senho- 
ros, pdde-se coraparar a concentracao da populacao 
curopda e os seus meios de comrnunicacao tao faceis com 
a extensio do nosso territono e disseminacao de uma 
populacao rara, e lirar as mcsmas consequencias, fazer 
as mesmas applicacoes? 

Se a verdade da eleicao esta no concurso de grande 
numero de eleitorcs, 6 preciso subordrnar a essa verdade 
o nosso terrilorio c a disposicao da nossa populacao; e. 
porlanto, pode-se ju-ticar os collegios parciaes proximas 
como uma cxcepcaoao principio geral que o oaoinvalida. 
Nas provincias de S. Paulo e de Minas-Geraes, provincias 
das mais civilisadas do imperio, das mais populosas, onde 
as povoacdesestaomaisproximas uma dasoutras, abi mes- 
mo o senadotem visto que oseleitores, ou nao vaoaos col- 
legios, alguns por falla de meios, ou se vao'poem-se na 
dopendencia immediata da pessoa que Ihes da transporte 
e bospedagcm no logar, porque sao as vezes logares onde 
nao ha commodida les. Eu podia citar ao sena'do ale um 
facto muito nolavel a este rcspeito : na prnvincia de 
S. Paulo bouve uma grande luta eleitoral no circulo da 
Parahybuna; nessa eleicao, primeira de circulos, erao 
candidates o nosso illustre collega o Sr. Carneiro de 
Campos e o Jr. Barbosa da Cunha, o nobre senador, meu 
collega, amigo e mestre, apoiava-se na influencia de um 
particular, amigo meu, o coronel Marcellino Jose de Car- 
valbo, fazendeiro daquelle logar. 

()Sr. Socza Franco:—Apoiando-se creio que na 
opimao do distncto. 

O Sr. Silveira da Motta : - Nao era na opiniaodo 
distncto, era na opimao de.sta importante influencia do 
logar; porque, segundo as eleiciies por circulos, s5o sd- 
i icnte esses bomens que fazem a eleicao. 

0 Sr. D. Maxoel : — E' sd nos circulos i 
0 Sr. Silveira da Motta: — 0 outro candidato, o 

meu amigo deputado.o Sr. Barbosa da Cunha, residia cm 
I batuba.e veiude Ubatuha com sna cobortedeeleiloresde 
sua parcialidade. para na Parahybuna, sede do collegio 

'■p .i.r a eleicio; quando chegarao os inimigos da 

eleicao do nosso collega, quo erao os eleitorcs de Uba- 
tuba, estava a eleicao dependente de dous ou Ires 
votos ; mas o que succedeu f Esses eleitorcs quo vierao 
do Ubatuba chegarao a Parahybuna e nao liverao outro 
remedio sonao serem ale liospedados por um adver- 
sario seu inimigo. Ora, veja o nobre senador se isto 
nao gera uma depcndencia corruptora a respeito do 
corpo eleitoral, quando vem um pobre homem do um 
logar di^tante e vd-se obrigado a aceitar a cama e o 
sofa do bospedo. 

0 Sr. D. Maxoel . — Quo trisles cleitorrs, meu 
Deus ! 

0 Sr. Silveira da Motta: — Pois, sonhorcs, a maior 
parle dos que ba sao assim. 

0 Su. 1). Maxoel : —Bonito I Acabc com isso, Sr. 
Silveira da Motta; vdadiante. 

0 Su. presidente : — Alleucaol 
0 Su. I). Manoel;— Acabe com isso tambem, Sr. 

presidente, j;i que cssc systems c assim. 
0 Sr. Silveira da Motta : — Esta c a natureza das 

cousas. 
0 Sr. D. Manoel:—Deixc-me toniar nolas disto (c«- 

crerenrfo); o facto de Ubatuba. 
O Sr. Silveira da Motta : —0 facto mesmo prova 

quo elles mio acorn pa iili.irao obospede, GzerSo-lbo oppo- 
sn.ao. Trouxc este facto sdmente jiara dempnstrar a do- 
pendencia cm que (icao os eleitores daquelles que Hies 
d.io transporte e daquelles que os recebem. 

0 Sr. I). Manoel : — De maneira, Sr. presidente, 
que se deu um veto por causa da cama.dacea, do almoco 
e do jantar I 

0 Sn. Silveira da Motta : — Ora, Sr. presidente, nao 
precisamos ir muito longc ; a pruvincia de Minas-Geraes 
acaba de passar por umas poucasde cleivOesdescuadores; 

na ultima eu nao sei se acaso metade dos eleitores vo- 
tou I 0 que prova isto, sonhorcs ? 

Isto prova a grande didiculdade de se moverem os 
eleitores de um logar para oulro, para irem iis cabecas 
dos circulos, ou aos collegios, c a lei uao pdde descansar, 
nao pdde ter por base um principio falso, que obriga o 
eleitor, ou a abdicar seu direito, ou a exercc-lo sob a 
depcndencia de pessoas que Hie administrao meios para 
isso. Esta e a principal corrnpcao eleitoral ; e a corrup- 
cao dos pequenos logares, dos potentados de a Idea, quo 
depois se aproveitao dessa inllueiicia corruptora para 
mandarem a reprcsentacSo nacional bomens que n.io re- 
prescnlao o principio geral, o principio collectivo; mas 
que rcprcsenlao o principio do interesse local, as vezes 
do interesse de familia, as vezes iotercsscs muito illegi- 
timos. 

Eis abi, senbores, como en acbo que esta modificacao 
quo a lei consagra a respeito dos collegios parciaes era 
necessaria para se podcr plantar o principio das fusues, 
reunites maiorcs de eleitores; fiorque, sc ndsreconhecemos 
em principio quo e uma garadtia de aperfcifoamento 
do systema eleitoral que a elcifao nao dejicnda de um 
pequeno numero de eleitorcs, para sermos consequentcs 
deviamos admittir que os eleitores, para podercm con- 
correr com o seu voto, nao ficassem na impossibilidade 
de sc rcunirem. Ora, em mn jiaiz tao vaslo como este, 
com uma populacao tao disseminada irregalarmcnte, nao 
era possivel que nosapproximassemos ao verdadeiro prin- 
cipio liberal, do maior niimcro de eleitorcs, sem cahirmos 
nesse prccipicio, daimpossibilidadede sc reuniretn. Entio 
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o quo se dava? Dava-se que as eleicdes seriao feilas 
(se nao houvessem esses collegios parciaes) por mcia du- 
zia do sugeitos que tivessem meiosde ircm ao ccntro, ou 
do Iransporiar comsigo essas madiinas dc dar votos, 
que seriao levadas ao ccntro do circulo. 

Ja ve, por tan to, o nobre senador pela provincia da 
Haliia quo o sou aparlo nao enccrra uma argumenlacao 
quando S. Ex. diz: « () arligo que crea os collegios par- 
ciaes annul la a vossa doulrinado maior numero de elci- 
torcs. >> Nao annulla, antes e o meio de completar o 
principio.douinnario, verdadciro, dc que oconcurso maior 
de elcilores e a maior garantia da eleicao. 

Perguniarei: quando se f;iz uma lei destas nao e ne- 
ccssario quo as camaras tenbao dianle dos olhos as opt- 
niflos que se teem mamfcstaJo no ji-iiz a respeito dos col- 
legios cloitoraes? Pois o corpo legislativo nao tern rece- ciciioraesY I'o 
bido eentcnaros do re 
collegios? N'- 

arcs ae reprcsenlavues peumw" • 
conegios y Nao esiao na synopsis dos trabalbos penaen- 
tes de decisSo do senado tantos projecUrs da c aniara i us 
depulados mandando desmembrar do circulo tal o colle 
gio tal, do circulo tal o collegio tal, formando collegn 
icpuiauos mandando desmembrar do circu.u ■ 
;io tul. do circulo tal o collegio tal, formando collegia 
scparado ? 

Ainda esle anno eu ouvi muilas rcpresenta«Oes de 
deputados, mosrno da provin ia da Bahia, pedindo a se- 
paracao do collegios, norque, como me dim urn Ulustre 
depulado por es>a provincia: ■ Quando os ele.tores do 
tal i10"10---- (mm direi o nmne porque ja so W "" 
interesses individuaes; mas o depulado a quern alludo nao 

susiicilo). , 
0 Sr. 1). Mangel : - Nao sei quern e, nem precise Stibcr. 
o Sr. StLVEiRA da Motta;—.,..rase 

de tal ponto, se forem a tal pouto, nem ac >a '. t 
abngarem; esso logar, ondc e a sede do co egio tmn 
apenas algumas ^ (le pa|ba e duas ou tres que 
',na    OlllrOS. • 

-Dizia ellc: • Os eleitores 

t "-h'^wus casas cie p:uu» w-- 
dos donos da terra, rivaes urn dos oulros, • isar 

pois, O corpo legislative ^^"'^f/'j^ipio 
in melhor nicio de eleifao, querendo plan j pi,,;. 
uus Iivre, „ne a '.nL de maior numero fle  

urn 
m meio de eleitao, querenao p-'(]e e|ei. 

v., que (5 o do concurso de maior ^ ..s necessi 
"rfs, mas, combinando-o pralicameute 1 anenas uma 

especiaes do paiz, para que "in seJa ^Xem o, Utopia de livros. K'sd bas.antc diwr-se.'onmU 
tbcoristas, qur, a garuntia da escolba "'a "^"..de n.To 
mero que cscolbe? Como cstainos em u" I pec0|hcm, 
se pdde reunir o maior numero daqo® -a ^ possivel, 
nao bavemos de reunir votos se parados ■. . • 0 votando 
esdio ahi as reprosenlacOes; e o corP0 nluitas repre- 
11 l. 

S-0 :ir''Ho. da um deferimcnto a ,\.0||cgios; e as sentacues pedindn d^^nnd.racoes de coW:\ ' s„ 

rSTn francez 
fallando ,,L^''"-'a, senlrores, um e'1' circulos peque- 

inos d-- os et'eulos pcqucninos: " .. (.ue elles man- 
Sio l- flem resullado que os deputu^,, cxigcncia 
dns sins 6e seus interesses p i    vccm Para 0 

rarlamentn 0ntes' ou l'c a'g'"'"1 ca :l' i-oz a respeito das 
niiesluos ' i' 1 "a<J se ouvc l)c"l's com as annexa- I . , '"'einacionaes, nao se iroporta0 ^ (Iucstocs de 
C?,. a Belgica, com o Ilbeno, ou con • . etc. , jjHianeas; Vcum tralar dc ^.esinbas, " ^ amara 

0 Sn 1) u v V Ex- v,u 

aCl"al deputX?1" Nao iem aPP1^^" senhores. 

, 1&-.s.™,., 
P'0 que estii na lei, c que dig 

do que o que. esla na lei actual, i verdadeiro ; mas pre- 
isava dessa modificacao quo o nobre senador pela Bahia 

chuma annullatao dos circulos. 0 que o nobre senador 
quer. senhores, e que seria a annullatao do principio 
verdadeiro, porque traria a irrealizacao delle. 

^ ^R- P- Manoel : — 0 que devia fazer era applicar esse principio a camara actual; dcsle que o nao fata est;l 
em mao caminbo. 

0 Sr. Silveira da Motta; — Nao quero argumcnlar 
em bypotbese. 

0 Sr. D. Manoel : — Qnero eu. 
0 Sn. Silveira da Motta:—Porem a camara actual... 

S"VDii •Man'oel ■' — Nao quero argumentar com Du- 
nenbuma aura"nc' Porq"e nao prcciso delle para cousa 

0 Sr. Silveira da Motta Eslou argumentando 
com as circumstancias do meu paiz. 

0 Sr. I). Manoel:—Isso, sim. 
0 Sr. Silveira da Motta:—Se eu quizesse argu- 

mentar em bypotbese diria.... 
0 Sr. D. Manoel : — Vamos la, diga. 
0 Sr. Silveira da Motta : — .... ao nobre senador 

compcndiosamente  
O dr. 1>. Manoel: — Pois diga compcndiosamcnte. 

desde^o rS/,'.VE1rnA l,A -Mo'rTA: —.... mis esperimenlamos 
m is de eleip8-0 'ri7 r,'Pr,'senlativo sdmenlc dous svste- ac elt jes, o de provincias e o de circulos.... " 

uari ^azer'i, ^JAN0EI*' E agora quer os circulos de tres para lazer uma experiencia, 

eu0iaS dizemiB,."A J1otta:—Naocompreliendeuo que 
esse; dous syslcmas^T SC a'lla"1

,a' 1';xIH rimenl''nl0A 

lie eleinWd desde o nosso berco: pelo systema 
uuel es nne ^ provi"clas os resultados forao diversos da- ■ q tern aprescntado a eleitao por circulos. 

que o^i.Xes rrcip
l'
0' senh"res' I"® a lei cstabelece e deviao esposar, porque e prin- 

o numero dos elcifores? f "i" ,,"e a"8mema. 
Ale amrn nei-. i dos elegiveis para eleitores. 
cleitor que bouves e "z a'"1' ''i'™ llaVCr Ura 

projecto sao b isianXuX11"163 5 P< fl "ova' Pclu 

a Cao da lei o n botanies: ja se ve que s<5 pela 
25 % Mas n-io , 0 s eleitore8 tem tie cresccr 
porque o projecto .H ^ 25 ?• CrCSCe 11,118 dc 50 0'':" 
eleitores cm rel . - "'"a 1,aSC pira 0 augnienlo de 
estabelecido cerm .f.0 ^ a"te"ores, que jd haviao 
de augmentar o , .gme"'0; e "itao lemos que, tendo-se 
maior, estibel^m 0res nessasdu.is razOes do augmento 
30 ® do augmento de 25'/0 de 
Brasil, que crein ^ f"®'8® qUe 0 COrP0 e|e'toral do 
tores, sera elevadn U0 ' de 13'000 a 1/j'000 ®1®i- 

Ora s 
evaao a wais de 20,000. 

a vcrdXdXlXlSeg,fld0>aS doulrinastla escola liberal, 
universal - cste i 0 S" p0 resu|tar do principio dovolo 
do sulTrag'io UniveXlnClpioda vossacscola' 0 pnncipio 

O SR. N.vrcco: —Directo. 

q ^ ^0lZA ^ranco:—Universal, nao. 
da escolaTiblra"* MoTTA : estc 15 0 Pnncipio 

G 8R. SOUZA P* 
segundo o paiz em queXfo/^ eSCOlaS liberaeS Tari50 
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0 Sn. SiLVEinA da JIotta: — Ora, esse principio do 
suffragio universal, como diz o nobre senador, varia se 
gundo ospaizes emque esta. E'verdade. Poreni nao pjde 
conteslar-rae queas escolas liberaes dos dillerentes paizes 
approxiinao-se mais ou menos ao principio  

0 Sb. D. Manoel : —Variao muito. 
0 Sn. Silveira da Motta: — — alargando os circa 

los, alargando o censo, alargando as condigoes da elegibi- 
lidade, etc. ; mas concordao em qne as leis sao mais per- 
feitas quanto mais se approximao do principio do sul- 
fragio universal. Ora, a nossa lei de eleigoes  

0 Sr. D. Manoel: — Entao esse principio e so da es- 
cola liberal, e do actual regimen da Franga nao? 

0 bn. SitvEiRA da Motta: — As escolas liberaes 
exaltadas produzem sempre Napoleoes; com a differenga 
de queunssao mirins, c outros sao cancaturas. 

0 Sr. D. Manoel:—Sao consequcncias necessarias 
da escola conscrvadora da Franga, isto <5 o que nos ensina 
a historia. 

0 Sn. Silveira da Motta: — E' o que acontece; os 
liberaes exaliados produzem sempre Napoleoes, as vezes 
mirins; aquellc nao, que e um grande genio. 

0 Sr. D. Manoel : Forao os abusos do governo re- 
presentativo. 

0 Sr. viscoxde da Boa-Vista :—Apoiado, os abu- 
sos  

O Sr. Silveira da Motta:—Sr. presidentc, um dos 
inconvenientes do systema actual de cleigoes e sem du- 
vida aiguma a grande limitagao do numero dos eleitores, 
e esse inconveniente, queesentido e palpavel, o governo 
nao pude remediar por acto seu, porque esta estabelecido 
por lei qual o numero dos votantes, qual o numero dos 
eleitores. A's vezes uma freguezia tem votantes para dar 
o dnplo ou o triple dos eleitores, e nao pode da-los, 
porque o maximo da lei que se tomou por base para fixar 
aquelle numero nao pude seralterado. 

Ora bem, o projecto melhora ainda a lei actual neste 
sentido, nao so approxima a lei actual a perfeigao theo- 
rica do suffragio universal.... 

0 Sr. Nabcco : — Pois se a eleigao e indirecla? 
0 Sr. Silveira da Motta:—Embora seja indirceta, 

o principio e deponder a escolha do maior numero do 
escolbedores; embora o principio universal soja consen- 
laneo com a eleigao directa, a minha proposigao esta era 
pe ; nao quero que o nobre senador pela lialiia falseie, 
quero que argumente com o principio; o que digo f\ que 
o augmento do numero de eleitores e a approximagao ao 
principio (fo suffragio universal. 

0 Sr. D. Manoel : —Nao e lal. 
0 Sr. Silveira da Motta : —Ora, senhores, este de- 

feito que se senle, do pequeno numero de eleitores, o 
projecto remedeia angmentando o numero delles. 

0 outro principio e a aboligao dos supplentes. 11a al- 
gum principio mais racional, mais liberal do que este de 
acabar com os supplentes? 

0 Sr. D. Manoel:—Nao ha liberalismo nisso; ne- 
nhum ate. 

0 Sr. Silveira da Motta:—Eeudirei; «A eleigao..... 
0 Sr. Souza Franco: — Os supplentes outr'ora e que 

erao os representantes do partido vencido. 
0 Sr. Silveira da Motta:—0 principio fundaraen- 

a qu.. or e regular a eleigao dos representantes e quo 

deve ella ser o producto da maioria; so a maioria e quo 
da o direito de representar: este 6 nosso principio. Pois 
quando nils adinillimos este principio, como bavemos' 
sem faltar a logica.admittir que por impedimentodaquclle 
que tem a maioria venha interinamente ao parlamento 
um represenlaiite do uma opiniao vencida representar o 
que? Alguem no parlamento diz ao paiz que representa a 
minoria? 

0 Sr. I). Manoel:—Ala esta o engano, alii esta o 
erro. 

0 Sr. Souza Franco;—Elles volao pela maioria re- 
lativa, c quorcm quo a maioria seja sempre quem repre- 

0 Sn. D. Manoel: — Ahi esta a bondade da lei de 1855 
0 Sr. Silveira da Motta:— Senhores, posso dizer 

que aprendi os prolegomenos desta nossa doulrina consti- 
tucional com um homem muito liberal. 

0 Sr. D. Manoel : — A's vezes niio serve. 
0 Sn. Silveira da Motta : — Sim, porque as vezes 

os pnncipios nao aproveitao. Mas cscutoi sempre com 
attengao e com muito respeito um homem muito consi- 
derado na provincia onde residi sempre, em S Paulo 
e com quem mesmodesde estudante eonversava cm cou- 
sas politicas. Declaro a V. Ex. que nunca o ouvi fallar 
nesta matena que clle nao clamasse contra esta excentri- 
cidado do compareeirnento de supplentes nas camaras re- 
preseiilnndo a minoria. E' a autoridade do fallecido Sr 
Paula Souza. Foi bomem, repilo, com quem conversei 
muito, e sempre enconlrei nelle um liberal consdencioso 
liberal da tempera velha, e nao como os da actualidade • 
homem que nunca vi cornbaler um principio so por es- 
pirito de opposigao : se aiguma vez so achava na obra 
do sous adversarios a Conqmsla de um principio seu 
louvava-os e esforgava-se por fazer quo esse principio so 
toruasse lei do paiz. Isto e que e ser consequenle. 

0 Sr. Souza, Franco : — Os senhores succederao aos 
liberaes I 

0 Sr. Silveira da Motta : — A aboligao dos supplen- 
tes, Sr. presidentc, ainda traz oulra vaningem, que c 
concorrer para moralisar o processo eleitoral. A concur- 
rencia do supplente com o deputado deu logar a rauilos 
vinos quo forao reconbecidos nas ultimas elcigoes ; foi 
esta a circumstancia quo mais dcsmoralisou a eleigao 
por circulos : o senado sabe que houvo ale deputados de 
cscriplura publica.... 

0 Sr. D. Manoel ; Ja os tinha havido na eleigao 
por provmcias. 

0 Sr. Silveira da Motta :— .... quo conehavarao-se 
para vir um dous annos e o outro tambem dous annos. 

Um Sr. senador:— E alguns ficaraologrados. 
0 Sn. Silveira da Motta: —Ora, senhores, um sys- 

tema quo produz esta immoralidado, que da logar a trans- 
acgoes, como se se tralasse de inleresses individuaes so- 
bre o direito de representar os interesses publicos 6 um 
systema de eleigao que possa ser sustentado? Cert'amento 
que nao. l'ortanlo,e este o quarto principio em que o pro- 
jecto se avantajaa lei actual, e o quarto principio em quo 
elle melhora essa lei; e entao os nobres scnadorcs, para 
scrora cobcrentes, deviao adopta-Io por corner mais um 
principio fllho da mesma escola, que simplillca a opcra- 
gao eleitoral. 

0 Sr. D. Manoel; — E' a cousa unica que adopto 
desle projecto ; o mais nao presta para nada; isto e por- 
luguez, e como fallo sempre, ja so sabe. 
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0 Sn Silveira daMotta: — Sao eslas, Sr. presi- 
dento as vantagens do projeclo; sao eslas as vanlagens 
one ran determinao a volar por clle ; sao eslas as vanla- 
gens quc o paiz lia de reconlieccr, e que hao de inspirar- 
Ihe cssa sorpreza de que fallci no princiiiio do meu dis- 
curso, a respeito da opposicao dos nobres senadores que 
so apresentao como represenlanles da escola liberal. 

0 Su. Souza Franco : — Nao tenha esse receio. 
0 Sr. Silveira da Motta; —0 paiz ha do sorpren- 

der-so ainda mais, por ver quo os principios mais saos 
sao abandona ios pelos nobres senadores na bora cm que 
surge uma paizao, urn despeito, um interesse individual 
offendido. 

0 Sr. D. Manoel: —Apparece, dverdade, da parte 
do cerlos sugeitos que nao querem perder a cadeirinba 
na caniara dos depulados. 

0 Sr. Silveira da Motta : — Agora, Sr. presidente, 
pcrmilta V. Ex. que eu mo volte para o oulro lado. 

0 Sr. D. Manoel: —Um ja esUi com duas cadeiras 
seguras; encarrego-me do discutir tudo isso muilo bcm. 

0 Sn. Silveira da Motta ; — Sr. presidente, cssa 
mosma con trad ircao, essa mesma sorpreza que o paiz ha 
de experimenlar ouvindo as opinioes do nobre senador 
polo I'ara, ha deigualmente sentir ouvindo as opiniOcs do 
nobre senador pola Bahia. 0 nobre senador pcla Bahia 
basoou o seu discurso cm duas razOes : • Julga que o 
projecto 6 inopporluno, julga que o projecto tende a des- 
moralisar o regimen parlamentar. • Sao eslas as duas 
proposifOes do nobre senador pela Bahia, de que vou oc- 
cupar-mc. 

Qual d, senboros, a razao porqne se pdde julgar op- 
portuna ou inopportuna uma lei? Eu julgo inopporluna 
uma lei quando ella c feita sem que as necessidades pu- 
blicas rcclamem algum remedio; mas podeo nobre sena- 
dor desconhoccr que a materia eleitoral e uma daqucllas 
que precisa do remedio mais urgenle e mais prompto, 
uma voz quesoqueira aporfeicoar a represontacao nacio- 
nal? Nao estao ahi, senhores, volumes immensosde 
decisOes do governo a respeito de materia eleitoral, algu- 
mas das quaes o nobre senador pola provincia de Minas- 
Geraes nos citou hontem, e que estao demonstrando a 
ne'Cssidade de se esludar o processo eleitoral, e mesmo 
do se tomar algurna providencia, que nao scja acto admi- 
n[strativo, entendendo a lei de clcicocs? Senhores, a 
primeira condicao de opporlunidado da lei 6 o rcclamo 
das ne essidades publicas, e o reclamo das necessidades 
publicas e patonte. 

lla, porfim, algurna consideracao de epoca que possa 
omprostar a lei cssa inopporlunidade? Onde esla ella? 
Sera por ser feita a lei no ultimo anno da legislatura? 
Parece que o nobre senador fez consistir absolutamente 
a inopporlunidade das leis de eleicao no ultimo anno da 
legislatura; mas, senhores, rcflicta o senado quc csta 
epoca iHalvez a maisconvenienle em todos os tempos para 
se fazera reforma dasleis de eleigao. Em um regimcncomo 
o nosso, quando se faz uma reforma eleitoral no primei- 
to anno da legislatura, pcrgunlo eu; achao nobre sena- 
dor pela Bahia que a camara clectiva possa funccionar 
regularmente por mais Ires annos, depois decondemnado 
nor uma lei sua o syslema em virlude do qual ella foi 
oleita? PoJe em um regimen parlamentar regular dar-se 

phonomcno, de uma camara funccionar durante tres 
annos depots de roconbecidos os vinos de sua origem? 

Fntao qual e a epoca da opportumdade ? Serd o se- 
gundo anno? Sera o lercciro? Onde esla a b.tola dessa 
opportunidade ? 

0 Sr. Nabuco:—So excluo o ultimo. 
0 Sr. Silveira da Motta ; — Se a reforma so se 

fizesse no primeiro, no segundo, ou no tercciro anno 
dava-seo mesmo inconvenienle de funccionar a camara 
depois de condemnado o systema pelo qual foi eleita. 

Demais, qualquer que scja o prazo em quo a lei de 
eleigoes se faga (ponbamos de parte exemplos de itre- 
gularidades; contemplemos a doutrina e o direito), qual- 
quer que seja a epoca, o periodo; scja o primeiro, o se- 
gundo, ou o terceiro anno, cm que a lei de cleigoes se 
faga, o ministerio que se subordine ascondigoes do sys- 
tema parlamentar podera deixar de pedir a corda o diietto 
de dissolver a camara logo que ella mesma tenlia lavrado 
a sentenga de sua condemnagao? Nilo e uma consequencia 
muilo logica, muito necessaria, para que o mechanismo 
do systema reprcsentativo funccione regularmente, que a 
camara que lavrou sua condemnagao seja dissolvida im- 
mediatamenle pelo governo? Pois se vds nao podeisdei- 
xar de reconheier esle principio, como recusais a oppor- 
tunidade a lei quese discule, so porque e feita no quarto 
anno, com o fundamento de que o governo pdde influir 
nas eleigoes fuluras? Porvenlura ha algurna occastao em 
que a historia moslre maior empenho nos governos em 
intcrvirem nas eleigoes do quc quando elles dissolvem 
as camaras e appellao para o paiz, afira de rcceber desle 
uma sentenga, oude approvagao do seu acto, ou de repro- 
vagao? Nao e justamenle na occasiao cm que exerce o 
direito da dissolugao que o governo se torna mais cioso 
de sua autoridade, de seu credito, e se torna mais empe- 
nhado em exercer os meios immensos da influencia que 
elle tern para actuar sobre o poder eleitoral? Logo, se- 
nhores, a epoca mais opporluna que pdde haver para fazor 
uma lei do eleigSes e em these o ultimo anno da legisla- 
tura. 

0 Sr. Socza Franco:—E'para o governo. 

0 Sr. Silveira da Motta:—E'para o paiz, Sr. se- 
nador: as considcragSes que estou fazendo sao no inte- 
resse do paiz, e nao no do governo. Fazendo passar uma 
reforma eleitoral era qualquor dos tres primeiros annos 
da legislatura, o governo ficaria com mais compromissos 
illicitos sobre os depulados do quc quando a reforma 6 
feita no tempo normal da legislatura, no ultimo anno 
della. Isto parece-mc da maior ovidencia. 

0 Sn. Socza Franco: — As dissolug.oes nao sao dif- 
ficeis ? 

0 Sn. Silveira da Motta: — Demais, senhores, como 
condemnarao por inopportuna a lei? Ella passou na ca- 
mara dos depulados; vds encarais os perigos que se vos 
antolhiio, julgais que o governo usara della em beneficio 
sou, procurando depulados que auxiliem sua continua- 
gao no poder ; pois bem, este e o principio que se vos 
antolba; mas a lei passou, a lei foi aprosentada, nao este 
anno, mas o anno passado, que foi o terceiro anno, 
e nao o ultimo da legislatura; o anno passado ja este 
projecto teve alguns tramites na camara dos depulados. 

0 Sr. Souza Franco ; — 0 anno passado ? 
0 Sn. Silveira da Motta .- — Sim, senbor. 
0 Sr. Souza Franco . — S6 se apresentou. 
0 Sr. Silveira da Motta : — Creio que foi remellida 

a uma conimissao; esla cm pe minha proposigao, foi 
apresentada o anno passado por urn membro do minisle- 
rio Je 12 de dezembro, o Sr. conselheiro Sergio; foi 
proposla pouco depois de se retirar do ministerio o no- 
bre senador pela Bahia.... 
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0 Sr. Di.vs de Carvalbo; —Pouco deiiois, nao; por- 
qus o Sr. Kabuco saliiu em fevereiro. 

0 Sr. Silveira da Motta : — Naocomprehentlo como 
ti que o nobre ex-ministro da juslica pdde considerar-s 
estranho a uma lei que nasceu de um governo de que elle 
fez parte e do qual se relirou pouco antes. 

0 Sr. A'abdco: —Nada se tinha assenladu sobre isso. 
0 Sr. A asconcellos:—Xo tempo do nunisterio do 

Sr. A'abuco jci se tratava disso f E' bom que se consigue. 
0 Sr. Silveira da Motta: —Muitos ponlos cardeaes 

desla refonna estavao assenlados no minislerio quando 
o nobre senador se relirou delle, e o paiz sabe que o no- 
bre senador, ao dar este passo, fez um vienioraudum, 
cm que expoz as causas da sua reltrada do gabinele; mas 
nao deu como razao dessa relirada neuhuma causa pu. 
blica, porem apenas embaratos pessoaes. 

Demais, o nobre senador, retirando-se do ministerio e 
tendo feito uma explicacao de sua retirada no memo- 
randum a que alludo, acompanbou esse memorandum de 
uma declara;ao, queans na tribuna repetiu, de que con- 
linuava a apoiar o ministerio de que elle acabava de f: 
zer parte. 

0 Sr. Vascoxcellos: 
apresentadas de future? 

0 Sr. Silveira da Motta; — Senhores, como e que 
nus, por mais abnega.ao que tenhamos as cousas deste 
raundo, por mais resignacao que tenhamos, podemo; 
andar sem saber com quem, ncm para que e nem para 
oade ? 

0 Sr. Vascoxcellos:—Apoiado. 
0 Sr. Silveira da Motta:—Por mais resignacao que 

se tenha para isto pdde alguem crer que um homem da 
iatelligeucia elevada do Sr. senador pela liahia, um ho- 
mem que \i as cousas muito antes dellas apparece- 
rem (Hisadas.) 

0 Sr. Xauico:—Isto agora..,. 
O Sr. Soiza Kamos:—Como V. Ex. viu o memo- 

randum. 

■ Ainda mesmo nas medidas 

0 Sr. Silveira da Motta : — 0 que ligo e que nao 
posso crer quo S. Ex., tendo abordado aquestao da re- 
fonna eleitoral, porque nos disse que maadou escrever 
artigos  

■ Pois a grande questao la polilica (S 

0 Sr. Silveira da Motta:—....comoe possivel queo 
nobre senador pela Bahia, estando no ministerio na pri- 
meira conferencia, na segunda conferencia em que |ior- 
ventura se tralou do projecto ministerial (e o nobre se- 
nador e bastante projeclista), como c possivel que o no- 
bre senador fkassuextranho entrando em qualquer con- 
versa (ji digo, elle que, conversando por fora, v« o que 
esta dentro)  

0 Sr. Xawjco;—Quanto mais dentro! 
0 Sr. Silveira da Motta: - ,... e cntrando-se no mi- 

nisterio cm conversa, e tendo-nos S. Ex. dito aqui com 
a sua costumada franqueza que atii encommendou al- 
guns artigos de reforma eleitoral. 

0 Sr. Xaduco:—E' verdade; mas em consellio nada se 
assentou ate eu sahir. N 

0 Sr. Silveira da Motta: -Nao sei o que se passou 
cm consclbo. 

0 Sr. Nabcco: — Quanto a minba opiniao, ja declarei 
francamenle. 

0 Sr. Silveira da Motta: — Estou fallando do que 
jicrlencc ao publico. 

0 Sa. \ asconcellos: —V. Ex. parece-me muitoini- 
< i.i JO no que <e passou em consellio. 

0 Sr. Nabuco;—Mandei tcntar a opinia). 
0 Sr. Silveira da Motta; —  pan csclarecer a 

opiniao  
0 Sr. Naboco;—Mandei tentar a opinia}. 
0 Sr. Silveira da Motta : —... e, tend} cstes arligos 

que S. Ex. mandou escrever sido no sentico desta refor- 
ma, eu nao posso comprehender como e quo o nobre se- 
nador, pela provincia di Uabia faz Opposi(So a um pro- 
jecto queeu na verdade julgava seu filho.... 

0 Sr. Nabuco:—E' verdade  
0 Sr. Silveira da Motta: — porque o nobre se- 

nador, tendo tornado partenesta tarefa, deesdarecera opi- 
niao sobre a nccessidade da reforma e os pontos em que 
ella devia versar ; o nobre senador conveiu em que era 
prociso arabar com os circulos de um. Nio sei se sua 
opiniao era do circulos de dous ou de tres; mas sei que era 
acabar com os circulos dc um; logo, o nobre senador nao 
pdde boje argument.ir com a inopportunidaile da lei por 
ser proposta este anno, porque o nobre serador no ter- 
ceiro anno da legislature ja quiz fazer vinjar a mesma 
idda que liojeesti tacbando de inopportuna, 

Senhores, nao posso comprehender esta inopportuni- 
dade. 

0 Sr. Nabuco : - 
nopporlunidade. 
0 Sr. Silveira da Motta: — Quer o nobre senador 

pela provincia da Bahia que se deixe a qucdlo para o 
anno que vein, isto e, que liquo este projecio no senado 
pendente por um fiode uabello, como a espada de Damo- 
cles, sobre todas as camaras que se elegerem ainda pelo 
systema actual, cos ministerios, quando forcm mnl in- 
tencionados c que quizerem actuar indevidamcnle sobre 
a camara, sirvao-se desta arma para dizeren : • Se nds 
nao tivennos maiona faremos passar o projecto no se- 
nado, o vds nao tcodes auxiliares para a vos<a eleii'5o»? 
Eu creio, Sr. presidente (agora olho para o nobre sena- 
dor pela provincia do Para, e elle suggeriu-me um ar- 
gumento)  

0 Sr. Vascoxcellos:— Ainda silencioso? 
0 Sr. Silveira da Motta ;— Sim, senior; ha fei- 

fOes tao expressivas quo s6 por si sao um irgumenlo. 
Eu estou persuadido de que o nobre senador pelo Para 
esta com suas vistas de entrar para o ministerio  

0 Sr. Souza Franco :— Parece-lhe? 
0 Sr. Silveira da Motta:—•—e esta querendo 

ter esta varinha de condao.... 
0 Sr. D. Maxoel:— V. Ex. e que a qtur para os 

saques. 
0 Ss. Silveira da Motta:—— que naoseicomo o 

nobre senador pela provincia da Bahia chamainnoppor- 
tuna, e licar com ella para poder ter uma maioria mais 
esplendida do que a que teve quando cstevi no poder. 
Esta e a unica razao. 

0 Sr. Souza Franco ;— E' tao boa ! 
0 Sr. Silveira da Motta : — Eu ainda admittiria 

que o nobre senador pela provincia do Para tachasse o 
projecto de inopportuno ; mas nao comprehendo o argu- 
monto de inopportunidade feito pelo nobre senador pela 
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provincia Ja Babia, comquanlo eu pudesse voltar para 
este nobrc sonador o raesmo argumento que fir. em rela- 
tao ao nulirc senadur pela provincia do Para ; mas nao 
o faco ; a resposla ao nobre senador esta em oulro pon- 
10 : o nobre senador fez partc de mn minislerio donde 
partiu este projecto ; retirou-se do ministerio pouco an- 
tes delle ser proposto ; a combinarao do projecto nao po- 
dia ser extranha ao nobre senador. 

0 Sa. Nadoco: — Nao bouvc combinacao alguma, 
nada se assenlou em conselbo ; foi cousa posterior. 

0 Sr. Sirvkira h\ Motta : — 0 nobre senador j.i 
confessou que desde que enlrou para o ministerio quiz 
ten tar a opiniao, quiz esclarece-la, e encommendou arli- 
gos no senlido desta reforma... 

0 Sr. Nabuco: — E' vcrdadc. 
0 Sr. Silveira da Motta: —... mas que rccuou e 

ccssSrao os arligOs porque a imprensa emmudeceu. 
0 Sr. Nabuco:—Eu nao disse que recuei. 
0 Sr. Silveira da Motta:—A imprensa nao res- 

pondeu  
0 Sr. Nabuco: — E' verdade. 
0 Sr. Silveira da Motta:—... forao as suas e\- 

pressdes. Eu digo que nao pdde haver argumento de inop- 
poi lunidado quanilo o nobre senador queria a lei no 
terceiro anno e na i a quer hoje por ser o quarto. 

Quid foi a oulra razao aiiresenlada pelo nobre sena ■ 
dor? Disse: « 0 projecto k desmoralisador do s)sterna 
pailainenlar. . Em quo? Puis urn projecto que planla 
nas leis de eleifdes mais uns poucos de principios garan- 
lidores do voto livre, uma lei que afasta da representa- 
cau nacional mais funccionalismo do que a lei actual ; 
uma lei que augmenla o numero dos eleitores que se 
proiumciao para so poder dar uma eleb ao ; uma lei que 
augmenta o numero do corpo eleitoral c dos elegiveis; 
uma lei que acaba com a immoralidade dos supplcntes, 
pdde-se dizer quo d uma lei desmoralisadora do systema 
parlamentar? Senbores, semprequc so trala de reformar 
o systema eleitoral c do organisa-lo do modo que ellc 
reproduza flelmenle como urn espelbo as oiiiniOcs do 
paiz o a razao publica o quo e que se procure ? Pro- 
cura-so acbar um processo eleitoral em que se alambi- 
■quo essa opiniao. Ouaes sao os mcios, qual esse pro- 
cesso ? A theoria torn ensinado que e prectso desviar 
daquelles que cscolbom todas as tciitaciSes iiara escolhe- 
rom mal ; ludo so reduz a este artilicio era uma lei elei- 
toral : desviaros queescolhem da tentacao de cscolherem 
mal, e desviar os represenlantes da dependencia do go- 
verno. 

0 Sr. Nabuco :— Apoiado. 
U Sr. Silveira da Motta :—Ora, uma lei quecoar- 

cta o arbilrio do governo nas eleiyDes, que Ibc lira agen- 
los, poilo-se dizer que 6 uma lei que tendea desmoralisar 
o regimen parlamentar? Pelo conlrario, quando porven- 
luia uma escola mais livre prevalcccsse no r.ailarnento e 
nos conselhos da corda e tenlassc reformar a lei de elei- 
Odes. nao sena o primeiro passo do hberalismo desviar 
os funccionanos ? Nao csU abi essa emenda que foi of- 
rccida na outra camara por alguns deputados querendo 
mais logica do quo os nobres senadorcs ? 

0 Sr. D. Manoel :—A emenda da criso? 
0 Sr. Silveira da Motta:—Alarga o principio das 

lucompaiibilidadcseslcndendo ate nova reptesenlacao? 
" D. Manoel:—E'adacrise? 

0 Sr. Silveira da Motta : — Nao esta abi este prin- 
cipio? Puis quando uma lei eslabelece eslas condicOes 
novas do artilicio para o processo eleitoral, com ofim do 
tornar mais (iel a representacao, de desviar a accao do 
governo, vein dizer-nos o nobre senador que o projecto 
tende a desmoralisar o systema parlamentar, quando 
consagra doulrinas que teem custado muito tempo e 
talvez muito sangue aos povos livres para poder regis- 
tra-la nas suas leis ? 

0 Sr. D. Manoel; — Sangue, nao sei. 
0 Sr. Silveira da Motta : — Teem custado revo- 

luffles. 
0 Sr. D. Manoel : - As incompalibilidades naocus- 

tarao rcvoIui;ues era pane nenbuma. 
0 Sr. Silveira da Motta : — E' o que Ihe parecc. 
0 Sr. D. Manoel: — Naod capaz de cilar. 
0 Sr. Silveira da Motta: — E'o que ihe parece. 
0 Sr. D. Manoel. — Nao d capaz do citar a histo- 

ria; desalio para que o ft.ua. Entao pen sa que nao leio? 
0 Sr. Silveira da Motta:—E uma proposicao quo 

qualqucr monino que sabe um pouco de bistoria moderna 
reconhece que ti verdadeira. 

0 Sr. D. Manoel: — Desalio que o mostre ; nao 6 
capaz. 

0 Sr. Silveira da Motta:—Como rcsponder a ar- 
gumentos desta ordem? 

O Sr. D, Manoel: — Em quo parle do mundo as 
incompalibilidades custarao revolucoes? Sao proposi- 
Coes lanfadas aesmo. 

i) Sr. Silveira da Motta: — Ha certos principios 
que se teem adoptado para corrigir as leis da reforma 
parlamentar que teem custado ale sangue; foi o que eu 
disse; deiio aos que entendem. 

1'ortanto, Sr. presidents, em que esta a tcndencia do 
projecto para desmoralisar o systema parlamentar ? Se- 
nbores, eu aclio que ba na nossa organisayao governa- 
mental muitascondicdes que viciilo o regimen parlamen- 
tar e que concorrem para isso que o nobre senador 
cbama desmoralisayao do systema parlamentar; mas o 
que concorre actualmentc para isto uau e o que esta con- 
sagrado no projecto, alias comoremedio; o que concorre 
para isto saooulras circumstancias. 

Mas, senbores, o nobre senador pela provincia da 
Babia, quando nos quiz demonstrar esta proposicao, de 
que a lei actual podia conlribuir para a desmoralisa- 
cao do systema parlamentar, disse : • Yds quereis fugir 
aos interesses locaes, mas ousais entregar ao governo a 
eleicao, ides crear commissarios do governo? Pois d a 
reprcseneao Iqcal que pdde olTerecer essa garantia de re- 
gimen parlamentar? • 

O Sr. Nabuco:—E' substituir uma ma rcpresen. 
tacao pur uma falsa representacao; foi o que eu disse". 

0 Sr. Silveira da Motta:—V. Ex. disse: . E' 
substituir essas represenlacoes dos interesses locaes por 
commissarios do governo. . 

0 Sr. Nabuco: — Subsliluir os procuradorcs dos in- 
leresses locaes por procuradores do governo. 

0 Sr. Silveira da Motta : — Bern ; mas qual do 
modo por que o projecto pdde actuar para produzir isso? 

0 Sr. Nabuco : — Basla ler. 
0 Sr. Souza Franco ; — Demonslrei isso longa- 

meute. 
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0 Sn. Silveira da Motta : — Demonslrou ? 
0 Sr. Souza Franco : — Sim, senhor. 
0 Sr. Silveira da Motta :— Vou conlemplar parte 

* da resposla do nobre senador. Disse o nobre senador 
pela Uabia que a representacao local — 

0 Sn. NaBOCO : — E' m;i. 

0 Sr. Silveira da Motta : — A representacao dos 
inlercsses loeaes pode ser mais independente, porquo li 
desses inleresses locaes que so compoem os interesscs ge- 
raes. 

0 Sn. Nabuco : — E' um argumenlo; nao e demons- 
tracao 

0 Sr. Silveira da Motta : —Nao posso expdr ade- 
monslracao, porquo nao tenho memoria. 

0 Sr. Souza Franco: — Pode. 
0 Sr. Silveira da Motta : — Mas, senhoies, como e 

que o nobre senador pela provincia da Balna (eu estop 
fallando para demonstrar que o paiz deve sorprender-sii 
dessa opiniao do nobre senador), como 6 que o nobre se- 
nador acha mais garantia no pronunciamcnto da locali- 
dade, na representacao local do pequeno numero de elei- 
toresdeum logar, como 6 que acba mais garantia nisso, 
quando o nobre senador.... 

0 Sr. Nabuco: —Nao acbo mais garantia, acbo 
mais verdade. 

0 Sr. Silveira da Motta: —Vamos a ver se ha 
mais verdade. Como e que o nobre senador acha mais 
verdade na representacao local, quando o nobre senador 
aulor do projeclo de refurma judiciaria que esla pondente 
de decisao do seuado, quando tratou quasi que de malar 
o jury, estabeleccndo-o sdmente nas cabecas de co- 
marcas, inlerpellado na camara pelos homens que rc- 
presentavao o principio da liberdade: • Como quereis 
matar uma insliluifao livre. • S. Ex. tespondia (eu li 
o sou discurso): • Eu nao quero o jury em todasas villas, 
porque a verdade e supplanlada pelp intcresse localj 
pelo interessedos capangas da localidade, dos potentados, 
que raatao a accao da justica, que escureccm a verdade 
e fazem com que os tribunaes sejao inslrumentos delles 
e nao vingadores da justica publica«f 

0 Sr. Nabuco: E por isso que nao acho boa a 
representacao. 

0 Sr. Silveira da Motta: —Se V. Ex., Sr. senador 
pela Uabia, nao acha garantia de verdade para o esla- 
bclecimento do jury nas villas, acha garantia de verdade 
e de acertoqaara aeseolha dos ropresentantcs da nacao ? 
Esses mesmos potentados que nos alerrarao quando se tra- 
lava da organisacao da justica publica, que vos fizerao 
lirar a instituicao do jury dos pequenos logares, alle- 
rando, porque a indepondencia pessoal desapparecia, esso 
inesmo principio niio 6 aquelle que devia ser invocado 
por V. Ex. quando procurasso achar nas localidadcs pe- 
quenas esses vicios para depravar a escolha dos repre- 
sentantes da nacao e adultcra-la ? 

0 Sr. Souza 1 banco: — Os depulados passao a"ora 
a ser cleitos por conta e risco do governo. Eis alii toda 
a queslao. 

0 Sr. Nabuco: — Eu estou confessando ao nobre se- 
nador quo no caso da lei de 1853 e ma representacao, 
mas ao menos o representacao; no caso do projeclo de 
qua se trala e falsa representacao: eis aqui a distinccao 
quefaco. 

0 Sr. Souza Franco : — E e cxacla. 
0 Sr. presidente: —Allencaol 
0 Sr. Silveira da Motta; — Pois hem; uma vcz quo 

V. Ex. reconbece que a representacao local nao e boa, 
uma vez que V. Ex. condemna a eleicao por circulos da 
maneira queesta, parece que se tern conseguido a prin- 
cipal premissa para cbegar-se a conclusao de que e pro- 
ciso reformar a lei. 

Conclue-se que vamos fazer a lei reformaudo a eleicao 
por circulos; o que se segue? Segue-se que os represcn- 
lanles dos circulos nao devem ser um em cada um, de- 
vem ser tres ou qualro, devem ser trelas, quadrados on 
redondos, mas nao devo ser um: logo, V. Ex. concede o 
principio do projeclo, quo e a condemnacaoda eleicao de 
um; e se concede esto principio, se reconbece que a re- 
presentacao e ma, porque foge da conclusao de quo i 
necessario remcdiar? 

0 Sr. Nabuco: —Vamos fazer a lei. 
0 Sr. Silveira da Motta:—Porque entao nao deit 

sou voto na l:i discussao o nao veiu cmenda-Ia na 21? 
0 Sr. Nabuco:—Quero legislar, nao quero delegar; 

a diflerenca 6 muito clara. (Apoiados.) 
0 Sn. Silveira da Motta :—Ah I senhores! nao 

ha maior injustica do que a do nobre senador pela pro- 
vincia da Uabia ncsta sua cxpressao. 

0 Sn. Nabuco:—Pode ser. 
0 Sn. D. Manoel: — A injustica esla no projecto, cstii 

aqni nesto papcluxo. 
0 Sr. Silveira da Motta :— 0 nobre senador j.i no 

sou discurso linba dito que uma das razocs por que vo- 
lava contra a lei era porque se delegava ao governo o di- 
rcito do formar circulos. 

0 Sr. Nabuco: — Apoiado. 
0 Sr. Silveira da Motta: —Disse que nao da dele- 

gacao para formar circulos; mas, senhores, S. Ex. de- 
via tcr a generosidade de dar aquillo que accitou, lanto 
mais quanlo se trata do dar menos. 

0 Sn. 1). Manoel: — Naquelle tempo nao se queria 
fazer depulados como agora. 

0 Sn. Nabuco: — Deplorei tudo islo ; disse que nds 
cramos os culpados. 

0 Sr. Silveira da Motta: — Nao acha, Sr. Cansan- 
sao, quo o nobre senador pela Uabia devia ter a genero- 
sidade de dar aquillo quo elle a oitou para si? 

0 nobre senador deve dar a delegacao que leve; eu di- 
rijo-me ao ministro do gabinelc Parana....- 

0 Sr. Souza Franco : — 11a delegacies quo sti uma 
vez podem ser concedidas, e nunca mais. 

0 Sn. Silveira da Motta. — .... que recebeu dele- 
gacao; e para que, senhores? Para mais do que isto que 
se quer boje, porque a delegacao dada a S. Ex. . 

0 Sr. ministro dos negocios estrangeiros : — Foi 
ampla. 

0 Sn. Silveira da Motta :—... foi para formar cir- 
culos, quando nao havia base alguma. 

0 Sn. Nabuco:—Quando bavia um campo vazio. 
0 Sr. Silveira da Motta: — Nao bavia base algu- 

ma ; V. Ex pegava nas freguczias, fazia aggregafoes, 
mutilacoes, etc., e tudo quanlo queria, porque o governo 
inha aulorisacao para orgauisar os circulos. 

0 Sn. D. Manoel:—Eu nao a dei. 
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0 Sr. Souza Franco; - Aquella dclegagao era urn 
pacto de allianca, e a de lioje 6 uma declaracao de 
guerra. 

0 Sr. Silveiua da Motta; — Hoje a delegagao que 
so da ao goyertio e muilo menor do que a que se deu 
ao minislerio Parana, 

0 Sr. Dias de Carvaluo:—E' a mesina. . 
0 Sr. D. Manoel: — Ou maior. 
0 Sr. Souza Franco: — E 6 no caso de guerra. 
0 Sr. Silveira da Motta : — Senliores, o paiz esta 

dividido cm disirictos eleitdraes, em eirculos ; e o pro- 
jeclo diz que serao reunidos, conservando-se a integri- 
dade e contiguidade dos eirculos. 

0 Sr. D. Manoel : — Quanlo for possivel. 
0 Sr. Dias de Carvaluo : — Veja o an. 2.° 
0 Sr. Silveira da Motta : — Sem duvida que niio 

so hao de fazer impossiveis; o fun da lei e conservar a 
inlegridade e comiguidado dos eirculos. 

0 Sr. P. Manoel: — Quanto for possivel: aqui e 
que csla o veneno. 

0 Sr. Silveira da Motta: — Porventura dizer-se, 
quando nao ha divisao nenliuma nas provincias : • Or- 
ganisai os eirculos de cada provincia• c o mesmo que 
dizer-se; " Fazei os eirculos, rcuniudo-os taes quaes 
cstao > ? 

0 Sr.'Aaruco ; Taes quaes, nao. 
0 Sr. Vasconcellos: — Da arbitrio pleno. 
0 Sr. Naduco ; — Pode desfazcr tudo. 
0 Sr. Silveira da Motta ; — 0 nobro senador cba- 

jna a islo arbiirio pleno ? 0 quo se chamara cntao ao 
arbitrio que sedeu ao gabincte Parana. 

0 Sr. Vasconcellos: — Veja o | 2° c o art. 2.° 
0 Sr. Silveira da Motta. — Ja vi, senborcs. 
0 Sr. Dias de Carvaluo:—Combine. 
0 Sr. Silveira da Motta ; E' oulra queslao . 

(Icntlo) ' | 2.° As provincias do imperio serao divididas 
cm districlos clcitoraes do Ires depulados cada um. 
Quando, ponim, dcrom sd dous depulados, ou o nu- 
inero destes for multiplo de trcs, havera um ou dous 
disirictos de dous depulados. • 

0 Sr. Dias de Carvaluo : — Veja o art. 2° e com- 
bine. 

0 Sr. Silveira da Motta : — 0 limile neste caso i 
muilo maior, porque, quando 0 numoro dos depulados 
nao for impar, o governo fica ainda com mennr arbitrio, 
porque a operafao a fazcr li rcduzir os eirculos a colle- 
gios c faze-Ios votar cm um logar cbefe, central. 

0 Su. •Nabuco ;—Li^a o art. 2.° 
0 Sr. Vasconcellos :—Perdde-me que Hie diga que 

est4 enganado. 
() Sr. Naduco :—jgj0 icu a lei. 
(1 Sr. Socza Franco;—Nao se pido ler de principio 

a fun. 
0 Sr. D. Manoel ;—E' muilo aborrecida. 
0 Sr. Souza Franco E' muilo repulsiva. 
0 Sr. D. Manoel :-E' vcrdade. 
0 Sit. Silveira da Motta : — Os nobrcs scnadores 

quorcm que eu lea o 5 2° ? 

0 Sr. D. Manoel :—0 art. 2.° 
0 Sr. Vasconcellos:—V. Ex. Iia de custar a en- 

coulra-lo; esl:i depois de lanlos paragraphos.... 
0 Sr. Silveira da Motta Vamos devagar; nao 

tvmos pressa; eslou agora protelando— 
0 Sr. D. Manoel: — E'verdadc. 
0 Sr. Silveira da Motta: — (Lendo) - Art. 2.° 

A organisa;ao dos novos disirictos clcitoraes.... 
0 Sr. presidente :—Mas o art. 2° nao esta ainda 

em discussao. 
0 Sr. D. Manoel:—0 orador cstii combinando. 
0 Sr. Silveira da Motta:— se fara de confor- 

midade com o | 2" do art. 1°, allcndondo o governo na 
annexacao dos acluaes disirictos, quanlo for possivel, a 
sua inlegridade c contiguidade. • 

Portanto, a doulrina esta no | 2" do art. 1°, que a 
este: (Undo) « § 2.° As provincias do imperio serao di- 
vididas ein disirictos eleiloraes de tres depulados cada um; 
quando, porem, derem s6 dous depulados ou o numero 
for multiplo de tres, havera um ou dous disirictos de 
dous depulados. » 

0 Sr. D. Manoel; —Quanto for possivel. 
0 Sr. Vasconcellos : — Como e que V. Ex. combina 

islo ? 
0 Sr. Silveira da Motta ;—Portanto, a minba pro- 

posicilo esta em pe; o arbiirio quo se deu na lei actual 
foi muito maior do que o arbiirio que so da no projecto. 

0 Sr. Dias de Carvaluo:—E' igual. 
0 Sr. Vasconcellos; — V. Ex. esta equivocado. 
0 Sr. Silveira da Motta; — A outra lei mandava 

reunir as freguezias; veja V. Ex. o que <5 maior arbitrio : 
se tratar de reunir freguezias ou ter de reunir entidades 
collectivas. 

0 Sr. Vasconcellos :—V. Ex. tem muila liabi- 
lidade, mas nao pode demonstrar que o arbitrio seja 
raenor. 

0 Sr. Silveira da Motta : — Porlanlo, Sr. presi- 
dente, por esse lado do perigo da dclcgacao cu enlendo 
que o nobre senador pela provincia da Balna niio pode 
deduzir a consequencia em sen favor, porque a dolegacao 
6 menor de que aquella quo se deu em 1855. 

0 Sr. Vasconcellos ; — Apezar do toda a sua liabi- * 
lidade, V. Ex. nao demonstrara a sua proposifao. 

0 Sr. D. Manoel : — Nao e possivel. 
0 Sr. presidente: — Nao posso admillir essas inler- 

rupcOes constantes; islo nao & discussao, 6 convcrsa. 
0 Sr. Souza Franco ; — Tambem nao ha casa. 
0 Sr. presidente: — Nao c haver casa, devo mantrr 

a ordem e rcgularidade dos Irabalbos. Os senhores nao 
teem direilo do interromper o orador a rada momenlo. 

0 Sr. Souza Franco ; — 11a mais de uma bora quo 
nao ha casa. 

0 Sr. Silveira da Motta;—Demais, Sr. presidente, 
cu nao sci como e queo nobro senador p6de negar o seu 
apoio ao projecto por causa do perigo do delegagao, 
quando csla so e concedida no ponlo em que a lei, 
por falla do dados cslalislicos, nao pode ser fcila osta- 
belecendo uma labella do districlos eleiloraes. Algum 
dos nobres senadorcs acha quo seria possivel no corpo 
legislalivo, com a falla de dados estalislicos quo ba entre 
nds, estabelecer um quadro, como leom alguns legis- 
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lacoes, dos collegios com a sua divisao de districtos? Era 
uma consa difficil. 

0 Su. Vasconcellos :—Eo que fara o governo sem 
esses dados? 

0 Sr. Silyeira da Motta: — Eu reconheco que seja 
muito necessario fazer isso, e faco votos para que s 
aperfeifile a lei neste sentido, porque os districtos 
oleitoraes nao e bastante que tenhao sido cstabelecidos; 
depois da organisafao que o governo Ihes deu, como se 
entende quo nao podem mais ser alterados, estou per- 
suadido quo e preciso determina-los com a sua divisao 
respectiva, fazer um quadro de districtos eleiloraes. 

0 Sr. Nabuco:—Em 1863 faz-se outro. 
0 Sr. Vasconcellos :—Apuiado. 
0 Sr. Silyeira da Motta:—Mas,senhores, quando 

se da delegagao cntre nds ate para organisar leis crimi- 
nacs c leis do processo, pdde haver alguma comparagao 
em se dar ao governo autorisafao para formar circulos, 
quando ha o limite de nao os poder despedagar, e sd 
reunir os que ja estao foilos? 0 governo nao pdde des- 
pedacar os circulos,nao pdde dizcr : 'Metade para aquie 
metade para alli.» 

Vozes : — Pdde, pdde. 
0 Sr. Silveira da Motta . — A'ao pdde, e eu apro- 

veilo. Sr. presidenle, estas reclamagoes, que me propor- 
cionao os nobres senadores, para pediraalgum dos mem- 
bros do gabtnele que se ache na casa que declare se 
entende que na aulorisagao que Ihe e concedida de for- 
mar circulos integros e contiguos se comprchende a 
autorisagao de parlir circulos. 

<) Sr. ministho dos kegocios estrangeiros; — A in- 
telligencia dada i para conservacao dos circulos exis- 
tentes, reunindo-os. 

0 Sr. Souza Franco : — Era preciso vir na lei. 
0 Sr. Bias de Carvalho: — Outro que vierpdde en- 

tender differentemente. 
0 Sr. D. Manoel : — Mande V. Ex. uma emenda, 

para que isto ftque claro. 
0 Sr. Silyeira da Motta ; — Senhores, cu creio ter 

dcraonstrado que a lei encerra principios livres, que de" 
viao ale ser avidamente aproveilados como uma conquista 
para o partido liberal. Tcnho demonstrado que estes 
pnncipios aperfeigoao a lei actual: e que o peri 'o unico 
da delegagao para a formagao dos novos districtos elei- 
loraes, este perigo mcsmo esta modificado pelo limite 
que 0 governo tem na formagao dos novos districtos, 
fazendo as aggregagoes de pegas integras e conliguas. ' 

0 Sr. D. Manoel: — Quanto for possivel. 
0 Su. Nabuco: — Elleeojuiz do possivel. 
0 Sr. B. Manoel: — E' verdade, diz Lent o nobre 

senador, elle 6 o juiz do possivel. 
O Sr. Silveira da Motta: — Eu tenbo sido toda a 

ramha vida um admirador dos talentos e dos servigosdo 
nobre senador pela provincia da Bahia; e um homem 
que me merece at6 culto. 

0 Sr. Nabcco : —Muito obrigado. 
0 Sr. Silyeira da Motta;—Mas agora... 
0 Sr. Souza Franco: — Esta merecendo mais. 
0 Sr. Nabuco : — 0 que quero ^ nao perder as gracas 

e amizade de V. Ex. 
0 Sr. Silyeira da Motta: —Tcnho recebido de 

S. Ex. tantas demonslragoes de consideragao obse- 
quiosa.... 

0 Sr. Nabuco:—E' o rneu devcr. 
0 Sr. Silyeira da Motta: — quo custa-me a 

preenchcr este dever de cnnlestador das suas proposigOes, 
nao sd porque reconhego a inferioridade de minhas for- 
gas, como porque isto contraria as minhas affeigoes. 

0 Sr. Nabuco: — Muito obrigado a V. Ex. 
0 Sr. Souza Franco: - Se fosse com razao... 
0 Sr. Silyeira da Motta: — Mas pego licenga a 

S. Ex. para dizer que nao posso deixar de rcparar nesla 
repugnancia que tern em concederdelegagdes, sem se lem- 
brar de que S. Ex., por ser um minislro o mais infali- 
gavel semprc no servigo publico, quando iem estado no 
ministerio d o mesmo que tem pedido as autorisagOes.... 

0 Sr. B. Manoel;—A pralica i que fez com que 
esteja boje na minha opiniao. 

0 Sr. Silveira da Motta : — as mais desmedi- 
das que se teem pedido ao corpo legislativo. 

0 Sr. B. Manoel : — E' uma reacgao. 
0 Sr. Silveira da Motta: — Atd lembro-me do quo 

S. Ex. ja pediu autonsagao para reformar a lei da li- 
berdade da imprensa. 

0 Sr. Nabuco: — Nao, senhor. 
0 Sr. Silveira da Motta : — Esta na lei da reforma 

judiciaria. 
0 Sr. I). Manoel: — Jascdeu a prcscripgao. 
0 Sr. Silveira da Motta : — Nao posso, portanlo, 

ver essa repugnancia, essa snsceptilidade delicada com 
que S. Ex. esta contra as delegagOes, quando d S. Ex. o 
padre-mestre das delegagOes. 

0 Sr. Nabuco: —Vamos rcgenerar o syslcma reprc- 
senlativo. 

0 Sr. Silveira . da Motta : — Ora, a uma delegagao 
tao simples, como e a do formar circulos ja creados, como 
d que V. Ex. se oppOe? 

0 Sr. Nabuco: — E' uma quostao entre o povo c o 
governo, em quo, portanto, o governo nao pode ser juiz. 

0 Sr. D. Manoel :— Apoiado. 
0 Sr. Silveira da Motta:— Sr. presidentc, quando 

na camara dos deputados se disoutia a reforma judiciaria 
a quo eu me tenbo rcferido, travou-se um grande debate 
entre o nobre senador pe!a provincia da Babia c o de- 
pulado pela provincia da Babia, boje presidentc do 
conselho, o Sr. Ferraz. 0 Sr. Ferraz oppunha-se 
a algumas das disposigOcs da reforma judiciaria apre- 
senlada polo nobre senador pela provincia da Bahia, e 
oppunba-se cm nome desses principios liberaes; op- 
punba-se a conccntragao dosjurys na cabcga das comar- 
cas, ao negocio da liberdade da imprensa, ao direilo 
de dar certas decisoes administrativas, etc. ; era neste 
terrenoque cstavao os dons illustrcs conlendores. 0 no- 
bre senador pela provincia da Babia, que cnlao pedia 
autorisagao ate para reformar a liberdade da imprensa.... 

0 Sr. D. SIanoel : — Reformar a lei. 
0 Sr. Silveira da Motta: — V. Ex. me esta dando 

quinios a cada momonto, e eu estou dando as maos a 
palmatoria. 

0 Sr. D. Manoel — Nao sou capaz di.sso. 
0 Sr. Silveira da Motta : — Mas nossa discussao o 

nobre senador pela provincia da Bahia, respondendo ao 
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3U .Tcu;so) veslistes as J.ennas do pavao para comhater 
cTprojccto de reforma judiciaria cm nome dosprmcipi 
liberaeg. » 

o Sr. Nabcco: — Nao me referia ao Sr. Fcrraz, era 
a outros quo combaliao o projeclo. 

0 Sr. Silveira da Motta:—Foi ao Sr. Ferraz. 
0 Sr Naruco Foi a outros combalentcs 
;; s

S
b

R' S.LVE.RADA Motta: — Agora, con.o v.qoo nobre 
senador inimigo das autorisa«°®s> ^^ffj^Jp'resenta 
20 dos commissanos do governo, cm vez _ 1 
OSes locacs, posso dizer quo o nobre sen^°rpP

ue e 
vincia da Bahia esta sem necess,df as 
pavao, quercndo fazor o papel do gralba, 
pennas alheias. 

0 Sr. Souza Franco:—Quemseri a gralba com pe 
nas do pavao ? 

0 Sr. Silveira da Motta: — Sr. Presidcnl®!
n

q""° 
quo a lei eleitoral do meu paiz ponha o govern 
orbita legal. (Apoiados da minoria.) 

0 Sr. B- Mangel: — Isso queremos nds todos; os 
meios e que d a cousa. icios c que c a. tuu^a. 

0 Sr. Silveira da Motta: — Quero desviar do pro- 
cesso eleitoral todas as tcntacues, todos °SJT? ' 1 

q lire estao pcrturbando; por isso quero fazer urn. ^ . o governo do precipicio em qne se acha com a 
actual. 

0 Sr. Nabdco;—Vamos a isso. 
0 Sr. Silveira da Motta:-A lei ^ 

eonsagra a eleicao do districto de urn deputado ele.to 
vczes por 50 ou 40 votes, e que vcm represenlar.... 

0 Sr. Naruco;— Agora pdde ser por menos. 
0 Sr. 1>. Manoel :—E' verdade. 
0 Sr. Silveira da Motta:— e que vem re 

prescntar no meio das queslocs geraes os inleresses P 
uueninos das localidades; essa lei, com esse s sterna 
Lo afoutamento, tenho dito sempre desde aue e ^ 
inassou , & a que pOo as nnios do governo a mamr 
somma de arbitlio para corrompcr o processo e ei , 
nara intervir c para perverter a expressao da opiniao p 
blica. Nao ha nenhum meio de e'dcao em qu . . |eS 
verno possa inlluir mais direclamente do que na C 
de pequenas localidadea, ondc o vulto do poten a 'I 
mais proeminente que seja, dcsapparece ante o pre 
d0Canto senhorcs, se acaso queremos um systema 
que approxime o processo eleitoral a fidel^e desejada, 
nao devemos queror aquelle cm que nds . |ltt, 
cemos que o governo pdde intervir mais^ g 
mais efficazmente, como 6 esse da eleifa p • 
de um. Se vds acbais quo o systema da e '1'.' . 
culos de um e tao fraco, se esse systema de e 61 ^ . 
esses vicios, pode produzir esse grande inconyern -. 
entao a consequencia 6 quo em um paiz consliluciona , 
cm um pa'2 Bvre, onde se quer que o governo seja a pn- 
mcira entidade bonesta do paiz, e prcciso liiar ao governo 
o rentaeao de usar dos sens maleficios segundo um systema 
de eleicao que Hie proporciona os mais amplos meios de 

S"'.• governo 1" 
ser falseado, possa ser pcrvertido por 
que Ibe oflerece esse systema eleitoral. 

0 Sr. B. Manoel:—Nao creia nisso. 
n q,: Silveira pa Motta : — Confiado em quo a let 

n Sr I). Manoel: — Ainda bem. ' , .InTTA _ uma vez que so re- 0 Sr. Silveira " V ' inas „„„ so conquislao 
conhece que se aporfeicouo doutrinas, q islas pC. 
principios livres ^ ^'''"/^quencia! senhores, 
quenas feitas na lei de 18oo, 0]JreS senadorcs, 
qu^esu'lei'n'ao^'via ter^ resislencia^los nobres sena- 

dorcs, c que dove mcrcccr 0 apoio do senado... 
0 Sr. 1). Manoel: - (com ironia) Po.s nuol e 

do paiz inteiro.   aperfeicoa- 
0 Sr. Silveira da Motta . P 

mcnio quo traz ao processo eleitoral. 
PeCo dcsculpa ao senado por ter-lbe tornado tanto 

"TS'B. >1AB0«I!Z 
tendo en volado contra a lei de 185&, e wiiuo funda. 
igualmente contra esle Pr03ect°' ® sce que 0 rclato- 
mentar 0 meu ]'oto- A f^Centar a assemble geral 
rio que live a '"^,^0 Bnperio, foi aqui apresen- 
cm 1858, com° 'n j eleicOes, como favoravel ao pro- 

in- - Sc.nhor , Conlra a constiluicao e porquc 
tendia que er'igosa em seus effeitos. A questao da 
acbava que era pengo tilueionalida(je dessa lei 
constitucionalidade ou p proiecto em ambas 

«m.p as camaras, foi samcio , iratamos, nao 
nao e objecto de q^suo Mas, desde q ^ SU1 simplesmcn.e de mod.brar a lu, respeilan e 

base, mas de a rfvoea^.,-Cf,C n0 mcsmo c.aso da 
desde que esla subsnunca ' p principios 
^^r^i^^i-nstitu^na,. 

0 Sr. Yasconcellos ; — Apoiado. 
n q n Manoel: — Apoiado, respeilemosa lei 

passada ms^mo se Irata de reforma, vejamos se e 
fnco istiincional: sao eslas as minbas ideas. 

0 Sr. marqtjez de Olinda : - Mostrarei antes 
tudo que 0 projeclo e inconsl.tucional. 

n Sa D Manoel:—Apoiado. 0 b ' „  Trata-se de fazer eleger 
0 Sr. marqcez de 0l1,ni^ • torril(,rio do uma provin- depulados por uma sccca aeplltados bao de ser 

a trofeleitoL juntos da 

'""seo projecto se timitasse^jfi^'Cumentar'FFmra 
utzs. 1 e-s 

mauler a da lei de 18o5, qu es(.r(!Ver q„e cada 
dara um dcpulado, )

trala.SputadoJi ist0 e. mcnor ou 
maior'numero1 de'eleitores, nao faz quo sejao todos OS 
eleilorcs da I'[lA'"' 'a. • rcsolYido : a lei nos impue si- 

lencio^o'numero de tres e agora objeclo de d.scussao. 
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E, como estc ullitno numero nao condiz com o quo 
prescrcve a constituifao, e forcoso dizer quo o projeclo 
esta comprclicndido na censura quo fiz a rcspeilo do 
projecto que hoje 6 lei. 

Volei tambem contra a lei, senliores, pelos seus cf- 
fcitos na pratica. Ora, quacs sao esses efieilos ? E' ne- 
ccssario que sejao examinados para se ver se, ainda per- 
mitlindo a constiluifao esta alterafao, nds temos fun- 
daraento sufficiente, deduzido dos factos, paraallerara 
actual legislacao. 

0 Sr. D. Mangel :— Apoiado, isso c que (5 argu- 
mentar. 

0 Sr. marqiez de Olixda :—Os factos podem se 
considerar, ou cm relacao aos ar.tos cleitoraes, ou em 
relajao aos resultados das uruas quanto a composivao da 
camara dos deputados. 

0 Sr. D. Maxoel : — Apoiado, essa e que e a 
cousa. 

0 Sr. marquez de Olixda : — Quanto aos ados 
elciloracs, ninjucm pdde avaliar mellior os ados 
pralicados cm exccufao da lei do quo o proprio mi- 
nislro de enlao, aquelle que presidiu as eleicues : e eu, 
com tanta maisrazaome firmonesta autoridade, quanto, 
para destruir a forva da sua cxposifao, foi necessario 
allerar essa exposifao. Senliores, o relatorio do 1807 
diz o seguinte: • ...o se infelizmente a violencia e exal- 
tacao das paixijcs, c a lula dos inleresses, occasionarao 
em poiicos logares, duranle as eleivdes primarias, sce- 
nas desagradaveis , e se em alguns a fraude viciou o 
processo elcitoral  • 

E' o mesmo rainistro que dando conta a assemblea gc- 
ral dos fados occorridos duranle as eleicocs quern de- 
clara expressamenle que as violcncias, as fraudes, sd se 
realizarao em poucos logares. Esta exposicao, niio so nao e 
favoravel a accusacao que se faz .i lei, mas pelo conlra- 
rio e uma demonstracao clara de que nao foi ella a que 
causou esses ados com justa razao reprovados; que entao 
essas violencias, cssas fraudes, deviao ser mais generali- 
sadas e nao praticadas sdmente cm poucos logares. 

0 nobre senador, querendo autorisar-sc com esle rela- 
torio de 1857, disse: (lendo) • 0 nobre ministro mesmo 
confessa que a violencia ccxallagao das paixoes, c a luta 
dos inleresses duranle as cleigoes primarias, derao logar a 
scenas desagradaveis. • E maisabaixo: (Undo) • Confessa 
mais que a fraude viciou o processo eleitoral e allcrou a 
verdadeira expressao das urnas. . .Mas, senhorcs, o rela- 
torio diz: • em poucos logares•, parlc esscncial para se 
entender o sat pensamenlo, que alias foi supprimida 
no discursodo nobre senador a quern me refiro. (Apoia- 
dos.) 

1'assarei ao men relatorio, que foi aprcscntado tambem 
como favoravel a lei. Trala-sc da eleifao de deputados 
por circulos quo dao um so deputado e nao tres; o que 
disse eu no meu relatorio ? (Undo) ■ Attendendo ii conve- 
niencia de reves-sc a divisao eleitoral (coineroja por esta 
expressao, a qual 6 significativa) fcila em execugao da lei 
n. 842, c contra a qual teem apparecido algumas recla- 
raafocs, allegando-se que podia ter sido mais bem rom- 
binada a respeilo de ditTcrenles localidades, resolveu o 
governo  • 

Estas duas expressbes mo.strao bem qual era a intengao 
com que foi escripto o relatorio nesla parte: eu tralava 
da divisao dos circulos em relagao As localidades, c nao 
me occupei com a queslao da eleifao de um, de dous ou de 
Ires ; nao me occupei com o jiroducto, jiara meexprimir 
assim, dos circulos; tralava da maneira por que tinhao 

sido divididos. (Apoiados.) Scndo alias transcripta csla 
parte do mcu relatorio no discurso do nobre senador 
omitlem-se estas cxprcssoes, que sao as que determinao o 
pensamonto com que foi escripto, que era a divisao dos 
circulos cm ccrlos logares. 0 relatorio que apresenlei nao 
pdde, portanto, favorecer a opiniao de que eslou de ac- 
cordo com o projeclo. 

Mas ramos aos factos, as fraudes e as violencias, quo 
sao os fundamentos rom que se quer revogar a lei. Con- 
cedo que houvesse essas fraudes em todas as paries, con- 
cede isso,comquanto nao esleja provado; mas qual 6 o re- 
medio quo dao projecto a esse mal? (Apoiados da miuo- 
ria.) 

Quaes as regras que o projeclo estabelece para os co- 
bibir? 0 nobre senador, que acba que esta lei melbora 
cousideravelmente o actual cslado das cousas, diga-me: 
quaes sao os meios que ella olfercce para se evitar as 
fraudes? 

0 Sr. Silveira da .Motta : — P6Je mclhorar em al- 
guma cousa; eu nao disse que melborava cm ludo. 

0 Sr. D. Wanoel;— Nao melbora cm nada. 
0 Sr. uarquez de Olixda : — Nao sd nao evila as 

fraudes, mai da occasiao a inaiores fraudes, c isto pela 
razao que vou opresenlar. 0 systema da lei de 1855 e 
rouito simples ; cm regra rcunem-se os eluitorcs na cabefa 
do districto, proicde-sc a apuragao, lavra-se a acta, e 
esta concluido o ado. Mas, pelo conlrario, o projeclo es- 
tabelece era regra a divisao do districto cm mais dc um 
collcgio. 

0 Sn. Silveira da Motta : — Sim, senhor. 
0 Sr. marquez de Olixda; —Mais facilidade, por- 

tanto, para as fraudes. Nos dislrictos dc um sd deputado 
lodos os ados cleitoraes terrainSo no mesmo collegio. 
Nos de Ires, porcm, baxendo muilos collegios, pois que 
devem ser tanlos qnantas as cidadcs ou villas, e forgoso 
que as actas sejao enviadas ii camara cabefa do districto. 
Isto admiltido, alii tcrcmos reproduzidas as fraudes na 
conducfio das actas; e lids gabemos que desle modo so 
falsilicarao muilas actas no antigo systema de eleifao 
provincial; e abi tcremos tambem as falsificafoes nos 
depositos das adas na camara apuradora antes da apura- 
fao, e as fraudes na mesma apuragao; fraudes estas, fal- 
lando das ultimas, que nao sao tao faceis no collegio de 
eleifao, porque acbao-se prcsentcs os que tomarao parlo 
na mesma eleifao, o que ludo se evila com a Icidel855. 
Agora, porcm, adopla-se um proresso que facilila lodas 
estas fraudes, as quaes cstavao cobibulas com aquclla lei. 

0 Sn. D. Manoel; — Sent duvida alguma, 
0 Sr. marquez de Olinda: —llecorde-se o nobre 

senador da historia das nossas eleifOes, e veja quantas 
fraudes sc pralicavao, ja nas actas dos collegios, j.i na 
condu'gao dcllas, ja finalmente nas camaras apurado- 
ras. (Apoiados). Veja o nobre senador se o projedo da 
mais occasiao ou nao a que sc ropitiio cssas fraudes. 

0 Sr. Silveira da Motta: —Entao V. Ex. niio 
quer mais a eleifao por provincias? 

0 Sr. marquez de Olixda:—Pcrd6c-me; acleifao 
por provincias d a mesma cousa; nds Iratamos das frau- 
des que o nobre senador diz que a lei prcvine. K eu 
digo-lbe que cssas fraudes que liavia antigamenle c qiu 
linliao ccssado com a lei do 1855 vao ser reproduzidas 
com o projeclo. A isto 6 que o nobre senador dove atten- 
der, para mostrarquo o projei'to corla as fraudes; e se eu 
llic moslrar, como cuido tor feito, quo nao so o projedo 
nao da uma sd regra para remover as fraudes, mas que 
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aitgmenta as occasiucs para ellas, tcrci mostrado que o 
projccto nao so nao Ira?, o hcneficio que se Ihe atlnhae, 
mas que empeiora o cslado das cousas, complicaudo o 
processo elcitoral, e facilitando por issoas fraudc. 

0 Sn. Silveiua da Motta; —E scndo a eleicao por 
provincias nao ha isio? 

0 Sr. Nabixo: — SO na camara da capital. 
0 Sr. marque? de Olinda; — Sim, scnhor; mas por 

is,so mcsmo 6 que digo que fa? reviver as (raudes que 
nasciao desta circumslancia, c as augmcnla. 

0 Sr. Silveira da 
0 Sr. marque? de 

que augmcnta-sc 

Motta : — Augmenla, nao. 
Olinda : — Angmenta-as, pqr- 

0 numero das camaras apuradoras 
rer mai 

actas para a apuracao. E notc-sc mais ■ i""- 
  ia conducfao as actas de 

IS I tasr " —    
Note-sc que ha de haver maior numero de dcposilos de 

,tc-sc mais que, havendo uma 

-las to- so apuracao, podem-se falsitkar na 
um ou dous collegios, que nao e possivel apura .... — 
das; mas, havendo muilas apuragoes, rcdobra o incen ico 
da falsificagao com a ccrteza de que uma so^ a >' 1 

annulla to la a eleicao do districlo, o que ^ 
com a eleicao provincial, cm que era ncc<^arl0 'l 1 

a maior parte dellas. E se, apc?ar dcssa dilBcu t i t c0 

mouiao-sc cssas fraudes, que nao sera agora que as . eleicao inleira ? veja, falsiflcar uma para se annullar a fins, ou se pelo pois, o nohro senador se conscguc scus    - 
contrario cstd favorccendo aquillo que qucr cm 'l ' . .. 

i dissc, uma s6 regra que coluDa de que, nao acho, como ja 
as fraudes. 

Vamos as violencias. 

nmir a — 
as vejo. Tudo fica no que 

As violencias, ou sao pralicadas 
pelas autoridades, ou pelos mcsmos intcrpssa.os,!)'! 
autoridades, rcflro me agora ao governo e aos pres.dentes 
de provincias. Quacs sao as providenC'a.s, per^nto^u, 
quo o projecto contdm para reprimir a in 
lenta deslas autoridades? Nao as 

Considcremos agora os cssa^n'mrnncia 
os interessados nunca se atrevem a exer mcsmos Sa0 
maligna nas eleicOes senao, ou quan ior sabe ten, 
as autoridades do logar, e 0 n0 . vnr CS5as mesmas 
dislo, ou quando teem em sen ■ ^ s llesvarios; 
autoridades, e conUTo coin ellas P;'r' , . s(,nl innuencia 
porque ningucm, um simples Par'llao seatrevc a 
nonhuma, sent oapoio daautorula ■ • ^ mesmo 

violencia. Ora, pcrgunlo cmprcgar cu. e do mcsmo 
sao os encia. Ora, pergum" y. eg ^ os 

modo ja pergunlei a respeito das Ira a exccUrao 
mcios quo estabelece o projecto pa eslado cm 
dessas violencias? Deixa-se tudo 
quo esta. 

0 projecto, 

tudo 
lew vii diminuir a in- 

dissc o nohre sena , . vai tirar esse . . eleicoes; vai urar ess 
IIuoncia i[ue o governo tern nas „ cvslema actual. E 

ue elleexercecom o y ^ iirojccto au. 
e o nohre scnador ^ ^ gieigao em un 

gnienla esse arhilrio. Concentranao- - ,^f.o(]asf|ia. 
sis fa 11 tornao-se a org. circulo do ires,mais fa 11 tornao-se 

pas c a imposicao de nomes... 
0 Sn. Souza Kranco : — Apoiado. 
0 Sn. M ARQUE? DE Ol  

cao por um cm cada circulo. 
0 Sr. Silveira da Motta: 

depressa resistir a um governo 
0 Sr. marque? de Olinda. 

'Dm a um individtto 
Boverno com toda a 

n : — Apoiao"' 
, doquedivididaa LINDA •— •*• 1 

elci- 

_ As chapas podem man 
,10 que a um individuo 
__ As chapas que resis- 

_ .i., autoridatlc; e o 
— s(,",p.rn

C
1l. uma cbapa contra facilidade ,.m^,e

i|ldade domina uma 
/•nm TllLllS 'A 

sao 

tndividJo-"por isso com mais utado eleH-5o de ires do que uma de uro s" 

Lonsmere-se agora a eleicao por pane do inleressado. 
Se a exclusao do candidalopdde, naeleicao de um sd dar 
occasiao a violencias praticadas por esse candidate, esse 
candidato, quando cxcluido da chapa, ha de empre'eir os 
mcsmos esforcos que empregaria so a eleicao fosse do 
um so (opoiados); accrescendo que ha de emprogar seus 
esforcos com mais facilidade, e com tanto raaisempenho 
quanto os resullados sao mais csperangosos, porque a 
eleicao de um so dcpuUido decide da sortc do eleito; mas 
na eleicao do chapa em um circulo que da tresbasta que 
se corrompa, quesc vicie uma ou duas actas em um ou 
dous collegios paraseviciar toda a eleicao. E, porlanto, 
mais esperanca tcra esse candidato de scr coutemplado 
na nova cbapa, a qual, sendo do Ires, p,',dc dar-lhe um 
logar. Vcja, pots, o nobre senador quaes sao as conse- 
qucncias deste syslema. Os cabalislas e os interessados 
sabcm muito bem que a eleicao torna-se nulla quando 
a maioria dos cleitorcs apresenla trabalhos nullos e en- 
tao facil e perturbar um so collegio quo forme maioria 
de cleitorcs para destruir uma eleicao de tres depulados. 

Para moslrar que o projecto nao su nao coarcta mas 
que augmenta o arbilrio, obscrve-se que ao governo se 
deixa a faculdadedc fazer a divisao comoenlender Ora 
k claro que a reuniao de um dislncto a outro pude oil 
corroborar a opintao dessc districlo, ou deslrui-la in'tei- 
ramento, segundo a opiniao do que sc annexar ao pri- 
meiro. Ainda mais: a divisao dc um districlo pdde an 
nullar completamenle a opiniao desse districlo- anne 
xando as duas panes em que for dividido a outros dis- 
tnclos cujos votos dominem as das dnas fraccoes ' 

0 nobre ministro do imperio no scu relatorio'nao fez 
mais do quo repctir as razOes que ja forao produzidas 
nesla rasa e na oulra quando se discutiu a lei oue estl 
actual mente em vigor: -essapouca considerLo qua 
tern umdeputado ele.to por peqncno numero de eleitores 
esses interesses locaes, e os interesses individuaes quj 
fazem intcrvir nas eleicoes os mcsmos interessados 

Senhores, a bisloria de outros paizes, e paizes'muito civilisados, que teemadoptado este syslema, depoe contra 
essas proposiciles Comquanto eleito por um circulo que 
so da um deputado, quando estc sc assenta em seu rcs- 
pectivo parlamento, sabe elevar-sc a alu.ra da sua mis 
sao (apoiados)\ nao se lembra iamais de s.., „ • 
limilada em numero de elcilores eTlc torna ,a0 

dadciro reprcsentante da nacao tal oullT ""I "'T 
pelas eonstituicoes dessos paizes (apoiados) eTo mcf 

(TpolXr8 I,rCSenmnd0na camara dos deputados" 
Digoo mesmoarcspeilodesscs interesses o , se discutiu a lei de 1853 me servT desm QUani10 

mas debaixo de oulra considcraean vf , argumento, 
- r'V0"1 r que, fazendo-se a leic proclamamlo-se a s.,-, 1„ '., f 
para attendcr a essas necessidades parlienl -' 
podendoo governo, nem os proprios dermt utn ' ■ ^ na0 

taes cxigcncias, quo alias se diziaqucsc Uo ®al1SJazer 

governo se collocava em posieao de n.: salisfazcr, o 
.ado quando para uma .nedMa™ ^er mai

s 

argumentos que flzessem ronceber recorrcsse a 

estasse nao preencbessem. Mas nMcf admitU fsupSisi- 
cao dc que os deputados assimeleilos viesc a 

reprcsen.an.es de interesses de l^re0StCn,ar'Se 

Eis alii, Sr. presidente, a quo se reduzem os areumen 
tos contra o projecto. As fraudes isvinm^ 
praticado em todos os tempos nuo e , l i C1,a? 'ccm"so- 
(apoindos); e, so eu quizesse'prcvaleeer- '116 1855 

Dm processes elni,.,™ ™6 das Praticas 

I n-lis; mas 

(apoiados); 
dos outros paizes em* processes efeito^"1"8 Ua.S pratiras 

s os nobres senadores teem Udo'.J!0^"1 refe- 
nuo tao bem coma 
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CU o que se faz na Inglaterra Jurante as eleicOes: loJa 
clla como que csti em revolu.;ao ; nao e sunple5aiente a 
manifestacao de um intercsse moral que faz com que ca a 
urn lome pane nas eleifoes, empregao-se meios violen- 
tos. Eu poderia referir o que se passa nos Eslados Uui- 
dos onde os parlidos organisao-se de modo que no acto 
das'eleicues dividem-se emdoas bandos contranos guer- 
reiao-se, eaquelle que fica vencedor loma conta da urna 
c o oulro retira-se. E' o que aconlece; mas, passado o 
acto tudo torna-se calmo csereno, como se nada tivesse 
bavido Eis aqui o resultado dus costumes, qandoentrao 
na inteiligencia do povo, e i-ara formar esses babitos da 
vida conslitncioual e que devemos trabalbar. Conside- 
rada a questao por este lado, nao existera factos que de- 
jcrminem a necessidade de uma reforma. 

0 Sr. D. Manoel : — Esta e que i a questao. 
0 Sr. marquez ue Olinda :—Considerarei agora a 

questao pelo producto das urnas; devo declarar alto e bom 
som que o resultaJo foi o mais salisfactorio possivel, 
porque nao vejo na camara dos deputados senao lalenlos 
brilbantes, amorda ordem, senlimentos nobrese elevados, 
c principios de uma bemenlendida liberdade. (Apoiados.) 

Ora, senbores, a vista de tal resultado, que de«mentiu 
todas as prevencoes, declaro quo naosoueu,nao devemos 
ser nds que volamos contra a lei, que devemos vir 
aqui sustentar a sua revogagao. Se essa let, cujos effeitos 
cu tcmia— 

0 Sr. D. Manoel: — E eu. 
0 Sr. marquez ue Olinda-:— ... desmentiu comple- 

tamenle na pratica o meu juizo, acho-me desaniu.do 
contra ella. 

0 Sr. D. Manoel: — Apoiado. 
0 Sr. marquez be Ounda : — Os factos que eu 

roceiava e que me levarao a votar contra nao se pro- 
duzirao. 

Se acaso os factos postcriores vierem destruira pri- 
meira experiencia que se fez da lei, entao tratemos de 
revoga-la. Por ora nao, senbores; por ora nao se apre- 
senta esta necessidade. (Apoiados.) 

Senbores, ba ccrlas leis que uma vez feilas nao se 
revogao facilmente.... 

0 Sr. D. Manoel;—Principalmenle a eleiloral. 
0 Sr. marquez de Olinda ; — nao sc revogao 

sem que motivos os mais poderosos, e que saltern aos 
olbos de todos, exijao essa rea ogagao : neste caso esta a 
lei de 185* (Apoiados.) 

Uma lei eleiloral importa uma constiluigao; se que- 
remos infundir no paiz ideas de estabilidade nas nossas 
insliluigOes, e necessario comegarmos por um respeito 
profundo aquellas leis que com ellas estao inlimamento 
connexas. 

Quando se fez essa lei, o principal fundaraento, a uni- 
ra base que se allegou paraisso, foi a necessidade deque 
lodas as opiniOes livessem enlrada e fossem rcpresentadas 
na camara dos deputados. 

0 Sr. D. Manoel : — Tal qual. 
O Sr. marquez de Olinda:—Essa convicgao pas- 

.-ou dos oradorcs para a populagao; nao se fallaassim a 
promcssas tao soleranemente feilas (apoiados, muilo 
hem! da minoria) pcrante as camaras e pcranle o 
paiz! 

O Sr. ministro DOS negocios estranoeiros : — 
Quem foi que taltou? l)e ccrlo que nao foi o gabinete 
actual. 

AGOSTO DE 18C0 

0 Sr. marquez de Olinda: —_N5o terei duvida 
alguma em concorrer para a revogagao da lei 
apparcrerem os factos; mas onde estao esses factos? 
Considerando cu impolilica esta revogagao, como ja disse 
{e uma verdadetra derogagao); considerando-a eu impoli- 
lica e inconslilucional, coma acabo de dizer, nao posso 
dar meu voto a este projecto. 

Quacsquer que sejao, pois, as disposicdcs dos seus 
paragrapbos secundarios, para mini clle pecca pela sua 
principal disposigao. Se se limilasse a algumas allera- 
gOcs, mantendo a base primaria, eu talvez Ibe desse o 
meu voto ; mas como esUi nao posso. 

0 nobre senador, enlre outras cousas sobre quo dis- 
correu, apresenlou as incompatibilidades. Com effeilo, 
o projecto augmcnta as incompatibilidades, c cm seu fa- 
vor o nobre senador allegou o ser esta doutrina do parlido 
liberal. Senbores, cu aprendi com os metis meslres, 
muilos dos quaes aiuda se achao nesta casa, que as in- 
compatibilidades sao offensivas a constiluigao, por isso 
quo tiriio dircilos polilicos a quem a constiluigao 
os da. 

0 Sr. D. Manoel : — Esta na casa o Sr. Euzebio de 
Queiroz? 

0 Sr. marquez de Olinda : — Aprendi esta doutrina; 
ella foi scmpre sustentada pelo partido conservador, e e 
boje o mesmo partido conservador o que vein ampliar as 
incompatibilidades 1 Se o parlido conservador prescinde 
assira da observancia rigorosa da constiluigao, quearma 
podera oppbr ao parlido liberal quando insislir nos co- 
rollarios dos seus principles, agora pelo mesmo parlido 
conservador admillidos? Sera a constiluigao respeilada 
pelos liberaes, quando vds racsmqs sois os que a aban- 
donais? (Apoiados.) 

0 Sr. D. Manoel : — Muito bem ; isso nao tern replica^ 
0 Sr. marquez de Olinda: —Eu, pois, como conser- 

vador, continuo a observar a constiluigao em todas as suas 
disposigoes, conliniio a rcspcita-la em todos os seus 
pontos c virgulas; o farei por fim a segninte obscrvacao: 
A constiluigao Iraz a declaragao de materias constitucio- 
naes c de materias nao constitucionaes, dizendo que estas 
podeni ser alteradas pela forma ordinaria das leis.—Com 
effeito, 6 isto uma declaragioexpress®da constituigSo; mas, 
senbores, lembremo-nos bem de que, quando a consti- 
luigao rolloca entrc os seus preceitos alguns desses quo 
clla mesma declara que nao sao constitucionaes, com isto 
sil ella reconbece um caracter particular de gravidadc 
nessas materias, e com isto so tem chamado a altengao 
das camaras quando se trata de revogar essas disposigOes, 
que alias nao sao constitucionaes, isto e, quepodemser 
alteradas pela forma ordinaria. Se, pois, deve haver essc 
escrupulo, pelo simples facto de que esses objectos estao 
regulados na constiluigao ; se deve bavcr es rupulo mais 
acurado do que na revogagao das leis ordinarias, e isto 
porque o objecto esta compreliendido em uma lei irre- 
vogavel, com quanto mais cantela nao dever-se-ba pro- 
ceder quando, depois de adoptada uma doutrina dessas, 
se propoe sua revogagao? 

0 nobre senador pela Babia trouxe a fabula do pe- 
queno pastor com os lobos. Senbores, se a fabula do pe- 
queno pastor e uma ligao para os pastores imprudentes, 
e tambcm uma ligao para aquelles quo negao soccorro ao 
pastor nas occasiues necessarias. Estejamos sempre at- 
tentos, porque nem scmpre o pequeno pastor se illude 
com a presenga dos lobos. (Apoiados.) Eu applico a 
fabula, nao ao nobre senador pela Babia, que esta na 
minba opiniao, mas aos nobrcs senadores que com 
tanla facilidadc estao barateando a interpretagao da con- 
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sliUiivao. Senhores, tenhamos principiasfixos (apoiados), 
scjamos colierentes (apoiados)', as incampatiliitidades sao 
ou nio conlrarias a constiluirao? 0 partido fonservadnr 
sempre disse quo sira; esta sua doulrina elle a siislentou 
em 1853, combatendo a li i de 19 de selcmbroque a al- 
terou, e em outras occasioes em que se tem tratado desta 
materia; c este mesmo parlido, senhorcs, e o que agora 
quer ampliar as incompatibilidades ? 

0 Sa. D. Manoel : — E' por isso que o Sr. Euzebio 
nao esla na casa. 

0 Sr. marquez de Olinda : —Sr. prcsidenle, o nobre 
senador expendeu varias doutrinas sobre as quacs se 
podem fazer muitas observatues; mas creio ler tornado 
em consideracao o objecto pelo lado essencial que elle 
apresenla. Concluirei dizendo quo o projeclo, al^m de 
inconslilucional e impolitico, augmeuta o arbilrio do 
governo, facilita as fraudes nas cleicocs, agufa mais o 
desejo do emprego das violencias ptdo mais amplo elToilo 
tlestas do que o da lei actual. 

Porisso, Sr. prcsidente, voto contra o projecto. (Muito 
bem I muito beml da minoria.) 

Dada a bora.o Sr. prcsidente declarou adiada a discus- 
sao , e deu para ordem dodia da seguinle sessao: 

2' discussao do pareccr da mesa sobre o augmento de 
prestacao a ernpreza do Correio ilercantil para a publi- 
cafao dos Irabalbos do senado; 

GontinuacSo da discussao adiada ; 
2" discussao da proposivao da camara dos depulados 

elevando a 24 o numero das loterias ji concedidas ao 
Iheatro lyrico desta cidade. 

Levanlou-sc a sessao as 3 boras da tarde. 

Bi'ggao 
EM 10 DE AGOSTO DE 18G0. 

I'RESIDENCIA DO SR. MANOEL IGXACIO CAVALCAXTI DE 
LACERDA. 

Suhmario. — Expcdiente. — Uequerimcnto de urgencia 
e discurso do Sr. I). Manoel. — Primeira parle da 
ordem do dia. — Publicaeao dos debates do senado. 
Discurso do Sr. D. Manoel. Approvacao do parecer 
da mesa.— Segunda parle da ordem do dia. — Dis- 
curso do Sr. Souza Franco. 
A's 11 boras da manba o Sr. presidente abriu a ses- 

sao, cstando presentes 30 Srs. senadorcs. 
Lida a acta da anterior, foi approvada. 
0 Sr. 1" secretario deu conla do seguinle 

EXPEDIE.NTE. 
Um aviso do ministerio dos negocios do impcrio, re- 

metlendo um dos autograpbos de cada uma das resolu- 
tocs da assemblea geral que autorisao o governo para 
rnandar matncular c admittir no 1° anno da faculdade 
de mcdicina desta cidade e na de direito do Recife a Josi 
I'creira da Costa Motta, Sergio Jose de Oliveira Santos e 
Ctanoel deAndrade Martins Vallasques, mediante appro- 
vifao de alguns preparalorios; nas quaes rcsolurucs Sua 
Plagestade o Imperador consenle.—Kicou o senado intei- 
rado, e mandou-se communicar 4 camara dos depu- 
tidos. 

Outro aviso do ministerio dos negocios da fazenda, 
remetlendo o mappa n. G21 das operarOcs occorridas na 
wesao da substituicao do papiel-moeda durantc o mez 

de julbo ultimo. — Foi remettido a commissao dc fa- 
zenda. 

Um officio do 1" secretario da camara dos deputados 
acompanbando as duas seguintes 

Proposifues. 

1« A assemblea geral resolve: 
• An. 1.° E' approvada a pensao annual de 200/)' 

concedida por decreto de 19 de junbo de 1800 ao guarda 
nacional da 2" companhia do 1° batalhao do municipio 
da capital da provincia de Goyaz Josd da Silva Gui- 
maraes. 

• Art. 2.° O agraciado percebera a raerce desdc a 
data do decreto que a concedeu. 

• Art. 3.° FicSo revogadas as disposicues cm con- 
trario. 

« Pago da camara dos depulados, em 8 dc agosto 
de I860. — Conde de Baependy, presidente.—Antonio 
Pereira Pinto, 1° secretario. — Candida Mendel de Al- 
meida, 2° secretario. • 

2." • A assemblea geral resolve: 
■ Art. 1.0 E' dispensado o capitao graduado do estado- 

maior da 2a classe do exercito Francisco do Rego Barros 
Falcao da restituigao que por desconlo de seu soldo esta 
fazondo o tbesouro nacional, da quantia do 771^! por elle 
percebida na qualidade de recrutador na provincia da 
Parabyba, repondo-se-lbe o que ja liver pago. 

• Art. 2.° FicJo revogadas as disposigOes cm con- 
trario. 

• Pago da camara dos deputados, em 8 de agosto 
de 1800. — Conde de Daependg, presidente.—Antonio 
Pereira Pinto, 1° secretario.—Candida Mcndes de Al- 
meida, 2° secretario. • 

Forao a imprimir, nao estando ja impressas. 
Ficou sobre a mesa, para ser cxaminada e appro- 

vada, a folba do subsidio vcncido pelos Srs. senadorcs 
no 3° mez da prcsente sessao. 

recuerimento de urgencia. 
O Sr. D. Manoel juslificou e mandou a mesa o 

seguinle 
Kequerimenlo. 

• Requeiro que o projeclo relativo a aposcnladoria 
dos magistrados, ja approvado em P discussao, seja dado 
para ordem do dia de amanha na P pane. Pago do se- 
nado, 10 de agosto de 1800.—D. M. A. Mascarenhas. • 

Foi apoiado e rejeitado. 
Comparecerao no decurso da sessao mais 9 Srs. 

senadores. 
PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

rL'BLICAgXO DOS debates do senado. 

Entrou em ultima discussao o pareccr da commissao 
da mesa sobre o augmento de prestagao a ernpreza do 
Correio Mercantil para a publicagao dos trabalhos do 
senado. 

O SR. D. MANOEL: — Sr.presidente,eu beidevolar 
na 2a discussao como na P; isto e, a favor do parecer 
da mesa, que me parece.nao su de equidade, como se diz 
nelle, senao dejusliga. 

Quando V. Ex. contratou com os emprczariosdo Cor- 
reio Mercantil a publicagao dos trabalhos do senado 
foi de cerlo tendo em vista o que aconleceu em annos 
passados. 0 senado trabalhava de ordinario duas boras e 
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meia atd tres horas, muitas vezes nao havia casa, c entao 
cs emprezarios do Correio Mereanlil entendirao quo 
jwiienao com 4:500;$ fazer todo o service; mas depois 
das cmendas quc passarao cslo anno, depois quo o sena- 
do trabalha scmpre qualro horas, com elloito o trabalho 
cresccu, e cresceu cxtraordinariamenle. E , porlanlo, pre- 
ciso relribui-lo, e eu cntendo queos emprezarios pedirao 
pouco em relacao ao trabalho quo teem; mas elles pedi- 
rao mais 500S por f1162. e Por tss0 n50 es,ou Oisposto a 
dar-lhes mais do que dies pedirao. 0 que ou quero 
observar agora e o scguinte, e e por isso que podi a pa- 
lavra; V. Ex. tern na mesa o famoso requerimento das 
seis assignaturas.que ando morto para disculir, mas com 
tanta infelicidade que ate agora nao se deu para a ordem 
do dia, e tenho andado do tal modo quo o meu cuidado 
dia e noite i o requerimento. 

0 Sr. presidexte : — A discussao e sobre o paroccr. 
0 Sr. D. Manoel ; — Eslou fallando sobre o parecer, 

como V. Ex. observara depois. 0 requerimento das seis 
assignaturas, se for approvado, nao traz consideravcl 
augmento de despeza? Pois o contrato com os empreza- 
rios do Correio Mereanlil pdde deixar de ser allerado? 
0 trabalho nao vai ser augmentado com mais duas horas? 
E os pobres empregados da casa, a com era r pelo digno 
oflicial maior.queja esla alcaneado em anncs, hao de hear 
aqui ate 5 horas da tarde? E esse enfermo official encar- 
regado das actas pdde cstar trabalhanjo na sua mesa seis 
horas conseculivas? E' de justifa que a todos os empre- 
gados se abone uma gratificagao, e por isso eu eslou in- 
clinado a mandar uma emenda, elevando a 7:500S a re- 
tribuicao dos trabalhos do senado, e ao mcsino tempo 
pedindo que a mesa proponha uma gratificacao aos em- 
pregados da casa. 

Se com elTeito passar o famoso requerimento das seis 
assignaturas, convidarei os meus amigos a que mandem 
vir para o senado o seu janlar, c tcremos o prazer de nos 
reaninnos em uma das salas do senado, para ir comendo 
bons petiscos emquanto falla um dos nossos amigos. 

0 Sr. presidexte: —Mas islo nao esla em discussao. 
0 Sr. D. Manoel: — Oh se esta! Estou-me ja preve- 

nindo para o quc der e vier. 
Nus fiearemos aqui ale 5 horas da tarde, e os refor- 

madores do regimento estiio conversando na sala da frente, 
fumando charutos c dando grandes gargalhadas, e a 1 
bora vao passeiar para a rua do Ouvidor, ou Iralar dos 
seus interesses parliculares. 

0 Sr. presidentf. :—0 Sr. senador nao pdde fazer 
insinuarScsxlesta ordem. 

0 Sr. D. Manoel:—Insinuafiies! Sao faclos que 
V. Ex. esta presenciando todos os dias, e seguramente 
naocscapao a attencao dos que nos observ.io nas galerias. 

0 Sr. presidexte: — V, Ex. deve-sc cingir a ma- 
teria. 

0 Sr. D Manoel : — E' porque V. Ex. me deu um 
aparte, e eu qucria mostrar que V. Ex. nao era muito 
justo quando me observava que eu fazia insinuacOes, 
como se o historiador que refere factos vcrdadeiros lizes- 
se insinuacdes 1 

Se os taes reformadoros do regimento a 1 bora da 
tarde vao-se relirando desta casa e nos deixao a sds 
o que fara quando passar o requerimento das seis 
assignaturas, que da mais duas horas de trabalho? Ja se 
ve que V. Ex. ha de Hear so nessa cadeira; nao sei se tcni 
a compnnlna do Sr. 3° secrclario, qne tambem assignou 
0 famoso requerimento quc esta sobre a mesa. 

Se V. Ex. enlenderque posso mandar a emenda de que 
fallo, queira tor a bondadc de declarar. 

0 Sr. presidexte : — A emenda nao pdde tor logar 
agora. 

0 Sr. D. Manoel: — Pois bem 1 A V. Ex. cumpre 
attender a sorte dos tachigraphos e dos empregados da 
casa. 

Daila por finda a discussao, foi approvado o parecer. 

SEGU.VDA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

REFORSIA eleitoral. 

Conlinuou a 2a discussao, adiada pela bora na sessao 
antecedenle, do art. 1" e seus paragraphos da proposicao 
da camara dos depulados que allera algumas disposirues 
da* legislacao eleitoral, com as emendas do Sr. Yasconccl- 
los apoiadas na referida sessao. 

0 SR. SOUZA FRANCO:—Parecia-inc que o dis- 
curso profcrido hontcm no (im da sessao pelo muito 
honrado senador pela provincia de Pernambuco teria res- 
posta da parte daquelles quc sustentao o projcclo. Parc- 
cia-me quc teria resposta, porque, se ha da parte dos 
sustenladores do projecto propositq de o fazer passar 
acreditado, nao deviao de forma alguma deixar de res- 
ponder aum discurso lao luminoso, a um discurso quc 
deslruiu lodas as bases do projecto em discussao, a um 
discurso que, alem da forca da razao, alem do vigor dos 
argumcntos, tern cm sen favor a autoridade da pessou 
para o fazer calar na opiniao publica. Senhores, o esty- 
lo dos parlamentos, quando se pretende fazer passar 
qualqucr medida, e sustenta-la, e acredita-la, revezan- 
do-sc na discussao os quc fallao prd aos quc fallao con- 
tra ella. 

Nao se diga que os nobres senadores, negando-sc a 
sustentar o projecto, negando-se a conleslar as palavras 
respeitaveis do nobre senador por Pernambuco, quercm 
evitar a protelacao. A opposiCao ne.ste projecto nao tern 
apresentado mcios de protelacao; nao so pdde chamir 
protelacao um discurso que flz para mostrar que o regi- 
mento devia sercumprido, havendo uma segunda discus- 
eussao por paries; e mesmo um sd discurso sobre a 
ordem,sem ser seguido de mais algum requerimento, nao 
e proya de que se queira proletar. A opposicao ao pro- 
jecto, isto e, aquelles qne nao acreditio nas vantagens do 
projecto, eslavao e estao delerminados a discuti-lo e 
nao a deraora-lo; eslavao e estao delerminados a isso 
tanto quanlo seus sustenladores se moslrarcm dispostos 
tambcra a cxphca-lo, a sustentar sua medida. 

Se a discussao continuar altcrnada na sustentafib con- 
tra a impugnafao.nao tenhoduvida em affirmarque, nem 
eu, ncm meus amigos, usaremos do meiode protelacao Se 
porem a maioria em logar da disculir o projecto, quizer 
leva-lo de assalto a forta de votes, I.abilita-nos para 
termos razao em qualquer meio de qne tancarmos mJo 
para oppormo-nos a esse procedimento. A maioria oil 
os sustenladores do projecto nao fazem bem em nao dis- 
cuti-lo, em nao suslenta-Io; nao fazem bem para a di- 
recrao dos trabalhos do senado; nao fazem bem para os 
creuitos do projecto entre o povn, se ercditos pVIc obter 
uma medida desta natureza f E' forear-nos a muito, 

0 Sr. Silveira da Motta:—Estao fervendo os re- 
querimenlos de urgencia. 

0 Sr. Socza Franco: — Algum requerimento ile ur- 
gencia que tern apparecido nao tern entrado pela bora 
destinada para a discussao desle projecto; desdc quc 
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chcga a liora dcstin.ula para a 2' parte Ja ordcm do dia 
mn"aem apresenla ncnlium requerimento de urgencia, 
ningucm cmprega o menor meiu prolelalorio, deixa-sc 
quo a discussiio continue. Se porem, sois vds que nao a 
quereis, se nos qucrcis cansar, se nos quereis levar a 
forca de votos silenciosos, nao vos queixeis depots de 
quo lanccmos mao de rneios protelalorios. 

0 Sa. Silveira DA Motta; — Tent-se pedido a palavra 
a favor de pensOes. 

0 Sr. Souza Franco;—A minoria tem direitos, c o 
primciro direito e ser convencida; e, desde que nao nos 
convcnccin,dao-nos direito aempregarjesses meios. 0 nobre 
senador disse:«At6 pedent a palavra em favor depensfles. • 
Senliores, quando se admirou quo em urn parlamenlo se 
diseutissem pensoes? 

0 Sr. Sii-veira da Motta; — Que ninguem contcsta. 
0 Sr. Souza Franco : —Quando se admirou que em 

uma crise financcira se procure indagar se esse meio de 
dospeza dos dinheiros publicos tem justifioajac ? 

O Sr. Silveira da Motta : — Nao foi isso o quo os 
senborcs llzorao. 

0 Sr. Souza Franco : — Vou adiante. Quando se 
estranbou que um senador ou urn deputado, que deve ze- 
lar os creditos de sua propria camara, os creditos do 
corpo legislative, venha demonstrar em poueas palavras 
duo esses dispondios dos dinbeiros publicos sao justi- 
ficaveis, para que se nao repita que se estao gastando os 
dinbeiros publicos injustificadamente ? E essa meia 
bora quo gastamos bontem justificando pcnsocs que faz 
falta ? Doeriao ao nobre senador o aos seus amigos 
cssas poucas palavras ditas para remcmorar services 
que nenbum de nds ousa conteslar ? 

0 Sr. Silveira da Motta : —For isso racsmo que 
ningucm contestou. 

0 Sn Souza Franco : — Eu conliniio ; nem por 
true ningucm contesta somos dispensados de justibcar a 
despeza e do render bomenagem aos services rclevautes. 

0 discurso do nobre marqnez de Olinda, discurso forte na argumentacSo, discurso notavel pelo prcstigio do ci- 
dadao quo o recilou, precisa resposta se no nosso paiz 

„ (,uer fazcr com que as leis passcm acrcditadas . 
se norL osnobrcs senadores naoqucrem isso ; se que- sc, Porem'°8" m p0r Votos; se querem impora 
rem ^nntide a nacao que nao reconl.ece a necessidade 
r.n n edida sc querem leis desprestigiadas, entao os 
meios d'o que lancSo mao a.guns dos nobre. senadores 
gerao mais Obrigado a lomar mais de 

Eu sinto Unto questdes, quanto devo cenfes- 
uma vcz a palavra no i trCK0 nmito as ques- 
sar que ba mmtos ann ^ - inens estulos sao 
tSos politicas. 11a mmtos _ onl as qucstoes, nem 
cspocioos, e quo eu nao nae occupo com as q ^ 
cleitoraos, nem iioliticas, s j obrigado a es- 

eessnladd de p ^ seprctende de.tar abaixo 
(■spuTto do inn o ^ Ii0ssa5 |eis regulamenta- 
pedra por P ' rnais unla raz5o por que eu deseja- 
res (^Poia \rn r, oargo de outros oradores; e mais 
ria vcr a Jlscos'a0 si,ll0 ser obrigado a entrar nesta 
uma razao por q"c 

discussao. razj0 icnbo para fallar imme- 
Senhores, uma , Yra presligiosa do nobre se- 

diatamcntc depois da palavra i 

nador por Pernambuco, vendo-me acanbado por ter de 
desenvolver em termos muito raenoa sublimes e energi- 
cos, com menos forca e com palavras menos presligiosas 
alguns dos argumentos quo ja forao cmpregados por esse 
nobre senador; sao as palavras do bonrado senador por 
Goyaz,quando se admirava da contradiccao dos liberaes 
quando nao aceitao esta medida de favor,quando nao acei- 
tao eslas vantagens que o nobre senador cntende que se 
quer fazer as ideas liberaes. 

Scnbores, e ja um grande triumpho que boje se falle 
tanto cm iddas liberaes, e j:i um grande triumpho que 
aquellcs que se envergonbavao at6 de que se Ibes pu- 
desse applicar esse epitbeto digao boje; « Somos mis os 
verdadeiros liberaes » ; d um grande triumpho que e 
preciso assignalar; 6 um triumpbo dovido a perseveranca 
dosbomens que teem sido sempre tao moderados como dc'- 
viao ser; a perseveranca dos homens que teem mostrado 
praticamenle que nao baanlagonismoentre as iddas libe- 
raes e as verdadeiras ideas conscrvadoras; quo nao ha an- 
tagonisrao cnlre os principios democraticos da constitui'cao 
e seus principios monarcbicos ; que esses quo sao li- 
beraes desta forma sao tao verdadeiros sustenlaculos da 
monarchia como aquelles que sao verdadeiros conserva- 
dores. (Apoiados.) 

Hoje falla-se com o maior clogio nesscs caracteres dis- 
tinctos que desappareceriio de sobre a face do BrasU 
deixando recordacoes as mais bonrosas; os Verguoiros 
OS Paulas Jouza, os Pindares, e lantos outros membros 
distinctos do parlido liberal, sao citados boje com elogio 
com respcilo, quando no outro tempo nem se Ihes .ip-I 

r>-> I/-irriv nic micciaoo rl~ mittia um logar nas commissOes da camara a que ner 
tenciao; quando em outros tempos nao se admiltia 
tivessem nenbuma cspecio do capacidade administraliva I que 
Esses que duranle a sua longa vida forao votados "i'ex- 
ciusao complela da administracao do paiz sao hoje ci~ 
lados como oraculos. Temos ganbo,porianto,muito grande 
caminbo; c assim devia scr, porque a apoca marcba no 
seutido das ideas liberaes moderadas; porque o mundo 
caminba para o credito do systema rcpresenlativo e aind 
aquelles que Ihc oppunbao barreira e que con'tinuao a 
adultera-lo nao podem deixar de figurar ao menos 
estimao cssas ideas, que sao sectarios dellas e que 
boje dispostos a promove-las. slao 

Nao me lembro agora desse dito, creio quo a resn 'i 
da inveja, ou de que • postbuma amiga dos mortos It 
aborrece os vivos . para o citar nas proprias palavr 
porque nao live occasiao de o examinar e nao m' • • r, , • nao m6 recordei senao agora. Esses elogios aos mortos nao indicac 
tndo que as ' ^1 1  
eslejao em 
ludo que as ideas que dies sustentarao estejao cm creiP?" 
eslejao em verdadeiro favor na opiniao dos q„o as 
baterao sempre, e e por isso que o nobre senado/ "i!"" 
Goyaz prelende acbar-nos em contradiccao com cs 
bomens, que ids temos o prazer de seguir, dc nnniCS 

seus mesmos principios. ' llp-r 
Nao estamos em contradiccao, saiba o nobre sen 1 

nao somos senao os discipulos aprovoitados desses anA ' 
caracteres, nao para os igualarmos, nao cbegamos a , dos 

mas para seguirmos suas pisadas. Nao merccemos m."10' 
nos diga cm face que rejcilamos incoberentos as i t"80 

de liberdade. As de liberdadc exagerada nem elles as ou" 
zerao nem nds as quercmos ; mas as ideas liberaes con 
sagradas cm nosso codigo fundamental, as ideas liber 
sem as quaes a mantenca desse codigo sagrado nao ^ 
firme, porque nao pOdo scr firme senao com o eoncn. 
de todos aquelles quo commungao nas iddas one ,S0 

estao consagradas, o nao daquelles que dia por dm nelle 

cao uma pedra desse magestoso cdificio. arrari- 
' Senhores, enlrando no exame do discurso ■ urso do nob re 

33 
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senador, proponho-me, sg tivcr tempo e forcas,a tlemon?- 
trar os vicios da argumentafao de S. Ex., a demonstrar 
os vi dos da argumentacao de todos os principaes defen- 
sores do projecto na camarados depatados,e proponho-me 
sujeitando-me alias a censura do que sou protelador, 
porque nao e senao usando da palavra que se pode 
demonstrar o vazio dos discursos com que so pretendcu 
justilicar a relorma eleitoral. 

la me esqueccndo, sonhores, do que temos cliegado ao 
ponto em que a primeira virtude no parlamento se qucr 
que seja o silencio; em que os principaes oradores da 
maioria, quando lomao a palavra, comecao por se descul- 
parom sempre de tomar o tempo a casa 1 Nao sito os 
oradores so, ale os Srs. ministros o fazem ; e vou citar 
palavras de um ministro antes de entrar no exame das 
proposicoes de meu honrado collega, que alias, procu- 
rando com muita habilidade tudo quanto pudesse haver 
om defesa do projecto, pareceu aquelle mineiro, o mais 
hahilitado nos processes aperfeicoados da epoca, que, 
esforfando-se por extrahir ouro do barro ondo nao exis- 
tia, suas retortas, sens instrumenlos derao-lhe em resul- 
tado sdmente pd e terra ; ouro nao enconlrou; nao por- 
que o mineiro nao fosse habil nos meios de o extrahir, 
mas porque nao havia ouro naserra donde elle o tentava. 
Quando fallo em ouro o nobre senador bcm sabe que 
uso de uma metaphora. 

0 Sr. Silveira da Motta : — Nao gosto de dar qui- 
naos. 

0 Sr. Socza Franco: — 0 ouro que se nao descobrc 
sao as vantagens, as bellezas do projecto; o nobre 
senador procurou nelle disposifues que melhorem o re- 
gimen eleitoral no sentido de garantir a liberdade e prin- 
cipalmcnle a sinceridade das eleitoes, e este ouro nao o 
encontrou. 

0 Sr. Silveira da Motta : — Nao rcclamei nada, 
aid agradeto a V. Ex. a bondade que acaba de tor para 
comigo. 

0 Sr. Souza Franco : — Eu c que me achei obri- 
gado a dar estas explicagbes. 

0 Sr. Silveira da Motta : —E' uma generosidade 
grande conceder que sou mineiro. 

0 Sr. Socza Franco ; — E' bom mineiro. 
0 Sr. Silveira da Motta : — Ilavemos de ver hoje 

ouro. J 

0 Sr. Socza Franco : — Ja uma voz fallando cm 
ouro houve alguem que quizesse entender que eu dava 
as minhas cxprcssues outroalcance que ellas nao tinhao; 
nao vejo hoje o menor signal do tomar as minhas ex- 
pressues em mao sentido ; mas quiz evitar toda a possi- 
bilidade de que alguem o pensasse. 

0 Sr. Silveira da Motta: — E' uma metaphora 
aid espmtuosa. V. Ex. nao se escandalisa de quo eu o 
chame poela ? 

se hi \i SotZA ' ''ANC0 : A's vezes at6 c preciso se-lo. Mas vamos a citaCao da pane do discurso dc um 
ministro de estado. V. Ex., Sr. presidente, faz-me fa- 
vor de mandar vir os Annaes da eamara dos dep,dados 
uassessues de juuhodeste anno. 

O Sr. Silveira da Motta : — De junho creio que 
nao appareceu ainda. 

0 Sr. Souza Franco: — Sei que esta distribuido por 
toda a parte. 

nado SK' presidente ; — J,5o vierao ainda pora o se- 

u Sr. Socza Franco:—Pois o senado nao recebeu 
ainda os annaes da camara dos depulados do mez de ju- 
nho f I'ois nao podemos ainda scrvir-mo-nos no senado 
dos discursos quo naquella camara se proferirao duranlo 
csse mez ? 

0 Sr. Silveira da Motta : — Temos os jornacs; 
compihi'.ao creio que nao ha. V. Ex. ha de rccorrer 
ao Jornal do Commercio. 

0 Sr. Socza Franco: — Ja tenho em casa o volume 
dos Annaes. 

0 Sr. Silveira da Motta; — E' uma felicidade sua. 
0 Sr. Souza Franco: — Se c felicidade desejo que o 

senado tambem a tenba, e seja sempre aquelle quo re- 
coba em tempo todos esses documentos quelbesaode- 
vidos por contratos com os edilores do Jornal do Com- 
mercio. 

0 Sr. ministro do impcrio, tendo enlrado para o mi- 
nisterio em 10 deagoslo do anno passado, tendo tornado 
assento na camara desde dias de abril, dizia no dia 10 
de junho, isto 6, 40 dias depois do abcrtas as camaras, 
c pcrto dc GO dias desde que ella se cslava reunindo e 
S.Ex.tinha comparecido na camara, as palavras que vou 
Icr o devein ficar na memoria do todos. Irci tira-las do 
Jornal do Commercio, visto quo nao trouxe o meu vo- 
lume dos Annaes do junho. 

O Sr. Silveira da Motta : — Ila do maiosdmcnte. 
O Sr. Socza Franco ;—11a tambem dc junho. 
O Sr. Silveira da Motta:—V. Ex. anda muito 

adiantado sempre; reccbeu adiantado. 
O Sr. Souza Franco: — Nao recebi, oblivo sem ser 

como senador. (Examinando a pasla.) Vejo agora quo 
nao tenho tiras do discurso do Sr. ministro do impcrio, 
mas felizmentc cncontro o volume,que suppunha nao tor 
trazido ao senado. 

O Sr. Silveira da Motta.—V. Ex. anda semnrede 
pasta. 1 

O Sr. Souza Franco: — Ca esta, para que o nobre 
senador se desengane : {Undo) • Annaes do parlamento 
irasileiro. Camara dos deputados, desde abril atu a 
scssao de 30 do junho deste anno. Sessao dc 20 
de junho. 0 Sr. Almeida Pereira, ministro do impcrio. 
Silencio :—Sr. presidente, cntendi convenienlo o mesmo 
me cabia o dever de nao fatigar a attenfao da camara, 
senao, quando a isso fosse impellido por molivo 
ponderoso, por necessidade indeclinavel. . 

Note-se que d um ministro que o diz 40 dias depois 
do comefados os trabalhos ; note-se que e um ministro, 
que no syslema represenlativo tern a obrigagao e o cos- 
tume do dirigir as discussuos, do tomar parte nellas, de 
exprimir o pensamcnlo do govcrno, o que 40 dias de- 
pois diz que vai fallar pela primeira vcz para nao fatigar 
a camara I E' hoje a opiniao, sao os eslylos consa-rados 
nao fatigar a camara ! Nao fallar, nao pormbar o par- 
lamento,para quo seja silencioso, como so deseja! 

S. Ex. continuou : (Undo) « Como membro do um 
ga unt c qm; tern a felicidaile do ver a sua frcnle urn dos 
talenlos mais brilbantes da nossa tribuna, uma das in- 
let ligenctas mais vigorosas do nosso p.iiz, com razao 
incorreria cm censura so me deixasse dominar pela pue- 
ril vaidado de pretender tomar-lhe a dianteira nas dis- 
cussoes desla casa, e mamfestar mclhor do que elle a 
opiniao do gabinete acerca da situacSo, e das medidas 
quo o govorno considera indisponsaveis para occorrer 
as nocessidades dossa situafuo. 
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» Como niembro do um gabinete solidario, cujopcnsa- 
mcnlo tem sido por mais de uma vez manifeslado nesle 
rccinto pelo Sr. presidenlo do conselho, com muito 
maior fundamento so me imputaria como uma falta in- 
justilicavel a vuleidade de pretender melhor do quo clle 
esclarecer a camara e o pair, accrca da marclia que o 
gabinete enlende mais convcniente imprimir aos nego- 
cios publicos accrca de sens ados, dc suas ideas, e de 
seu programma. 

« Esta maneira de pensar impoz-me silencio aui cste 
momento, e nunca me passou judo espirilo a idiia de 
quo o silencio pudesse scr-me imputado como uma 
falta... vein demover-me do proposito em que cslava, 
o comiiellir-me a romper hojo o silencio... • 

E' um ministro da repartifao que mais esta cm sccna 
nas camaras todos os dias, c um ministro que nao tern 
cmbaratjos a palavra, quern vem dizor depois de 40 
dias que estava no proposito de continuar silcncioso, 
que era compelhdo a rompe-lo! 0 silencio estava, pois, 
no programma dc alguns dos Srs. minislros, e nao ad- 
mira quo so queiia quo seja o programma do senado 
inteiro I 

Ainda so ve do discurso que o nobre ministro tinha 
rereios, o roceios quo talvcz scjao bem fundados, de 
ofTendcr a susceplibilidade, o ciume de seu cotlega; mas 
o facto e que S. Ex. nao lomou a palavra senao 40 dias 
depois quo a camara estava funccionando, e nao tomou 
senao jiara nao fatigar a camara dos deputados! Nao 
admira a vista disto quo so nos allribua empurra, isto 
e, discursos massantes quando tomamos a palavra para 
suslenlar as nossas ideas. Esta no espirilo do dia que o 
silencio e a principal virlude , nao so dos Srs. senado- 
res e deputados, mas do ministro de estadol Daqui ire- 
mos ii conveniencia ou necessidade de minislros mudes, 
como os mais proprios para nao cansarem a paciencia 
das camaras. 

Ora, senbores, quando diz isto um ministro cbeio 
de habilitafCes c dolado do dom da palavra , nao e 
muito de admirar que assim so queira reduzir o se- 
nado, reduzir a camara dos deputados, a uma reuniao 
do mudos. 

Ainda assim, o apczar de incorrer na pecba de mas- 
sanlc, discutirei as proposicdes do Sr. senador pel a pro- 
vincia do Goyaz, quo nccessariamente incorreu tambem 
na pecha do massanto, gaslando uma sessao inteira ao 
sonado. Foi um empurra esse discurso quo clle nos 
aproscntou, foi na opiniao de alguns, e jirincipalmeute 
dos communicantes do Jornal do Commercio. Na mi- 
nba o na do muitos caractercs o zelo do nobre sena- 
dor caraclcrisa os sens desejos do concorrcr, tanto 
quanto pdde, para sustentar amedida, que elle apoia 
naluralmenle em porfeila convicgao de suas vanlagens. 

Mas o nobre senador disse: • 0 projeclo e muito mais 
liberal do que a lei actual existenle », o disse-o fundado 
em diversos motivos quo examinarei. 1° motivo, porque 
o juojecto eslende as incompatibilidades, cas incompati- 
bilidades sao ideas, sao principios, do parlido liberal. 
Estcnilo, disse o nobre senador, no numero dos incom- 
pativcis; eslende na area sobre que pdde versar a incom- 
palibilidado de um empregado; eslende no tempo desde 
quando cessa a causa jiara tornar com pa live I a candida- 
ture. 

0 nobre senador tem razao em dizer que as incompa- 
tib lidades siio principios do parlido liberal, e tambem 
en em alTirinar que sao principios dos verdadeiros conser- 
vadores, isto e.daquelles conservadores que quorem sus- 
lenlar as inslituii;Oes do paiz. 

0 Su. SavEtttA daMotta: — Scm duvida nenbuma. 

0 Sr. Sotjza Franco : — Quer os libcraes quo dese- 
jao a pureza do govcrno representativo, quer os conser- 
vadores que querem a sustenlacao dos principios da con- 
stiluifao, devem contrihuir para quo na camara dos de- 
dcpulados e no senado, mas principalmente na camara 
dos deputados, nao lenhao assento senao os sinceros 
eleitos danac-ao, aquellos que, dando ii'camara prestmio 
o dao as lei.s que dahi sahem, o dao as autoridades quo 
cllas fazem crear, o dao aos governos que se manteem por 
meio del las. Nao 6, portanto, simplesmcnte principio do 
parlido liberal, e principalmente, e sdmcnle princijrio 
do partiilo liberal ou progressista, no sentido de que o 
parlido liberal ou progressista c aquclle que promovo as 
innovagoes que devem haver nas institnicOes existenles 
o que os conservadores, em logar do as promoverem, ino- 
dilicao-as, aceitao-as em tempo ou embaracao aquellas 
quo entendao inopjrortunas.. 

Nao posso csquecer-mo nesla occasiao de estranhar uma 
pralica admitlida no imporio e importada de muitos pai- 
zes, e quo e uma pratica manifestamente viciosa", a de 
cntender-se que so os conservadores saoos mais proprios 
jiara cxecutar principios dc administracao. Isto demons- 
trarn, que os autores da idea nao teem, ncra babilidade 
dc a poderem formular, nem a boa fd, ncm a pureza de in- 
lengOes que seria neccssaria para a execular. E' uma con- 
demnacao do progrcsso.se nao no progrcsso, nos progres- 
sislas. Aceita-se a idea, mas rejiello-sc os autores como 
incapazes dc a virem descmpenbar. 

Aqucjlcs que lembrao as ideas, que as sustentao e 
sustentao por muito tempo, e com firmeza; os homens 
que as esludarSo, que teem nellas o maior inleresse sao 
subslituidos na execufSo por aquelles que se Ihes oppoem 
ou so Hies opponhao por convicfao, ou se Ibos opponhao 
Por '"teresscs mesquinhos. Se se Ihes oppoem por con- 
Viccao, nao sao nunca os mais proprios para realizarem 
as ideas, os melboramentos em que nao acredilao ; so so 
Ibes oppoem por inloresses mesquinhos,saodobradamente 
improprios para realizarem essas mesmas iddas. Dabi 
esse resultado observado em todo o mundo: todas as ideas 
de progresso entregues, para serem realizadas, a partidos 
ou individuos que so Ihes opponhao sao invertidas na 
appl icacao, de sorte quo n:To produzem os sous bons elTeitos. 

Nao seria, pois, de estranhar se eu viesse dizer que os 
executores mais proprios sao aquellos quo jirimciro so 

mbrarao, sao aquelles que promovdrao c acreditarao 
as medidas, os sustenladores dessas ideas ; aquelles quo 
se Hies oppuzerao semjirc, ou quo no momento, por 
circumslancias, adherem a ellas, nao sao nunca os mais 
proprios. A prova, e jirova recente, apezar dos servigos 
que ninguom desconbece ao minbterio de 0 de setembro 
Jiara realizar o magnifico programma da lei dc 19 do 
setembro de 1855, esta no vicio de sua exccugao ; vicio 
na distribuigao dos circulos, vicio na maneira por que a 
lei foi cm algumas partes excculada. 

Apczar disso, a idda era lao gencrosa, tao sublime, tao 
digna de ser approvada ; era, como dizia bontem, com 
loda a encrgia e palriolismo, o digno estadista senador 
jiela provincia de Pernambuco, uma jiromessa lao so- 
lemne, aceita por todos, que nao se pudc recuar delta. 
Era tal a convicgao dc todos e o concurso que levo na 
execugao quo, apezar de alguns defeitos na organisagao 
dos circulos, de alguns defeitos na execugao da lei, clla 
produziu os melbores rosullados. (Apoiados.) 

Mas eu cntrci cm uma cspecie do cpisodio quo, em- 
bora muito applicavel a queslao dc quo so trata ia-mo 
fazendo abandonar o fio do men discurso. A minha ques- 
lao era esta: as incompatibilidades sao principalmente 
de o. igem liberal ou progressista ; sao obra, porem, tan 
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to dos liberaes, como dos verdadeiros conservadores, que 
querem a sustenlacao dos principios da conslituicao. Va- 
mos a ver.pois, como e que o nobro senador nos demons- 
tron que essas incompatibilidades estao consignadas de 
maneira conveniente no projccto de que sc trata. 

Senhores, o nobre senador nao se qucr convencer de 
que a nossa grandequestao, a questao do dia,nao 6 prin- 
cipalmenle a da bondade, da capacidade, deixe-me ox- 
primir melhor, dos eleitos e da sincoiidade da eleicao. 
A luta do dia nao e com as pequenas influencias parli- 
culares das localidades; e com o governo, 6 comas 
grandes influencias do parlidos quo assoberbao e domi- 
nao o minislerio, que querem chamar a si as eleigbes, 
que querem tirar-lhes toda a sinceridade, que era o prin- 
cipal meio contra oqual e com o sou costumado lino o 
fallecido marquez de Parana se pronunciou, dizendo : 
• Restiluamos a sinceridade as eleigdes. • IN'ao dizia elle 
por cerlo; • Procuremos melhores escolbas dos depu- 
tados. • 0 lino daqnelle grande estadista Ihe fez ver que, 
restiluida a sinceridade as eleigSes, a escolha das capa- 
cidades era a consequencia necessaria. 

0 nobre marquez deOlindao disse bonlem; "Receeina 
minha boa E ninguem ainda conlestou a boa 
com que o nobre marquez sustenla as suas ideas, serapre 
no ponto do visla dos inleresses publicos, nuuca noponto 
de vista dos parlidos. Figura-se-nos um homem alheio 
as paixoes; a historia ba de fazer raengao muilo bon- 
rosa do illustrado estadista o Sr. marquez de Olinda. Eu 
Icnho a satisfacao do que, ainda nas epocas cm que me 
vi obrigado a fazer opposirao, em que me vi obrigado a 
conteslar, nao digo a capacidade, mas os ados de muitos e 
diversos esladistas nossos, que alias respcilo, nunca live 
occasiao de soltar uma palavra que pudesse embaracar o 
juizo que posso fazer hoje, de que sempre o live como tao 
completo, como i possivel quo seja um bomera qualquer. 
• Rereei perigos na execugaodosprincipiosda lei de 1853, 
porera estou hoje desenganado e convencido de suas van- 
tagens. » Foi o que disse o nobre marquez. 

Mas, yamos a questao das incompatibilidades. Porven- 
tura o projedo sancciona os principios das incompatibi- 
lidades, que sao os mais convenientes? 0 que faz o pro- 
jedo ? Disse o nobre senador: « Estende o numero das 
incompatibilidades. • E' verdadc, nao se Ihe piide ne- 
gar ate certo ponto esla vantagem; eslende-as a maisduas 
pequenas classes de empregados. Sera isto uma vanta- 
gem ? E, quando mesmo se pudesse dizer do projedo que 
tinha estendido as incompatibilidades tanto quanto e pos- 
sivel, tanto quanto 6 conveniente estende-las hoje, se- 
guir-se-lm dahi que o projedo era bom, quando a par 
desta untca e pequena vantagem traria os maiores in- 
convenientes ? 

• Estende, disse o nobre senador, as incompatibili- 
dades qunnto ao logar; o juiz de direito, que era incom- 
palivel no logar de sua jurisdicc-ao,torna-se incompativel 
nodistriclo todo eleitoral a que perlencea sua comarca ou 
tormo. • Onde o fundatnenlo, onde a vantagem desta dis- 
posicao ? Qual o seu motivo ? Impcdir quo elle abusasse 
de sua posicao para fazer-se eleger no districto ? A me- 
dida actual basta, a medida actual e satisfuctoria, por- 
que a accao nao pudc passar do districto de sua juris- 
diccao. 

Sera afastar os magistrados da camara para impedir o 
abandono dos logares? A medida c incomplela, absolu- 
tamente incompleta, se nas proprias provincias elles 
ficao com 2/3, com 3/4, com 4/8 e aid com 19,20 da pro- 
vincia para se fazerem eleger; se no imperio elles ficao 
com todo este immenso ambito exclusivaraenle do circulo 
eleitoral a que elle pertcnce. Se d o principio de afas- 

tamento das cameras o principio regulador, scja geral: 
o magistrado nao possa ser elcilo deputado; e nao se 
diga simplesmente o magistrado juiz de direito, diga-se: 
o magistrado em geral, porque a parcialidade que pdde 
viciar os actos da administragSo de justiga do juiz mu- 
nicipal e de direito nao actua com menos forga sobre os 
ados dos desembargadorcs e os actos dos outros magis- 
trados. 

I)isse-sc: • Estende o tempo; aid agora o magistrado 
largava o logar na vespera da eleicao, e no dia seguinle 
fazia-se eleger, e nds exigimos que se retire tres mczes 
antes. • 

Os tres mezes serao bastantes para tor feito esquecer 
a recordagao dos services preslados? Os tres mczes serao 
bastantes para impedir do prcstar esses services contra 
a juslica, contando com cssa recordacao, com os favores 
que dabi Ihes yera? Mas para que nos procuramos illu- 
dir? Argumentcmos na bypothese da possibilidade dos 
ahusos, e nao na bypothese de governos que nao abusao. 
No systema roprosentalivo esta argumentacao nao serve, 
ed sempre precise argumenlar na bypothese da possibi- 
lidade dos abuses, e enlao quantos meios nao ficao livres 
para pagar os services dos magistrados que teem assento 
na camara, e votarao no sentido do minislerio, tendo 
mais do Ires mezes desde o encerramcnlo da camara aid 
o dia da eleicao? 

Nao se diz, senhores, ate quando se contao os tres me- 
zes; nao se diz ao menos—os tres mezes vao aid o dia 
da votacao priraaria ou secundaria—. Estcnde-sc o prazo, 
e a votacao secundaria, na forma do pfojecto, vai ser no 
fim de janeiro; mas as cameras fecliao-se no correr do 
setembro, tern outubro, novembro, dezembro e janeiro 
para remover dos districlos aquelles juizes a quern seja 
preciso pagar os scrvicos prostados na camara. 

0 Sn. MINISTRO DOS NEGOCIOS ESTIUNGEIROS:— Pois 
ba desses na camara? 

0 Sr. Socza Franco: —Eu crcio quo V. Ex, me po- 
dia informar melbor. 

0 Sn. MINISTRO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIBOS : — Sou 
talvez o menos capaz. 

0 Sr. D. Manoel: — Individualmente isso d exacto. 
0 Sn. Souza Franco; — V. Ex. nao mo diz nada de 

novo. 
0 Sr. ministro nos negocios estrangeiros : — Como 

minislro solidario. 
0 Sr. Souza Franco; —E' muito possivel que a 

V. Ex., um homem de sua severidade de principios, so 
occultem manejos com que V. Ex. nao concordaria. 

0 Sn. dresidente ; — Rcalmcnte nao d muito lison- 
geiro para aquelles senhores, a quern o Sr. senador al- 
lude, a proposicao que acaba do proferir. 

0 Sn. Souza Franco: — Eu nao me referi senao a 
factos, de que bonlem mesmo fallou o bonrado senador 
pela provincia de Goyaz. 0 nobre senador citou o facto 
de um juiz removido para ser eleito, qucdepois de eleito 
voltou ao seu proprio logar: quern d quo o removcu para 
ser eleito? Naofomos nds; e, seen pudesse julgar quern era 
esse magistrado, estou certo que sua nomeacao teni sido 
por motivo de servico publico que elle soube desem- 
penbar muito bera. Sao actos esses de remocao que so 
teem dado, e que d preciso suppor que bao de conlinuar 
a repetir-se. 

0 Sr. ministro dos negocios estrangeiros : — E' mao 
principio. Nao foi o minislerio actual quern removeu 
este magistrado. 
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0 Sn. Souza Fkanco:— De eerlo; m.is a regra e 
cvilaras atirninislrac'ifs todas as occasioes de almsos: e 
a regra do syslema reprcsentalivo. 

0 Sr. visconde da Boa-Vista; — 0 paiz ja esta farto 
deslas recriminaeSes. 

0 Sr. Souza Franco:— V. Ex. encara a rjuestao co- 
mo recrimiiiacfles do passado; eu nao a encaro senao 
coino prevencao para o futuro. 

0 Sr, visconde da Boa-Vista: —E' precise andar. 
0 Sr. Souza Franco: — Andamos de ccrto, e evilar a 

possibilidade desles mancjos emarcliar, e em bom cami- 
nho. V. Ex. aindanaoviu noespirito de meu discurso 
vontade de recriminar, e fallando ncstes factos eu dis- 
culo passo a passo as proposicues do bonrado senador 
pela provincia de Goyaz. 

0 bonrado senador illude-se quando suppoe que as 
incompalibilidades, osiendendo-se como se estendem, 
impedirao a entrada nas camaras de pessoas dependenlcs 
do governo. Eu hei de conlinuar a disculir, seja qual 
for onumero dos senadores que me oucuo; ja nao 6 sd 
principio nosso quo mis fallamos tambem para o paiz, 
jd o disscrao daquello lado, e eslou aulorisado para dizer 
que, ainda que os meus argurnentos nao sejio ouvidos 
para sercm combalidos no scnado, hao de ser ouvidos 
para serem aquilalados fdra. Nem ao menos o nobre se- 
nador pelo Bio de Janeiro, que lomara parte nas discus- 
sties, assistc mais a ellas; relira-se, nao quer mais fallar, 
esta impressionado de quo a queslao ba de ser questao 
de votos. Se porventura eu eslivcsse fallando em um 
torn declamatorio, poder-se-bia dizer: "Nao ha nada 
queouvir» ; mas eu eslou argumentando.e, seargumento 
inal, tanlo mais vanlajoso sera para aquclles que me teem 
de combater ouvirem-me para deslruir os meus argu- 
rnentos. 

Mas o nobre senador por Goyaz dizia, e dizia muito 
bem: « E' preciso diminuir nas camaras o numero dos 
depondentes. » Os dependentes sao aquelles que occu- 
pao logares da adminislracao, que teemesperancas de ac- 
cesso nesses proprios logares. As incompalibilidades, ao 
que o nobre senador se refcre, nSo evitariao, quando 
bem executadas, senao a entrada j supponbamos que evi- 
tassem, supponbamos que o governo vai procurar por 
lodos os meios evilar que se abuse da siluacao, para en- 
trarem esses que o espirito do projeclo nao quer que 
entrem pelos seus districtos na camara qualricnnal. 

Tendo obtido entrar, onde esta o meio de evitar os 
abusos? Escolbidos os que nao sao empregados, podem 
ser nomeados depois, contra o que nao ha probibifao 
nenhuma. As camaras que comecem ou que possao 
comecar com um numero diimnuto de empregados pu- 
blicos podem antes de encerrar-se, no quarto anno, estar 
cbcias delles, nomeados duranle os quatro annos. En- 
care-se o que se lem feito: onumero dos juizes, dos 
empregados publicos na camara dos depulados, quasi 
queduplicou durante a legislatura; onde estao portanto 
as incompalibilidades t Diga-me o contrario o nobre 
senador, destrua esle argumento; venha nos demonstrar 
que ha realidade nas incompalibilidades do projeclo. 

Eu sustenlo asduas proposii;6es: nao ba realidade ou 
eflicacia ncssas incompalibilidades; se as bouvessem, 
se fossem taesque lendesscm a melborar a organisacao 
das camaras, se fossem laes que tendessem a conservar 
melborada a organisafio pessoal da camara, ainda 
assim eu diria comoo nobre senadormarquez de Olinda: 
• Uma ou outra pequena vantagem nao e baslante para 
que eu admilta um projecto que eslieivado de muitissi- 

mos outros inconvcnientes, inconvenienlos que destroem 
as vantagens desta pequena medida; inconvcnientes que 
adulterao de tal sorte o syslema, que essas pequenas 
vantagens nao podem dar rcsullado nenbum. » 

Vamos aos argurnentos do nobre senador; eu o con- 
vido, e convido aos seus colleges na sustentafao do pro- 
jeclo, aquevenhao contestar as minhas razOes, a que 
venbao dar-nos logar a nos convcncermos das suas, ou 
a reforcar os nossos argurnentos de sorlo a convencer o 
puhlico que o que se quer nao e o melboramcnto da lei 
eleitorai. 

A segunda razao do nobre senador, para moslrar que 
6 mais liberal o projeclo que se discute, e porque sao 
incoherenles os liberacs quo o nao aceilao, i o alarga- 
mento dos circulos. Senbores, procurei ler lodos os dis- 
cursos recitados na camara dos Srs. deputados; ouvi 
com a maior atli'nrao o discurso do nobre senador pela 
provincia de Goyaz, e Ibe lirei notas: nao achci nada 
que me pudesse convencer da liberalidade do novo pro- 
jecto. 

Li discursos mui bonitos, pareceu-me de algunscomo 
que assistia a janclla a passagem de uma bella banda de 
musica, cuja barmonia me cmbebecia, a mini que alias 
nao capricho de muito amigo de musica, eu que alias nao 
me figuro lao amador como e moda figurarem-se, me tor- 
nava ora embebido, ora alordoado com o rufar dos tarn- 
bores, estroudo dos timbales, dco do zabumba. A imagi- 
nacao ficava salisfeita; ponim o espirito nao linha ganbo 
nada, a intclligencia estava cada vez menos esclarecida. 
Eu citarei, por exemplo, algumas dessas palavras que 
atordoao, que embellezao, mas que nao querem dizer 
nem ensinao cousa nenhuma: • Ate 1855, dizia ha dias 
o muito distincto orador deputado palo circulo de lla- 
guaby, deputado a quern nao se pode negar muito la- 
lento e logica quando a questao t susceptivel de dar pasto 
ao talenlo; deputado que sabe argumenlar bem quando o 
objecto so Ibe presta a argumentacao, ea quern se pdde 
applicar a comparacao que fiz a respeilo do meu illustre 
collega senador pela provincia de Goyaz, mineiro que ex- 
trabiria oaro, se o ouro bouvesse. 

Elle dizia: (lendo) « Em 1855 aboliu-se a eleicao por 
provincias,edccretou-se o syslema vigente. Pois bem I li' 
possivel que isso seja cousa excellente: o que nds, ponim, 
rcprovamos e a exageracao de sua applicacao; o que re- 
jeitamos sao os circulos em miniatura como prejudiciaes 
d grandeza dos finsdo sijslerna reprcsentalivo (apoiados) 
e conlrarios a diijnidade e d independencin dos eleilos 
da na(do— (Apoiados.) > Sao periodos magnificos, ar- 
gumentacao nenhuma; nenhuma argumentacao, nenbum 
facto veiu cm detalbe sustenlar essas theses brilbantes. 

Vamos adianle: (lendo) • Esta divisao nao podia ser 
arbitraria; ella tern por limile natural a necessidade, de 
nao diluir o principio da soberania da opiniao em par- 
cellas pequenas, e nao deve ir aliim do que exigem 
os interesses rcspeilavcis dos grandes cenlros de po- 
pulafao. > 

Sempre palavras 1 Quaes sao esses interesses respeita- 
vcis? Como elles se exercitao? Como se sustentao? Como 
se violao? Quaes os meios do impedir a violafao? Quaes 
os meios de lornar sinccra a sua expressao? Cousa ne- 
nbuma se diz. 0 quo mo ficou, repilo, foi o cstrondo 
dessa brilhanle musica. 

Ainda mais: (lendo) « Senbores, tiveraoumasingular il- 
lusaoosque imporUirao para aquiosystema da Fran ja; nao 
nouirao que faltava-lhes a matcria prima para essc arte- 
facto politico; nao virao que, tracando circulos de 100, 
de 80, e mesmo de 60 eleitorcs, entrava-se no dominio 
do absurdo. (Apoiados e ndo apoiados.)' « 

34 
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Entrava-se no dominio Jo absurdol Eis o argumento. 
Palavras, e palavras sempre muito sonoras, nuiilo boni- 
tas! Musica que seduz, que atordua ; mas argumentos 
queconvencao nenhumt 

Depois ou por esse tempo fallavao oulros oradores, 
todos elles habeis; o nobre depulado pela provincia da 
Babia, que eu muito prezo;o nobre depulado pelo cir- 
tulo, creio que, de Cautagallo, autor da lei actual, outro 
illustre Jeputado por Sant'Anna, collaborador da mesma 
lei; outro nobre deputadopelo Sacramento, proponcnle 
do projecto em discussao: o que disserao elles? Vamos 
examina-los a par do que disse o nobre senador pela pro- 
vincia de Goyaz, para mostrar que nao ba nem o menor 
vislumbre de razao cm tudo quanto disserao. A principal 
argumentacao dos nobres deputados e sempre a dos 
grandes perigos, das lutas individuaes; e a argumenta- 
cao do Sr. ministro Jo imperio, e a argumentacao do 
nobre deputado por Canlagallo. Dizia o nobre deputado 
por Canlagallo : {Undo) « Nos circulos briga-se para ex- 
cluir muitas vezes niio um adversario, mas o scu proprio 
alliado politico, o seuamigo, o seu parente.porque ba um 
s6 logar disponivel. Quando ha mais espaco, quando e 
maior o terreno da luta, neccssariamente ella ba de di- 
minuir de intensidade, porque e mais facil barmonisa- 
rem-se, accommodarem-se e chegarem a um accordo cinco 
ou sets homens ligzdos pelo mesmo pensamento politico, 
e esposando uma causa commum quando pleiteao por tres 
logares na represenlacao nacional do que dous que dis- 
putao um so logar. • 

0 Sr. ministro do imperio dizia: [Undo) • 0 duello de 
morle que se trava nas localidades ontre amigos, entre 
homens que professao a mesma opiniao, esse duello de 
morte, ([lie ja ameaca ser desaslroso, desapparece com o 
syslema do projecto. • 

0 men nobre amigo, deputado pela provincia da Bahia, 
dizia quasi a mesma cousa. 

Eu devo desde ja fazer notar a razao por que aquelle es- 
[>irito illustrado c corarao recto nao tocarao lao direcla- 
mente os males da projecto. E' filho de uma provincia 
onde as imposicdes do governo raramenle teem podido 
exercer-se; e filho de uma provincia onde a irnposicao 
particular pdde fazer-se, mas por meio de cpmbinacSes. 
E' filho de uma provincia onde a ultima eleicao de 1856 
teve a vantagera de ser presidida por um presidenle que 
deixou [dena liberdade as urnas. 

0 Sr. ministro dos kegocios estranoeihos ;—Como 
costuma sempre, quer como magistrado, quer como pre- 
sidenle. 

0 Sr. Souza Franco:—E'exaclo. Nao podia, por- 
lanto, ficar impressionado esse illustre deputado contra a 
questao do dia, que e a irnposicao por pane do governo. 

Examinemos por paries as forcas desta argumentacao. 
Nao pdde ser o meu discurso por esta razao do exame por 
panes, alem da minha inaptidao especial, um desses dis- 
cursos de musica, brilhante de palavras que atordoao os 
uuvidos, que agradao mesmo ; e apenas um discurso em 
que a logica das palavras e dos faclos procura antes con- 
vencer que atordoar, antes esclarecer uma questao do 
que embrulha-la no mar de termos empolados. 

11a luta nosdistrietos. lla em todos ou ha em sdalguns 
dislriclos? 0 que se vd li que a luta ti gcral para todos 
os districtos, a luta de dous ou luta de Ires, e a de mais 
de tres em cada um dos districtos eleitoraes. 

Qual era o rcmedio natural ou legal nas lutas, em- 
bora de amigos? Primeiro remedio: a concord'ia por 
concessSes entre elles, ou por intervencao de amigos que 
hzessem ceder aquelles que nao tinhao tanto direito para 

prelender um assento na camara lemporaria como o oulro 
amigo. A luta desappareceria por este meio. 

Nao i5, porem, possirel que este accordo se realize 
sempre, Qual i o oulro meio ? E'a liberdade das elei- 
Cues ; os juizes da luta sao os votantes ; lenhao elles 
liberdade, c se evitaraOos elToitos da luta, porque,quanto 
mais violento, quanto mais seductor ou corruptor for 
o pretendenle, mais os votantes, livres e conscienciosos, 
hao do repelli-lo; a necessidade dos meios cxcopcionaes 
ha de desapparecer. Eu nao procuro uma Utopia decom- 
plela liberdade, procuro essa liberdade que e possivel 
que haja nas eleicdes, e que sem duvida algumae possi- 
vel que haja muito maior entre nds. 

Terceiro remedio, o da intervencao das inlliiencias: as 
infiuencias locacs concorrio com o povo pelos meios ordi- 
naries para decidir as questOes entre os que lutao, e 
nao admittao quo ellas sejao dicididas pelos meios de vio- 
lencia. Sao essas infiuencias as infiuencias parliculares ? 
A forca publica tern o meio de evilar os abusos da inter- 
vencao; cumpra a autoridade o scu devor, seja juiz 
imparcial entre as paries, e a luta nao ha de exagorar-se. 

E' a luta das autoridades ? 0 governo tern nmitos meios 
dc impedi-la, privando dos meios da autoridade esses 
que assim querom abusar della. 

Ainda um outro meio nos circulos limitados do um. 
En lao o inloresse real o immediatodo cada um dos in— 

dividuos da populacao na escolha do seu candidalo, por- 
que sabe que aquelle que liver a maioria absolula no dis- 
tricto ha de ser o oleilo, evita as lutas, fazendo que todos 
inlervenhao na escolha. 

Desse interesse geral e intervencao de todos resulla 
prevalecer a opiniao, e nao a violencia, nem a fraude. 

Em logar disto, dc que meios se lanca mao? 
Eu acredito, e verdadc, que ha lula entre amigos: 

o que se quer fazer para evilar? Passar o desenlace 
dessa luta para a autoridade, fazer ([tie a autoridade es- 
colha dos dous o quo ella julgar melhor, ou Ihe merecer 
prcdileccao. 

Em materia do eleicOes este desenlace ou meio do 
evitar lutas i o peior de todos ; porque, se um governo 
pdde oncontrar-se que seja juiz imparcial, a regra e: 
primeiro, quo raras vezes o sera ; sogundo, quo elle nao 
deve ser o juiz da escolha. 

No governo representativo os eleitos vcm a ser os 
juizes do governo ; e enlregar ao governo a escolha dos 
seus juizes, ainda a um governo o mais morigerado, d 
contra os pnncipios, i um exemplo de funeslos resul- 
tados. 

Ninguom sustenta, por exemplo, que no caso de um 
imperante illustrado, jusliceiro, so cale a constituicao 
perante elle, que elle governe como entender ; alguma 
vez seria possivel que a administracSo fosse a molhor ; 
no. mur parte dos casos nao o scria, por(ju6 podia ser cn* 
ganado o espirilo recto e illustrado do monarcha. 

Os dous grandes fins do governo representativo 
seriao dostruidos ; primeiro, o grande fim da perpetui- 
dadedosbons govcrnos, pela certeza dos bons adminis- 
tradores; um administrador inferior viria deslruir em 
dias tudo quanto se tivesse ganho em annos com o admi- 
ms iaf or i lustrado anlccedente. Os governos, os paizes, 
os estados, nao vivcm para um dia, vivem para muitos 
■innos, para seculos, e devom plantar para collier nesses 
muitos seculos. Segundo fim do governo representativo : 
a educaciio politica e moral do povo nao se poderia 
adiantar. E' principio que adopto de um escriptor inglez 
como muito salutar, que o governo representativo"nao 
tern tanto por fim fazer que a nacao seja bem gover- 
nada, como habilila-Ia para se govemar a si mesma. 
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IlaLilitando-a, ha toda a ccrleza de que ella ha de sc 
governar hem ; qncrondo-a governar hem scm a cducar, 
sem a habililar, nadi se cunsegue, porqiie os governan- 
tes o as leis nada valcm sem os costumes; o paiz ha de 
cstragar-se, o futuro ha do ser desastroso. Porlanlo, em 
prim ipio o quo e preciso 6 habilitar o povo para saber 
clegcr os sous rcprosentanles; c nao se hahilita senao 
manlendo-sc a dose de liberdade quo d precisa segundo a 
fdrma do governo. 

0 nohrc marquez de Olinda o (Ussc honlem ; ■ Esses 
melhoramenios vem dos costumes, embebem-se na vida 
do povo; as lulas muitas vezes na apparencia as mais exa- 
gcradas desappareeem no diaseguinte desdc que as urnas 
mauifestio o eleilo. • 

Senhores, vds qucreis dcndidamcnle, ou o projecto 
quo." decididamente, acahar com a lula entre os amigos, 
dandb ao governo o direito de decidir a queslao, de fazer 
a eleicao. Talvez nSo me lizessc beitt cntcmlido, e para 
que o scja por todos aquellcs que me ouvirem e por 
tialos aquclles que me lercm vou c.xplicar cm factos 
a demonstracio das minhas proposicOes. 

Ha no Uio de Janeiro 12 circulosc pelo menos 21 ou 
30 amigos qun sc nao quer que lutcm. Em logar de en- 
trcgar-se a decisao da lula as urnas e dizer : . Lutai 
pelos meios ordinarios; se sabirdes dclles, a autoridade 
ha de tomar-vos conla diz-se: . Nao lutai, que va- 
mos evitar as lutas. ■ Como ? Salisfazcndo os mais 
amigos. (Apoiados.) 

Primeiramcnle qualro novas cadciras na camara dos 
deputados sao creadas, contra a constiluirao, porque a 
coustituicao oxige quo a dep'tOafao scja na razao da po- 
pulacao ; e vao-se crear cadciras na camara dos deputa- 
dos sem ser na razao da populacao, simplesmente por 
um facto ; a provincia tern um deputado? Tenhadous; 
nao ha mais provincias com um deputado, seja qual for 
a populacSo. Ahi se teem quatro cadeiras mais, quatro 
logarcs para ser possivel dar-se a esses quo lutao, a al- 
gum dos dous amigos por circulo da cdrle que nao seja 
possivel, que nao seja convcniente, que nao haja mcio 
de fazer relirar c de fazcr eleger o outro! 

Eaz-sc mais: convertem-se oscirculos dc um cm circu- 
los de trcs; nos circulos de um ha a maioria absoluta, 
quo deveria decidii; e ncsses circulos ha maior liljerdade 
dc voto, contra o qual nem semprc o governo pdde. 

Eu hci dedemonstrar csla outra proposicao deque ha 
maior liberdade do voto, de quo ha menos possibilidado 
dc imposicio nos circulos dc um, c que pois os circulos 
dc trcs sab o mcio de habilitar o governo para arranjar os 
amigos, cvilando o duello, que afnige o animo sensivel do 
Sr. ministfo do imperio. Enunciado o principio, irci do- 
pois demonstra-lo por partes. 

Nos circulos de um, apresentados como ja esliio os can- 
didatos, muilos dos quaes sao amigos, nao se pCidc scpa- 
rar, afastar, aquelles que concorrem ao mesmo circulo. 
Nos circulos de muitos ha agora a vantagem dc ccssarem 
os compromissos para os do um, de podcr assim faze 
rem-s<! novos compromissos e do ter o governo na maio- 
ria relativa os mcios de favorecer os amigos, evilando as 
lutas: quanto aos advorsarios, nada Hies importa que lu- 
lem, qu" estrafeguem, que se matem. 

Nos circulos dc trcs faz-se a lista, e a imposicaoman- 
da os amigos que, por exemplo, lutavao no Sacra 
monto, cnlrar amhos na lista dos trcs circulos unidos. 
Um dos amigos que lulaxao em Sanl'Anna pixie ser in 
cluido na lis'a dos Ires e sahir eleilo aqui mesmo na 
cfirtc; 'nas o outro amigo quo lutava em Sanl'Anna, ou 
e protogido e vai para algum dos districlos da provincia 
ou e dos rcprobos e vai fazer parclhas com os, tambem 

reprobos, que se apresenlao a candidalura do circulo 
absorvido da Candelaria e S. Josil, que enlrao na classe 
dos descrenles. 

Nos circulos da provincia do Uio de Janeiro, que, como 
figure! e e exacto, ha candidatos em duplicata ou em 
triplicata, faz-se o mesmo manejo, e os agentes do go- 
verno, ou antes os agentes dos governadores do Erasil, 
cncarregao-se de evitar oduello enlreamigos, drstribuindo 
aos mais do [huIo, a custa dos dcsafieclos, os diplomas de 
deputados, e fazendo tapar a boca com algum podaco 
de jiao de Id ou promes"a dello aos amigos menos do 
peilo, que sobrem. 

0 diploma do circulo de Angra dos Rcis, unido ja aos 
dous oulros que o devem apertar no amplexo fraternal, 
sera o prescnte dado aalgumrenovo da arvore frondosaa 
cuja sombra vivem os Srs. ministros, sendo o seu actual 
representante varrido aVassouras para limpar o districto 
das ideas de independencia qua ousa proclamar, Outras 
baldeacdes deslas podcrao ter logar; c o duello de morle, 
que podia trazer derramamento dc sanguo, vista dolo- 
ro<a ao compungido coracao, quo por tal pm.-o abandona 
us credilos dc executor da lei de 1855, cessa sob a pa- 
ternal dislribuicao dos diplomas pelos agentes officiaes do 
governo do imperio. 

Tudo isto podia tcntar-se com a lei actual e circulos 
de um, porem semlantas esperancas do bom rosultado; ' ' . ...t.Trx i A ImnniliK nc r>ri rv>  • 
porque os logares estao ja tornados, os compromissos 
feitos, e nao 6 lao facil nova d.stnbuicio como com a 
rcorganisacao dos circulos do_tres. Alem do que, nem 
cm todos os circulos , como estao distnbuidos, pode scr 
efiicaz a bencfica inlcrvcncao das autondades centraes 
sobretudo manlida a rcgra da maioria absoluta dos votos 
que e um vcrdadeiro trambolho para as administrates 
de paternal lutella. A paz- se rcstabelece entre os amigos, 
o sanguo naocorre, c vantagens tao inapreciaveis sao 
oblidas corn o pequeno cuslo do confisco do direito do 
voto aos districlos ou a scus habitantes I 

0 nobrc deputado pelo circulo de Itaguahy usou do 
phrases ou conceitos.nuito bomtos, mas quenera por isso 
feem nada dc verdadeiros; sao notas de musica muito 
sonoras, que,como c ja d.sse nao demo outra impes. 
s5o ma s que a de sons agradayeis. a intellrgencia nito 
eanha nada cm ouvi-las. You ler no propno discurS0i 
para nao desfazer o eire.lo das palavras sonoras. (fl ( ^rocnraral'jum umpo). Sc o senado t.vcsse ja os An_ 

aeTda camam do. deputados, eu terla em ordem tod0s 

cTses trechos de discursos para os citar ; obngado a pro. 
cura-Ios em tiras de papel, canso a paciencia do senado 
fazendo-ocspcrar. Eere. o Irechoquecop.ei, v.stoque nao 

mTnos^or't's panireshlir aos^assaltos do porler d"0nas 

SiXO 
as 

S. Ex,nao acrodita nas v,'!-" 

Hides desta bomceopatbia politica. . 
0 nobrc deputado esq-teccu-sede lalhadas em dilTerentes partes cxigem lam_ 

feveneer- 
-sao das forcas aggressoras, 

J^rn'mudos dcslacamentos para^as^alacare yoncer; exi. 
m .lispcrsao uasmnao e talvez elhs 

nTo fossem bastantes para tanlos assaltos ao mesmo ,(-m! 
on nas so que. rcunindo-se as guarmtcs.bienor des- 3,0 piSSU l _ .ii-irvSrli rnnlra mpnor mx^  
nento 
3S e suf 

guarnicOes sSo tambcm vcncldas por ataqUes ~;^ 

1,05 T de forca dirigida contra menor nunicro do tacamento ra reduzi-los, Em segundo logar as 
postos e 3 gdnoente vencidas por ataques dir ' 
guarmcOes na can tatnbem vencidas por atannr.. irectos 
a todos os postos; 

dos q"e n;l0 

dous 

mais fortes; atacao-se 
alguns "0®,''"Jieiioraes que sc unirao, e o posto ^ 

fi"Cobri''adoa entregar-se depois ddtscric5o. ^ forte fica onn„_ o nobre marqnei de Olmda o disse 

Os 

jX'o^o'de nm dos postos por 
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fjlsas, e toda a eleigao fica pcrdida. Ainda mais: as 
guarnigOes pequenas sao fortes, porque nellas nao e tao 
facil introduzirem-se os transfugas, os traigociros; nas 
guarmgOes maiores elles sc inlroduzem e occullao mats 
facilmente, eentao, como dizia creioque Felippc da Ma- 
cedonia: • E" uma forlalcza nmito elevada e inexpugna- 
vel; pode entrar la algum burro carregado de dinhei- 
ro? • Quero dizer, pode-se empregar nieios illcgaes? 
A fortaleza esta tomada. 

0 Sr. mimstbo dos negocios estranceiuos : — E' 
precise maior somma. 

0 Sr. Socza Fbanxo: —Basla comprar as vczes uma 
sentinella que entregue a praga. 

Mas a queslao reduziu-se ainda muito mais; as guar- 
nicoes pequenas nao podiao ser vencidas, porque o 
seu principio regulava em raaioria absoluta, cota de 
armas que resiste muito. Agora, porem, nao prccisa 
vcnccr a maioria de cada um dos Ires dislriclos; 
vencida a minoria c reumndo-se os volos, a maioria de 
cada um districlo fica vencida pcla minoria de todos, e 
neste ponto o governo ou as inlluencias olliciaes teem uma 
vantagem que nao podem ler as influencias naturaesou 
ordinarias: as influencias naturaes decidem-se pela sua 
propria vontade, nao se accordao senao menos vezes; as 
influencias officiaes, recebendo a lei de um centro, nao 
perdem nunca seus volos. 

Eu figurarei o caso na cidade do Rio de Janeiro: se a 
raaioria do circulo da Candelaria, a maioria do circulo 
do Sacramento e a maioria do circulo de Sanl'Anna, 
entao reunidas para votarem em commum, nao concen- 
trarem seus votos, poderao ser vencidas pela minoria dos 
seus mesmos circulos; a maioria dirige-se pclas indica- 
5<3es da propria vontade, nem scmpre se combina acerca 
dos candidatos; enlrelanto que as rainorias, sujeitan- 
do-se as candidaluras da imposigao oflicial, reunem 
seus votos de cliapa sobre os candidatos imposlos e teem 
sempre probabilidade de veneer. 

A volta a regra das maiorias relativas vciu, pois, aper- 
feigoar os pianos combinados da eleigao official, e e mais 
um vicio que basta para lornar pouco digno de approva- 
gao o projecto. E' a maioria que deve governar no re<'i- 
men represenlativo; esta maioria ou verifica se abso- 
luta de todas as vontades, ou absoluta dos que compare- 
cem ; qua-ido o eleilor ou o votante nao comparece 
perde o direito do voto por um facto sou, e esle voto 
accresce aos que comparecem ; o principio da maioria 
fica suslenlado, ficailleso, porque se entende que os que 
nao comparecem consentem que em seu logar votem 
aquelles qucMoraparecem. 0 dogma do systeraa repre- 
senlativo, que 6 que govemem as maiorias, fica illeso. 
Quando, porem, se vein ao principio das maiorias rela- 
tivas, sahe-se complctamente desse dogma. Veriflca-se 
entao que as minorias de cada um dos districtos usur- 
pando os direitos das maiorias, as podem veneer, contra 
os interesses dos districtos e principios da conslituigau 
do impeno. v 

O principio das maiorias relativas e o principio mais 
abiurdo, e o principio mais abusivo, e o principio que 
sancciona que as minorias podem governar, e podem go- 
vernar dirigidas por manejos officiaes, que,' em contrario 
a sua missao, ensinao a desrespeitar o grande principio 
das maiorias absolutas. Para que se sahe desteprincipio, 
que e o da conslituigao do imperio ? Para fazer predomi- 
nar a influencia do governo, para adullerar a eleigao, 
para tornar o eleito, nao o eleitodo povo, mas o eleilo da 
imposigao. E porvenlura esta disposigio, cste vicio do 

projecto, nao era de per si sufliciente para fazer repdlir 
lodo elle ? 

0 Sr. D. Manoel: — Apoiado. 
0 Sr. Socza Franco:—Disse o nobre senador pela 

provincia de Goyaz : • Ha um grande principio, que e a 
reuniao dos collegios em seus inunicipios ; evitao-se os 
transportes, evita-se essa lal ou qual dependencia era que 
os eleitores ficao para com aquelles em cujascasas sevao 
abolelar,e,augmentando-seo numerodoseleitores,leem-se 
as reuniOes numerosas, cm que ha supposigao de mais 
forga de resislencia as imposigOes da autoridadc. • 

Primeiramente, ninguem desconbece que e uma 
grande vantagem cm nosso paiz facilitar aos volantcs 
os meios de compaiecereni nos logares em que teem de 
prestar seu voto ; ninguem o nega, d um grande princi- 
pio. Mas este principio nem e incompativel com o prin- 
cipio dos circulos do um depulado, nem com o da maio- 
ria absoluta; e uma vantagem que sc pdde obtcr elfecli- 
vamcnte, conservando os circulos dos deputados e con- 
servando o principio das maiorias absolutas. Ha 
difficuldades em os eleitores de alguns dos inunici- 
pios atravessarem grandes distancias para irem votar 
em oulros? Ha de facto. E de que meio langais mao? 
Admittis os collegios municipacs. Pois admitti os colle- 
gios municipaes para a eleigao dos circulos dc um de- 
pulado, e obtereis a vantagem dos collegios proximos, 
sem sacrificar as dos circulos de um e da eleigao por 
maioria absoluta. 

Dizem ainda em favor do projecto que elle adopla o 
outro principio do maior numero de eleitores na razaoda 
populagao. Eu nao opponho a menor objecgao; iria a 
mais, iria a um eleitor por 25 volanles, como propoe 
o mou amigo senador pcla provincia de Minas-Geraes, 
e a menos se quizesscra; porque admilliria ale um eleilor 
por cada 20 volantcs, que me parece numero preferivel, 
como melbor multiplo. Nao ha, porem, opposigao nenhu- 
ma na adopgao dessas medidas como reformas do systema 
actual, sem alargar esses circulos, sem lirara maioria ab- 
soluta. Contra o alargamcnlo dos circulos eu hci de me 
oppor sempre, porque elle tende, nao a mdliorar a si- 
tu agao, mas a peiora-la. 

Sc a queslao fosse a da nao capacidade dos eleitos, 
se a eleigao de 1856 livessedado em resultado trazeras 
camaras a ignorancia, os iirapazes das aldeas, ter-se-hia 
ate certo pcnloalguma razao. A pratica mostrou o con- 
trario ; mostrou que as capacidades forao as preferidas ; 
mostrou que nao vierao os criminosos, que sc temiao ; 
mostrou que, se cm alguns dos circulos o crime pdde so 
fazer impor clcgendo os seusprolegidos, nao se fez elegcr 
a si proprio. E, se infelizmentc um ou outro circulo no 
Brasil, e rarissiraos sao elles, estao nessas circumstan- 
cias, nao e para evitar que em um ou em outro facto 
contra o qual ba remedio nas leis, contra o qual ba re- 
mediu nas verificagGes, sc um ou outro facto pudesse 
dar-se de uma eleigao pou-o digna da camara dos depu- 
tados, sc tomcm medidas contra todos os oulros circulos, 
contra a grande maioria, contra a quasi unanimidadc 
dos districtos, cm que as eleigOes nao podem trazer nunca 
esse grave inconveniente. 

A lula nao e essa, nao se engane ninguem. Nao se 
trata da capacidade dos eleitos, trata-se da sinceridade 
das eleigOes. Nao 6 por falla de bomens babilitados que 
alguem se pode queixar da camara dos deputados ; se 
alguemse queixa, sera por falta de imparcialidade, sera 
por falla dc independencia. A queslao d outra; a queslao 
e procurar os moiosde augmenlar, de sustentar essa im- 
parcialidade, essa independencia, e nao sc illuda nin- 
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gucni, repito, o que so f:iz com o projccto e diminuir cssa 
imparcialidudc, essa independencia; e essa imparciali impamahdade, essa inuepeiiacin-ia, i, 
dade e independencia sdpodemser diminuidas cntregando- 
«« ao govcrno a faculdade de designer os deputados. 

Nao sou l.io inimigo da autoridade, ncm souinimigodi 
; a autoridade quer sem 

so ao govcrno a iatuiu»uo v.o u>-o.6..u. —i—- - • • • i da autoridade, ncm souimmigode 

OU. oOUZA franco: 

forma nenliuma,que entcnda que   _ . 
pre abusar; mas rcconlicco que na sua posic.ao enlro no.> 
clla torn muilas vezcs de pagar scrvicos, tern de manter 
os amigos ; e esses que prestao scrvicos, esses que so 
amigos, e amigos especiaes, que recebem favorcs para a 
eloirao nao sorao nunca os imparciaes reprcsentantes 
dos districtos a quo pcrtencao. A nosso quesUao ^ pms. 
cvitar as disposicOes que constuuao a autondado na po- 
BicJo do so Ibe exigir esses favores ele.toraes e de os po- 
dcr el la prestar: a nossa queslao. repellmdo o projecto 4 
angmenlar a imparcialidade, augmenlar a independen- 
cia dos cleitos do povo. . 

So tivessemos a menor duvida de Gue » ^csl j0J 

vidas, manifes 
chama grande salto. A Teo'verno manifesto re- 
duvidadepois de suas palavr ' J, 6m ao espiritodc 
conbeeer que fomos adiante do quo com cm a 
obediencia quo elle cxige das camara.. 

S Ex. o Sr. minislro iraperio disse no seu pnmeiro 
discurso, o de 20 do junho, o scguinle . 

(Le.ndo) • 0 grande grande sallo que 
tramos no actual syslema 1 . para 0uiro systema, 
se deu, quereudo-se 111,1 .0 sem quo se livesse 
sem que o pai/- estivesse p J ' 'vjas Je communica- 
attendido iis dilTicuIdades d (|Ue a civilisacao nao 
Cao. sem que se tivesse aUcn " r toja - 
esta derramada uniformementc^por 
do nosso vaslo lerritorio 

Foi um 6..  
do imperio, a adopgao dos 

a exteneao 

•asto tern mil", ^'j'^^aiz o Sr. ministro 
o^pSiniX'deumdeputodoi... 

0 Sr.. it. Manoei. -Banalidade. ^ ^ 
0 Sr. Soiza 1 banco . •• (]o, abu.sospara o syste- 

stituicao, c verdade.do systema^ ^ ^ gua ro..ih0r fisca- 

.Foi um discurso que nao faria 

  ci que c um lacto para mim e quo de nenjium dos discursos que se teem proferido so- 
bre a queslao se pudo tirar mais argumentos contra a 
mcdida do que dos discursos do Sr. cx-ministro do im- 
perio e do Sr. ministro do imperio. Eu estou tirando 
argumentos das palavras de S. Ex. S. Ex. dir.: . Demos 
um grande salto ., e daqui se conclue que die quer re- 
cuar; esta em opposicao manifesto cste seu trccbo com 
as palavras do nobre senador por Goyaz. 

0 nobre senador por Goyaz quer nos fazer crer quo ha 
progrcsso, ha vantagens, para o partido liberal na nova 
reforma elettoral, c que somos inconsequentes, n6s que 
nao queremos este progrcsso. 

D isa. Silveira n.v Motta : — E' verdade. 
0 Sr. ministro dos negocios pst.. ^ . 

autores da idea cardeal assim enlenrIA - S: — 01S 03 

OS Srs. Paula e Souza e Vergutoro. 0' ' ames den" 
0 Sr. Souza FRANr.o; — V Fx eilio « v 

Sr. Verguciro. Eu nao o leiei a^ora" nomim - 0 

forem as opiniucs e a grande autori'.toH i SeJai0 llUaeS 

rilos da patria, como virao cssas em^ SSCS bcneme- 
diversa daquella a quo assislimos... ^ ^ U,na sUuac;To 

0 Sr. D, Manoel:—E' verdadp ' ■ • 
, „ u verdade, « prion. 0 Sr. Dias dp. Carvalho: — Apoiado. 
0 Sr. Souza Franco:  

principios, applicando-os d'siVuacL^rmudmto ^ ^ 
0 SR. MINISTRO DOS NEGOema 

asscntado quo nao invocaremos mato SS: —Fi,lu« 
guem; seja isso reciproco. a autoridadede nin- 

ll Sr. Souza Franco- D 
applicando suas dontrinas a tl,0"10- citar as autoridade5 
mos, mas nunca cm absoluto fs. em (1"e nos acha- 
mas applicando suas oninicips a -0S 0S "ossosraaiores, 
nos achamos. Sabiaoque (.|r„!'S|.

cllcllms,ancias era que 
elle!! ^'sserao; porem nao fui 

ma da sinceridado das 
lisac/to. 

0 Sr.. D. Manoei. . estudandc mediocre. 
Dccerto.foi um discurso des- 

m ria- 

je tudo quanto i argu- 

angeiros: — E' con- 

jrx. sabe que nos 

taxar de mi 

honra a um 
0 Sr. Souza Franco: pidode argumentos.... 

Sr. D. Manoel; E 
0 Sr. Souza Franco 

mento solido. 
0 Sr. ministro dos NEa^'0S 

forme a opiniao de cai • 
G Sr. D. Manoel : - ^la ^ v 

0 Sr. Souza Franco: - 
somos juizes uns dos outrm- ^ ^ ^ jcve 

0 Sr. presidentb; - 'Ingdor. 
serif a um discurso de um ■ ■ jiscUrso despido de 

0 Sr. Souza Franco-^ aoprojCctodeque«etratova. 

: ESTR 

eu qneosdtei. () aim r, uisserao; 
discursos antigos; ja os lint^ ?^estao n^0 foi estudar os 
nba na memoria suas dontrinx^0' 6 a.6 Cerl0 P0"10 ti- 
siao considcro os princinios o. a',rovcitavms. Na occa- 
ea-los, aprox'eitando dos pxp™' igeral c Procuro uppli- 
servir boje. exemplos antigos o que possa 

0 Sr. D. Manoel: j^bi 
0 Sr. Souza F RANco: - 

esta o criterio. 
indicala pelo'Sre mlnuU a autoridade 

0 Sr. D. Manoel ; Tamt no" 
do Sr. Faula e Souza, e ella or'! s<,. c''ou a opiniao 
attribuia. Eu reterirei tudo isto eontraria ao que se Ibe 
cm also, 6 uma imprudencia tCmpo- C'bi-sc tudo 
tos luzes cmuito quem Porque nesto easa ba mui- 

0 Sr. Souza Fran Sr. ministro do imperio, como 11 i? csl
1
;l 0 I"6 citou i 

(lendo) . Em logaves pou"? 10 I,el0 Sr- Verguciro 
pouco basia pa,a remotos d 

s.-, a.,., prpl,orl(lcrar; ova, isto 

0 SR' "qlme o Pa^- 

ESTRANGEIROS . — Ha 

, isso, ma s hei dc dizer oulro juiz. H11" v " 1 __ j^ao nego/1—. meu iuiz0 

0 llmd^r0'^'10 0 a'af Urpen'".' e sou compe- o que rutendtr, inislro do 
em relai;aO ao - 

tente para isso 

um inconveniente que ca,," 1
a Pfepond 

passar de «m ex,r0mo ^^ens, e rcceio p0). _ 
E exaetamcnte o que S"lto- ' 

tomo como conclusao qa„u
C" aUribui ao Sr. Verguciro 

mos ao ensaio, vamos aos r,ece")s <> seguinte V: 
mos aosdeum. . Ago^ o* ae Tesfc depois in 
pengo aos cuculos Ue um oV'' ti",'amos chegado sei 
lantagcm o ensaio, nao (in,.',• yctgueiro, feitocoi nOs nio queremos. ria mo'» recuar delle, con 

Um dos caracterr^ m • 
marquez de O.imto, di^ nosso pai/, 0 g 

' SraQde receio des 
35 
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ensaio ; mas a pratica veio desenganar-me : nao tonlio 
mais receios, nao temos razao de recuar delle. . 

0 Sr. D. Manoel : —Tambem e autoridade. 
0 Sr. Dias de Cahvalho : — Apoiado. 
0 Sr. Socza Franco; —Continuando a dar resposta 

ao nobre senador pela provincia de Goyaz, devo dizer-lhe 
quo faz-nos accusagao muito grave quando esclama : 
« Aos, que sois liberaes, nao quereiso progresso. » 0 Sr. 
ministro do imperio e, porem, quem Ihe responde: 
« Fomos alenx do que era conveniente, devemos recuar. • 

0 Sr. ministro dos negocios estrangeiros:—j\ao 
do progresso, recuar do salto. 

0 Sr. Sodza Franco:—Recuar ^ o que quer o Sr. mi- 
nistro do imperio, e.como retirada d regresso e nao pro- 
grcsso, n3s nuo somos inconherentss rcusando acompa- 
nhar o ministerio. 

O Sr. ministro dos negocios estrangeiros; — Nunca 
0 manJo marcba em linha recta. 

0 Sr. Souza Franco : — Eu respondo a V, Ex. 
que esses sao os segredos do gabinele, em que tu 
nao posso entrar. Bern pdde sor que no espirito de 
A. Ex., no espirito de seus collegas, esteja executar a 
lei, de forma a nos dar algum progresso. Bern pfide ser 
que no espirito de V. Ex., e- nao s6 de V. Ex., mas tam- 
bem no dealguns de seus collegas, esteja executar a lei, 
de f irma a evitar que a imposigao, que substilue-se, seja 
ada policia ou a do parlido dominante. 

0 Sr. ministro dos negocios estrangeiros da um 
aparle. 

0 Sr. Souza Franco: — Eu depois citarei factos a 
A. Ex., e nao sahirei da provincia do Rio de Janeiro, 
porque, quando se trata do provincia raal dirigida, pode- 
se pdr em frente a provincia do Riode Janeiro." 

0 Sa. ministro dos negocios estrangeiros; — Isto 
cabe a todos os governos que a teem deixado adminis- 
trar-se a si. 

0 Sr. Souza Franco:—A culpa V. Ex, sabe bem 
donde ella pane. 

Mas eu ia dizendo, se esta no espirito do governo 
usar moderadamente do arbitrio da nova lei; lembre-se 
elle que no dia em quo disser; « Fagamos pausa na 
reacgao; executemos a lei ., e o disser, nao no espi- 
rito em que fo'i proposta, mas no de tirar delta 
volagoes sinceras, bao de responder-lhe os que 
agora o acompanhao ; « Nao; nao foi para isso que 
votamos a lei. . 0 ministerio ha de entiio ver-se enlre 
dous fogos, ou antes ba de soffrer vivo fogo dos seus 
amigos de boje, e, mudando de conducta, tor o apoio dos 
outros, que, Ibe parecendo inimigos, procurao afasta-lo 
dos preeipicios. 

Mas, para nao sabir do meu proposito, repetirei que, 
ao passo que o nobre senador por Goyaz nos diz que 
recasamos incoherentes um progresso na Hberdado, o 
Sr. ministro, do imperio acba que fomos muito lon'ge, 
que foi um passo imprudente o da lei de 1855 ! 

0 Sr. D. Manoel : — E' pena que nao viva o Sr. 
maiquez de Parana para responder ao Sr. ministro do 
imperio. 

0 Sr. ministro dos negocios estrangeiros da um 
aparte. 

0 Sr. presidente; — Altcngaol Os scnhores estao 
porlurbando orador. 

0 Sr. D. Manoel : — 0 orador nao so porturba. 

0 Sr.. presidente ; —- Ou elle se perturbo ou nao, os 
senhores nao podcra perturbar a discussao. 

0 Sr. D. Manoel ; Concordo, mas nao que elle se 
pejturbe; esta enganado. 

0 Sr. Souza Franco: — Ainda o nobre ministro do 
imperio nos faz o favor de dizer: « A civilisagao nao 
esta espalliada per todo o imperio. » Admitto, concedo 
que a civilisagao nao esteja espalhada com fgualdadepor 
grandc parte do imperio, e que algunsdistrictos nao a te- 
nbao em grao sufBciente. Querera S. Ex. tratar a parte 
civilisada da mesraa maneira que a parte quo elle nao 
suppoe civilisada? Querera exercer o prinefpio de tu- 
tela em materia eleitoral do mesmo modo que a vao 
excrcendo em materia industrial? 

Coniinuando, repetirei, a vista do que acabo de dizer, 
que ba dous discursos, dos quaes se podem tirar os argu- 
mentos mais fortes contra o projecto, o sao o do actual 
Sr. ministro do imperio,que nos ordena que recuemos do 
progresso obtido, o odoSr. ex-minislro do imperio, quo 
fez nao menos iniportantes rovelagoes. Sou obrigado a 
buscar argumentos em favor do projecto nos discursos da 
camara dos deputados, porque os oradores do sen.ido niio 
o teem qucrido sustcntar. TaU'ez o fagaainda o nobre se- 
nador pelo Rio do Janeiro quo torn a a dianteira nas ques- 
tdes importantcs e talvez se guarde para a sessao de 
amanba. 

0 Sr. D. Manoel: — Duvido. 
0 Sr. Souza Franco: —E cu nao duvido, porque o 

lonho por um dos autores ou susMtadores do projeclo, 
que nao tera receio de vir, como eu, dizer banalidadcs 
em matcrias quo tambem nao sao do meu estudo. 

0 Sr. I). Manoel : — Ob se sao I nao sci quaes sao 
as materias qua nao sao do sou osludo. 

0 Sr. Souza Franco : —0 nobro ex-minislro do im- 
perio, quo apresentoa o projecto, e dostes diplomatas 
quo critendem, e entendem com razao, ao contrario de 
lalleyrand, quo a palavra foi da.la ao homem para ex- 
primir os sous pensamontos ; e um diploraata as dl- 
reitas, um diplomata qua diz perfeilamcuto o quo 
sento, nao tendo aprendido na diplomacia a encobrir 
os seus pensamentos; ao contrario paroce quo aprendeu 
muitas vezes a ir alom um pouco daquilio mesmo que 
elle queria dizer. 

0 Sr. D. Manoel ; — Por isso e que foi tao censurado 
pelos seus correligionarios. 

0 Su, Souza Franco : — E' um destes bomens quo 
teem o merocimento da franqueza, que nao se Ihe pdde 
doixar de reconhecer e elogiar. 

0 Sr. I). Manoel : — Elle foi franco de mais. 
0 Sr. Souza Franco : — Nao, senhor, disse a ver- 

dado, o toda a verdade. 
0 Sr. D. Manoel : — Na opiniao dos sous correli- 

gionarios. 
0 Sr. Souza Franco: — S. Ex. comegou contestan- 

do que o projecto Hvesse por flip assegprar a eleigao de 
alguns dos proprios ministros ; nem entao se tratava 
disso, disse S. Ex., e nem agora ba receio para a elei- 
gao dos ex-tninislros. Ora, S.Ex. foi exaeto; quando se 
propoz o iirojecto de lei ilo que se tratava racnos era da 
materia eleitoral; nem se lembr&rao disto, era um iiro- 
jecto Jembrado para osse Cm por um ex-mimstro previ- 
denle, eijuo via no futuro riscos para sua eleigao; posto 
pordni, de parte, s6 foi apresentado mozes depois para 
langar a perturbagao nas filciras da opposigiio. 
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0 Sr. D. Manobl Apoiado; quem sabe bem disto i 
c o Sr. presidents do conselho. 1 

0 Sr. Souza Franco: — Nao era possivel que entao 
se lembrassem de uma lei eleiloral como meio de se fa- 
zer eloger minislros que tinhao prelencoes a longos 
annos de vida, Inimstros  

0 Sr. 1). Manoel : — Sele annos. 
0 Sr. Souza Franco: — ....como tem dilo o men 

nobro amigo, senador por Minas-Geraes, que suppu- 
nhao-se immortaes, e IcEo immortaes quo ainda sao mi- 
nislros. 

0 Sr. D. Manuel;—Nao sao ministros, nem nunca 
lorao; os ministros sao oulros. 

0 Sr. Souza Franco:—Nao se tratava,portanlo, desta 
eleicSo, e ou niio quorcria ser desagmdavel aos illustra- 
dos cidadaos do quem so trala, lembrando-lbes que pdde 
haver alguma duvida as suas suspiradas reeleicoes. Mas 
vejamos quaos erao os fundamcntos quo o nobre ex-rai- 
nistro acba no p ojecto. 

Oisseelle: {Undo) « Naqueslao eleiloral nao se procure 
surnento ter lions doputados, islo e, homens sabios. • En- 
teudo que, nao podendo suppor-so da exclusao dos sabios 
ou da nao preferoncia aos illustrados, quo se queira 
iiomens ignorantes, deve concluir-so que, segundo a opi- 
niao do autor do projecto, elle procure que tcnhao pre- , 
ferencia os honr.ens accommodados, bomens que niio s jao 
falladores, porque esse vicio e o quo ha de peior. 

0 Sr. D. Manoel: — Apoiado. 
0 Sr. Souza Franco: — Agora o quo passa coma 

principio 6 quo o minlilro, para ser judicioso, deve | 
levar 40 (lias sem ter fallado, « vir ainda dar muilas sa- 
tisfatdes, pedir muitas desculpas por tomar a primeua 
vcz a palavra, como tez o Sr. rninistro do impcrio. 

0 Sr. 1). Manoel: —Apoiado. 
0 Sr. mixistro dos negocios bstrangeiros: — E' a 

compensacao do muito quo so lem fallado. 
0 Sr. Souza Franco : — Perdoe-me, esta seria uma 

desouipa para alguns so nas semanas scguintcs a abertu- 
ra do parlamenlo tivessem Iiavido iargas discussoes; mas 
a rnzao, que nao tem replica', e quo, se o tempo ha de 
perder-so sempro, melhorfdra que, emlogar de se ir per- 
dendo ouvimlo os discursos sem importancia da opposi- 
(ito, ouvissemos tambom oo publico lesse os discursos 
raagnificos dos Srs. ministros, e o paiz soubesse as gran- 
dos verdades que nos ultimos tempos elles nos vao re- 
velando. 

0 Sr. D. Manoel.—0 Sr. marquez de Parana nunca 
deixou de fallar e de disoulir. 

0 Sr. MtNiSTito dos negocios estrangeiros;—Cadaum 
torna o exemplo que quer. 

0 Sr. Souza Franco: —Perdoe-me, outra razao que e 
convincente contra o fallatorio, enaopdde ser contestada, 
porque partiu do Sr. rninistro do imperio.foi esta:—fallar 
quando so lem um presidonte do conselho tao iltustrado 
pdde caiisar alguns ciumos, e esles ciumes podem ser 
tanto maiorcs quanto vozcs se espulhao de que o verda- 
deiro, nao presidente do consellio, mas o verdadeiro pri- 
meiro minislro, e o Sr. rninistro do impcrio... 

0 Sr. D. Manoel ;—Isto a sem queslao. 
0 Sr. Souza Franco; —.... c o primeiro, nao em ca- 

pacidade, bem quo a tenba e tambem probidade, e que 
seja mo to muito digno sent duvida alguma, ninguem o 
noga, mas e pnineiru rninistro por ter imposlo a situa- 

;ao, elle e sd elle, asregras por onde ella se vai dirigin- 
lo, os projeclos que se vao convertendo em lei. Islo a 
pie conslilue o primeiro rninistro. 

0 Sr. 51INISTRO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS:—V. Ex. 
lao ponsa quanto quer rebaixar a todos os ministros col- 
legas do Sr. rninistro do imperio. 

0 Sr. Souza Franco: — Nao e essa a minba inten- 
cao, e a explicacao desta supremaoia esta no que ha dias 
me disse. um senador, que esta prcsenle na casa: « Nao se 
governa scuao segundo as circumstancias. » Estas pal:i- 
vras dcixao ver que o Ulustrado parlamentar esta esti- 
mando que as circumstancias levem asituacao a ser go- 
vernaila segundo as circumstancias que o Sr. presidente 
do conselho tem croado em favor da dorninaoao do sen 
collega, o que nao rebaixa os oulros que nao sao favore- 
cidos pelas circumstancias. 

0 Sr. I). Manoel: —Por forca, assim ha de ser. 
0 Sr. Souza Franco: — Mais adiante disse o Sr. ex" 

ministro do imperio : « Nos paizes em que as commu- 
nicacoes sao frcquentes e rapidas todos os homens poli- 
ticos sao conhccidos em todos os pontos do paiz... assim, 
quando o districto (: pobre em homens de merito, na- 
sente difficuldade em encontrar quem o ropresente dignar 
mente. • A conclusao que o Sr. ex-ministro queria tirao 
me parece quo e esta: quando o governo quer, a titulo 
de mais merccimonto, impur-lhe outro candidato, pudo 
faze-lo. 

0 Sr. ex-nnnistro continuou; {lendo) > Quanto mais 
se restringir o circulo mcnor ha de ser o numero de 
homens no caso do offerecer caudidatos, ou de saber ir 
procura-los oude os haja, fdra do districto— Nunca na 
Inglaterra sejulgou necessario tomar medidas para re- 
frear o espirilo de bairrismo, porque alii nunca se mos- 
trou psrigoso... No llrasil ninguem de boa tii negara quo 
cxisie em grande escala o espirito de bairrismo. » 

Or.i, qual 6 a conclusao? Que a diplomacia de fran- 
queza do Sr. Sergio Teixeira de Macedo deixou revelar, 
com essa boa fe que distingue o seu caracter e o toma 
digno do elogtos, que no paiz domina o espirito de bar- 
rismo; que sao precisas medidas quo o rofreem ; e que, 
como osse espirito de bairrismo rcsuila da falla de civiii- 
sarao, da falta de caminlios, da falta de Homens capazes 
para deputados nos circulos longinquos,e nao civilisados, 
que nem teem homens, nem sabem conheceros estadistas 
que se prestao a representa-los dignamente, a conse- 
quencia ealargar os circulos de um para Ires. 

Nos circulos do um entende S. Ex. que nao ha meio 
de veneer a teima dos votaiites, que preferem os sens 
escolhidos, os homens de sua conflarifja, aos estadistas 
que nao conhecem. Nos circulos do tres, ainda que a 
maioria persista no erro do preferir os seus escolhidos, a 
minoria, guiada pela policia ou pola cornmamlancia da 
guarda nocional, ba de achar meios, com a opportuna 
medida da maioria relaliva, de fazer oleger os estadistas 
de fdra. A medida e, portanlo, boa na opinuXo de S. Ex., 
porque subslitue os eleilos sinceros da uma que nao sao 
estadistas, e nem eonhecidbs do governo, por estadistas e 
amigos do governo, nao conheeidos no districto, e que sa- 
bem eleitos, fazondo-so que asurnas mintao. 

Eis alii toda a fon;a do piano, explicada por um di- 
plomata que esta acoslumado a dizer a verdade; e o di- 
plomata que melborsoube expdr as intencOes benevolas 
do projecto d o seu proprio autor 1 E, depois desta expo- 
sirao, haycra alguem quenaofiquo comprebendendo quo 
se quer fazer aos districtos a docc violencia de terem de- 
putados habeis, embora nao sojao de sua escolha volun- 
taria, em subsliluijao do deputado que o bairro tinba 
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crapenho em eleger? Este e o fun do projecto, cstc e o 
espirito do sen autor, espirito que nio so Ihe pide nc- 
gar, porque o autor oconfessa. 

0 que, porem, eu nao vejo e passo a no gar e que o 
espirito de bairrismo domine no paiz a esse ponto, espc- 
cialmente nos districtos longinquos, e sem civilisacao, 
scm caminbos. 

Se eu quizesse tomar tempo lancando rniio do alma- 
nack ou da relacao dosdcpulados escnadores, e londo urn 
por um os nomes, mostraria que ba, creio eu, quinze ou 
dezeseis deputados que nao sao daprovincia, eotriploquo 
nao sao do bairro, quo nao sao dos districtos, nos quaes o 
espirito de imparcialidade, que domina cm maior parte 
o Brasil, foi buscar Ifomens quo mais lire convinbao, 
assira como ha outro tao grande numero de senadores 
que nao sao do bairro, o representao dtgnamente os 
districtos por que forao escolhidos. 

0 Sr. D. Maxoei, : —Apoiado. 
0 Sr. Socza Fhaxco : —> Se ou lancasse mio da relaoao, 

mostraria, portanto, quo ate nisto c inopportuno, e incon- 
teniente, injusto o projecto, que quer condemnar os 
districtos a aceilarem os estadistas que nao conhecom de 
prcfereneia a homens, muitos dellos notaveis, que vi- 
r em nos districtos, ou Ihes pertencem eestrlo f ira, ou sao 
desuaconflanca, embora naonascessemnemresidao nclles. 

Note-se ainda que nao e nos districtos longinquos, 
ou provincias remotas, que o chamado espirito do bair- 
rismo se exerce. As grandes provincias nao teem um so 
senador, nao teem um unico deputado quo naoseja nas- 
cido na provinoiq, e por olla muito conbecido; e 
nestes a medida nao tera influeneia. 

As provincias pequenas e remotas nao teem sido 
atacadas desse supposto vicio, e nao precisavao a me- 
dida. Todas ellas teem sempre enviado ao parlamenlo 
por falta de homens, ou porque as eleigoes provinciaes 
dao logar a se Ihoimporem de fdra, e ainda a ultima 
por circulos nao obstou a essas imposicuos. 

A mesmaprovincia do Para, que nao doveria entrarna 
lista das pequenas, e nem dasmenos civilisadas, torn sem- 
pre enviado ascamaras brasileiros Hlhos das outras pro- 
vincias, e sdmente nas legislaturas de 1837 e de 1849 
deu deputados todos elles filhos da provincia. Em quasi 
todas as outras estiverao em maioria filhos de fdra, e os 
sens primeiros senadores tambem nao forao da provincia. 

Ila talvez uma razao: no Para nao ha illustracbes, 
nem mesmo ha talentos; alguns queapparecem sao desde 
logo desanimados, desacorocoados. 

Eu nao tenho duvida de dar como certo que um dos 
grandes talentos que appareceu na camara de 1856, o 
que a da minha provincia, o Dr. Tito Franco do Almeida 
ba de sofTrg^.... 

0 Sr.. D. Manoel:— Apoiado. 
0 Sr. Souza Franco:—.... os rcsnllados da sua 

muitacapacidude.e muito zclopelos nogocios publicos... 
G Sr. D. Manoel :— E'dicididamenteum dos depu- 

tados mats dtstmctos quo vierao por causa da lei dos 
nrculos. 

0 Sn. Souza Franco;— ..ha de ser imraolado com 
a eleisao provincial restabelecida no Para, att! por 
cjue, como o (jug convcm no parlamcnto silo homens quo 
naofallem, ba de vir um companbeiro aos dous que 
ainda nao abrirao a boca ncsla scssao, e creio quo ra- 
rameute nas outras, talvez que nao por falta de illus- 
tra^io, mas em obedieacia ao principio da epoca uuee 
osilencio. 

0 Sr. D, Mangei. : —Ainda ha uma oulra cottsa, 
cbamada preguica; estudar custa muito; e so o avalia 
quern estuda. 

0 Sn. Souza Franco : — Senliores, eu creio que o lint 
da bora vai-se appro.ximando ; eu tinba deixado para 
o fun a demonstracao quo o projecto e ainda do minis- 
terio de 12 do dezembro ; e digo do ministorio, porque, 
para mini, 6 ministorio que vive. Como, porem, csta 
parte deve ser o final do meu discurso, transtornado 
como foi o meu piano de comefarpor alii, hoi de doixar 
para o lim. 

Examinarei, porem, algumas das razucs do nobre se- 
nador pela provincia de Goyaz. S. Ex. dou como uma 
grande vantagem, uma das vantagens para o lado li- 
beral.... c eu repito : — hoje o lado chamado liberal 
nao e senao o lado constilitucional, o lado a que pcr- 
tencem esses muitos antigos conservadores, a antigos 
liberaes, que sustontao a consliluiciio,.. 

0 Sn. D. Manoei. ; — Apoiado. 
0 Sn. Souza Fiianco:— — e que o lado antigo con- 

scrvador, entrc os quaes ha muitos que manteem puros 
os seus principios, c nao teem razao, nern tiqhao, para os 
abandonar, porque lizorao muitos services, parte desse 
lado tem-se convortido em refonnisla, e o >5 boje cxa- 
gerado. Sao tao roformistas, tao exagerudos reformistas, 
que 0 nobre senador pela provincia de Goyaz Ihes cbama 
hoje os liberaes, 

0 nobre senador pela provincia de Goyaz prctende ar- 
rancar assim a nossa bandeira, vestindo-se com vos'les 
liberaes I 0 que eu duvido e quo as vestes fucao o Jio- 
mem, quo a bandeira classifique a tropa, o qua essa ban-, 
doira nao seja abandonada logo que olla liver servido 
para entrar por sorpreza na prac-a. Muitas vezos, para 
tomar uma praca, se envergao fardamontos iguaes aos 
dos seus defensores, e e ella tomada por sorpreza. 
Eu nao duvido quo o inculcado novo lado liberal, os 
liberaes boje por excellencia, e reformgdores do todas 
as leis, doporao com deprezo o estandarte e as insignias 
desde que, triumphante por assollo, a reforma mostrar-se 
na execucao tal qual e, —reforma retrograda. 

Disse o nobre senador que ha uma grande vantagem 
para que o projecto nos encaminha, a do suflragio uni- 
versal. Se ha alguem do lado opposto ao nosso que o 
queira, mis nao os acompanharcmos nesse principio 
exagerado de quo nao se lembrarfio nem os exagerados 
das epucas de exageracao. 

A clcicao direpla, quo vai se tornando uma verdadeira 
necessidade, e para a qual o projecto da alguns passos, 
4 muito distincta do suffragio universal. Este nao exigc 
condifCics de propriedade, de induslria ou de trqbalho 
no votante; e quern chegar aos 21 annos, seja vadio, 
raendigo ou vagabundo, tern o direito do volar. A eleicao 
directa admitte condicSes de propriedade o de trabalho 
quegarantom a sociedade, c pdde ser desejada por ami- 
gos da conslituifSo. 0 suffragio universal seria uma 
mnovacao perigosa, que os liberaes do Brasil nao apoiao, 
e pois desprezao, recusao esse supposto progresso, sc o 
projecto lb o offereco. 

(3 nobre senador fallou-nos na inconvenicncia do ro- 
polir mais ensaios do eleicao que deraem resullado uma 
camara que tem lido maioria para tres rainisterios op- 
postos. J;i o Sr. minislro do imperio bavia suslentado 
na camara dos deputados opiniao somelhanle, em des- 
abono daquella camara. 

0 nobre senador presidente do conselho de ministros 
me censurou tambem por falta de gratidao, e creio que 
se referindo a gratidao a camara que nos bavia apoiado. 
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Ea a conspvvo inteira aos distinctos caracteres que alii 
teem sustenlado seas prineipios, que lambem erao os 
meus, e nunca deixei de respeitar a todos que se decidem 
polos diclames de sua consciencia. Sou do numero 
daquelles quo ontendem que a verdade csla comigo, e 
nao do numero dessos politicos de opinides o consciencia 
do occasiao, que vaiiao todos os dias. Tenbo a conscien- 
cia da verdade dos meus prineipios; pdde ser conscien- 
cia erronea, mas 6 consciencia justa. 

0 Sa. I>. Manoel:—Estaclaro. 
0 Sr. Souza Franco;—Os homens desta tempera 

nao sao "ingratos aos que os acorapanliao, nunca os 
abandonao. (Apoiados.) 

Os outros 6 que se mostrao ingratos vindo lancar em 
rosto a uma camara, em que teem uma grande maioria, 
quo el la tem apoiado a tres ministerios differentesl As 
minhas consuras eno individuaes; ascensuras do nobre 
ministro do imperio, do nobre presidente do conselho e 
do nobre senador por Goyaz sao ii maioria, porque s6 a 
maioria de uma camara pdde apoiar urn ministerio, on a 
tres ministerios de opinioes diversas. 

Sonhores, nunca dos labios de um ministro soltou-se 
igual ultraje a uma maioria parlamentar, e nunca se viu 
maioria que o ouvisse tao resignadal 

0 Sa. MINISTRO DOS NEGOCtOS ESTI1ANGEIR0S : — A que 
discurso se rcfere ? 

0 Sr. D. Manoel : — Ao do nobre senador por Goyaz" 
0 Sr. Souza Franco;—Ao do nobre senador por 

Goyaz e ao do nobre ministro do imperio. Elle disse: 
(Jendo) « Eu nao fallo agora na posicao de ministro, para 
que nao se envenonem as minbas palavras,fallo como mem- 
bro desta camara; e pedirci a cadaum de mis que metta 
a mao em sua consciencia, e diga so a eleifao de circulos 
tern trazido porventura essas grandes vantagens, esses 
grandes rosultados, que apregba o nobre deputado. Tres 
ministerios soguidamente sc teem succedido no paiz em 
raenos do tres annos; e o que tem ganho o principio da 
libordade, ou o principio da autoridade? a 

Desculpa banal t Tinha S. Ex.. dito que estava fall.mdo 
como ministro, e como tal se desculpava de nao ter to- 
rnado a palavra por40diasl Quando, pordm, quiz lancar 
o ultraje a camara que o apoiava, recorreu a desculpa — 
agora nao sou mats ministro, nao fallo como ministro 1 — 

0 Sr. ministro dos negocios estrangbiros ;—Onde esta 
o labco? 

0 Sr. D. Manoel; — Nao se apresse, elle vai ler. 
0 Sr. Souza Franco: — Ja era bastante o dizer que 

metlessem todos a mao na sua consciencia para indicar que 
estayao culpados. Ja bastava rcferir-se aos tres minis- 
terios seguidos para fazor sentir a maioria o cstigma de 
os tor apoiado a todos; e a moderacao da linguagem torna 
ainda mais pungunte o cstigma lanfado na calma da rc- 
lloxiio e cm palavras estudadas com anlocedoncia. 

Mas o Sr. ministro do imperio ainda foi alem e disse; 
(lendo):«Onde esta o espirito politico?... viveainda;mu- 
dou aponas do feicocs; em vez de rcpresentar os grandes 
intcresses da soricdade jungiu-sc ao jugo do individua- 
lisvio. E qucr-se saber o que i o individualismo? 0 
unico fruc'o do individualismo,diz Lefferriere, e o egois- 
mo, e a, nnsencia do devcr, c a amencia da dedica(do. 
Quando ba s6 individuos, diz II. Constant, nao ha senao 
Pocira, e na bora da borrasca o pocira se converte em 
lodo. » 

0 Sr. D. Manoel: — Olhe que labeo a camara que o 
apoial Ora, isto c do rapaz, islo e de raoco. 

0 Sr. ministro dos negocios estrangbiros: — Nao 
jo nada que seja labeo. 
0 Sr. Souza Franco; —V. Ex. sabe que islo depois 

foi redigido de sorte a tirar certas asperezas que^ na oc- 
casiao so sentirao mais. 

0 Sr. ministro dos negocios estrangbiros;—Entao 
refere-se a cousa que nao esta esoripta. 

0 Sr. Souza Franco;—Nao senhor, basta quo refira- 
me ao que esta escripto; «Tres ministerios succederao-se, 
e essses tres ministerios tiveriio o apoio da camara : rei- 
na nella o individualismo, ha poeira que se converte 
cm ludo. t Eu nao conhefo ultraje raaior a uma maioria 
tao numerosa. 

Senhores, o quo deve admirar e que nas circumstan- 
cias excepcionaes por que temos passado ainda bouves- 
sem na camara caracteres nobres quo, ainda mesmo do 
centre da maioria, aproveitassem occasioes de mostrar 
que tinhao opinioes proprias, a ponto de por em risco a 
existencia de um ministerio oranipotente. 

0 Sr. D. Manoel; — Como aconteceu o anno pas- 
sado. 

0 Sr. Souza Franco: —E este anno por occasiao da 
votacao sobre ineompatibilidades, em quo o gabinete foi 
derrotado. 

A camara de 1856 a 1860 nao foi eleita sob os auspi- 
ciosdo ministerio de 4 do maio; nao inlluiu o ministerio 
Je 4 de maio nem pelas recordagSes de protecgao anterior, 
nem pelos favores na occasiao ; e essa camara portou-se 
tao bem quemantove a sua posicao duranle csse ministe- 
rio de apoio e de opposigao ; deu exemplos nos tempos 
de subserviencia em que eslamos de que a lei de 1855 
trazia aoparlamento deputados independentcs e conscien- 
ciosos, votos que apoiao e que divergem, votos de con- 
sciencia. 0 ministerio de 4 de maio retirou-se, e ainda 
omittirei a historia dessa rcltrada. 

0 qne o que trouxo a camara dos deputados a situaeao 
anormal de que se queixa o Sr. ministro do imperio? 0 
ministerio que se apresentou, tirado da minoria. Em re- 
gra nos governos representativos os ministerios sahem 
sempre da maioria, e os que sahem da minoria teem um 
dos dous recursos, o de dissolver a camara, ou o outro de 
corrompe-la. 

0 Sr. ministro dos negocios estrangbiros : — Logo, 
a camara foi corrompida? 

0 Sr. Souza Franco; — Eucstou continuando mi- 
nhas observacoes;eV. Ex. notara,pnncipalmente quando 
fallo em presenga deura ministro como V. Ex., que nao 
tem qucse Ibe diga como corruptor.... 

0 Sr. ministro dos negocios estrangbiros : —Muito 
obrigado. 

0 Sr. Souza Franco:—.... que raego bem as minhas 
palavras, para nao dizer senao o que eu absolutamenle 
nao posso deixar de dizer e o que c cxacto. 

0 Sr. D. Manoel :—E' exacto, nao admitte esse raeio 
nfame de corrupgao. 

0 Sr. Souza Franco : — Mas tinha dous meios, dis- 
•solver ou corromper votos. A corrupgao 6 facto sphido, 
e admira que, quando ella seexerceuno mais alto grao... 

0 Sr. I). Manoel : — E ninguem sabe melbor disso 
do que o Sr. ministro dos negocios estrangoiros. 

0 Sr. ministro dos negocios estrangbiros: — Como? 
0 Sr. D. Manoel: — Ningnem, porque tem muitos 

amigos na camara, como eu os tenho. 
36 
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0 Sn. Soiza Franco : — — houvesse numoro consi- 
deravel de depulados que resistisse a tolas as especies do 
meios deseducgao; porque no Drasil a corrupcao de di- 
nheiro nao c a raais efficaz, e sim a dos pedidos, a dos 
afagos e maneiras, e adasdistinccOes de todos os generos. 
As votacoes de 1859 iizerao lionra a quasi lotaliJade 
da camara dos deputados. {Apoiados.) Os poucos que se 
dei\arao seduzir ou mercadejar nao inanchao a camara 
toda, nao desdourao o brillio dos eleilos de 1856. 

0 que ia comproraeltendo a camara foi a anomalia de 
um ministerio saliido da minoria, que assumiu a res- 
ponsabilidade de dirigir o paiz contra as regras do regi- 
men represenlativo ; elle, ministerio de 12 de dezcmbro 
que devia declinar a honra e a responsabilidade da esco- 
Iha, certo de que nao tinha maioria e que a nao podia 
obter nas questdes incandescentes da actualidade. Ode 
10 de agosto, saliido dos bancos da maioria, bavia de 
soffrer os resultados da adopcao das ideas que combalera, 
e que comtudo resignou-se a realizar. 

Senhores, a bora esla adiantada e me cumpre findar o 
men dtscurso. Eu demonslrei (tenbo essa convicgao) que 
o projecto da reforma eleitoral nao tern por fun obter mo- 
lliores eleifOes, porque a da camara de 1856 foi verda- 
deiro progresso sobre as anleriores; e que, pois, a rencti- 
Cao da execncao da lei nao faria senao corrigir alguns 
defeitos do pnmetro ensaio. Demonslrei ainda que, nao 
se podendo esperar vanlagens reaes para o paiz com a 
nova reforma, ella sd traria em resullado o abuso das 
urnas, subslituindo-se a escolha da policia ou dos agcn- 
tes da admimstracao a livre escolha dos votantes. Esta 
e a graiide queslao do dia; este e o desideratum: passar 
para o govcino, ou passar para o partido omcialrncntc 
montado, o prmlegio da escolha dos represcntantes do 
povo, com exclusao complcta das opinioes divergentes 

Este projecto e, nao sd feitura, mas ainda empcnbo do 
ministerio de 12 de dezembro, que tern ainda forga bas- 
tante para impdr suas vontades, repellidas em 1859. So 
alguem duvidasse, eu Hie apontaria para o tempo da sua 
concepcao; eu Ihe moslraria a assignatura de um minis- 
tro, seu amor; en tornaria mais saliente que e boie im- 
posto pelo unico ministro quo sabiu das lileiras dossus- 
tenladores do 12 do dezembro e communga exclusiva- 
mente nas suas opimdes; eu mostraria ainda que o 
sustenlarao na camara dos deputados com o maior emne- 
nho tres dos ex-minislros de 12 de dezembro. 

mnvfor." 0 ^ ^ nC,Ste recinl0 05 9ue mais o pro- 
d08,^!? ""rmnistros> senadores, do mesmo 

assivna l! dezembro, que sao antores e estao 
oor meio Lnessa emen,la UIe«al do ^gimento ; emenda 
fenadn a ^ flUe' amrillani10 " sessues do senado a seis. boras de mortal trabalbo em olio as dis- 
cussdes, acaba com as discussOes. (Apoiados.) 

k , pois, um projecto do ministerio de 12 de dezem- 
Cro, que nao sabe esquecer-se da merecida derrota par- 
amentarqaeoobngou a retirar-se dnrante a sessao de 

vinganca. Pr0JeCl0 de lnaaiPho' l'um.lhaSSo e do 
0 ministerio de ]2de dezembro triumpha do de A de 

maio, a quern altnbue a principal parto na «ua retiri.Ja 
do poder; hum.Iba o de lu de agosto', tornando-o7ns?rt 
memo de seu tnumpbo e de seus odios; e vinga-se da 
camara dos depulados. 0 

A este projecto de triumpbo, de humilhacao e de vin- 
ganca eu nao possopreslar meu voto. Votem em seu fa- 
voraquelles quefolgao no meio das bumilhacoes rwr que 

JedHadmrof " VOtem a<I,lell€S 1^. levados aos 

En nao cstou nos desfiladeiros; se estivesse, deixar- 
me-hia matar nelles antes do qtte passar envergonhado 
por debaixo das forcas caudinas; e, para nao passar 
vilipendiado, voto contra o projecto do triumpbo, das 
bumilbacSes e da vinganca, projecto attentatorio contra 
as liberdades publicas. (Apoiados, muilo hem! da mi- 
noria.) 

Dada a bora, o Sr. presidenle declarou adiada a dis- 
cussao, e deu para ordem do dia da seguinto sessao : 

Discussao do requenmento do Sr. viscondo dc Abactd 
e outros senbores propondo que se proroguem tempora- 
riamentc por mais duas boras assessOes diarias ; 

Discussao dorequerimcnto do Sr. Souza Franco pe- 
dindo algumas informacoes ao governo ; 

E o resto das materias ja designadas. 

Levantou-sc a sessao as 3 boras da tardo. 

sesissio 
EM 11 DE AGOSTO DE 1860. 

PRESIDENCIA DO SR. MAXOEL IGNACIO CAVALCAXTI 
DE LACERDA. 

Summario. — Requcrimcntos dc urgencia. Discursos dos 
Srs. I). Manoel, Souza Franco, presidenle do conselbo, 
Vasconcellos, viscondc do Abaele, Dias de Carvalho, 
Souza Ramos c Ferreira Pcnna. Volarao. 
A's 10 ^ boras da manba o Sr. presidenle abriu a 

sessao, estando presentcs 30 Srs. scnadores. 
Lida a acta da anterior, foi approvada. 
Nao houvo expediente. 
Foi approvada a folba do subsidio vencido pelos Srs. 

senadores no 3° mez da presente sessao. 
Comparecerao no decurso da sessao mais 9 Srs. se- 

nadores. 
REQL'ERIMENTOS DE URGENCIA. 

0 Sr. D. Manoel fundamentou c mandou a mesa o 
seguinte 

Requerimento. 
Requoiro quo o requerimento olTerocido polo Sr. 

senador Souza Franco na sessao de 0 do corrcnle mez 
seja discutido de preferoncia aodo 8 do mesmo mez, as- 
signado por seis senadores. 11 de agosto de 1860. — D. 
M. A. Mascarenhas. » 

Foi apoiado e entrou cm discussao. 

O SR. SOUZA FRANCO:—O requerimenlo do meu 
nobre amigo senador pela provinda do Rio-Grande do 
Norle refere-sc a um outro que fiz nas sessoes antece- 
dentes ; tenbo, portanto, oduplodever de exprimira mi- 
nim opiniao a seu respeito, jaeomo aulor do requeri- 
mento quo se pede quo seja pioferido, ja na qnali- 
d idc do amigo do bonrado senador que acaba de fazer o 
seu, como mais utna attencao. .. 

0 Sr. D. Manoel : — Apoiado. 
O Sr. Soiza Franco: —  a quo nao perderei 

nunca occasiao de corresponder, scmpre que se tratc do 
nobre senador, a quom muito eslimo e cada vcz respeilo 
mais. 

O Sr. D. Manoel:—Obrigado aV. Ex.; e rctribuo 
essas provas do amizado. 
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0 Sk. Sobza Franco: — Da-se ainda um itiotivo para 
pronunciar-me a rcspeito deste requerimenlo, e e qne, 
inndo iiiiia opimao contraria a do meu hourado ami-oi 
nao poderia votar cm senliilo contrario ao seu pedido 
scm cxprimir as ininhas razoes e nioslrar ao meu amigo, 
como desculpa, que ellas sao muito justificaveis. So enl 
um raso muito grave, sd tcndo razoes muito ponderosas, 
e que posso oppor-mc a requerimentos do meu nobre 
amigo; e, pois, o nao devo fazcr symbolicamente, devo 
faze-lo exprimindo a minha cpiniao. 

Primeiramento, bcm que ou csteja compcnelrado da iu- 
disponsabilidadc das informacBes que pedi , informa- oes 
quo. lendem a moslrar a gravidade da situaeao financeira 
em quo eslamos, e os motivosdessa gravidade; bcm que 
ou csteja com penetrado, e compene'.rado quanto e possivel, 
da indispensabilidade desse meurequerimento, reconheco 
lodavia que, podendo o Sr. ministro da fazenda, podcndo 
o Sr. ministro do imperio, forne er-me cssas informacoes 
ainda antes do approvado o requerimento, eu posso con- 
tribuir para que clle lique demorado. 

Nao seria a priineiravez i[ue um ministro de estado 
vendo pedirem-se informacOes da parle de um senador 
ou por simples exposicao no discurso, ou por um reque- 
rimento quo nao tenba tido tempo de ser discutido e 
approvado, venba volunlariamente fomecer esses escla- 
recimentos que so pedem. Nao seria a primeira vcz e 
on ere to quo nesla ocoasiao ainda havemos de ter m'ais 
um excmplo de quo o minislerio, considerando a indis- 
pensabilidade a grave se.iedade das informacOes que 
peCo, ba de fomece-las mesmo independenle da appro- 
varao daquelle requerimento. Eu, portanlo, posso pres- 
clndir por alguns .has da sua approvacao, o proscindir 
por csso motivo.que mnguem dira que nao e um motivo 
inuilo iiroredente. 

lla, porem, outra razao : prefiro.eprefiroquanto antes, 
adiscussSodorequerimento dosseis. Eu considero este re- 
querimento como utna novidade no systema represcuta- 
livo; eu considero este requerimento como lendendo a 
fazcr ralar as vozes generosas, vozes intcressadas 
no bcm do pa z, que da 1,arle da opposicao sc levan- 
«o I?;™ :Mls cn.tnr os, <'«'«U08 do povo. para suslentar a 

rr xr ^ pnvilegio das minorias. Eu entendo qneT^ba governo 
reprcsentativo scm que as minorias tenhSo o direiiode 
expnmir-se, sem que lenhaoodireito do juslificar-sc scm 
quetenbaoodireito de mostrar ao paiz que elhs teem ri- 

^ paiz.6 SUSle"150 Prindl>i0S -"venientes ao pro- 
Tenho, porlanto, necessidade de que ommm . 

discuta esse requerimento, porque te!,bo necessidade de 
exprimir-me sobre elle da maneira a mais energica da 
maneira a ma.s jusltUcada, c com argumentos que'bio 
do demonstrar que o qcc se'quer e o silencio, o s.lendo 
dos mortos; argumentos que bio do demonstrar que o 
quo sequer c nogar a opposigio o direilo dc exnrimir 
seu pensamento; e o quo se consevnirf • ■ . <• ' 
sc diz que os sustenladores do proLTo dp" f 0 '1"° 
toral. desprezando a onini m j reforma clei- 
opiniao do paiz, desprezando a^S0'd'leS1)raa

|
rido a 

nos possa ler, qucr impor-nos a forca a sn, "U,"" 0 qUe 

Senhores, entremos quanto antes a :>"'1 vor,,aiie- 
requerimento, vamos ver se ha juslifi 

<i'®;ussa0 deste 
varftos ver se esses qne assim alte^io S ieiT' 
lia poucos annos, ainda bontem approvada com consen 
rmumlo de todos approvada com applauses ,-eraes • 
nma lei que nao trouxe senao vantages, ten. juslif.: 
cacao em assim a quererem alterar de um dia para ou- 

tro, violando todos os pnncipios, fazendo calar todas as 
consciencias 1 Vamos ver se mis, que nio temos tornado 
parte nas discussOes senao tanlo quanto era indispensa- 
vel, podemos ser accusados de protcladores 1 Vamos ver 
sea protelacao mestna pude ter era respo-ta o silencio, 
quando se trata de inleresses tio sagrados como a ii- 
berdade do voto. 

Abordemos franramenle a queslao, e vds, que lendes 
lido receio dediscutir a lei eleitoral, que nao a justili- 
castes ainda, que nio combatestes os argumentos apre- 
scntados contra ella, tende ao menos a coragem de vir 
mostrar, discutindo este requerimento, que tendes razao 
para illegalmente nos fazerdes callar. 

0 Sr. I). Manoel : — 0 ministro nio disse ainda 
uma palavra, e na outra camara bouve apenas aquello 
discurso monstro do Sr. ministro doimperio. 

0 Sr. presidente : — Peco ao nobre senador quo so 
cinja quanto pu.ler a questao. 

0 Sr. D. Manoel : —Esta cingindo-se. 
0 Sr. Soczx Franco: — Estou mostrando que a ilis- 

cussio do outro requerimento e precise; i isto o que es- 
tou mostrando, e convido os nobres senatlores a jusliii- 
carem o seu requerimento. Nio continue esso escandalo 
que o paiz esta admirando  

0 Sr. presidente do conseliio:— Apoia.lo  
0 Sr. Socza Franco:—— de nio se discutirem as 

materias. Sustenlem o sou requerimento, vamos a uma 
lula leal e dignade nus; acabrunbem-nos comas suas ra- 
zoes; mostrem, so o podem, que mis nao temos trilbado 
aquclla linba de comportamento a quo eramos obrigad'os- 
mostrem que nos guardamos silencio quasi completo 
no piimeiro eem parte do segundo mez desessio... 

0 Sr. Sieveira da Motta .— Isto e verdade  
0 Sr. Socza Franco:—....mis, que entramos na 

discussio muito modcradamente, desde quo uma questao 
imporlanle se apresentava, abancaria, e que, se entra- 
mos agora de frenlc c com mais energia e esforeo na 
questio eleitoral, porque a lomospor queslao de vida ou 
de morte para o systema reprcsentativo, somos merecc 
doresde nos votarem a morte, o que seria a consequenl 
cia de fallarmos todos os dias durante scis boras consel 
culivasl votar a morte por cerlo que a alguns de mais 
fraca robustez, porque eu declaro que, sc a luta n- 
fosse de interesse publico, que e preciso vir a uma sc 1 10 

Cio, eu nio leria duvida em comprometler-mo a suslen" 
tar a discussao todos os dias durante tres a qualro horas" 
tomando somcnte quem me revisse os discursos, S' 

0 Sr D. Manoel : — Quo duvida 1 Tivessemos n'- 
forcas pbysicas, porque inlelligcncia temos mis sem nc- 
nhuina questao. 

0 Sr. Socza Franco : —A questio nao e de foreas 
pbysicas, c de lutadeinleressespublicos, delutade cum 
primento de deveres, c neste tcrrcno e que nus a quo 
inos encarar; e neste lerreno quo temos encarado a lt.' <)~ 
reforma eleitoral, quando,abandonandb osrequeriment sa 

propuzemos-nos a disculi-la, desde que um orador tonio' 
a palavra em seu favor na 21 discussio. Mas a ires dis- 
cursos nossos nio obtivemos o favor dc ouvir senio um 
discurso, que foi pulverisado completamente por aquelles 
que se llie soguirao. 

Senbores, nio se diga de nos cm arligos de comrnuni 
cado, em folha que evila dar noticia do qne se passa no 
senado, que evita muito de propos.to refHjtir 0s n 

u 

argumentos para qne o publico n.io sc convenca de r 
temos razio, nio sc diga que somos proleladores. • -e 

o somos. (Apoiailos.). ' ' "uo 
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Entremos na discussao, e peco ate ao men nobre ami- 
go que retire seu requerimenlo : vamos discutir o reque- 
rimento dos seis ; vamos ver quem lem razao ; vamos 
ver quem sustenta os interesses publicos, quera quer 
que o paiz nao entre nas vias da reaccao, que sera o re- 
sultado desse alteracao de leis que ha dias se publica- 
rao, leis que o paiz aceilou em unanimidade completa, 
leis cujos resultados fayoraveis se estavao senlindo na 
calma dos espiritos que tem rcinado desde 1855 ate ul- 
timamente. Votarei ate contra o requerimento, se o bon- 
rado senador, meu nobre amigo, a quera muilo estimo, 
nao o quizer retirar. Honrado senador, digo eu, nao 
simplesmente traduzindo a palavra ingleza honorable, 
que e um litulo, ou tratimento honorifieo, bonrado 
como um attributo, como urn predicado que Ibe com- 
pete.... 

Os Srs. Diasde Carvalho b Vasconcellos:—Apoiado. 
0 Sr Soeza Franco: — — pela sua grande severi- 

dade de principios e honradez a todaa prova. (Apoiados.) 
A otarei, portanlo, contra o requerimento, se o meu nobre 
amigo nao relira-lo, oque alias conto que fara,para que 
entremos de frente na discussao do requerimento que nos 
impoe silencio. 

0 SR. D, MANOEL : —Agradeco ao nobre senador 
que acaba de sentar-se as benevolas expressoes com 
que se dignou de tratar-me; ellas sao mais uma prova 
da sua bondade. 

0 Sr. Souza Franco ; — Nao, scnbor; d justifa quo 
Ibe faco. 

0 Sr. D. Manoel : — Mas devo dedarar que em 
honra nao cedo a ninguem. 

0 Sr. Souza Franco:—Apoiado; e igual aos me- 
1 bores. 

0 Sr. D. Manoel:—Nao cedo a qualquer, conside- 
rado como homem, como juiz e como legislador. 

Eu expuz ha pouco ao senado o motivo que me obri- 
gou a fazer o requerimento, e foi dar uma satisfaccao ao 
meu nobre amigo, porque involuntariamenle fui causa 
de que o seu requerimento fosse adiado na sessao de 6 
de agosto, quando ja podia estar votado; eu lioje vinha 
dar-lhe uma satisfajao publica desse meu acto involun- 
tario, que adiou a approvafao do requerimento ate hoje. 
Mas, como o nobre senador acaba de declarar que deseja 
qus eu retire o meu requerimento,para que quanto antes 
entre o requerimento dos seis, eu, Sr. presidente, tendo 
dado satisfagao ao nobre senador,n:io posso por outra ma- 
neira dar-lhe ainda uma nova prova de consideracao 
senao pediriSo a V. Ex. licenfa para retirar o meu 
requerimento, depots de consultado o senado, e foi sd 
para este lim que pedi a palavra. 

0 SR. FERRAZ {presidente do conselho):—Naopa- 
recia conveniente que o requerimenlo de urgencia olfcre- 
cido pelo nobre senador pela provincia do Rio-Grande 
do None, depois de ter sido motivado como foi, depois 
de ter sido justifi 'ado como acaba de ser polo nobre se- 
nador pela provincia do Para, fosse retirado sem que da 
parte da raaioria se levantasse uma so voz para repellir 
as insinuacoes que os nobres senadores fizerao aos dignos 
membros da maioria. {Apoiados.) 

0 que tem determinado ale hoje a procraslinacao de 
todosos trabalbos? 0 que tem feilo com que as primci- 
ras boras das nossas sessoes sejao continuadamente ab- 
sorvidas f Os requerimentos motivados de uma maneira 
descommunal, de uma maneira que, a olhos vistos, de- 

monstra que os nobres senadores nao teem outro fim se- 
nao gastar o tempo. 

0 Sr. D. Manoel: — Porque nao fallou antes de 
mim 1 

0 Sr. presidente do conselho; — Todos os dias nds 
vemos que o nobre senador, em tompausado, tem procu- 
rado dilalar atii as proprias palavras, lomando a pcito 
rosponder a todos os incidentes que apparecerem, fazer 
observacoes sobre ludo, ler ati5 a data dos seus requeri- 
mentos, ate mcsmo a sua assignatura, tornar a discussao 
em uma mera conversa, dirigir sobre todos nus assersdes 
terriveis: ainda hoje o senado foi testemunba do que os 
nobres senadores signalarios deste requerimento forao 
chamados andadores, carrcgadores  

0 Sr. D. Manoel : — De um andor. 
0 Sr. presidente do conselho : —  como se os 

andadores se assentassera na maioria e nao seassentassora 
tambem na minoria, carregando como a um santo o seu 
chefe, que Ihes determina o logar quo devera tomar . . . 

0 Sr. D. Manoel ; — Apoiado, que duvida 1 
0 Sr. presidente no conselho:— que Hies deter- 

mina o tempo que devem gastar nas discussues, e os 
move como massas para ludo quanto quer. 

0 Sr. D. Manoel: — Que duvida! Veja como mo 
eseandaliso. 

0 Sr. presidente do conselho: — Senbores, c pre- 
cise quo nds fallemos francamente: o nobre senador pelo 
Para cscreveu aos seus amigos das provincias (na cidade 
do Recife forao mostradas as suas cartas), declarando 
que a lei eleitoral nao havia de passar no senado. 

0 Sr. Souza Franco: — Nao ba tal. 
0 Sr. presidente do conselho; —Nao disse o no- 

bre senador a um dosmous collegas, em uma das remiibes 
ha vidas u I timamente, que a reforma eleitoral nao bavia 
de passar? 

0 Sr. Souza Franco: — Que bavia de oppiir cra- 
baracos. 

0 Sr. presidente do conselho; —Dcclarou que 
se emprcgaria ludo quanto fosse possivel para que o pro- 
jecto nao passasse; e assim tem feito. Ora, senbores, que 
direito tem uma minoria de assim proceder? (Apoiados 
da maioria.) 

0 Sr. D. Manoel: — Nao nos assustao os gritos de 
V. Ex., assevcro-lhe eu. 

0 Sr. presidente do conselho: — Nao assustao, niio, 
porque o nobre senador sabe que sou incapaz de qualquer 
proccdimento contrario aos meus deveres. 

0 Sr. D. Manoel; — Pois pudera; se tivesse, eu 
lambem podia tor. 

0 Sr. presidente do conselho:—Mas, senbores, 
altim desses requerimentos de urgencia e de oulros quo 
tivcrao logar durante a la discussao da reforma eleiloral, 
o senado viu que quando entrou este projecto em 2" dis- 
cussao o nobre senador polo Para offereceu ainda, e mo- 
livou por tres boras, um requerimenlo com o fun de que 
o projecto fosse disculido por patagrapffbs. 

0 Sr. Souza Franco: - Com o dm de pedir a execu- 
Ciio do regimcnlo. 

0 Sr. presidente do conselho:—0 nobre senador 
oomoministro exigia da coramissao da camara dos depu- 
tados que fizesse um artigo com muitos paragraphos. 
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0 Sn. Souza Franco: —Com que prova isso? Omle 
esUi a prova ? 

0 Sr. presidente do conseluo ;—AinJa honlem me 
disse isso um dos membros da commissao. 

0 Sr. Souza Franco: — Eu Ibe nego. 
0 Sr. presidente do conseluo : — 0 nobre senador 

yolou pola lei eloitoral qua se acha cm vigor, e que con- 
tdm um sem numero de paragraphos em um arligo ; o 
nobre senador, que defendeu essa lei, o nobre senador, 
que se expoz quanlo foi possivel para a fazer passar, era 
certamente o menos proprio para vir aqui ofTerecer esse 
requcrimento. f'Apoitidos da vmiovitt•) 

Sonhoros, e precise que atlendamos ; o senado nao esta 
na ordem de certas corporaeoes, de certas assembleas, 
onde tudo e licito fazer (apoiados); e por esta razao que o 
regimento do senado se acha tao falbo de medidas que 
possao corrigir os abusos da minoria.... 

0 Sr. D. Manoel; — Venhao as medidas. 
0 Sr. presidente do conseluo; — .... 6 porque se 

attendeu ivqualidade daquelles que deviao lomar assento 
nestacasa. (Apoiados.) 

0 Sr. D. Manoel: — Sua qualidade nao e melhor do 
que a nossa. E' o que faltava 1 

0 Sr. presidente do conseluo; — Sr. presidente, a 
historia do senado demonstra que nas lutas mais renlu- 
das, quando nesta casa assentavao-se homens dignos de 
veneracao... 

0 Sr. Souza Franco . —Hoje nao se assenlao? 
0 Sr. presidents do conseluo: — ... que divergiao 

profundamcnle em politica, nuncasedeu esleespectaculo 
de hoje. 

Vozes da maioria : — Nunca ! nuncal 
0 Sr. Souza Franco;—Deu-se peior em 1858. 
0 Sr. Silveira da Motta; — Os Paulas e Souza eos 

Vorgueiros nunca procedirao dessc modo. 
0 Sr. presidente do conseluo : — Nos outros pai- 

zos, quando um orador divaga, ba uma correccao; na 
Franca, por exemplo, todos os depulados balem com 
suas facas nas carteiras ate que o orador tome a reso- 
lucao de calar-se. 

0 Sn. D. Manoel : — Venhao as facas para o se- 
nado, tornemo-nos faquistas. 

0 Sr. presidente do conseluo ; — Facas de mar- 
tini, Sr. senador; faquistas no senado, nao os ha abso- 
lutamente. 

0 Sr. D. Manoel : — E' o que o senbor queria. 
0 Sr. presidente do conseluo :—Quando, Sr.presi- 

dento, no parlamenlo ingloz se faz o que no senado temos 
presenciado durante esta sessao, chovem de toda a parte 
reclamacOos, de toda a parte as palavras« ordem ! ordem 1» 
se houvo profcrir. Entre nds, porem, i licito a um homcm 
que esUi na minoria, sem reconhecer sen futuro, sem at- 
tender ao seu passado, dizer: • Nao ha de passar uma 
modida • o sua palayra ba de ser uma lei imposta ao sena- 
do, imposta ao paiz inloiro? Ora islo e inloloravel! Nao 
ba paiz onde possa haver governo quando homens assim 
so propoem a fazor tudo para que as leis nao possao ser 
discutidas como convera. (Apoiados.) 

Nos nos temos calado, Sr. presidente, por uma razao 
mm'o sabida : vimos queos nobres senadores nao tdnhao 
umoutro fim senao protelar a todo o transc, e en tao 
nao deviamos dar armas contra mis propnos. 

0 Sr. Silveira da Motta ;— Se nao fosse a prote- 
lacao bavia de haver discussao mais regular. 

0 Sr. presidente do conseluo;—Sr. presidente, 
julguei de mou dever offerecer a casa estas consideragoes, 
para que, nao sd ella, como o paiz, avaliem o procedi- 
mento da maioria e o da minoria. 

0 Sr. D. Manoel:—Ja esta avaliado , e o seu 
tambem. 

0 Sr. presidente do conseluo: — 0 meu procedi- 
menlo ha de ser avaliado  

0 Sr. D. Manoel: — Pelo paiz. 
0 Sr. presidente do conseluo : — pelos que com 

juizo e sempaixdo me lerem. 
Consultado o senado nao annuiu a que fosse retirado 

o requerimento. 
Vein entao a mesa a seguinte : 

Emenda substiluliva. 

« Requeiro urgencia para que, emquanto nao forem 
approvadas pelo senado as leis annuas e a proposicao da 
reforma eloitoral, se pretira a discussao, c mesmo a jus- 
tificacao de requerimentos, de qualquer qualidade ou de- 
uominagao que seja,pela discussao de projectos de lei que 
forem dados por ordem do dia. 

« Requeiro igualmente que se proroguem as sessoes 
por duas boras diariamente emquanto se discutir a pro- 
posicao da reforma eleitoral. Paco do senado, 11 de 
agosto de 1800.— Atmeida e Albuquerque. » 

Foi apoiada e entrou conjunctamente em discussao. 
0 SR. I). MANOEL(pela ordem): — Sr. presidente, 

desejo que V. Ex. me informe o que e que cstaagora em 
discussao. 

0 Sr. presidente ; —Esta em discussao o requeri- 
mento de V. Ex. juntamente com a emenda que acaba 
do ser apoiada. 

0 Sr. D. Manoel: — Ora, eu tinha pedido ao se- 
nado pormissao para retirar o mou requerimento, afim 
de que entrasse iramediatamcnto em discussao o requeri- 
mento das seis assignaturas; se nesta parte eu condes- 
cendi completamente com a vontado do meu nobre 
amigo que esta sentado a minba direita, porque nao ap- 
provarao o meu requerimento verbal? Se o meu lim 
era que se discutisse ja o requerimento das seis assigna- 
turas, nao se ve que. cste substitulivo 4 uma contra- 
dansa, um verdadeiro jogo improprio desta casa ? Pois 
um senador levanta-se, pode a V. Ex. para retirar o 
seu requerimento, e diz que a razao principal por que o 
relira e para que entre quanlo antes o requerimento 
que esta dado em primeiro iogar para a ordem do dia, 
oppue-se a isto, senbores — 

0 Sr. Souza Franco: — De proposito. 
0 Sr. D. Manoel; — — de proposito, como diz bera 

o meu nobre amigo, para nos darem uma descompos- 
tura.... 

0 Sr. Bias de Carvalho: — Apoiado. 
0 Sr. D. Manoel: — ....o servir isso de motivo para a 

violencia e iras com que faliou o Sr. presidente do conse- 
Iho, iras que mis nao tememose que havemos dearrostar? 
Se eu arrostei asirasdeum dos homens mais podero- 
sos desta casa, como nao hei do arrostar as iras do Sr. 
presidente do consolho ? E, se quizer, como poreceu hoje 
ameacar, empregar os meios de que pdde dispor, ou 
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como parlicular, ou como ministro da eslado, desenga- 
ne-se, nao hei deteme-lo, hcide rcpellir os sensataques, 
porque nesta casa em nada sou interior ao Sr. presi- 
denle do conselho, eem muita cousa sou muilo supe- 
rior a elle; porlanto, Sr. presidento, note V. Ex. que e 
justaracnle um jogo que se esta fazendo para tolher o 
uso da palavra a senadores. 

A'ao sei se me e permiltido relirar o meu requeri- 
menlo; se e, peijo licenca para isso, nao porque eu 
lenha empenho que scja approvado ou reprovado, mas 
porque quero mostrar quem e que nesla casa joga a 
espada preta; se sao tres ou quatro senadores que se 
teem empenhado nas discussues mais importantes, que 
teem mostrado ao paiz que se interessao verdadciramenle 
por elle e qnediae noile se estao debilitando.... 

0 Sr. presidexte:—0 Sr. senador pediu a palavra 
pela ordem ; e so esta divagando.... 

0 Sr. visconde de Jeqcitinhoxha : — E' o que elle 
sempre faz. 

0 Sr. presideme : — nao posso portanto, con- 
sentir que continue. 

0 Sr. D. Manoel : — E' para retirar o meu reque- 
rimcnto. 

0 Sr. presidexte: — Nao o pdde maisfazer, porque 
o senado ja resolvett que nao da via scr retirado. 

0 Sr. D. Maxoel ; — Que me importa que o repro- 
vem ? Facao o que quizercm. 0 paiz nos conhece a nos 
todos, conhece a biographia particular e publica de todos 
nos. 

0 Sr. presidexte : —Ordem 1 
U Sr. D. Maxoel : — 0 paiz sabe tudo, e o seu ver- 

dict nao pdde scr duvidoso. 

0 SK. VASCONCELLOS {pela ordem) :—Desejo que 
V. Ex. me informe so esta em discussao conjuncta- 
mente com o requcrimento do nobre senador pela pro- 
vincia do Rio-Grande do Norte um outro requcrimento 
assignado por seis illustrcs senadores, a respeito da pro- 
rogacao da bora. 

0 Sr. presidexte: — Nao, scnbor; o que esta em 
discussao e o requerimento de urgcncia que mandou a 
mesa o Sr. D. Manoel, ao qual foi offerecido, como 
emenda substituliva, um outro requcrimento do ur- 
gencia. 

0 Sr. Vascoxcellos; — Faz-mo o favor de mandar a 
emenda? Ou eu nao comprebendo a ordem do debate, ou 
V. Ex. se eqgana. (B' satisfeilo.) 

Esta emenda do nobre senador pela provincia da Pa- 
rabyba e uma subslituifao ao requerimento olTerecido 
[lorseis Srs. senadores. 

0 Sr. presidexte do coxselho: —E' pela ordem, ou 
esta discutindo? 

0 X a - ^ ascoxcellos :—Eucstou me dirigindo a V. Ex., 
Sr. presidento, que, creio, e quem medeve esclarecer; se 
o Sr. presidento do conselho, porem, tern arrogado a si 
o regular o debate, entao me sento. 

0 Sr. presidexte : —Quem apresentou, como emenda 
subslitutiva, o novo requerimento de urgencia foi o Sr. 
3° secretario, e, perguntando-lbe cu a qual dos reque- 
rimentos era offerecida a raesma emenda, respondeu-me 
que ao do Sr. D. Manoel, que era o quo estava em dis- 
cussao; e por isso e que foi submettido a apoiamento. 

0 Sr. \ ascoxcellos: — Mas V. Ex. me fafa oobse- 

quio do prestar altencao; lerei o requerimento, eV. Ex. 
me dira se lenlio ou nao razao fundada para pedir 
uma explicacao a V. Ex. (Le.) 

Este requerimento subslitue completameute aquelle 
que V. Ex. deu para a ordem do dia. Ye, pois, V. Ex. 
que estou na ordem servindo-me da palavra para obter 
esta explicacao. 

0 Sr. presidexte : — 0 novo requerimento sub- 
stitue, nao ha duvida, o que dei para a ordem do dia; 
mas, scndo apresentado como emenda ao quo se disculia, 
nao podia deixar de ser submettido a apoiamento. 

0 Sr. Vascoxcellos:—En nao cstranho que V. Ex. 
sujeitasse a emenda a apoiamento; o que pcrgunto e; se 
clla foradoptada, nos nao leremos mais de tratar do re- 
querimento quo offcrecdrao os nobres senadores? 

0 Sr Silveira da Motta :—Ficara prcjudicado. 
0 Sr. Vascoxcellos:—Por consequencia.esld em dis- 

cussao o requerimento offerecido polo nobre senador... 
0 Sr. Silveira da Motta: — 0 mcsmo nao. 
0 Sr. Vascoxcellos:—... a mesma idea bojc subsli- 

tuida pelo nobre senador pela Parahyba. Sendoassim, cu 
ainda pela ordem pedirei a V. Ex. o obsequio de dccla- 
rar so esle requerimento i5 de urgencia, o se os requeri- 
menlos de urgencia sao discutidos aos sabbados, segundo 
as diversas decisocs do V. Ex. 

0 Sr. presidexte: — Os requerimentos de urgencia 
podem ser discutidos em qualquer dia. 

0 Sr. presidexte do coxselho :—0 do Sr. I). Ma- 
noel nao se esteve discutindo? 

0 Sr. Vascoxcellos:— So se disculem aos sabbados 
aquelles requerimentos que teem por (im pedir informa- 
Coes. V. Ex. so ha de lembrar, e cu Hie peco com todo 
respeito pennissao para citar um exemplo: apresentando 
cu era um dos sabbados passados um requerimento soli- 
citando informacoes, e pedindo immediatamenle a pala- 
vra o honrado senador pela provincia da Dahia ministro 
da fazenda, V. Ex. considerou adiada a materia, porquo 
disse que os requerimentos pedindo informacoes deviao 
ser discutidos aos sabbados, poidm apresentados com 
antecedencia. A bora adianlada em que se acha o debate 
demonstra que actualmente nao podemosmaiscccuparmo- 
nos do requerimento de urgencia. 

0 Sr. presidexte Jiz algumas palavras que nao ou- 
vimos. 

0 Sr. Vascoxcellos. — Perd6c-nie, nao sei se nao me 
fiz infelizmcnte comprebcnder : V. Ex. decidiu quo os 
requerimentos pedindo informacoes sdmentc se discu- 
tissera aos sabbados, os outros em qualquer dia. 

0 Sr. presidexte : —0 que cu dccidi foi quo os re- 
querimentos que tinbao por bin pedir iuformacOes, ainda 
que fossem apresentados aos sabbados, sd podiao ser 
discutidos no sabbado seguinto, ou, por outras palavras, 
que nunca podiao ser discutidos no mcsmo dia cm que 
fossem apresentados, ainda dado o caso de urgencia ; c, 
pelo facto de delerminar o regimento que taes reque- 
rimentos sejao discutidos aos sabbados, nao se segue 
quo ncsles se nao possa tratar tambem do outras matc- 
rias, e tanlo que boje mcsmo se esta discutindo um re- 
querimento de urgencia do Sr. 1), Manoel, e exislem na 
ordem do dia objeclos cslranbos a requerimentos, bem 
que depois dellcs. 

0 Sr. Vascoxcellos : — Nao opporei duvida a inlel- 
ligencia que V. Ex. da de novo ao regimento; tudo 
me serve; eu podcria citar a cxistenda dc uma mocao 
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quo sc aclia solirc a mesa, na qual se indica quo se re- equerimentos depuis da ultima intelli- *  
uulo o debate dos requenmen 
gencia quc V. Ex. dcu. Isto prova que a materia quc se 
diseule— 

0 Sr. rnEsiDENTE: — Nao dou intelligencia nova ao 
regimento, dou a quo semprc dei ; e foi por causa dessa 
intelligencia quc o Sr. scnador apresentou a indicacao 
a que allude, para o lim de se declarar que o regimento 
sc nao oppoo a que sejao disoutidos os requerimentos 
tondentes a pedir infunnarues no mcsmo sabbado em que 
sc apresenlarcm. 

0 Sr. Vasconcellos : — Nao pretendo discutir com 
V. Ex.; quero, portm, que fique consignado. 

0 Sr. presidente: — Nao estou discutindo, estou 
darido apenas a cxplicacao da mancira por quc cntendi o 
fcgimonlo. 

0 Sr. Vasconcellos;—Eu farei uma outra pergunta 
a V. Ex. : V. Ex. consulera esta mocao como indicacao 
ou como requcrimenlo? 

0 Sr. presidente : — Como rcquerimento. 
0 Sr. Vasconcellos : — Bern, o regimento do senado 

(jetcrmina em artigo que V. Ex. tern bem presenle que 
as sessocs do senado durarad quatro boras; ba urn outro 
artigo, parcce-me que o 9°, em que se declare que no fim 
da sossao julgando-se.... 

0 Sr. presidente do conseliio; — Isto i discussao 
do rcquerimento, nao & pela ordem. 

O Sr. "• Manoel; Va conlinuando, nao de ravaco. 
0 Sr. 4 asconcellos: —... que a materia nao est.i 

tlisculida.ou quo convein prorogar a discussao,seja licito 
a qualquer scnador propir a prorogacao da bora; mas e 
,,0 fim ll0 cadJ sessao diaria. Este requerimcnto propde 
que se cstendao pormais duas boras as sessoes do sena- 
do; pergunto eu a V. Ex.; Considera-se rcquerimento 
a mocao quo wntem tal alcance, que pdde annullar o 
senado, e tal so nao reputou uma out,a que tinba por 
/im mudar.i nora da aberlura das sessOcs? 

0 ao sr- ^or 

vzr- r - 
qoaodo o poderia fazer; ves^ndi-lbe ^^^0 o^ul! 
g'asse convemen e; pergunuiu. ,in;l mer.te se deveria 

rimento. (Apoiadot.) u"Kle"le um simples reque- 
Sc a prorogacao que so pretende tivessc de ser perma 

llCnlc, isto e, se eslabelccesse como regra que as issues 
enl vcz do quatro, durassem seis boras! enlao hav^a a 1 

-si ror^rir^Rer feiu po=i 
1 ■ ' liadosi I,roIwc e uma simples medida jw- ; - - • 1 ou j, 

•""""■■''r(!nmenllle n?ui I'Ouoosdiaspode durar, 
no fim ,|'' a,l™iUe nuando eslabelece o 

do uma 

quo o mesmo --K.niem,, adrniu 
arincipio.'Jo que no f,m da sessT, ^? 
ate sero discussao. A questao,p0is !; 'L , 
i,iZ-so a ser a prorogai-an ' 86 "eoccasi 
^ vistoscrMra por ...ais 
prorogadas, porque o regimen^ 0 ^r^

es Podemser 
0 Sr. Vasconcellos: —Sr. prcq i 

caso quo se da i absolulame'nte dilTeTnL."1® pare("C(Iue 

insisti.-. visto que V. Ex. julga quo c TwZo 
Tenbo atnda outra duvida, que descjo seja resol- 

N foousou hontem rcceber um reque- vida tambem. 

nmento, apresentauo nesta casa, pedinuo urgencta para 
discutir do preferencia a qualquer assumpto o projecto 
que fixa a intelligencia do art. 6° | 1° da conslituicao, 
porque V. Ex. declarou que esta urgencia tinba sido 
antcriorrnente rejeitada. 

Ora, no rcquerimento em discussao so pede que se de 
preferencia a discussao das lets annuas, isto e, as de 
forca dc mar e do terra,que ja se achao no senado ba mais 
de um mcz, pois quc a do orcamento nao foi ainda en- 
viada. V. Ex. admitte boje este rcquerimento, apozar de 
ter jd o senado rejeitado um outro no mesmo sentido e 
para o mesmo fun, apresentado polo nobre senador pela 
provincia do Rio-Grande do Norte ! 

0 Sr. presidente ; — 0 caso nao e identico, porque 
agora o que se propoe A quo a discussao das lets annuas 
pretira a dos requerimentos. 

0 Sr. Vasconcellos : — Perdue-me V. Ex., parece 
quo ba toda a identidade. 

0 Sr. presidente:—Pois as leis de fixacao de forca 
de terra e mar e do orcamento, que a conslituicao manda 
fazer annualmcntc, podem comparar-se com o projecto 
do que se tratava, e que o senado ja bavia declarado quo 
nao ora urgente 1 

0 Sn. Vasconcellos ; — Nao d por considerar-so 
mais ou menos urgente um objecto que ella vana de 
natureza, ou altera-se em suaessencia: e o aresto , cuja 
autoridado invoco a bem do respeilo que se devc ao pre- 
sidente do senado. 

0 Sr. presidente:— Pcrdoe-me o Sr. senador, esta 
questao parece-me inleiramente extemporanea desde que 
foi apoiado o requerimenlo ; antes disso talvez tivessc 
cabimento, agora nao. 

0 Sn. Vasconcellos: — Nao se da a palavra antes 
do apoiamento, pelo menos nao o vi jamais assim pra- 
licado. 

0 Sr. presidente ; — Da-se pela ordem, e ejusta- 
raenle este um dos casos em que isso se pudo fazer. 

0 Sr. Vasconcellos; —Mcuunico empenbo d quo 
lique consignado o procedimento que tcmos em um dia, o 
quc revogamos no seguinle, sem nos lembrarmos que as 
regras ficao e podem dar occasiao a que alguem note que 
no rei into dos anciaos cllas variao a gosto das circum- 
stancias. 

0 Sr. presidente : — Mas como pdde lal acontecer 
nao havendo identidade do circumslancias? Todas ou 
quasi todas as urgencias quc se pedirao forao para qua 
so discutissem cerlas malerias de preferencia a qualquer 
projecto sobre loterias, quando agota o que se pretende 
d quc a discussao dos requerimentos nao prejudiqnc a 
das leis annuaes e a do projecto de reforma eleitoral. 

0 Sr. Vasconcellos: — Sr. presidente, eu nao quero 
impedir a discussao do rcquerimento, nao tenbo inte- 
resse nisso; segumlo ja disse a V. Ex. em outra scssao, 
estou disposto mesmo em convir que nos conslituamos em 
sessao permancnte ate concluir-se a discussao da lei da 
reforma eleitoral; nao duvidarci annuir a essa prelen- 
Cao. Suscilando estas questocs do ordem, so levei em 
mente registrar o procedimento de boje, para nao so du- 
vidar do atropello das formulas, quando mais garanlido- 
ras deveriao el las ostentar-se boje. 

0 Sn. D. Manoel:—Mandemos mesmo buscar nossos 
janlarcs c as nossas canias, que d 0 vcrdadeiro. Atd uns 
podem jogar vollarete emquanto outros fallao. 

0 Sn. \ asconcellos ; — Nao quero, pois, fugir da 
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nwteria principal, nao pretendo evita-Ia; e sem mais 
reflexOes vou dizer muito poucas palavras acerca do 
reqnerimento. 

0 Sr. presidexte;—Agora vai fallar sobre a ma- 
teria ? 

0 Sr. Vasconcellos; — Sim, senhor. 
Senhores, nunca em circumslancia alguma de minba 

vida parlamenlar me aohei Uio calmo (apoiados); pa- 
rece que todo o calor— 

0 Sr. D. JIaxoel : — Nao se consegue de mis oulra 
cousa. 

0 Sr. Vascoxcellos : —.... dcerto que todo o calor, 
que me nao seria estranhado nesta occasiao, passou para o 
nobre presidente do consellio. 0 nobre prestdenle do 
conselho e, pois, todo foyo; eu sou todo agna. 

0 Sr. Silveira da Motta da urn apartc. 
0 Sr. Vascoxcellos ; — E' muito /Via. 
Quando todo o erapenho ha em descrever-nos ardontes, 

atrabiliarios, cumpre que os babitos de moderagao des- 
apontem aquelles que nao trepidao diante de nenhuma 
difliculdade quando se propoem a um fim, o de vinga- 
rem-se dos adversarios. Senhores, pcrtenco ao numero 
daqnelles que entendem que nesta forma de governo 
quem governa sao asmaiorias: nao me sorprendem, 
portanto, nao me fazem empallidecer quacsquer mcdidas 
que as maiorias possao tomar no empenho de fazer 
triumphar as suas ideas, guardadas certas maximas salu- 
tares, cuja postergatao as constiluiria facciosas. 0 que 
sobremodo me maravilha, Sr. presidente, 6 que, ao 
passo que se proclama a necessidade de todo o decoro nas 
discussocs, que estas sejao graves, modcradas, que as nos- 
sas palavras sejao reflectidas, o senado tcstemunhasse ex- 
pressues agras e rudes.comoas que acabao desahir da boca 
do Sr. presidente do conselho de ministrosl I Os mem- 
bros da minoria, no conceilo de S. Ex., sao massas que 
se movem a vontade do chefe; massas inerles que nao 
pensao. 

0 Sr. presidexte do coxselho: — Nao disse isso. 
0 Sr. Vascoxcellos: — Para incorrer no anathema 

basta divergir do Sr. ministro, que e inlolerante ao ponto 
de nao quererquese Ihe faca a mais innocente obscrvarao. 

0 Sr. D. Maxoel: — Ha de ter resposta quando eu 
fallar. 

0 Sr. ministro dos xecocios estraxgeiros : —Peio- 
res cousas teem ouvido os ministros este anno ; teem sido 
Jonas, e aleja passarao pelas forcas caudinas. 

0 Sr. Vascoxcellos: — Sr. presidente, os nobres Srs. 
ministros querem decididamenle tirar desforra, como a 
V. Ex. acaba de confirmar o nobre ministro dos nego- 
cios estrangeiros : ja se disse qne os ministros haviao de 
passar pelas forcas caudinas... 

0 Sr. mixistro dos xecocios estrangeiros : — Passa- 
rao ja ; foi o que se disse hontem. 

0 Sr. Vascoxcellos: — ou passarao pelas forcas 
caudinas. Suppondo mesmo nessas palavras uma injuria, 
devem oppor-lhe iguaes os ministros a quem nem uma 
injuria proferiu? Senhores, o papel que representa na 
camara um ministro 6 do uma imporlancia muito cleva- 
da ; o ministro esta collocado cm tal posicao que elle 
nlo deve nunca descer a personalidades, sem conipromet- 
ter-se a si e aos interesses publicos; o ministro que se 
propoe ao grave encargo da direccao dos negocios dis- 
pOe-se, a bem do paiz, a supportar as consequencias de 

sua elevada missao, c, se sabe comprehende-la c descm- 
penba-Ia, n.io pude ter maior gloria do que a confusao de 
seus adversarios; e esse rcsultado nao se consegue, se- 
nhores, ou injuriando ou impondo silencio as minorias: 
a cor6a de louros se conquista na tribuna, na discussao; 
nao se ganha, nao perdura o triumpho, fugindo do coin- 
bate da inlelligencia e amesquinhando os adversarios com 
epigrammas. 

Se nos diz: «Vus o que tendes fcilo ? Nada; declamais, 
protelais. • 

0 Sr. D. Maxoel:—Contentem-se cm fallar como 
mis temos fallado, e deem-se por muito felizes. 

0 Sr. Yasconcellos: — Sr. presidente, teem vindo 
neste anno ao senado quatro projectos de lei oflerecidos 
pelo illustrado gabinete de 12 de dezembro, e sobre 
todos elles me tenho cnunciado ; o 1°, creando um novo 
ministerio; o 2°, regulando a emissao bancaria; o 3", 
Dxando a intelligencia do um artigo de nossa conslitui- 
Cao; o 4°, finalmente, reformando a lei eleitoral. 

0 Sr. D. Maxoel:—0 do art. 6° esld sumido da 
discussao. 

0 Sr. ministro dos xecocios estrangeiros : —Ha de 
apparecer. 

0 Sr. D. Maxoel: — Se passar como apparecer ha 
do sahir bom  

0 So. Vascoxcellos: — Sobre todas essas materias 
aopposH'So se tern pronunciado, c V. Ex. e testcmunha 
de que em nenhuma dellas sedeixou de tratar do assum- 
pto sujeito ao debate da camara. 

0 Sr. D. Maxoel : — Como se pdde tratar nos paizes 
mais civilisados. 

0 Sr. Vascoxcellos: —No projecto que crea mais 
uma secretaria fallou-se, e cumpre cunfessar que se disse 
pro e contra o que era possivel dizer-se. 

Nao se declamou no projecto bancario, e igualmcntc 
no que interprela o art. G» da constiluicao. Agora se nos 
diz : • Yds nada tendes dilo a respeilo da reforma da lei 
eleitoral. • 

0 Sr. ministro dos negocios estrangeiros: — As 
queixas sao contra os requerimentos ; nao sao contra a 
discussao. 

0 Sr. Vascoxcellos : — Com que direilo, pois, taxais 
de protelaloria a discussao da reforma eleitoral ? 
Vejamos. 

Repito que estou frio como gelo, por consequencia cm 
um daquelles dias em que posso ouvir tudo quanto os 
nobres senadores quizerem dizer. 

Posta em discussao a reforma eleitoral, proferirJo-se 
uns poucos de discursos, todos em opposicao, porque na 
la discussao ncnhum dos honrados membros da maioria 
quiz fallar; apenas o nobre senador pela provincia do Uio 
de Janeiro no terceiro ou quarto dia de debate lomou a 
palavra para defender ligeiramente o projecto. Eu, por 
exemplo, que podia fallar duas vezes nesta discussao, 
fallei apenas uma, fiz apenas um discurso. 

0 Sr. D. Maxoel : — E en fallei pouco mais de duas 
boras. 

0 Sr. Vascoxcellos:— Annunciou-so a 2" discus- 
sao do mesmo projecto ; promollia-se que nessa occasiao 
haviao de pronunciar-se os honrados membros da maio- 
ria e mesmo algum dos Srs. ministros; ia ella encerrar-sc 
quando pedi a palavra, e, se nao fora a minha fraca voz, 
votava-se o projecto cm 2a discussao sem ouvir-se em sua 
defesa uma sd palavra. A respeilo desta reforma teem 
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havido ires discursos porpa.te daquellcs senhores que 
divcrgem do ministerio, c ajienas urn pronunciado pclo 
lionrado scnador pela provincia deGoyaz.... 

0 Sr. 9. Manoel : — Que honlem foi pulverisado 
pelo Sr. Souza Franco cm todas as snas paries. 

0 Sn. Silveiua da Motta ;— Islo e conforme os scus 
ollios. 

0 Sr. D. Manoel : — Olhos c ouvidos. 
0 Sr. Vasconcei.i.os ; — (Indo, pois, esla o desejo de 

protelar que justilicar possa aos olhos do pair, a adopcao 
(|e |inl reqUerimento lao ofTonsivo, como esle, da dignidade 
o dos furos da camara vitalicia* 

Mas accrescenla o nobro minislro dos negocios cstran- 
geiros :■ Nao nos qucixamos das discnssGes, porque con- 
fcssamos que se letn discutidu ; a queixa 6 dos requcri- 
menlos. ^ Eeudirci: AigunsdessesrequenmonlosolTere- 
cidos pelo honradu scnador pela provincia do Kio-Grande 
do Nortc nao cstao juslificados agora por esse que dis- 
cutimos ? Nao lem esse honrado senador insislido para 
que so da preferencia nas discussiies as leis de fixacao dc 
forcas de terra e dc mar, a propria rcforma cleitoral ? 

0 Sn. D Manoel : — Apoiado. 
OSn. VASCONCELLOS: - Porqucra2i;o n;To lem a 

maiona votado cm favorde lacs rcqucrimenlos ? 
0 Sr. D. Maxoel : —E da lei relativa ao art. G" 5 1» 

da conslituicao; tudo isso tenho roquerido. 
o Sr. Vasconcellos:— Sera de pouca importancia o 

projcclo olTcrocido no senado e apoiado pelo Sr minislro 
dos negocios estrangeiros  

0 Sr. D. Manoel : E jior todo o gabinele. 
0 Sr. Vasconcellos:—.... nue ten.t^ „ i 

elTeitos da residencia dos ftlhos de eslran-eirn/ m05 

en,re nos? Pediu-sc a preferencia para ^qT/'Lr'n ? 
projcclo. .Ah! o que scquer uaofa Jiscu * 
|aC,ao. „ Algum outro requerimenU) lem sido onn T'- 
passagem das lotenas. 0 0PPosto a 

0 Sr. ministro dos negocios estrax* 
requcrimento nao pretere materia al«im S:,~Esle 

para ordem dodia. ' o la Tlc for dada 
0 Sn- Vasconcellos:—o Sr m' ' 

estrangeiros parece nao me compreh'endlr ^ neg0Cios 

fato a S. Ex. a rnjustica de allrihuir-Ihe a nu"'' "5° 
cscarnecer de nos a ponlo dc sunnor „ er";:'0 de 

requcrimento e apenas de urgencia CSte f'lmoso 

0 Sr. prosidonto do conselho nos ,1; , . 
ardor todo juvenil.... b Ul;,sc hoje com um 

0 Sr. D- Manoel :-Supp5e 
betn scrvtdo. nos aterra, esla 

OSr.Vasconcellos;—...qllc ae . 
de pralica do syslema parlamenLar no! tan,os annos 
n50 tmhao teslemunhado esnecLarnf " S' ainiIa se 
anno nesta casa. 1 ^'ulos como os desle 

0 Sn. P- Manoel; —Assim • 
parlamenlar! « 'iue se coma a historia 

0 Sn- Vasconcellos; — ^ce't 
si,ao de S. Ex. Admira na verdX®!^1"10 a propo- 
aiinos de syslema parlamenlar, seja n^' ' de|fis de tantos 
a par de todas eslas reformas admini* r ?-de 1860 G<>e 
rias, (inancetras e pohticas, venha mais e aS' judil'ia 
jnultuaria do nosso rcgimento! ' sla reforma tu 

0 Sr. Souza Franco: —Que venha 
meios legaes. 5 m ser por 

0 Sr. Vasconcellos: — Pasma que, vivendo nos, 
segundo o Sr. presidente do conselho, por largos annos 
sol, a influeacia de um rcgimento quo sd agora se reco- 
nhece dofeiluosissimo, nao se tivessem apressado homens 
distinctos que teem lido assento nesle recinto em fazcr 
com que essas reformas fossem lembradas no senado! 

0 Sr. Silveira da Motta ; —Isso tS uma verdade. 
0 Sr. Vasconcellos:—Islo o quo prova ? Prova que 

a consliluicao e o nosso rcgimento deposilariio plena e 
devida conftanca no caracter dos mcmhros que teem as- 
sento neslas cadeiras, na sizudcz, na gravidade de nossos 
debates; mas hoje qner-se inculcar que os scnadores 
que sc oppoem aos nohres minislros sao automatos di- 
rigidos por um ou outro chefe, que desacredita o se- 
nado, a quem a maioria busca salvar do opprobrio. 

Sr. presidente, V. Ex. sabe que ja se reformou este 
anno o rcgimento; em consequencia desta ultima re- 
forma, as sessoes do senado teem constanlemenle durado 
qualro boras, porque, se antes de concluido o tempo 
marcado para os trabalhos nao bouver alguem com a 
palavra, a discussao sc considera encerrada, e a vo- 
tafao tern logar no dia seguinle. Ja esta reforma nao 
basta, cumpre que venha esta ontra: Entretanto, csien- 
dendo por mais duas boras a sessao, o quo temos per- 
scnciado ? E' que a 1 bora nao ba mais casa. 

0 Sn. 0. Manoel :—Apoiado. 
maioria abandona os 0 Sn. Vasconcellos : — A 

bancos. 
0 Sr. n. Manoel : - Fique isso consignado, para o 

povo saber. 
0 Sr. babao de Muritiba : Por causa da prole. 

lacao. 
0 Sr. Vasconcellos ; — Tal i o intoresse qUe so 

lina aos debates dcsla augusta camara 1 I Porque nao 
esperais ? A palavra protelatao e neste caso sem sen- 
tido. 

0 Sn. D. Manoel : — Apoiado, faz-se mais do qUe 
isso ainda; eu logo bei dc dizcr. 

0 Sr. Vasconcellos ; — Os senadores quo compare- 
cem constantemeuto nesta casa, que nclla perrnaneccm 
durante as qualro boras de traballio, quando pedem n 
palavra e disculem qualquer assumpto falliio fa 0r,." 
nario on ao Sr. presidente da casa sOmentc, ou a mui ~ 
pequcno numcro de senadores. 
' 0 Sn. D. Manoel : — E' verdade, e a maioria 

passeiando. 
0 Sn. Vasconcellos: Pois, to ha um inieresso tTn 

vivo em quo os debates se prolonguera, qual a razao r,,,, 
que sc nao conserva-o na casa os nobres senadores, e n ' 
fim da sessao, enlcndendo que o debate deve - ■ no 

nao propoem » j » -   "'u"iep«c, 
prorogacao disculir-se_a matcna que nao foi vencida n'a 
qualro boras do sessao? ^ u'sei Porlanlo, que nj0 . s 

falta de tempo que indica a necessidade— 
0 Sr. visconde de Abaete : — Apoiado. 
0 Sr. Vasconcellos:—.... da reforma que se projecta 
0 Sr. D- Manoel: — As razoes sao oulras, quo bei do 

expGr quando fallar. 
0 Sn. Vasconcellos : — E tenbo msto agora o annl 

doillustre autor do requenmenlo apresentado a mesa? 
0 Sr. visconde de Abaete : Pe(;o a palavra 
0 Sr. Vasconcellos: —V. Ex. v6 qtle 0 

38 Stre 

  _ ' , , ' ■ - cotHiiiuar 
a prorogocao da bora, para duranto essa 
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autor do requeriraento acaba do pedir a palavra depois 
de confirmar aquillo que eu disse. Mas, se nao e para 
esclarecimento da materia, se nao e por falta de tempo 
para a votacao de assumptos importantes dados para a 
ordem do dia; se nao e esle o fim do requerimento, per- 
guntoa V. Ex. : o que e que justifica-lo pode? E' um 
voto de exprobracao a membros desta casa ? E' uma me- 
dida odiosa que tende a entregar a censura, a vindicta, 
aquelles senadores que entendem que nao podem adoptar 
silenciosos todas as propostas do governo? 

0 Sr. D. Manoei, : — 0 povo 6 por nos, e e a quem 
liei de recorrer quando for precise. 

0 Sr. Vasconcellos: — Eu agradefo cordialmente o 
aparte donobre senador por Minas-Geraes; nunca Mra eu 
capaz de fazer-lhe semelhante allusiio ; mas e S. Ex. o 
mesmo que declara que nao e pelos motivos que alleguei 
que se pretende a prorogacao da liora, e uma medida de 
rancor, fllha do despeito 1 

Senhores, como eu disse, entendo que o senador e nm 
bomem notavel por services retevanles que tern prestado 
ao paiz, notavel ainda por seus lalentos e por suas luzes; 
e por isso nesta casa, casa essencialmente conservadora 
nao deve oslentar-se como campeao nas questOes palpi- 
tautes da polilica do dia ; mas nem por isso o senador 
lica inhibido dodireito dediscutir as materias, sem que 
falte ao seu mandato  

0 Sr. D. Manoel :—Apoiado. 
0 Sr. Vascoxcellos :— — sem que Iraia um dever 

sagrado que Ihe impoe a coastituicao do estado. 
0 Sr. D. Manoel :— Apoiado, esta e quee a nossa 

obrigacao. 
0 Sr. Vascoxcellos :— Tanto mais importante e a 

missao do senador nestas circumstancias quando ainda 
hontem se leu na casa nm discurso, proferido pelo Sr. 
ministro do imperio na camara dos deputados, no qua! 
clle declarou que a maioria actual da camara dos depu- 
tados deu apoio constante a ires ministerios de differentes 
opinioes. Se tal d o estado da camara dos deputados qual 
o descreve o Sr. ministro do imperio, acredito que mais 
rigoroso 6 o dever dos senadores que nao vao de accordo 
com elle em todas as medidas que reclama para nao fi- 
carem indefesos os interesses publicos, que a maioria da 
camara lemporaria abandona; porque, no parecer de um 
Sr. ministro, pouco valor ella tern, pouco apreeiavel 
mesmo e seu apoio. 

Sr. presidente, a discussao deste requerimento convence 
a todos de que nao sera esta a ultima medida empregada 
para se irapedir que se levantem vozes nesta casa contra 
as medidas. miaisteriaes. 0 nobre senador pela provincia 
de Minas-Geraes que em primeiro logar assignou o re- 
querimento ja havia ha poucos dias mandado uma outra 
mofao, conferindo ao presidente desta casa o arbitrio de 
fazer encerrar os debates sempre que enlendesse quo a 
maioria esta va sufiicientementeesclarecida passados quatro 
dias de discussao. 

0 Sr. visconde de Abaete : — Nao 6 exacto, nao dava 
esse direilo ao presidente. 

0 Sr. D. Manoel; — E' o mesmo, e o mesmo. 
O Sr. Vasconcellos: — Presentiu S. Ex. que esta 

medida estava nas convenientes relacoes com o seu pro- 
gramma moderno... 

0 Sr. Souza Franco: — Moderno, e verdade. 
G Sr. Silveira da Motta :—Ha mnitos que teem 

programma moderno. 

0 Sr. Vasconcellos : — .... nao era sufficiente i o 
por isso lembrou-se S. Ex. de mais este expediente. 
Daqui a poucos dias vira outro obstando a aprcsenlacao 
de indicacoes e de projectos de lei; dabi a pouco outro 
para que as materias em la discussao nao sejao discu- 
tidas, que na 2a discussao se falle uma so vez, e que 
na 3a clla so encerre a yontade da maioria do senado. 
Porlanto, V. Ex. comprehende o motivo por quemeacho 
agora tao tranquillo e salisfeito, observando que o nobre 
senador pela provincia de Minas-Geraes se Hmitou a tao 
pouco, como ao requerimento que apresentou. 0 que sao 
seis boras, Sr. presidsnle, da traballio aturado nesta 
casa?... 

0 Sr. D. Manoel :— Nao e nada para quem nao 
traballia nem umminuto. 

0 Sr. Vasconcellos:—...seis boras em que a attengao 
deve estar fatigada com os assumptos deque se trala; 
o seis boras de discussao prolongnda, durante as quaes 
gozareraos de certo da companbia do nobre senador pela 
provincia de Minas-Geraes e de algnns collegas, alguns 
dos quaes alias decurrern 10 e 20 dias sem tcrmos o 
prazer do os encontrar no senado. 

Portanto, V. Ex. ve que, reunindo tanlas yantagens 
o requeriraento que sedisculo, quaes as que entre algu- 
raas acabei de cnumerar, especialmente a do ver reunida 
no senado a illustro maioria durante seis boras, eu en- 
tendo que e um grande favor quo nos fez o illustre autor 
do requerimento, que foi quem o assignou cm pri- 
meiro logar  

0 Sr. visconde de Adaete : — Nao, senhor. 
0 Sr. Vasconcellos: —.... o illustre cbefe da maio- 

ria, que poderia alias acabar, extinguir a discussao nesta 
casa, lovaudo sua bonignidade ao ponlo de se limitar a 
uma medida que tem resultados tao vantajosos quaes os 
que acabei de enumcrar. 

Nestes tormos, visto que V. Ex. ontendeu que isto nao 
e indicacao, que o requerimento de urgencia que so dis- 
cute nao tern nenhuma afflnidado com aquelles quo ja 
forao rejeitados nas sessoes antecedentes; em uma pa- 
lavra, visto que V. Ex. decidiu quo para reforraar o 
regimento basta uma simples votacao do senado.... 

0 Sr. Souza Franco: — Apoiado. 
0 Sr. Vasconcellos : — porque sera tao juslili- 

cada como sera justificavel a votacao sobre este requeri- 
mento, eu contento-me com eslas observacdes, pedindo 
unieamcnte ao Sr. presidente do consellio que considerc 
quo aquelles que nesta casa divergem de S. Ex. nao sao 
machinas, nuo trazem por luxo a cabeca, e por consc- 
guinle, queS. Ex. faea-lhes ao menos a esmola de re- 
puta-los capazes de discutircom S. Ex., que deve retra- 
bir-se, nao offereceroccasiOcs a se vollarern estas annas, 
que sao sempre de dous gumes, e quo voltadas poderiao 
ferir profundamenle muita gente I 

Nada mais direi; & chegada a bora daagonia: resti- 
tuo a mesa o glorioso requerimento. 

0 Sr. presidente : — Gonvido o Sr. vice-presidente 
para vir occupar a cadeira. 

(0 Sr. presidente levanlou-sc, e foi substituido pelo 
Sr. vice-presidente.) 

0 SR. VISCONDE DE ABAETE : — Sr. presidente, 
onobre senador pela provincia de Minas-Geraes quoaca- 
ba de fallar disse que era eu o autor do requerimento, 
visto que estava assignado em primeiro logar; desejo, 
pois, principiar dando a este respeilo uma explicacao ao 
nobre senador. Eu confereneiei com os signatarios do 
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rcqueriraento antes de aprosenta-Io ao senado, e o nobre 
senador ha de vor que os Ires primeiros desses siana- 
tanos fizerao pane do gabinete de 12 de dezembro Ora 
peCo ao nobre senador quo se recorde da maneira par qae 

,dCinl.™H 1 eKP 'me Perame 0 st'nad0 fm interpel ado sobre as causes que haviao motivado a 
dissolucao desse gabinele. Entao flz eu ao senado em 

claracao, que peso licenca para ler: 
" 0 ministerio via retardar-se no senado a adopfao de 

medidas, nao sunrgen.es. como indispensaveis amarcha 
da pubhca adimnrstracSd, e com d6r observava que o re- 
gimento intorno do senado admitle oabsurdo de licar uma 

Z'emd, e0r raiS lride'jendenle. Por mais empenhada que esltja em dar o concurso de suas luzes ao ministerio 

dos negocto"? 'f"6 ^lleira embaracara decisao 
Ja ve, pois, 0 nobre senador pela provincia de Minas- 

Geraes quo o requerimento quo live a honra de formular 

de^evert. meusillustres do ministerio de 12 de dezembro o com raais tres nobres senadores quo nen- 
sao exactamente como nds nao e mais do que o desen 
yolvimonto de ideas que nos tinbamos desde muito tem 

o, ideas que t.ve a honra de manifestar ao senado na 
occasiao solemnc em quo declarei que uma c.lus 

solrido!..^ miniSleri0 ^ 12(16 fe^osehaviadis- 

J£££St'-m - 
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0 Sn. viscondb de Abaete: —.... fora a impossibi- 
hdade cm que o ministerio se acbou, pelos meiosprote- 
1. tonos empregados pela opposicao, de fazer passar me- 
idas quejulgava, nao so urgentes, como indispensaveis 

para a admimstracao dos publicos negocios. Ilouve en- 
tao quem dissesse que isso nao era mais do que a exnres 
sao do despeito de que estava-Q eivados aquelles quo ba- 
viao sabido do ministerio; houve muitos que pensara-Q 
que a dtssolucao dogabmete de 12 de dezembro e a no- 
meacao de um outro aplanaria todas as difficuldades 

n0 86,1:1(10 em 1859 nao seVe- 
0 Sn. Vasconcellos • — E as de 1858 tambem" 

Sl'; V'5C,0NM nB Abaete : - Aconteceu isso por ventura? 0 desengano alii o tendes. 0 ministerio acfual 
esta expenmentando, quasi em moiados do mez dea'^. 

^TS^POr que paSSOU 0 miriisterio de 12 de de- zembro. Todos n6s vein os com mama nne a0 i ■ 
-ndispensaveis ao governo nao passdrSodnd^; nem"1 a' 

s de fixauio cle foreas de terra e mar.... 

cussaof" VascON,ci!llos; - Nao forao dadas para a dis- 

mento" ™Ism0N,,E nE nem a do orCa- 
donde provemSo0".0^685! aiI)l!a para 0 se"ad0- E 
juslifica de nao ser cba a causa do POr 51)0 0 .^P0,4^0 se 

todos auucllps mm c„; - ^ue com dJr observao 
regcm, c quo devem ter 6

o
rj®Sao Pe,as instUuiCoes que nos 

continue a merecer do paiz aconsUo"em <Iue 0?enai:io 

Ihc devem ser tribulados ? cratao e o respeito que 

Dizora os nobres mombros da opposicao- . PorauenaO tendes vos fc.to quetenhao sido dadas para a ordem do 
preferenciaas leis de fixacao do forcas de terra e 

mar? Porque razao pretendeis vds que com preferenria 
se tenha dado para ordem do dia o projccto do lei oue 
rcforma a lei eloitoral ? . Nds e que deveraos perguntar 

sesois vds, minoria, os juizes compotentcs para decidir 
o que se deve com prelerencia dar para ordem do dfa 

n6s0 Sr- D- MaN0EL : - Que duvida 1 Juizes somos todos 
0 Sr visgonde de Aeaete : — Sois vds que tendes n 

direuo de govcrnar. ou e o ministerio e a maioria quo o 

0 Sn. Silveira da Motta : — Apciado. 
0 Sn. Vasconcellos:— Resta que V. Ex. nos. casse 

did'a ^olf0^ seriainUl10 conveniente esta me- ma.... Alt o Sr. Silveira da Motta apoia. 
n^.Sn. Silveira ua Motta: - Apoto o que ? se- 

0 Sn. Visconde de Abaptp ■ * _ . • 
to [alidade do senado entende que d dt cMvenh^' tIUaSi 

tomemos uma resolueao sobre^ r^ta elloral e v^? 
nao so vos arrogais o direito.... ' ' 

0 Sr. Vasconcellos: — Do discutir. 
0 Sr. visconde de Araptp •  

mmmm 

impedem!^08 rel'rant?0"se,a ! bora da tarde (T'que ^So 

noLSLy2rE DE A,!AETE: - ResP°nderei depois ao 

nas^efollar.^1""4 DA ^lrA:- Nem todos sa'o machi- 
0 Sr. Vasconcellos: — Y. Ex. nao d? 
0 Sn. D. Manoel:— Os senhores o que teem I in 

porc[ue veem que somos superiores em tudo 
0 Sn. VISCONDE DE Abjetp- rr ■ 

imprudencia de converter tiaS'aT„ .q-Ue teildeS tido a 

sentao no senado e na camara dos dertnta?8 11116 ? apre" 

£S - — » 
0 Sn. D. Manoel; — Declamacaa chocha. 
0 bll. VISCONDE DE Abapti'1-  

derrota para o gabinete- e assim ml3ern "ma 
aquelles que votariao contra essa lei s^no 3 llberdade 

ticipadamente nao Czesseis correress'a noUcTa!6" ' a'1" 

doV.Ex. mSi08381LL0S' ~ C0ra0 m0eSt0U reco^audu 

estouSen -r.CONDE DE ABAET':::-Nestas circumstancias e,u • talvez due votasse contra a medida, ou ao me- nos pelo adiamento, se porventura sua repulsa nao ti 
vesse sido antenormente encarada e declarada pela nnnn 
sicao como uma derrota para o gabinete ■ nunPS 
tudo a conservafSo de um gabinete que ap'oio ! 80 ? 
deposito confianfa. apoio, e no qual 
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<-AlnrSo ™ ^CONCBLLOS : — V. Ex. esta fallandocom lal 
do consMhn ^ qUe daqUi 3 P0UC0 0 Sr- I'rcs|J™te uo conselho o cliamara innao terrivel. 

foj0 SR' PRESII)ENTE 00 conselho: —Elle nunca o 

onp'ph"i'pni' COiN 11E nE •'^|!AET':: E've, pois, o senado 
rimentoonA 'lem°nSlrf0 qUe 05 si8nat"io» <lo rcque- 
"t0 q Se,aCl^S0bre a mesa ,,;To mereciao o epithe- to com quo os brindou urn nobre senador. Este reqaeri- 
mento e nma prova da sinceridade com quo os membros 
do minisleno do 12 do dozcmbro declararao ao senado 
umadas causas da dissolugao desse minislerio.... 

to° Sn" D' MAN0EL: ~ A C0rrupti0 foi qce vos ma- 

o norMnt IsC0"N?E ®E Abaete : — Este roqucrimento nao 
"ira d . m qUe ,lma conscquenna natural, lo- 
rn 1859 6 05 meUS COllegaS Pensavainos c '-''sseiaos 

(,nr
Se"b0res' I)0r.esta occasiao observarei ao nobre sena- 

ra2Tnnlr)
VlnHCladeWlnaS-G, raeS l'"e "3o linba 

mrrn um no™ qUe eSle reque".nento era da minba 
qTe casTdc mrH0

m
Sra?lma' N50 Sei Cm 1ue ^P0 e cm quc casa de {xarlamenlo eu contrariei c esliematisei me- 

dtdas que tendessem a conservar os direi.os quo a mlioria 
0 tcr' sem que se ofTendao os dircitos da minoria. 

reform"; ,iVASC°N'CEI'LOS;~Em 1838' pw occasiao da 
recorda ? res,mcnt0 da caraara Jos depulados; nao se 

recordo. DE ABAETE Xio' ^or ; nao me 
0 Sr. Vasconcellos : — Passou o Letbes. 

on?eaSd1s™DE DE Abaet-" Fa?a o iavor de ler 

senhML VaSCOXCELLOS : — Nao Posso mais fallar, meu 
0 Sn. visconde de Abaete : — Rcconhcco aue a mi 

nona tem dircitos, e sao clles muilo imporlanL • tern o 
' /He de 'omar parle nos debates, tern o .l.reito de es- 
timTr 0S,Sena adTerSarios e a opinWo; mas a maioria tem o direito de governar ou antes de concorrcr com o 

IoITe- a dirCCCr'0 d0S nCg0l i0S publicos (Apdn! 
q0e- xm dircit0 se modilique 

fichrecer nP . E S) ; j,re,',S0 qUe a minoria s<> 

desde one elh u ' 3 f0rmar a 0Piniiio P"''"™- Mas, aesde que ella ultrapassa estes limites, desde aue ella 
como hoje nosdedarou o nobre minis ro da ' azen a' 
prcs'clen.e do conselho. diz: . ta, medida nao ba de p^t 
sar ., desde que dla propala que a respeito do projecto 

nassado a a.e0?teCer 0 rneSm0 fl"c aconteceu o anno 
bancark '!SPe Pr0JeCt0 dC rela,ivo a emiss50 

0 Sr. [). MAnoel : • 
factos sao falsos. 

0 Sr. visconde i>e Adaetp" •   „ — • . , . 
raraente das condipOes do governo parlamenkr '{ap'Ta- 
das), \iola, aiiiqnila os direilos da maioria. 

minnri"' yASC0NCELL0V " V- Ex- esta se vingando dessa minoria do anno passado. 

ilriV. ?,SrDE UE Abaete : — A maioria, como par- 
dTdL" em cesponsabilidade do governo nas me- 
estadn 'n" aPPr?Aa 0 julga precisas para adminislracjo do estado, dove ev.tar taes abusos e taes cscandalos. {Apoia- 

■ Tudo isso e declamarao ; esses 

A'ao qucrcis que discula- 

0 Sn. D. Manoel : — Os cscandalos quo ella pra- 
lica. 

0 Sn. Vasconcellos:— V. Ex. e sous companbeiros 
sao que cslao dando escandalo ao paiz. 

0 Sr. visconde de Adaete ; — 0 nobre senador pela 
provincia de Minas-Geraes disse: > Nds discutimos o 
projecto quo creava um novo minislerio e nao respon- 
destcs; nos discutimos o piojecto relalivo a intelligen- 
cia do art. 2° | 0" da conslituigao e nao nos respondes- 
tes; nos temos fallado sobre o projecto da reforma elei- 
toral e ninguem nos respondeu, ou apenas nos rcspon- 
derao dous senadores.• 

0 Sr. Souza Franco : — Um sd 1 
0 Sr. visconde de Abaete: — Senborcs, vds nao 

ouvisles o Sr. prcsidente do conselbo dizer ha poucos 
momentos que foi a respeito deste projecto que a minoria 
declarou em uma reuniSo que nao havia de passar nesta 
sessao ? 

0 Sn. I). Maxoel:— Qual reuniiio? 
0 Sr. Dias de Cahvalho : — Nao assisti a ella. 
0 Sn. I). Manoel; — E' falso 1 
0 Sn. visconde de Abaete: — Em vcz do disculir" 

des comnosco a lei da reforma eleiloral, nao a que- 
reis disculir; vds qucrcis uuicamente impedir qu,, c|ia 
seja votada este anno, e nds nao devemos prestar-nos a 
tal manejo. 

0 Sr. Vasconcellos : 
mos, dizei isso. 

0 Sr. Silveira da Motta : — Os senborcs nao teem 
mais nada que dizer. 

0 Sr. Vasconcellos : — 0 senbor nao e o regulador 
do que os outros dovem dizer. 

0 Sr. D. Manoel : — E* inveja. 
0 Sr. visconde de Abaete : — Como minoria vds 

lendes sem duvida o direito de disculir, naosd o projecto 
da reforma eleiloral, mas qualquer medida que o minis- 
lerio enlenda quc e necessaria e indisponsavel para a ad- 
minislracao dos publicos negocios, mas nao lendes o di- 
reito do protelar, impedir as volacdcs da maioria. 

0 Sr. I). Manoel ;—E' inveja do brilliante papelque 
cstamos fazondo. 

0 Sr. presidente no coxsEi.iio: — Grande nio- 
destia ! 

0 Sr. visconde de Araete ; — Pcrgunto eu ; oom 
as vossas brilbantes discussdcs, sobre as quaes nao 
emittirei juizo algum, tendes lido uma sd adhesao do um 
meinbro desta casa ? Pelo contrario, cntendo que o pro- 
cedimento que tendes lido no senado... 

0 Sn. 1). Manoel: — Veja se nos mellc inedo. 
0 Sn. visconde de Abaete: — ... c que se nota em 

uma parte da vossa imprensa, que nao faz scnao difTamar 
as camaras e o minislerio... 

0 Sn. Hi as de Carvalho : — Nossa nao ; niio a sus- 
tenlo, nao escrevo para ella: n.To tomo a responsabilida- 
de daquillo que niio face. 

0 Sr. visconde de Abaete : — .... alicnareis dc vds 
os hvmens bonestos (apoiados cnilo apoiados) verdadei- 
ros amigos das inslituifdes que uos regom. (Apoiados e 
nao apoiados.) 

0 Sr. Vasconcellos:—Ha sempre fervor de nebphylo 
no cjnvertido. 

0 Sn. presidente do conselho: —Apoiado. 
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0 Sn. SavEinA da Motta : — E' por isso que V. Ea. 
(i lao fervoroso tambem. 

0 Sn. Vasconceluos : - NSo discuto com V. Ex., 
cstou discutindo com o Sr. visconde de Aback1,com quem 
gosto do discutir. 

0 Sn. II- Manoel; — As lagrimas nao tardao. 
0 Sn. Souza Franco : — Estii respondendo ao falleci- 

do Vasconcellos. 
0 Sr. visconde de Abaete: — Yds dizeis que duran- 

te esla sessao o regimeulo lem soflrido algumas rcformas 
o que eslas reformas nao se considerSo ainda baslantes 
para conseguir o seu fim. Podeis duvidar disto, quando 
esla na consciencia de todos que teudes impedido a 
discussao de mcdidas que se julgao necessarias, quando 
por este molivo o governo nao pA le ainda obter a discus- 
sao e approve {So das leis annnas. 

0 Sr. D. Manoel: — Porquc nao as tronxe para a 
discussilo 1 

0 Sr. Souza Franco; — Porque nao Irouxe ainda 
para o senado o orgameulo i 

0 Sr. visconde de Abaete : - E notai, o anno pas- 
sado as leis de fixagao das forgas de terra e de mar pas- 
sarao antes do mez cm que nos achamos, e por este tem- 
po jii se disculia, segundo a minha lembranca, o orga- 
menlo da repartigao da guerra. 

0 Sr. Souza Franco: — Porque nao o trouxe 
agora ? 

0 Sn. visconde de Abaete: — Este anno vossas la- 
(licas apurarao-se, vossas usurpagoes contra os direitos da 
maioria augmcntarao-sc— 

0 Sr. Vasconcellos : — A maioria s6 e que tem di- 
reitos.... 

0 Sr. visconde de Abaete: — e peior sera para 
o anno, se porvenlura a maioria nao cmpregar.... 

0 Sr. D. Manoel : — Ja sei quem e o presilentc para 
o anno. 

0 Sr. visconde da Abaete —.... os meios necessarios 
para, rcspeilaudo os vossos direitos, fazer que sejao res- 
pcilados os seus. 

0 Sr. G. Manoel:—Ja se prepara para impAr-nos 
sua vontade. 

0 Sr. visconde de Abaete: — Nao forao bastantes as 
primeiras rcformas que se fizerao ao regimento, on scja 
porque nellas alguma cousa fa 1 lava, on seja pelaintelli- 
gencia que com lodaa boa fi Ihes foi dada (apoiados)  

0 Sr. G. Manoel: — As reformas sao optimas para 
os mandrioes. 

0 Sr. visconde de Abaete: — mas que Ibe tirou 
uma parle da sua eflicacia e vanlagens. VAs accusais os 
mcmbros da maioria de nao assislirem aos vossos dis- 
cursos. Tcm porventura qualquer senador a obrigagao de 
assistir aos vossos discursos.... 

0 Sn. Souza Franco; — Oe cstar na casa durantc as 
qualro boras do regimento. 

0 Sn. visconde de Abaete; — — quando elle se 
julguo suflicientcmente esclarecido? 

0 Sr.Vasconcellos: —Gispensem cniao a discussao. 
0 Sn. presidentb no CONSELHO: — Nao 6 discussao, e 

protelagao. 
0 Sn. G. Manoel: — NAs tcmos protclado, e vAs 

tendcs feito desta casa um grandepagode; ouvistes I 

0 Sr. visconde de Abaete: — Quando so trata de 
uma questao de finangas e falla o vosso collega da oppo- 
sigao, que entre vAs passa por mais habil ncsta materia, 
e eu, tendo-o ouvido com toda a atlengao, furmo o meu 
juizo acerca das razoes que elle expende aallega, tenho 
porventura necessidade deouvir a qualquer oulro membro 
da minoria que queira fallar sobre o mcsmo assumpto? 
Oe certo que nao. Supponho que elle fallara tao bem 
como esse illustre membro do senado, mas que nao fal- 
lara melbor. Quando se trata de uma questao de direito, 
e fallao sobre ella o nobre senador pela provincia da 
Bahia, o nobre senador pela provincia do Minas ou o 
nobre senador pela provincia do Rio-Grande do Norte, 
fallao, em samma, liomens professionaes  

0 Sr. I). Manoel: — Eu nao. 
0 Sr. visconde de Abaete:—.... tenho eu porven- 

tura obrigagao de ouvir as repetigOes daquelles quo nada 
entendem de direito ? Quando tenho em minha casa um 
doente c chamo para vA-lo e trata-lo o medico mais illus- 
trado, ou que no meu conceito passa como tal, devo eu 
chamar depois e ouvir um charlatao? 

0 Sr. Souza Franco: — Quem sera o charlatao? 
0 Sr. Vasconcellos (com energia): — 11a charlataes 

nesta casa? 0 nobre senador o diz, e nao o chamado a 
ordem I 

0 Sn. visconde de Abaete : — Em que estou fora 
da ordem ? 

0 Sn. Vasconcellos: — Esta,sim, senhor, cbamou de 
charlatao a seus collegas que podera retribuir-lhe com 
igual forga. {Apoiados da minoria.) 

0 Sr. visconde de Abaete;—Estou muito na or- 
dem. {Apoiados da maioria.) 

0 Sr. vlce-presidente:—Attengaol 
0 Sr. visconde de Abaete : —0 nobre senador, que 

dizia que eslava de gelo, nao se converta em fogo. 
0 Sn. Vasconcellos: — V. Ex. e que me esla con- 

vertendo era fogo, veja como estou ardente. 
0 Sn. Silveina da Motta : —0 nobre senador A quo 

esla uma fogueira. 
0 Sr. visconde de AnABTf; : — Ora, por estas razoes 

que dei, declaro ao senado que, se porventura passar o 
requerimento prorogando por mais duas boras nossasses- 
soes, hei de acompanhar os nobrcs senadores; mas nao 
me comprometto a ouvi-los desde que me considerar 
esclarecido. 

0 Sr. Vasconcellos : — Ha de ficar para ouvir os 
charlataes. 

0 Sr. visconde de Abaete : — Nao me comprometto 
a ouvi-los senao no case cm que nao me julgue ainda 
bastantc esclarecido. 

0 Sr. Vasconcellos : — Para ouvir charlataes nao 
precisa ficar aqui. 

0 Sn. D. Mangel; —Os sceplicos nao prccisao de es- 
clarecimentos. 

0 Sr. visconde de Abaete : — Senhores, o quo ha 
de olfensivo na palavra charlatao ? Se o nobre senador 
me chamar charlatao em medicina, em theologia ou em 
qualquer outra materia que nao estudei, declaro que 
nao tomarci isso como uma offensa. 

0 Sr. Souza Franco : — Mas chame-se charlatao cm 
direito em relagao ao Sr. Vasconcellos, c vera o escan- 
dalo. 

39 



154 SESSAO EM 11 DE AGOSTO DE 1860 

0 Sr. ^ asconcellos (ao orador): — V. Ex. para jus- 
ificar-se nao precisa de cobrir-me Jc insultos. 

Vozes da maioiua : — Ora I ora ! 
0 Sr. D. Mangel : — E' uma banaluladc que nao 

tem nenliuma  
0 Sr. Silveira da Motta : — Nenhoms mesmo. 
0 Sr. visconde de Abaete: — Mas disse o nobre sc- 

nador: > Vos propuzestes algumas emendas ao regi- 
men to ; nao as julgastes sufficicntes, e agora propondes 
outras; se estas outras emendas nao forem sudicicnles, 
ainda aprescntarcis algumas mais restrictivas. . So- 
nhores, cu digo que concordo com o nobre senador. Se 
porventura o requerimento quo mandamos a mesa e as 
emendas que elle conttlm nao forcm eflbazes para que 
a minoria so limite a usar do seu direilo, e nao queira 
usurpar os da maioria, entendo que csla deyera ainda 
apresentar novas emendas. 

0 Sr. Candido Borges : — Fara mnito bern. 
0 Sr. visconde de Araete ; — Senhores, linha apron- 

dido que, para que qualquer rainistro pudesse gerir bom 
os negocios publicos, prccisava reunir duas condicdes : 
a confianca do soberano e o concurso ou apoio das ca- 
maras. Pensava eu, portanto, que, lendo o ministerio 
por si estas duas condifoes, eslava sufllcicnlemenle 
habilitado para gerir os negocios publicos. Como mo 
cnganava! As licues que nos teem dado os nobres mem- 
bros da opposicao, a cxpcriencia por que temos pas- 
sado, mostrao que ainda 6 indispensavel uma lerceira 
condicao, e vem a ser o consentimcnlo, a tolerancia da 
minoria, sem a qual nenhum gabinele podera conser- 
var-se. Ora, sera islo um principio que se possa ado- 
ptar como these conslitucional ? Eu digo que nao, por- 
que, sendo necessaria essa terceira condicao, e impossi- 
vel a duracao do qualquer gabinele por muilo tempo. 
(Apoiados da maioria.) 

0 Sr. Silveira da Motta : — Deste modo os se- 
nhores tambcm nao poderao ser minislros. 

0 Sr. D. Manoel : — Nao queremos se-lo, mas po- 
demos se-lo como os melhorcs ; temos as qualidades 
precisas para isso. 

0 Sr. visconde de Abaete: — Senhores, o mi- 
nisterio de 4 de maio sahiu quando quiz, como quiz, 
o pelo que quiz; o ministerio de 12 de dezembro 
dissolveu-se pelas razOes que eu ja apresentei, sendo 
uma dellas porque a minoria do scnado nao quiz que 
passassem medidas que erao absoluiamenle necessarias; 
e hoje nos vemos que esta minoria, ainda mais reduzida 
do quo a do anno passado, nao quer que o senado vote 
(nao digoqrte approve, pdde approvar ou rejeitar), nao 
quer que o senado vote uma medida que o govemo emen- 
ds que deve ter nesta sessao uma solucao qualquer. 

0 Sr. Souza Franco:— Nao ha tal; ninguem ha quo 
nao queira que o senado vote, quer-sc a discussiio. 

0 Sr. visconde de Abaete:— 0 que vejo d que nao 
se tem votado; o que vejo c que qualquer questao muilo 
mais importante do que esta da reforma eleitoral podia 
ter-se decidido em muito menos tempo, como acontece 
cm outros parlamenlos. 

0 Sr. Soiza Franco;— Se V. Ex. fallasse  
0 Sr. D. Manoel:— Hao de regular os nossos dis- 

cursosl Nao esta ma I.... 
0 Sr. visconde de Abaete: — Senhores, cis aqui 

em resumo os motivos que cu e os mcus nobres colle- 

gas t'vemos para apresentar o requerimento quo esLi na 
mesa Estou persuadido, comoelles, de que, se poracaso 
nao se adoptar esta medida ou uma oquivalente quo res- 
tilua a maioria um direito que llie compete pela con- 
stiluicaoe pcla pratlcade todos osgovernosreprcscntalivos 
(apoiados), as nossas instituicoes nao poderao deixar de 
correr um risco imminenle. (Apoiados, muilo hemt da 
maioria.) Volo pelo requerimento. 

0 Sr. Vasconcellos:— Hei de responder a V. Ex. 
em occasiao opporluna. 

0 Sr. D. Manoel :— Pcco a palavra. 
0 Sr. vicE-rnEsiDENTE: — 0 Sr. senador ja falloit 

duas vczes. 
0 Sr. D. Manoel :— Agora e quccu entendo a tal 

trica 1 
0 Sr. Souza Franco:— E eu niio posso fallar? 
O Sr. vice-presidente :—Ja fallou uma vez. 
0 Sr. D. Manoel ;— A trica foi bem arranjadal Lc- 

vei um logro (risadas); mas hao de ter a resposta, digo- 
Ihes eu, em occasiao opportune, e quom sabe se hoje 
mesmo. 

0 Sr. Bias de Carvaliio:— Peco a palavra. 
0 Sr. vice-presidente:— Tem a palavra. 

0 SR. BIAS BE CARVALIIO :- Sr. presidenle, 
nunca tomei a palavra mais constrangido do que ncste 
momeuto. 

Acostumado a discutir as matorias sent tomar grande 
paixao nos debates, o senado comprebcnde bem quo, a 
vista dos discursos proforidos por pane da maioria, a 
um homem quo rcalmcnle nao descja entrar nessas ques- 
lues odiosas, quo teem sido trazidas a casa por esses dous 
nobres sonadores, e muito dillicil fallar na presentc con- 
junctura. Eu nao queria fallar na malcria; mas sou obri- 
gado, porque os metis amigos ja pcrdfTao a sua vez de 
fallar. 

0 requerimento que so acha sobro a mesa, Sr. presi- 
denle, nao pdde ser considerado um simples requeri- 
mento. (Apoiados da minoria.) Quando se trata do in- 
novar o regimento, quando so trata do fazer disposicucs 
que allerao o que se aclu estabelecido no regimento, 
nao so pdde fazer por esto meio. Reconhego o direito da 
maioria ale de impur silencio a minoria; faga-o, csla 
no seu direito; proponha o encerramenlo das discussdes, 
quando se julgar esclarecida sobre a maleria que sc dis- 
cutir, esta no sou direito, pdde o fazer, e nds bavemos 
de resignar-nos ; mas o que ella nao pdde fazer e abu- 
sardo direito de maioria, apresentar como requerimento, 
como medida ordinaria, o quo e uma rerdadeira innova- 
gao do regimento. (Apoiados da minoria.) 

0 Sr. D. Manoel: — Mnito bem, a maioria nao deva 
abusar. 

0 Sr. Bias de Carvalho: — Biz o regimento quo as 
sessdes durarad qualro boras, e aulorisa o scnado,quando 
enlender convenionlo no fim da sossao.. . 

0 Sr. I). Manoel: —Notc-sc o que dispde o regi- 
mento. 

0 Sr. Bias de Carvalho: — Eu pogo a V. Ex. quo 
mo ipande o regimento para ler, creio quo 6 o art. 9." 

0 Sr. I). Manoel:—E' melhor esperar para o ler. 
0 Sr. Bias de Carvalho: — Tenhao paciencia do 

ouvir tambem os charlalaes: nao tenho uma carta de 
bacbarel, sou por consequencia um cbarlatao. 
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0 Sr. 1). Manoel ; — E'muito habil. 
0 Sr. Dias de Carvalho: — Einquanto nao mc 

pudcfem lancai fura desla casa tpnhao pacicncia de 
ouvir oste cliarlatSo, porque tenho lanlo direito de fal ■ 
larcomo aquellcs que apresentao esse pergaminho. 

O Sr. I). Maxoei. : —Tcm feilo uma figura brillianle; 
lomara muilos que teem pergaminho fazer a fr-ura nue 
V. Ex. tern feito. c 1 

0 Sr. Vasconcellos: —Aqui eslou en, que tenho um 
pergaminho e tamhem sou considcrado charlalao. 

0 Sr. n.AS de Carvalho : Pcco aos meus collcgas 
qu,. nao d.gao nada a mcu respeilo. Incommodo-me 
quando vejo lancar-se sobrc homens que procurao "uar- 
dar neste casa todas as conveniencias allusoes que nao 
podom deixar de fenr o intimo do coracao. {Apoiados.) 

0 Sr. Vasconcellos:-Para sejustiflearem 
0 Sr. 1). Manoel:-Aqui esta 0 despolismo da 

raaiona. 1 

0 Sr. Dias de Carvalho: — Amn net-; ^ 
regimen to : (Undo) . Depois de qutr horlsde'traba'lho 
levantara a scssao o Sr. nresiilenin .. .,J7ue irauamo 
quo acabe o disenrso o senador que esUvw fall 11)0r®m' 
havendo malcria que Ihe paSev 1 ' n do; n,:,S' 
que quando esta for requerida por alunm01'0^^'0' 0U 

propora ao son,.do, que resolvcni sem discuT-ao 3 

Quer a maioria do senado nroceder 
Esleja no sen posto; quando che-.r a lu n-,u,armcnte ? 
a sessao protogue-a, obrigue a ? . se enccrrar 
minoria nao pudcr sustentar o sen nosm 3 IalIar: sc a 

a maioria fara passar as mcdidas m,p 'a,a,r-se-ha. c 
niontes. {Apoiados da opposifno.) cnlcnJer convo- 

0 Sr. D. Manoel: —Isto 6 que l; 

0 Sr. Dias de Carvalho; — M., , 
quer isto, nao so quer proper umampV . 0res' nno se 

ao encerramenlo das discussOes' a lelativamente 
medida quo ftcaria permanente nari'0,''1,'16 Seri a uma 
ministerio; quer-se uma medida r/3 l0'10 e 'Iual(luer 

cmhora amanha nao sirva para outroT SlrVa Para 'l0ie> 
0 Sr. D. Manoel: — Uesnon,i- 

carta. 'POnJao a os que teem 
o Sr. viscondede Adaete —T- 

sao da mesa uma indicacao sobre o en 0X1Sle nacommis- 
enssao, deem pareccr c approvem. Crramento da dis- 

0 Sr. Vasconcellos: pp u 
naria como o sou autor. 1111 medida rcvolucio- 

0 Sr. Dias de Carvalho- p 
desculpe um pouco o calor que tenh" ,a V- que me 

^ rv *i loma«lo o Sr. D. Manoel:—Tem ra2,To 

0 Sr. Dias de Carvalho:  
fessarquo os homens, ainda nuinrrq"e " preciso con- 
aosplhos do publico corao mais nrnu qUercm aPParecer 
no momcnto em quo sao arguido" c eS' innauiniao-Se 
wm alaques os mais violent '' Sr- I'resi'lente, cotn 
car. (Apoiados.) entos quo sc poJem ^ra(i_ 

0 SB. D. MANOEL:—Istn , 
0 Sr. Dias de Carvalho ■—s '1'!10 noI)ro 1 

so vcm dizcr nosla casa: . Vos • com qnediieito 
(IUC publica a imprensa.? 0,5 0s responsaveis pei° 

0 Sr. vi scon de de Araete : — 
0 SR. DIAS DE CARVAIno- —(. ' 'U0 disse isso- 

.Avossa imprensa. cnaoquWqUe^
ro senador disse: 

'omemosacarapuca? 

Entao nao a lance. Repito, senhores, nao concorro com 
um vintem para sustentar a imprensa. 

0 Sr. D. Manoel:—Nem eu. 
0 Sr. Dias de Carvalho: —Nao tenhoescriplo um sd 

artigo para a imprensa... 
0 Sr. D. Manoel:—Qucm concorre e o govcrno para 

censnrar os scnadoros. 
0 Sr. Dias de Carvalho; — ... nem mesmo, senho- 

res, tenho tempo para lor o quo sc escreve na imprensa. 
0 Sr. Socza Franco: — Eu leio tudo. 
0 Sr. Dias de Carvalho :—Puiseu nao tenho tempo, 
0 SR. presidente DO coNSBLHo^oSr.SoucafVnncoV 

— E faz tudo. 
0 Sr. Souza Franco;—Pdde ser, nao tanto como 

descjo. 
0 Sr. Dias de Carvalho : — Como e quo o nobre se- 

nador vem lancar-nos cm rosto que prolegeinos uma im- 
prensa descoinedida, quando eu nos dias de minha mo- 
cidade nunca profanei a imprensa, nunca escrovi de ma- 
neira indigna... 

0 Sr. presidente do conseliio; — Fallou-se da on- 
posicao, nao se fallou de V. Ex. 

0 Sr. Dias de Carvalho: — ...como i quo eu hole 
senador do imperio, collocado nesta casa, hei de ouvir 
com indifferenca accusacOes desta ordem? 

0 Sr. Candido Dorges: - Esld levantando castellos 
para combater. 

sua 
por 

0 Sr. presidente do conseliio:—Esta pondo a 
honestidade em frenle para fallar pelos oulros; fall 
si, nao polosoutros. 

0 Sr. Socza Franco: — Muito agradecido pela desho 
nestidadedos outros 1 "J" 

0 Sr. presidente do conseliio:—A conclusdo 6 SUa 
nao c minha. 

0 Sr. D. Manoel;—Nao faco caso. 0 Sr. 
do conseliio nao lem impulacao. presidente 

0 Sr. Dias de Carvalho.—Ja mostrei, pois, Sp 
sidente, que o direito da maioria, einquanto ella nao af" 
lerar pelos racios cumpetenles o rcgimento da casa d n i~ 
proper a prorogacao da scssao no fim della para se ■ 
tinuar a discutir alguma matcria {apoiados); 0n~ 
maioria, e mis havemosde resignar-nos as suas deliho0 1 

coesjnds nao pretendemos oppfir nenhuma resistoi/3" 
que nao seja aquella que o regimcnlo nos permitle (at ^ 
dos); e unicamente usando da palavra as vczes o 
o regimento nos concede quo oppdmos cssa resistenc'"9 

que fazemos essa protelarilo, quo empurramos os nrn' 
jectos que o goveruo cntende quo sao 'ndisponsaveis0' 
marcha do govcrno. 

0 Sr. D. Manoel : —K' com o rcgimento, alterom 
reformem-o. "0' 

0 Sr. Dias de Carvalho : — No dia em quo q 
memo for alterado polos meios competentos, nesse ""r" 
nos havemos do curvar-nos; nao sei so diga mais ao 1 'a 

brc senador; talvez no dia em que csle requeriniento f■ - 
approvado nos, conhecendo o fim que ello tem cm vism 
salisfagamos a maioria do serado ralando-nos,.,. 

0 Sr. D. Manoel : — Completamentc. 
0 Sr. Dias de Carvalho ; — .... deixando r,co tudo scm dizcr palavra; pclo menos pela minha ,r 

declaro ao senado quo o hci de fazer ncsla sessao. Pa Ho 
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0 Sr. Vasco.ncellos : —Xao se pre isa deonvir char- 
lataes, fallando o Sr. senador por Minas-Geraes, csta tudo 
esclarecido.... 

0 Sr. Dias de Carvalho ; — Quero poupar expres- 
soes que possao offender a qualqncr ilos meus collegas ; 
mas nao posso deixar de repel lir as proposicOes com que 
se nos tem querido molestar. 0 nobre presidente do con- 
selhonao disse hoje nesta casa que os membros da mino- 
ria reccbiao ordens ? 

0 Sr. prsidente do consedho: — 0 que cu disse 
foi que o chefe os move como massa para tudo quanto 
quer: fallo figuradamente. 

0 Sr. Vasconcellos: — Faz o mcsmo que V. Ex. la. 
0 Sr. D. Manoel :—Como a V. Ex. movem esses 

bancos. 
0 Sr. presidente do conselho : — Tenho muilo pra- 

zer em estar as ordens da maioria. 
0 Sr. Dias de Carvalho: — 0 nobre ministro disse 

que os membros da minoria representao aqui o papel 
que o chefe Ihes manda represenlar: pois, senliores, ba 
cousa que rebaixe mais o caracter de um homem que se 
assentaneslas cadeiras do que virfazer o papel que oulros 
Ihe encomraendao? Concordo que podo ser lionroso o 
estar em intima ligafao com homens a quem se presta 
consideragao, e em cujas opinides se confia, isto nao du- 
vido eu fazer; mas asseguro ao nobre ministro que nao 
ha nesta casa nenhum homem,por mais elevado que seja, 
que me possa dizer: « Ide votar nesle senlido, ide fallar 
naquelle. • Se eu entender que nao devo fallar, nao ha 
ninguem que me obrigue. (Apoiados.) 

0 Sr presidente do conselho ; — V. Ex. falle 
de si so. 

0 Sr. Dias de Carvalho: — Nao valho nada, sou 
muito pequeno, mas tenho independencia de caracter. 

0 Sr. presidente do conselho : — Mas os outrossao 
andadores. 

0 Sr. D. Manoel: —Nao podemos viver por n6s 
mesmos, assim como os senhores nao podem viver por si 
mesmos. 

0 Sr. presidente do conselho: — Esta visto que o 
ministerio nao pode viver sem maioria. 

0 Sr. D. Manoel: — Qual maioria, nao 6 maioria. 
0 Sr. vice-presidbnte : —Attencao 1 A discussao nao 

pode continuar assim. 
0 Sr. Dias de Carvalho: — Se V. Ex. refere-se a 

mim, desejo promptamente obedecer. 
0 Sr. vice-presidbnte : — Nao, senhor. 
0 Sr.Dias de Carvalho; — Creio que estou usando 

de um direito de defesa. 
0 Sr. vice-presidente : — Nao chamei a ordem o 

Sr. senador. 
0 Sr. Dias de Carvalho : — V. Ex., que e assiduo 

nesta casa, que aprecia as cousas como sao feitas, ha de 
fazer-me a juslitade reconhecer que eu nem aos meus 
proprios amigos tenho acompanhado nesta casa nesses 
mesmos requerimentos, nessas mesmas quesloes, a que 
se tern dado o nome de protelatoiias.... 

0 Sr. presidents do conselho: Logo, sao somente 
dons. 

0 Sr. D. Manoel: — Isso prova a nossa forca, a 
nossa superiondade sobre vds. 

0 Sr. Dias de Carvalho : — .... tenho votado com 
muita independencia ; apenas, senhores, tomei a jiilavra 
cm um requerimenlo offerecido pclo Sr. viscondeifi Je" 
quitinhonha, e de certo ninguem dira que o Sr. visconde 
de Jequitinhonha me insinuasse a fallar cm favor lo seu 
requerimenlo. Creio que apenas fallci duas vezes naqoes- 
tao cleitoral; na S" discussao ainda nao tomei a pa- 
lavra. Tenho repetido mil vezes nesta casa, sen mrcs, 
que nao posso discutir como os homens que teem Pcr- 
gaminhos  

0 Sr. D. Manoel: — P6de, pode. 
0 Sr. Dias de Carvalho: —.... quecnrsaraooi bad" 

cos das academias; mas fafo diligencias por esclaricer o 
meu entendiment ), por apresentar nesta casa as d vidas 
que se mo offerecem. Poucas vezes favo declanaacScs, nao 
tenho mcsmo o habito de declamar. Entao os humei.s 
que procedem como cu podem ouvir com indiffirenca 
que se Ihes lance em rosto uma conducta que nao® do* 
cente nesta casa? 

0 Sr. D. AIanoei. : — Fazemos la caso disso t 
0 Sr. Dias de Carvalho; — Que se diga quo s mi- 

noria, que n6s nos ligamos para um fim que nao coDVdm 
aos interesses do paiz segundo o juizo da maiori;., 's'0 

admitto eu, porquc, crafim, cada um tem a sua msheira 
de pensar, mas nao se me diga, ou pclo menos nao 36 ma 
ha de dizer impunomenle que sou aqui manivela de nin- 
guem; se faco opposifao, faco-a por minha conta. 

0 Sr. Silveira de Motta: — Ninguem diz o con- 
trario. 

0 Sr. Dias de Carvalho: — E quando comecei cu a 
tomar parte esto anno nas discussoes? Quando se tratou 
da lei que creava uma secretaria de eslado; nao fallei na 
la discussao, nem na 2^ porque guardava ainda re.'crvas 
para com o ministerio; queria ver qual era o sou pen- 
samento relativamento a questao bancaria; na 3* dis- 
cussao, porem, eu disse: « Qualquer que seja a ofinido 
dos meus collegasa respeito desta questao,eu hei de tnun- 
ciar as razues que tenho para votar contra a crcn;a do 
novo ministerio •; nao pcdia ninguem que fallasse, nem 
que deixasse de fallar. 

0 Sr. D. Manoel: — Nunca nos reunimos; nao icraos 
fcilo piano. 

0 Sr. Dias de Carvalho: — Nunca, senhores. E"1 

oulras occasiiies tenho concorrido a reunides, mas nesta 
sessao nem mis qualro ou einco uma s6 vez nos reuidmos 
para dizer; « Amanha havemos de proceder desie ou 
daquelle modo. • 

0 Sr. Vasconcellos: —0 anno passado tivemos rcu- 
niOes a que assistiu o Sr. presidente do conselho. 

0 Sr. D. Manoel: — E o Sr. ministro dos ne-ocios 
estrangeiros. 

0 Sr. Dias de Carvalho: —Se, pois, Sr. presidente, 
n6s nao nos reunimos uma s6 vez, se nao tratamJS 
um s6 piano, como i que se nos vem dizer que pmos 
protelado, porque juramos que nao liaviio de pasyir as 
medidas do govcrno? Nos qualro ou cinco membrJS da 
minoria quo tomamos parte activa nas discussbes do 
nado scrcmos tao inscnsatos que nos possamos jub-fr ca- 
pazes de impedir que passem os projectos do goycno, 
quando o governo tem uma maioria consideravel qiiau- 
do p6de esmagar-nos com o seu lalenlo? 

0 Sr. D. Manoel:—Isso nao; nenhum e capax rf" 
esmagar-nos. 



SESSAO EM 11 DE AGOSTO DE 18G0 157 

0 Sr.. Vasconcellos; — Somos charlalaes, e facile 
csmagar charlalaes.... 

0 Sa. Dias de Cau\ alho : — Pordoe—niCj eu digo cs- 
magar na discussao. 

0 Sa. D. Manoel:—Nao podcni. 
0 Sr. Dias de Carvalho : — Posso dizcr isso a meu 

respeito. 
0 Sr. D. Manoel:—E' modeslia. 
0 Sr. Dias de Carvalho:—Sao capazcs; rcconhcco 

quo estou na ullima plana. 
0 Sr. D. Manoel: — E' modestia. 
O Sr. Dias de Carvalho:_Se isto i dcclamacao, e 

o elTcilo da pnmeira declamagao. 
Sr. presideule, quando eu vi a maioria recusar a um 

dos meinhros do senado o favor que se concede sem a 
menor hasitacao.quaadoqualquer delles pede para relirar 
u.na propos.cao que havia offcrecido, cu desconfiei desde 

,?0' ,0 r:'Za? r'0r
1
qUe' al,PZ-lr ^ mc doerem muito as palma oadas do nobre minislro da fazenda me calei 

far-lhc as vozcs, usando do s^u'XeUo de^S^ece^as 

estralegia quo a maioria empreiron v.-„, 
corao se devia proceder, refoLandn , •Re Procedcu 

scnhorcs, apresentarao-s^ as reformas e ^™^10' if1 

estavao em discussao e se tornava' ' quando el as 
lornava esta mais calo- iwiuava es rosa, um membro da maioria . 

mcnto adiando a proposla que esUvf i" Um reflUerl" 
ficando desde logo em cxecucao I 0 a mesa> mas 

0 Sr. Souza Franco-  Fn- 
Campos. 1 oi o Sr. Carneiro de 

0 Sr. Dias de Carvalho- — p., - 
que propoz esse adiamento ■ n io na0 861 <IUem foi 

allusao a niiiguom, aponto sd n e, mC 1
recordo. "ao fafo 

0 Sr. Carneirq de Campos- '"r 0' 
adoptasse no senado. eslimaria quo se 

0 Sr. Dias de Garvaluo:- p.- 
sorproza feita aquella camara do r'0,S' SCTI,l0res. um:i 
quorimcnlo de adiamento se ai."',!e P01^ "'e'0 de um rc- 
regimento quceslavao em vieor • L-f as disPOsicoe3 do 
mo no senado, um nobre senador'r a 'aZ~se luesi o mcs- 
tar do uma raateria o a esta u Pede "rgencia para sc tra- 
matcria que nao tem com a substitue-se outra 
como se faz ifio? 1 meira relaCao alguma; e 

OSr. D. Manoel—Foi 1^, . 

0 Sr. Dias de Carvalik dous dos esforcados aileuf., Pondo-se fdra do combate 
dous, e um delles um pobre ch!

P,1X)S,f50' outros 
0 Sr. presidenpe d0 

innocci.te e mais nada. ' NSEl-«o: Apenas chamare. 
OSr. Dias deCarvALH0. . 

zcr que nao afo mal, ver,^1"110 ^rigado. Quer di- 
fac-o "'a1 ncnhum; percebo o lie ' S0U iao fraco que nao 
isso rcpito, mutlo obrigado. Cance <lo seu apa?te! por 

0 Sr. D. Manoel—p,,r,,. . 
tava estudado I "ao um bom discurs^ ^ 

0 Sr. presidente do con-sp. 
victoria, porder-se '-' Ho : — Fn.,-„ , . so uma pefa 

)jntao foi maior a 

0 Sr. Solza Franco:—A victoria do silencio. 
0 Sr. Dias de Carvalho:— Eu conlinuo. Sr. presi- 

dente, a suslentar que a proposifao que sc acha sobre 
a mesa nao 6 um simples requeiimento; ainda se clla so 
limilasse a propdr a prorogacdo da sessao durantc alguni 
tempo se podena dizer que era um requerimento, mas 
nao, senhores, o requerimento diz o seguinte: {lendo) 
' Requeiro urgencia para que, emquanlo nao forcm ap- 
provadas pelo senado as leis annuas e a proposifao da 
rcfonna eleitoral, se pretira a discussao e mesrao a jusli- 
   0 nobre presidente do conselho estranhou 
que nds nos demorassemos na expressao das palavras; 
tenba paciencia com mais esle charlatanismo (conti- 
nuando a ler pausadamente)—emesmo a juslificafao de 
requerimentos que forem dados para ordem do dia. , 
Vcja V. Ex. o alcance desta proposifao I 

Sr. D. Manoel:—Que bonita redacfaol 
0 Sr. Dias de Carvalho:—0 nobre senador quer que 

se pretira a discussao e mcsmo a justilicafaio de requeri- 
mentos, emquanlo durar a discussao das leis annuas, que 
nao estao cm discussao, quo ainda nao forao dadas para 
ordem do dia, apczar de terem sido repetidas vezes rc- 
clamadas, apezar de ler bavido conslanlcmente divisao 
da ordem do dia em !• e 2a parle, c do tor podido entrar 
cm qualquer deslas, porqun de cerlo estariuo votadas ■ 
pois que nao somos tao inirnigos do systcma que nos re.m 
que queiramos protelar a discussao das leis annuas 
nds, senhores, que atd aqui temos declarado quo nag 
fariaraos opposifao ao gabinete, que apenas temos com 
baiido essas ires medidas que elle trouxe ao conbeci~ 
mcnto do senado, porque desde muito estavamos com- 
prometlidos. 

0 Sr. D. Manoel;—Eu dechro quo ja estou cm on 
posifao franca e decididaao mimsterio. 1 

0 Sr. Dias de Carvalho: — Nao sei aBual qual ser-i 
tambem a minba conducta a respeito do gabinete, nof 
quo, emquanlo eu vi que sc guardavao cerlas conve- 
uicncias, devia tambem guarda-las; mas, desde que so 
nos pde a mordafa, posso declarar: pcrdida a con 
fianfa de vossa parle em nds, o que bem rnaniff.ti 
cstes aclos de hoslilidade, nao set como podereis eslf 
ainda a mesma con fianfa da nossa parle. Irar 

Mas, como ia dizendo, pdde o senado por nieio de 
requerimento resolver sobre alterafdes do sen rc.-imL.f 
como sao aquellas a quo acabo de refcrir-nie? '\mo, 

os artigos do regimenlo estabelecem a fdrma por q " que 
os requerimentos devern ser apresentados e discutidnQ 
nao se pude privar os senadores do direito ,|„ tretio de ; 
la-Jos' e justifica-los scnao per meio de uma reflrmff 

-- reformas do regimen to nao s- - Uo 
regimenlo, e as '.se fazem 
meio de requerimentos, mas sim por nieio de inj:1'01' 
foes, tendo tres discussoes, na conform.dade do mesm" 
regimenlo. Quer-se ainda mats que, durante esm jTs 
cussa-o. senhores, ainda quando o senado se convef , 
que uma raateria necessila do cxame de uma comniisf 
nccessita de ser adtada, necessila de esclarecimenf 
nao o pdde fazer, porque todos os requerirnenios fl' 
absolutamente prohihtdosj e senao, que quer - wo 
. se pretira a discussao c mesmo a justiflca 

Zer- 
Ora' senhores, eu nao quero dizer que isto 6 u.n a 

discussao emesmo a jus,iq "' 
.r^ rmttam ni7Pr rrna «e»/N a _ " 

wsurdo, 
seniclhante requerimento; mas d.go que Sogue-se abf 

 Domue muito sabiamento. .int,- . ruo 
porque seria offender o nobre senador quo apresenlou 1 q.  ^...rimento: mas digo que seen., ... ,u 

desta disposifao, porque mui o samamente delermin; 
o regimento da casa a forma das discussoes. „ „...minqU 

requcrimentos de urgencia, os adiamento^ e^^'sou 
oao podemos pretcrx-los senao pelos mcios niarc'ad! n6s 

mesmo regimento. E agora, senhores, esta provide^^ 

OS 
nao 

40 
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ser applica(la,nao su a essas quatro leis que se julgao de 
sumtna imporlancia, mas ainda a quaesquer oulras ni- 
nharias que sejao dadas para ordem do dia, porquo o 
requerimento diz que, cmquanto a lei da reforma eleito- 
ral nao for approvada ate a sua redacfao, tudo quanlo 
Tier na ordem do dia ha do passar ou ser rejeitado, sem 
que se admitta nenhum esclarecimento, nenhum adia 
mento, nenhuma demora. Ora, senhores, 6 preciso con- 
fessar que isto d urn requerimcnlo impcnsadol 

So querem impur silencio a opposicao, proponliao 
pelos meios convenientes o encerramento da discussao 
cstao cm seu pleno direito; nds havcmos de respeitar as 
suas deliberacoes; mas nao venhao com proposicues desta 
ordem, que nao servcm senao para um momenlo e re 
velar claramente o fim que se lem em vista. 

Vamos a segunda parte. Senhores, admira que o no- 
hre senador escrcvesse o que esta escripto neste papel: 
(lendo) ' Requeiro igualmenle que se proroguem as ses- 
sdes por 12 horas diariamente cmquanto se disculir a 
proposiciio da reforma eleitoral. » 

0 Sr. Silveira da JIotta : — Doze horas? nao. 
0 Sr. Dias de Carvalbo: —0 algarismo 2 precedido 

do algarismo 1, segundo a arilhmetica que aprcndi, fa- 
zem 12. (Bisadas.) 

0 Sr. Almeida e Albequehqcb :—Euqueescrevi de- 
claro que sao duas horas. 

0 Sr. Dias de Carvalbo: —Eu nao sei o que o no- 
bro senador qucria escrever; o quo esta aqui sao 12 
horas. 

0 Sr. Vasco.vcellos : —E' melhor a sessao perma- 
nenle. 

O Sr. Dias deCarvaluo:—Mas nao qucstionemos 
sohre isso. Supponhamos que sao mais duas lioras. Acre- 
dita alguem que seja possivel conservarem-se os raemhros 
desta casa durante seis horas effcctivas de sessao? Nds 
havcmos de vcr; o especlaculo ha de ser dado ao pu- 
blico; a mojao ha de passar, e havcmos de ver se na 
sogunda-feira, quando nils nos calarmos, como devemos 
faze-lo, a sessao durara as seis horas. Pois em uma casa, 
senhores, onde se reunem homens todos maiores de 40, 
50 ealguns de GO annos, pdde-se exigir delles a constan- 
cia nos seus logares por cspaco de tempo tao oxtraordi- 
nario? 0 que se tern era vistas com esta prorogacao 
cxtraordinaria de horas senao cansar a opposicao, obri- 
ga-la a fallar cm uma hora cm que ninguem esta pro- 
sente para ouvi-la ? 

Sr. presidentc, cu nao contesto a nenhum dos nobres 
senadores a liherdade do deixarem vazias as suas ca- 
deiras; iuinca eslranhei mesmo quo se retirassem da casa, 
quando falla qualquer de nos, esuio cm seu direito; eu 
sei que fallo mal, que nao argumento de modo que possa 
attrahir a illustrada attenfao dos senhores da maioria,que 
nao digo seniio bwalidades, eenlao cada um esta em seu 
direito rclirando-se da casa ; nunca o eslranhei, niio o es- 
Iranho e nem o hei de estranhar, cmbora seja daquelles 
poucos que se sentao na sua cadeira no comedo da sessao 
e do ordinario sd sc retirao no fim dclla, A'ao sei, porem, 
se d ora era diante lerei forcas para estar diariamente aid 
o fim da sessao, para resistir ao trabalho com que a maio- 
ria pretende brtndar a minoria ; mas tenho fe era Deus 
que nao ha de ser preciso empregar cste cxpedienle, 
porque, como o que se quer d o silencio,o silencio pdde 
ser obtido sem quo nos nos eslragueinos com tao longas 
boras do presents ncsta casa. 

Eu nao me atrevo a pedir a V. Ex. que de a esle re- 
querimento o andamento que elle deve tcr; islo i uma 

mocao, allcrao-se dispositoes do regimen to; devia ser 
rcmellida a mesa, ella devia dar o seu parcctr, e, so a 
illustre maioria do senado cntendesse que crao conve- 
nientes essas alteracOes, adoptasse-as, mas adoptasso-as 
ao monos com a sombra de legalidade; imponhao-nos o 
silencio, mas pelos meios, e com os recursos de que uma 
maioria pode lancar mao com dignidade para thegar aos 
seus fins. 

0 Sr. Souza Franco: — Oficrcca uma emenda. 
0 Sr. Dias de Carvalbo : —Nao, senhor; para que ? 

Eu sei o destino quo ella ha de ter, e por isso rstou Con- 
corde em que se decida ja a queslao. 

0 Sr. D. Manoel: —Vamos ja as 12 horas; vamos 
votar, que e o verdadeiro. 

0 Sr. Dias df, Carvalbo: — E, para dar a V. Ex. e 
ao senado uma prova de que dosejo muito poucj atrapa- 
Ihar o progress.) das medidas de alto alcance com que o 
governo tem cm vista salvar o paiz, vou calar-ne, limi- 
lando-mc ao que tenho dilo; isto e, que a notao que 
estii sobre a mesa nao e um requerimento, 6 uma indi- 
capao que allera em pontos imporlantes o rcgimento da 
casa e sera ser pelos meios marcados no mesmo rcgi- 
mento. 

Respond!asarguifues quo nos foraofeitaspessoalmcnto, 
porque nao costumo oux'ir arguitues, como as que 
foiao dirigidas a membros desta casa, sem tambem usar 
do direito que tenho do as repcllir com a mcsnu energia 
com que sao feilas. Voto contra o rcquerimentc. 

0 SR. SOUZA RAMOS: — Sr. presidenle, «m vista 
da direccao que tem tornado esta discussao, naodescjava 
tomar pane nella; mas, sem fazer violenc'ia as minhas 
conviccoes, nao posso deixar de dirigir a V. Ex. um re- 
querimento pedindo quo se proccda por paries s votaciio 
da motao que esta sujeita a deliberagao do senato, c en- 
lao devo dar a explicagao de meu procedimento, que 
servira ao mesmo tempo de jnstificagao do meu v)to nesta 
materia, quo lanta animacao tem causado no smado, e 
que em verdade o muito grave. 

0 requerimento do nobre senador pela provineia da 
Parahyba.que substitue ao que f.Va dado para a ordem 
do dia, contem, como cste, duas paries: naprimeirase 
pretende que o senado voto urgencia para que is mate- 
rias da ordem do dia, cmquanto nao forem x-oladas as leis 
annuas, sejiio prefertdas a quaesquer rcquerimenDs e ex, 
cluao qualquer oulra discussao; na outra parte se propii,, 
a prorogacao por mais duas horas diariamente da'sessue, 
do senado, cmquanto nao for votada a reforma eeiloral' 

Sr. presidenle, desejo que se proceda a votacao desta 
mogao por partcs, porquanlo darei o meu voto a primei- 
ra, mas a segunda nao posso annuir, comojadiise sem 
fazer violencia is minhas conviccoes. 

Rcconheco quo a maioria do senado lem o direito de 
fazer passar as medidas que julgar uteis ao paiz- o veto 
da minoria 6 illcgilirao, e irregular, e inadmisavel no 
nosso systema. 

0 Sr. Souza Franco ; —E' quando passa de certos li- 
mites. 

t) Sr. Souza Ramos ; Aceito as doutrinas do nobre 
senador pela provineia de Minas-Geraes com mais al- 
guma amplitude. A minoria, senhores, nao discule sd- 
mente para esclarecer a maioria e dirigir a vot-eio■ a 
minoria discute tambem para justificar perante o'naiz'as 
medidas que julga necessarias, e e por esta manoita que 
as minorias podem regularmenle converter-se em maio- 
rias no paiz, para no poder  
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0 Sn. visconde de Abaete ; — Para formar a opi- 
nilo, foi o que eu dissc. 

0 Sn. Souza Ramos :—  pralicarem as suas opi- 
niues e doutrinas. 

0 Sit. visconde db Adaete : — Foi o que eu disse; 
csclarecer os sous advcrsanos e formar a opiniao. 
_"Sn. D. Manoel ;—Pode esclarccer quando niio 

sao scopticos. 
Sn. Souza Ramos: — Entcndo que no systema re- 

presentalivo a asccncao de um ministerio, cuja politica 
naoe conhecida, de um ministerio que nao sabe o que 
vai fazer, nao ti regular. Quizera que as opiniues fos- 
sem debalidas, que se esclarecessem pela conlnriedade 
nas discussOes, de modo que os que subissern ao poder 
levassem o apoio do todos os que houvessem areitado a 
sua opiniao, e o paiz (icassc tranquillo e convcucido do 
loginicn quo ia ter. Ora, pensando cu deste modo, re- 
conbefo na illuslre minoria um direito mais amplo que 
o de esclarccer a maioria do senado para a volagao das 
medidas que Ibe suo sujeilas. 

0 Sr. visconde de Abaete : — Foi o que cu dissc : 
os seus adversaries e a opiniao. 

0 Sn. Soiza Ramos; — Scndo cstas as minhas 
'deas, recordarei ao senado que votci pela refonna do 
rcgimenlo, propostano principio da scssao deste anno, 
Porquanto nao pude dcixar do reconbecer o facto men- 
cionado pclo nobre senador pela provincia de Minas- 

craes no discurso com (pie respomleu as interpcllacoes 
que I he forao feitas sobre a relirada do ministerio a que 
luo dignamente presidiu. 

^ Sn. 1). Manoel : — Nao apoiado. 
0 Sn. Souza Franco : — E nds nao nos oppuzemos ; 

nenhum denus fallou contra. 
0 Sr. Souza Ramos: — Nao desejo molestar os no- 

'U'es senadores, por isso nao insistirei no facto da prolcla- 
tao as medidas por cuja passagem o govcrno se erapc- 
Ruava; mas os nobres senadores nao poderao contcs- 
'ar-me que, se o facto se into deu,podia se dar com o regi- 
•nento que tinbamos ate o principio dasessao deste anno; 
"ao sti uma numerosa minoria, mas dous ou trcs mem- 
'tos do senado, tinbao o poder de obstar a passagem de 
qualquer medida. 

^ Sn, D. Manoel:—Estandoa maioria prcsente, nao 
0 possivel, e porque ella so relira. 

0 Sn. Souza Ramos: — No decurso desla sessao, e 
Jepois desta reforma, tcm-sevisto que aadmissao dosre- 
fuerimentos de urgencia ptide tomargrande pane se nao loJo o tempo destinado para a discussao das materias da 
01'dem do dia, quando uma minoria composla de alguns 
"fadores se propuzer ao emprego deste expediente com 
semelhante fim. 

Niio desejo enlrar naapreciacao dos factos, porque re 
cem molestar alguns dos nobres senadores,a quern muilo 
espeito; entretanto, juslificando o meu votoa esta parte 

do rcquorimento, nao posso occullar que, comquanto 
"ao seja em toda aextensao exacta, no meu modo de en- 
'ondor, a arguicao feila pclo nobre senador pela provin- 
Cla de Minas-Geraes ti opposicao, culpando-a de nao ter 
Consentido que ate esta data fossem votadas as leis annuas, 
comtudo ate certo ponto procedem suas observacoes, v.sto cOmo, r 1. . d. continuando o direito da ppresentacao, 
os

a®f'a discussao do rcquerimentos de urgencia todos 
gem J8' pdde uma opposifao acintosa emb ^ . l?om das medidas que o governo julgue necessanas, 

que a maioria presta sua adhesao. E' verdade, como ja 
foi allegado por um dos nobres senadores, que, se as leis 
annuas nao forao ate agora votadas, procede isso de nao 
terem sido dadas para a ordem do dia; as urgencias que 
teem tornado o tempo ao senado, todos sabem, teem sido 
opposlas ao projecto das lotcrias para o tbealro lyrico, 
que vein sempro na ordem do dia. 

0 Sn. pbeSidbnte no conskliio : — N5o d isto, e ao 
projecto cleitoral. 

0 Sn. Souza Ramos:—As urgencias teem sidopropos- 
tas pelo nobre senador pela provincia do Rio-Grande do 
i urle t om o fim per ellc manifestado de embaracar a dis- 
cussao das loterias para o tbeatro lyrico. 

0 Sn. presidbnte no conseliio: — Alti ccrta epoca. 
<• Sn. D. Manoel: —At6sempre; eslao na ordem 

do dia. 
0 Sn. Souza Ramos: — Portanto, para sermos justos, 

devemos confessar que.se as leis annuas nao teem sido vo- 
tadas ate agora, a culpa nao ti da minoria. (Apoiados da 
opposifSo.) Mas com o expediente applicado as loterias, 
so a minoria quizer obstar a passagem da lei eleitoral e 
das lets annuas, consegue-o. 

0 Sr. Souza Franco: — Nao e por isso, 
0 Sn. presidbnte do conseliio:—Ptido fazer, estii 

promellido. 
0 Sr. Souza Ramos : — Pude faze-lo; e o nobre se- 

nat or j i declarou hoje que esta em opposicao franca ao 
ministerio. 

0 Sn. D. Manoel ; — Eu ? Decidida opposicao. 
0 Sr. Souza Ramos: — Pois bom, pdde embaracar que 
ministerio obtenha as medidas de que necessita para 

condnuar na administracao do paiz, a despeito da von- 
, 0 da ma.'orla' 50 continuar a pratica dos requerimenlos de urgencia. Eu, quo nao acbo regular que a minoria 

ten ha o poder de embaracar a passagem das medidas quo 
a maioria entende uteis ao paiz, que nao reconbeco nas 
mnorias o t ireilo de lirar a um gabineto os meios de 

continuar na administracao do paiz, porquanto o minis- 
no vive pela confianca das maiorias, e nao das mino- 
rias.... # 

0 Sr. D. Manoel : — Apezar de opposicionista de- 
culido voto scmpre pelos meios; nao bavemos de 
os tirar. 

0 Sr. Souza Ramos: — ....nao posso nesta parte 
recusar men voto a mocao do nobre senador pela pro- 
vincia da Parahyba. 

• Ainda sondo contra o 0 Sn. Bias de Carvalho : 
rogimento ? 

(I Sr. Souza Ramos; — Nao me pareco que seja contra 
o regimen to, e uma urgencia semelhante as que teem 
sido propostas do lado da illuslre minoria. 

A segunda parte, porem, do roqucrimento nao pdde 
tor o meu voto; aquella que dispde quo emquanto se 
discutir a reforma eleitoral se prorogucm as sessdes por 
duas horas diariamento. Os nobres senadores sabom quo 
a 1 bora da larde ja a casa estii vazia. 

0 Sr. Souza Franco: — Apoiado; isso dii-se sempre. 
0 Sr. Souza Ramos : — Algnmas vczes nao ha mais 

de tres mcmbros na casa no lim da hora. 
0 Sr. D. Manoel : 

alguns. 
Trcs nao; ha sempre mais 
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0 Sr. Souza Ramos : — Ji vi am Jia so o orador e 
o Sr. presidente. 

0 Sr. Socza Franco : — 0 Sr. presidcnto sem ue- 
nhum secrctariol 

0 Sr. Vasconcellos : — E' porque estaya fallando al- 
gum dos charlataes. 

0 Sr. Souza Ramos : — Seis horas aturadas do dis- 
cussao, que deve ser altendida, e em quo se reconliece 
utilidade, e um cncargo impossivcl. Sr. presidente, eu 
entendo que a maioria tem o direito de dizer a minoria 
quando abusada palavra: — Fallais com excesso, fallai 
menos—, mas nao reconheco na maioria o direito dc 
dizer a minoria:—Quereis fallar? Fallai aid cansar, 
mas fallai aos bancos emquanlo eu me retiro. 

0 Sr. D. Manoel : — Apoiado, estao calados. Nao 
apoiao ? Como estao calados os tacs senhores I 

0 Sr. Souza Ramos: — Se a minoria se excede, po- 
nha-se termo a isso de uma maneira franca, com a 
seriedade com que o senado cosluma deliberar (apoiadds 
da opposi(ao) ; mas a medida proposta pelo nobre sena- 
dor pela Parahyba, pcrmitla-rae quo o diga o seu nobre 
autor. junta a violencia o escarneo. {Apoiado?, muito 
bem'.da opposifdo.) 

0 Sr. D. Manoel (para a maioria) :—Nao apoiao ? 
Estao calados ? 

0 Sr. Souza Ramos : — E eu entendo que csse direito 
ninguem o tem, e muito menos pdde a maioria excrce-lo 
para com os membros desta casa. 

0 Sr. D. Manoel:—Istoe que e fallar com sensalez, 
discrigao e juizo. Como estao calados 1 

0 Sr. Souza Ramos : —Ainda mais me forlifico nosto 
raodo de pensar quando vejo que no regimenlo da casa 
ha os meios de se conseguir isso mesmo, sem violencia, 
sem offensa a ninguem. (Apoiados da opposifdo.) Nosso 
regimento permilte quo, depois dc qualro boras de tra- 
balho, o presidente on qualquer membro do senado possa 
proper a prorogarao da sessao, que sera votada sem dis- 
cussao. 

0 Sr. D. Manoel: — Sem discussao, note-se. 
0 Sr. Souza Ramos:— Quatro boras de discussao 

cansa e fatiga os senadores... 
0 Sr. D. Manoel ; — A quern estuda e a quern falla, 

nao aos mandrioes. 
0 Sr. Souza Ramos ;— — que coslumao tomar parte 

nos debates  
0J5r. D. Manoel: — Isto sim. 
0 Sr. Souza Ramos;—... mas, tao vigorosos saoos 

quatro da minoria que mais occupao a aUongao do senado 
que talvez nao se fatiguem com as quatro boras.... 

0 Sr. D. Manoel; — CoitadosI 
0 Sr. Souza Ramos: — Fagamos um sacrilicio, senho- 

res, nos, quo qucremos auxiliar o gabinele, que entende- 
mos que elie est.l fuzendo e pode conlinuar a fuzer a 
felicidade do paiz... 

0 Sr. D. Manoel.—Nera ba gabinete. 
0 Sr. Souza Ramos: — ...eslejamos aid o fim das 

qualro horas e votemos cada dia a prorogagao. Pela mi- 
nha parte declaro que, fiira do caso de enfermidade gra- 
vissima, de uma diflhuldade insuperavel, Compromclto- 
me a demorar-me na casa ate o fim das quatro horas de- 
tcrminadas pelo regimento, e a votar pela prorogagao. i 
Outro expedienle ha na constiluigao do estado quo ' j 

! previne circumstancia semelhanle: ao poder moderador 
compete prorogar a assemblfia geral. (Apoiados da mi- 
noria.) Pois, senhores, com que razao podenos nos 
que apoiamos o gabinete recusar aassislira quatro boras 
dc sessao ? Com que razao podemos recusar-no: a uma 
prorogagao ? 0 fim desta parte da mogao, coniidcrada 
par este modo, parece nao ser outro senao obrigir a op- 
posigao no senado a calar-se. (Apoiados da minoria.) 

0 Sr. D. Manoel : — Ou a morrer; mas a charrua 
velha nao ha de consenlir que eu morra. 

0 Sr. Souza Ramos : — Os poucos membros da oppo- 
sigao ja declararao que a rcforma eleitoral nao lavia dc 
passar  

0 Sr. Souza Franco : — Declararaos que luviamos 
de empregar todos os esforgos para que nao passtssc. 

0 Sr. Souza Ramos ; — .... parece, pomnlo que a 
mogao tompor fim obriga-los pelo cansago a desislirdesso 
proposito. Mas nds podemos conseguir esse rcultado, 
podemos conseguir que a illustre opposigao so cae, enao 
embarace cssa medida, emprcgando o mcio das proroga- 
gdes diarias, mcio quo nao tem perigo ncnhum, ao passo 
que o meio proposto na mogao annulla o senado.. 

0 Sr. I). Mamoel:—E' um insulto ao bom stnso c i 
razao; e uma medida violcnla c brutal. 

0 Sr. Souza Ramos:— .. expGe o senadoao ca- 
pricho, enlrega-o a discrigao de todos os mlniderios, 
mesmo de um minislerio que nao ten ha adhesies, que 
seja repellido pela conscicncia de todos, se e jiossivcl 
haver algum nestas circumslanrias, dcsde que csse mi- 
nislerio puder pelos meios do governo fazer uma naioria 
para um dia. 

0 Sr. D. Manoel: — E' cxacto. 
0 Sr. Souza Ramos:—Se bom que o meio das 

prorogagOos diarias, fatigando a opposigao, pddi obri- 
ga-Ia ao silencio, comludo darei o meu voto a essis pro- 
rogagdes, por isso que deste meio sd podera senir-sc o 
ministerio quo, como o actual, contar no senado amigos 
dedicados, uma maioria disposta a acompanha-la 

0 Sr. D. Manoel: — Como estao calados 1 Esla bo- 
nito o espectaculo. 

0 Sr. Souza Ramos: — Cumpre notar alem disso. 
Sr. presidente, que, assim como se propijz a pro'Ogagao 
do duas boras, pdde ser do trcs, dc quatro horas e d: mais. 

0 Sr. D. Manoel:—I'elas 12 horas queesluoahi no 
requcrimenlo. 

0 Sr. Souza Ramos : — E convem, senhores, que seja 
esla a posigao do senado ? Estou convencido dc quo a 

maioria, se porventura pensasse que iria cnlregar o se- 
nado aoarbitrio e ao capricbo do governo, nao votaria, 
de certo, por esta medida : outras sao, sem duv da, as 
vistas c as inlengdes dos nobres senadores. 

0 Sr. D. Manoel: — Sao muito puras... 
0 Sr. presidente do conseluo: — Purissimas. 
0 Sr. D. Manoel: — Purissimas; eu jii ia dizer isso. 
0 Sr. Souza Ramos : — Mas o precedentc fica eslabe- 

lecido. 
Se se tratassc do ministerio actual, se se tralasse das 

circumstancias a quo o nobre senador presidente do 
conselho se referiu, se so Iratasse de u,na medida que nao 
pudesse ser reproduzida, eu nao tcria difficuldale em 
votar pela mogao; mas e o principio, e o prcccdcnto 
allamento perigoso que fica eslabelerido que cu na0 

posso admittir. 
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0 Sr. 0. Manoel ; — 0 Sr. presijente do conselho 
vai rcspondcr agora quando ^ . Ex. acabar. 

0 Sr. Soeza Ramos ;—A resposta nao so far. neces- 
saria, porque eslou simplesmenlo jnslificando o meu 
voto : nSo pfelendo con veneer a il lustre matoria, ncm 
por forma algunia nutriria seinclbanle prclencao. 

0 Sr. I). Maxoel :— Tern fallado com muito lino. 
0 Sr. Sot za Ramos: Eslou justificando o meu voto, 

e assim era ncccssario, cm vista da direcfao que a dis- 
cussSo tomou; formou-se como que um combate entre 
os i11 uslres mcmbros da minoria e os da maioria e o 
govemo. 

o Sr. r». Maxoel : — Fomos provocados pelo Sr. 
Abaete. Gom crfoilo, armarao-nos uma Irica que ainda 
mo csta lembrando: cahi como um patinho. (Rhadas.) 

0 Sr. Souza Ramos Emquanto os nobres mcmbros 
da maiona, coin quern tenlio vivido na polilica desde que 
nclla tomei parlc, nao mc ropellirem, ,ruererei river 
com dies.... 

0 Smorcrni|,M^Tn ^ C0^E.."0 : - Xa.uralmonte ninguem o repiliira. 
0 Sr. Souza Ramos:—.... n rmis . > • 

dosta E're 
maiona em uma parto do requerimonlo, devo a dla e 
ao paiz a exposigao das razGcs mm -» ; , . 0 

' n „ ucs ^ a »sso me delerminao. 0 Sr. Bias DE Carvalho ,-proce(]e muilo bem 

0 Sr. Souza Ramos; —Sr. prcsideniB ; • . > ■ 
casa, ecrcio quaos nobres scnadoros aCr' nl- ar.el n;l 

ridade das minbas expressOes, quo estou Hi "j1 SinCe' 
xi,iar o actual gabitiete em todas as medidarque^,"" 
vcrem de accordo com as minlns s que csu- 
nao tenha intencao deem tempo al.'ume

colloCOmqU&nt0 

opposicao matufesta, decidida.a -abinete em 

uao estou tambem disposlo a arnn,r> ' f comtudo 
nislorios, qualquer que sera a 1 anha.r.totlos 05 mi- 
que seja a marcha da sua administra^'1'^ qUalcluer 

var para mtm o direito do em ak-um,. ^ ' quero reser- 
nbas olwervacocs ao minislerio oni„-, 'CaSl5usfazer mi" 
de certos limitcs, c ate ccrto ponto r •nle meSm0 Jen,r0 

I 11ilA u irdfJMUJriO, 

sua politica e a 
I110 l^e o senado""',1,0' nS.o^0 ado- a dtscrisiio dos mi- 

P»r isso que eu a chamoi 

e uma mcdida 

' ' tu nonfn marcha da sua administracao p(lr,' 
ptar uma medida quo nan „ _ . r,anlo 
nisterios. 

0 Sr. B- Maxoel:—E 
violcnta o brutal. 

O Sr. presidexte do coxselbo 
pcrmanente. 

0 Sr. Souza Ramos:—Di„0 0 
provincia do Minas-Geraes, e acaba'^ 6 senad<lr pcla 
prosidente do COnselho, q„0 a nmdi'.i' -repolir 0 il'ustre 
mas d aqiu quo ej vejo o sen maiB, ■ e PMmaneute; 

0 Sr. Bias de Carvalho 
0 Sr. Souza Ramos: - ^ ^ n,5s- 

beranles indue, e induo erandeni" .016 Jjs corpos deli 

rasa, 0 modo por que o senado 
boraCocs,e objeclo de grande i 

Bmndemento em seus direilosi o modo prescripio para o seu  J- ^ercicio. 
e(rccluar suasdeli- 
0 rcgimcnto de'sta 

ser i 
licrigo 

d'eterminado per' conv^^^ncia, c que „5o pode 
, '?» ^ P^-^rcsscnei^d6 momeMo ^ mcmbros, o sim lixado do anicni-m 08 (^re'los de sous 

rrmancntemcntcnasdiversasCpmo i0c6:.Ue "'"do a rege mos on ligados a ma.oria ou cm minn em quo ache- 
Dcstas c.rrumstancias,feitop<dosen®,nona- 0 regiraent0 
duvula ha de assogurar Osdirei(o, „ 0senado,sem 

" ls'la'-rila maioria que,- 

da minoria , 
conveniencias da occasiao, feilo pela maioria em lula 
com a minoria, ba de sempre desattender os direitos 
desta, cenlao o regimcnlo permanente fica annullado. 
{Apoiados). Sc a razao de scr transitoria csta medida a 
justiQca, servira em qualquer occasiao para jnstificar 
outras ainda mais severas, se podcra mesmo cxpcllir 
mcmbros desta casa. 

0 Sr. Vasconcellos : — Como ja fomos ameagados 
hoje pelo Sr. senador por Minas-Geraes. 

0 Sr. presidexte do co.nselho; — Ellc nao e capaz 
do dizcr isso. 

0 Sr. B. Maxoel :— Baqui nao me hao de expellir, n.lo 
quero sahir; so sc for pcla forga bruta: havcra outro 
Manoel, e nao sei se havera algum sargento Mercier 

0 Sr. Souza Ramos:—Teubo dado as razOes porque 
nao posso acompanhar a illuslre maioria ncsla questao- 
para isso talvez seja de mais o que tenbo dito e portanto 
scnlo-mc. 

0 SR. FERREIRA PENNA; — Eu esperava, Sr. pre- 
sidoute, que algum dos mcmbros da casa, espccialmciitc 
daquelles quo assignarao o requcrimento em discussao 
procurasse rcspondcr aos argumentos que contra ellc so 
teem produzido, na parto cm que parcce oflfensivo do 
regimenlo internodo senado; mas, observando que nin- 
guem o fazia. julguei-mo obrigado a pedir a palavra para 
cxplicar o meu voto. Nao insistirei nos argumentos i i 
produzidos, visto quo nao forao de modo algum refutados 

0 Sr. B. Manoel; — Ncm o podiaoser; ncm uma 
palavra derao. 

0 Sr. Febreira Pbn.va: —Sendo a questao r)Ur., 
me nle regimental, sd pedirei permissao ao senado m " 
recordar-lhe as disposigocs que so pretende alterar 

Biz o art. 40 do regimenlo; (Undo) . A's 10 ho 
precisas, pelo relogio do salao, o presidentc, ou quem*8 

liouvcr dc substiluir, tocara a campainba,e tomara o se0 

assento, c, acbando-se presenlcs 26 senadorcs, abrira " 
sessao. 

. Art. 41. Sc ate as 10 M boras nao liver concork 1 
o numero de senadorcs acirna referido, far-se-ba a } ' 
mada nos Icrmos do ai l. 15, c o mesmo se pratie - 
quando no meio da sessao, por se haverem Jetirado a?' 
guns senadorcs, se conhccer que nao ba numero n- 
formar casa. • ^ a 

0 Sr. Souia Franco: —Hoje faz-se a chamada 
11 boras. ' s 

0 Sr. Ferreiba Pexna {conlinuando a ler) . 
- Art. 42. Se por molivo de deniora a sessao con r~ 
depois do termo assignalado, durara alem das duas brir'''r 

tanlo quanlo for necessario para complclar quatro bor ' 
de edectivo Irabalbo. ■ 

Ve-se, pois, que o cspago do quatro boras e express 
menle marcjido para a clurafao de cada sessao, que (i.r 
comegar as 10 14 boras ao mais tardar. vera 

0 Sr. presidexte do conselho:— Nisto nao ha du 
vida alguma, 

0 Sr. Febreira Pexxa :— Bem; mas veiamosai,or. 
o que diz o art. 9°. ba pouco citado pelo honrado spn.. 
dor por Minas-Geraes: (kudo) - Depois de quatro bon0 
de Irabalbo lovanlara a sessao, perm.ttindo, porfim ^ 
acabo odiscursoo senador que cst.ver fallando j 
havendo materia que Ibe parega ex.g.r prorogaga®^' 
quando esta for requenda por algum senador, a p^I 0U 

ao senado. que rcsolvera sem discussao. » i'ropora 
41 
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Ora, o oenalo ha de recordar-se que o anno passado, 
quando urn nohre senador pela Bahia propOz que as ses 
soes se abnssem as II boras, foi esta raogao considera 
uacomouma indicacao sujeita a todos os tramiles por 
que deve passar qualquer reforina do regimento. isto ti 
a todos os tramites de um projeclo de lei, e quo nao 
entrou em discussao emquanlo a mesa nao deu sobre ella 
o seu parecer. (Apoiados.) Se, pois, assim procedemos 
quando se tiatava apenas de alterar a bora da aberlura 
da sessao, como se pode boje admittirque o augmento de 
duas boras de trabalho.nao somenle em uma sessao dia- 
na, mas em muitas sessSes successivas, seja anticipa- 
damento resolvido por meio de um simples reque- 

de ur^n"a' rlue nao tern mais que uma discussao. (Apoiados.) Sera porventura esta inno- 
Tacao meuos rmportante que aquell'outra ? Havera 
com elleito alguma razao que juslifique a diversidade 
do nosso procedimento em um e omro caso? Allegao os 
delensores go requerimento que no primeiro caso tra- 
tava-sc de estabelecer uma disposigao permanenle, e que 
agora Irata-se de uma medida provisona, mas eu nao 
posso deixar de observar que, se e provisoria a medida 
o art. 9° do regimento a dispensa (apoiados), por- 
que ja autonsa a maioria do senado para proro- 
gar a sessao dc cada dia tanto quanto julgue ne- 
cessano, segundo a urgencia da materia em discus- 
sao, bastando para isso um requerimento nao sujeito 
a debale. (Apoiados.) Se, porem, nao e sufficiente esta 
profidencia, se o que se pretende e cousa diversa, se se 
quer estabelecer uma disposigao mais ampla, uma dis- 
posigao que ainda nao exisle no regimento, luio de con- 
tir coraigo os proprios defensores do requerimento que 
a sua approvagao importara uma verdadeira reforma 
quo nao se pdde fazersenao pelos tramites quo o mesmo 
regimento tem maicado, embora se allegue que e provi- 
sona. Se bojo adoplarmos como regra essa disposicao 
que so diz provisoria, para ser applicada sdraonte a um 
caso determinado, ficari estabelecido um precedente que 
no futuro podera ser invocado para autorisar semelhantes 
reformas do regimento em outros pontos ainda mais cs- 
senciaes (apoiados), com preierigao das formalidades 
que elle prescreve. 

Demais se agora se resolvcr que as sessSes se proro- 
guem por duas boras diariamente, emquanto se discutir 
a proposigao da reforma eleitoral, eu nao sei como 
Imda essa discussao, poderemos nds deixar de fazer ex- 
tensiva a mesma medida as leis annuas, sendo ja mani- 
festo que o tempo que resta da actual sessao ordinaria 
nao bastara, como nao lem bastado nas antenores para 
que o senado as examine e discuta tao ampla e min'ueio- 
samente como convem. Seriacertamente nolavel que do 
pois de bavermos prorogado as sessdes por duas boras 
para dtscutir a reforma eleitoral, tornassemos a reduzir a 
quatro boras os nossas trabalhos quando se tralasse das 

do orcamento o de fixagao de forgas, como se fossem 
menes importantes ou menos dignas de exame. 
n-

Te"doassim ^Posto, Sr. presidente, as razSes por que 
mreSVa ^ PeH ^ Parte 'l0 "'T'crimeuto, aprese"! tarei ainda as duvidasquemeoewrem quanto a Pparte 

nizo requerimento: (Undo) . Requeiro urgencii para 
que, emquanto nao forem approvadas polo senado as leis 
annuas e a proposiciio da reforma eleitoral, se pretira a 
discussao e mesmo a juslificacao de requerimentos de 
qualquer qualidade ou denominacao que scjao, pela dis- 
cussao (lbs projectos de iei que forem dados para a ordem 
do dia. » 

Ora,.sD alfim da reforma eleitoral ja tivessem sido dadas 
para a ordem do dia as leis do orgamento e de fixagao de 

forcas, se cm favor de todas ou do cada uma deilas se 
propuzesse a urgencia c preferencia, todos nds compre- 
hendenamos o requerimento, e nada teriamos a op- 
P r-lhe. (Apoiados.) Sendo, porem, cerlo quo as leis 
annuas ainda nao forao dadas para a ordem do dia e 
que, alcm da reforma eleitoral, o teem sido outras pro- 
posigues que ccrtamente nao podem ser considoradas do 
igual urgencia, parece-me claro quo o requerimento nos 
termos cm que se aciia coneebido, nao tendo realmente 
por bm accelerara discussao das leis annuas, so as men- 
ciona para que a sombra dellas possao passar quaosquer 
outros projectos que ja. tenbao sido ou hajao do ser dados 
para a ordem do dia. 

Vedar a discussao, e ale mesmo a justificagiio de quaes- 
quer requerimentos, e o meio que se propue para conse- 
gu.r o bm que se tem em vista. Sera, porem, elle com- 
pativel com as actuaes disposigoes do nossd regimento ? 
Sera convemente que o senado, tendo ainda ha tao poucos 
dias adoptado novos artigos regimontaes quo regulao o 
debate dos requerimentos, reservando-ll.es especklmente 
os sabbados prohiba agora,nao s6 a discussao, mas a sua 
j ustibcagao . Pode cada um dos membros da casa bear 
asstm pnrado de um direito que o regimento Ibe confere 
Uo expressamente? Pode a previdencia da maioria cbe- 
gar u ponto de conliecer e decidirdesde ja quo, craquau- 
to nao forem approvadas as leis annuas, isto e, ate o fid. 

sessSoactual, nao occorrera a necessidade da apresen- 
tagao de requerimento algum que merega ser discufido ? 
Sao questoes era cuja resposla conto acbar infallivel- 
mente a justibcagao do voto que tarnbem prelendo dar 
con ra a pnmeira pane do requerimento. 

Voltando ainda a prorpgagao das duas boras, periun- 
ale_i se em tal caso sera possivel conseguir-se a publi- 

cagao regular de todo o debate. 

denciar! ,'RESIDENTE 1)0 conseli.o ; _ Pode-se provi- 
0 Sr. Ferreira Penna ; — Attendendo as clausulas 

balho ao'e'sfo0 <n0<J0 C0,n0 aetua'me'de so faz este tra- ballio ao esforgo (jue c nccessario empregar para one 
nao fique muito atrazado, duvido que f eir preza se 
ache desde ja habilitada para vencc-lo se as S du- 
rarern mais metade do tempo marcado. 

0 Sr. presidente no conselho : — Entao baveria a 

regiment™P0SS r,roro^!;0es de fno falla o 
0 Sr. Ferreira Penna ; - Dando-se a proro"acao 

em um on outro dia sdmente. segundo o estado do 
debate, poder-se-bia fazer a publicagao sem grande 

uzo, mas por muitas sessSes successivas duvido. 

- 0 Sr- piesidente do conselho: —Esta nao e a ra- zao ; a razao esta cm tomar o tempo de boje. 
0 Sr. Ferreira Penna : — Dizer-so que toma o 

tempo com um discurso de alguns minutos um sena- 
dor que tao poucas vezes occupa a attcngao do senado, 

dos ) COm 0 tlcmnsiada intolerancia I (Apoia- 

gentes!" ^ ASC0X0E['L0S: "Assim e que se trata os diver- 

r.iP 
Sn; '' t-nnEiRA^PEXNA: —Confesso que niio espe- a esta observafao do nobre presidente do conselho - 

mas ainda assim direi o pouco que me resta para ius- 
Uficar o meu voto. F JU 

Becordo-me Sr. presidente, do que em 1838, sendo eu 
ueputado, e desejando prestar ao ministerio do 19 de solera 
bro o meu sineero apoio.compromeui-me com um grande 
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immero de seus amigos politicos a snstentar a reforma do 
regimento da camara, que entao se iniciou com o fim do 
autorisar era corlas circumstancias o eneerramento das 
discussoes. Ajiresenlada essa reforma por urn illustre do- 
putado, quo <5 hoje nosso collega, cncontrou, co mo era do 
esporar, a mars viva o euergica impugnayao por parte da 
minoria, que dosdo logo Hie deu o nome de rolha, pelo 
qua! e ainda hoje conhecida. Travado o debate, e obser- 
vaudo^outro illuslro depulado, eutao chefe da maioria, 
que nao seria possivel conseguir-se a approvacao dos uo- 
vos arligos regtmenlaes sera consumir-se muito tempo, 
propoz (pie fossem elles submetlrdos ao exame da mesa 
para interpor o sou parecor, fkando lodavia em execucao 
desdo logo. 

Esle ado do vigor, que so procurou justificar com di- 
versas razOes de conveuiencia poiitica, mereceu os ap- 
plauses e a approvatao da maioria; mas eu julguei-rae 
desligado da abrigar-ao deacompanha-la desde que o meio 
cmpregado para conseguir a reforma pareceu-me eviden- 
temeute conlrario as regras prescriptas pelo regimento, 

Hoje quo so reproduz um caso semelliantc, procederei 
do mesmo modo. Uma vez que se demonstre que o regi- 
mento do senado precisa de reformas para que o minis- 
terio,apoiadopela maioria,possa conseguir maisfaeilmente a passagem dos actos legislativos que porventura sejao 
nocessanos ou convonrentes ao servico publico, de muito 
bora grado concorrerci com o men voto para que essas 
reformas sejao levadasa offeito mediante as formalidades 
que o mesmo regimento prescreve. Se, usaudo da facul- 
dade do arllgo 9°, qurzer a maioria prorogar cada uma 
das sessues dianas para adiantar a discussao da reforma 
eleitoral, das lois annuas, ou de qualquer outro projecto 
importante, tambcm permanecerei no mou posto at6 quo 
fiudem essas prorogacoes. Nao posso, porem, dar o meu 
voto a medida que agora so propSe. 

0 Sr.. bailau ue Muritiba dri um aparte. 
0 Sr. Ferbeira Pbnka: — Parece-me evidente que 

o art. 9° so autorisa a prorogacao de cada sessao diaria, 
para sor votada na mesma sessao, porqtte a faz depen- 
dente das circumslancias de estarem frndas as quatro 
boras do trabalho, e de exigi-la a naturcza da materia, 
c o estado do debate; c, emquanto nao se venficao estas 
circumslancias, enlcndo que n5o e licito preveni-las, 
pelo meio proposto no requerimento. 

Finda a discussao, foi approvada a emeuda substitu- 
tiva, e julgado prejudicado o requerimento, 

0 Sr. vice-presidente cousultou o senado se a sessao 
do bojo devia ser prorogada por mais duas boras, e rcsol- 
veu-so que nao; em consequcneia do quo deu para or- 
dem do dia da seguinte sessao a mesma jii designada na 
de 10 do corrcnto raoz, a cxcepcao dos requerimentos. 

Levanton-se a sessao as 3 boras da tarde. 

<»5a sessao 
EM 13 DE AGOSTO DE 18C0. 

PRESIDENCtA DO SR. MANOEL IGNACIO CAVALCANTI DE 
LACERDA. 

SuMMAmo. Expcdiente. - Ordem do dia. - Refor- 
ma eleitoral. Discursos dos Srs. presidente do con- 
sellio, Souza franco, ministro dos ncgocios estran- 
geiros, Vasconcollos e 1). Manoel. Passa em 2a dis- 
cussao. — Loterias para o tbcatro lyrico. Observa- 
C.Oes dos Srs. D. Manoel, presidente do conselbo, Sou- 
za Ramos, visconde de Jequitinhonha, Ferreira Pen- 
fa e visconde de Itaboraby. Fica encerrada a dis- 
cussao. 

A's 10 boras e 50 minutos da manjia o Sr. presidente 
abnu a sessao, estando presentes 30 Srs. senadores. 

Lida a acta da anterior, foi approvada. 
0 Sr. 1° secretario deu conta do seguinte 

EXPEDIBNTE. 
Um officio do 1° secretario da camara dos depulados 

participando que, por aviso do ministcrio dos negocios do 
imperio de 7 desto mez, constou a mesma camara que 
Sua Wagestade o Imperador consente na resolufao da as- 
seinblSa geral que autorisa o governo para mandar ma- 
tncular, mediante certas condiooes, nas faculdades do 
imperio, os alumnos que por motives justilkados nao 
comparecerem no prazo fixado para semelhantc fim. — 
ticou o senado iuteirado, 

Outro do mesmo 1» secretario, acompanbando a se- 
guinte 

Resolufuo. 

' A assomblea gora) resolve ; 
• Artigounico. E' o governo autorisado a conceder um 

anno de licenca com ordenado ao Dr. Jose Maria de Sa 
e Benevides, 1" official da secretariade estado dos nego- 
cios da justica, para tratar do sua saude ; revogadas as 
disposifues em contrario. 

• Pafo da camara dos doputados, cm 10 de agosto dc 
1860. — Conde de Ilacpendy, presidente. — Antonio 
Peretra Pinto, la secretario. — Candida Mendcs de 
Almeida, 2° secretario, » 

toi a imprimir, nao estando ja impressa. 
Outro do piesidente daprovincia da Parahyba, remel- 

tendo am exemplar do relatorio apresentado a assem- 
blea provincial no acto da abertura da sessao ordinaria 
do corrente anno. Foi remettido para o arcbivo, 

Outro do presidente da provincia do Parana, remel- 
tendo um exemplar da colieccao das leis decretadas pela 
respectiva assemblea provincial na sessao ordinaria deste 
anuo. A commissao do assembldas provineiaes. 

Um requerimento da camara municipal da cidade de 
Paranagua, provincia do Parana, pedindo a concessao 
de rinco loterias em boneficio das obras da igreja matriz 
da mesma cidade. — A' commissao de fazeuda. 

0 Sr. 2° secretario leu o seguinte 

Parecer. 
« Antonio Luiz do Moura, professor de clarineta do 

eouservatorio de musica da cCrte, no requerimento junto, 
dirigido ao senado e submeltido ao exame da commis- 
sao de fazenda, pede que o poder leglslativo decrete uma 
subvengao dc 3:5000 annuaes, por espaco de dous au- 
nos, a custa da qual possa o supplicante ir a Europa 
estudar a sua arte e aporfeifoar-so nella com os gran- 
des mestres quo ahi existem. 

« O requerimento do peticionario vem instruido ape- 
nas com o sen titulo de nomcacao do logar quo occupa, 
c essa unica cireumstancia nao d bastante para justi- 
ficar a sua pretencao. 

« Alem disso, o eouservatorio de musica da cfirte foi 
dotado pelos podcres do estado com o producto de 16 
loterias, das quaes correu ja mais de metade, para for- 
mar o seu patnmonio, c d do rendimento deste que 
deveriao sahir despezas da natureza desla, se o mesmo 
conservatorio e o governo cntendessem quo era de van- 
tagem faze-las para o progresso da arte, 



164 SESSAO EM 13 DE AGOSTO DE 1860 

•Alas, ainda queestivessc Jemonsirado quo havia van- 
tagera na viagem do peticionario e fosse convenicnte que 
por conta dos cofres publicos corresse a subvcncao pe- 
dida, o eslado da fazenda publica nao comporta actual- 
raente semelhante despeza, a qual, na opiniao da com- 
missao, nao teria justificacao, e por isso entende que a 
pretengao do supplxcante devo ser indeferida. 

« Pago do senado, 10 de agosto de 1860. —J. F. 
Vianna. — V. de Ilaborahy. — M. da Abrantes. • 

Ficou reservado para entrar na ordem dos trabalhos. 
Comparecfirao no decurso da sessao mais 11 Srs. se- 

nadores. 
ORDEM DO DIA. 

nEFORMA ELE1TORAL. 

Continuou a discussao, adiada pela bora na sessao do 
lOdopresente mez, do art. 1° e sous paragraphos da 
proposigao da camara dos deputados alterando algumas 
disposigoes da legislagao eleitora!, com as emendas 
apoiadas. 

Vierao mais a mesa as seguintes 

Emendas. 
• Ao | 3.° Em cada um dos dislriclos oleitoraes os 

respectivos eleitores se reuniraoem um so collegio, em 
logar que o governo designar, altenta a cornmodidade 
dos eleitores. Nas provincias que derom menos de qua- 
tro deputados bavera dous collegios eleitoraes. 

« Ao | 4.° Os deputados a assemblea geral serao elei- 
tos e reconhccidos taes quando obtenhao a maioria ab- 
soluta dos votos dos eleitores que compareccrem nos 
collegios eleitoraes, Nas provincias que tiverem dous 
collegios a eleigao sera feita com a maioria relativa dos 
votos dos ditos eleitores. Sala das sessoes, 13 de agosto 
do 1860.—Carneiro de Campos. » 

Forao apoiadas e entrarao conjunctamenle em dis- 
cussao. 

0 SR. FERRAZ (presidenle do conselho) : — Sr. 
presidente, o curaprimento dos meus deveres, obrigamlo- 
rne a comparecer durantc alguns dias na camara dos Srs. 
deputados, inbibiu-me de assistir no senado a parts da 
P discussao da reforma eleitoral e a uraa parte da 2.a 

Nao foi, portanlo, com boa fe que por mais de uma vez 
a illustrada opposigao mo fez carga de nao querer tomar 
parte no debate do projecto que se discule. Nao o podia 
ou odevia fazer logo ao principio sem ouvir os nobres 
senadores quo se collocarao em opposigao, nao o pude 
fazor depois pela razao cxposta; e, ainda quando nao es- 
tivesse occupado na camara dos deputados, uma ra- 
zao rauito forte ao meu ver nos devia reter a mim e tt 
maioria que apoia o gabinele no mais calculado si- 
lencio. 

Desde o momento era quo os honrados membros que 
compoem a maioria do senado reconhecerao a disposigao, 
so nao o proposito firme, assoalhado e promettido, que 
havia da parte da illustrada opposigao de protelar esta 
discussao, desdo o momento cm que por forga desse pro- 
posito, e por tactica,uma proposigao votada pela camara 
dos Srs. deputados, quo nesta casa unicamente por mcra 
formalidado d sujeita a la discussao, principiou a sollror 
um corabale continuo e mortifero da parte dos illustres 
membros da opposigao, parecia prudenlo que nao pres- 
tassemos armas contra nos proprios, que deixassemos li- 
vro o tempo das nossas sessoes a illustrada opposigao. 

Entretanto, naoobstanteesles avisos da prudencia, dous 

oradorcs da maioria forao todaviaouvidos; o noprimeiro 
requerimculo de adiamenlo eu live a Iionra de fazer al- 
gumas consideragoes Sob re a ulilidade do projecto, o mos- 
trar que por muilas razoes ponderosas nao podia scr esto 
adiado ou remeltido a comrnissao. 

0 silencio do gabinete, nao obstante eslas considera- 
goes, nos foi langadoem rosto, e janos ullnnos momentos 
a nobre opposigao prelexlou csse silencio como funda- 
menlo de suas protelagoes e do sen discorrer incessanle. 
Porquo nao bavemos, senhores, de ser justos com cs 
nossos conlrarios ? Porque a nobre opposigao nao so 
dignou de prestar sua attcngao ao procedimenlo do gabi- 
nete? Quando se tratava do adiar esto projecto, ate quo 
fosse prcsente o meu collega do imperio, a nobre opposi- 
gao, corabatendo o requerimento que aissotendia, disse: 
• Para que queremos o minislro do imperio nesta casa ? 
Para disculir? 0 senado acasoprccisa de seus esclaroci- 
raentos, de suas informagoes? Islo e uma dosnecossidade. 
Quando tratou-se do projecto relativo ao art. 6° da con- 
slituigao excellentosdisiursosforao proferidos pelos hon- 
rados membros portoncentos a maioria e minoria da 
casa. 0 gabinete consorvou-so calado, nao livemos ne- 
cessidade de snas luzes, e por sem duvida o senado em 
sua quasi lotalidade contem grande edpia do conbecimcn- 
tos que dispensao as informagSes dos ministros. » Assim 
discorria a nobre opposigao pela boca do um dos seus 
membros mais illustrados. 

So, pois, Sr. presidenle, a nobre minoria considers 
dcsnecessaria a intervengao do governo no debate desta 
lei, pela grando copia de conbecimentos de quo dispOe, 
pela grande copia de conbecimentos do senado, porque a 
maioria nao precisa desses esclarecimenlos; como agora 
se nos langa cm rosto o facto de nao onlrarmos nesta dis- 
cussao ? Como se nos langa em rosto o facto de nao ter- 
mos tornado parte na discussao do projecto relativo ao 
art. 6 | 1° da constituigao ? 

A injustiga e lanto mais grave quanto a rospeito desto 
ultimo projecto a casa sabe quo parecia ao gabinete, e 
esta era a rainba opiniao, que devitio seus membros abs- 
ter-sc de cmittir qualquer pensamento, esperamlo o rc- 
sultado da votagao, porque, qualquer que fosse a sua 
opiniao expendida, so se desse a rcjeigao do projecto, fi- 
caria o governo manietado com a opiniao cmiuida, com 
o voto mais ou monos pronunciado que dera na camara 
dos Srs. senadores. (Apoiados.) 

Mas, porque mesmo, Sr presidente, haviamos do 
tomar parte na la discussao? A la discussao unica- 
mente versa sobre a utilidade do projecto. 0 projecto, 
como eu disse, tinha vindo da camara dos Srs. deputa- 
dos e pelo nosso regimen to as P o 2a discussCes sao 
quasi unidas, porque suppue-so que nao pode vir uma 
proposigao do urn dos ramos do podcr legislative quo nao 
scja mil; e assim devo ser. P6de-se acrcdilar que um 
projecto votado pela camara dos deputados nito con- 
tenha raatoria util ? Por certo que nao. Os arestos desta 
casa por demais sao em favor desta minha convicgao ; 
nunca so discutera em P discussao os projeclos que vem 
da camara dos Srs. deputados. 

Tirarei ainda argumcntos para fundamcntar oste proce- 
dimenlo dos proprios discursos dos nobres senadores quo 
impugnao o projecto : negarao elles acaso a utilidade do 
projecto ? Um dos nobres senadores, que primeiro fallou 
quando so discutin o primeiroadiamento, de qnefoi o sou 
autor, disse; • 0 projecto pdde ser considerado no anno 
que vem, pbdc scr pensado e disculido na comrnissao. » 
Mas isto nao iraporta o rcconbecimento do sua utilidade? 
Por sem duvida quo o e. 
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Outro nobre scnador pcla minha provincia disse que 
o projecto Ihe parecia inopportuno; o senado sabe que 
aqnelle quo diz que uma cousa nao e opportuna nao 
nega, ao contrario contessa sua utilidade. 

Outro Sr. senador na la discussao so tratou de 
queslSes propriamenle de delalbe, e enlrando nesse terre- 
no nao negou, antes rcconbeccu a utilidade, do projecto. 

0 ultimo nobre senador que fallou na la discus- 
sao nao produziu, a meu ver, razoes bastanles contra a 
utilidade do projecto , e depois olTerecendo emendas a 
confessou e reconheceu. 

Lembro-mc bern quo muitosdos seusargumentos forao 
argumentos ad odium produzidos contra a illustre maio- 
ria ; invocou os manes de um distinclo parlamentar, de 
um bomem illustrado, e disse que se elle existisse a lei 
nao seria reformada , fulminou os raios de sua eloquencia 
contra os membros do pariido conservador que teem as- 
sento nesta casa, que contrariarao um projecto que boje 
& lei do paiz c se trata de reformat, porque o linbao 
combatido nesses mesmos ponlos que boje susten- 
tao ; S. Ex. trouxe a autoridade de Odillon Barrot, 
trouxo a autoridade de um celcbre litlerato portuguez, 
Alexandre Herculano, cm uma allocucao dirigida em 
agradecimento aquelles que o linbao cscolhido para mem- 
bro do parlamento, eum unico argumento a meu ver em 
todo o seu extenso discurso produziu, argumento para o 
qual cu chamo a allen(;ao da casa. 

Ests argumento, Sr. prcsidenlc, e a base do projecto 
actual; importa uma quasi confissao da necessidade de 
sua adopcao. 

• A eloicau por districtos, disse o nobre senador, des- 
virtuao circulo de trcs, e dosvirtua completamente a lei 
de 1855; reunidos os districtos acaba-se a tn/Iucncio 
individual, o nao ha merecimento proprio que chegue 
para supplantar a influencia de Ires districtos. • Sesobro 
a base do inleresse individual a lei actual se funda, 6 
consequente a elevacao do interesse individual, seu prc- 
dominio sobre os intoresses geraes, e neste caso por sem 
duvida o nobre senador,em vez deum argumento era seu 
favor,produziu um argumento valente cm favor do pro- 
jecto. 

0 que mais se disse em P discussao ? Nada que pu- 
desse contrariar a necessidade de que o projecto passasse 
para a 2.a 

E o que so tem dito na 3a discussao ? Tcra-se repetido 
os mesmos argumentos ja examinados, ja attendidos e 
considerados polos dous illustres senadores que tratarao 
da materia. E o que mais? Apcuas o discurso do nobre 
scnador pela provincia de Pernambuco, que declarou que 
votava contra o projecto: em primeiro logar por ser tn- 
constilucional na parlo rolativa as incompatibilidades, em 
segundo logar porque no processo eleitoral nao se derao 
motives que aulorisem a reforma do syslema quo se 
adoptou em 1855, e era tereciro logar porque a camara 
actual como se acha composta, fructo desta lei de 1855, 
pelo seu pessoal nJo podia offerecer razao sufficiente 
para a reforma da lei, para a sua rovisao. 

Em uma das panes do meu discurso eu me occuparei 
especialmento com as razoes produzidas pelo honrado 
senador pela provincia de Pernambuco; mas antes de o 
fazcr permitta o senado que eu responda a um nobre 
senador pela Babianaparte relativa a umaaecusacao feila 
ao actual ministcrio, que nao pdde passar desapercebida. 

Disse S. Ex., e o repetirao alguns outros nobres se- 
nadores, quo esta lei foi proposta e passou na camara 
d.os deputados a esforcos do gabinete actual; que o fim 
do governo 6 obter comraissarios seus antes do que elei- 
tos do povo; quo.se nao fossem os esforgos do gabinete,a 
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lei nao passaria; que o governo abusou da posicao actual 
da camara dos deputados, cujos membros se achao no ul- 
timo quartel da vida parlamentar, para que essa lei de 
predominio pudesse ser volada da maneira por que o foi. 
Eu pedirei aos honrados membros que se dignem de 
attender ao que ja antes disserao, que se dignem de atten- 
dee a bistoria do projecto em discussao. 

Sr. presidonte, um dos nobres membros, o mais proe- 
minente da opposicao aqui nesta casa, o Sr. Souza 
Franco, por duas vczes disse o seguinte: (lendo) 
« Eu nao acredito nas vantagens de uma reforma elei- 
toral agora, no quarto e ultimo anno de legislatura ; 
para mim e um golpe de estado. Bern sei, porem, quo 
um projecto tao apadrinhado, um projecto que, como ja 
ouvi dizer em alguma parte, e do—do ut des—, passe a 
lei eleitoral para que passe a bancaria—, um projecto 
destes nao ba de morrer desprezado nas pastas da com- 
missao; pordm, se tem de passar, deve passar o melhor 
que for possivel. » 

Em outraoccasiao disse o mcsmo nobre senador: (lendo) 
• Eutenbo ouvido dizer que S. Ex. o Sr. presidentc do 
conselbo garanliu a passagem da reforma eleitoral a por- 
Cao da maioria da camara dos deputados, ou a um certo 
numcro de influentcs da camara dos deputados que Ihe 
acenava com a lei bancaria em troca da lei eleitoral: 
« Se nao lizordes passar a lei eleitoral no senado nao 
« tereis na camara dos deputados a lei bancaria e emen- 
« das quevollao a serdiscutidas e approvadas na camara 
« dos deputados »—; e ameaca, quer me fazcr parecer, 
que nao s6 e manifesta, declarada a proraessa, mas tem 
lodos os visos de ser levada a edeito. A camara dos de- 
putados, a que se vai apresentar um projecto bancario, 
que nao e aquelle que de la sahiu; a camara dos depu- 
tados, que vai ser obrigada a votar sem discussao provi- 
dencias de uma grave importancia, leis diversas, codi- 
gos diversos, como aqui se disse, podo ter muita razao 
para dizer; « Servigo por servigo ; quereis a lei banca- 
« ria? Ilaveis fozer passar a lei eleitoral. » 

0 nobre senador foi muito alem e acabou como acabo 
deler: « Servigo por servigo, quereis a lei bancaria? 
Ilaveis de fazer passar a lei eleitoral. » 

Parece-me que entre a accusagao de que o governo de- 
seja commissarios, deque o projetto e a manobradeum 
partido, de que 6 uma lei de predominio, e a accusagao 
de que o governo aceitou esta lei com a condigao de que 
a lei bancaria passasse na camara dos deputados, ha 
por certo a mais manifesta coritradicgao. 

Senhores, o gabinete actual nunca tomou compro- 
missos desta ordem, porque conhece o seu devcr; quando 
se desse esSa collistio que inventou o nobre senador, pri- 
meiro estava suahonra, sua dignidade, do que um com- 
promisso tao oneroso que carregasse sobre seus bombros. 
Estas transacgdes scrSo de outra, nao da epoca actual. 

Quando ehtfanios para o gabinete acbamos proposla 
eda lei; proferi a minha opiniao a rospeito do sua pas- 
sagem no anno de 1859,quando fui interpellado, e nestd 
anno a maioria da camara dos deputados, amigos nao so 
nossos, como dos nobres senadores, entre os quaes muito 
so ha distinguido um membro do gabinete de 4 de maio, 
exigiao o auxilio do governo, nao para a passagem da lei, 
mas para uraa solugao.,.. 

0 Sr. visconde de Abaete:— Apoiado. 
0 Sr. presidente no conselho: — —porque mem- 

bros das deputagoes do norte, elles sabem, teem porfeild 
conhecimento que este systema produzira nas eleigOes, 
nao tanto a fraude, como os nobres senadores attribaem. 
mas principalmente a pcrlurbagao da tranquillidade pu- 
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hlica, porquc os interesses individuaes, sobrc que nssen- 
ta a lei de 1855, devem trazer conllictos nos differentcs 
logares, nesses cauipanarios, cujo clogio foi feilo por um 
dos nobres scnadores. 

0 gabinetc nao se curvou ante exigcnoia alguma; mui- 
tosdos sens membros se tinbiio proferido em oulras epo- 
cas da maneira mais clara em favor da idea de alargar os 
cireulos. No ministerio exbto o orador que agora se di- 
rigeacamara que votou conlra os cireulos da maneira 
por quo forao feitos, porquo a sua opiniao era a opiniao 
daquellcs que avenlaruo essa idiia em differentcs opocas 
nesla casa; contra os cireulos de um deputado, existia o 
o meu collega da marinha, quo se tinba pronunciado de 
uma maneira muito clara na camara dos deputados con- 
tra a lei de 1855 depois desua promulgafao c exccugao, 
porque tinba sido, como dclcgadodo governo geral, tcs- 
temunha de muilos conllictos, dc muilas desordens, na 
provincia que administrava, durante a cleicao passada; 
cxistem outros que pensavao da mesma maneira antes da 
sua ontrada para o gabinetc, e entao nao duvidamos au- 
xiliar a passagem desta lei na camara dos deputados, por- 
que ainda mais tinhamos informacoesquasi geraes deque 
a pcrspectiva que iao tomandoosdilTerenlcs cireulos frac- 
cionados como seacbao era triste, iwdia compromeller na 
epoca respecliva a Iranquillidade publica. Nao nos cur- 
vamos, repito, e somos improprios para transacvoes de 
tal nalureza. 

Tambem so disso aqui que nds tomavamos a peitoa 
defesa por meio desle projocto de promo.ao da caiididalura 
de alguns dos membros da camara dos deputados, 
cuja sorte na proxima eleicuo era triste e infeliz, porque 
havia perdido as espcrancas de sua reeleicao ; no cnlanlo 
o meu amigo, senador pela provincia da Bahia, disse cm 
sen discurso o seguinte ; • Quanlas Candidaturas prova- 
veis sob o regimen actual nao ficao prejudicadas com a 
reformat. Aos nobres adversaries do projecto pci;o o favor 
de me declararem qual das suas opinioes e a verdadeira. 
As candidatures provaveis desappareeem ou nds pleitea- 
mos a passagem desta lei a bem das candidaluras perdi- 
das? A contradiccao e manifesta. 

A' vista do que tenho exposto, me parecc que sobre- 
modo injusta foi a opposigao em fazer-nos arguigao lao 
grave de uma transacfao que nao se compadece com os 
sentimentqs daquelles que prezao sobretudo a sua digni- 
dade, sua honra e cumprimento de seus deveres, e a ac- 
cusacao eontradicloria de querermos apadrinhar candida- 
tures perdidas com o sacrificio das candidaluras legiti- 
mas e provaveis. 

Was, senhores, quo admiracao i esta dos nobres sena- 
dores a respeito desta lei, os nobres senadorcs que votardo 
pela lei de 1855? Examinemos a hisloria desta lei, como 
ella foi proposta, ondo foi, como passou, porque e como 
foi impusta a camara dos deputados. 

Na camara dos deputados o honrado senador pela pro- 
vim ia de S. Paulo (nao o vejo nestc momento aqui) o 
Sr. Carneiro do Campos tinba offerecido ao ministerio 
l aiana uma proposta sobre a creacao dc cireulos; esse 
digno cbefo do gabinele de entao dissc que auxiliaria a 
passagem, mas que nao a tomaria a peito; logo depois 
foi esta medida proposta aqui, no scnado, nao na camara 
dos deputados, que era a propria em medida que 
iuteressava sua existencia e sua sorte; foi proposta 
nesta casa e de uma maneira desigual; o senado nao 
admittiu cireulos para a eleifao de seus membros 
quiz cireulos para a eleicao dos membros da camara 
ti mporaria; o senado nao quiz que esta reforma partisse 
da uutra camara, com quern enlendia, a quern inlores- 
sava, e fe-la aqui passar. 

0 governo, depois do obtd-Ia com maioria lalveZ do 
um ou dous votos, nao mo rccordo bem, contra a von- 
lade do todos os sous amigos, apresenlou-a na camara Jos 
deputados contra a voutade de quasi todos os seus 
antigos amigos, e entao fez de sua passagem qucstao <lo 
gabinetc de um modo o mais claro, nao admiltindo (6- 
longas nom rellexoes, c fez assim passar a lei, pcrdic- 
so-mo a cxpressao (igurada.a forgado bayoenelas,'porqu« a 
vontade do cbefo desse gabincte era uma vontade firmt 8 
forte; clle conlava sempro acbar-se rodeado de numerous 
amigos que scguissem em qualquor circumslancia as suas 
prctenfOes, porque o consideravao um amigo flel c de- 
votado tambem cm todas as circurnstancias.(Apoiad«s-) 

Eis a historia da lei de 1855 : ondo a calma onde a 
madureza? 

Ainda eu poilerei proferir ao nobro senador uma palf" 
vra em abono do que agora digo: os cireulos fraccioip- 
dos, assim como forito, so liverao um flm, ((ue era altci* 
der a convcniencia dc alguns, attendor a passagem c0 

artigo rolativo as incompalibilidados, porque,seos circJ" 
los nao fossem feitos em pequcnas fraceocs.acharia a m(- 
dida umarelactancia invencivel da partede Irinlae tantJ3 

raagistrados e omprogados publicos quo tinbao assento ra 

camara temporaria. Foi preciso uma transaccao, cs;3 

transactao nao foi fdha daconviccao, foi filha da nccc«- 

sidado da passagem da medida, o ainda ncstc ponto es"i« 
illuslre estadista seguiu o exemplo de Robert Peel, qu0 

muitas vezesse via na neftessidado, para veneer uma mr 
dida, dofazor sobre olla algumas concessCes aquellcs qti0 

se podiao oppbr a ella. 
Ja se vc a disparidade quo exislo enlre a proposf 

e passagem da lei de 1855 c a proposta e passage!11 

desta lei: uma foi proposta no senado, o imposta11 

camara dos deputados como queslao de gabinetc csla 

foi proposta no seio da camara dos deputados por mere" 
bros desse ramo do podcr legislativo, foi disculida nclla' 
foi adoptada por membros do differentcs credos cor1 

cxcepcJo do poucos dos deputados: uma era o cfTeil3 

de um calculo politico, a outra era c o effeito do rccoaht* 
cimento da improcedencia desto systema do modo cm qu13 

se acha, da conviccao de que a lei actual eausari a per' 
turbacao da Iranquillidade publica em muitas provinciaa" 

Desle modo, Sr. presidente, me parcce quo os nobro5 

scnadores nao teem razao quando considerio que esl1 

medida vai passar unicamcnte pela vontade do governo' 
quando o governo uao e mars do quo um mero auxihar 
nao faz mais do que reconliecer a necessidade do su3 

passagem, para evitar, "So tanlo uma camara comport3 

de qualquer pessoal, mas para evitar os conllictos qu) 
sempre so diio nas eleicOes dos cauipanarios, c, aind( 
mais, para evitar quo um potontado do aldea.'muita'1 

vezes coberto do crimes... 
0 Sn. Jobim:— Apoiado. 
0 Sn. PRESIDENTE 1)0 CONSELHO : — .... muitas VCZO'1 

sujeilo 4 accSo criminal, diga a um represenlanlo • . Yd- 
sois o meu constituinte para mo sustentardes nesto posto 
para mo abrigardes de todae qualquer tentaliva daaciac 
publica contra os incus crimes, contra os meus malcfl- 
cios, contra as minlias pretenfocs absurdas. (Apoiados.) 
lomai cstc diploma : nao sois de maneira alguma repre- 
senlanle dos interesses geraes, sois meu represenlante 
baveis do estar pelas minlias insirucguos; deveis como 
meu procundor paiticular defemler todos os meus inte- 
resses; quero todos os membros de minlia familia occu - 
pando os melbores logares ; tomai preponderancia no 
parlamenlo; fazei ludo, que vos darei ludo. . 
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0 Sn. VISCONDE FpE Jeqcitinhonha : 
acontecia nas elcitiics provinciaes. 

0 Sr. fresidente no conselho:— Era dinicillimo. 
0 Sr. viscoNnL de Jeqcitinhonha : — AcontGCcu mui- 

tas vezcs na Bahia. 
0 Sr. pbesidente do conselho: —0 cxemplo da 

Dabia e quo en e o nobre senador cslamos ncsla casa in- 
dependenles dc lacs imposicScs. 

A inconstitucionalidade do projccto foi aproscntada 
lo nobrc senador pola provincia de Pcrnainbuco; essa 
nnn^iitiicionalidade consists 

pcd nuijn- ,.v.u jMUYiucia lie rcrnainouco; ess 
inconstitucionalidade consiste na pane relaliva as in 
oomplttbilidades. Scnboros, nao lia logar nenhum cm 
quo so tcnba Iratado dcsla medida, nao ha parla- 
mento ondc este objeilo tenha sido disculido quo 
nao tonba sido olTerccida a objccvao de inconstiiucio- 
nalidado. Ainda hnje, lendo a historia parlamcnlar 
da llelgira sobrc assumplo quasi igual, sc nao o mcsmo 
vi a objectio da inconsiiiucionalidade, e clla scr le- 
vada do vcncida pela maioria da camara rospciiva 
Mas como inconsiiiucionalidade ? Porque? Nao rias- 
souja, rao e executada, nao cxisio uma lei pela nual 
o pod or legislative considerou quo nao ba inconsiiiucio- 
nalidade ncste ponlo? Quo sao condicOes imposlas ao 
cxercicio dos cargos e dos cmpregos publicos? Nao e uma 
doulnna seguida polos bonrados senadorcs da opuosi. To 
do parcena com.go no tempo cm quo nos acbavamos na 
camara dos deputados ? E agora podera preponderar 
a opmiao do ill.,sire senador pela provincia do Pernam- 
buco para com scus collegas que sustenlarao csla id^a c 
quo com seus volos Pinna rao esla medida? Pois a incon 
slilucionalidado entao nSo existia, hoje exisle? E ora sc 
lanca cm roslo aqnd.cs quo vouirao contra clla e reco- 
nbeeem que c uma 1c. do paiz. que c uma opiniao do cor- 
po cg.slalivo, que a rospeilao dosde quo foi Iraduzida 
em lei? E pcafOdo pastor de auc inL. a raJUZ"la 

dor pela provincia do Minas-Geracs fme r : nob[.c sena- 
nobro senador pela provincia da 11 ihi? . i pe 1,cl0 

iiclo nobrc senador pela protdnch de'pl fSOrle 

Scnboros, cs.es aigumentos deho«o aZ C0- 
dado do campo cm que os nobrc, senator? 1 es,e.r'll" 
Conslitiicional ou nao conslitucional c „n. fe.acbao. 
plado na nossa Icgislatao, c quo o proicmn, 
inais do que suslentar, dar-lbe maior el= 1"l ."a0 faz 

d pelo principio do conveniencia permiiti ® E se 

invocastes os manes do marquez de Parani 1"C 

voquo tarnbem os manes dos Paula que eu ,n" 
de loda a phalange liberalTque Insl ","' ^ Verg->eiro, 
jade o afaslamento da magistraiura d?'a ?mo necessi- 
um principto de ordem, de erandes *7 e'eitaes< como 

grande imporlancia. conscquencias, dc 
Nao era a mim que cabia rosnnndcc „ . 

nobres senadorcs ; cu descjara one n i POnl0 aos 

provincia da Bahia, quo foi mini,,1
nol,r® senador pela 

qucz do Parana, que o nobrc ,cnn, gal>1nete do mor- 
ideas como condifao de exeroic" i'"1"0 sustenlou essas 
respondesse ao nobrc senador ul? emPregos publicos, 
buco. (Apoiadts.) 1 11 Provincia de Pernam- 

Passomos ao argumenlo de inonn 
inopporluna porque ? Porque naoT?"^"- A lei e 
verno tenba os dados necessarios Possivel que o go- 
trictos; islo 6 urn trabalho que de^ a1

reuni50 Jos dis- 
domanda informacSes minuciosas do u , l0ng0 ^mpo. 
irnperio, o ossas inforinatoes nSo sc i83 l)artes do 
prazode ires mczes c nicio. Pi he. 110,Jem obUr do 
dores forao os que, lendo o trecbo .l' ' 0|0S "0prcs st,'ia- 
rado presidente do conselho do minislertK d'e maTo", 

mostrarao que osse minislerio tinla cxigido todas as in- 
formatOes relalivas aos circulos, e eu ja dcclarei que 
essas informatocs cstao na secrelaria de inodo completo 
E, senhores, qual e o trabalho quo o geverno vai tor 
quando a base exisle; quando no projeclo se declare qua 
o geverno sc cingini o mais jiossivel a regra de integri- 
dade o contiguidade dos circulos existenlos? Qual o tra- 
balho que se pode dar ncste ponto? Nao existe ludo 
preparado? Algumas provincias, por exemplo, a do 
Kio-Graudc do Sul nao mandarao ate o proprio mappa 
do seu terriiurio com tracos quo designavao nao so as 
comarcas, mas ainda os circulos acluoes ? E, como dessa 
prov incia, niiovicrao deoutras informatocs quasiicuaes^ 
E o governo, quo os nobrcs senadorcs teem acoimado de 
solicito uesle objecto, nao tcra preparado todo o material 
predsopara conscguir csle fim ? Outr'ora, cm 18oo nao 
liaviaas taes informatOes, foi prcciso colbc-las, e comessc 
trabalbo gastou-se muito tempo, e essa objeccao nao tevo 
valor; hoje, cm circumslancias differentes, quando oxis- 
tem cslas informafOes, a objectao e procedentc! Assim 6 
tudo  

Aindaum argumenlo. •Nao conflo em vds que quercis 
eonunissarios do governo cm vcz de eleitos do povo » F' 
ainda uma contradictao em quo so acbao os nobrcs sena 
dores pela earcncia de razoes. 0 nobre senador pela um 
vincia do Para em son primeiro discurso, relalivamenio 
ao adiamento, dedarou muito positivamenle queconfiata 
nas intentoes do governo solire a libcrdadedo voto r" 
do disse; • Senhores, dcixemos que continue em \i<rf 
Ici do 1855. que se fatao as cleitdos pclos circuf1 

acluaos; porque, como e natural, fjela liberdade de v u" 
que o governo mantcm e conserva, nos obteremos 
cxpericncia inclbor. • E qual, Sr. presidenle 'f • 
ainda a voz que so le.vantou para dizer quo o go've 01 

prepara e lei toes seuao a do nobre senador pela prVv,/''0 

da Bahia, quando deu a entender, quo doclarou mo"011 

que o governo o quo qneria era commissarios seus"10 

camara elccliva 1 a "a 

Scnboros, docu-me sobrcmodo essa accusatao 
ninguem mais do que nos professa prineipios onn — 110 

aquellcs quo nos altribuiu o nobre senador, que cm 
ria de cleitocs niio pode lanfar a pedra coriii"11'6" 
que sustentao o projeclo actualmento. Q nobre senal 
nem como presidente da provincia do S. Paulo ' ^ 
como membro do gatinete de 1855, pude conside' ■nC"1 

escoimado de qualquer accusatao dc iutorvcui tJ'1' S0 

eleitocs em favor de scus amigos. 1 n;l"; 

0 nobre senador pela provincia de Minas-Gerae 
tambem foi presidente de S. Paulo, disseque,se a'l ,S'f

c'U0 

executada pelo minislerio do bonrado seiiailor'1 

asscnla a minha direila, o Sr. marquez do su 

entao bavia loda a garanlia de liberdade de "y,a 

masque de outro mode nao podcria haver es^0.'0' 
ranlia. Senhores, cu podcria pedir ao lu.Er 1 „  . ■. "mire 

ixias. 

nador o scu testemnnho a esle respeito; eu i 
pedir-lhe q„e nos dissesse se porvenlura csse 
terio nao apoiou a candidalura de seus amP'os G Jl"118- 
delegados, se o nao fez como amigo cxlremado SCU5 

se o 
na ca- mara dos deputados homens inleiramenle necessa 

pela sua illnstratao c pela sua voz. Senhores, sao bQ0' 
de dizer estas cousas, mas nao se podem provar- aS 

nunca louvarei, o ate repularci osiullo o gabineto ', eU 

dissessc: • llci do lantar aos lobos os mens ami.. I'Ue 

e por isso nao posso por rnodo algum consurar ao^f 
do gabinele a quoin me rcliro, ao nobre senador ' 
assento a men lado, porque usou de meios in r"0 ,0cn 

de sua inlluench nessoal rara salvar a cm,,-, rectos, 1-JI'uiaaiura do 
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seas amigos, de seas delegados qae Hie mereciao isso, e 
nisto parece que o nobre senador porMinas-Getaes eslara 
comigo de accordo. 

Sr. presidente, o projecto olTerece as seguintes van- 
lagens: 

Alarga a base das eleicaes, fazendo quo onumero dos 
cleitores nao esteja na razao de 40 votantes, mas sim na 
razaodeSO. Esle alargamentod uma concessao feilaa li- 
berdade do roto, e uma garanlia des ta libordade, e uma 
idea liberal que eu acrcditava quo devia ser defendida, 
nao pelo nobre senador pela provincia de Minas-Geraes, 
mas polo nobre senador pelo Para e pelos sous collogas 
quasi em geral. 

0 projecto faz mais; augmenta o numero das incom- 
patibilidades, idea tambem extensamente liberal, objecto 
de grande rantagem, porque arreda a magistialura dos 
inanejos eleitoracs e assegura melhor sua independencia, 
independencia de absoluta neressidade, como lodos os 
dias yamos reconhocendo, porque a consciencia, cm 
geral, dos magistmdos mais ou raenos solTre mossa 
quando sens interesses se ligao aos da csgrima eleitoral. 

0 projecto, Sr. presidente, na parle rclaliva a sup- 
plencia corta inteiramente por cssa immoralidade que se 
tem dado em nosso paiz (npoiados), essas transacffles 
vergonhosas, essas escripturas lavradas e garantidas, 
como se conbece c pratica em differcntes provincias do 
imperio ; arreda absolutamente a colligacao de tres ou 
quatro eleitores, quo no momento de necessidade se liga 
por odio contra algucm para fazer triumpbar muilas 
vczes um candidate obscuro, nunca pensado na popula- 
tao, nao conhecido, que nao pdde honrar o circulo e 
quo so pelo espirito de odio, pelo espirito da paixiio e 
para arredar o candidato logitimo, 6 que de um momento 
para ontro i escolhido. 

Ainda mais: o projecto faz com que o corpo eleitoral 
quasi inteiro concorra para a eleicao. Actualmente, pela 
necessidade de se reunircm nas cabecas dos circulos ou 
dislriclos, muitos eleitores antes querem renunciar o di- 
reilo do volo do que fazerem grandes dcspezas, entrega- 
rcm-sc a graves penas para virem dar o seu volo nas ca- 
befas dos districtos; e ainda mais, Sr. presidente, por- 
qne pelo processo que actualmente se da de um, dous e 
Ires escrulinios sua demora ainda 6 maior, suas penas 
so dobrao, seus gastos se augmentao. Pelo projecto facil e 
ao eleitor concorrer a sede do municipio, poucas leguas 
distante do seu domicilio, logarondc elles semanalmente 
ou duranle muitas epocas do anno costuraao reunir-se 
para diversos fins. Porlanto, o projecto Ihes olTerece toda 
a facilidade de concorrerem para a eleigao dosrepresen- 
tantes da nagao. 

Uma das vantagens da lei de 1831, da Franga, relati- 
vamcnte^i crcagao dos pequenos districtos, era cortar as 
difliculdades materiaes dessas reuniOes; mas a lei actual, 
em vez de cortar essas difliculdades, croon novos obsta- 
culos, porque, acabando com os collegios parciacs quasi 
em geral como acabou, o que foi lalvez devido a sua 
execugao, obrigou muitas vezes o eleitor a caminhar 30, 
40, 50 leguas para poder dar seu volo na seda do 
districlo. 

A grande vantagem, porem, do projecto em discnssao 
rem a ser o alargamento dos circulos, a reunido de 
tres pequenos districtos em um grande dislricto Sr. 
presidente, e incontestavel queos intctesses geraos exi- 
gem unidade; a unidade 4 um principio que se acba i 
cncarnado no grande principio dos interesses geraes. 
Esta unidade era entre mis combalida, era contrastada 
durante as cleigOes por provincias, pelo anligo espirito 
de quasi independencia que durante os tempos coloniacs ; 

i predominava entre ellas; nossas provincias viverao pot 
. longo tempo separadas entre si; fazendo parle da metro- 

pole tinbao ellas seu governo a parte, seus interesses a 
parte, e assim o principio da unidade dos interesses ge- 
raes era combatido polo facto de serom consideradas as 
provincias mais como estados do quo como paries com- 
ponentes do um grande lodo, que pela nossa consliluigao 
deve ser um e unico, porque a constitnigao estabelece 
como principio cardial a integridade do imperio. 

0 principio de cxtremo fraccionamenlo que foi adopla- 
do pela lei de 1855 rontraria o principio do unidade ne 
intercssc geral, faz com que, Sr. presidente, o inleresso 
individual sob o manto do interesse local predomino 
quasi sempre, e assim que omeriloscja csquccido, quo o 
represcntante da nagao seja despojadoda grande bonra do 
representar os interesses do paiz pela vantagem diminula, 
mesquinba, digamos tudo, Sr. presidente, indigna do 
representar interesses individuaes, de hnmens que nao 
eslao compenetrados do principio do obediencia a lei, de 
respeito aos costumes, do rcspeilo a propria ordejn 
pubiica. 

Vejamos, scnbores, o quo torn succedido em outros 
paizes; appliquemos esses factos, esses exemplos a nossa 
situagiio. 0 represcntante de uma localidade procura cn- 
trelor os interesses individuaes; o interesse individual 
prepondera sobro tudo, o toma a capa, como ja dissc, do 
interesse local, para poder prcponderar.quer naadminis- 
tragao, quer no parlamenlo, quer cm toda a parte. 

0 cxemplo, scnbores, mis lemos na historia da Ingla- 
terra, nos bourgs-pourris. Quaes erao os representantcs 
cnviados ao parlamenlo por esses districtos? Erao os 
clientes do individuo, sonbor da terra, que iao fazer no 
parlamenlo a (igura de seus procuradores ou antes de 
seus caudatarios. (Jual a cxperiencia da Franga nesto 
ponlo? Recorramos aos documentos parlamentares desso 
paiz, e veremos que quando o depulado nao se obrigava 
pela creagao, pela adopgao de uma medida, por exemplo, 
do um banco especial para o logar, de uma escola especial 
de arlilbaria, da creagao de uma caudelaria, do outras 
cousas pequeninas, pela passagem de um ramal de es- 
trada do ferro pelos tcrrcnos pertencentes a um dos in- 
lluentes, pela adopgao do uma cslrada, dos beneficios 
de um ancoradouro, do uma oulra qualquer medida 
muito especial que interessava pela maior parle das 
veZes aos individuos predominantes no logar, esso 
deputado nao era reeleito. Por outro lado, o indivi- 
duo eleilo, em conscquencia desse syslema, sempre 
vacillante a respeito dos negocios geraes, so procurava 
sustentar os interesses parliculares como seu procurador, 
cm conscquencia da carta quo tinha recebido, digo, do 
diploma que tinha recebido ; e ora sustenlava um minis- 
tcrio a lluza de uma promcssa; ora, no mesmo momento, 
quando csse minislerio desapparecia, sustenlava o outro 
cm virtude desso mesmo interesse; ora, vacillava cm cer- 
tos momenlos a favor de um minislerio quando o rcsul- 
lado ainda era duvidoso ; ora, o sustenlava com todas as 
forgas, quando a osporanga ia crescendo; e alinal, quando 
era contraria a snpposigao, oh 1 enlao com essas espcran- 
gas que se dcsfolhavao e murchavao immedialamcnte, o 
apoio era relirado. 

Senhorcs, esta descripgao 6 feila por todos quantos ti- 
vefao a cxperiencia deste systema na Franga. 

Mas o mal ainda nao esta ahi, o mal dessa mobilidado 
e a prisdo do eleitor a esses interesses produzem ainda 
um mal muito maior, que nao pdde deixar de ser le- 
vado em conta, quando se trata do objectos taes: c a 
recleigao. A rccleigao d detcrminada sempre jiclo voto, 
pelo proccdimcnto desscs deputados sujeitos a esses jjJto- 
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resses inJiviJtiaei, a esses inlcrosses merameme locacs. 
Oljtula a faina Je quo o depulado nao se embara^a com 
cousa alguma, alem desses interesses dc quo o procu- 

ulor especial, a rceleicao sera sempre scgura; e neste 
sendo rou-o c corlo e natural o desejo da rcelei- 
cin que positaa lica o parlamcnto, quando nao 

ide conseguir quo os sous membros sejao renovados. 
ido apresenl5o-se homens, nao levados pelos in- 

teresses geraes, mas eaptivos como servos da Gleba, 
a cssa nova feudalidade? Em taes circuinstincias per- 
guntarei : qual o governo possivel, qual o minislerio 
nossivel cm uma camara assim composia ? Esles liomens 
'■beganJo ao parlamcntopodem fazeralgum bom ao paiz? 
|-stcs homens com qnalqucr minislerio, so este nao sc 
, In var ao peso do suas exigencias, podem preslar-lbe o 
sell apoio t Esles homens, eaptivos inteiramente do po- 
tcntado qneos manda polo mlcresse local, queos insti-a 

,e Hies move os passos, quo os relem nas cadeas, qlie 
t aos seus lares quando Ibes apraz; cstes homens 

rad 
oaso, 
C?ao, 
po'i 
quand' 

qu< 
os cbama   : . _  „ 
podem, pormanetra alguma, preslar garanlia a libcrdade 1 riamcntar, ao_systema representativo ? Nao perecena pa 
assim 
prop1' 

- - - - i»v: 
essc systema, polo qual os nossos maiores e nos 

proprios nos tcmos saenficado ? E esse systema assim fall 
Lado o q«ic e, o que sera ? E por isso que eu 'ia com 
prazer immenso quando eslava dingindo uma das pri- 
inciras provinctas do tmpcr.o as carlas de „m ami^o I ' - • • « M .CCA CV'CfA VYV 'I ■ rvh _ , T' . • Ulll .llllli 
quo mo dizia: .Esse systema importa a anarcbia, e o 
fnicto do indiv.dualis.no sobie os interesses ceraes- ■ 
precise que as cle.cocs de 18(50 sejao feitas debaivo'de u,, outrosystema, t precise que nessa epoca triumpbe 

orincipio do alargamento dos circulos . 1 

0 Sr. presidenle, o nobre senador pela provincia da Itabia me perm.U.ra queen lembrc uma opiniao sua a 

respeiW "pitaes das comar- 
liv I._- . . - , 
, da insliluicao do jury » —I'awics uas comn 

A razao com quo o nobre senador fnndame 
J ii csU medida foi livrar a a.. . e 

Tten^do' do logar ; "T-V ^ 
V.° corta localidade, do corlo municipi0 nlo^ T 

. .. hberdade necessaria para pr„f,.nr ■ ' 
' . Pidicl: urn jury composto do i,.- om jusltca 

f£pcilo "da nossaorganisacHo jud!;^^ n°I;^ ^or ;i . onie a respeito da nossa organisac m Pr,nm- pobressenadores teem fallado mni,afv' 
a' 

,to do systema eleiloral pela ro.,, •- . cm fa'- 
^ . a luise do systema eloiio-,.i . _ l,uo dos cirenlos. Sen 

mem"w , ^ i 
viiorcs, a bose do syslema eleiloral csi '. ran -vv",ua 

, -i qualificacao, na seguranca na U ^cdidas rc- 
lalln cidadio de conlribuir com 0 ^u" P

vo
ranl,a que pdde 

lereuto do circuio estreilo dos elcitores do",0 alaiga" 
" re,.ra do um oletlor para 40 votantes .!-' m"a'10 

'"ins liberaes cstao prmcipalmente na admis.To pri"ci- I" , ictualmcnlc seacha dos cidadaos no „ ^a'or do 
I' votar; mas nao me fallen, em nrino - 'lireil0 

' ,p]Ies quo coarcUlrao csseprincipin l 03 lll)araes 
^f/omn.es, intrrpretaudo a'co^f^^'^'Or amplidao 
^ .i renda em prala, e nao na moeda en 1>arle rela- 
"Lnboros. e preciso que ante a arado1®- 

' ossos crros. que nao prolileuon,a palr'a confese- n^ilTo5mesmode que os oUlros por 

•■l" ' razao da nao perlurbaeSo p,lces 

; nossos 
aqui 

Qua"10 

public 
- , i ™rlurbac5o da i 
0 nobre senador por MinaS-G„

a lranq"illidade 
l'UU1.nbem, a110 na Rlc"f0 d^ freguezias 'ssc' c disse 
'^tema da lei actual, nppareciao niesmo 
a' minba provincia as imagons servia0 de ^6"5- fluo 
" !nalfeitonas nas epocas dc clei-ao '"strnmentos do ma 

0 nobre senador pela provincia do Para disse tambem 
o seguinlc: • Quanlo mats limitados sao os interesses 
mais limitadas sao as desordons. . Os nobres senadorcs 
me pcrmittiraO que Ibes declare que, rcstriclas as eiei- 
Cdcs secundarias ao campanario, as desordens das eleieoes 
de parocbia, as desordens que teem logar na matriz, ro- 
produzir-se-liao no cainpanario, que quanlo mais os in- 
teresses silo limitados maior e a probabilidade do con- 
ilictn. Quando em um cir ulo peijueno plcitdao duas 
familias, dous homensquc nao teem probabilidades dc cm 
um on outro logar poder vorbruxolear a luz,nom sequcr 
de uma pequena esperanca, cntio ludo e possivel; se 
falhSo as transaccdcs, se falbao os meios de covrupcao, 
lanea-sc mao dos rncios violentos, c sc reproduzem as 
sccuas das parochias; enlao, perdida toda a esperanca, ,j 
irreraediavel, ou perdcr, ou ganhar, e dabi... as vio- 
lencias, a perturbacao de ordem publica, como corollario 
ncccssario. Quando, porem, o resultado da eleieito e o 
clleito da concurrencia de dilTeronles collcgios mais ou 
mnnos distanles, e e csperado nao logo, na mesma bora, 
mas dias depots, cssa esperani;a se anima, se conserva, 
so afrouxa, ou revive a espacos; a impressao ou a dor 
da perda jicnlc a inlensidade , e, pela inutilidadc da 
novos csforgos, sc atom dentro dos seus limitos naluracs 
o triumpbo, ou a perda nao acendc o arJdr dos com- 
batcntes, e a ordem publica sa manlem. 

Mas disse o nobre senador pela provincia dc Pernani- 
buco: • Aprescnlai os factos. » Senbores, o arcbivo 
da camara dos depulados encerra em si uma grandc 
quantidade de aclas, dc proteslos, dc documcntos, que 
fallaomais alto do quo a minba voz ; que demonstruo 
nao sd as torpczas que se praticarao cm certos dislriclos' 
mas que avida do algum bomem nao ficou segura, qUl', 
das armas se lancou mao, que o sangue eorreu, e correu 
mesmo cm inovimentos occasionados por bomens quo 
tiverao asseuto na propria camara dos deputados, por 
liomens dc quern pelos sous lalontos e pela posifao qm, 
occupavao nao era possivel que se espcrasse um tal pro- 
ccdimenlo: e sc a rcspcilo destes bomens que occupJo 
alias posicocs, e que no circuio em que vtvemos ve-se 
que as asjierczas sc quebrao de dia em dia, e quo a do- 
Cura toma o logar e subslitue a selvageria ; se com bo- 
mens taes isto se da, quanlo mais quando as aspira- 
Cues passao dessa classe para cs inlluentes das locali- 
dades, para a das pequcnas polcncias, dos potenlados one 
descjao, quealmejao tor nin logar na camara dos deputa- 
dos, e que procurao anlicipar o sou triumpbo 1 

Senbores, esses factos nao se dcrao sumenlc na prQ. 
vincia do Ccara, nao; dcnlo-se em mnilas provincias e, 
aclualmenle reccios ba de que elles so repiiJo; tarlto 
mais quando qualro anuos 6tempo mais do quo um anno 
para se preparar o tcrreno, [sira se deteiminar novas no- 
sicocs, para se limarcm as armas, e tudo quanlo ,\ 
preciso para o combate. Revclarei a camara dos Sin 
senadorcs alguns factos de que tenbo conbecimento, e A 
fafo nao obstanto o grave inconveniente de irem mi'nb.as 
palavras tscer caraputas que podem achar cabecas cm que 
assentem; mas li preciso fallar a xcrdade, 6 preciso (ji,Q 
com coragem so diga tudo. 

Circulos ba em que potcntados.mancbados de crimes 
talvez com o punbo ainda coberto do sangue do suas 
ctimas, offerccem candidaluras aquelles que os sustcnta. 
rent cm lodas as suas prelencoes. Um circuio ba na0 
distant.- da capital do irapeno em que propo€m 

ao 

influcneias a dous candidates, ao mesmo passo que J 
peceo on poem aremocaode unijuiz de dhoito , por iai pjeco'

P1~ 
raercado, cm almoeJa, a candidulura, (jual dos dous dc^ 
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rpncer p«la arquisifao que oljtiver do governo, a rcmo- 
Cao dojuiz dcdireito? I 

0 Sr. visconde de Jequitinhonha : — Isso lia de 
acontecer tambcm com os ciirulos de ires. 

0 Sr. preside.nte do conselho:—Menos frcquenle- 
mente, porque a influencia lia de ser irilciramcute mo- 
dificada, inleiramente nculralisada pelas influencias le- 
gitimas e benelicas dos mais logares. E eu piocurarei 
dcmonslrar este facto, esta minha conviccao, com as pa- 
larras do nobre senador pela provincia de Minas-Geraes 
quando se referiu ao circulo da Leopoldina; sao Ires lo- 
gares, todos mais ou menos em rivalidade,onde nenbum 
cede ao outro; a influencia de um 6 contraslada pela 
do oulro; mas, se isto se da quando a influencia i5 desta 
natureza, quando e uma influencia loda politica, permit- 
ta-se-me que diga nesla occasiao que a influencia indivi- 
dual, que a influencia dos potentados, lia de ceder pela 
concurreneia de oulras influencias, que podera ser pela 
maior parte das vezes legitimas. Em certa provincia do 
norte, por exemplo, em um circulo,quando todo o mun- 
do cria no triumplio de um candidato, grande numcro de 
cleitores, todos dominados por um chefe, depoz os seus 
v otos. na urna, e a oulra parte sa desappareceu comple- 
lamente; esta parte sa nao conlribuiu mais para as elei- 
{des. 

Senhores, pdde-se queslionar que actualmenlc ja se 
fazem essas transaccSes, que actualmente se procura en- 
vidar tudo para obter a manulencao desscs feudos ? Es- 
ses feudos, quando nao sao abrigados ou protegidos por 
procuradores dessa especie, sao destruidos; sea policia 
mal dirigida os respeita algumas vezes,oulras,pela influ- 
encia do governo geral ou do governo provincial, os 
cxtingue, ou os reduz a nullidade. Sluitos exemplos 
poderia citar em apoio desle raeu asserto. 

Nao e sdmenle por este lado que devemos considerar as 
vantagens da reuniao dos circulos; os interesses indivi- 
duaes, como eu demonstrei, quebrao de forca, mas os 
proprios interesses illegitimos da autoridade publica tam- 
bem perdem muito. Os nobres senadores argumentao com 
a influencia do governo nos circulos de tres; mas, senho- 
res, a influencia do governo e maior nos circulos de um. 

0 Sr. visconde de Jiquitiniionua :—Veremos isso. 
0 Sr. presidente do conseuio Basta a nomeafao 

de um commandante superior para decidir daeleifaode 
um deputado. 

0 Sr. Silveira da Motta:—Apoiado. 
0 Sr. visconde de Jequitinhonha:—A logica e a 

aritbmelica provao o contrario. 
0 Sr. presidente 

0 Sr. presidente no conselho: —Naopodemos fazer 
incompativel a candidalura dos genros, dos filhos dos 
irmaos, dos amigos, que, como seus procuradores, d'evem 
obter para este ou aquelle logar tudo quanto e nomeacao 
a sou geilo. Esta e a pratica, esta e a cxperiencia por 
que lemos passado ; e isto o que pretende neste momenlo 
muita genie para a victoria de certos individuos. Ora, 
uma camara coraposla de gente sabida assim o quo 
sera ? 

Mas me occorre agora uma objccfao que os nobres se- 
nadores olTercccrao : • E porque na camara actual isto se 
nao deu ? • Senhores, eu nSo posso dizer se se deu ou 
nao, mas o que afianfo e que o espago decorrido enlre 
1855 ate a feitura dos depulados nao era sufliciente para 
preparar o terreno paraesse fim; e que o espaco decorrido 
de quatro annos a esta parte 6 mais que suflicienle para 
que esses interesses individuaes preparassem o terreno da 
sua victoria, de sou pleito.e, digamos a verdade, senhores' 
cu conlicgo actualmente deputados distincto's pelo seu 
merito, pela sua palavra, pelos servigos prestados ao seu 
paiz, que nem seriao ou nem serao, com o systema da 
lei de 1855, eleitos polos circulos que ja os mandarao. 

0 Sr. visconde de Jequitinhonha: — Ergo, traba- 
Ibemos para quesejao... 

0 Sr. Souza Franco: — E" a conclusao. 
0 Sr. presidente do conselho: — Eu fallo em rela- 

gao ao merito. Quando os nobres senadores declararao 
aqui, como declarou o nobre senador pela provincia de 
Minas-Geraes,queomeritodesapparecia,porque ointercsse 
individual assim era quebrantado pelo interesse publico, 
ou antes pela influencia do governo, eu nao podia deixar 
de dizer que muitos individuos deixariao de ser eleitos. 
0 nobre senador mesmo, se estivesse na conlingenciade ser 
eleilo pela mesma provincia, poderia deixar de o ser. 

0 Sr. visconde de Jequitinhonha : — Nao e um 
oflicio ser legislador. 

0 Sr. presidente do conselho : — Mas todos nds 
queremos ser, e eu digo quo a eleigao deve recabir sobrc 
o merito. 

0 Sr. visconde de Jequitinhonha : — Eu nao nego 
isso. 

conselho : — A logica e a 
arithmelica*o provao ; 6 assim que muitos daquelles que 
almejao o triumplio de umaou outra candidalura, a pri- 
meira cousa que desejao, ainda que sejao independentes, 
muito amigos da liberdade, e que a nomeagao de um 
commandante superior recaia sobre certo individuo que 
a nomeagao de juiz municipal recaia sobre outro, que se 
remova um delegado de policia, que se nomeie outro a 
sea geito; eu nao acredito nessas independencias. Mas, 
senhores, deixemos por este lado a questao; o facto (i o 
seguinlc : ha commandanles supcriores hoje que se apre- 
sentao por si, ou por seus genros, ou por seus cunbados, 
ou por seas irmaos, ou por seus amigos, como candidatos 
dos circulos, o que nao fariao se nao tivessem esse 
cargo. 
. 0 Sn- visconde de Jequitinhonha:—Fagomo- 
incompaliveis. los 

0 Sr. presidente do conselho : — Admiro que os 
nobres senadores se arreceiem do systema deste projecto, 
quando alguns dos nobres senadores teem suas provin- 
cias montadas oflicialmente a seu geito. 

0 Sr. visconde de Jequitinhonha : — Ja estive dez 
annos fura da assemblda geral. 

0 Sr. presidente do conselho . — Os nobres sena- 
dores, quo teem uma influencia toda oflicial c que se 
considerao com uma popularidade immensa cm suas pro- 
vincias, como se lemem da reuniao dos circulos ? Como 
enlendem que, scndo o fraccionamento diminuto, que da 
largas, que da entrada ao prcdominio dos interesses 
individuaes sobre todos os interesses os mais sagrados, 
essas provincias bao de abandona-los,e que os seus ade- 
plos, que os seus candidatos niio bao de triumphar ^ 
Como os nobres senadores se arreceiao do governo nessas 
provincias, quando nellas, na razao de 300 para 30, os 
seus clientes, os seus amigos,estao empossados de todos 
o^Iogares da judicatura, da guarda narional ou da poli- 
cia ? Como se temem do governo, quando elle mlo toca 
emum sd individuo desses quo estao ou na guarda na- 
cional, ou na policia, ou na judicatura, quando o go- 
verno respeita o slatu quo, deixando a deliberagao dos 
eleitores a escolba dos representantes ? 
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Ainda d'sse uni nobro sonador : • DeVemos acreditar 
nas palavras do govcrno ? Quem u ojuizdisso?. Senlio- 
res, o juiz c a maioria dacamara dos Srs. doputados, e 
sua quasi unanimidade ; os julzes sSo aquelles mesmos 
que, mal forao eleitos, reconliecCrao o abysmo em que o 
jiaiz se pOde preeipilar com a conlinuacao do systema da 
lei dc 18oo. Quandoa lei de 1855 foi publicada, quando 
foi posla em pratica, quasi lodos a uma voz clamarao 
contra a sua execucao, contra os seus elTeitos. Quando os 
dcputadosso aprcsentarao na camara disserao: • 0 paiz 
nao passa por mais uma expcriencia som o derramamento 
de muilo aangue, scm 0 estragamento dc tudo quanto <5 
digno dc ser attendido no systema parlamenlar. . Esta 
era a lingnagem de todos os que tivcrao asscnlo na ca- 
rnara dos depulados, e cu live occasiao de ver a maior 
parte do suas artas e invesligar todos estes factos. As 
.scenas do Ccara nao compungem os nobres senadores, 
e nao so darao em todos os logares que nao sejao logares 
muito povoados, c em que a civilisacao penetre mais 
amplamcnte ? 

« Mas, dizem os nobres senadores, ao mcsmo passo os 
depulados pcrdem 0 sen ninho com a lei proposta ; os 
depulados quo nao teem ninho e que a promovem, "Eu 
nao posso acreditar que predonune sobre os depulados 
actuaes oulros sentimentos que nao possao predominar 
sobre os nobres senadores. Se os nobres senadores dizem 
quo os depulados adoptao esta lei, porque temem por sua 
candidatura, nao poderao tambcm elles dizer em repre- 
salia:«V6s, que nao sois interessados na passagem desta 
lei, que vos dizeis nao interessados na passagem desta 
lei, v6s tambcm assirn proccdeis, porque temeis pelas can- 
didaluras dos vossos adeptos, dos vossos clientes, dos 
vossos affeicoados. . Neste terrene a discussao nao pode 
progredir. 

0 nobrc senador pela provincia do Minas-Geracs pro- 
duziu a autoridade de Alexandre Herculano sobre esta 
inateria. Alexandre Herculano e um lilterato, nao e um 
homcm politico. 

0 Sn. visconde de Abaete : — Apoiado. 
0 Sr. presidente no coxselho: — Alexandre Her- 

culano, poeta distinclo, dirigiu as palavras que o nobre 
.senador transcreveu no seu discurso em agradecimento 
aos que 0 Unbao elegido; n5o tratou da queslao em 
these, tratou a questao como aquelle que corteja e agra- 
dece aos que Ibe derJo um assento no parlamento 

Mas invesUguemos osannaesdo parlamento portueuez 
altendamos a expcriencia daquella na. ao; os depulados 
de campanano so attendem aos inleresses de suas locali- 
dades, aos inleresses individuaes, sobre que assenta o seu 
mandate, c mal o terminSo vao para as suas casas e sao 
recebidos com repiques e foguetes, porque obtiverao 
muitas vazss uma »eusa pequanina para a sua loca- 
Jidado. 

0 nobre senador que trouxc essa autoridade consentira 
qao lhe apresente uma autoridade do maior vulto con- 
sen lira que Hie apresente a autoridade de CarntS que des- 
cl.ev-eu do modo 0 mais claro os inconvenient^ de^ 
systema. Os nobres senadores estarao esquecidos desn 
luminosa discussao handa cm 183'., dos dTsTnms nro 
feridos poles souspropnos collegas, por aquc les mesmos 
..ue se assentavao nos bancos quo s-to tmL • eNmos 

positive por uma pleiade do oradorcs os mais dislinctos 
os jnais babeis ? 

Apresentar-lhes-hei eu ainda uma ontra autoridade; 6 
uma autoridade tanto mais dcslincta quanto professa os 
principios mais libcracs,—Hellunoseu tratado de regimen 

constilucional. Abi elle demonstra com vivas cores os 
pcrigos das instituisOes do systema reprcsentativo do 
systema parlarncntar com um systema desles. Como 
Hello, muitos outros, a que 0 nobre senador pdderecorrer 
e ncssa mesmaobra de Dalloz, que 0 nobre senador tanto 
conhece, vera, quando trata este autor da annullacao dos 
mandatos, os pengos que corre esse systema; abi se reco- 
nliece que o individualismo predomina neste ponlo. 

0 nobre senador pela provincia do Minas-Gcraes "trouxc 
um argumento tirade da Leopoldina, districto eleitoral de 
sua provincia. para demonstrar a didiculdade de se enten 

didato 03 eleil0reS ^ differentos l0Sares sobre um can- 
Senhorcs nao sei se comprehendi bom o alcance da 

argumentacao do nobrescnador; masdeclaro que s 
sivel fosse excluir essas paries divergontes, como'o nobre 
senador descrevo.... "ouic 

0 Sr. Yasconcellos: — So apresentei comoexemplo 
0 Sn. presidente do conselho ; — serja 

fclicidade, porque entao 0 mais digno seria escolbidn « 
podena 0 ser por uma pequena maioria, e esta mainril 
determinaria o seu mais alto merito. 

0 nobre senador pela provincia daBabia, quo nlo vein 
nesta casa, disse que a camara fulura appareceria desmo 
ralisada ante 0 mundo se fosse feila em virtudo desta 1 
Senbores, eu creio que 0 que li e difierente daquillo nu' 
0 nobre senador disse; tudo conspira para cu crcr 
nobre senador tinha jior fun dizor que a came,.., c . 0 

feila pelo systema da lei de 1855, eondemnado pelos .^n" 
propnos autores, porque 0 nobre senador cm narlicnl 
comoconfessou na casa, e seus collegas em publico den ■ I"' 
fazerera passar, segundo a expressao moderna nelic r 
cas caudinas a camara dos depulados, uara a e.m .10r~ 
lei de 1855, sao os primeiros que dizem alto e iJ^ao t'a 

no parlamento, na imprensa e em toda a parte01" SOm 

systema adoptado por essa lei e um systema que " 
continuar, e um systema que produz a anarchia e Ve 

existencia convem quanto antes acabar. ' 1 cuja 
Mas como que uma camara vira dcsmonlisnrl 

esta lei nova.que comeca a teracfao? Se a.lmittirm I,0r 

principio, enulo a camara actual appareceu desmr.r,0.5 es}0 

coma lei de 1853, porque foi feita logo a queima Sa 

depois da publicacao dos regulamentos, que coinnrOUPa' 
bre senador por Minas-Geraes o confcssou cb -0 no~ 
as ordens respectivas depois daseleitoes cm ?rirao com 

vincias. 'rtas I)ro- 
0 que desmoralisa as camaras nJo e 0 fiel 

menlo de uma lei, mio e um systema, sao as artinf111?"" 
saoos meios, sao toda essa serie de influencia co 

as' 
que penetra pelas parocbias e pelos collegios l.'l0'a 

nos da exemplo nossa historia, nao a actual mas Ui<^Ue 

loria do passado; isto e que desmoralisa as eleic*1 -S~ 
forcadasdeligenciasdogovernogeral.dosqueoutEo05'!" a 
tarao mao de todos esses meios para veneer urn ^ 
datura, e o que lizerao as cscancaras, por t

a .cancii- 
modos. ' 0'-los 

0 Sn. visconde de Jequitinhoniia 
ziacom as eleicoes provinciaes. 

0 Sr. fresidente do conseluo : —E' 0 que se far; 
0 Sr. visconde de Ieqbitinhonua 

a policia intervicr. 
0 Sr. presidente do conselho;—.... seiv, 

0 predominio de certos principios se der, porm ^Uc 

flucncia nao esta s6 da parte Ja policia, todo '0.esta 

victiraas della ; os pcdulos, os rogos t - SOinos a attencaoqUen6s 

OS 

~E' 0 que se fa- 

" Scm pre qUo 
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tomos para con. cerlas pessoas, concorrcra muilo para 
tudo isso. 

0 Sn. visconde de Jequitimionha : — Isso e in- 
fliiencia licita; a da policia e quo e illicila. 

0 Sr. RRESiDtNTE do conseltio : — A influencia a 
queo nobro senador se rcfere iiao obstouaque a sua elei- 
rao, a minha clcicao, aelei.ao emgeral de todos osmem- 
bros desla oasa.fosse livre c recebesso oassenso da corda 
e aapprovarao di camara dos senadoros. 

0 Sr. visconde de JeOcitinhonha : — 0 qiie digo i 
que a influencia da policia 6 que degenera a eleifao. 

OSr. dresideste do coxseliio: — Senbores, as pa- 
lavras do nobre ssnador nao se podem referir ao minis- 
lerio aclnal.... 

O Sn. viscoxdi de Jeqditi.vhomia : — En nao digo 
nada, disse alguna cousa do ministcrio actual ? 

O Sr. dresideste do coxselho : —.... nao se pdde 
referir ao ministerioactual. 

OSr. visconde de Jeqcitinhonh.v : — As eleifdespro- 
vinciaes erao todas Clhas da policia. 

O Sr. dresideste do conseluo: —As eleicfles por 
ctrculos fracciorados, assim como o forao, sera seinpre 
o effeilo da prepotencia dos mandocs, da influencia da 
policia, da influeacia da guarda nacional. 

O Sr. visconde de Jeoutinhomia : — Antes isso do 
que a policia. 

0 Sr. Rresidemedo coxseliio: — Sera sempreoef- 
feito da poliria, quando o governo quizpr, porqucneslc 
caso o movimcntc policial do seu pessoal ba de prepon- 
derar. 

0 Sr. visconde de Jequitiniionha : —En sujeito-me 
do bom grado ao palentado da guarda nacional, mas nao 
ao da policia. 

'i Sr. pesidente do conseluo: — Mas, senbores, a 
contradifao dos nobres senadores e palpavel quando di- 
zem que nds nao viviremos por muilo tempo e ao mes- 
rao passo qucremcs commissarios, que a camara fulura 
sera dcsmoralisada por nds. 
.0 Sr. visconde de Jequitiniionha; — Olbe que eu 

duo disse nada. 
0 Sr. pkbsidente do coxselho; — Perdoe-me o no- )ro senador; nao dirigir-me ao nobro senador pcla 

provincia de Minaj-Geraes, c ao nobre senador pela pro- 
vmcta da Bahia, oSr. Nabuco ? 

() Sp. visconde de Jequitiniionha:—0 futuro so 
Deus t 

0 Sr. presidexte no coxselho: — Xao me dirijo ao 
nobre senador. 

^ Sr. visconde de Jequitiniionha : — Tenbo fe de 
que a ailministraeac Jia de fazer com que as eleicocs 
sejao lures. 

0 ^ , • PRES,DENrE do coxselho ;—Com o auvilio do ire senador a adninistracao creio que marcbara livre 
e desembarafada. 

Mas dizia eu: cono so pdde dar colierencia nos nobrcs 
■•-enadores proferindo eslas proposifdes : • Nao viviremos, 
T'ereruos commissarios, a camara futura sera desmorali- 
sada por nds >? Como combinar todas cstas ideas? 0 

e senador por ilinas-Geraes foi mais longe, fez uma a 'Pplicacio do verso de Vtrgilio: 

ttos rgo vcrsiculos fed, lulil alter honor em. 

Ncste caso seguir-se-bia quo faziamos os versos ; nias 
quem teria a bonra? A bonra perlence aoautor dos ver- 
sos, nao aquellc quo os recila. Senbores, eu tenbo fe 
que, emquanto merecnrmos aconfianta da corda e formos 
correspondidos com a conlianca da maioria de ainbas as 
camaras legislativas, havcmosde viver vida digiiadends, 
digna da maioria c digna do impcrio. 

0 Sn. visconde nB Araeie: — Apuiado. 
(0 Sr. D. Manor I ri-se.) 
0 Sr. presidentE do conseluo: — Se nds nao vives- 

semos vida digna de nds, vida digna do paiz, nao leria- 
mos romo principio de nossa exislencia o apoio dos 
nobres senadores, quo agora nos figurao como condem- 
nados. 

0 Sn. visconde de Adaete : — Apoiado. 
0 Sr.. presidexte do coxselho: — A nobro minoria 

so digna sempre, ou com seas risos, ou com suas asper- 
sdes, considerar o governo abaixo de sua posifiio, c cn- 
vez disto a nobre minoria se elogia miitnamonlc, con- 
sidera uns aosoulros dignos de sercmelevados ate as nu- 
vons, oradores de primeira plana, sous discursos os 
melbores, os mais dignos do serein lidos e apreciados. Tao 
descommunul modeslia e preciso quo res]icitcmos; mas 
poeo a nobre minoria que altenda que, quando se trata 
aos mombros da maioria do scnado por automatos, por 
andadores; quando so diz que nds nao occupamos o logar 
quo nos compete nas diseussOes; quando so nos proctira 
lanfar o ridiculo, c lanfar-nos .i eve rafao publica, nds 
temos o direito de dizcr com Chulcanbriand, quando, a 
respcito do facto de ser nomcado conde d'Africa.um indi- 
viduo qucporordem dellonono tinba oxccutado Stilicon, 
disse: * A virlude da extraccao faz com o que o sangue 
das viclimas ennobrecn os algozes. • Sim, senbores, ga- 
nbais cssa gloria porque vds distribuis clogios aos pu- 
nbados,porque mallralais as pessoas dos vossos adversa- 
ries couimuns, e, a proporcao que os invcctivais, vos 
elogiais, c vos ennobrcceis. 

Senbores, nds estaremos sempre na estacada emquanto 
os nobrcs senadores o quizercm; defendercmos todos os 
nossos aclos quando julgarmos convenicnlc, mas per- 
mittao que eu Ibes diga que n.lo e nem decoroso que nos 
elogiemos a nds mesmos, c conspurquemos, maoulcmos, 
o proccdimento parlamcnlar dos outrds. nem d tambem 
digno do nds que cstejamos todos os dias aqui a dizer 
uns para os outros: • Ma dous bomens bonitos nesla 
casa, um e o eompadrc, ooutro quern sera? 0 compa- 
drc o dira. • (liisadas.) Quo cstejamos aqui dando uns 
aos outros cpitbetos dos mais lisongeiros,unicamenle por 
odio aos sous conlrarios. 

0 SR. SOUZA FRANCO: —Podia parecer a algucm 
que o discurso do nobro senador pcla provincia da Rabia, 
minislro da fazenda c prcsidente do consellio, tinba por 
lim restabelccer a discussao daqueslao cioiloral, dan- 
do-nos logar a quo de novo lomassemos a palavra. Se 
esie discurso anloriormente rccitado, ou se estc discurso 
recilado depois de retiradas as dccisdes do dia ll.viesse 
mostrar algum arropcndimcnto do que se fez, por eerlo 
quo a discussao poderia recomefar, continuando no pe 
em que ia danlcs. 

Eu vejo, porem, quo cslamos ainda sob a pressao de 
uma medida quo nos forcaria a levar a discussao a boras 
em que se nao podia fallar, on> que ja se moslrou por 
parlo da maioria quo nao se quer foliar, que continua- 
mos sob a pressao de uma medida que tern por fim 
fazer calar as vozos palriotieas daquelles que fallio 
contra o projccto. Ncste scnlido eu direi que S. E^, 
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nSo quiz restaLclecer a discussao; S. Ex. quiz unica- 
mentc acabrunliar os yen.idos pela violencia, quiz reci- 
tar uuia oracao funebre sobre a campa daquelles que julga 
vencidos e morlos, e ([ue alias cslao muilo vivos, envol- 
vcndo ncsla oracao a outros realmcnlc mortos. 

Eu, scnbores, uau rcspondcrei ao discurso do nobre 
senador, nao lomei mesruo a palavra para fallar sobre a 
questao; lomei-a antes para dizer pur que nao fallo, e 
qual ba dc ser o meu procedimento no resto desla sossao. 
0 nobro minislro inin a resposta ao seu discurso nos 
discursos anteriorcs, nos meus discursos, nos discursos 
do mcus collegas da opposicao ao projecto {apoiados,) a 
que o nobre senador nao rospondeu senao com as mcs- 
mas generalidades de que antes se tiubao servido outros 
oradores c o seu collcga o Sr. ministro do imperio. 

A resposta principal ao discurso do nobre senador 
ba de estar na sua publicacao; lea-o quem liver curio- 
sidade, para vor como o qucse pinta com as cores as 
mais ncgras o cstado actual do paiz, como se falla nas 
torpezas da camara dos depulados, como se falla nos 
vicios de que ella esla eivada, vicios tao graves que se 
diz que, para nao serem rcpetidos, precisa-se mudauca 
da lei cleitoral; como se lanca um grave labia sobre a 
maioria dos membros da camara, que se diz que se tern 
jireparado ucsles quatro aimos para repelir, para au- 
gmentar as violencias, as lor|K;zas que seattribucm terem 
sido pralicadas na elc.cao, e por quem senao por elles? 

Nole-se aiuda quo quem o disse fallou com conbeci" 
tncnlo de causa; fallou referindo-se as actas aprescnta" 
das a commissao de podercs, de que elle fez parte; c 
pois, fallou condcmnando, e condemnando soveramente, 
os membros desta commissao depoderes, que nao propu- 
zerao a rejeicao dessas c lei cues, rnquinadas de tantas 
torpezas! 

Eu, pois, nao posso considcrar o seu discurso como 
um convite a discussao,e nao o posso considcrar mesmo, 
segundo as palavras do nobre ministro, em opposif io 
com as palavras do nobre cbefe do gabinete de 12 de 
dezembro, quo foi quern no dia anterior aprcjenlou os 
motives que bavia para passar a medida do rcqueri- 
menlo dos seis a que me refcri. 

S. Ex. o Sr. presidenle do conselho disse que o mi- 
nisterio nao e o aulor desta medida, que o ministerio 
nao faz mais do que auxiliaros seus amigos que a apre- 
sentarao, que a apoiarao, que insistirao por ella, refe- 
rindo-se cspecialmcnle a deputacSo da liabia c de I'er- 
pambuco , que mais pedirdo a discussao e approvacao 
deste projecto. 

0 ministerio nao a considera, portanto, como uma 
medida governativa; se considerasse como medida de ad- 
mistracao, diria ; ■ E-da medida 6 indispensavel, foi 
aprcsentaila por amigos nossos, e nds a aceitamos, fize- 
mo-la nossa, enlcndemos que e necessaria como um meio 
de governo. ■ 

No eutanto o nobre senador pela provincia de Minas- 
Geraes, que foi o cbefe do gabinete de 12 do dezembro, de 
quem partiu esta medida, disse : • E' uma medida de 
administracao ; a maioria, ou aquellcs que apoiao o mi- 
nisterio, nao podem deixar de voter por ella, assim como 
pur todas as medidas que forem neccssarias a march a da 
administracao.- S. Ex. niioaccrescentou—ate asillegacs, 
as de violencia; mas eu as julgo incluidas nas suas pa- 
lavras, por todas as que forem necessarias ou indispen- 
saveis. 

Senhores, ha uma grande confissao nas suas palavras : 
• E' uma medida necessaria para aadminislrafao. . Disse 
S. Ex. qne a medida cleiloral e nm meio de adminiitra- 

gao 1 A reforma eleitoral medida de administracao, niu- 
guem o crcria 1 

0 Sn. vtscoxuE de Abaete" : — Eu nao disse isso, 
disse o contrario. 

0 Sn. Souza Franco ; — E' pena quo o discurso nao 
esteja publicado. 

0 Sn. viscoNDE de Abaete': — As notes cslao aqui. 
0 Sr. Souza Franco ; — E' pena que as notas ainda 

estejao nas maos de V. Ex., e fiquern dejxjis de rccilado 
esle meu discurso. 

0 Sn. visconde de Abaete' : — Eu disse que a oppo- 
sicao nao nos deixava volar com liberdade. 

0 Sr. Sodza Franco: —V. Ex. disse que aquolles 
que apoiao a administracao devem votar por tutlas as 
medidas que a administracao julga necessarias para 
marchar. 

0 Sr. visconde de Araete' : — Apoiado. 
0 Sr. Souza Franco: —E V. Ex, sustcntando que 

a lei eleitoral era uma medida de administracao, pela 
qual toda a maioria devia votar, & que propoz a medida 
violente, indispensavel para que o governo nao fiquesem 
esse meio dc administracao. 

0 Sr. visconde de Araete' :— Niio, senbor. 
0 Sr. Souza Franco : — Eu, porem, nao devo esten- 

der-me: disse no principio do meu discurso quo vinha 
dizer antes por que nao bei de fallar, e serei consequente 
limitando -me a muilo pouco sobre o projecto do reforma 
eleitoral, e seus episodios. 

Senhores, e uma medida de administracao a lei eleito- 
ral, c para que passe lanca-sc mao de lodos os meios; 
para que passe forgao-nos a nao nos podermos manlerna 
tribuna, porqueil impossivel, absolutamente impossivel, 
que. quandoa maioria nao falla, raantonba-so na tribuna 
a miuoria, fallando todos os dias seis ou mais boras. E' 
impossivel muralmente que nos devamos manter na tri- 
buna, qnando estas medidas forao obtidas por meios que 
nao sao os do regimento, quando estas medidas nao erao 
indispensaveis, porque o regimento subsliluia outras, 
dava todos os meios de podcr estendcr diariamenle a dis- 
cussao tanlo quanto a maioria o quizesse. 

0 Sr. Silveira n.v Motta;—Estc meio e cquiva- 
lente. 

0 Sn. Souza Franco; — Sim, senbor, e tao equiva- 
lente como uma viagem aos empurroesea outrade bragos 
dados. 

Ainda umas puueas palavras a S. Ex. o Sr. presidenle 
docoaselbo: flgurando a historia da lei de 1855, que elle 
julga uma lei de torpezas, que elle julga uma lei anar- 
rbica  

0 Sn. D. Manoel: — Foi a expressao. 
0 Sr. Souza Franco;—.... foi a expressao, c talvez 

c a primeira vez que um ministro de estado viesse a tri- 
buna dizer que uma lei em vigor 6 uma lei anarcbica 1 
« Esta lei, disse mais S. Ex., foi obtida a forcade bayo- 
nelas contra a vontade daquelles que nao queriao votar 
por ella • ; depois accrescentou : • E na oulra camara 
foi obtida por meio de transaegfles. • 

0 Sr. D. Manoki,:—Tambem bayoneta. 
0 Sr. Souza Franco: — S. Ex., que ccnsurou ao 

gabinetedeG deseterabro e a seu muilodigno rhefe porter 
empregadoas bayonelas c as transagOes para fazer passar 
a lei de 1855, julga-se comtudo autorisado para empre^ar 
meios identicos para a fazer revogar! Nao sao bayonelas 
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materiaes as que hojo so empregSo, nem enlao o furio ; 
mas a pressao da reforma illegal e violcnta do rogimeiilo 
sao hayonetas moraes do muito raais desaslroso elleilo do 
que as que elle censurou. 

S. Ex. acha que e tempo proprio de que os aniigos 
reajao contra os amigos; acha que (5 temp-j proprio de 
violar a sepultura dos mortos c expo-los a indignafao dos 
vivos; acha que e tempo proprio do condemnar.nao so a 
lei de 1855, mas todos os seus motivos e todos aquelles 
quo tiverdo parte nella; acha que 6 tempo proprio 
de exprobrar aquelles que ceddrao as bayonetas o le- 
rem-se calado desde 1855, e procurarem hoje reagir 
contra essa lei, a quo nao tiverao a coragcm de sc oppdr 
entaol Deixemos todas essas glorias a S. Ex.; deixemos- 
Ihe tambem a gloria de fazer calar a opposigao, de a fa- 
zer calar nesta lei necessaria a administragao, nesla lei 
sem a qual os amigos de S. Ex. enlendcm que nao se 
pode governor I 

Nos ja haviamos demonslrado quaes crao os vicios da 
lei, quaes erao os remedies necessaries, e quaes oseffeitis 
desaslrosos daquellcs de que se vai langar mao; mas 
S. Ex. deixou de parte nossos argumentos; nao con- 
teslou o que dissemos, niio quiz reconhecer que esses 
vicios da inlluencia individual podem ser neutralisados. 
Prefere substitui-Ia pela inlluencia oflicial, que e ante- 
conslitucional e perigosa sempre que sc encarrega de 
dirigir a cxpressao dasurnas eleitoraes. Tola a queslaod 
esta; • E' viciosa a inlluencia individual; o governo, 
porera, nao a quer fiscalisar quando abusiva; quer sub- 
slitui-la pela influencia official. • 

Senhores, da-se por prelexlo o derramamento de san- 
gue 1 Eu nao admitto. Sr. presidente, que S. Ex. pu- 
desse dizer com razao da maioria da camara dos depula- 
dos, datolalidade dos mcmbros daquella camara, quo sao 
os candidates a futura reeleigao, que elles contribuirao 
para o derramamento de sangue, e que sc preparao para 
o repelir nas proximas eleigOes, elles que sao os princi- 
paes candidatos quo se apresentao. 

0 Sr. D. Maxoel; — Sangue correu em S.Jose dos 
Pinhaes antes da lei de 1855, e correu em jorros, 

0 Sr. Souza Franco: — Eu nao admillo que o rcme- 
dio para evitar os conflictos seja substiluir-se a inlluen- 
cia individual pela influencia official. 0 governo da uma 
prova de fraqueza, da uma prova de que tem receios de 
lutar com a situagao, quando vai langar miio da sua in- 
lluencia directa nas urnas romo meio de Ihes evitar os 
abusos. 

Nao sc me diga que a acgao do governo possa ser be- 
nefica; nao se mo venha argumentar com a prohidade 
dos ministros; nao se me Iraga a possibilidade de pro- 
cederem bem; porque desde que entrarem na exccugao 
do piano, <)esde que as cleigOes partirem do governo, 
desde que a policia tiver a influencia directa no voto, 
sejaella benefica, 6 sempre uma influencia viciosa, uma 
inlluencia que nao so pdde. tolerar no governo repre- 
senlativo. 

Eu, pois, nao tomarei mats a palavra na discussao do 
projecto eleiloral, c nao sei mesrno se tomarei senao ra- 
rissimas vezes nas outras questoes. Nao declaro logo 
que nao tomarei mais a palavra, porque niio e dircilo 
meu, e obrigagao, e eu nao posso prescindir do cum- 
primento da obrigagao do sustentar os dircitos do povo, 
de sustentar a constituigao do imperio, quando eu cn- 
tenda que posso fazo-lo com alguma efficacia, quando 
cntenda que me enmpre faze-lo. 

Senhores. a oragSo funebre do nobre prcsidcnle do 
conselho sobre a campa dos vencidos foi muito mais lon- 

ge do que S. Ex. queria 1 foi revolver as ciuzas do aulor 
da lei do 1855, desse illustre estadista.quo, comprehen- 
dendo bem que o governo representalivo 6 o govornodas 
ophnoes, cntendeu que devia fazer concessues a todas as 
opinidos, que devia eslrcitar lagos sem os quaes o paiz 
nai pdde marchar no caminho da sua prosperidade. 

Se o nobre scuador presidente do conselho Hie viola o 
tumulo eu creio que eu e todos os nossos amigos nao 
lemos mais do que expargir fldres em bonrosa recordagao 
desse grandc acto quo assignaluu os ultimos momentos 
de sua vida, desse paclo de allianga que assellava a uniao 
dos brasiloiros disposlos a sustentar a conslituigao do 
imperio. 

Como essc pacto vai ser rasgado, nao posso deixar do 
chorar sobre o tumulo da conslituigao, e, embargada a 
voz pelos solugos, calar-me por algum tempo. {Muito 
bem.) 

0 SR. CANSANSAO DE SINIMBU' (minitlro dos nc- 
gocios eslrangeiros):—Pedi a palavra, Sr. presidente, 
para offerecer A consideragao do scnado algumas obser- 
vagdes sobre uma parte do discurso do meu nobre amigo 
senador pela provincia do I'ara, que acaba de sen- 
tar-se. 

0 nobre senador enlende que o projecto quealtera al- 
gumas disposigOes da legislagao cleitoral tern de consli- 
luir urn elemento de governo, urn expedienle adminis- 
trativo. S. Ex. levou suas apprehensOes maislongc: 
acha quo no projecto que discutimos ha uma especie do 
rctrogradagao para o principio que a lei de 1855 con- 
demnou, estabelecendo que as eleigdes, cm vez de scrcm 
por provincias, fosscm por districlos de um dcpulado. 
Sr. presidente, lendo dado muito conscienciosamente o 
meu voto a essa lei, quando se votou na camara dos 
Srs. deputados, a que eu entao pcrtcncia, nao era possi- 
vel que hoje, como mcmhro do ministerio, pudesse pres- 
tar-mc a que clla fosse nullificada, se entendesse que o 
scria com a adopcao do projecto de que se trata. Declaro 
que, se dei men conscntimento a eslo projecto, foi por- 
que cstava e eslou convcncido de que sc limita a fizcr 
uma pequena altcragao na let de 1855, nao invertendo, 
nem annullando o systema que enlao se inaugurou, e 
que ja do entao se julgava que scria mais perfeito so 
contivesse o alargamento dos districlos, como agora so 
propfie. 

Ouvi com muita attengao os discursos nas scssocs an- 
teriores acerca do projecto em discussao, e confesso que do 
tudo quanlo ouvi pdde-se dizer que a duas ordens do 
ideas pcrtence a razao com quo tem sido elle impugna- 
do. A primeira pclo arbitrio que so dd ao governo na 
nova organisagao dos districlos; ascgunda ainopporluni- 
dade dessa alleragao, nao tendo a lei vigente passado 
senao por uma so prova. As outras disposigOes secun- 
darias do projecto, que forao igualmcnte impugnadas, siio 
conscquencias dessa base novamentc proposta, e indis- 
pensaveis para sua boa cxecugao. Limilarei minhas 
observagOes aquellas objecgOes do mats vasto alcance. 

Disse-se que a annexagao dos districtos dard logar a 
quo o governo combala mais facilmenle as inlluencias 
locaes, e assim cxerga preponderancia no resultado das 
eleigucs. Eu nao sei verdadeiramenle como se p'ido racio- 
cinar porsemelhante modo. Disso omen nobre amigo 
senador pela provincia do I'ara : > Nao podem haverclci- 
gues livres neslo paiz, porque cllassao fcitas principal- 
mente pelaguarda nacional e pela policia, • Confesso quo 
parlilho acslc respcilo omcsmo sentimrnlo do nobre se- 
nador ; enlendo quo nao podera haver pcrfeita libmlado 
de voto emquanlo o estado da nossa sociedade for lal 
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qual cxislo. Mas como saliir desse cstado ? Como aca- 
linr com a guarda narional c com a policia? 0 que sao 
estas duas insliluicoes? I'odcmos porvenlura prescindir 
della sem c.entir a falta dos interessanles servigos que 
cltas prestao ' Podemos prescindir dosso laco, que prende 
todos os cidadaus do modo a constiluirem cssa forca 
publica, com quo devem conlar para a defesa do paiz? 
A policia nao e deslinada a proteger os direilos e as ga- 
ranlias do cidadao ? 

Eaco votos, Sr presrdenle, para que a sociedade lira- 
sileira se tome tal quo ncm a policia, nem a guarda na- 
cional, jnlervcnha nas cleicOes como indueiicia; mas 
aquelles que lamenlao que a guarda nacional e a policia 
lonliao essa preponderancia nao podem dcixar de concor- 
dar comigo em que o alargamento dos circulos, em voz 
de aggravar a silua^ao, importa mais uma garantia que 
so offerece a liberdrde do volo. (Apoiados.) 

Cabia-mea boura, Sr. presidente, de administrar uma 
proviucia imporlanle do imperio, quando se poz em cxe- 
cucao a lei de 1855, c cu live occasiao de reconbecer 
praticamenle que muilas vezes a nomeacao de urn sub- 
delegado, a nomeacao de uma auloridade local de pouca 
imporlancia, conlribnia para o descquilibrio das forcas 
eleiloraes dessa locahdade. Como podemos nos dizer que 
o direrto eleitoral esui sumeienlemente garanlido com o 
syslema que so acha em vigor f 

Dizem os nobres senadores : . Se sabirdes deste sysle- 
ma irers cahir no vicio conlrario, no syslema de eleicoes 
per proyincias. . Mas, senbores. entre as e1eiC0es por 
provincias e as cleifOes por pequenos districlos de urn 
deputado nao havera urn meio terrao que garanla o livre 
diroilo do suffragio, sem todavia cabirmos nos incon- 
venienles, que ja fordo testemunbados c reprovados das 
eleicoes par provincias? E qual serd esse meio 
termo senao o alargamento dos circulos acluaes? 
{Apoiados.) 

0 Pr?i>tO'lA ao governo maior arbitrio 
(cstc arbilrioV'Em Tov? ■MaS' onde esta ' , e Provincias do imperio, sogundo "ye occasiao de verifi ar, o governo nao vai ter a inenor 
accao a este respeilo, porque, sondo o maximo dos dis- 
triclos o do ti es, cada uma dellas formara um districlo- 
0 maIne0 n?UlraS delormina no pro- jeeto quo, na annexacao dos acluaes districlos, o governo 
altendera quanto for possivel, a sua inlogridadee conli- 
gutdadc? OndeoarbttHo do governo? Entendem por- 
venlura os mcus nobres amigos que deMa nova divisa'o 
resultari a quebra de alguma opiniao reconhecida no 
pa.z? Se asstm fosse, ou so tal pensamento houvesse cm 
mente dos quo sustentao o projecio, confesso ao senado 
quo nao Ihe dam a rainba adhesao, porque o meu mats 
ardento dosejo 6 quo lodas as optnioes sejio, pelos meios 

osquo f,lc"ltao as leis, representadas no parlamento. 

com mais ™n.ZiC0 ar»ument0 1™ se podia allegar 
seria o da sua conl!'a 0 Projecto que se discute 
senado, como cosiSmo' ZZniend^ franC0 fPCranle 0 

so prctende nao era indisnen i'1 <IUe 1 reforma fIuc 

desde que foi avenlad.a namm? i mas cnten,io duo, 
aceila, nao por uma fraecio como 0S S' JepUta(1^s c 

nesta rasa, mas por ambos os lados'em11161"0 s?1
dlssa 

man so dividia n ann« ^ T16 aquella ca- mara oe Qividia o anno passado ; desde que mereceu a 
sanecao do pa.z por mlermedio dos seus repreZtome, 
desde que nao houve proteslo elTerlivo contra clla nem 
pcla .mpronsa, nem por qualquer oulra maneira en- 
tendo que de.xarmos indeciso este projecio, deixarmo-lo 
pern onto sobre a camara fulura, seria grande calamidade 

(apoiados), e por isso e quo conscienciosamenle suslento 
quo clle deve sor convertido cm lei do estado. 

Voltando, porcm, ao arguinento da inopporlunidade 
pcrgunlarci : em que consiste esta inopporlunidade ? 
Reduzida esta expressao a seus devidos tormos, se devcria 
dizer;—a lei e inopporluna, porque o ministerio nao ins- 
pira confianca —; ora,posla a questSoneste terrer.o a res- 
posla seria facil; se a questao de opportunidade quer dizer 
nesto caso maior ou menor conlianfa, como a confiam-t 
nao e um principio que seimponha, mas uma vanlagem 
que se couquista, deixariamos ao juizo dos nobres sena 
(lores julgarcm dessa inopporlunidade como Ihes approu- 

Todavia perguntarci ao me nobre amigo, senador nela 
provinm do Para, com que fundamcnto i.ddo S r 
suspeitir qua a administracao actual deseja intervir 
proximas cleifSes.demaneira a dar triumpho a uma n ' 
n.ao exclusiva? Porventura as escolbas do governo nfn 
prcsidenles o cbefesde policia teem revelado um n'Z 
memo occullo, podem inspirar a suspeita de que ha d" 
pane do governo ainlencao de desvirtuar o syslema m ■ 
toral? Nao cstao patenles os aclos do ministerio? \-' 
tem olle domonstrado a sinceridade com que deseia 
essas eleicoes sejao feitas coma maior liberdadc de l"0 

ncira a exprimir a vontade nacional? Donde noisn 
cede a razao do descontianca do nobre senador mm „ ~ 
pugna o projecto ? 1 11' 

Quanto a Cpocadirei, Sr. pre-idenle,que eiuslamente 
calma dos odios polilicos, quando o governo IZ "1 

cm reconbecer quo nao existem parlidos descrimiZ^2 

paixoes cm luta, a occasiao mais opporiuna mi dos' 
forma, que desde o principio da actual leeishinSta r0' 
sido solicilada como a mais convemente. 0 ra tc"1 

Declaro a V. Ex., Sr. presidente, que' mnnde 
cutiu a le. do 1855, era ja minha opinijo n ^ 
ctos fossem de mais de um deputado - grande Ulstn- 
membros da camara dos Srs. deputados neZv Z 
mesmo inodo; c, se ella nao prevaleceu foi a 

projecto havia passado no senado, e qualquer 0 

podia difficullar, ou pelo menus demorar %acao 
lei. Entao eu, collocado entre as eleicoes 
cujos inconvenientes erqo conhecidos, e as , .0vincias. 
districlos do um deputado, dei meu volo ag'-jJL®11'508 I10c 
Sluitos dos oradores quo naquella occasiao cnmW e®a- 
projecio sustentarao que os circulos de mais , 0 0 

putado erao mais consenlaneos com a natur i1"11 dl!~ 
populacao. ' lcza nossa 

Disse-se nesta casa, Sr. presidente, quo m 
estranhosnao servem para a questao - nrps,-;^.- - mP'03 

bem que nao possa admiltir o abandonn m i"01 dcllcs. 
Cms da hisloria. Mas soccorror-me-hetZn 'i '0 daS 

paiz, e direi que os proprios autores da* idio".'130,05 do 

per dislnctns desejavao que esses livessem maiT ";50 

deputado. E tinhao razao, porque COnhci'iL^'* de ""t 
da sociedade brasilcira. Entremos no cxm T1,0 estado 
jamos qual e o estado dessa populacao asZ r 0 Ve- 
inodo por que se acha clla qislnhuida Fx' lcGes o 
rior grandes fazendas, rices proprietarimZ no inte- 
seus escravos e de alguns aggregados • sS 1'jrca,Jos de 
exercem a vcrdadeira inlluencia ra cleicaQ0 ii -3 ?s due 
trioto dentro do qual se exerce cssa accSo nZ 0 dis" 
quern sao os arbilros della. Nao veem os nobres se"®1.'"1® 
que, em vezdeaugmentarem as garamiasaoeleito cs 

nao soberanamente dependnntc da inlluencia d •' 0 l0r" 
ses de um ou oulro desses polenlados ? N'c 03 lnlercR- 

^ncpnlnnpn pnm Apsnirilp Up   . SCfA ttlais 
mais 

feprc- 

oonsentaneo comoospirilo do nossas in i' SCra rriais 
.ara o candidato, que 

lnas a opin.jo de'mnu 

honroso mesmo para 
senlar, nao o intercsse de um 
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ttw, contrabalancada, esclarecida, purificaJa pela combi- 
nacao dos inlerosses de todos? Onde o inconvenienlo quo 
se tern nolado a este respeito ? 

0 nobre senador pola provincia do Para, rcferindo-se 
ao discurso do nobre presidente do conselbo, disse que 
S. Ex. tinha irrogado unia injuria a camara dosdeputa- 
dos de 1855, declarando que a lei que entao se votou li- 
nha sido extorquidaa forga de bayonetas. Ouvi odiscur- 
so do nobre presidente do conselbo, mas nao tenho lem- 
branca de que S. Ex. emittisse esla proposicao. 

0 Sn. presidente do coxsELiio :— Como qucstao de 
gabinete, disse eu. 

0 Sr. mixistro dos negocios estraxgeiros : - A 
questao de gabinete e uma quostao de confianca, em que 
se exige das amigos algutna quebra das convicyoes, mas 
uma quebra em favor de prindpios que se desejao con- 
quislar. 

Enlre questao de gabinete e forya de bayonela, a quo 
se referiu o nobre senador que acaba de fallar, lia uma 
differenya immensa, e por eonseguinto sua accusacao e 
inlciramen'.e infundada. 

Disse mais o nobre senador pelo Para que o Sr. pre- 
sidente do conselho se tinha cxpressado de uma maneira 
inconvenionte, qualificando de anarchica a lei de 1855. 
Seiihores, o que o nobre presidente do conselho disse foi 
que a lei que se prelende reformar podia dar logar a actos 
deanatcbia, e cm verdade dcrao se cm algamas provin- 
cias factos destr ordem. Dizer que uma lei pdde dar lo- 
gar a ados deanarchia nao e dizer quo ella ti anarchica. 
Ainguem negara que as leis que teem de ser cxeculadas 
pela populagao, como acontece a respeito da lei eleitoral, 
possao dar logar a scenas dessas, sera qse a responsabili- 
dade dos factos deva recahir sobre os autores da lei e 
sobre os seus sustenladores, porque tacs resultados depen- 
dem muito do estado da sociedade. 

Portanto, Sr. presidente, nao achando eu proceden- 
eia nas proposicoes que o nobre senador pela provincia 
do Para a-aba de expendcr, nao Ihe acho tambem ra- 
zaoalguma para dcclarar que nao qucr tomar parte na 
discussao por causa da medida que o senado adoptou no 
sabbado. 

Sr. presidente, fomos a. cusados rauitas vezcs por nao 
entrarmos no debate desle projecto ; mas o senado per- 
miita que eu Ihe recorde quo o governo, seropre que 
tem sido chamado pela nobre opposicao para discutir 
qualquer materia,tem correspondidoaesse appello, se nao 
com a intelligencia e illustragao de que sao dotados mui- 
tos dos nobrcs senadorcs, ao menus com apratica da admi- 
nistracao, e da melhor maneira que tem sido possivel. Se 
tia discussao desle projecto o governo deixou de tomar 
parte, foi porque o Sr. presidente do conselho nao podia 
estar preseiile e a mim nao mo compete tomar a direcfao 
politica.epor conseguinte nao devia anlccipar-me a S. Ex. 
Alem disto, devo dizer ao senado que o modu por que a 
nobre opposicao comecou a discutir csta maleria, prote- 
landu-a por meio de requerimentos amiudados, causou- 
mc um pezar tao profundo, Sr. presidente, que me tirou 
todo o desejo de entrar nesta discussao. 

lerminando aqui, peco desculpa ao senado por ter- 
Ihe roubado o tempo com as poucas observaydes que 
acabo de tcr a honra de submeller a sua considera- 
fao, mais como protesto contra algumas assergfles feilas 
pelo men nobre amigo senador pela provincia do Para, 
do que como novos esclarecimenlos trazidos a dis- 
cussao. 

" sfi. YASCONCELLOS :—Sr. presidente, limitar- 
mt- tei a muito poucas palavras. 0 empenho manifeslado 

pela adopgiio do projecto da reforma eleitoral, a ameaga 
formal do que raedidas ainda mais rigorosas do quo 
aquellas que se tomarao na sessao de sabbado sorao vo- 
ladas, seporvenlura estender-se a discussao do assumpto 
que ora occupa a attcngao do senado, aconselhao-me que 
eu me sirva da palavra principalmcnle para pedir a 
V. Ex. liccngapara rotirar asemendas que bavia mandado 
a mesa; nao quero. Sr. presidente, concnrrer de nenbum 
modo para que so rcproduzao no senado as scenas dc que 
ello foi Iheatro na sessao dc 11 do corrente, nao quero 
expor a novo ludibrio o syslcma parlamentar. V. Ex. 
ha de concordar comigo que o discurso quo foi calcnlado 
com antccedemia para arrancar-se entre gritos turnul- 
tuanos a reforma do rcgimcnto e o discurso mais violenlo 
que tenho ouvido na tribuna, no Drasil, e niio sei so 
mesmo fdra do paiz. 

0 Sr. Silveira da Motta : —Ob, senhorcs 1 Com 
elfeito. 

0 Sr. Vascoxcellos ;—Nao qnero occupnr-me agora 
desse discurso; elle sera publicado, ea ojiiniao publica, 
da qual lanto hoje se escarnece, o sabera apreciar. Cliar- 
latao, devo contentar-me com o epilheto com quo aprouve 
brindar-se aquelles quo fazem ohscrvagOes, cmbora as 
mais comedidas, para manter no senado a posigao ole- 
vada que a constituigao Ihcsdestina. Grande foi a mercti 
em nao se nos levar datjui a bayonela calada. Ohngon- 
me tambem, Sr. presidente, a tomar a palavra uma 
proposigiio proferida pelo nobre presidente do conselbo 
de ministros: S. Ex.,referindo-se a men anterior discurso, 
no qual eu havia dilo—que receiava, allentas as manifes- 
tagues de S. Ex., que a camara fiitura fosse delta sob a 
intluencia dc alTeigoes minislerines—, S. Ex. referiu-so 
a factos da eleigao do anno do 1856, e as instancias quo 
alguns delegados do governo lizerao para sercm clcitos 
nos districtos porque so propunhiio candilatos, e quo o 
ministerio dessaepoca nao abandonou essas candidaturas, 
apoiou-as, e fez com que lacs candidatosvicssem a camara, 
e isto sem duvida em consequencia de llgngOes pessoaes. 

Nao sci se o nobre presidente do conselho sc referiu 
ao orad ir que agora se dirige ao senado; se tal foi a in- 
tengao do S. Ex., pedir-Ihe-hei licenga para observar que 
nao solicitei entao apoio official em favor da minba 
can lidatura. Eleito deputado pela provincia de Minas- 
Geraes desde 1852, en enlcndi que nao era uma prehm- 
gao desarrazoada o procurar obtcr o snlTrngio pelo dis- 
triclo do mou nascimento; o que eu pedi, e aqui estao 
na casa creio quo os Srs. ministros quo o podem dizer 
(nao sei se algum e desse tempo), foi sdmenle que o go- 
verno nao tomasse uma dircgao tal que por forga da in- 
fluencia governamental fosse eu cxcluido, quando cslava 
cm uma commissao do mesmo governo e nao podia 
achar-me ii fronto da eleigao  

0 Sr. Ferreira Pexxa .—Apoiado. 
0 Sr. Vasgoxceli.os:—... e, seSS. EExs. entondiSo 

dever oppdr a minha candidatura a forga official, o uuico 
favor que esperava mereeer entao era a demissao do cargo 
qne exercia, para poder ir pleitear a minha eleigao, au- 
xiliado por amigos que na ausencia mesmo me coadju- 
varao. 

0 Sr. Silveira ha Motta da mn aparle. 
0 Sr. Vascoxcellos : Nao sei a quem se rcfcre; 

se p-'iile, conteste o que estou dizendo. 
0 Su. Silveira da Motta:—Estou contestando ja. 
0 Sr. Vascoxcellos:—Contesta scm conhecimcnto 

dos factos, e nenhum valor tem essa conlestagao; estou 
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referindo f.ictos <lc quo o nobre senador o Sr. marquez de 
Caxias pi'ide dar testemunlio, quo conhece o nohre sena- 
dor pcla provincia do Amazonas, que era prcsidente da 
provincia ile Winas-Geraes; elles que digao so me servi 
llo meios reprovados para me fazer eleger pelo 1° districto 
olcitoral da provincia de Minas-Geraes. 

O Sn. Silveika da Motta .—Xaoprecisava solicilar, 
acredito. 

f) Sn. TcixEinA de Souza:—Mas foi apoiado pelo go- 
verno. 

O Sn- Ferreira Penna: — Nao basm dizc-lo; e pre- 
ciso qnc 0 Prove c t'eclare de que natureza foi esseapoio. 

q gR. fresidente do conselho:—Xao era possivel 
que receiasse do Sr. Fcrrerra Penna. 

0 gn. Ferreira Penna: — Cerlamente. Nem a can- 
didatura do Sr. Vasconcellos precisava da inlluencia do 
povcrno para scr suslenlada; era um candidate muilo 
digno. 

0 gn. Silveira da Motta: — De ccrto. 
0 gn. Vasconcellos; — Esta discussao naoe propria 

i occasiao (apoindos_);eu quizsdmenlereclificar um facto, 
o nobre senador por Minas-Geraes quo acabade declarar 

0 no eu tive 0 aP0'0 Jo governo esta na obrigagaode o pro- 
- u- c naoscrafacil moslrarquo.ouo ministerioquegover- 

v'a eu lao o paiz, ou o nobre senador pela provincia do A mazonas, erao capazes de impdr candidaturas na pro- 
pria Je Minas-Geraes. VJU^14 

0 gn. Ferreira Penna: —Eslimarei que se apon- 
0s ineios por que sustcntei qualquer candidatura; 

' ecorJ0'me *)era t'os f'Xctos e estou prompto a explica-los. 
0 gn. Vasconcellos: — Por conseguinte, se, como pa- 

o nobre prcsidente do conselho se referiu ao orador rece 
iue e agora falla, nao foi justo, ou nao esta sufficiente- 

1 (,nte esclarecido; e eu posso trazer ao scnado, se a isso 
r'1 obrig-tJ0' documenlos que provem a exaclidao do que 
venl'O ^ dixer. 

0 gn fresidente do conselho; —Eu acredito nas 
palavr^ de V. Ex. 

q SR- Vasconcellos: — Porlanto, Sr. presidente, 
n eu <1U1Z na <>crasiao em que fallei, dirigindo-mc ao 

n®1 presidente do conselho, assevcrar que S. Ex. pro- 
n' la illegitimamcnte candidaturas, nem pretendo agora 
te8cr jnr factos quo possao de maneira alguma incommo- 
roCO

alguem nesta casa. 
n no^rc £enador pcla provincia da Bahia, que ba 

c0 fallou, dissc qlle na(ja tinlia bavido na la e 2" 
P.0 uSSaO quo digno fosse de s^ria resposla por pirtc do 
d'^^riio d11® u'K"ns oradorcs que tinbao fallado limita- 
^ se i'1 1" discussao a analyse do projecto, que oulros, 
r "e ;ip'is esses se enunciarao, repclirao apenas o que ja se 1u

vja dilo; entretanto o scnado obsenou que o nobre 
'ia .nior consumiu duas j)0as horas em responder a esses 
a%cUrs03' 1ue_a''as nao eonlinhao materia digna de res- 

sia ' ' k"" "a
1
0 1uero o cupar-me cm responder ao no- 

P genodor pela provincia da Bahia; iria fura do men 
osito; direi npenas que, se o estado do nosso paiz 

Pr
t' lamenuvcl, P'oceUendo-se nelle a eleigao por dis- 

^ ■ .loSi a conscduenc'a logica a deduzir-se do discurso If'p, E"- ^ 0 reSresso ao antigo systema eleitoral... 
cn. presidente do CONSELHO: — Xao. O J 

gn- Vasconcellos:—.. porque, so as pequenas 
;,-icS cloitoraes nao mandao as camaras senao cleitos 

,'UIainPanar'0' Pote,"adosde aldfia, nesse caso cumpria 

restituir a anliga intensao ao nosso modo do eleicao, afim 
de que cessasse esle inconvenienle. Eu nao desconhego, 
Sr. presidente,os obstaculos que a uma boa cleigao oppoem 
algumas leis que nem de leve se rctocarao, que ahi sub- 
sistem; o que quero significar e simplesmente que todos 
aquelles que enlendem que a cleigao por provincias e a 
unica que pudo mandar os ver ladeiros represcutantes dos 
inleresses nacionaesas camaras, esses nao devem conten- 
tar-se com a mcdida que agora se quer fazer adopuir, 
devem serlogicos, e concluir que so a eleigao por provin- 
cias significara no sen conceito a verdadeira expressao da 
vontade nacional, revogada complctamenle a lei de 1855. 

Senbores, o governo, pelo orgao do seu presidente do 
conselho, manifesla que esta lei e indispensavel, embora 
divirja um pouco desta opiniao o nobre ministro de es- 
trangeiros, que ba pouco acabou de fallar, e que confes- 
sou  

0 Sn. MINISTRO DOS negocios estrangeihos :—Que 
nao julgava indispensavel a lei quando foi proposta. 

0 Sn. Vasconcellos:— — que nao julgava indispen- 
savel a leti quando foi proposta. Senbores, 6 fora de duvida 
pelo que se passou nacamara dos deputados, pelos factos 
que aqui se teem dado, e sobretudo pelo atlenlado da ses- 
sao de sabbado, que o governo esta disposto a fazer passar 
esta lei, custe o que custar. 

0 Sn. MINISTRO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS:   PelOS 
meios legacs. 

0 Sn. Vasconcellos: — Sedejustos; todos os meios 
do governo parlamentar deveis emprcgar, uma vez con- 
vencidos de que uma medida e necessaria a boa admi- 
nistragao piiblica. Eu naovos contesto csledireito; pelo 
contrario, acharia que ncste caminho a vossa rosolugao 
era a mais sensata, amaisdigna dos cargos quo occupais; 
mas o procedimcnto que houvc no senado no dia 11 de 
agosto de 18G0 ha de ficar commemorado como prova 
irrecusavel de que a meios parlamentares se nao recor- 
reu, mas se atropellarao mui clara efrancamente as for- 
mulas que garanlem a libeidade da tribuna, que nao se 
qner, nao se tolera mais o uso da palavra (nao apoiados 
e apoiados), volada uma medida, que cu nao posso qua- 
lificar mclhor de que o nobre senador, mcmbro da maio- 
ria, medida que nao e sd uma violencia, 6 mais, d um 
escarneo. 

0 Sn. Silvbira da Motta: —Nao ha tal. 
0 Sn. Vasconcellos:—Sr. presidente, paro aqui. 

Pego liceng.a para retirar as emendas que maudei; as que 
ainda nao forao apoiadas, pego parlicularmente a V. Ex. 
m'asenvie; e, quanlo as primeiras, pegoa honradamaio- 
ria que consinta na sua retirada, visto que o governo nao 
quer de modo algum que a proposigao se emonde ; a 
cmenda imporla reflexao, madurcza ; e esta lei e filha 
da imaginagao, do enlhusiasmo 11 

Tcnho dilo. 
As emendas forao retiradas com consenlimenlo do 

senado. 
0 SR. D. MANGEL : — Felizmenle, Sr. presidente, o 

famoso requerimcnlo das seis assignaluras foi approvado 
quando nds (fallo em meu nome e no dos meus amigos 
quo teem combalido o projecto) linhamos lido ocasiao de 
manifcslar a nossa opiniio a rcspeito das negocios impor- 
lantes que teem occupado a attengilo do senado, quando 
nds ji linhamos cxposto perante o paiz os verdadeiros 
motivos pelos quacs mio podiamos dar o nosso votoa 
proposigao da oulra camara alterando as leis de 1840 e 
de 1855. 

45 
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Agora ja podemos yotar silenciosamente, agora ja po- 
demos, semtantocusto, soffrera violencia que senosfez, 
agora ja o paiz vai ficar habilitado para examinar os dis- 
cursos dos que sustentarao o projecto e dos que o com- 
Laterao, agora ja o paiz vai ficar habilitado para proferir 
a sua sentonfa. 

Senhores, eu entendo que talvez a resposta mais cabal 
e categorica que poderiamos dar a medida que passou 
sabbado, depois de uma sessao tempestuosa, era que a trica 
nos prohibiu de combater o famoso requerimento (quando 
1'allo de nds refiro-me ao Sr. Souza Franco e ao immilde 
orador que agora occupa a attencao da casa), digo depois 
que a trica conseguiu que nds nao pudcssemos combater 
o requerimento  

0 Sr. presidente : — A palavra trica nao 6 parla- 
mentar. 

0 Sr. D. Manoel : — Pois va atactica. 
0 Sr. presiuente ; — E' uma deliberagao da casa, a 

que e necessario curyar-nos. 
0 Sr. D. Manoel : — Nao me curyo, nao me quero 

curvar, obedeco. 
0 Sr. presidente ; — E' nesle sentido qne eu digo. 
0 Sr. D. Manoel ; — Obedeco, mas nao me curvo ; 

esta cabega, sempre elevada, nao se curva a yiolencia. 
0 Sr. presidente : — Curvar-se e obedecer. 
0 Sr. D. Manoel : — Nao e tal, porque eu nem res- 

peito a tal decisao ; sd se respeita o que e digno de res- 
peito. 

0 Sr.'presidente : — Nao 6 licito fallar contra o ven- 
cido. 

0 Sr. D. Manoel : — Nem estou fallando contra o 
yencido, mas, declaro alto e bora som, nao curvo minba 
cabeca, esta cada vez mais alia e mais elevada. 

Depois que se empregou a tactica para tolber a pa- 
lavra, dous senadores se virao impossibilitados de 
responder a esse discurso violento, indtgno desta casa, 
com que fomos aggredidos do uma raaneira insolita, e, o 
que e mais, quando se sabia que nds nao tinhamos a pa- 
lavra ; digo depois de tudo isso nds deveriamos talvez 
responder, retirando-nos da casa, e nao voltando ao senado 
em todo o resto desta sessao;maso meu nobre amigo, se- 
nador pela provincia do Para, disse bera: « Temos obri- 
gacoes que nos impoe o nosso raandato, e necessario 
cumpri-las. » Enlao, Sr. presidente, nds nos conten- 
laremos talvez com o voto symbolico ; en. pela minba 
parte, poucas vezes occuparei a tnbuna; tambem para 
isso accresce o meu estado de saude, que e cada vez mais 
precario, gracas principalmente, ou unicamente, ao 
grande trab^Jbo que lenbo lidonapresentesessao, fallando 
boras e boras, d verJade, mas para um unico 11m, 
eu o confesso, para poder preslar ao meu paiz um 
servico, para condescender com os desejos de mui- 
tos bomens honrados, bonestos, mesmo desta casa, 
que. afagando-me, apertando-me a mao, me diziao ; 

Vocfi com effeito torn tido uma tarefa ardua, tem-se 
fatigado muito, mas tem prestado ao seu paiz um re- 
levante service. » Na casa esta o senador, um dos bo- 
mens notaveis do paiz, que so dignou usar destas ex- 
pressoes benevolas, sentado em frente de raim, naquelle 
logar onde esta agora nao sei quem, porque nao vejo. 

0 Sr. visconde de Itaborahy; — Se falla das !o- 
terias e uma verdade. 

0 Sr. D. Manoel : —Acaba de dizer o nobre sena- 

dor, a quem eu tinha a honra de referir-me, que a res- 
peito das loterias 6 exacto. Portanlo, eu occupei boras 
e boras a altencao do senado, envidei todos os recursos 
que o regimento me concede, para evitar, digo-o franca- 
menle, como disse mais de uma vez, para obstar a pas- 
sagera do projecto relativo as loterias concedidas ao 
theatro lyrico; mas o meu fim nao era embargar 
medida nenhuma do governo, nem eu poderia jamais, 
bomem de ordem como sou, querer, por exemplo, 
prolelar a discussao das forcas do terra e de mar, 
do orcamento, para que nao passassem nesta sessao. 
Demais, eu nao tenho mais forcas physioas. V. Ex. 
sabe que eu nao gosto de fallar sentado, eu so gosto 
de fallar em pe, e entrelanto tenho-me visto na ne- 
cessidade de continual' a merecer o favor do senado, fal- 
lando sentado, contra os meus desejos, contra os meus 
habitos, e aid contra o interesse de um orador, porque, 
senbores, o orador nao falla bera senao em pe ; portanlo, 
a medida quefoi approvada nasessaode sabbado einulil. 
Nos nao podiamos nem queriamos deixar o governo sent 
as medidas annuas; foi o Sr. presidente do conselbo quem 
me obrigou ate a collocar-xne em opposicao, porque foi 
o Sr. presidente do conselbo quem pediu a V. Ex. desde 
o principio para dar para ordem dia o projecto sobre 
loterias. 

0 Sr. presidente do conseliio : — Nao e exacto. 
0 Sr. D. Manoel : — E' exa' tissimo, e so nao i exac- 

to, eu invoco a autoridade do Sr. presidente do se- 
nado. Esta calado ? E' tao exacto, senbores. tao cer- 
to isto, que uma folha publica, uma folha que se pu- 
blica poriodicamente, que e rauilo bem escripla, re- 
petiu atd as palavras do Sr. presidente do senado 
quando, depois de levantar-se da cadeira, lendo dado 
para a ordem do dia o projecto a rospeito das loterias, 
disse na presenca de alguns ompregados da casa (eu 
lambem estava presente): «Estou envergonhado » ; epor- 
gnntou-lhe um empregado da casa: « De que, Sr. presi- 
dente? » "De ter dado para a ordem do dia o projecto das 
loterias para o theatro lyrico. » Uma folba publicou 
cstas palavras, de certo nao referiu um facto inexacto, 
Tal era, senbores, a conviccao em que estava o pre- 
sidente do senado de que nao devia dar para a ordem 
do dia semolbante projecto ; a sua razao, a suaconscien- 
cia, a sua probidade, reprovavao um tal procedimento, 
principalmente tendo prctorido projeclos de loterias con- 
cedidas para fins pios, como reedilicacao de igrejas, casas 
de caridade, etc.; projectos que estao na casa bacincoou 
seis annos, sem que ate hoje tivessem andamenlo. 0 Sr. 
presidente do senado foi condescendente com o Sr. mi- 
mstro da fazenda, que mostrava empenbo pelo pro- 
jecto das loterias para o theatro lyrico. 

Portanlo, t? fdra de duvida que o Sr. presidente deu 
para ordem do dia o referido projecto unicamente a pc- 
dido do Sr. ministro da fazenda, e na casa esta quem o 
ouviu fazer o pedido ao Sr. presidente. 

Se o Sr. ministro da fazenda nao lomasse tanto a peilo 
a causa do theatro lyrico, eu nao teria feito tantos re- 
qucrimontos de urgencia; nao teria fallado tanlas boras, 
para embargar que entrasso em 2" discussao a proposicao 
da outra camara elevando a 24 o numoro de loterias con- 
cedidas a empreza do theatro lyrico da corte. 

E' tanto mais digno de censura o procedimento do Sr. 
presidente do conselbo, porque S. Ex. tinha escripto no 
seu relatorio as scguintes palavras: « 0 numero das lote- 
rias autorisadas, sobre avezar a populafdo ao jogo, 
jd tem produzido nao pequenos inforluniot.» Desde 
agosto do anno passado quo emprego todos os esforjos 
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para obstar a adopcao da proposifao; e, se ella passou 
cste anno em la discussao, foi por sorpreza que se 
me fez. 

0 nobre senador pelo Rio do Janeiro, o Sr. visconde 
de Ilaborahy, concorda inteiramente com a minhaopiniao 
sobro loterias; oulro illuslre membro pelo Ceara chegou 
a persuadir-se que a maioria do senado eslava disposta a 
negar oseu volo a proposifao; mas eu estava sempre re- 
ceioso, mdrmente depois que ella foi approrada em la 

discussao, e por isso me esforcei para impedir que ella 
cntrasse na 2a, lembrando-me das bellas palavrasde Tito 
Livio a respeito de Fabio chamado cunctator •qui cunc- 
tando nohis reslituit rem. » 

A demora dari tempo a pensar-se nos terriveis effeitos 
da paixao aleatoria; a demora faria com que a opiniao 
publica so fosse todos os dias pronunciando contra o jogo 
da loteria ; a demora ia consumindo o tempo da sessao 
com objoctos urgentes, como as leis annuas ; a demora 
emfim poderia conseguir o que se obteve o anno passado, 
o adiamento da proposicao por raais um anno. 0 pensa- 
raento quo mo occupava dia e noite era o de acabar com 
um jogo lao funesto, reprovado pela civilisacao, pela 
moral e pela religiao. Assim o declare! a muitos mem- 
bros desta casa e aos Srs. ministros. 

Nao altendi a commodos nem a descanso, nem a saude; 
a tiido dei de mao para levar adiante o meu projecto, 
a minba idea favorita. Fiz alguns requerimentos, nos 
quads pcdi sempre que se tratasse de objectos imporlan- 
tes, alguns dos quaes forao recommendadosa altenoaoda 
assemblda geral na falla do llirono. Um dos requeri- 
mentos foi approvado por grande numero de votos; porem 
os outros nao forao bem succedidos. Nunca desanimei, e, 
proscguindo no meu proposito, lancei mao de todos os 
meios concedidos pelo regimento, para que nao entras- 
se em 2a discussao a proposicao referida. 

Nunca eneonlrci senao elogios ao meu procedimenlo re- 
lativo as loterias; lenbo certeza deque o meu nome 
tern sidoproferido por muitos bomens de bem, com estima, 
respeito e gratidao. Ate em certo logar.... mas eu nao 
posso dizer ludo, porque m'o vedaonosso regimento. 

Agora, Sr. prcsidente, minba rnissao esta acabada, 
niio lenbo mais meios de evitar que a proposicao entre 
em discussao. Aiuda confio que o senado Hie ha de negar 
o sou voto, para nao arrostar a opiniao publica, quo esta 
toda pronunciada contra a proposicao e contra o jogo da 
loteria. , 

Nao & possivel rcsistir a violenexa praticada sabbado; 
nem mesmo,quarido tivessemos forca, poderiamos contri- 
bnir para quo V.Ex., Sr. presidente, licasse nessa ca- 
deira por cspaco de seis boras, talvez so, com um untco 
senador que occupasse a iribuna. Se de 1 as 2 boras da 

/ tarde jd o senado tem poucos membros, quanto mais du- 
rando as sessSes aid as 5 boras? Que violencia, que es- 
carneo,como bem disse o nobre senador por Minas-Gcraes, 
o Sr. Souza Ramos, no discurso proferido na sessao de 
sabbado, discurso quo Hie faz grande honra e que e um 
documento aulentico de sua imparcialidade, justica e 
moderacao, discurso que cu considero a mais acre cen- 
sura feita a maioria, que o ouviu em silencio, sem nem 
soltar um aparte, discurso quo e a mais eompleta justi- 
ficacao da minoria, que tao bem tem seryido ao paiz 
nesla sessao. 

Uisse isto, Sr. presidente, para fazer a defesado meu 
procedimenlo pcrante o paiz, nao pcrante o senado, Noste 
caso averbo a maioria de suspeita, e unicameute me sub- 
metto a dccisao do paiz real, do tribunal da opiniao pu- 
blica, perante o qual lambem ba de comparecer a maioria 
do senado, para justificar o voto que deu ao famoso re- 

querimenlo das seis assignaturas e a fina taclica do 
Sr. 3° secretario. 

Dada, porlanto, esta breve explicacao,justificado o meu 
procedimenlo, que tantas vezes tem sido censurado nesta 
casa, eu devo, Sr. presidente, hojo ainda agradecer a 
um illustre senador pela provincia de Minas-Geraes as 
poucas palavras que proferiu na sessao de sabbado. 
S. Ex. disse bom: « Quantas vezes nesta casa o sena- 
dor pela provincia do Rio-Grande do Norte tem dito que 
o seu fan e obstar a que passem as loterias concedidas ao 
theatre lyrico ? » Era uma resposta as aggressdes que se 
me linhao feito nesse discurso yiolento, cbeio de falsi- 
dades, e indigno de um bomem que occupa posicao tao 
elevada. Eu nao podia, Sr. presidente, tomar a minba 
defesa, porque,quando pedi a palavra, o Sr. presidente que 
enlao occupava a cadeira, o Sr. Euzebio de Queiroz, me 
disse logo : « Yds nao podeis mais fallar » ; mas o 
nobre senador pela provincia de Minas-Geraes (fallo do 
Sr. Souza Ramos) teve a bondade de dirigir essas qua- 
tro palavras ao senado era minba justificagao. 

0 Sr. pbesidente : — Mas eu nao posso deixar de 
lembrar que nao d isto textualmentc o projecto em dis- 
cussao. 

0 Sn. D. Manoel : — Eu quiz ja fallar nas loterias, 
para nao tomar a palavra quaudo entrarem em discussao, 
o que vai ja ter logar. 

Mas, obedecendo a V.Ex., dirci que a resposta ao dis- 
curso imprudenle, cbeio de ataques a maioria de ambas 
as camaras, e de insultos a memoria do Sr. marquez de 
Parana, esta dada pelo illustre senador pela provincia 
do Para, e por todos os senadores que combaterao a pro- 
posicao sobre a reforma eleitoral. 

E' notavel a paciencia e longanimidade com que a 
maioria do senado ouviu ura dos mais imprudentes e ate 
insensatos discursos que possa proferir um minislro da 
corba. 

Pois bem, flque a maioria a gloria de nao ter profe- 
rido nenhum aparte para protestar contra tantas impru- 
dencias, tantas injurias, tantos apodos cuspidos no rosto 
da maioria de duas camaras, lancados nos rcstos mor- 
taes do homem que Hies fez tantos beneficios, que os 
sustentou com a sua palavra e com todos os recursos 
de que dispoz. E' mais um padrao de gloria que a 
maioria do senado levantou ; d uma consequencia do 
ado pralicado na sessao de sabbado. 

E nao poderei eu hoje repetir as palavras de um illustre 
senador por Sergipe:—Pobre senado ? Sim, o senado 
(era medo da bayoneta ealada, de que nos fallou hoje o 
Sr. presidente do consellio, c por isso nao respondeu, 
nera em apartes, ao que e lie disse. Se o discurso appa- 
recer tal qual foi proferido, o paiz sabera a que ponto 
subiu a imprudeucia, a audaria e a insensatez do Sr. 
presidente do consellio. 

0 Sr. ministbo dos negocios estbangeiros ; — Ja 
expliquei isso. 

0 Sr. D. Manoel; — Nao cxplicou, nem e capaz 
de explicar. 

0 Sr. ministbo dos negocios estbangeiros: Foi 
uma prova de confunca que se exigiu. 

0 Sr. D. Manoel- —Y. Ex. nao pdde approvar 
isto porque o seu caracler e outro. V. Ex. 6 moderado 
e sabe guardaras convenxencias de mjnistro, mas nao as 
sabe guardar o seu companbeiro presidente do consellio. 

0 Sr. ministbo dos negocios estbangeiros; — Nao 
faltou. 
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0 Sn. D. Manoel: —Faltou e vai faltando, e e uma 
felicidade que en esteja pouco disposto a continuar na 
discussao, porque hayia de fazer o que disse ha poucos 
dias, havia de quebrar essa palmatoria com que elle 
pretende castigar os poucos membros desta casa que 
onsao levantar sua voz para fazer redexues sobre os 
objectos submettidos a discussao, havia de pegar nessa 
ferula, faze-la em pedaoos e atira-la por essas janellas 
fdra. 

Voto contra a proposigao. 
Julgada a materia sufDcientemonte discutida, e sub- 

metlido a votagao o art. 1°, passou com todos os seus 
paragrapbos, ficando pfejudicadas as emendas. 

Seguiu-se a discussao do art. 2°, que passou sem 
debate, e por fim a proposigao para a 31 discussao. 

0 Sr. presidente do conselho requereu entao urgen- 
cia, que foi apoiada e approvada, para se verifxcar tal 
discussao na seguinte sessao. 

LOTBRIAS PARA 0 THEATRO LYRICO. 

Entrou em 21 discussao a proposigao da camara dos 
deputados elevando a 24 o numero das loterias jacon- 
Adidas ao theatro lyrico desta cidadc. 

0 SR. D. MANGEL:— Eu direi muito pouco ; o que 
queria dizer ja aprovoilei a occasiao que me offereceu a 
discussao da proposigao que acaba de ser approvada 
para o fazer. Senhores, o meu voto nao pode ser desco- 
nbecido ao senado, nao entro em pormenores, nao qucro 
discutir, quero so referir um facto para que o paiz o 
possa apreciar devidamente. 

Na camara dos deputados bouve quem otTerecesse uma 
emenda consignando nella o objecto que esta na pro- 
posigao ; o Sr. presidente do conselho interpoz a sua 
opiniao approvando-a, 

Na votagao qualro illustres ministros se levantarao 
paraapprovar a emenda ou artigo additivo; mas o bom 
scnso da camara negou-llxe o seu voto, e disserao-me 
que bouve 32 volos a favor e 54 contra. Islo prova o 
comportamento do ministerio relativamente as loterias 
para o theatro lyrico. Siga o senado o exemplo do ou- 
tre rarao do poder legislative, e negue o seu voto a pro- 
posigao que esta em discussao. 

Antes de concluir pedirei licenga para referir o se- 
guinte facto: Um dos homens mats notaveis do paiz, 
conversando com um amigo a respeilo de certo indivi- 
duo, disse: • Nao desconbego que F. tern talento e li- 
gao, mas fallao-lhe juizo e outras qualidades para poder 
ser rainislro de estado. Se elle as tivesse, eu o teria con- 
vidado para uma pasta. » Elle nao pddo nem deve oc- 
cupar jamais um logar nos conselbos da corda. 

Voto contra a proposigao. 
0 SR. PI.MENTA BUENO (pela ordem): - Sr. presi- 

dente, creio que a bora da sessao esta finda, e que a 
medida adoplada no sabbado,de prorogar-se a sessao, niio 
tern applicagao senao a discussao da lei eleitoral. Sem 
duvida nao podia estar na intengao dos que votarao por 
essa prorogagao quo tivessemos de prolongar nosso tra- 
balho ate quatro oucinco boras para uoiar loterias para 
o theatro lyrico, havendo alias tantos outros projectos de 
tanta importancia ; nao repare, pois, V. Ex. que me re- 
tire. 

0 SR. FERRAZ {presidente do conselho): — 0 no- 
bre senador pela provincia do Rio-Grande do None acaba 
de referir-se a um homem que  

0 Sr. D. Manoel ;—Se V. Ex. quer, eu digo quem e. 

0 Sr. presidexte do conselho;—0 senadotodocom- 
prehendeu... 

0 Sr. D. Manoel ;— Nao sei se comprehendeu. 
0 Sr. presidente do conselho;— Sr. presidente, 

eu declaro francarnonte quo nunca aspirei servir ao meu 
paiz senao com pessoas que tivessem confianga em mini ; 
nunca procurei, nao quiz nunca ser ministro de estado; 
quando fui convidado em 1848 o recusei. La o avaliar 
este ou aquclle a minha capacidade, repito o que disse 
outro dia, sdmente quero o juizo de quem com juizo c 
sem paixao me ler. Nos logares que tenbo servido tenbo 
procurado mostrar as rainhas boas intengdes  

0 Sr. visconde de Abaete':—Tern provado. 
0 Sr. presidente do conselho : —   e se nao 

as tenbo traduzido em faclos e porque a minlia capa- 
cidale ediminuta; tenbo foito os maiores sacrificios  

0 Sr. D. Manoel : — Se deseja saber quem e o autor 
do dito eu declaro. 

0 Sn. presidente do conseliio : — Servi em uma 
provincia ao gabinete de 4demaio, c os seus membros, 
quev.johoje, nao em sua totalidade, mas em parle, 
oppostos ao gabinete actual, sao teslemunbas da maneira 
por que proccdV. nao deshonrei o cargo que me foi con- 
(iado pelacorbai. . 

0 Sr. Vasconcellos: — Apoiado. 
0 Sr. presidente do conselho:—.... niio desbonro 

o cargo que tenbo  
0 Sr. visconbe de Abaete ■ — Aocontrario. 
0 Sr. presidente do conselho: .... erabora digao 

o que quizerem, embora digao que nao tenbo capacidade 
para o dirigir, embora eu nao meroga o conceito do no- 
bre deputado, que ate ha poucos dias suppunba merecer; 
e infelicidado minlia. 

0 Sr. I). Manoel; Niio sou deputado, sou sena- 
dor, faz sua differenga: o deputado morre, o senador 
nao morre. 

0 Sr. barao da Boa-Vista■—Oxala que nao mor- 
resse 1 

0 Sr. presidente do conselho: — Mas qual de nds 
nao tem sido victima do nobre senador? 

0 Sr. D. Manoel: — Nao me chamc para esse terre- 
no que nao quero. 

0 Sr. presidente do conselho; — Poj- consoquencia, 
eu fico tranquillo com a minba consciencia. Prezo a 
amizade de todos, prezo o conceito do todos, mas nao 
mendigo o conceito de ninguem. 

Quanlo as loterias, Sr. presidente, eu devo deciarar 
ao senado que pelo gabinete de 4 do inaio foi prorogado 
o conlralo , e eu cntendo que essa prorogagao compre- 
bende implicitamente a promessa de subvongao com o 
producto de loterias. Quando entrei para o ministerio 
puz em duvida isso, mas vorifiquei que assim era. 0 
governo nao tomi a peito a passagem desta ou daquella 
medida se nao e justa, nao faz pressSo sobre amigos, mas 
a maioria do senado dove altender ao quo e justo e ao 
que niio b justo. 

Sr. presidente, e meu parecer que essas loterias devem 
ser concedidas unicamente para o tempo por quo foi pro- 
rogado o eontrato, e, se o senado quizcr, para o futuro; 
mas nao de maneira alguma para despezas feitas ante- 
riormcnte a essa prorogagao do eontrato, porque o resul- 
tado sera gastar-so o producto destas loterias e tor-se no 
futuro necessidade de maior sacrificio. 
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Eis aqui qual e a opiniao do governo ; esta opiniao foi 
manifestada por mini na caraara dos Srs. deputados,e em 
apartos cu tenbo-o dilo aqui; o que nao posso, po- 
rdm, por maneira alguma louvar e o seguinle •— que 
se queirafazer mal a actual companliia para depois alguns 
espcculadores tomarem conta do todo o seu material por 
um preco baixo, diminuto. Kao aalio nccessario que se 
fafao espei ulacoes a nossa custa. 

0 SR. VISCONDE DE JEQU1T1NHOM1A : Sr. pre- 
sulonle, podi a palavra para declarer ao senado que estou 
inteiramente de accordo com o nobre nunislru da fa- 
zenda, presidente do conselho. 

0 Sn- presidente do conseluo ; — 0 nobre senador 
sempro disso isso. 

0 Sr. visconde db Jeooitinhonha ; — Separece ao 
swiado eonveniente o fazer uma emenda a este respaito, 
cu a aceito ; havera o inconvcnienle talvez de nao po- 
dor passar ella na camara dos deputados, alteudendo-se 
ao estado de adianlamento em que se acba a sessao ; mas 
esto inconveniente nao pode deixar do servemido pelo 
cspirilo que domina o ministerio aclual ; elle fara um 
contrato, esse contrato nao sera de forma alguma sem 
condieoes, essas condicSes, muito severas, nuo sera mais 
que de um anno a sua duracao, e assim por diante; e 
desta fdrma flea salvo o projecto, ao mesmo tempo que 
nao sera precisa a emenda, se acaso (como e de presu- 
mir) o sonado tem eonfianca no que acaba de declarar 
solemncmente o nobre ministro da fazeuda. 

0 SR. FERREIRA PENNA : — Tendo, Sr. presi- 
dente,votado em diversas occasiSes pela concessio de lote- 
rias, nao pretendo negar absolutamente as que agora pode 
a empreza do thoalro lynco ; mas, nao estando tambem 
disposto a approvar o projecto lal qual se nos apresenta, 
julguei dever pedir a palavra para explicar o meu voto. 

Sendo certo que a empreza lyrica recebeu durante os 
tres primeiros annos do sou conlrato o auxilio de 12 
loterias annuaes, concedidas por lei, sendo tambem 
certo que um decrclo do governo prorogou esse contrato 
por mais um anno, que hade findar emfeveteirode 1861, 
parece-rae, se nao de rigorosa justica, pelo menos de ma- 
nifesta equidade, concoder a mesma empreza, pelo tempo 
da prorogatjao, um auxilio correspondcnle aos encargas 
quo roalmcnto devao sobre clla pesar, umavez que tenha 
cumnrido o continue a cumprir pela sua pane as obriga- 
coes a que se sujeitou. 

Bern vcjo quo nera pelo conlrato primitivo, ncm pela 
sua prorogaci5o,obrigou-se o governo a conceder ao thea- 
tro lyrico qualquor subvencao pecuniaria; mas ninguem 
podora tambem desconbecer cm boa fe que a empreza 
linha muila razao para es|ierar a concossao de um nu- 
mero mais ou menos limitado do loterias, e para incluir 
em sens calculos cssa verba de rcccita, attendendo, nao 
sO ao que se havia pralicado nos annos anteriores, mas 
tambem a circumstancia de baver-se prorogado o con- 
lrato depois do ter sido favoravelmente acoliiido por uma 
das camaras legislativas o pedido do maior nuraero de 
loterias. 

Considerando a questao deslc modo, c vcttdo que atti 
certo ponto acba-sc moralmento emponbada a palavra c 
a fe do governo pela prorogacao do conlrato, como acaba 
de observar o nobre presidente do conselho, nao duvi- 
daroi votar por alguma emenda que consigne, em vcz das 
27 loterias tie quo talla o projecto, o numero corres- 
pondonlc ao anno da prorogacao do contrato isto c, uma 
emenda quo conccda a empreza aquclla subvencao quo 
ao governo parecer necessaria e razoavel a vista dos on- 
cargos provenionles da mesma prorogacao. 

Ao mesmo tempo, porem, que manifesto esta intencao, 
devo declarar com toda a franqueza que nao concorrerei 
com o meu voto para autorisar a renovacao de sexne- 
Ibantes contratos nos annos seguintes. 

Tenho bora presentes as razoes, os argumentos que de 
ordinario i.e produzem em favor da manutenfao de um 
theatro lyrico subvencionado pelo estado, e nao desco- 
nbeco que em cerlas circumstancias podem ser permitidas 
ou toleradas semelhantes despezas, mas no estado actual 
do nosso paiz parecem-me absolulamento injustifica- 
veis. 

Conboco que a extraccao das loterias e um meio bem 
facil e suave de obter dinheiro, mas.se sdmenle pelo po- 
der legislativo podem ellas ser concedidas, seesse dinhei- 
ro flea a nossa disposifito para ler o emprego que julgar- 
mos mais eonveniente, emliora nao saia directamente do 
thesouro, creio que nao cumpririauios o nosso dever ap- 
plicando-o as despezas de urn tbeatro lyrico, quando as 
casas de oaridade, us malrizes o muilos oulros eslabeleci- 
mentos e emprezas de manifesta utilidade e necessidade 
puhlica reclamao auxilios que nao podemos prestar-ihes 
de outro modo. {Apoiados.) Portanto, se se oflerocer 
uma emenda no sentido que tenbo indicado, dair-lhe-hei, 
como ja disse, o meu voto ..no caso. contrario, teudo de 
conceder tudo ou nada, preferirei a rejeicao absoluta do 
projecto. 

0 SR. SOUZA RAMOS:—Sr. presidente, o Sr. ministro 
da fazenda, presidente do conselho, acaba de informar ao 
senado que o governo prorogou por um anno 0 contrato 
para sustentagao do tbeatro lyrico. Entendo que o se- 
nado nao esta obrigado a satisfazer o compromisso quo 
o governo tomou sem autorisacao compotente; mas, 
quando o senado enlonda de outra maneira, nao o pdde 
fazer sem emendar o projecto sujeito a sua approvagao 
porquanlo este concede, nao 12 loterias que a companliia 
tinba, mas 24; nao pur um anno, mas por tres annos. 
P6do o senado nas circumstancias em que se acba o paiz 
votar 72 loterias, isto e, cerca de 800:000# tirados a 
classe menos abaslada para a sustentagao do tbeatro 
lyrico? Entendo que nao; pelo menos da minha parte 
declaro que voto contra o projecto. 

O Sr D. Manoel {com ironia) : — Pode I pdde 1 E 
mais um padrao quo se ha de levanlar. 

O SR. VISCONDE DE ITABORAHY: —Sr. presi- 
dente, pedi a palavra, nao para fazer um discurso, por- 
que mc acbo ainda muito enfermo, mas para offerecer 
uma emenda, que ja podi ao meu illustre collega o Sr. 
marquez de Abrantos o obsequio de redigir, afim de a 
enviar a mesa. 

O Sr. D. Manoel ; — O que sinlo e nao estar com for- 
gas para expur o quo houve a este respeito. 

O Sr. visconde de Itaborahy: — Declaro quo voto 
conlra o projecto, e por isso nao devia apresentar emenda; 
mas, vendo que pdde acontecer que nao se apresen- 
tando uma emenda o projecto passe tal qual se acba, 
tomo a liberdade de ollerece-la no sentido em que fallou 
0 Sr. presidente do conselho, isto 6, concedendo 12 lo- 
lerias (no caso do que o projecto seja approvado) durante 
o anno cm que o governo prorogou o contrato feilo com 
a empreza. 

O Sr. D. Manoel : — E' bom notar que ate hoje 
uma so lotoria nao foi concedida para obras pias es 
lando ellas na casa ha cinco ou seis annos. E' bom'notar 
isto, que me csquoceu no mou discurso. 

46 
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Veiu entao a mesa aseguinte 

Emenda subslitutiva. 

« Art. Ficao concedidas a nova empreza lyrica 12 
loterias como subvencao durante o termo da prorogagao 
do contrato pelo decreto de 12 de marjo de 1858. - S. R. 
— Visconde de Itaborahy. » 

Foi apoiada eentrou conjuno.tamente em discussao. 

0 SR. FEHKAZ (presidents do conselho):—Sr.presi- 
dente, se passar a emenda, como o nobre senador deseja, 
eu espero que islo seja concedido como uma autorisagao 
ao governo; islo e, que seja concedido ao governo sub- 
vencionar a companhia lyrica com o producto das lote- 
rias propostas medianle as condifoes que julgar conve- 
nicntes, porque pude ser que a actual empreza nao 
queira contiuuar, e entao e bom que se tome alguma 
providencia. Em todo o caso diiei que sou informado 
que as 12 loterias talvez nao sejao suflicientes, e que 
ha contralos em que mais ou menos o governo tem to- 
rnado parte por seus agentes; e at4 ultimamcute ha uma 
representacao da empreza declarando que mandou contra- 
tar a companhia Rislori, que demanda bastante despesa. 

0 Sr. D. Manoel ;— A Ristori ?  

0 Sr. presidente do conselho ;—Isto d uma verdade 
que consta dos documenlos que se achao na mao do Sr. 
ministro do imperio, queainda ha poucos dias expoz em 
eonferencia. Sao estas as rellexoes que eu tinha a 
fazer. 

Sr. presidente, declaro que tem sido uma infelicidade a 
creacao e subvencao das emprezas lyricas, para as quaes 
nao contribui com o meu voto, nem ao menos votei nunca 
por uma so loteria, nem aqui nem na camara dos de- 
putados | mas o governo anteriormente aid chegou a tirar 
dinbeiro das consignaedes para subvencionar esse tbea- 
tro emquanto nao se davao loterias. Os contratos feitos 
com os artistas o forao com esta esperanca ; nao proro- 
gassem o contrato.... 

0 Sr. D. Manoel- — Prometteuo governo as loterias? 
Nao prometteu tal. 

0 Sr. presidente do conselho: — Estou informado 
de modo que nao posso duvidar que esse contrato foi 
feito sobre essa esperanja de concessao das loterias; posso 
afiancar de modo que nenhum de nds se recusara a 
prestar fe. 

0 Sr. visconde de Jeqlhtinhonita:—Nao forao sd 12 
loterias, mas uma subvencao annual. 

0 Sr. presidente do conselho:—A subvenfao do 
contrato anterior. 0 erro nao d meu, o facto e alheio, e 
portanto nao posso dizer ao senado senao a verdade. 

0 Sr. D. Manoel: — 0 que eu perguntava d se no 
contrato estava essa obrigafao. 

0 Sr. presidente do conselho: — Nao tenho o me- 
nor interesse nisto, e Y. Ex. sabe que nunca pedi para 
enlrar esle projecto na ordem do dia ; apenas disse que 
nao me importava que entrasse, que nao faria opposi- 
fao; esta e a verdade, e depois disse ao Sr. presidente 
que,estando essas loterias em 2a discussao,nao podjao ser 
retiradas; nao faco como ministro o menor pedido a 
V. Ex. senao sobre aquelles objectos que dizera rcspeito 
a administracao. 

Nao havendo casa para se yotar, o Sr. presidente de- 

clarou encerrada a discussao, o den para ordem do dia 
da seguinto sessao ; 

Votaoao sobre a proposiciio ouja discussao ficou en- 
cerraJa; 

3" discussao da proposifao da camara dos deputados 
alterando algumas dtspasicoes da legislagao eleiloral; 

la e 2a discussdes da proposta do podcr executivo quo 
fixa as forpas de terra para o anno fmanceiro de 1861 
a 1862, com as emendas da camara dos deputados. 

Levanlou-se a sessao as 2 boras e 40 minutos da 
tarde. 

6Sa sessiio 

EM 14 DE AGOSTO DE 1800. 

PRES1DENCIA DO SR. MANOEL IGNACIO CAVALCANT1 
DE LACERDA. 

Si'MMario.—Expeliente.—Ordem dn dia.—Loterias para 
o theatro lyrico. Rejeipao.—Refurma eleitoral. Dis- 
cursos dos Srs. Souza Ramos e ministro dos ncgocios 
estrangeiros.—Fixapao das forpas de terra. Passa em 
la e 2a discussao—Reforma eleitoral. Approvapao. 
A's 10 % boras da manba o Sr. presidente abriu a ses- 

sao, estando presentes 31 Srs. senadores. 
Lida a acta da anterior, foi approvada, 

EXPEDIENTE, 
0 Sr. 1° SECHETAHio leu um officio do 1° secrctario da 

camara dos deputados, parlicipando que amesma camara 
adoptou as emendas do senado a proposipao que declara 
que o Banco do Brasil o suas caixas liliaes sao obrigados 
a realizar suas notas era moeda motallica, a vontade do 
portador; e que vai dirigir a proposipao assim emen- 
dada a sancpao imperial. — Ficou o senado inteirado. 

0 Sr. 2° secretario leu os seguintes 

Pareceres. 
" A commissao de fazenda examinou, como foi resol- 

vido polo senado, o projecto de lei apresentado pelo Sr. 
ministro da fazenda e impresso sob a letra A; e e sen pa- 
recer, quanlo aoart. 1°, que a doutrina delle e vantajosa 
e deve ser adoptada, tendo por fim estabelecer uma pcna- 
lidadc mais completa e cdicaz do que a que cxiste na le- 
gislapao actual contra as loterias e rifas nao antorisadas 
por lei, as quaes por mais do uma razao nao devem ser 
toleradas, 

• Pelo quo respeita a doutrina do art. 2° do mesmo 
projecto, reconbecendo a commissao quee necessario es- 
tabelecer regras que regulem a concessao das loterias, o 
emprego legal do producto dellas e sua extracpao, aca- 
bando-se com diversos abuses quo forao referidos na 
discussao do projecto de que so trata, cntendc que esses 
lins se poderao conseguir adoptando-se a doutrina con- 
tida no artigo additivo que offerece em subslituipao do 
art. 2° do mesmo projecto, no qual se comprebende a 
idea de passar para o governo a faculdadc de concoder 
loterias, nao sd por ser elle em sua opiniao o mais pro- 
prio para avaliar a convenieucia das prctencOes desta 
naturcza c a possibilidade do fazer-se a mesma conces ■ 
sao, como ainda por parecer-llie pouco regular quo o 
poder legislative seoccupo de seraelhante objeeto, prin- 
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cipalmeute pela forrna por que torn sido pratica entre nds 
faze-lo. 

« E nem reeeia a commissao quc possa o governo abu- 
sar Jessa facuMade, se a idea for approvada, uma vez que 
Ihe scja dada com as liraitasoes coutidas no referido ar- 
tigo additivo ; entendendo a mesma commissao que por 
cssa furma se obtora o resultado que tinha em vista o 
autor do projecto com a doutrina do art. 2.° 

« A commissao limila a faculdade da concessaoao nu- 
mero proposlo no artigo additivo, por ser esse o ter- 
mo medio das loterias que annualraenle teem corrido na 
corte, concedidas pela assemblea geral ; e bem assim pro- 
poe que o governo nao possa dar novas loterias em- 
quanto se nao extrabirem todas as que ha concedidas, 
porquo, regulando essaspor 350, alemde ISqueporvir- 
lude do disposiQfles especiaes devem correr annualrnenle 
sem limitacao do tempo, para cuja extracfilo sao necessa- 
rios mais deoito annos, fira um absurdo fazer novas 
grafas desta natureza, as quaes teriao unl amente por 
iim neutralisar e lalvez inulilisar as ja feitas, o que nao 
e justiflcavel. 

« Paroce por fim acommissao que e necessario revogar 
cxprossamente a doutrina do art. 37 do decrelo de 27 de 
abril do 1844 n. 357, e o art. 3° do de 20 de fevereiro 
do 1856, uma vez que o art. 1° do projecto estabelece 
um systema de ponalidade divcrso e mais completo. 

Emendas da commissao. 
« 0 art. 2° do projecto seja substiluido peloseguinte : 
« Art. 2.° Fica compolindo ao governo a faculdade de 

conccder loterias e revogada a lei de 6 de junbo de 1831; 
obsorvando-se a respeito deste objecto as segumtes dis- 
posicucs: 

« | 1.0 Emquanto se nao extrabirem todas as loterias 
concedidas ale koje nenbuma outra sera concedida polo 
governo; podendo esle restringir o numero dellas, mo- 
dificar as clausulas da concossao, e ate annulla-la 
quando tenba cessado ou so tenha modificado o objecto 
da mcsma coucessao. 

« | 2.° VcriQcada a hypothese do paragrapbo ante- 
cedenlc, nao podera exce<icr de 56 o numero de lote- 
rias aSnualmente concedidas pelo governo. 

« | 3.° Continuarao a ser exlrahidas em cada anno, 
sem limitacao de tempo, as loterias concedidas com esta 
clausula pela legislafao vigenle em beneficio de diversos 
estabelecimentos pios c outros que sao por esta fdrma 
auxiliados. 

' | 4." 0 governo sumente podera conccder loterias 
cm favor do estabelecimentos pios de utilidade geral, e 
para construcfao e roparos do igrejas matrizes, e subven- 
cao de.theatros. 

« 1 5.° A concossao das loterias serii feita por via de 
decreto, expedido pelo minislerio acuja r(ipartif;ao estiver 
sujeito o estabelocirnento cm favor do qual forem conce- 
didas; competindo a cada ministerio a fiscalisacao imme- 
diata do ernprego do producto dellas, e ao da "fazenda a 
guarda do dinheiro emquanto niio fur empregado, e bem 
assim a lomada das respectivas contas, tanlo do thesou- 
reiro das loterias como dos agraciados. 

« | 6.° 0 governo nao podera conceder loterias para a 
construcfao e reparo de obras sem que lire scjao presen- 
tcs c por ellc approvados o piano das mcsmas obras e o 
orfamento da despeza que deviio eustar. 

« I 7.° Nao sera enlreguo aos agraciados o producto 

de cada loleria, ou parte della, sem terem apresentado no 
thesouro nacional as contas da despeza effectuada com as 
sommas que houverem anteriormente recebido, devendo 
prestar fianca nos casos e pela forma determinados nos 
regularaentos do governo. 

« | 8.° A designafao da ordem segundo a qual serao 
extrabidas as loterias em cada anno devera ser feita 
logo no principio dello pelo ministerio do imperio e por 
meio de decrelo. 

« Artigo additivo, que sera o 3° do projecto. Ficao 
revogados os arts. 35 e 37 do decreto de 27 de abril de 
1844 n. 357, e o art. 3° do de 20 de fevereiro de 1856 
n. 1737, e em vigor a mais iegtslafao existenle sobre 
este objecto. 

« 0 art. 4° d o raesmo do projecto. 
« Pafo do senado, era II de agosto de 1860. — /. F. 

Vianna.—Marquez de Abrantes. —Visconde de Ilabo- 
rahy. » 

Foi a imprimir. 
« Foi presenle a commissao da mesa o requcrimento 

de Andre Antonio de Araujo Lima, official da secretaria 
do' senado, pedindo seis mezes de licenqa para tralar de 
sua saude na Europa, com as gratifkacoes de que esta 
privado desde o augmento concedido por deliberacao do 
senado de 23 de junho de 1859, quando nao de todas, 
ao menos daquellas de que estava de posse anteriormenlo. 

« A mesa, tendo em eonsideracao os documentos quo 
provao os bons servifos e assiduidade do supplicante 
como official da secrela. ia do senado desde a sua instal- 
lagao, d de parecer que se Ihe conceda a licenca pedida 
com seu ordenado e com a gratificacao antiga. 

« Quanto,pori5m,agratificacao que venciacomo encar- 
regado da escripuirafao do cofre, julga a mesa henhum 
direito assistir ao supplicante, por serella privativa e de- 
vida ao official a quern essetrabalho tiver sido confiado. 

« Paco do senado, 13 de agosto de I860. — Manoel 
Ignacio Cavalcanti de Lacerda, presidente ,com votoem 
separado. —Manoel "dos Santos Martins Vallasques, 1" 
secretario.—Jose J/nrlwis dn Cruz Jobim, 2° secretario. 
—Frederico de Almeida e Albuquerque, 3° secretario.— 
Jose Joaquim Fernandes Torres, 4° secretario. » 

• 6 supplicante nao junta documento algum que 
comprovea sua enfarmidade; mas, como 6 conslante que 
se acha quasi cego por effeito de cataratas, aponto do nao 
comparccer pora o servifo desde o anno de 1857, sou de 
parecer que se Ibe conceda a licenra pedida com o orde- 
nado simplesmente, por enlender que nao convem al- 
terar-se o principio adoptado pelo senado, em virtude 
do parecer da commissao da mesa de serem s6 dcvidas as 
graiiticagoes pelo effcctivo exercicio.—Manoel Ignacio 
Cavalcanti de Lacerda. » 

Ficou reservado para entrar na ordem dos trabalbos. 
Comparecerao no decurso da sessao mais 9 Srs. sena- 

dures. 
ORDEM DO DIA. 

LOTEKUS PARA O THEATRO LYRICO, 

Submettida a votafao, por ter ficado encCTradaa2adis- 
cussao na sessao antecedente, foi rejeitada a proposicao 
da camara dos deputados quc eleva a 24 o numero das 
loterias ja concedidas ao tbeatro lyrico desta cidade, 
assim como a emenda subslilutiva do Sr. visconde do 
Itaborahy. 

REFORMA ELEITORAL. 

Entrou em 3a discussao a proposigao da mesma 
camara alterando algumas disposifoes da legislafao 
cleitoral. 
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0 SR. SOUZA RAMOS: —Sr. prcsiilente, ja se acha 
na ultima discussao o projeclo de reforma eleiloral; o 
scnado tera observado quo nao lomei parte na la e 2;' 
discussiies, que yotei contra todos os requerimentos que 
tendiao a prolonga-Ias, e, portanto, ninguem me fara a 
injuslifa de acreditar que pretendo p4r o mais pcqucno 
ombarago a passagem desta lei, pela qual a maioria do 
sonado parece vivamente interessar-se. Tomando agora a 
palavra, devo declarar que nao 6 minha intengao susten- 
tar ou combater alguma das opinidcs einittidas na casa. 
E' costume meu, Sr. presidenle, nas questues graves, 
por isso mesmo queprocedo segundo minhas convicgOes, 
nao me contcntar com o voto symbolico ; costumo de- 
clara-lo, para ficar consignado nos regislros da casae ca- 
ber-me a responsabiltdade dclle a todo tempo. 

E' assim que. Sr. presidenle, em 1855, tralando-se de 
uraa reforma semelhanteno minislerio do linado Sr. mar- 
quez de Parana, a quem votei sempro o maior respeito, 
nao hesitci em declarar comfranqueza o meu voto contra 
cssa lei; entao a declaragao do meu voto nao era tao ne- 
cessariacomo hoje ; votei contra essalei, concordando com 
os oradores que contra ella se haviaopronunciado: boje, 
Sr. presidenle, voto contra a nova reforma da lei eleilo- 
ral; mas nao voto assim porque aceite as razoes e esteja 
de accordo com os nobres senadores quo antes de mini a 
teem impugnado. Para que, pois, nao se confunda o meu 
voto com o daquelles quese teem ale agora pronunciado 
na casa contra esta reforma ; para que o sentido do meu 
voto fique manifesto e possa cu tomar a responsabilidade 
delle, me permitlira o senado que occupe por momentos 
sua attengao, procurando ser o mais breve possivel, para 
o quo nao darei desenvolvimenlo, indicarei apcnas as 
raz.lcs principaes que determinao meu voto. 

Votei, Sr. presidenle, contra a reforma do 1853, por 
causa de duas de suas disposigoes capitaes, a dos circu- 
los e a das incompatibilidades. Votei contra os circulos, 
nao tanto pela sua inconstitucionalidade, como pela sua 
bem demonstrada e manifesta inconvcniencia: votei con- 
tra as incompatibilidades, aceitando alias oprincipio, nao 
so pela inconstitucionalidade da formula, como pela in- 
cflicacia das medidas propostas. 

Podia hoje, Sr. presidenle, muilo a contento dos no- 
bres senadores que teem impugnado o projecto e arguido 
do contradictorios a alguns dos que Hie dao hoje seu as- 
sentimento, justificar o meu voto allegando a coherencia 
com o voto anterior a respeito dos circulos e incompati- 
bilidades. Mas nao e assim, Sr. presidenle, naoe esta a 
razao do meu voto. Continiio a acreditar que a divisao 
das provincias cm dislrictos de mais ou menos depulados 
e as incompatibilidades por meio de uma lei ordinaria 
nao sao conslitucionaes; eatretanto cssas medidas forao 
dccretadas em lei, quo tern tido sous effeitos regulares, 
fazendo-sc cm virtudedclla uma eleigao e regendo o paiz 
durante uma logislalura intcira. 

Jiao me parcce conveniente couservar-se em perpelua 
duvida theses da nossa constituigiio. 0 senado se re- 
corda de que a lei de 3 de dezembro, a que restabelcceu 
o conselho de estado, a que interpretou o acto addicional, 
forao arguidas de iucor.slitucionaes. Mas hoje quo papel 
representaria quem viesse suscitar de novo essas duvidas, 
rcsolvidas polo tempo quo essas leis teem regido o paiz? 1 

>'ao mo parcce razoavel, <5 mcsmo inadmissivel, a pre- 1 

lengao de quo soja melhor o deva prevalecer nossa opi- 
niao individual sobre a opiniao do corpo legislativo so- 
lemnemcnte pronunciada em uma lei, aceita e observada 
polo paiz, princip.lmente em uma qucstao de formula. 1 

Pela minha parte declare quo para mim a conslitucio- 
nalidade destas medidas e qucstao resolvida e finda; c, i 

porque adopto a doutrina das incompatibilidades, quando 
i se tralar de estabelece-las de uma raaneira conveniente o 

ellicaz nao tcrei duvida em dar-lhes o meu voto. 
No projecto que se discute a idea predominante e a do 

alargamento dos circulos, sendo-lho a das incompatibi- 
lidades snbordinada, e dependenle para seu desenvolvi- 
menlo ou maior exlensao da adopriio daquella medida: 
considerarei, portanto, o projeclo sdmentc poreste lado. 

Prctonde-se esta refcrma para corrigir os defeilos da 
de 1855, melhora-la e assegurar a livre, regular e pa- 
cifica expressao das urnas; vantagens que nao se podem 
obter pelos systemas da eleigao por provincias e por dis- 
lrictos de um su depulado, ja expcnmenlados e condcm- 
nados. 

Convenho, Sr. presidenle,em queo systema da lei que 
vigora d mao; oppuz-me a sua adopgao em 1855 pclas 
mesmas razOes com que o combateu o nobre presidento 
do conselho, e que escuso repetir; estamos a esle respeito 
de perfeilo accordo. 

Nao sei como alguns dos nobres senadores quo teem 
suslentado o actual systema podem depositar nolle tanla 
conlianga, desprezando o aviso de auloridades que segu- 
ramente Hies mio sao suspeitas. Segundo a opiniao do 
nobre senador pela I)ahia,o Sr. Nabuco, o governo e a 
unica forga viva no paiz, o governo 6 ludo; sendo assim, 
deve ser indilferenlc aos nobres senadores a conservagao 
dos circulos actuacs, c nao podem csperar ainda com 
elles uma eleigao qual desejiio; porquanto, qualqucr 
que seja o systema, o governo, como unica forga viva, 
pdde inulilisa-Io. 

Dcpois, os nobres senadores proclamao quo ha muito 
tempo nao tcmos uma represcntagao tao genuina c vor- 
dadeira como a da actual legislatura, ondcsobresaliem 
tanta illuslragaoe independcncia. Pois hem: essacamara, 
verdadcira expressao do paiz, approvando o projecto que 
discutimos, tern dcclarado do modo mais solemnequo 
os nobres senadores nao teem razao na insistencia em 
favor desso systema. 

Esse systema esta razoavel e compelentementocondcm- 
nado. Was o da eleigao por provincias, diz o nobre mi- 
nistro dos negocios eslrangeiros, tambcm esui condemna- 
do. Condemnado por quem e porque? 

0 SB. MINISTHO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS I — PelO 
paiz e pelo passado, em consequencia dos muitos abusos a 
que deu logar, camaras unanimes, etc. 

0 Sr. Socza Ramos:— A opiniao do paiz so mani- 
festa nas leis feilas por seus represenlantes : d verdade 
que esle systema foi reprovado pela lei que o rcformou, 
mas essa lei nao pdde ter o alcance de uma condemna- 
gao do paiz; e o nobre presidenle do conselho quem nos 
diz que ella foi imposta a camara dos deputadose ob- 
tida a forga de bayonelas. E o senado se ha de recordar de 
quo essa lei passou na camara dos depulados como uma 
questao de gabinete, que, na opiniao do nobre senador 
pela Rahia, o Sr. Nabuco, cntre nos se resolve sempro 
pela adopgao das medidas do governo. 

Sr. presidenle, desde que se eutron na carreira das re- 
formas eleiloracs nao se tern cessado de culpar as leis 
pelas irregularidades c.inconveniencias que se dao na 
eleigao.Quanto amirn,ascausas nao cstao bem avcrigua- 
das; niio estou convencido de que a lei seja a primeira 
culpada, cmbora pensem de oulro modo os que insistent 
por conlinuacas rcformas. Sob o regimen da eleigao por 
provincias forao eleilas as primeiras camaras, onde live- 
rao entrada os horaens mais notavcis do paiz do uma n 
oulra opiniao. 

0 Sr. mtnistro dos negocios estrangeiros : Neni 
se pdde dizcr o contrario do actual. 
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0 Sn. Souza Ramos : — Esle regimen durou por mui- 
los annos sem recl.-unacao alguma. Vcrdadee qucdepois 
apparecerao camaras ile urn sd parlido, as camaras 
unanimcs, do quo falla o nobre ministro dos negocios 
eslrangciros ; mas esta averiguado que esle inconvenienle 
proccdia da lei? Tem-se allendido as circumstamias 
do paiz no tempo dcssas eleigoes, para negar-lhes a 
inlluencia queellas liverao c atlribui-la so a lei ■' \inda 
ba poucoviraos o Sr. Oltoni oecnpar por duas vezes o 
primeiro logar na lista triplicc na provincia de Minas- 
Geraes, sendo suas opinifles libcraes bem conbecidasc 
o corpo cleiloral da provincia em sua grande maiona 
conservador. Na provincia do Rio de Janeiro o Sr Tbo- 
maz Gomes dos Santos leve urn logar bem distmcto na 
lista triplicc.... 

0 Sn. Silyeira da Motta: — Apoiado. 
0 Sr. Souza Ramos:- scndo liberal c os eleitores 

cm maiona conservadorcs. Acredito que l.oje, no estado 
de arrefcoimento das paixoes, se se fizesse a eleicao nor 
provincias, Yinao representanles de uma c oulra ooiniio- 
a camara nao sena unanime. 1 ' 

Entendo, Sr. presidenle, que nao ba razao para se 
aceitar como del.mtiva a condemnaCao allegada pelo nobrl 
m.mslro dos negocos eslrangciros do systema da e"eicao 
por provincias; enlretanto, como nao ,1 mo.. • 
restabelccc-!o, conccdcrei que tem muitos inconveZntes0 

Mas o projccto que se discute remcdcia os .nconve. en to 
do systema actual nao tem nenhum dos defe tos da 
eleicao por circulos de urn sd depulado e da oo- 
provincias? Os '|.>e o sus.cntao dizem aue T I""' 
foamento da lot de 18o5, um mcio tcrmo cutre o^doTis 
syslemas condemnados. e portanto o modo mcUiorde 
asscgurar a legilima expressao do paiz. "'"-"lor de 

Quanlo a mim. Sr. presidenle, esta rotm-m, . 
os defcitos impulados as anleriorcs c neni "J 05 

vanlagens. Primeiramente dirci quo csia rcf"113 -"f 
scm,o, como sed.z, muito propria para favortcTa Rht- 

0 governoe aunkaW* al-lent0 0 esl;lJo <l0 
a umca forcavlVa no paiz., diz 

dadc da eleicao, e inulil e 
nossopaiz 
o nobre senador pela Babia; . Nao d 
Jcnte do consclbo, o governo nao }. a'2 0- n0ljre rresi" 
n0 paiz: os polentados de aldOas ab "mca forca viva 
de crimes, as innuencias crcadas 'nol-o ™3- v'czcs wbcrlos 

cional c na policia, posicOcs . PoslCucs na guarda 
para nao infringir seu proposito de m°A°vern? resPeila, 

e et 
senador pela Bahia, on 

Coes, 6 quo acluio loiiicipalrncnle^bZ'"le,rVir,naS elt"i: 

Assim, ou lenha razao o nnbro    . erndas ole'Cdes.. 
cstej 

razao o nobre < 
csla da parte do nobre 

scja " Kvy-" ■' "inca lorga viva'iln 'J0.conse"10. ou 

nolcnlados de aldeas as unicas inllnoo ■ 1'a.17': ou sejaQ os 
mint e fors do duvida que a lei e uimiT t,lturaes' 
tabelece as influencias logitimas, que dcv 'IUe 1130 res' 
para que a eleicao seja a Y'erdadein " ,I""e,|orninar 

No nosso systema nem o "overnn 110 Paiz- 
for(;a viva no paiz, , em os poier ° P<5,le 

pelas posicoes na guarda nacional 
cidir das eleiciVs. E' quo o pai 
normal, quo ba defcitos, caus'as , 

e remover antes de se tralar df. nlJU ,iaes' I"13 onm- 

mclhorado o metliodo da eleicao, obtereraos melho- 
rcs resullados, me parece que o systema proposto 
na lei que se discute, o dos circulos de ires depjitados 
nao e o meio mais proprio. EUo tern todos os inconve- 
nientes dos circulos actuaes, o prcdominio dos intcrosscs 
iudividuaes, o abandono dos mlercsses colleclivos, o 
amorlecimenlo do cspirilo publico, e, portanto, o ani- 
quilamcnlo da opiniao. Tanlo comonos circulos actuaes, 
a inlluencia do espirilo de localidade sera a predomi- 
nantc. A proredencia das razoes produzidas para o alar- 
gam enlo dos circulos devia fazcr-nos vollar paraoantigo 
systema de eleicao por provincias. Em minha opiniao 
esta reforma tem todos os inconvenientes das anteriores 
e mais do que ellas. Assim, os couluios « ajusles feilos alii 
per escnpturas publicas, de que fallou o nobre presidenle 
do conselbo, cnlro o deputado e o supplente se farao 
agora cntre os ires candidalos do circulo. 

0 Sn. PRESIDENTE DO conselbo:—Nao e possivcl. 
0 Sn. Silyeira DA Motta; —0 bomem que dispunha 

de um grande collegio impunba um candidate para a 
cbapa. 

0 Sr. Souza Ramos ; — As difQcnldades da verifi- 
cacao dos podcres, as irrogularidades do que suo argui- 
dos ados deslanalureza.principalmenle nestalegislatura 
na exccucao da lei de 1855, neiibum ren.edio oblecm na 
reforma projectada, e antes sao aggraradas; o noto-se 
que lacs ados teem um grande alcanre, nao sao simples 
irregularidadcs, cujo clleito nao passa da eleiciio sobre 
que versarao; sao precedentes autorisados para regular 
a proxiina eleicao, sao areslos que bao do servir de rogra 
e de advertcncia aos candidalos empenbados na obten- 
Cao do diploma. 

0 maior inconvenienle das cleicoes passadas, c que 
cada vez se tem aggravado,6 o das duplicatas e actas fal- 
sas; c nenhum dos systcmas anteriores olTerece tanias 
occasiucs para elle como o proposto agora. 

Na eleicao por districto de um sd deputado em regra 
reunem-se todos os eleitores em um sd collegio, ba uma 
sd apuracao, uma sd acta, que serve do diploma. Na 
eleicao por provincias ba, 6 vcrdade, dillerenles colic. 
gios, dilTerentes actas; mas a apuracao final se fuz , 
capital da provincia, logar qnedevemossuppor mais civi- 
lisado, e que esta fdra da inlluencia immediata dos can- 
didalos, de seas amigos, de todos esses que lao aeliva. 
mente sc empenbarao na lula eleitoral. Na capital node 
alguma vcz influir malignamenle o espiiito (]c parii(]0 ■ 
mas nas localidades influem tambem as paixdes do dia 
da luta. A reforma que se pretende crea c multipiica 0. 
collegios cleitoraes, cujas votacoes teem de ser apura(jas 
denlro do mesmo districto, no proprio logar da luta a 
cm seguimento della ; d um combate sem tregoas do pre ~ J ... 1 1 i r ■. 1 ■ i o no n /I n o »... C dominio dos interesses 

quo o p dz 1 ^ Cla' devem de- 
- P ,z nao se acba era estado 

pv 
Se continuarmos ncsle ; a reforma 

nueregula o processo da eleicao ',ife ^udoatlnbuir ; 
nelb. de so cmdar dos methcC T0 Vor " mal 

' ■  1°   " n c'leiCao. sem 

eleitoral. 
a lei 

cr o mal se nao 
tender a oulras causas de un.a in'ti'l Cleicil0' at- 
reformas scmelhantcs serao sem fim » ,a ^"d'cial, 
conseguiroraos mar a forca aleis des!^'","1 resu,iado so 

- e<n c diminuil 

snppondo-se quo, 

O presligio do parlamento. 
Quando, porem, assim nao seja 

ndividuaes e das paixCes das 1 
calidades^E, sendo facil haver quern creia q„e 0 di , ' 
legalisa a eleicao, nao sere, v.sionano dizendo q„e COrn . 
reforma que se vai volar a proxnna eleicao ha do oo 
exccder em irregularidades o fraudes a quantas houvc 
no regimen dos systemas anteriores. 

0 Sr. Silyeira da Motta da um aparte. 
0 Sr. Souza Ramos:—Muitos collegios bao deman- 

dar duas e mais actas. 
0 Sr. S.LVEtRA DA Motta : - Hao do mandar iam. 

bem lodas ao governo. c cslas bao dt ser prescntes a 
camara. Como d quo a camara apuradora pdde alter 
as sommas parciacs 

0 Sn. Souza Ramos: — A camara apuradora 
48 

erar 

ra nilo 
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poile alterar as sommas parciaes, mas pode apurar uma 
aeta falsa c dcsprezar a legitima. 

0 Sr Silveira da Motta ; — Mas a camara yerifica- 
dora pude acharisto. 

0 Sr. Socza Ramos : — E' mais provavol que a ca- 
mara yerificadora ache o que for a favor do quera Irou- 
xer o diploma, porque esto e tambem o juiz na causa 
dos oulros. 

0 Sr. Vasconoellos :—Apoiado. 
0 Sr. Socza Ramos:—Ninguem pode deixar de en- 

xergar a vantagem da positao de quem trouxer o diplo- 
ma. 0 pleilo, que na sua expedifao no antigo systema do 
elelcao por provincias tinha logar na capital, multipli- 
cado agora e reproduzido era todos os cantos das provin- 
cias, ha de trazer dislurbios e perturbacfles, que segu- 
ramente hao de encher de amargor aos que sustentao 
esla reforma. 

Reconhego que e incommoda aos eleitores sua reuniao 
era um sd ponto, logar distante ; mas o que dislo se se- 
gue d que as circumstancias do nosso paiz nao permittem 
a adopgao do systema da circumscripgao eleitoral de um 
modo conveniento, porque e da natureza e da essencia 
deste systema que a eleigao se faga em uma so reuniao. 

Ainda hoje estou persuadido de que fiz hem em votar 
contra a lei de 1855. Nao deviamos ter encetado uma re- 
forma desta naturezasem muitameditagao, sem seguranga 
de sua bondade e efficacia; mas de oulra maneira se en- 
lendeu: e agora o quo fazer-se? Aventurar-nus ja a um 
outro systema, que tem todos os defeilos deste, sem pos- 
suir a sua vantagem de simplificar o modo de levar a urna 
0 volo e de apura-lo? Creio que nao. Nao devemos ca- 
minbar tao prccipitadamente de reforma em reforma. Sem 
ser propheta, posso assegurar ao senado que esta reforma 
exigira necessaria e impreterivelmenle outra reforma na 
seguinte legislatura.... 

0 Sr. Vasconcellos;—Terceira e quarta. 
0 Sr. Socza Ramos:— o eu entendo que esto 

procedimento n5o 6 prudente. 
Se nao fura a aprosentagao deste projecto de reforma, o 

pronunciamento contra os circulos em breve seria geral. 
0 Sr. Silveira da Motta:—Ja era, nao foi a re- 

forma que o fez desapparecer. 
0 Sr. Socza Ramos: — 0 nobre senador pelo Para, 

que tao csforgadamente sustentou o systema pelo qual 
se fez a eleigao ultima, scguramento depots da votagao 
da reforma bancaria nao havia de pensar do modo por 
que se exprimiu nesta casa para combater esle projecto. 

0 Sr. Silveira da Motta : — Isto creio eu. 
0 Sr. Socza Ramos:—Em todo caso para mim d 

fdra do duvida que mais uma eleigao por este systema 
levaria aAConvicgao a todos que e inconveniente e in- 
sustentavel. 

o SR. BINISTRO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS;—E' 
exactamente para se nao cbegar a essa convicgao que 
queremos a reforma. 

0 Sr. Socza Ramos : — Mas esla reforma tem o grande 
inconveniente de resuscita-lo. 

As palavras do nobre senador pela provincia do Per- 
nambuco, o Sr. marquez do Olinda, referindo-se ;i loi de 
1855 : « Esta reforma produziu os melhores resultados » 
1 uma promessa feita ao paiz que nao se pode violar: 
as expressoes de outro nobre senador, o Sr. Nabueo ; 
« Queremos antes ropresentanles de interesses locaes do 

que commissarios do governo» hao de encontrar eco, e a 
idCa da lei de 1855 adquirira, nova vida. 

A eleigao que esta proxima ba de, como sempre acon- 
tece, fatigar raesmo aos que tnumpbarem; os descon- 
tenles serao muitos; o interesse offendido nao tem a dis- 
crigao de procurur o verdadeiro causador da olfensa; 
convindo-lbe desabafar-se, agarra-se ao mais bem am- 
parado. Lembra-me que, quando se discutia a reforma 
do 1855, o nobre senador pela Babia, mou particular 
amigo, que se senla a meu lado e mo faz a honra da 
ouvir-mc, para fazer senlir a injustiga o precipilagao 
com que se pretendia reformar a lei por causa de abuses 
que nao procediao della, observou com o espirito e alila- 
mento quo todos Ibe reconheecm que os autores da re- 
forma procediao como um sugeito que, levando na rua 
um encontrao e cabindo, ao levanlar-se se atirasse ao 
primeiro passante, que sem duvida ao tempo da qugda 
vinha mais longe, tendo ja o offeusor se adiantado no 
sen caminbo. Fazendo applicagao da observagao do 
nobre senador, nao sera de estranbar-se que as candida- 
turas que forem infelizes levantem clamores contra a 
reforma, e nao sci contra ella, contra o governo e contra 
os conservadores, que se apontao como autores.... 

0 Sr. Silveira da Motta da um aparte. 
0 Sr. Socza Ramos:— 0 mclbor era dar-se tempo a 

exporiencia, fazer-se esta eleigao pel a lei vigente; e, quan- 
do a experiencia tivesse tornado geral a convicgao da in- 
conveniencia da lei, entao com rnadureza e reflexao pro- 
ceder-se a uma reforma que inspirasse confianga e sati;- 
fizesse. 

Condemnada como esla a eleigao por provincias, como 
diz o nobre ministro dos negocios estrangeiros, condem- 
nada tambem a eleigao por districlos de um deputado, 
e condemnada, como creio que ha de ser logo com a 
primeira experiencia, a eleigao dos circulos alargados, 
ondeiremos tcr ? A' eleigao directa, a reforma da con- 
stituigao. Deste modo desmoralisa-se o systema repre- 
sentativo ; nao se acertando com um methodo de eleigao, 
acustuma-so o povo a uao confiar nos quo forem eleilos 
e a descrer de nossas instiluigOes. 

0 nobre minislro dos negocios estrangeiros c o proprio 
quo reconhoco a inopportunidade da apresentagao desta 
reforma, referindo-se a circumstancias posteriores a sua 
apresentagao para jusliftcar a nccessidade dosuapassa- 
gem nesta sessao. Da mesma opiniao 6 o nobre senador 
pela provincia de Goyaz, que entende quo a camara fu- 
tura, sendo oleita por uma lei condemnada pela camara 
actual, nao tera o prestigio e a forga necessaria. 

Sr. prosidente, eu ercio que a reforma de uma lei nao 
tem o alcance quo Ibe quer dar o nobre senador pela pro- 
vincia de Goyaz, nao importa a condemnagao da lei an- 
terior e dos actos praticados em virtude della. Sendo as- 
sim, nao pude a simples adopgao deste projecto pela ca- 
mara dos deputados tirar o prestigio o a forga da lei 
actual  

0 Sr Silveira da Mctta : — Nao acbo isto conse- 
quente. 

0 Sr. Souza Ramos: — .... e por tal modo que a 
nova camara clcita em virtude desta lei nao possa tam- 
bem ter forga e prestigio. Oh 1 senhores, pois a nova 
camara, sd porque li eleita em virtude do uma lei con- 
demnada pela camara actual, nao tern forga e prestigio, o 
pude imprinrir forga e prestigio na nova camara esta re- 
forma votada por uma camara eleita por essa mesma lei 
condemnada? I 

0 Sr. Silveira da Motta. — Tem a presumpgao 
que tem sempre em sou favor o legislador. 
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0 
0 

0 Su. Socza Ramos: — Tamtam se fallou na espada 
do Damocles, quo Cca suspensa sobre a cabega da nova 
camara. Entendo quo a forga c presligio da nova ca- 
mara nao dependem de ser a eleigao feita por esta ou 
aquella lei, e sim da imporlancia e do caracter de seus 
mombros. Depois, o nobre senador ba de reconbecer co- 
migo qne enlre n6s ha semprc meios de desviar a es- 
pada do Damodes, nao b perigo que se tema. 

Podor-se-ha ainda dizer que, em vista do empenho 
quo o ministerio tern mostrado na adopgao destarefovma, 
sua rejeifSo Die traria desar e quebra da forga de que 
precise para continuar na administracao. 

Sk. Silveira da Motta; — Eu nao disse isto. 
Sr. Souza Ramos; Pcla minba parte declaro 

que e uma razao que me faz impressao; nao desejaria 
crear para o governo uma posigao desagradavel; sendo, 
porem, lao grande a maioria que acompanha o governo 
na adopgao desta medida, cessao meus escrupulos, ne- 
nhuma falta Rio faz o meu vote. 

0 Sr. Silveira da Motta; — Creio que ninguem 
deu csta razao. 

0 Sr. Souza Ramos: — Mas pdde-se dar. 
0 Sr. Silveira da Motta: —Nao foi dada aqui. 
0 Sr. Souza Ramos: — Nao foi dada aqui, mas pode 

ser dada fdra daqui contra os que,dandoseu apoio ao go- 
verno,nao o acompanhao nesla reforma; e e por isso que 
ja declarei quo faria esforgos para poupar ao governo 
uma situagito desagradavel. 

0 Sr. Silveira da Motta : —Nem elle fez dislo questao 
de gabiuele, 

0 Sr. Souza Ramos : —Nem o podia fazcr no scnado. 
0 meu voto, Sr. presidente, unidoao da illuslre maio- 

ria nosta occasiao,serviria para tirara forga desta medida. 
Quando ostou na opposigao sou docil e facil cm sujeitar 
minha opiniao a de meus amigos, porque as minonas 
nao podem fazer mal senao negalivamente, nao teem a 
responsabilidade do governo e da direcgao dos ncgocios 
publicos ; fura desses tempos difiicultosos, e que se cos- 
tuma cliamar—infelizes—, gosto de reservar a liberdade 
de rainbas opiniCes, principalmente em maleria grave; 
nao tenbo escrupulos em separar-me da maioria quando 
nao estou de accordo com sua opiiliao, ale porque ao 
poder nunca falta qucm apoie, e bem pode prescindir de 
um voto. 

Denials, tonbo o defeito, gravissimo no homem poli- 
tico, da franquoza de minhas opinioes e tenacidade em 
sustenta-las cmquamo as julgo boas. Desde que appa- 
receu na camara dos deputados este projecto de reforma 
cleitoral, reflcclindo sobre elle e me parecendo inconve- 
nienta, rnanifesteia minha opiniao noste sentido; talvez 
o nobre senador mesmo me ouvisse por vezes declarar 
quo nao Hie daria meu voto. 

0 Sr. Silveira da Motta: — Sim, scnhor. 
0 Sr. Souza Ramos : — Sendo conhecida a minba 

opiniao contraria a csta reforma, a rcuniao do meu 
voto ao dos que a apoiao iria desvirtuar a votagao da 
maioria. 

Sr. presidente, vou concluir. Esta lei vai ser execu- 
tada muito proximamente; ate main do anno seguinte 
a experiencia esta feita: permitta Deus que cu me arre- 
penda do tor negado o meu voto para a sua adopgao. 

Os Sns. Vasconcellos e Dias de Carvalho: —Muito 
bom. 

0 SR. CANSANSAO DE SINIMBU' (ministro dos 
negocios eslrangeiros) : — Levanto-rae sdmente para 
dizer ao nobre senador que a falta do seu apoio, como a 
do de qualquer dos membros desta casa, e sempre sentida 
pelo governo, pots deseja elle merecer o concurso dos 
homens de bem em lodas as queslOes que, como esta que 
se discute, interessao ao paiz ; mas, respeitando as opi- 
nioes alheias, e vendo que as que acaba de expender 
sao as mesmas que forao pelo nobre senador sustentadas 
em 1855, e que, porlanto, S. Ex. quer ser coherente com 
suas opinioes de outr'ora, nao eslranho que vole contra 
o projecto. 

Julgo, porem, dever declarar que as raz3es que o nobre 
senador acaba de apresentar nao teem o valor que elle 
talvez suppoe. 

Disse S. Ex. quo o projecto nao pode produzir o efleito 
que se deseja; quo nao serve para subtrahir o livre exer- 
cicio do voto do predominio de influencia local; e que 
por elle nao sc corrigirao os vicios e as fraudes da eleigao. 

Sr. presidente, sejamos francos; esse predominio da 
inlluencia local 6 um facto social que nao esta nas maos 
do governo e nem do corpo legislativo remover de repenle: 
6 uma condigao da sociedade brasileira, tal qual foi 
organisada desde seu bergo com a creagao da grande pro- 
priedade; & uma siluagao em que ella continua com o 
desenvolvimcnto que teve a mesma propriedade, que con- 
centrou a riqueza, a independencia e ate a illustragao 
em certas familias, abrangendo um espagoso territorio. 
A isso 6 que se chama Inlluencia local, que atfi certo 
ponto tem sido util pelo auxilio que presta ao elemento 
governativo, ainda entre rids tao enfraquecido. 

0 projecto nao pode destruir a forga dessa influencia, 
e nem conviria faze-lo, porque em verdade essa inlluen- 
cia assenta em fundamentos do legitimos interesses, que 
devem ser representados. 0 que, porem, faz o projecto, 
e essa para mim 6 uma de suas mais importantes vanta- 
gens, e tirar a essa influencia o caracter todo egoistico e 
pessoal, pela combinagao que resultara dos interesses o da 
opiniao de todas aquellas mfluencias locaes que prepon- 
derarom em um dislricto mais vasto, como sao creados 
pelo projecto. 

Deixemos ao tempo o cuidado de resolver as diflicul- 
dades que resultao desse predominio local no ponto em 
que elle e nocivo aos interesses de uma administragao re- 
gular, e em quefi sohretudo oppostoauma livre manifes- 
tagao do direito de votar. Quando a sociedade tomar 
maior desenvolvimcnto, as fortunasaugmentarcm, as di- 
versas classes de que ella se compoe adquirirem maior 
illustragao, e esses intersticios desolidao, que, enfraqne- 
cendo aacgao administraliva, formao a principal forgados 
potentados, so povoarem por boraens livres e induslriosos, 
entao cessara o predominio dessa influencia e poderemos 
ter districtos eleitoracs como os da lei vigenle, 

Emquanto, porem, esses factos se nao derem, nao 
permitlamos nem que a luta eleitoral se estabelega om 
um campo mesquinho, onde quasi desapparece a grandeza 
do objecto, nem a fagamos relrogradar ao vasto campo das 
eleigoes por provincia,onde a mesma extensao do tbeatro 
das operagOes diminuia o inleresse da causa e tornava de 
Jiflicil apreciagao o merilo dos lidadores. _ 

0 nobre senador combateu tambem a creagao dos col- 
legios parciaes: mas nao altende a que e uma consequencia 
logica do principio novamente cstabelecido no projecto com o alargamento dos districtos? , 

Se com districtos limitados, como croou a lei do 185o, 
ja era diflicil a reuniao de collegios em alguns logares, 
como bem ponderou em uma das sessbes passadas o nobre 
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sonador pela pi'ovincia de Goyaz, como nao o seria com a 
nova lei, annexando os dislrictos ate o numero de Ires? 

Sei bem que a elei^ao teria raais villa se a rcuniao dos 
eleitores fosse cm um sd collegio, que mcnos abuses se 
coramelleriao nas actas parciaes; mas este c o caso em 
que nem sempre e possivel conciliar todos os interesses. 

0 nobre senador combateu lambem o projeclo porque 
com ellc nao se poderao evitar os abuses c as fraudes 
que de ordinario se fazem nas cleicucs ; abuses, disse o 
nobre senador, que em grande pane sao aulorisados pelas 
decisOes contradictorias, e absurdas mesmo, que sao pro- 
feridas no acto da verificavao dos poJcres dos depulados 
eleitos. 

Tern em parte razao o nobre senador. Uma decisao 
tao disparatada, lao contradictoria, tao repugnante mes- 
mo ao bom senso, proferida nesse aclo de verificacao de 
poderes, certamenle causa grave embarago ao modo 
pratico de entender a lei que regula a importante ma- 
leria do processo cleitural. Servem cssas decisOes con- 
tradictorias para crear precedenles que desvirtuao a 
eleifao, e deslroem no espirilo da populagao o respeilo 
que se deve ter a lei: « Tal eleigao feila com este vicio 
foi approvada: logo, outra que contiver igual virio nao 
ha razao de receiar quo seja desapprovada. • 

E >la i a logica do povo. 
Confesso que em verdade 6 esse um grave inconve- 

niente, c que o projecto cerlamente nao remedeia. Mas 
pergunto eu ao nobre senador: E como remedia-lo ? 

Senhores, seria precise cslabelecer um tribunal quo lo- 
masse conhecimento do modo por que se faz a eleifao. 
Mas que tribunal seria esse? De que membros se deveria 
compor ? Nao sabemos todos quo uma das grandes prero- 
gativas do parlamento 6 que a cada uma de suas casas 
pcrtence oxclusivamenle a venficafao dos poderes do seus 
rcspectivos membros? 0 que seriao as camaras scm esta 
maxima garantia ? 

Portanto, sem negar os inconvenienles que apresenlou 
o nobre senador, que confesso sao graves c deploraveis, 
digo que os prefiro a toda e qualquer ingerencia do uma 
commissao ou tribunal que se quizessc erigir em juiz de 
legilimidade dos poderes dos membros da camara dos 
Srs. depulados. 

Concluo, Sr. presidente, dizendo que o nobre sena- 
dor cm todo o seu discurso teve a petto mostrar a sua 
cohcrencia. S. Ex. nao descja a conlinuacao da lei cxis- 
tente porque seja boa, nao ; e porque, julgando-a m.i, 
julgando que Ihe e preferivel o systema'eleitoral da lei 
de 19 de agoslo de ISAO, deseja que ella seja posla em 
prova pela segunda ver, para que, a vista de seus graves 
inconvenienles,enlao mais reconhccidos c palpaveis, mais 
facilmenteprepare-se ocaminho cdisponha-se osespiritos 
para refrograiar a eleifao por provincia. 

Ora, cu,que, seme vissc ainda nacolisaode volarpelo 
systema (la lei de 1846, ou polo da resolugao de 1835, 
nao hesitaria um momenlo cm preferir o ultimo, nao de- 
scjando ver-me nessa colisao, porque desejo ver esse sys- 
tema mais aperfeifoado e com todas as suas vantagens, 
scm conter os inconvenienles que ja forao expostos, creio 
que imito o nobre senador nos mcsmos principios de co- 
hcrencia, votando pelo projecto cm discussao, como meio 
de offerecer legitima aspirafao a todas as npinioes^dando 
mclbor combinagao aos interesses de localidade, e ao de- 
putado eleito mais somma do indcpendoncia c garantia no 
livre exercicio do seu mandato. 

A discussao ficou interrompida por achar-se na ante- 
camara o Sr. ministro dos negocios da guerra. 

Sendo enlao sorteados para a depntaeao quo o devia 

receber os Srs. barao do Muriliba, marquez de Olinda c 
Queiroz Coulinbo, foi logo introduzido com as formali- 
dades doeslylo e tomou assento na mesa. 

FIXAfAO DAS FOtlfAS DE TERRA, 

Entrou cm P discussao a proposta do poder executivo 
que (ixaas forgas de terra parao anno linancetro de 1861 
a 1862, com as emendas da camara dos doputados. 

Dada por llnda a la discussao, sahiu da sala o mesmo 
ministro, para so volar; e passou a proposta com as 
emendas para a 2a discussao, na qual entrou logo era sua 
presenga, comogando-se pelo art. 1°, quo foi dado por 
discutido, assim como o 2", 3°, A", 50c60 e todas as 
emendas da camara dos depulados. 

Relirando-sc o dito ministro com as mesmas forma- 
ildades com que fftra recebido, c submetlida a materia a 
votagao, passarao todos os arligos da proposta e as emcn- 
dasda camara dos depulados,e por fim a referidaproposta, 
na forma emendada, para a 3a discussao. 

REFOHMA ELG1T0RAL* 
Proseguiu a 3a discussao, interrompida na prescnte 

sessao, da proposigao da camara dos deputadosalterando 
algumas disposigOes da legislagao eleiloral. 

Dada por finda a 3a discussao, foi approvada a propo- 
sigao parasubir a sancgao imperial. 

0 Sr. presidente declarou csgolada a materia da or- 
dem do dia e deu para a da seguinle sessao: 

la e 2a discussao das emendas da camara dos depula- 
dos a proposigao do scnado que autorisa o governo para 
mandar passar carla de naturalisagao de cidadao brasi- 
leiro ao subdito porlugucz Antonio Maximiano de Fi- 
gueiredo; 

la e 2a discussao da proposta do poder executivo 
quo fixa a forga naval para o anno financeiro de 1861 a 
1862, com as emendas da camara dos depulados; 

Conlinuagao da 2a discussao do projecto do senado 
regulando os direitos provenientes da rcsidencia, de quo 
trata o art. 6° § 1° da consliluigao, com as emendas 
apuiadas. 

Levanlou-se a sessao a 1 bora da larde. 

«?a BCBSaO 
EM 16 DE AGOSTO DE 1860. 

PRESIDENCIA DO SR. MANOEL tONACIO CAVALCANTI DE 
LACERDA. 

SiMMARtO: — Expediente. — Ordem do dia. — Nalu- 
ralisagOes. Passa em la e 2a discussao.—Fixagao das 
forgas do mar. Discursos dos Srs. visconde de Abae- 
1(5, ministro da marinhae visconde de Jcquitinhonba. 
Passa cm la c 2a discussao. — 0 | 1" do art. G'1 d;i 
consliluigao. Discursos dos Srs. barao de Muritiba, 
Vasconcellos e visconde de Maranguape. Fica encer- 
rada a discussao do art. 1." 
A's 11 boras da manba o Sr. presidente abriu a ses- 

sao, eslando presentcs 30 Srs. scnadores. 
Lida a atla da anterior, foi approvada. 

EXPEDIENTE. 

0 Sr. 1° secrktario leu um oflicio do l0sceretario 
da camara dos depulados partb ipando a cleigao da mesa 
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servir no presente mez. - Ficou o senado quo alii devc 
inteirado. 

Comparccirao no decurso da sessao raais 7 Srs. 
scnadores. 

ORDEM DO DIA. 
natcralisac-Oes. 

Entrarao em P discussao e passarao para a S1, c desla 
para a 3°, sem debate, as emendas da camara dos depu 
tados a propositao do senado que autorisa o governo 
para mandar passar carta de naturalisacao de cidadao 
brasileiro ao subdito porlugucz Antonio Maximiano dc 
Eigueircdo 

Aobando-se na ante-camara o Sr. ministro dos nego- 
cios da raarinba, forao sorteados para a depulacao que o 
devia rcceber os Srs. Queiroz Coulinho,visconde da Boa- 
Vista e visconde de Sapucaby; e, sendo logointroduzido 
com as formalidades do eslylo, tomou assento na mesa. 

FIXAC.AO DAS FOngAS DE MAR. 
Entrou em P discussao a proposta do poder executivo 

que fixa a forga naval para o anno fmanceiro de 1801 
1862, com as emendas da camara dos deputados. 

Dada por finda a la discussao, sabiu da sala o mesmo 
ministro, para so volar, e passou a proposta com as 
emendas para a 2a discussao, na qual entrou logo cm 
sua prcscnra, comefando-se pelo art. 1.° 

0 SR. VISC.ONDE DE ABAETE : — Sr. prcsidente 
peyo liccnga a V. Ex. para fazer algumas observagoes 
gcracs sobre a lei que se acha cm discussao. 0 Sr. mi- 
nistro da marinba ha dc ver que as minbas observacoes 
pao teem por fim conlrariar o projccto, nao sao censuras 
do um adversario, sao conselbos de um amigo do mi- 
nislerio, quo descja que S. Ex. faga a classe da marinba 
os beneficios a que clla sem duvida tern direito. 

De tempos a esta pane nola-se que lavra nessa classe 
algum descontentamcnto. Quando live a honra de dirigir 
a rcpartigaoda marinba ja esse. facto se observava; pro- 
curei examina-lo c conbecer as causas por que isso acon- 
lecia, afim de remove-las ou de attenua-las, se me fosse 
possivel; c, depois de conversar com algumas pessoas 
entendidas e pralicas, depois de ouvir as queixas que 
alguns faziao e a que se allribuia esse descontentamcnto, 
cbcguci a convoncer-me de que talvcz cntre outras de 
menor imporiancia podiaodeterminar-sc Ires causas que 
podiao merecer attengao e esludo. 

A primoira e a insulTiciencia dos vencimenlos dos offi- 
ciaes dc marinba. Isto nao quer dizer que esta nobre 
classe nao scja inleiramcnte desinteressada e nao teuha 
por vczcs preslado relevantes servigos ao paiz; bouve 
uma circumslancia que concorreu para dar aos ofliiiaes 
dc marinba uma cspecie de direito de queixa pela insuf- 
ficiencia dos vencimenlos. Um dos ministerios passados 
foi atitorisado para reformar o corpo de saude da arma- 
da ; no rcgulamento que se expediu em consequencia 
desla aulorisagao augmenlarao-se os vencimenlos desles 
empregados publicos, e o que resultou foi que, compa- 
rados os vencimcntos das graduagCes dos olRciaes do cor- 
po de saude com os de iguaes patentes dos ofliciacs de 
marinba, \iu-sequc os olbciaes de saude ficavao com 
vencimenlos consideravelmenie superiores. Um capilao- 
tcncnte, um capitao de fragala commandando uma em- 
barcagao de guerra, e tendo por consequencia uma res- 
ponsabilidadc immensa,cxtraordinaria,tcem vencimenlos 
muito inferiores aos dc um cirurgiao do corpo de saude 
embarcado no mesmo navio, cuja graduagao e igual a 

dc capitao de fragata ou de capilao-tcnente, e assim por 
dianle. Esta desigualdade nao podia deixar de excitar 
um grande e justo descontentamcnto na classe dos offi- 
ciaes da armada. [Apoiados.) 

As camaras teem reconhecido a justiga desta queixa- 
A camara dos deputados em uma das sessOes passadas 
antorisou o governo para dispender ate a quantia de 
100:000$, com o fim de augmentar os vencimenlos dos 
officiacs de marinba embarcados; esta resolugao, se nao 
me engano, veiu para o senado; o senado remelteu-a a 
commissao de marinba c guerra, que creio ter dado um 
parecer favoravel a esse respeito, juntando uma tabella, 
afim de ficarem bem regulados os vencimenlos que devem 
ter os officiacs de marinba embarcados. Infelizmente 
esta resolugao nao pftde ser approvada durante a sessao 
passada; o governo empregou para este fim todos os sens 
esforgos, mas os nobres senadores sabem que os esforgos 
do governo nao podiao ser sufficientes para que o senado 
pudessc approvar medidas, posto que necessarias e in- 
dispensaveis. Este obslaeulo, por mere6 de Deus, ja se 
acha removido, e, portanto, o ininisterio esta habilitado 
para poder obter este anno da maioria do senado a appro- 
vagao desta mcdida, se porvenlura entendcr quo ella 
convdm para o bom servigo da marinba. 

Eu desejava, portanto, que o nobre ministro dos ne- 
gocios da marinba, se nao cntende que possa haver 
nisto alguma inconveniencia, tenba a bondade de decla- 
rar se porvenlura annue a esta medida, que ponde da 
discussao do senado, ou se julga que ella pOde ser substi 
luida por outra mcdida mais efficaz. Eu tenho como 
certo e averiguado que 6 necessario pftr os officiaes de 
marinba em condigoos iguaes, se nao melhorcs, do at 
aquellas de que gozao os officiaes do corpo de saude l* 
armada. Eu creio que com esta medida S. Ex. o Sr 
nistro da marinba fara desapparecer uma das causas do 
ilncfffkctn nii«» nVkCfrvn r»n mit-inlw desgosto que se observa na marinba. 

A outra causa que me parece conlribuir para que os 
officiaes de marinba se queixem, com mais ou menos 
justiga, e, na minha opiniao, a dislribuigao dos com 
inandos. Dizem quo esses commandos nao se dioi-ij... 
com a devida igualdade quo ba officiaes de marinba me 
teem abac as babililagOes necessarias o indiSpen's'„ 
para lomarera a grande responsabilidade do comniauT 
de uma embarcagao, os quaes todavia nao podem nl. 
um commando. Eu sei que o conselho naval foi 
regado por um dos ministerios passados de aprcsenvT"" 
governo um regulamento a este respeito; nao estou inr10 

mado se porvenlura esse regulamento ja se acha f • 
se alguma resolugao a respeito se lem tornado • nao ?' 
mesmo averiguar bem ate que ponloessas quei'xas rJi 
nesta parte ser justas. Sei que nao sao justas ouantA 
querercm os officiaes de marinba atlribuir este fa t 
inlluencia do cbcfe do quartel-general. Scrvi co '' 
distincto general da nossa armada, e nunca live m1"- CSte 

nem tenho, senao para fazer-lhe os mainre. elogioi i ■ j \ < . 08 m:tiores (apoiados), nao sd pela sua intelligencia e oerf ' " 
nhecimento das malerias da repartigSo, como pela 
dade com que serve e coadjuva os ministros inform 
do-os com franqueza e verdade acerca dc tudo ouanto 
delle se cxige. O facto mesmo dc ter o ministerio m 
dado consultar acerca desto objeclo, segundo me con1"* 
o conselho naval, faz-me crer.nao que tenba havido '13' 
justiga da parte de qualquer ministerio ou de qu-1° In" 
ministro da marinba na dislribuigao dos comtn <'tler 

mas unicamenle que serA possivel regular-- nilos. 
melhor e com mais vantagem do servigo ao n50 

mais igualdade, a dislribuigao dos commandos"1!6008 com 

das nossas 
49 
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embarcacoes de gnerra. Se S. Ex.julgasse conveniente 
eu desejaria que desse algumas informacues ao scnado 
sobre este objecto. 

Ha ultimamenle uma outra medida, pela qual me 
cousta que insta a classc da marinba.e £ uma lei que regulc 
melhor os accesses. Existe no senado um projcclo vindo 
da caniara dos deputados quo rcgula os aocessos, dando 
ao governo raaior faculdade para altender ao pnncipio 
de escollia quando se trata de uma promocao. Eu nesta 
pane nao penso inleiramenle como aquelles que enlen- 
dem que o governo devc ter uma faculdade inteiramente 
ampla na applicacao do principio que se chama de es- 
collia napromofao dosofficiaes demarinlia. Tenho visto 
e observado que, quando se faz uma promocao e o go- 
verno promove por escollia um official de marinlia.mesmo 
depois de ouvir o conselbo naval, como determinou a 
lei que creou esta instituiciio, ainda assim os que sao 
mais anligos do que esse official de marinha dizem e cla- 
mao sempro quo forao preteridos. (ylpoiades.) A marinha 
lem perdido mesmo officiaes do grande merilo, porque um 
outro, alias mais anligo e muitomais antigo do que elles, 
e nomeado por escollia ou por merccimento depois de 
ouvido o conselbo naval; a marinha ainda lamenta aper- 
da de alguns officiaes habilitadissimos que abandonarao 
a carreira poressa causa. Ora, so ba qucixas contra as 
promofoes por escollia, ainda fundada a escollia no voto, 
na opiniao, no parecer dos generaes da armada, quanlo 
mais ampla for a faculdade do governo a este respcilo 
tanto mais se multiphcarad as queixas. Noentanloeu 
nao emittirei desdeja opiniao deffinitiva a esle respeito; 
digo apenas o que por ora parece. 

Como, porem, existe no scnado um projeclo de lei qua 
regula as promocoes, entendo que conviria quo o senado 
se pronunciassc sobre elle; e uma medida desejada, so- 
licitada pelo corpo da armada, e nestas circumstancias 
convem que o senado cmitta a sua opiniao, ou appro- 
vando o projeclo como vein, ou cum as emendas que jul- 
gar indispensaveis. Ainda lemos umraez de sessao; as nia- 
lerias poderao ser, menA de Deus, discutidas, como cum- 
prd ixtie o sejao; portanto, se o Sr. ministro da marinha 
concorda comigo em (JUG i sece^sario que este projccto 
tenha uma solugao, para que fique estabeieciuO- C mellior 
modo por que as promocoes devem serfeilas, e assim des- 
apparecao os receios que nutrem alguns officiaes da arma- 
da, eu estimaria que S. Ex.o declarasse, e tivesse mesmo 
a bondade de emiltir sobre isto a sua opiniao, se Hie pare- 
cer que convem. 

Sao as observacOes que tenho a fazer, declarando que 
voto pelo projecto. 

0 Sr. Paes Barreto (nunisfro da mann/ia):—Farei 
mui ligeiras consideracoes a respeito do que acaba de 
dizer o rmbre senador pela provincia de Minas-Geraes, 
e comecarei por declarar que estou de accordo com 
S. Ex. em quasi todas as observacoes que expendeu. 

Entendo com o nobre senador que convAm aug- 
mentar os vencimentos dos officiaes combatentes da ar- 
mada, sobretudo daquelles que se achao effectivamente 
embareados. Esta opiniao, que cu ja live a honra de 
expender na camara dos Srs. deputados e se acha con- 
smnada no meu relatorio, funda-se, nao so em que os 
vencimentos dos officiaes de maiinba sao com effeito 
insuflicientes, mas ainda na circumstancia muito alien- 
divel de se acbarem os officiaes do corpo de saude, 
depois da ultima retorma por que passou este corpo, com 
vencimentos superiores aos que percebem os officiaes 
combatentes ; semelhante desigualdade me parece con- 
Iraria a justica e at6 a disciplina raililar. 

Pende da decisao do senado flm projecto, ja approvado 
pela camara dos depntados,que autorisa o governo a me- 
Ihorar os vencimentos dos officiaes combatentes da ar- 
mada, e eu estimaria que o Sr. prcsidente sedignasse de 
dar andamento a este projecto, 

Concordo tambom com o nobre senador a respeito da 
necessidade de se fazer alguns retoques na lei de promo- 
cOes da armada,No meu relatorio, fallando dcslc objccto, 
cu disse o seguinte: 

« A promocao annua e incontestavelmenle de um ef- 
feito salutar. Corapcnsando do algum modo a exiguidade 
dos vencimentos que o estado offerece cm recompensa do 
funccOos tao arduas, pela esperanca do uin futuro mais 
lisongeiro, excita o zelo e entretem a emulacao em todas 
as classes. E' por isso que se torna de grande urgencia, 
com a maior parle dos meus antecessores o digo, a con- 
versao em lei do projeclo ja approvado na camara tcm- 
poraria sobre este tao importante assumpto, com as nio- 
diftcacoes do quo porventura careca. 

« As lois quo actualmente vigorao, o alvard do 20 de 
outubro do 1796 o decrelo do 13 de uovembro de 1800, 
nao eslabeleccm a conveniente hafraonia enlre o jirincipio 
de anliguidado, que mantem o direito commumde todoo 
official a ser promovido, e o da escollia, que garanto a 
prefencia do mais apto, scmpre no maior interesse do 
scrvico. 

« A anliguidade, como lei fatal que basea o direito 
apenas em uma data, nao pdde scr igualmente aquinhoa- 
da com o merecimento, que o assenta no talenlo, na il- 
luslracao c nodovotamento a causa publica. Os officiaes 
que occupao os primeiros postos podem ser proraovidos, 
attendendo-se maisa sua anliguidade do queao scumcrc- 
cimento relative; mas o principio da escolbadevcaugmen- 
laro seuprcdominio, a medida que sobo na cscala dos pos- 
tos, ate lornar-so exclusivo nos superiores, lantas vczes 
chamados a commissoes importanles, cm quo so acliao 
comprometiidos os mais sagrados inloresses do estado. O 
arbitrio assim deixado ao governo encontra correctivo a 
qualquer excesso nas condicoes que devem delerminar 
os accessos. » 

Ja ve, pois,'o nobre senador quo eslou do accordo 
com elle no desejo que manifestou de ver melhorada a lei 
de promocoes. 

Adoplo em geralas disposicues conlidasno projeclo quo 
vciuda camara dos Srs. deputados,com as emendas offere- 
cidas pelo nobre senador, quando dirigia com tanto zolo 
c sabedoria a rcparticao dos negocios da marinha. Se du- 
ranlc a prosente sessao se puder dar andamento a cssa 
projecto, c se eu tiver a honra de scr chamado para a 
discussao, enlrarei cm maior descnvolviraento a respeito 
deste importante assumpto. 

Devo, porem, observar desdc ja ao nobre senador que 
a circumstancia que S Ex. apontou, de quo sempre quo 
ba promocoes por merecimento apparecem queixas da 
parte dos offlciaes'mais anligos, nao deve servir de mo- 
tivo para que o poder legislativo deixe de dar mais al- 
guma extensao ao principio da escollia. Segundo ponso, 
cmassumptos desia ordem o que so deve ter em atlencao 
e o que parece mais util c conveniente ao servico publi- 
co, e n.io o que fidde evitar queixas, muilas vezes sera 
fundamenld. 

O nobre senador fallou na distribuitao dos comman- 
dos, accrestentando que a esse respeito algumas queixas 
apparecem nacorporacao da marinha, porque nom sem- 
pre as nomeacOes para os commandos dos navios de 
guerra rccabcm uos officiaes mais anligos ou dc patentes 
superiores; e perguntou S. Ex. se o conselbo naval, a 
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quem se mandoti onvir sobre este assumpto, apresentou 
algum projecto do regulamenlo, como Ihe fura incura- 
bido. 

Senbores, o conselho naval foi consultado pelo nobre 
senador quando ministro da marinba— 

0 Sn. visconde de Abaete : — Ou talvez anles. 
0 Sr. jnniSTiio da mauixha; — e ainda no sen 

tempo apresentou as bases do um regulamenlo para a 
nomeai,:ao dos commandos de navios de gUcrra. 0 nobre 
senador nao resolveu cousa algnma, e eu tambem ainda 
nada resolvi. E' diflicil ostabelecer regrasaeste rcspeiu. 

0 Sn. viscoxiiE de Abaete; — Apoiado. 
0 Sn. ministro da MAiiiNiu : — 0 commando de um 

navio 6 cousa muito importanle; o governo nao pdde 
cntregar os commandos senao a odiciaes que Ihe inspirem 
confianca, e essa confianca nao pude nascernem da anti- 
guidade nem da supcrioridade do posto. 

0 Sr. jiarquez de Caxias ; — Apoiado. 
0 Sn, ministro da marinha:—Enlretanto reconbefo 

quo soria convenicnto eslabelecer algumas regras para a 
nomcacao dos cornmandantes dos navios de guerra, dei- 
xando-se ao governo algum arbitrio na escoiba. 

0 Su. visconde de Abaete: — Apoiado. 
0 Sr. ministro da marinha: — Mas para esse flm 

conviria toraaralgumas providencias. 0 quadro do corpo 
da armada e muito restriclo; quando clle foifc-ilo naose 
contava segurartionte commuitas cominissoescreadas pos- 
teriorinente; ndslemos em terradirersos estabclecimcntos 
pcrtencontes a marinha, e para os quaes e precise nomear 
officiues de palcnte superior; o quadro desta classe fica 
assim desfalcado. Nao so pude, porlanto, actualu.ente 
cncarregar exclusivamente os commandos de certos na- 
vios a officiaes de unia paten to delerminada; e preciso 
muitas vezes recorror aos odiciaes de patente inferior. No 
raeu rclalorio algnma cousa disse a este respeito, e ate 
observei quo talvez fosse conveniente diminuir a classe dos 
officiaes subalternos, c augmentar algnma cousa a dossu- 
periores, porque, como ja noiei.da-se actualmenle grande 
falla de officiaes superiores para ccrtas commissoes. 

0 Sr. marquez de Caxias ; — Apoiado. 
0 Sr. ministro da warinha: — Sr. presidento,eu nao 

duvido quehaja algumasqucixas,algunsdesgoslosdaparte 
dos officiaes de marinha por causa da cxiguidade de seus 
vencimentos; mas es'as queixas e desgostos sao communs 
a todas as classes do funccionarios publicos. Todas ellas 
acbao-se mais ou menos mal pagas; os meios de subsis- 
tencia onlro nds difficultao-se cada vez mais; o governo 
deplora este cstado de cousas e deseja melborara-Io; mas 
infelizmente, nas circumstancias difficeis cm que se 
acha aciualmente o tbesouro, nao pdde o governo, ou an- 
tes o poder legislalivo, salisfazer a essa necessidade, alias 
geralmente reconbecida. Nos leraos,por exemplo, a classe 
da magistratura, quo ba muito reclama algum augmento 
nos seus ordenados; e no entanto lodos os governos,reco- 
nhecendo a necessidade de melhorar a sorte dos ma- 
gislrados e do conccder-lhcs mais alguns meios de 
subsistencia, niio o teem podido fazer ate boje. Por- 
tanto, sera desconhecer que aos officiaes de marinba 
assistc alguma razao para reclamarem melbores venci- 
mentos, estou persuadido do que dies, hem como os de- 
mais servidoros do eslado que se acbao em idenlicas cir- 
cumstancias, obscrvando o eslado pouco lisongeiro das 
nossas linancas, lerao liaslanle patriotismo para esperar 
que este cstado melhore, certos, como devem estar, de 

que o poder logislativo nao deixara de altende-los em 
tempo opportuno. 

0 SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: — Sr. pre- 
sidente, pedi a palavra somente para contestar uma 
proposifao proferida na casa pelo nobre Senador pela pro- 
vincia de Minas-Geraes. S. Ex. sustentou que craindis- 
pensavel tomar em considerafSo o cstado em que sc achava 
a nossa marinha do guerra, pelo desanimo que lavrava 
actuaImento,e ja ba tempos, nesta irnporlantissima classe 
de servidoros do paiz. Eu creio, Sr. prosidente, que, so 
cxisle boje desanimo, ja o existia ba longo tempo ; este 
desanimo nao provem das causas offerecidas a conside- 
racao do senado pelo nobre senador por Miuas-Geraes ; 0 
desanimo provem do estado em que nos acbamos. 

Seacaso bouvesse uma guerra, sebouvesse esperancaao 
menos do que tivesse ella logar, o desanimo dssapparece- 
ria; nemo cxercito, nem a esquadra, era paiz nenbum 
do mumlo vivem salisfeilos desde que o eslado do paiz e 
pacifico, e nao offerece probabilidade alguma dc guerra. 
Os officiaes, ou do excrcito, ou da armada, nao vivem 
do soldo, vivem da gloria o das bonras ; o que desejao, e 
que hajao promocOes, o que quercm e que bajao occa- 
sioes para ganliarem gloria; porque o exercito e a ar- 
mada sabern pcrfeitamcnte quo nao e possivel dar-so-lbcs 
um soldo sufficicnte e que acompanhe as alterafoes c vi- 
cissitudes dos pre cos dos gencros; hojeeslarao rnalaqui- 
nboados, depois eslariio perfeitamenle bem aquinhoados. 
E, Sr. presidente, se nds fizermos uma comparaeao 
cxacta entrc os soldos ou vencimentos da nossa armada 
conjaquelles que vencom as das outras nacSes civilisadas, 
bavemos de ver que nao ba grande differeiifa, e a res- 
peito de algumas ba differonca cm nossa vanlagem. 

Por conseguinte, n3o c a falta do soldo, o esla idea 
incutida constantemcnte no parlamento e idea que nao 
pdde de forma alguma ser governamental. Sc todos os 
empregadbs publicos estao mal pagos; se nenbum dolle? 
esta bem aquinboado, excepto osque ultimamente tiverao 
os seus ordenados elevados; se e preciso que se Ibes 
augmentem sous ordenados; entao pergunio eu : qual 
sera o raeio de tirar o paiz do eslado dc miseria cm que 
so aeba? Augmentaremos os impostos, augmcntaremos a 
renda; mas de que manoira? E sera ella despendida ou 
consumida improduclivamenle ? Os melhorameritps rna- 
teriaes nao merecerao os cuidados do governo e das 
camaras ? Estas c outras considerac-oes, porlanto, devem 
fazer com que no senado de fdrma alguma estejamos a 
dar dosenyolvimento a estas quoixas. Eu estou conven- 
cido de mim para mint quo o que desanima a armada do 
Brasil 6 a falta de guerra ; baja guerra, bavera promo- 
coes, bavera gloria, o a armada estara satisfeila, por- 
que augmento de soldo nao c possivel. 

Tambem eu creio que sc poderia toinar uma mcdida 
que favorecesse alguma cousa as pretencoes da armada 
neste senlido, e vinha a ser : diminuir o seu pessoal. 
Estou convencido de que.diminuido este, bem entendido, 
nos termos da lei, c fazendo avanpar os raocos, a mari- 
nba de guerra brasileira piido continuar no estado cm que 
se acha. Atravancada constaritomente a raqcidade pela 
velliice, nao podera avanjar, quando alias e ella que 
pdde prestar mais services ao paiz. A vclbico ja os prcs- 
tou para gozar. 

E' doloroso usar eu destas exprcssoes; mas V . Ex. e o 
senado concebcm quo nao tenbo por fun senao a lei ; de- 
sejo que qualqucr reforraa que se faca neste scntido seja 
feila na fdrma da lei, scm prejuizo de direitos adquiri- 
dos. Mas que d preciso dcsatravancarmos a mocidade, para 
que ella possa marcbat, e o quo nao admilte duvida ; 
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isto e o que desanima, porquc o official joven nao vti 
futuro diante de si.ou, scove, e demasiadamenle longin- 
qUSe acaso o nobre ministro tomasse em consideracao isto 
que acabo de dizer, se proourasso os meios de satisfazer 
estas exigencias, eslas reclamaQoes, estou convencido que 
assim satisfaria a armada. . 

Queixao-so dos commandos. Pois V. Ex. nao ve que 
esta queixa envolve o que acabei de dizer ? Nao e outra 
cousa senao a lula da mocidadecoma velhice, V. Ex. 
sabe que para o commando de certos yasos de guerra e 
indispensavel certa e determinada patente; se se seguir 
isto a risca, qua! sera o resultado? V. Ex. o sabe pcla 
pralica; o resultado sera quemuitas vezes o Sr. ministro 
nao tera um official para commander um vaso de guerra 
de certa categoria, de certa classe, se se adoplar a risca 
aquillo que a lei manda e aquillo que esta em pralica 
ate hoje. Felizmente boje quasi que a tolalidade dos nos- 
sos yasos de guerra sao de equnna lotafao. 

Perguntarei eu: nao ejusto que se tome alguma pro- 
videncia relativamente aos vencimentos do commandante 
em chefe, de modo que as pequenas patentes nao percao 
de sens vencimentos, commandando vasosde alto bordo ? 

0 Sr. ministro da marinha: — Elles vencem mais 
quando coraraandao. 

0 Sr. visconde de Jeqditinhonha: — Sem duvida, 
vencem mais quando commandao; mas \. Ex. sabe quo 
algumas marinhas estrangeiras nao attendem a patente 
para calcular os vencimentos ; attendem ao vaso que se 
commanda. Se se attender a patente, official de pcquena 
patente tera pequeno vencimento, e alias tera grande 
responsabilidade: ora, isto podera animar muito, dar 
yantagens que satisfagao a marinha? 

Em todo o caso declaro a V. Ex. francamcnle que 
nao e a falta de soldo, que nao A a quantidade dos ven- 
cimentos, que produzem o desanimo na nossa marinha 
de guerra. 

Creou-se, V. Ex. sabe, o conselho naval. Nao soi se 
me oppuz ao conselho naval; parece-me que nao volei 
com muita satisfacao, se 6 que votei. Eu desejo muito 
ouvir a V. Ex., nao nesta discussao,relativamente a este 
objecto, nao agora,ha de ser na discussao do orcamento. 

Eu tenho necessidade de informacOes de V. Ex. a este 
respeito, parapoder avaliar autilidadedaquclla corpora- 
{ao, porque tenho grandes duvidas a este respeito. Prin- 
cipio por nao poder combinar como um bomem ba de de- 
dicar-se inteira e absolutamente aquelle servito por 
4:0003. Diz um artigo da lei que elle nao pdde cxercer 
outro emprego, nao pode accumular outros, ba de excr- 
car somenle aquelle e ha de viver com 4:00031 custa-me 
a combinar isso, o, como ja vou prevenidoa respeito dos 
trabaUios daquella corporacao, hei de me achar em gran- 
des difficuldades para aprecia-la favoravelmente. 

Para mint estou quasi crendo que o conselho naval nao 
tem preslado os services que se esperava delle. 

0 Sr. ministro da mariniia; — Tem prestado muitos 
servicos. 

0 Sr. visconde de Jequitinhonha: -^Tem prestado 
servicos, mas nao tem prestado os services que se esperava, 
que se proclamou quando se votou a lei. E, se acaso V. Ex. 
demonstrar que narealidade aquclla corporacao tem pres- 
tado todos esses services, tudo aquillo que se esperava 
della, entao ha de concordar comigo em quo, ou seha de 
tirar aquelle artigo que inhibe os merabros do conselho 
naval deexercerera outro emprego, ou se ba de augmen- 
tar o ordenado de -i'.OOO^, porque com 4:000$ nao se 
pode viver. 

O Sr. ministro da marinha : •— Ha uma emenda 
nesse senlido na lei do orcamento. 

O Sr. visconde de Jequitinhonha:—Eu nao tinba 
visto isso. Nao d possivel que qualquer dediquo-se in- 
teira e exclusivamente aquelle servico por 4'.0003. 

O Sr. ministro da marinha:—Osofficiaes leemmenos, 
O Sr. visconde de Jequitinhonha;—Porque? Porque 

regra de jusffic3- se elles prcstao o mesmo service? 
Forao julgados discutidos o art. l0e o30, assim como 

os dous los das emendas da camara dos depulados com 
a numeracao de 3° e 4.° 

Seguiu-se a discussao do art. 5° das emendas. 
O SR. VISCONDE DE ABAETE': —Sr. presidcnle, o 

art. 141 do regulamento approvado pelo decreto de 1° 
de maio de 1858 diz: «Os actuaes 20s tenentes quo forao 
tirados da classe de pilotos da armada nao passarao aos 
postos superiores senao depots que se moslrarem babili- 
tados nas materias cspecificadas no artigo anterior, 
mediante novos exames feilos sobre as mesmas na escola 
de marinha. » 

Eu desejaria quo S. Ex. o nobre ministro da marinha 
tivesse a bondade de informar ao senado com os motiyos 
por que julga conveniente que seja revogado este artigo 
Jo regulamento. Eu tenho noticia de que ha 20s tenentes 
tirados da classe de pilotos que obtiverao este poslo uns 
sem clausula e outros com clausulas, isto e, com a decla- 
racao expressa de nao terem direilo a accesso a outro pos- 
to. Nao duvidaria convir com a doutrmado artigo quanto 
aos 30S tenentes tirados da classe dos pilotos, que forao 
despachados sem clausula alguma, porque podem elles 
argumontar que o regulamento do l0(lo maio de 1858 
nao podia ter efTeito rctroactivo, c por este meio priva-los 
de um direito que Ikes tinba sido conferido pelas suas 
patentes, isto 6,0 direilo de accesso a outros postos quan- 
do o accesso Hies fosse devidopela sua antiguidade ou pela 
escolha do governo, era virtude de services relevantes 
preslados ao estado ; mas tenho muita duvida, e mesmo 
repugnancia, em quo seja revogado o artigo do regulamento 
pelo quo pertence aos 20S tenentes tirados da classe dos 
pilotos que forao despachados com a clausula incorla em 
suas patentes de nao terem direito a outro accesso. 

Nao posso atinar com os motivos por que deva rcco- 
nhecer-se e estabcleccr-se este novo direito, que tem por 
lim rcvogar a clausula das patentes, clausula importante 
imposta polo governo, e aceila e lalvcz requerida polos 
promovidos. Se este direito se desse a pilotos ou a 20S te- 
nentes tirados da classe dos pilotos, depois de mostrarom 
quetinhao as habilitacCes necessarias por meio dos exames 
que o regulamento do 1° de maio exige, sena isto admis- 
sivel c iuslo; entendo com effeito que neste caso a clau- 
sula pode c dove ser revogada, porque taes 205 tenentes 
eslao na fdrma da loi habilitados para bem servir na ma- 
rinha como qualquer outro official, e o governo acha-sc 
autonsado paralevantar aclausula de suas patentes; mas 
fura desta hypolhcse, sendo cerlo que o gaverno conce- 
deu a esses 20S tenentes o accesso, e expediu as suas pa- 
tentes com a clausula de nao terem direito a outro ac- 
cesso por nao considora-los habilitados com ooxaraodas 
materias que se julgaonecessarias para podorem ser pro- 
movidos, nao vejo razao alguma, nem de juslica, nem do 
equidade, para quo o poder legislalivo seja para com cs- 
tes 30s tenentes tao bemgno, fevogando a clausula dc 
suas patentes, como <5 para com aquelles que nas suas pa- 
tentes nao teem clausula alguma, e que, tendo sido des- 
pachados 2°'tenentes sem clausula. parece comellcilo que 
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algum Jlreito poiiera allegar, afimde serem proraovidos, ■ 
quando Hies cornpelir. 

Entretanto espcroouviras informaqSes de S. Ex. para 
pod'er dar com lodo o conlieciinenlo de causa o meu volo 
a emenda approvada pela camara dos Sis. deputados. 

0 SU. PAES HARRETO (minislro da marinha); — 
Sr. presidoiilo, ainda nesle punto estou de accordo com 
o nobre senadov pela provincia de Minas-Geraes. Entendo 
que a reyogacao do art. lil do regularaenlo do 1° de 
maio de 1858 uao iraporta permitlir-se accesso aos 
pilolos que forao promovidos a 21'5 tenenles com a clau- 
sula de uao o terem; a disposifao que se revoga e aqueUa 
queveda o accesso aos pilolos que, na forma da lei, forao 
promovidos seni clausula alguina. 

0 Sr. visconde de Adaete:—Apoiado. 
0 Sr. ministro da marinua:—Entendo que a disposi- 

■fao do art. 141 do regulamento citado, concebida nos 
lermos em que se acha, tern ate certo ponto effeito relroa- 
ctivo, pois que nao permitle accesses a officiaes que, em 
virtude das leis que regem a materia, tinhao incontesta- 
vol direilo a elles. V. Ex. comprehende quepirao fuluro 
acha-se prevenido o inconveniente que rcsulla da pro- 
moqao dos pilotos scm esludos; o art. 140 determina 
que nao se conceda carla de pilotosenao aos indtviduos 
quo, por exames feitos na t'.-cola de marinha,se mos- 
trarcm habilitados com os estudos necessarios. Mas exi- 
gir-se quo os 20S tenentes de armada, que o sao em vir- 
tude de lei, nao possao ler accesso quando forao promo- 
vidos sera ossa clausula mo parece injusto, e por isso 
nao live duvida em aceitar a eraonda que faz objecto destc 
arligo, emenda que esta de accordo com o que expuz no 
relatorio a este respeito. 

Em vista destas explicaeoes, creio que desapparecerau 
as duvidas que linba o nobre senador em volar pela me- 
dida quo se disoute. 

Foi julgado disculidc o art. 5% bem como o 6° e o 7° 
das emendas da camara dos deputados. 

Retirando-se enlao o dito minislro, com as mesmas 
formalidades com que fura re 'ebido, esubmettida a materia 
a votacao, passarao os artigos da proposla e as emendas 
da camara dos deputados, c por fun a referida proposla, na 
forma emendada, para a33 discussao. 

0 I 1° DO ART, G0'DA CONSTITL'IQAO. 

Conlinuou a discussao, adiada na sessao de 3 do cor- 
rente raez, do art. 1° e sous paragraphos do projerto 
do scnado regulando os direitos provemenles da residen- 
cia, de que trata o art. 6° § 1° da consliluicao, com as 
emendas apoiadas. 

0 SR. BARAO DE MURITIBA ; — Parece-mo, Sr. 
presidenle, que a materia submettida a deliberagao da 
casa tem sido sufficientemente elucidada, e que o se- 
nado se acba cm circumslancias de poder proferir so- 
bre ella uma docisao. Eu nao teria duvida alguma era 
dar meu volo de approvacao ao projecto apresentadj 
polo nobre senador pela provincia de S. Paulo, ou 
mosmo a emenda do nobre rainistro dos negocios estran- 
gciros, se porventura nao entendesse que algumas de 
suas disposicOes sao ate certo ponto escusadas para ro- 
modiar a nocessidade quo lemos de evitar conilictos 
com algumas logacSes estrangeiras no imperio. Nao so 
mo tendo demonstrado que sao precisas para evitar os 
conflictos todas essas providencias, ainda mesmo a da 
escolba da nacionalidado por pane dos filbos de estran- 
geiro nascidos no Brasil, quando maiores, entendi que 
dovit rcdigir uma emenda consignando somente algumas 

jposicoes que fossem baslautes para conseguir o fim 
le se tem em vista. 
Nesto senlido comrauniquei minims ideas ao nobre 

30nad6r pela provincia do Rio de Janeiro, o Sr. vis- 
cunde de Maranguape, que bavia sido um dos impugna- 
dorcs do projecto, e live a fortuna de mo acbar de ac- 
cordo com S. Ex. na redaccao do arligo que vou man- 
dar a mesa como substitulivo, lanto do arligo do pro- 
jecto como da emenda offerecida pelo nobie senador 
minislro dos negocios eslrangeiros. S. Ex. o Sr. vis- 
conde de Maranguape leve a bondade de prestar sua as- 
signatura a emenda a que acabo de referir-me, e que 
nao sei se salisfaz ao nobre minislro dos negocios es- 
lrangeiros. Se S. Ex. se dignar de aceita-la, parece-me 
que flcara resolvida toda a questao a respeito do art. 1°; 
se, porem, S. Ex. nao julgar bastante esla mcdida para 
occorrer as necessidades da administrafao a respeito dos 
negocios de que se trata, eu nao duvidarei em raandar 
alguma oulra emenda, que modiflque algum tanto o 
projecto do nobre senador pela provincia do S. Paulo, ou 
mesmo dar o meu assenlimenlo ao projecto ou a emenda do 
nobre minislro. 

Sr. presidenle, nao sou dos que pensao que o projecto e 
a emenda do nobre minislro se oppoera a conslituicao; 
pelo contrario entendo que so acba de accordo, nao so 
com a constituicao, mas com os principios mais saos e 
verdadoiros que devem reger a materia ; principios que 
ja regulavao a qualidade de cidadao nesse tempo cm que 
nos achavamos unldos a monarchia portugueza, e em- 
quanto nao foi promulgada a constituicao que nos rege. 

Sr. presidenle, a emenda a que tenho feilo allusao e 
a seguinte: 

• Art. 1° subslilulivo do art. 1° do projecto. 0 di- 
reilo que regula no Brasil o estado civil dos eslrangei- 
ros alii residentes sem ser por servic-o de sua uacao po- 
dcra tambem ser applicado ao estado civil dos filbos 
nascidos no imperio desses mesmos eslrangeiros, sdmenle 
durante a minoridade e sem prejuizo da sua nacionali- 
dado, reconhecida pelo art. G0 da constituicao. Logo que 
estes filbos chegarcm a maioridade, cessara aquello di- 
reilo e entrarao no exercicio dos direitos do cidadaos 
brasileiros, sujeitos as respectivas obrigacocs, na fdrma 
da constituicao e das leis. » 

Sr. presideute, eu entendo quo nao 6 preciso explicaa 
a doutrina desle arligo na occasiao presente, porqua 
todos os nobrcs senadores estao mais que habilitados pan 
julgar a respeito do merocirnento desla doutrina. Entre- 
tanto peco lieenca para explicar qual e o meu pensa- 
mento, e qual foi tambem o do nobre senador pela pro- 
vincia do Rio do Janeiro, o Sr. visconde do Maranguape, 
quando redigimos esta emenda. 

Os conflictos, Sr. presidenle, que teem sido susci- 
dos por algumas das logacoos estrangeiras no imperio 
reduzem-se principalmente a duas (classes : aprimeira 
diz respeito as lierancas c successocs dos eslrangeiros fal- 
lecidos no imperio; a segunda diz respeito a isoncao do 
service, tanto da guarda nacional como da primeira 
linba. 

Quando a emenda declara quo o estado civil dos me- 
nores filbos de eslrangeiros residentes no imperio scm 
ser por servifo de sua nacao podera ser regulado se- 
gundo o direito que regula o estado civil desses eslran- 
geiros quer comprebender as qualificacoes pessoaes desses 
menores, e tambem aid certo ponto isenta-Ios de algumas 
das obrigacOes a que em consequencia de sua nalurali- 
dade brasileira poderiao dear sujeitos, se porventura nao 
regesse o sou estado civil o mesmo direito que rege o 
estado civil dos pais. 

50 
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Mas, como pode acontecer, e de facto aconlece, cpie 
nem lodo o eslado civil dos estrangeiros e regido pelo 
estatato pessoal dos mesmos, potque nossa legislacao tem 
ate coarctado, e tem direity de coarctar, a extensao desse 
estatuto em nosso paiz, por isso a emcnja, em vez dede- 
clarar positivamente que esse direito regulara o estado 
civil dos menores filhos de estrangeiros, da faculdade ao 
governo para regular a materia confurme as conveniencias 
e conforme os preceitos de nossa legislagao, atlendendo 
mesmo a que acerca dos nascidos no Brasil de pais es- 
trangeiros, cujas leis os nao considerao como nacionaes, 
nao ha necessidade de medida algoma. 

ffao preciso, Sr. presidente, explicar o que e eslado 
civil; ja indiquei muito succintamcnte o que estas pa- 
lavras sigoificao. Tambem acabo de dar a explicacao da 
palavrapoderd, eaccrescentarei que, alem de que estava e 
esta perfeitamente declarada a continuacao da nacionali- 
dade brasileira aos fidros de eslrangeiro, cejo estado civil 
pode ser regulado pelo do pal, aconlece que, ainda 
quaudo esta declaracao se nao tivesse feilo, nem por isso 
se poderia entender que a nacionahdale se perdia em 
consequencia do ser regulado o estado civil pelo estatuto 
pessoal dos pais. Poderia ser que isto fosse todavia ob- 
jecto de questao, como j i tem sulo era algumas occasioes; 
mas certamente que, segundo os verdadeiros principios e 
segundo a notoria differenfa que ha entre o estado civil 
do individuo e sua nactonalidade, nao poderia deixar de 
ser resolvi la esta questao no sentido de poier ficar ia- 
lacta a disposigao de nossa constiluicao. 

Contento-rae, Si. presidente, com ler dado esta expli- 
eagao ao senado, sdmente para fazer conhecer qual toi o 
pensamento dos que subscreverao a emenda que vou ter 
a honra de mandar a mesa. 

A segunda parte desta emenda consagra uma doulrina 
inteiramento conformed constituigao, porque, assim como 
a primeira parto nao Ihe e conlraria, a segunda reproduz 
adoutrina da constituigao, porque diz oseguinte: « Logo 
que os filhos cbegarem a maioridade cessara aquelle di- 
reito (quero dizer, o direito que rege o estado civil dos 
pais) e entrarao no exercicio dos direitos de cidadao 
brasileiro, sujeitosas respectivas obrigagdes, na forma da 
constituigao e das leis. » Isto A para tirar toda a duvida 
acerca da cessagao que se podia julgar quanto li naturali- 
dade e cessagao das obngagoes de cidadau emquanto erao 
menores. 

Nao me demorarei mais na justificagao da emenda. 
Se o Sr. ministro dos negocios estrangeiros se dignar de 
apoia-la, se julgar que ella b bastanle para evitar os cou- 
llictos que se teem suscitado, eu nao lerei mais nada a 
dizer; sc, poriim, S. Ex. recusar a emenda, eu, como 
ja disse, nao duvidarei ernpenhar-me na discussao da 
emenda de S. Ex. e do projecto,para demonstrar os mo- 
tiros por que estou disposto a votar a favor de uma ou de 
outra cousa. 

Esta emenda, como ja disse a V. Ex., subslitue sd- 
mente o primeiro artigo do projecto, e salva uma parte 
da emenda do nobre ministro, que e a que constitue 
o | 5°, que nao esta aqui comprebendido. Fago esta 
declaragao para que V. Ex. na occasiao da votagao nao 
supponha quo a emenda comprehende tambem essa 
parte. 

Deixo salvo o art. 2°, que logo se pora em discussao, 
e sobre o qual terei talvez de dizer algumas palavras. 

Vein entao a mesa a seguinte 

Emenda substituliva ao art. 1.° 

• Art. 1.° 0 direito que regula no Brasil o estado civil 

dos estrangeiros ahi residentes, sem ser por servigo do 
sua nagiio, podera ser tambem applicado ao estado 
civil dos lilbos nascidos no imperio desses mesmos es- 
trangeiros, sdmento durante a minoridade o sem prejuizo 
da sua nacionalidade,reconbecida pelo art. 0° da consti- 
tuigao. Logo que estes filhos cbegarem a maioridade ces- 
sara aquelle direito e entrarao no exercicio dos direitos 
dos cidadaos brasileiros, sujuilos as respectivas obriga- 
gues, na foi ma da constiluigilo e das leis.—BardodeMu- 
ritiba.— Visconde de Maranguape. » 

Foi apoiada, e entrou conjunctamente em discussao. 
0 SR. CANSANSAO DE SINIMBU' (ministro dos 

negocios estrangeiros) :—Sr. presidente,perrnilta V. Ex- 
que, antes de emitlir minba opmiao sobre a emenda que 
acaba de ser apresentada pelo uubre senador pela Babia, 
cu faga uma ligeira observagao. 

Entendia, Sr. presidente, queoprojecto offerecido pelo 
illustrado senador pela provincia de S. Paulo, com as 
emendas quo live a honra de offerecer, era um trabalho 
mais complete,e que, pela amplidao de suas disposigOes 
serviria a solver todas as duvidas e difficuldades que se 
teem suscitado acerca da intelligencia do | 1° do art. 0° 
da nossa constituigao, eslabelecendo harmonia e accordo 
com a legislagao da maxima parte dos povos, cujos na- 
turaes estabelecem residencia no imperio. Entendia, Sr. 
presidente, que, fixando-se essa intelligencia do raodo 
por que o tazia o piojecto, cessariao todos os conflictos 
provenientes da uacionalidade de origem adoplada por 
tins e da nacionabdade de nascimeuto adoptada por 
outros. 

Entendia, Sr. presidente, que osse conflicto so podia 
resolver-se estabelecendo-se, como se acha no projecto, 
o principio de que, no caso delle dar-se, ao individuo 
acerca de quem clle se der compete, cbegando a maio- 
ridade, declarer a qual das duas nacioualidades deseja 
dar opgao, se a nacionalidade de origem transmiltida 
pela descendencia, em favor da qual militao as tradicgQes 
do paiz paterno e assentimonlo de familia, ou a nacio- 
nalidade do nascimenlo, que tem em seu favor esso pen- 
dor natural quo nos leva a amar a terra onde vimos a 
primeira luz da vida, e a qual nos Jigao as rocordagocs da 
infancia. 

Parecia-me que, tratando-so da constituigao de 
um paiz novo, e para cujas instiluigdes linhao servido 
os principios mais liberaes adoplados pela civilisagao 
modorna, em liomenagem a sabedoria dos autores desse 
venerando codigo, outra nao podia ser a intelligencia 
dada a disposigao desse artigo senao a, de livre opgao da 
nacionalidade, dado o caso de confliclo entre os dous 
principios. 

Acerca desle ponlo, Sr. presidente, eu estava disposto 
a mostrar ao senado com o teslernunbo de autores os 
mais competcntes, e parliculannente com o do juriscon- 
sulto inglcz Westlake, no sou Iralado do conlliclo das 
leis internacionaes, publicado em Londres cm 1856, 
que a opiniao por mim j;i emittiila, e que aqui foi con- 
lestada, de que a nacionalidade de nascimenlo e um resto 
do direito feudal e uma oppressao, 6 vcrdadeira. 

A doutiina de fidchdade do subdito ao soberano era o 
mesmo principio delidelidade e lealdade que, em compen- 
sagao dos heneficios concedidos, exigiao nos tempos feu- 
daes os senbores de sens servos. 

Essa doutrina enfeudou-se na legislagao polilioa da 
Gra-Bretanba, onde tem tornado todo o sen desenvolvi- 
mento, e dela passou para os Estados-Unidos da Ame- 
rica polos acontecimentos do 1796 e 1783, como parao 
Brasil passou com a nossa emancipagao polilica e legisla- 
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Cao porlugueza. A doutrina, porem, de nacionaliJade de 
origam tem outro fundamento ; remonta-se ao direilo ro- 
mano ; essa doutrina, atravessando os tempos do feuda- 
lismo cm Franpa, e lendo vtvido quasi simullaneamenle 
nesse paiz com a doutrina opposta, veiu surgir com sua 
puroza primxtiva no codigo civil de Napoleao, e e, na opt- 
niao do mais distincto publicista moderno, considerada 
como a doutrina mais racional e liberal, digna de ser 
adoplada pcla nafao que alargar a esphera de suas 
relacoes. 

Nao qttero, porem, Sr. presidente, entrar agora nesta 
discussao, cuja direccao parece mudar-se com a apre- 
senlacao da emenda que acaba de ser offerecida, e a res- 
peilo da qual sou chamado aemittir minha opiniao. 

Senhores, torno a dizer, parecia-me o projecto com 
as ernendas quo olfereci preferivel; parecia-me mesmo 
quo procederiamos com mais logica se, querendo dar 
aos fllhos dos estrangeiros que nascem no imperio a 
condi^ao civil do sen pai, declarassemos suspensa du- 
ranle a minoridade a condxcao politica desses menores ; 
mas declare quo, desejando dar uma prova do grande res- 
peito quo professo a constituirao do eslado, e ao mesmo 
tempo da considerayao em que lenlto os escrupulos 
constitucionaes dos nobres senadores que impugnao 
o projecto; collocado na alternativa de proseguir na^is- 
cussao desle em todas as suas partes, ferindo esses 
escrupulos, ou aceilar uma emenda quo, guardando na 
opiniao dos mosraos nobres senadores o devido respeito 
a constiluicao do estado, serve todavia para solver as 
questSes que do conlliclo das leis inlernaoionaes quanto a 
eondifao civil dos menores tilhos de estrangeiros nasci- 
dos no impetio se teem levantado enlre as autoridades 
brasileirase as logacoes estrangeiras; collocado na alter- 
nativa deinsislir pelo projecto, sem a cerleza de que seja 
adoptado, ou aceilar uma emenda que, satisfazendo na 
parte principal o fun do projecto, pela adhesao dos pro- 
prios senadores que o combatem, garanle a esperanca de 
ser adoptado na present! sessiio, declaro que nao besito 
em aceilar a emenda offerecida pelos nobres senadores 
barao de Murittba e visconde de Maranguape, e, segundo 
me consta, approvada tambem polo nobre marquez de 
Olinda. 

0 senado comprebende quo, quando se trata de uma 
matcria que se aclia ha tantos annos pbndenle de uma 
decisao do corpo legislativo, sua procrastinacao indeh- 
nida e o petor de lodos os expedienles. 

0 SU. VASCONCELLOS:— Sr. presidente, ao ouvir 
o diseurso do nobro senador pela provincia da Bahia, au- 
tor da omenda que se discute, a medida que tem sido atii 
hojc objecto de constante impugnacao licara regulada 
compicta e satisfacloriamento, votada a mesma emenda, 
que solve todas as duvidas, cbamando e reunindo em 
um so campo amigos e adversaries do projecto. 

No entrctanto as palavras proferidas pelo nobre se- 
nador devem pur de cautela aquelles que teem comba- 
tido a doutrina que se pretende erigir em lei do estado. 
Sim, senhores, S. Ex. nos declarou com toda franqueza 
que, no caso de nao approvar a emenda, o Sr. ministro 
dos negooios estrangeiros e«ta disposto a adoptar o pro- 
jecto, porqueoste naodifferedaquella; considera-se, pois, 
de simples redacgao a divorgcncia que por tantos dias 
lent occupado a attentxlo dos illustres membros desta 
casa 1 

Em vista do uma setnelhante assercao, nao posso con— 
servar-me silencioso, sem deixar compromcttidos lodos 
os principios quo na discussao saluriio triumphantes, 
ao men os quaes os defendt, ou agora senador do impe- 
pcrio, ou ministro era 1818, aceitando como valiosos os 

argumentos vigorosos que Servirao de fundamento as no- 
tes do governo imperial em resposta a legafao franceza, 
a algumas das quaes live o prazer de referir-me, inserindo 
em men diseurso o que me parecia baver melhor tratado 
e desenvolvido a queslao.... 

0 Sr. visconde de Maranguape: — Peeo a pa- 
lavra. 

0 Sr. Vasconcellos; — Senhores, aemenda continua 
a confundir ideas essencialmente distinctas ; nao satisfaz, 
nao concilia nenhuma das opinides em que se tem dtvi- 
dido o senado, e e por conseguinle provavel que arraste 
contra si raaior numero de votos: tal 6 a impossibilidade 
do accordo quando a dissengao esta nos principios e nao 
nas palavras. 

A nacionalidade tem pela emenda uma solugao que se 
reconlieceia anti-constitucional desde que se roflectir no 
artigo da lei fundamental a quo allude. 

Nestes ultimos dias procurei ler a discussao do art. 6° 
§ 1° da conslituigao na assembl6a constituinte. Teem 
ainda assento nesta casa membros distinctos daquella 
assemblea, os quaes se bao de recordar que entao so 
nao fez differenca entre cidudaosactivo.se passives, sendo 
quasi todos unanimes em repelir quo, ou se usasse das 
palavras — sao brasileiros — ou — sao cidadaos brasi- 
leiros—, ellas significavan, exprimiao uma so idea,e era 
a de declarar a nacionalidade dos brasileiros, dos que 
enlre nds nascessem.... 

0 Sr. barao de Muritida : — Apoiado, e verdade, 
0 Sr. Vasconcellos : — Creio que sd divergirao os 

fallecidos deputados Kocha Franco e Franja, se pude 
bem comprenJe-los. 

Sendo assim, a emenda da a constituigao intolligencia 
que ella nao tem; e,se eu me pronunciei contra a inter- 
pretagao ainda doulrinal do | 1° art. 6°, e evidente que 
nao posso assontir a ella, porque altera o direito constitu- 
cional e resolve a questao da nacionalidade com mani- 
fesla tnfracgao das regras da boa hermencutica. 

Pretende-se que o menor nao tem direitcs politicos e 
que por isso do nenbum os privamos quando na minori- 
dade declaramos que seu estado civil sera regulado pelo 
de seu pai; e doutrina que lenho concebido e comigo 
alguns dos honrados senadores. 

0 Sr. barao de Mdrixiba : — Esta enganado. 
0 Sr. Vasconcellos; — 0 que prescreve a conslitui- 

cao & que sao brasileiros os que no lirasil nascerem, 
ainda que o pai seja estrangeiro, uma vez que nao resida 
a servifo de sua natjao. 

A emenda raui posilivaraente os priva desta qualidade, 
e nega-lhes este caraclcr quando equipara os brasileiros 
filbos de estrangeiros aos que entre rids existent a servigo 
de sua nacao: estes pela constituigao sao os unices que 
seguem a condigao do pai, e nao os que sao tao brasi- 
leiros como aquelles que nascem de pais brasileiros. 

Nem se confunda, senhores, o direito com o exercicio 
do direito : d grave erro. Nao sera brasileiro o cidadao 
brasileiro o volante, cmbora nao leuha ronda para ser 
eleitor? 

0 Sr. barao de Muritida; — E'. 
0 Sr. Vasconcellos: — Sem duvida nenbuma. E po- 

deremos nos legislar privando de direitos que ellee cha- 
mado a exereer apenas adquiridas as condisoes legaes? 
Nao. Como, pois, declaramos mis inglezes, francezes, 
norle-americanos, etc., os filbos de subditos das diffe- 
rentes nacOes, os quaes sao brasileiros, tanto quanto 
o sao nossos fllhos ainda menores? Confunde tambem a 
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ernenda a naoionalidade com o domicilio, e consa- 
gra a mesma idea, quo tern sido comlwtida. Demais, se- 
nhores, uma lal emenda concede ludo a palria do pai e 
nega tudo a patria do lilhol 

0 Sn. M1NISTRO DOS NEGOCIOS ESTBANGEIROS : — Na 
minoridade sumente. 

0 Sr. Vasconcellos : — Nera por isso e ace-tavel 
em face da constiluicao. Quem nasce enlre nds nao e bra- 
sileiro, perde essa qualidade se o pai i eslrangeiro , era- 
bora preccitue o contrario um artigo, e arligo constitu- 
cionall t 

Outra novidade estabole'e tambem,qual e a de dar-se 
a um mesmo iudividuo duas palrias, uraa na minoridade 
e ontra na maioridade; e para tornar-me mais claro direi: 
— o filho de francez que nascer no brasil e francez 
emquanto nao completar 21 annos deidade, e e brasileiro 
apenas passar dessa idade. Torna-se singular uma tal 
legislafio t 

0 principio director da emenda, que se traduz no se- 
guinte ; —0 filho faz parte da nacao a que pertence sou 
pai—, adoptado pelos publicistas francezes, e mcluido, 
em consequencia da respecliva legislafao, nos seus tra- 
lados, nao pdde ler applicacao no Erasil, porquanto en- 
tre nds o filho de eslrangeiro que nao reside por servico 
de sua nagao faz parte da nacao brasileira, porque abi 
nasceu. Jii na casa se fez especial mencao da legislacao 
ingleza e da dos Eslados-Utddos, que lerao a consequen- 
cias ainda mais largas o principio adoptado na nossa 
constiluicao politica. Nao me domorarei em recordar o 
queentao se disse, porque supponho bem presenlo na 
raemoria de meus nobres collegas tudo quanto largamenle 
se expoz. 

Esta emenda tende a ligar o brasileiro a uma patria 
que elle nao conhece, que pode mesrao nao ser mais a 
patria de sen pai, porquanto o senado sabe que perde os 
direitos de cidadao francez aquelle que casa cm paiz es- 
lrangeiro, que manifesta a intencao de rcsidir fura da 
Franca, sans esprit de retour. Como, pois, dar meu voto 
a semelhante medida, como desligar da sua palria, pri- 
var das relacdes naturaes della, os nacionaes brasileiros, 
para dar-lhes uma patria estranha, que, era circumslan- 
cias previstas na lei, nem ao raenos sera a patria de seus 
pais? 

Segundo, porem, nos assegurarao, quer o illuslrado 
anlor da emenda, quer o Sr. minislro dos negocios es- 
trangeiros, as quesloes pendentes ficao completamente 
resolvidas passando as ideas que combato. 

Senhores, nao sei se assim e; mas, quando o fora, e a 
consideracao que menos peso faz no meu espirito, nao que 
ou me opponha a qualquer meio de ver cliegar a um 
termo taes reclamacbes, mas porque nao convenho que 
sacrifiquemos nossos dogmas politicos, nossa constitui- 
cao, ainda no louvavel empenho de manler relacoes de 
cordial amizade com estados estrangeiros. 

Convenho que a emenda em um ponto melhore o pro- 
jecto ; e1 6 naquelle em que reconbece a nacionalidade 
do filbo de eslrangeiro que nascer no Brasil; nao a faz 
dependente da escolba logo que elle seconstitue suijuris. 
Mas nem por isso approvo, porque me parece desnocessa- 
rio: tao claro, tao preciso, tao posilivo (5 o artigo dossa 
constiluicao 11 

E poderao dar-lhe voto favoravel aqqelles senhores 
que entenderao que o arligo a .jue me refiro e facultativo 
e nao imperativo ? Nao se tornarao conlradiclorios os 
honrados membros que desse principio partirao para com- 
bater os que sustenlarao opiniao contraria? 

A emenda nao 6 de simples redaccao; nao torn o poder 

magico de conciliar os pareceres divergenlcs, pelo con- 
trario obriga a relractacoes uns e oulros, auenta contra 
aconstituicaodo imperio , eslabelece legislacao singular; 
em troca das vanlagens que dii ao estrangoiro nenhuma 
conquista para o Biasil: em uma palavra, e lal a sua 
doutrinaque nao errarei aventurando um juizo, o de se 
reunirem comigo contra ella alguns nobres senadoresquo 
sustentdrao o projecto 11 

Nao lenho pretengao deconvencer ninguem. 0 rainis- 
terio quer a emenda, faca-se-lhe a vonlade ; mas pro- 
testo com meu voto,com todo o esforco deminha intelli- 
gencia, contra a sua adopcao; nao darei mais palavra 
nesta discussao. 0 quo tenbo dito h sufiicienle parajus- 
tificar meu procedimonlo. Pennaneco nas minhas ideas, 
defendenlo-as com o mesmo ardor, e rejoito, potlanlo, 
a subslituicao proposta. 

0 SR. VISCONDE DE MARANGUAPE pronunciou 
um discurso, que sera eucoiitrado no appendice. 

Nao bavendo casa, nem quem tivesse mais a palavra, 
o Sr. presidenle declarou encerrada a discussao ; e deu 
para ordem do dia da seguinte sessao : 

Cont'nuacao da 2a discussao do projecto do senado re- 
gulando os direitos provenientes da residencia,de quo tra- 
ta o art. 6° | 1" da constiluicao, depois da votacao sobre o 
art. 1° e seus paragrapbos, cuja discussao ficou encer- 
rada; 

2" discussao do projecto do senado prohibindo avenda 
de escravos debaixo de prtgao o em exposicao publica; 

31 discussao das proposicdes da camara dos deputados: 
la, approvando a pensao annual de 1:440^, concedida 
repartidamente a baroneza da Victoria e suafilha; 2a, 
approvando a elevacao a 1:200J} da pensao concedida ao 
tenente-coronel Francisco Xavier de Barros Galvao; e 
3a, raandando con tar a anliguidade dosofficiaes da armada 
o do respectivo corpo de fazonda que tiverem servido a 
bnrdo dos navios de guerra como praticantcs e pilotos, 
desde a dula das respectivas nomeacoes ; 

Continuacao da la discussao da proposicao da mesma 
camara, fazendo extensiva ao bacbarel formado pela uni- 
yersidatlede Coimbra, Jose da Motta de Azevedo Correa, 
a disposicao do art. 1° do dedecreto n. 23 de 30 de 
agosto de 1834. 

Levanlou-se a sessao as 2 boras da tarde. 

ACTA DE 17 DE AGOSTO DE 18G0. 

PRESIDENCIA DO SR. MANOEL IGNAC10 CAVALCANTI DE 
LACERDA. 

A's 11 boras da manha, feila a cbamado, acbarao-se 
presentes 28 Srs. senadores, faltando com causa os Srs. 
barao de Coligipe, barao do Quaraim, Paula Pessoa, 
Mendes dos Santos, Fernandos Torres, Jobim, marquez 
de Monte-Alcgre, yiscondo de Albuquerque e visconde 
deltaboraby; e sem ella os Srs. Moniz, Dantas, barao 
de Antonina, Souza Franco, Carneiro do Campos, Souza 
Queiroz, Vasconcellos, Paula Albuquerque, Miranda, 
Vianna, Pimenla Bueno, Souza Ramos, Fonseca, Na- 
buco, D. Manool, marquez de Olinda, visconde de Jequi- 
tinhonha e visconde de Suassuna. 

0 Sn. presidente declarou quo nao podia haver ses- 
sao por falla de numero para formar casa, e convidou 
os Srs. senadores presentes pan trabalharcm nas com- 
missSes. 



SESSAO EM 18 DE AGOSTO DE 1860 187 

ega sessao 

EM 18 DE AGOSTO DE 1860. 

pbesidencia do sn. manoel ignacio cavalcanti 
DE LACERDA. 

Sdmmario. — Expediente. — Ordetn do dia.— 0 | 1° 
do art. 6° da conslituigao. Observacoes doSr. ministro 
dos negocios eslrangeiros. Passa para a B:' discussao. 
— Venda de escravos. Discursos dos Srs. visconde de 
Abaete, Silveira da Motta e barao de Muritiba. Fica 
encerrada a discussiio do art. 2.° 
A's 10 boras e 55 minutos da manba o Sr. presi- 

dente abriu a sessao, estando presentes 80 Srs. senadores. 
Lidas as actas de 16 e 17 do correnle mez, forao ap- 

proradas. 
0 Sr. 1° secretario deu contado seguinte 

EXPEDIENTE. 
Um officio do 1° secretario da camara dos deputados, 

parlicipando quo a mesma camara adoptou as emendas 
do senado as proposicoes que autorisao o govemo para 
mandar matricular na faculdade de mcdicina do Rio de 
Janeiro a Fabio Sizino Bastos da Silva, na da Dabia a 
Thomaz Louronco da Silva Pinto e na faculdade do di- 
reito de S. Paulo a Pedro Luiz Rodrigues llorta, e que 
vai dirigir as ditas proposifOes a sanccao imperial.— 
Ficou o senado intoirado. 

Oulro do Sr. senador Francisco de Paula Almeida e Al- 
buquerque, solicitando uma decisao a respeito do diroito 
dos senadores ao sou subsidio.—Foi remellido a commis- 
sao de constituicao. 

Outro do presidente da provincia de Sergipe, remet- 
lendo um exemplar do relatorio com que foi aberta a 
respecliva assemblea provincial no dia 5 demarco docor- 
ronte anno.—Foi remetlido para o archivo. 

0 SR. D. MANOEL, pedindo a palavra pela ordem, 
declarou naotercomparecido nas duas ultimas sessOcs por 
incommodos de saudo. 

Comparecerao no decurso da sessao mais 5 Srs. se- 
nadores. 

ORDEM DO DIA. 

0 i 1° DO ART. 6° DA CONSTITUIIJAO. 

Submettido a votacao, por ter ficado encerrada a dis- 
cussao na sessao antecedenle, foi rejeitado o art. 1° e seus 
paragraphos do projecto do senado que regula os direi- 
tos provenientes da residencia, de que trata o art 60| 1° 
da conslituifiio, assim como as emendas do Sr. Cansan- 
sao do Sinimbu aos || 1°, 2°, 3° e 4°: passando, por4m, 
a emenda substilutiva dos Srs. barao de Muritiba e vis- 
conde de Maranguape e a do Sr. Cansansao de Sinimbu 
ao § 5.° 

Scguiu-so a discussao do art. 2.° 
0 SR. CANSANSAO DE SINIMBU'(tntuislro dos 

negocios eslvtingeivos): Sr. presidente, peco para re- 
lirar esla emenda, por mim offerccida com outra a este 
projecto. Ella linha por bin tornar clara a condifao ci- 
vil dos filbos de brasileirosnascidos em paiz estrangeiro. 
Tcndo desapparecido com a adopcao da emenda que aca- 
ba do votar-se a razao quelevava o governo a desejar que 
se lornasse mais clara essa condifao, porquanto nao se 
podia invocar mais o principio de reciprooidade, cessa 
intcirameutc a razao da emenda, e tanto mais quo j.i se 

acha essa materia acautelada em regulamento do go- 
verno. 

Consultado o senado, consentiu na retirada da emenda 
apresenlada na sessao de 31 dejulho deste anno e ainda 
nao apoiada. 

Encerrada a discussao e posto a votos o artigo, foi 
rejeitado, passando o projecto assim emendado para a 
3a discussao. 

0 Sr. Cansansao de Sinimbu' requereu entao urgen- 
cia, que foi apoiada e approvada, para verillcar-se tal 
discussao na seguinte sessao. 

VENDA DE ESCRAVOS. 
Enlrou cm 2a discussao o projecto do senado que pro- 

hibe a venda de escravos debaixo de pregao e em exposi- 
Cao publica, comecando-se pelo art.l0 e seus paragraphos, 
que passarao sem debate. 

Passou-se a discussao do art. 2.° 
0 SR. VISCONDE DE ABAETE'; — Sr. presidente, 

prctendo fazer na 3* discussao algumas objecfoes relati- 
vamente a utilidade deste projecto; por isso limitar-mc- 
hci agora a fazer uma pequena obscrvacao sobre o artigo 
de que se trata. 

Parece com effeilo a primeira vista muito justibcada 
a doutrina deste artigo. Diz elle o seguinte: {lendo) 
« Em todas as vendas de escravos, ou sejao particulares 
ou judiciaes, & prohibido, sob pena de nullidade, sepa- 
raromarido da mulher, o filbo do pai ou mai, salvo 
sendo os filbos maiores de 21 annos. » 

Entrctanto podcria ou occupar-me nesta occasiao de 
mostrar com a nossa legislacao civil que, quando so 
trata de pessoas livres, ba casos cm que ella nao so por- 
mitte, como manda, que se separe o filbo do pai ou da 
mai e o marido da mulher; nao me proporci mostrar o 
perigo de nos deixarmos talvez arrebatar por sentimentos 
demasiadamente pbilantropicos, querendo estabelecer a 
favor dos escravos uma doutrina que alias nao esta esta- 
bclecidaa favor de pessoas livres. 

0 Sr. Souza e Meli.o : — Apoiado. 
0 Sr. visconde de Abaete : — Occupar-me-heidesta 

questao e do outras quando o projecto entrar em 3" dis- 
cussao. 

Quanto a doutrina do artigo, eu farei uma observaeao 
unica ao illustre aulor do projecto, a quem eu summa- 
mente respeito, nao sd como jurisconsulto abalisado, 
mas tambera como homem politico de grande mereci- 
mento; estou por isso convencido de que elle atlenderia 
a todas as consideracOes de direito civil e de direito con- 
stitucional, e nao menos a todas as consideracDes do inle- 
resse politico, antes de offerecer este projecto; e assim te- 
nbo como ccrto que na S3 discussao S. Ex.nao tora muito 
trabalho em convencer-me da necessidade de que passe 
o mesrao projecto. 

Fazendo a obscrvacao que me suggere a loitura deste 
artigo, eu perguntarei a S. Ex. se na hypolliese em que 
o pai ou a mai da pessoa escrava quo tern de ser vendida 
cm praca for livre, se ainda nesta bypothese o senhor 
do escravo e inhibido de o sujeitar a venda. E' uma hy- 
polliese que se dara muitas vezes : pdde acontecer que o 
pai ou a mai do escravo, ou o marido da escrava, que 
lenha de ser vendido por qualquer motivo tenha ja 
obtido a sua liberdade, seja pessoa livre; pergunto eu ao 
illustre autor do projecto  

0 Sr. Silveira da Motta: — Entao nao e venda dos 
dous em separado, e venda de um sd. 

0 Sr. visconde de Abaete :— Nesta bypothese e 
51 
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pcrmilliJa a vontja, on flea o senlior do escr,vo inhiliido 
de vende-Jo, ou seja voluntariamente, ou seja em virtude 
de senten^a quo tenha de ser executada ? 

0 Sr. Silveira da Motta : — Proliibe a venda cm 
separado. 

0 Sr. msgonde de Abaete ; — Eu dosejaria ouvir 
0 nobre autor do projeeto a cste respoito, para ver 
se com effeitq esta bypotbese fica exceplaada, ou mesmo 
se e necessario tornar a rcdaccao mais clara ; porque li o 
artigo, c pareceu-me quo r.ao fica bem claro se nessa hy- 
polhese a venda pdde ter logar. 

0 SR. SILIEIHA DA 1I0TTA: — Sr. presidento, 
tenho de dar simplesmente a explieafao que o illuslre 
senador meu amigo acaba de pedir a respeito da rcdaecao 
do art. 2.11 Parece-me que S. Ex. nSo tem razao cm 
acliar obscundade; o pensamento do projeeto csta muilo 
claro ; o que se proliibe, senhores, (5 a separacao dos 
conjuges e dos pais dos lilhos ; probibe-se a venda, isto e 
o que se proliibe, e nao o caso que flgurou o nobre sena- 
dor de um delles ser livre. 

Senhores, a instituifao civil da escravidao (em taes 
segredos e comphcacoes que nao e incompativel, nem com 
o recebimento de certos sacramentos da religiao catbolica 
apostolica e romana ; o escravo pdde casar-se, e enlretanto 
quo dianle dos preceitos da igreja, e mesmo com o auxilio 
da Jegislacao civil, o conjuge nao pdde ser separado do 
seu companheiro sem uma sentenca de separacao quoad 
to rum et cohabilationem, sem uma sentenca do juiz 
civil a respeito dos bens, o que pdde dar-se acerca do es- 
cravo, no caso de peculio, e sem uma sentenca do juiz 
ecclesiaslico, segundo os preceitos da igreja ; liincompre- 
hensivel, senhores, que a instituifao civil da escravidao 
provalega tao duramenle sobre os principios religiosos, 
que o senbor tenha o direito de separar o escravo casado 
com uma escrava sua, vendendo um dos conjuges. Ora, 
para evitar esta extensao demasiada que se da as conse- 
quencias das instituicoes da escravidao, e que o artigo 
probibe que os escravos casados sejao vendidos separada- 
mente. 0 que quer, pois, o projeeto? Quer que o senbor 
do escravo casado, quando tenha inspiracao ou necessi- 
dade de vende-lo, seja forcado, a vender os dous; eis ahi 
porque o projeeto diz que cm todas as vendas de escravos 
6 prohibido separar o inarido da mulher. 

lias diz o nobre senador: • E, seum conjuge ja for 
hvre, li -ara prohibida a venda do outro, que e escravo ?» 
JNao, de ccrto, porque, se um conjuge 6 livre e o outro 6 
escravo, nao se da da parte do senbor senao o direito da 
v ender um, que e o conjuge que esta debaixo do seu capti- 
veiro, ellc nao pdde vender o conjuge escravo a um e 
dispilr do outro conjuge, que e livre e que pdde acompa- 
nhar o escravo para onde for. 

Se acaso, senhores, ha alguma incongruencia de que 
resulte a duvida que apresentou o nobre senador, ella 
nao nasce da obsenridade da redacgao do projeeto, nasce 
da natureza das cousas, nasce de ser aJmissivel o casa- 
mento do homem hvre cum uma escrava, ou vice-versa; 
(icalii e que yem incongruencia; mas em umpaiz onde.... 

0 Sr. viscoxde de Abaete:—Pdde um dos conjuges 
libertar-se depois do casamento. 

0 Sr. Silveira be Motta: — .... e permittido ao es- 
cravo casar-se, e onde a liberdade pdde ser adquirida 
por um conjuge so e nao por ambos, se ba de dar a by- 
potbese de bear um conjuge debaixo do captiveiro, es- 
ta ndoo outro ja liberlado, e por isso e que se verifiea a 
bjpotbese que bgurou o nobre senador de ter-se de 

fazer a venda de um conjuge escravo quando o culro d 
livre. 

Mas nesta bypotbese n:To ba prohibifao de vende-los 
separado*, porque nao se pdde vendor um escravo sepa- 
rado, so ba uma venda, e o que o projeeto quer e pro- 
liibir a grande immorabdade de se veuderem dous conjuges 
escravos, um a um senbor, o outro a outro senlior, por-. 
quo enlao ficao repugnantes tcdos os direitos resultan- 
tes do casamento, quer sejao direitos civis, quer sejao 
direitos religiosos; porque o senbor do escravo casado 
pdde, pelo seu direito civil qne tem, prohibir a uniao do 
seu escravo com uma escrava de ou;ro senlior, e eis como 
o principio da instiluiga.! civil vein a malar o preceito 
religiose, vein a tornar incompativeis os direitos civis do 
um senbor com os direitos civis de outro senbor. Qual e, 
pois, o mcio de dosviar esta incongruencia ? 0 mcio 
unico e estabelecer que, se acaso o senbor tem de ven.lci- 
o escravo casado, seja obrigado a vender ambos para o 
mesmo senbor. 

Eu reconhcfo, Sr. prcsidenle, que ha nisto uma tal 
ou qual Jimilafao do direito de propriedade do senbor; 
mas e uma limitagao roclamada imperiosamente por to- 
dos os principios da moral, altamente reclamada pelos' 
principios da nossa religiao ; e nds nao devemos con- 
senlir quo a instiluicao civil da escravidao, com as durc- 
zas que ella encerra era todas as suas consequencias, 
deixe de ser barmonisada tanto qnanio e possivel com 
os principios da moral c com os da religiao. Portanto, 
o art. 2° mo pareco qne nao encerra cssa obscuridadc 
quo o nobre senador apresentou. 

fso cnlanto, Sr. presidente, como as obsorvacoes que 
S. Ex. fez nao sao contra a doulrina do art. 2°, tendom 
so a esclarece-lo, se acaso, ou agora ou na 3a dis- 
cussao, S. Ex. acliar necessarios alguns osclarecimentos 
para tornar bem claro o pensamento do projeeto, no qual 
creio que estou de accordo com o nobre senador, nao du- 
vidarei acccder a isto. 

0 Sa. viscoxde de Abaete:—Tenbo as minbas duvi- 
das, quo V. Ex. ha do lirar na 3adiscussao. 

0 Sn. Sii.veiba da Motta ; — Sim, senlior, c crcio que 
lb as^ bei de lirar. Aguardo-me tambem para na 3a dis- 
cussao, quando o nobro senador olferecer um moio de 
esclarecer mais o art. 2", ou desvanecor a obscuridade quo 
ha, aceitar quaesquer emendas, como e natural que 
aconteca, porque quasi sempre aceilo as observagoes do 
uobre senador. 

0 SR. BARAO DE MURITIBA:— Sr. presidente, eu 
reeonbego muito Immanitarias as vistas do nobre senador 
que apresentou o projeeto, mas nao deixo do ter alguma 
difiiculdade em adoptar o art. 2°, que so discute. Esta 
dilliculdade consistc principalmente em que me parece 
que o artigo vat pbr obstaculos aos casamenlos ja raros 
entre pessoas que nao sao de condigao livre. Desde que 
os senhores souberem que nao podem separar a prolo do 
seus escravos, tcrao de oppor-se aos casamentos, que as 
vozes se fazem para evitar o concubinalo e outros actos 
immoraes. 

Sei bem que lalvez seja menor mal esseda maior difii- 
culdade de casamentos entre pessoas escravas do que o 
apartar-se a prole por meio dos pais e vice-versa; mas 
penso quo a primeira observagao que fiz tem algum peso, 
que nao dcixa de causar apprebonsSes. 

Dcmais, enlendo que o artigo, ainda que fosse ado- 
ptado, poderia ser modificado na sua ultima parle a 
respeito da idade dos filhos. 0 artigo marca a idade de 
21 annos para ser pcrmiUida a separagao uo caso de 
venda judicial ou particular; mas todos mis que temos 
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escravos sahemos bem quo as vczese prociso, para tran- 
quillidade da familia, mesmo para Iranquillidade dos 
escravos pais dos que se pretendem vender, faze-los 
procurar oulro senhor antes da idade de 21 annos, que 
o nobre scnador fixou no artigo. Moparecia, pois, que, se 
nao prevalcce inteiramente a [irimeira consideracao que 
cnuncioi, ao menos podia o nobrc senador prestar~se a 
modificar o artigo na segunda parte, declarando que 
dopois da idade da puberdade poderiao ser vendidos os 
lilhos independenles de seus pais. A idade da puberdade 
acaba aos 18 annos; mas, suppondoo nosso codigo crimi- 
nal quo Ira ja baslante niaiicia no lioineni jjouoo antes 
dos 10 annos... 

0 Sr Sn.vEiUA da Motta: —EntJo era aos li annos 
e nao aos 10. ' 

0 Sr. barao de Muiutiba: —E' isso; eu, porem 
quoro dar mats alguma oousa. Logo que elks chegao A 
puberdade presume-se que teem a necessaria malicia 
para poderem ser punidos pelas consequencias do seus 
actos; ora, isto aid certo panto envolveo reconbe-imento 
de que podem ser prejudiciaes na familia a que se acliao 
Iigados pelo facto da escravidao. Julgo, portanto, que se 
se nao der a faculdade de dispor dos escravos de' 14 
annos, dove perniiltir-se aos senhores que dos 16 em 
diante nao baja cmbaraijo ao livre exorcicio do uso dessa 
faculdade como enlonderem conveniente. 

Aao tenbo a estatistica dos Jil'ios dc escravos que teem 
sido separados dc seus pais por moio de alienacuos ; pa- 
rcce-me que nao sera muito cxlenso o numero daquelles 
(juo so teem por tal modo sepirado em teara idade dos 
pais legiiimos, porque ti diminulo o numero de casa- 
mentos enlre pessoas cscravas. 0 que ba sdmentc e a 
rcspeilo das mais illegilimas, porque desgracadameute 
abundao os filhos desta condicao ; mas mesmo nesto caso 
talvez fosse mais conveniente deixar isso a humanidadc 
dos senbares do quo determina-lo comopreceito legal. 

Nao fallo, Sr, presidente, das ver.das publicas" quero 
so rcfenr-me as Vendas particulares. Se em leilao pa- 
blico forem expostos pais ou mais com filhos, concordo 
que so determine cm lei quo nao sejao vendidos separa- 
dos ; mas dam mais larguoza aos senhores quando qui- 
zessern dispur particularmente dos filhos de seas escravos, 
porque nelles nao cstao inteiramente exlinctos os senti- 
mentos de humanidade. Se uma ou outra vez acontece 
que o senbor venda particularmente o filho dc seu 
escravo antes da idade da puberdade isto e um facto 
menos frequente e que sd so verifica em casos excepcio- 
naes ou de grande necessidade. 

Portanto, julgo quo o artigo poderia racrecer a modi- 
ficacao lembrada, supprimindo-se as palavras — vendas 
particulares — e dizendo-se sdmente—vendas publieas 
oujudiciaes—. Publieas: seesla phrase nao exprime per- 
leilaracnte a idda, qualquer outra pdde ser adoptada; 
a vez rasle essa de — vendas judiciaes —; excluiria sim- 

p osmente a palavra - particular—. Se o nobre senador 
aceitasse as emendas, eu diminuiria a idade de 21 para 

mesmo para 18; mas a primeira me parece ser o 
mcio termo digno de ser approvado; nao faCo, pokm 
quoslao de ser 16 ou 18 annos. Se o nobre senador con^ 
senle, mandarei a emenda subslituindo a palavra parti 
cular— pelas—leilao ou venda judicial—, salva a redac- 
cao, e a outra omenda diminuindo a idade de 21 annos 
para 16. 

Veiu entao a mesa a seguinle 

Emenda. 
' Em logar de—particulares— diga-se—em leilao 

• Diga-se—10—em logar de—21 annos.—Jiaruo de 
Muriliba. » 

Foi apoiada e entrou conjunctamente em discussao. 
0 SR. SILVEIRA DA MOTTA: — Sr. presidente, eu 

sinto muito nao concordat com as emendas offerecidas 
pelo nobre senador pela provincia da Bahia. E s(> pela 
necessidade de jnstificar csta minha insistencia e que vou 
ainda occupar a attenfao do senado, dando as razOes por 
que nao concordo. 

Nao davidarU aceitar a primeira emenda, se dimi- 
musse a idade a 18 annos em logar de 21, o poder-se-hia 
talvez ainda adoptar um outro oxpedicntc nosontido das 
i 110 noIjrc senador, quo era eslabelecer uma diffe- 
renca em robfao aos sexos, verbi gratia, se estabelecesse 
como pnmitivamente linlia redigido o men projecto, quo 
fossem prohibidas essas separafoes dos filhos, mio tendo 
elles, sendo femoas, mais do 16 annos, sendo machos, 
mais de 18, visto que esta differenca de maioridade dos 
varoes o das mulheres esta fundamenlada cm nossa le- 
gislajJo. 

Mas, Sr. presidente, nesta mesma diminukao de idade 
declaro ao nobre senador que me cusla a concordat, e vou 
dtzer a razao: depois tocarei na outra id^a, de tornaresta 
prohibi.ao extensiva sd 4s vendas publieas. Cusla-me, 
Sr. presidente, a annuir a iika do nobre scnador, porque 
o meu pensamento neste art. 2° do projecto e cm geral 
prolubir todasas separafOes da familia escrava • acho 
que e urn pnncipio religioso, quo d um principio da 
nossa legislacao civil, quo e um principio de moral ; o 
escravo, ainda mesmo quando tern mais de 21 annos 
perde alguma cousa quando d vendido para um senbor 
eslranho, porque perde, senhores, as relacoos de familia 
e as relafoes de familia no escravo nao se exlinguem 
com a escravidao. Separar um filho de idade de menos 
de .1 annos de seu pai ou de sua mai, vende-lo para 
uma provincia diversa, e remota, as yezes separan- 
do-o de seus pais, sera a esperanca de tornar a vc-los d 
uma dureza, eeu acho quee uma immoralidade ■ o es- 
cravo nao 6 de uma naiureza diversa do homem livre 
senhores tem uma parte da sua natureza, e que Jo 6 
'lussemelbante de mis ; elk torn direito a ter as mesmas 
atteicues de coracao, as mesmas esperarifas, os mesmos 
lacos que tem o bomem livre. Como, pois, havemos nos 
fucilitar a quebra destes laCos, permittindo que oescravo 
so porque tem mais de 16 annos, possa ser separado de 
seu par e de sua mai ? E note o senado qne este 6 que 
e o caso mais frisante. J 

0 nobre senador deu uma razao contra si, disse; . A 
nwr pane da prole escrava tem sd mais illegilimas,. E' 

eritade, por isso na mdr parte dos casos a separacao do 
ilno escravo para um senbor diverso e a separacao da 

mai, e a separacao da mai para um individuo de 16 an- 
nos 6 sera duvida alguma muito dolorosa. 

0 Sr. vjscoxde de Mahanguape:—E quando esso es 
cravo da em fujao, scm seimportar com o pai. nem com 
cl lllal 7 

O Sr. Silveira DA Motta : — Se elk da em fujao, 
a objeccao nao prevalece, porque nao foge da mai, foge 
do senbor. 

0 Sr. viscoxde de Maranguape: - Sempre e assim, 
foge de ambos. 

0 Sr. Silveira da Motta : — Portanto, senhores, eu 
acho que se nao deve facilitar lanto em tfstrineir a 
idade, dc modo que seja facil vender o escravo e sunndr 
extinctos no coracao delle todos os sentimentos de fa- 
mi ia. Demais, como disse o nobre senador que acabou 
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do fallar, a mur parte da prole e illcgilima.... e note 
o nobre senador que o escravo de 16 annos, que o nobre 
senador quer que possa ser vendido separado da mai, e as 
yezes a esperanija delta, d o obreiro que ella tem para o 
peculio futuro com que possa libcrtar-se; separando-se 
o escravo do poder da mai, tirao-se estas alternativas de 
successo da liberdade da mai, porque elle 6 vendido para 
um senhor diverse, em uma provincia diversa, onde ella 
as vezes pdde perder todas as alternativas de o tornar 
a ver. 

Porlanlo, como eu cntendo quo mis devemos adocar 
quanto e possivel a condicao da escraviJao,para toma-la 
compativel com os direitos de propriedade e com a nor- 
malidade dessa instituicao, entendo que devemos ponder 
mais para o principio de tornar solidarias as familias 
dos escravos do que de mutilar a familia, porque a mu- 
tilacao da familia importa o reconhecimento de um facto 
que nao esta na natureza das cousas, e e que o escravo 
tem inclinacoes diversas a respeito das relacoes de fami- 
lia. Nao quero, pois, contrariar essas inclinacoes, e s6 
no caso em que o escravo tem j;i chegado a idade aguda 
dos 21 annos, quando elle ji pode eomo que formar uma 
sociedade de familia a pane, e que eu permittia que pu- 
desse ser separado de seu pai; mas, emfim, nesta pane 
ainda poder-se-hia admitlir alguma diminuigao de idade, 
facilitar-se mais a separacao a respeito daquelles que 
teem 18 annos. 

Mas a outra emenda principalmente, essa eu acho 
inadmissivel. Quer o nobre senador que a separacao dos 
conjuges e dos filhos dos pais s<5 seja prohibida nas ven- 
das publicas, e nao nas vendas particulares. 

Ora, se acaso passar este principio,fica annullada toda 
a disposicao do 1° artigo do projecto, artigo que ja pas- 
sou ; porque ate agora, como ba a permissao de se ven- 
der mesmo em publico, em leilues, os escravos casados, 
e nos leiloes fazer-se essa atrocidade de separar o conjuge 
de sua mulher, esses homens desalmados levao a leilao 
os escravos casados, e ahi os separao ; levao a leilao os 
filhos e as mais, e a sociedade 6 todos os dias escandali- 
sada por esses cxemplos atrozes de separacao dos filhos 
de suas mais. Entao, como e permitlido este espectaculo, 
dies levao os escravos a leilao ; mas, desdo que se disser, 
como passou no art. 1°,—ficao prohibidas as vendas em 
leilao—e as exposicoes publicas de escravos, qual e mais 
o caso em que tem logar a venda publica ? Todas as ven- 
das tornao-se particulares pela disposicao do art. 1° ; 
mas, se todas as vendas se tornarem particulares, de que 
serve esta restriccao do nobre senador ? 

0 Sr. barao de Moritiba : — Euniio tinha attendido 
a isso.* 

0 Sr. Silvjsira da Motta : —- Ainda mais; suppo- 
nhamos mesmo que nao tinha passado o art. 1°, e que 
tratava-se s6 de probibir a separacao dos conjuges, o 
dos filhos dos pais, etc. : se acaso prevalecesse o princi- 
pio do nobre senador, de probibir suments a separacao 
nas vendas publicas, o que se seguia era que todos 
aquelles que livessem de fazer estas vendas faziao-as 
particularmente, c entao nao havia prohibicao alguma 
de separacao. Mas qual seria a razao que juslificasse que 
a prohibicao fosse somente nas vendas particulares ? 
Pois a immoralidade, a infraccao dos principios religio- 
sos quo ba na separacao da mai de um filho deixa de 
ser infraccao, deixa de ser immoralidade por ser feita 
particularmente? Nao, nao deixa de ser; antes nes- 
les casos a venda publica seria um corrective, por- 
que offereccria talvez a allernaliva de intervir a pie- 
dade de alguem em favor destes desgracados, que vao as 
yezes a leilao, e abi sao separados de seus pais. 

Senhores, 6 precise que o senado comprelienda, e eu 
estou que elle comprebende Item, que 6 necessario ir ado- 
Cando as condicoes da escravidao. Em um paiz onde as 
leis do eslado e os tratados internacionaes condemmirao 
jd expressamente o principio da escravidao nao e possi- 
vel que se resista a logtca ; quando o principio esta con- 
demnado pelas leis do estado e pela lei internacional, e 
precise que a razao de estado,que continua aexigir impe- 
riosamente, como rcconheco, a continuacao da escravidao 
civil, que essa razao de estado aconselhe aos logisladores 
que vao adocando as condicoes da escravidao ; c precise 
ao mcnos quo se ponba esta instiluicao em barmonia com 
a religiao. Ila scenas irreligiosas, que offerecem estcs 
episodtos Ja escravidao, que nao podem deixar de re- 
commendar aos legisladorcs alguma medida para ado- 
ca-la.... 

0 Sr. Dantas: — Nem podem ser rcferidas aqui. 
0 Sr. Silveira da Motta;—.... e que, como hem 

diz o nobre senador, nem podem ser referidasaqui. Mas, 
Sr, presidente, o abuso lem chegado a este ponto: eu ja 
referi ao senado algumas scenas de IcilOes, asquerosas, 
hediondas, que fazem com que o bomem que tem algum 
pejo, e que e brasileiro, tcnlia do voltar a face a uma 
sccna dessas. 

0 Sr. Dantas da um aparlo. 
0 Sr. Silveira da Motta : — Ainda ha dias deu-se 

uma scena destas em uma arrematacao judicial: foi a 
praca, porexecucao para pagamento de divida.uni escravo 
de 80 annos, com a tabeca cobcrla do neve, avaliado 
sobre um tamborete por lOjfjt Ora, senhores, como era 
possivel acbar quern arrematasse um escravo de 80 an- 
nos, quando o escravo de 80 annos c um onus para 
seu senhor? Uouve alguma alma caridosa que man- 
dou cobrir a avaliacao, e arrematou o escravo, decla- 
rando mesmo ao juiz que era para dar-lho a liberdade. 
Pois nao e precise que se du alguma providencia para 
evitar a repelicao de scenas dcslas? 

Paiece que o nobre senador pela Babia, que offereceu a 
emenda, reconhece que niio pode ter logar a sua 2a 

emenda, rcstringindo a separacao a venda particular. 
0 Sr. barao ue Muuitida ;—E' a suppressao da 

palavra — particulares. 
O Sr. Silveira da Motta * — V. Ex. de-rae licenca 

entao para ver a emenda. 
O Sr. barao de Mbritiba : — Esta tS nova, ainda 

nao esta apoiada. 
O Sr. Silveira da Motta;—[Undo nma rmenda que 

Ike envia o Sr. barao de Muritiba) fsto nao e possivel. 
Ora, o art. S" diz : {lendo) « Em todas as vendas de 
escravos d probibido, sob pena de nnllidade, separar 
o marido da mulher, etc. » 

Diz o nobre senador; « Supprima-se a palavra —par- 
ticulares. • O que fica? O artigo fica entao deste modo: 
« Toda a venda de escravos, judicial, e prohibida, sob 
pena dc nullidade, etc.» Pois, senhores, a necessidade 
de probibir a separacao aclna mais no caso das vendas 
judiciaes ? 

Nao, senhores, nas vendas particulares dao-se os mes- 
mos inconvenientes. Fica ale uma contradiccao na nossa 
legislacao, c eu peco ao nobre senador que atlenda para 
isto: se acaso se trata de uma venda particular de escra- 
vos, quer o nohre senador que soja permitlido separar o 
conjuge, o pai do filho, etc.; e, no caso de quo a venda 
seja judicial, quer que seja prohibida a separacao. Ora, 
o que se segue? Segue-se que no nosso paiz. hao de Jar-sa 
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dous principios oppostos ; isto e, no caso em queum se- 
nlior se desgosle do seu escravo e o queira vender, em- 
bora elle tenha mcnos do quo a idade do projecto, pdde 
vendc-lo parlicularmenle, e vende, porque esta vonda e 
autorisada ; mas, se acaso a venda e judicial, o mesmoes- 
cravo nao pdde ser vendido separalamente de seu pai. 
Temos, pois, dous principios oppostos planlados na nossa 
legislafao, e havemos de ver o escravo separado da mai 
» Olit eslo 6 que foi vendido particularmeute », foi ven- 
dido atras daporla; e o outro escravo, em iguaes cir- 
cumstancias, nao piide ser separado da mai; porque? 
Porque foi executado pordividado seu senhor, e, sendo 
executado por divida, nao pude ser separado. 

Pois, senbores, a razao da disposifao nao e um prin- 
cipio humanitario a que e precise sapsisfazer? E esse 
principio humanitario tern porventura algum grave 
inconveniente a respeilo mesmo das vendas parliculares ? 
Eu naoo vejo; porque, se acaso se da um escravo recal- 
cilrante, mai comportado, no seio de uma familia, e o 
Chofe da familia quer disphr delle, tem a alternativa de 
dispbr da familia, ou de tira-lo do meio da familia, de 
aluga-Io, e assim hear desvanecida essa tal ou qual col- 
lisao domostica, que com o nosso regimen de escravidlo 
se pdde ainda desvanecer por muitos outros meios. 

Como, pois, senhores, estabelecer uma differenca a res- 
peilo das vendas parliculares ? Se em todas as vendas 
judiciaes e quo sdmente fica prohibida a separacao, o que 
se segue dahi? E' que o nobre scnador entao limita o 
principio as arrematacoes, de modo que, se ha verdade 
nos principios humanitarios e neccssidade de Ihe dar 
satisfafao, esta verdade so se veriQca no caso de execucao 
por dividas; nao havondo execucao pordividas, nao ha 
principios humanitarios a satisfazerl Ora, isto nao e 
possivel. Se o nobre senador reconhece que ha necessi- 
dado de salisfazcr o principio humanitario, de prohihir a 
separacao dos conjuges, o do flfiio do pai ou mai, como 
quer contradicloriamente autorisar essa separacao quanto 
is vendas parliculares? Entao o nobre senador nao dc- 
via admilti-la em caso nenhum. 

Note mais o nobre scnador que nos vendas parlicula- 
res e quo se podem dar mais esses escandalos, porque as 
vezes o despeito ou a vinganca do senhor p6de aconsc- 
Ihar-lhe cm um repenle a necessidade de dispur de um 
dos conjuges, deixando o outro, ou do filbo, deixando o 
pai ou a mai. Isto 6 uma atrocidade a que e preciso pur 
terrao. 

0 nobre senador disse-nos que nao havia tantos exem- 
plos dosses abusos. Senhores, para que eu respondesse a 
osle argumento do nobre scnador seria preciso que eu 
quizesse largar o Ireio que mo impuz nesta discussao.... 

0 Sr. Dantas: —Apoiado. 
0 Sr. Silveiiu oa Motta:—... porque para cu con- 

tradizer a proposicao do nobre senador seria preciso 
apresentar ao scnado scenas... 

0 Sr. Dantas:—Horrorosas. 
0 Sr. Silvejra ua Motta:—... horrorosas, que nao 

convora apresentar. 
Senhores, cumpre-nos melhorar as condicoes da 

instltuicao civil da oscravidSo, nao lanto no inleresse 
dos esciavos ; cu nao sou um sentimentalista que vem 
pedir sdmenle a satisfaccao de sentimentos humanila- 
lios; eu digo, como dizia o Sr. Torqueville a respeito 
hos eslados da confederacao norte-americana quando 
abohrlo a escravidao, comecando por estabelecer a H- 
herdade da prole; « E' preciso melhorar as condicSes da 
escravatura no interesse dos homens livres. » Quanto 

mais dura for esta instituicao entre nds maiores males 
ella ha de fazer a nossa sociedade. 

Sao esles exemplos, senhores, da separacao de con- 
juges e de filhos dos pais no meio de uma familia onde 
ha as vezes pessoas que comprehendem as consequenoias 
desses actos, sao essas separacoes que se devom prohihir, 
no inleresse dos homens livres, porque no lar onde um 
chefe de familia torn filhos e lilhas, que observao actos 
dessa nalureza, nao podem taes actos deixar de suggerir 
ideas que se devem afastar inleiramente do meio de uma 
familia. E' preciso, senhores, que os nossos filhos com- 
prehendao desde o berco, nao so abstractamente, nao 
so pelo ensino das regras mas praticamente, as virtudes 
de nossa religiiio. 

Mas como 6 que se pdde inspirar essas ideas de mora- 
lidade a uma familia, quando o chefe diz: « Este meu 
escravo, que e casado com a escrava F., seja vendido 
a Antonio e a escrava a Manoel ? » Qual i a liccao de 
moral que sahe daqui para uma familia ? Qual e a idea 
de respeito aos sacramentos da igrcja ? 

Senhores, e preciso ir pondo a instituicao da escra- 
vidao em hannonia com a religiao do estado. 

Por isso,senhores, e que eu aclio que sedevem ir plan- 
tando esses principios, emhora haja alguma ferida no 
direito de dispbr dessa propriedade, porque eu entendo 
que ella e tao especial que nao pdde deixar de receher 
taes feridas. 

Se a emenda do nobre senador pela Bahia passasse 
o projecto ficaria reduzido a cousa nenhuma, licaria re- 
duzido as vendas publicas, e entao o devedor que livesse 
de ser executado e soubesse que nas vendas judiciaes os 
sous escravos nao podiao ser separados, e que por isso 
toria de obter um preco menor, o que faria ? Conlra- 
taria particularmeute com o credor e furia a venda desses 
escravos com separacao dos conjuges, e dos filhos dos 
pais ou mais, por um preco maior ; eis aqui como se 
podia illudir inleiramente o preceilo da lei. Porlanto, 
declare que, com muito pezar, niio posso adoptar essa 
emenda do nobre senador, porque entendo que, se ella 
passar, o projecto torna-se inteiramonte nullo. 

0 SR. BARAO DE MURITIBA:—Sr. presidente, nao 
impugnei o principio estabelecido pelo nobre senador 
acerca da separacao dos conjuges e dos filhos dos pais 
nas vendas que possao ter logar puhlica ou particular- 
xnente. No que sumente discordo do nobre senador <5 no 
meio que S. Ex. propoe parase evitar |essa separacao. 
0 nobre senador nao confia no espirito humanitario dos 
senhores, inio confia lanlo...., 

0 Sr. Silveira da Motta:—Nap confio nada. 
0 Sr. barao de Mbritiba;—... como eu confio; quer 

obriga-los por meio de uma pena, qual e a da nullidade 
do contrato, a que em caso nenhum separem os conjuges 
e o lilho do pai ou mixi. Mas eu, que nao lenho a esta- 
lisiira das vendas particulares dos escravos que estao 
ligados pelo vinculo matrimonial ou por ascendencia e 
descendencia, nao sei ate que ponto teem havido abusos a 
esse respeito ; e, pois, parecia-me que se devia entrcgar 
a religiosidade de cada um individuo particular, aos sens 
principios humanitarios, essa ohrigacao moral que o 
nobre senador quer estabelecer com uma sanccao que a 
torna efllcaz. 

Porlanto, confOrdo plenamente com todos os principios 
eslahelecidos pelo nobre senador acerca da inconveniencia 
que ha na separacao dos filhos dos pais e de maridos das 
mulheres; mas confio mais em um principio em que'o 
nobre senador nao tem a mesraa fe. 

Como o nobre senador parece querer guardar reserva, 
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e entendo que com toda a razao, acerca dos abuses que 
leem havido neste negocio, eu nao insisto na approvacao 
da emenda, mas peco licenca ao nobre scnador para 
dizer-lhe que nao e sdmente na classe dos escravos que 
se separa contra a vontade o filho do pai e muitas vezes 
a mulher do marido. 

0 Sr. visconde de Adaete;—Apoiado. 
0 Sr. barao de Muritiba : — Na nossa legislacao ha 

disposicoes que autorisao essa separacao, e na propria 
constituicao se autorisa o recrutamento forcado, em con- 
sequencia do qual um filho de 16 ou de 18 annos e sepa- 
rado de sens pais. 

0 Sr. Silveira da Motta : — E' uma razao do esla- 
do, e um servifo publico. 

0 Sr. barao de Muritiba: — Sem duvida; mas d;i-se 
a separacao, que o nobre senador quer prohibir a respeito 
dos escrayos. 

0 Sr. Silveira da Motta ; — Os recrulas nao sao yen- 
didos. 

0 Sr. Souza e Mello: — Mas sao separados dos pais. 
0 Sr. barao de Muritiba:—Fallo do facto da separa- 

cao, e nao do raeio pelo qual ella tem logar; tanto em um 
como em outro caso da-se a separacao forgada, e por con- 
seguinte ha paridade. 

0 Sr. Silveira da Motta : — Nao ha absolutamenle. 
0 Sr. barao de Muritiba: — 11a paridade nos fins, 

ainda quando niio haja nos meios. 
0 Sr. Silveira da Motta : — Entao o nobre senador 

tambem podia contemplar a separacao quando os filhos 
vao esludar. 

0 Sr. barao de Muritiba:— Abi ha perfeita vontade 
dos pais e dos filhos. 

0 Sr. Silveira da Motta:—Nem sempre. 
0 Sr. bahaO de Muritiba:—Mas no caso de recruta- 

mento creio que nao se pOde conlestar quo. se nao ba per- 
feita paridade, ha pelo menos uma semelhanca quasi 
comple ta. 

Mas ja declarei que nao insisto em que a emenda seja 
approvada. Nao posso, porem, deixar de dizer que a dis- 
posigaodo artigoem discussao pode trazer algumas conse- 
quencias menos boas. Por exemplo, se qualquer dovedor 
liver de ser coagido por seu credor para pagar por meios 
judiciaes uma quantia que nao seja mais foxte do que o 
prego de um ou de certo numero de escravos, e esse de- 
yedor tiver uma familia de escravos composta de dez 
ou doz? individuos, pergunto eu : Como se podera fazer 
a arrematagao desses bens? Se fossem bens de raiz, la 
estava determinado no nosso direito o meio pelo qual a 
difficuldade poderia ser resolvida ; mas em bens moveis 
esse meio e contestavel, e por ora nao acbo a maneira 
pela qual se possa fazer a execugao, a nao ser arrema- 
lar-se toda a familia. 

0 Sr. Silveira da Motta: — Acho eu. 
0 Sr. barao de Muritiba : — E' preciso levar a praga 

todos e vende-los por uma quantia dez ou doze vezes 
maior do que a divida. 

0 Sr. Silveira da Motta: — Se a divida e lao pe- 
quena, penhorao-se os services dos escravos. 

0 Sr. barao de Muritiba : — Penhorao-se os servicos, 
Eem; mas primeiramente esta disposigao da nossa legis- 
lacao erelativa sdmente aos bens de raiz; e, se se penbo- 
larem os servijos, nao sera obrigado o pai a separar-se 

do filho para ir servir a pessoa que arrematar os sens ser- 
vicos ? 

0 Sr. Silveira da Motta : — Neste caso a separacao 
(5 temporaria. 

0 Sr. barao de Muritiba: — Sera temporaria, mas 
nao deixa de haver separacao forcada. 

0 Sr. Silveira da Motta : — 0 senbor nao fica obri- 
gado a nao mandar seu escravo daqui para acola. 

0 Sr. barao de Muritiba ; —Mas islo e contra o pro- 
fecto; porque, se o nobre senador nao quer que so des- 
facao as relacoes de familia, e estaspodem ser enlibiadas 
pela separacao temporaria, e claro que o seu principio 
fica em pane combatido pelo argumenlo que acabo do 
apresentar. 

0 Sr. Silveira da Motta : — Niioe pelo temporario, 
d pelo perpeluo, o arligo prohibe a separagao perpetua. 

0 Sr. barao de Muritiba : — Entretanto d sempro 
certo que se da o facto da violencia da separacao, e hem 
pude ser que o pat ou rnai que for separado tenba nesse 
lompo filhos menorcs quo necessitem de seus cuidados. 

0 Sr. Silveira da Motta: — Isto acontece ate com 
os filhos, quando, por exemplo, seus paismandao-os con- 
tra a vontade estudar na Europa. 

0 Sr. darao de Muritiba : — Assim o nobre senador 
nao dissolve a duvida que Ihe offered no caso do figurado 
credor : o nobre senador sabe perfeitamenle que o credor 
nao 6 obrigado a receber por parcellas aquillo que deu 
por inleiro; so o duo caso em que as nossas leis o 
permittem, e csto caso e o em que a propriedadc de raiz 
e excedente ao dobro da divida; entao os bens nao podem 
ser arreraatados, sao adjudicados os seus rendimentos, so 
nao estou enganado, como me parece que nao estou. 

Todavia, Sr. presidente, eomoja live a bonra de dizer 
a V. Ex., eu nao insisto na approvacao da emenda. Mes- 
mo a que eu mandei a mesa nao esta de conformidado 
com o meu verdadeiro pensamento, porque eu nao tinha 
dadobaslanle attencao ao primeiro arligo do projecto, quo 
ja esta approvado. Por isso pedirei a V. Ex. licenga para 
offerecer em subslituigao da primeira parle daquella 
emenda oulra, declarando que supprima-se do art. 2" a 
palavra — particular — e fique sent effeilo a primeira 
parte, que diz — em leilao publico,— porque nao pudo 
isto ter logar, por ser contra o vencido. 

Nao vinha disposto a discutir o projeclo do nobre se- 
nador; o pouco que tenho dito e para quo S. Ex. tenha 
a bondade de explicar seu pensamento, afim de quo o pro- 
jecto nao passe sera alguns reparos, sendo alias de algu- 
ma gravidade, porque entende com a propriedade dos ci- 
dadaos e pdde trazer embaragos a intelligencia de alguns 
pontos da nossa legislacao. 

Felizmente o nobre senador consente na segunda parte 
da emenda que apresentei acerca da idade. Nao faco dis- 
tinccao de sexo, cumo o nobre senador pareceu desejar, 
porque supponho que islo nao e necessario. Accrescenta- 
rei alguma cousa ao que ja disse a respeito deste ponto, 
e vem a ser quo atS a tdade da puberdude e justamente 
quando a prole precisa dos cuidados maternaes e pater- 
naes ; parece que entao e mais necessario conservar os 
lagos de familia, que ale esse tempo os filhos nao sejao 
separados dos pais. Mas, quando elles cbegao a uma idade 
em que podem, por assim dizer, formar uma familia a 
parte da de seus pais, neste casocessa a razao principal, 
pelo menos enfraquece-se urn pouco a necesstdade do ba- 
bitarem a mesma casa e o mesmo logar, nao i mais res- 

' Iringir o dircilo de propriedade, como pretende o arligo 
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do projeoto, flxando Indislinetamente paraambos 05 sexos 
a idade de 21 annos, qua e a maioridade propriamente 
dos cidadaos ou membros da associacao brasileira. 

Sr. presidente, nao demorarei mais esta discussao. 
Tenho dado occasiao a que o nobre scnador cxplique as 
disposi(;5es do projecto e me habilite para adoptar as 
suas ideas humanitarias; e por isso nao tenho necessi- 
dade de continual' a lomar o tempo a casa, Vou rnandar 
a emenda. 

0 Sn. presidente: — A emenda parecedesnecessaria, 
vislo que na votacao so podem separar as palavras da 
oulra que ja foi apoiada. 

0 Sr. barao de Muritiba : — Pois bom. 
0 SR. \ 1SC0NDE DE ABAETE; — Sr. presidente, 

como nao desejo passar por senlimentalista, devo decla- 
rar a V. Ex. que, emquanto na 3a discussao o nobre 
senador autor deste projecto nao me lirar alguns dos 
escrupulos que conserve, pretendo votar por todas as 
emendas quo tenderem a restringir o menos possivel o 
exercicio do direilo de propnedade. 

So os requerimentos de adiamento nao tivessem nesta 
sessao cahido em uma csppcie de descredito, suppondo-se 
quo todos tinbao por fun d.-morar as votacoesde materias 
alias importantes, lalvez que eu me aniraasse a pedir 
quo esto projecto, depois de concluida a 2a discussao, 
losse rometlido a uma commissao jiara interpur o seu 
parocor, tendo attendido a discussao bavida sobro ellc. 
Nao faco, porem, nem farei semelhante requeriraento. 
Durante a actual sessao eu me proponho a nao pedir o 
adiamento dc qualqucr maleria que entrar em discussao, 
o, merce de Deus, nds podemos agora disculir com toda 
a calma e collier as vantagens que se podem lirar de taes 
disoussOes, quo teem por objecto e por fim unicamenle 
esclarecer o assumpto dc que se trata. 

^ Ilei de votar pola emenda do nobre senador pela pro- 
vincia da Bahia que diz que se limito as vendas judl iaes 
de escravos a prohibicao de separar o marido da mulher 
ou a filha do pai ou da mai, salvo sendo os filhos maio- 
ros do 10 annos ; porque tanlo uma como a outra pane 
da emenda reconhecem no exercicio do direito de pro- 
priedaoe maior plenitude do que a disposigao do artmo. 

_ Sentiores, eu mc persuade de que dous pnncipios actua- 
rao no espirito do illustre autor do projecto de que nos 
occupamos: uin e o priucipio plalantropico ou humani- 
tario. Este priucipio esta no coragao de cada um de nos, 
c pdde ser mais ou menos desenvolvido segundo o nosso 
coratao pulsa mais ou menos fortemente. Eu na idade em 
quo mo acho rcconhogo que mal sinto ja as pulsacoes 
do men coracao. 0 oulro priucipio e o principio conslitu- 
cional, principio que manda respeitar em todaa sua ple- 
nitude o direito de propriedade. 

Nao direi tambem, ao menos durante esta sessao, que 
este projecto 6 contra a conslituicao; nao, senbor, nesta 
sessao nao allcgarei contra qualquer projecto que ^ elle 
contra a conslituicao, e o senado comprehende bem o mo- 
no i este procedimento. Direi sdmente que este projecto 
is o t evit ente, ninguem o p6de negar) tende a restrin- 

gir o exercicio do direito de propriedade  

, 9 Sr- S,LVElnA DA Motta. — Como todas as leis cms. 
0 Sk. v.sconde de Abaete: eporconsequencia 

cumpre que nos pelo menos imponbamos ao exercicio 
deste direito o menor numero de restriceaes que for pos- 
sivel. Assim, tendo a emenda do nobre senador pola 
provincia da Bahia por fun respeitar um pouco mais o 
direito de propriedade, nao prohibindo nas vendas de 

escravos a separacao de quo falla o projecto senao quando 
se Irate de uma venda judicial, eu nao tenho a menor 
duvida, nao hesilo um sd momento, em votar por esta 
emenda com preferencia ao artigo. 

Diz o nobre senador autor do projecto: « Mas, se v6s 
reconheceis que e um principio immoral c anti-religioso 
separar os conjuges, separar o fdho de seu pai e de 
sua mai, como quereis que este principio continue a 
observar-se quando a venda nao 6 judicial, mas parti- 
cular? » Antes de responder directamenle a este argu- 
mento o nobre autor do projecto ha de permittir que eu 
Hie fafa tambem uma perguuta. Peco a S. Ex. que at- 
lenda. 0 nobre autor do projecto condemna, como um 
principio que chama anti-religioso,immoral,a separafao 
dos conjuges e a dos pais dos filhos nas vendas de es- 
cravos particulares o judiciaes. Ora, por que razao o 
nobre senador admitte esse principio anti religioso e im- 
moral quando se trata de uma partilha entre herdeiros? 
A partilba nao <5 venda nem judicial, nem particular. 
Morre um cabeca de casal; lica uma heranca importante, 
consistente em escravos, que teem dedividir-se por muitos 
herdeiros; pdde acontecer, e tern acontecido, que uns 
herdeiros residao em uma provincia e outros em provin- 
cia muilo distante; faz-se a partilha : ha no projecto al- 
guma prohibicao para a separacao nestecaso dos escravos 
que forem casados ou tiverem filhos ? 

0 Sr. Silveira da Motta ;—Nao se quiz chegar 1 
nao e venda. 

0 Sr. visconde de Abaete: — Quo nao 6 venda 
sei eu; mas da-se o principio anti-religioso, anti-moral, 
como o classificou o nobre senador autor do projecto, 
separando-se os conjuges e os filhos dos pais. 

0 Sr. Silveira da Motta: —Nao se da, o escravo 
fica na mesma familia; em logar de eslar na casa do pai, 
esta na casa do lilho. 

O Sn. visconde de Jbqditinhonha: — Da-se; ha 
separacao dos escravos para differentes provincias. 

0 Sr. visconde de Araete: —Ha separacao para 
diffeienles provincias; e note o nobre senador que neste 
caso, pelo facto do fallecimento do cabeca do casal, o do- 
minio da heranca lica em commum emquanto nao ha 
partilha.... 

0 Sr. Silveira da Motta: — Se quer estender a 
isso, darei o men voto. 

0 Sr. visconde de Abaete ; — Estou fazendo esta 
observacao para combater o principio com que o nobre 
senador tem argumontado. 

0 Sr. Silveira da Motta da um aparte. 
0 Sr. visconde de Abaete: — Entendo eu que 

neste caso, quando o dominio da heranca esta em com- 
mum, quando nenhum dos herdeiros pdde dizer que 
tem dominio sobre um objecto especial da heranca, o 
nobre senador autor do projecto recuou com menos razao 
ante a applicacao do principio humanitario.... 

0 Sr. Silveira da Motta:—Nao quiz ir tao 
longe. 

0 Sr. visconde de Abaete:: — .... e, pois, como e 
que,lratando-se da venda particular do uma propriedade 
cujo dominio perlence a um individuo, que della pddc 
dispfir como quizer, como Hie perraittem as leis e como a 
constiluicao consagra e sancciona, nao tern o nobre sena- 
dor autor do projecto escrupulo algum em fazer applica- 
cao de seu principio ? 
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0 Sn. Silveira da Motta : — Nio o estenda 
tanto. 

0 Sr. visconde de Abaete :—Ora, cis ahi porque 
eu digo que me parece mais raioave! que a proliibicao, 
quando tenha de passar, se limite as vendas judiciaes. 
Accrcsce para assim pensar uma outra razao, e e por- 
que neste caso ja a propriedade saliiu da posse do se- 
nhor della, eo dominio tera de passar a outro, mas 
no caso da venda particular, nao lendo liavido sen- 
lenfa que tenha privado o senlior da propriedade, 
da posse que Ihe pertence, por que iiiotivo nao po- 
dera elle exercer o direito que a constiluicao Ihe garante 
de poder disphrde sua propriedade em toda a plenitude? 
Eu acabo de mostrar que em outras hypotheses iguaes, e 
mesmo em que a ofTensa seria menor, o nobre senador 
rcconhece a plenitude do direito de propriedade, como no 
caso de morte de um cabeca de casal, cuja heransa tenha 
de ser dividida pelos herdeiros. 

0 Sr. Silveira da Motta : — Pelos filhos. 
0 Sr. visconde de Abaete : — Pelos filhos; e, se os 

herdeiros naoforem ascendentes, nem descendentes, isto i, 
herdeiros necessaries, pelos herdeiros legitimos ou pelos 
herdeiros lestamentarios. Em nenhuma deslas hypotheses 
o nobreautor do projecto rcconhece (e, na minha opimao, 
fez muito bem) a necessidade de nao serem separados 
os conjuges eos lilhos de seu pai ou de sua mai. 

Ora, aliim destas consideraciies que acabo de fazer, eu 
ainda peco licenca ao nobre senador para fazer uma ob- 
servacaosobreamaneira por queseacbaredigidooart. 2.° 
Diz o artigo : • Em todas as vendas de escravos, ou se- 
ja.) particutares ou judiciaes, e prohibido separar o ma- 
lido da mulher, o filho da pai ou mai, salvo sendo os 
filhos maiores de 21 annos . segundo um pnncipio 
muito sabido de direito: « Paler est quem justx nuptia 
demonstrant. • Sendo assim, ede crer que, quandoo no- 
bre senador emprega a palavra — pai —, e no sentido 
de pais legitimos. Ora,seguindo-se logo a palavra—mai—, 
pareca-me tambem que, segundo os principios dehermc- 
neutica, devera entender-se que o nobre senador se refere 
a mai legitima. 

0 Sr. Silveira da Motta : — E illegitima ; pdde-se 
accrescenlar isto. 

0 Sr. visconde de Abaete: — Diz o nobre senador 
que a palavra — mai— comprehende a mai legitima e 
a illegitima; nesse caso digoeu que nao mandareiemenda, 
porque nao raando emendaalguma neste sentido. 

0 Sr. Silveira ua Motta : —Acho que csla compre- 
hendidj; mas, se V. Ex. naoenlende assim, mandeuma 
emenda. 

0 Sr. visconde de Abaete: — Nao mando. 
0 Sr. Silvrira da Motta : — Entao mandarei eu, 

para tirar os escrupulos de V. Ex. 
0 Sr.visconde de Abaete; —Xa 31 discussao u que 

cspero que o nobre senador me convenca. 
0 Sr Silveira da Motta : —Eu nao posso fallar 

mais. 
0 Sr. visconde de Abaete : — Se o nobre senador 

quer comprehender a mai illegitima, me parece que cn- 
lao devera declarar issoexpressamente, porque, so o nao 
tizer, as regras de hermeneuticaoppoem-se a uma tal in- 
telligencia. 

0 Sr. Silveira pa Motta ; — Nao, seahor. 
0 Sr. visconde de Abaete: —Se, como o nobre se- 

nador confessa, pater esl qnem jusltp nuptilf demons- 
trant, a palavra —miii — naopdde compiehender senao a 

mai legitima. Tanto mais i isto assim que, nao sd em 
muitos logares da nossa legislacao, como mesmo na nossa 
constiluicao, quando sefaz rcferencia A mai que nao A le- 
gitima nunca deixa de accrescentar-se a palavra illegi- 
tima—; fora desse caso, nao havendo esta cxpressa de- 
claracao, entende-se sempre que e mai legitima, e naoil- 
legitima. 

Ora, o art. 1° ja passou, e nelle se detcrmina que 
llcao prohibidas as vendas de escravos em praca ou em 
leilao. 

0 nobre senador, justilicando o art, 2°, referiu-se a 
um facto que na minha opiniao seria contraproducenlo 
e bastante para nao se prohibirem as vendas de escravos 
em praca ou cm leilOes. 0 que A quo nos disse o nobro 
senador autor do projecto ? Disse: ■ Nao ha muito tempo 
assisti eu a uma praca ou a um leilao, no qual foi ex- 
posto a venda por execucao de dividas um escravo de 
80 annos, avaliado em lof}; e aconleccu que uma das 
pessoas que estavao presenles lancou sobrc esse escravo 
uma pequena quanlia para sua liherdade. ■ Ora, so fa- 
ctos destes dessem-se repotidas vczes, poderia daqui 
lirar-se argumenlo para se prohibirem as vendas de es- 
cravos em praca ou cm leilao? Parece-me que nao. 0 
an. 1° ja passou, eu nao vot-'i por elle, em 3' discussao 
e que hei de formar o meu juizo ; mas os nobres sena- 
dores, alem do facto que rcferiu oilluslrc autor do pro- 
jecto, teem lido nos jornaes factos semelhanles. Nao ha 
quem nao saiba que em algumas pracas, a que se tem 
procedido para arrematacao de escravos, os que com- 
parecem a estas pracas muitas vezes toern por sen- 
limentosde philanlropia aberto subscripedes para se dar 
liberdade a alguns desses escravos ; todos mis temos 
conhecimento disto.Portanto, sopor uma parleo projecto 
proenra evitaras immoralidades, que nao duvido quo se 
pratiquem naarrematacao deescravos em pracaou leilao; 
se evita tambem que sejao separados os conjuges, os 
pais dos filhos, etc. : juslo A igualmcnteque o nobre se- 
nador reconhcca que deixa de subsistir um dos meiospelo 
qual muitos (nao sao poucos) escravos teem obtido 
a sua liberdade. Assim, ja V. Ex. vA quo uma mc- 
dida, por melhor que nos pare.a, produz ao mesmo 
tempo alguns inconvcnientes ; o projecto podeni trazer 
heneficios, mas tambem algummal ha de causar.e cum- 
pre-nos examinar cuidadosamente o pro e ocontra. 

Portanto, Sr. presidente, a vista deslas considoracdes, 
eu concluo votando pelas duas emendas olTerecidas pelo 
nobre senador pela provincia da Dahia, porque tanto 
uma como a outra tendem a respeitar mais a plenitude 
do direito de propriedade, cstabelecendo no sou exeici- 
cio menor nutnero de reslriccOes. EstaAa minha opiniao. 

Verificando-se nao haver rasa, nem quem tivessc mais 
a palavra, o Sr. presidente declarou encerrada a discus- 
sao, e deu para ordem do dia da seguinte sessao: 

Conlinuacao da 2a discussao do projecto do senado 
que probibe a venda de escravos debaixo de prAgao e em 
exposicAo publica, proccden lo a volacao sobre o art. 2", 
cuja discussao ficou encerrada ; 

3" discussao do projecto do senado rcgnlando os di- 
reilos provenieules da residencia, de que irata o art. G'J 
| 1° da constiluicao, como foi emendado na S11 discussao; 

3a discussao da proposta do poder exeeulivo, com as 
emendas da camara dos Srs. deputados : p", (ixando as 
forcas de terra para o anno financeiro do 1861 a 1862 ; 
c 2a, fixando a forca naval para o mesmo anno; 

E as outras materias ja designadas. 
hevantou-se a sessao a 1 bora e o minutos da tarde. 
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CO3 sessiio. 

EM 20 DE AGOSTO DE 1860. 

PHESIDEXCIA EO SB. MAMOEL IGXACIO CAVALCAMI DE 
LACERDA. 

Simmario. — Expediente.—Ordem do dia.— Venda de 
escravos. ObservafCes dos Srs. Souza e Mello e presi- 
dente do conselbo. Passa para a 3a discu>.sao. — O 
| 1" do arl 6° da consliluifao. Discursos dos Srs. Pi- 
menta Uueno, Nabuco e visconde de Maranguape. 
Approvacao dasnraendas.—Kixatao das forcas deterra. 
Approvafao.—Fixagao das forfas de mar. Discursos 
dos Srs. visconde de Abaele, ministro dos negocios 
cstrangeiros c visconde de Jequilinhonha. A discussao 
fica encerrada. 
A's 10 boras e 30 minutos damanba o Sr. presidente 

abriu a sessao, estando presenles 30 Srs. scnadores. 
Lida a Ida da anterior, fui approvada. 

EXPEDIENTE. 
O Sr. 3° SECKETAHio, servindo de 1°, leu tres olBcios 

do 1° secretario da camara dos deputados, acompanhando 
as tres seguintes 

PHOPOStgoES. 
1." « A asseniblea geral resolve: 
> Art. 1.° Contimia em vigor durante a proxima le- 

gislalura o decrclo n. 672 do 13 de selembro de 1852, 
que marca o subsidio e a indemnisafao para as despezas 
daviagem de vinda e volta dos deputados, obsenando- 

se as seguintes condigOes: 
« § 1.° Os senadores e deputados nao receberao o snb- 

sidio senao desde o dia cm que lizerem edectiva a suaen- 
trada na rcspoctiva camara, e dcixarau de percebc-lo logo 
que constar a sua retirada. 

• | 2." A indemnisagao de quo trata este artigo nao 
podera vcrificar-se senao no caso de elTectuar-se a viagem. 

• Art. 2."Ficao revogadas as disposigues emcontrario. 
« Pago da camera dos deputados, em 18 do agosto de 

1800.—Conde de Baependij, presidente.—Antonio Pe- 
reira Pinto, l"secrolario.—Sebaslido Gotifalres da Silva, 
4° secretario, servindo do 2.° • 

2.a • A assembltia goral resolve: 
« Art. 1.° Fica approvada a pcnsao annual de 600^ 

concedida por decreto do 1° de agosto de 1860 ao conego 
Manocl Uoberto da Silva Diniz, vigario da freguezia do 
Ltelim, na provincia de Minas-Geraes. 

« Art. 2.° O agraciado nao gozani desta mcrcil antes 
de verificar-se a rcsignagao do beneficio, cujas obrigagOes 
nao pudo preencber. 

• Art. 3." Ficao revogadas as disposigoes em con- 
trario. 

» Pago da camara dos deputados, em 18 de agosto de 
1860.—Conde dc Bacpcndy, presidente.—Antonio Pe- 
reira Pinto, 1" secretario.— Sebasliao Gon[alres da 
Silva, 4° secretario, servindo de 2.° • 

3.a • A assomblea geral resolve : 
« Art. 1. E o governo autorisado para mandar 

admitlir a matricula: 
. § 1.0 O cstudantc Jose Marciano da Silva Ponies 

no 5" anno da faculdade do mcdicina da cfirte, e cm 
conformidade dos respectivos cstatulos, fazendo previa- 
montoexame e sendo approvadonas materias do 4° anno 
da inesma faculdade. 

• I 2.° O estudanle Antonio Siniucs de Faria, no 

3° anno da mesma faculdade, bem como ao exame das 
respectivas materias, de conformidade com os referidos 
estatulos, se tiver sido approvado nas materias dos annos 
anleriores. 

• | 3.° O estudante Ladislao liibeiro de Novaes, no 
l0anno da faculdade de mcdicina da Bahia, bem como 
ao exame das respectivas materias, de conformidade 
com os estatutos da mesma faculdade, considerando-se 
validos os exames de francez e de geograpbia feitos pelo 
raesmo estudanleem 1857. 

• | 4.° O estudante Venancio do Oliveira Ayres, no 
1° anno da faculdade de direitodo S. Paulo, bem como 
ao exame das respclivas materias, de conformidade com 
os estatutos ila mesma faculdade, fazendo previamenle 
exame e sendo approvado em bisloria. 

• | 5.° O estudante Francisco de Assis Pereira Bo- 
cba Junior, no 1° anno da faculdade de direito do Re- 
cife, de conformidade com os respectivos estatutos, con- 
siderando-se valido, nao obstante o prazo decorrido, o 
exame de pbilosopbia feito pelo mesmo estudante na 
dita faculdade. 

• | 6.° O estudante Jose Pedreira Franga, no 1° anno 
da mesma faculdade, bem como ao exame das respectivas 
materias, de conformidade com os referidos estatutos, fa- 
zendo primeiramenle exame esendo approvado no pre- 
paratorio que Ihe falla. 

• | 7.° O estudanteLuiz Josd Pcrcira de Garvalho, no 
1° anno da academia dc marinba, na conformidade dos 
respectivos estatutos. 

■ Art. 2.° Ficao revogadas as disposig5es em conlrario. 
• Pago da camara dos deputados, em 18 de agosto de 

1800. — Conde de Baependtj, presidente. —Antonio 
Pereira Pinto, 1° secretario. — Sebastiao Gonfalves 
da Silva, 4° secretario, servindo de2.0 » 

Forao todas a imprimir, nao estando ja impresses. 
Comparecdrao no dccurso da sessao raais 9 Srs. se- 

nadores. 
ORDEM DO DIA. 

VENDA DE ESCRAVOS. 
Submcttido a votagao, por tor ficado encerrada a dis- 

cussao na sessao anlecedente, foi rejeilado o art. 2° do 
projecto do senailo que probibe a venda de escravos 
dehaixo de pregao e em cxposigao publica, ficando pre- 
jti'licada a emenda do Sr. barao de Muritiba. 

Scguiu-se a discussao do art. 3°, que foi sem debate 
rejeilado. 

Passou-se a discussao do arl. 4.° 
O SR. SOUZA E MELLO: — O art. 4°, quo esta em 

discussao, parece conler uma grando injustiga; conserva 
o pagamento da meia siza sobro as vendas de escravos 
que se ftzerem no municipio vulgarraenle cbamado neu- 
tro, isentando do pagamento desse imposto quanlo aos 
escravos que forem vendidos para os municipios da pro- 
vincia do Rio de Janeiro. Eu nao sei o que pdde justifi- 
car esta difforenga; os municipios de Nitbcrohy, Itabo- 
rahy, MagtS, Estrella, Iguassu, etc., estao nas mes- 
mas circumstancias que o municipio da cAne, a 
lavoura 6 da mesma especte, o systema de cultura e o 
mesmo: porquc, p is, fazer um favor a estes municipios o 
nenhum ao municipio neulro? Dislo rcsulla, nao sd o 
embarago a acquisigao de bragos para o municipio neulro, 
mas ainda uma tendencia a faze-lo perdcr aquelles quo 
existem nellc. 

Para cvilar esta injustiga eu pego a V. Ex. licenga para 
mandar a mesa uma emenda, substiluindo a prirneira 
parle do artigo c alterando a segunda parte. 
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Veiu enlao a mesa a seguiute 

Emenda ao art. 4." 

« Em vez da Ia parte, diga-se—Ficao isentas de paga- 
mento da meia siza as vendas de escravos que se fizerem 
no municipio da c6rte para o servifo da lavoura deste ou 
de qualquer outij) municipio. 

« Na 2a parte substitua-se — neste municipio— por 
 nesta cidade e deutro dos limites da decima urbana.— 
S. R. Paco do senado, 20 de agoslo de 1860. —M. F. 
Souza e Mello. • 

Foi apoiada e entrou conjunctamente em discussao. 
0 SR. FERRAZ {presidenie do conselho)'■ — Sr. pre- 

sidents, pedia palavra unicamenle para ponderar ao se- 
nado que esta medida que se acha consignada, quer no 
projecto, quer na emenda, tende a fazer desapparecer o 
imposto, sem proveito da lavoura. 

0 Sr. Ferreira Penna: — E pdde ser iniciado no 
senado? 

0 Sr. presidente no conselho : —A iniciativa de 
impostos unicamente pertence a camara dos Srs. depu- 
tados. 

Actualmente este imposto ja e muito defraudado, em 
consequencia das transmissdes de propriedade por cartas 
de ordem, e ao mesmo tempo pela vendaque se faz sem- 
pre na provincia do Rio de Janeiro. Para parar os effei- 
los da fraude, a camara dos Srs. deputados estabele- 
ceu no projecto da lei do orgamento que o imposto fosse 
eobrado, nao na razao de 5%, mas na de In por 40, li- 
cando nivelado assim o imposto geral com o imposto 
provincial do Rio de Janeiro. Ora, a medida agora pro- 
posta o que faz? Faz com que todos os negocianles de- 
clarem que as vendas sao feitas para a agricultura : por 
consequencia, e melhor acabar com este imposto do que 
estabelecer a medida de que se trala. 

Mas podemos nds iniciar no senado alguma medida 
sobre materia de impostos ? Eu entendo que, quando 
vem da camara dos Srs. deputados algum projecto sobre 
impostos, o senado pdde augmentar ou diminuir esses 
impostos; mas naotema iniciativa  

O Sr. Ferreira Penna: — Apoiado. 
O Sr. presidente do conselho: — .... porque acon- 

stiluicao e muito clara quando diz que a iniciativa do 
impostos compete a camara dos deputados. 

Entretanto eu entendo que a medida, porinconveniento, 
nao pdde passar. 

Finda a discussao, foi rejeitado o art. 4°, assim como 
a emenda, passando por fim o projecto na fdrma emen- 
dada para a 3a discussao. 

0 I 1° 1)0 ART. 6° DA CONST IT UIC AO. 

Entrou em S11 discussao o projecto do senado rogu- 
lando os direitos provenientes da residoncia, de que trata 
o art. 0° | 1° da constiluicao, como foi emondada na 
2a discussao. 

0 SR. PIMENTA BUENO;—Pedi a palavra, Sr. pre- 
sidente, nao para eutrar na discussao da materia, mas 
somente para motivar o meu voto. 

Nao teria duvida de adopter a emenda offerocida pelo 
nobre barao de Muritiba e de votar por ella, mas sd- 
mente como substitutiva do | 2° do art. 1°; tendo, po- 
rem, na 2a discussao sido adoptada a emenda como 
substitutiva de todas as outras disposicoes do projecto, 
salvo o paragrapho que ha pouco se leu, me parece que 
fica o todo das disposicoes incomplete e o projecto 

inconveniente, e neste caso em contrariedade com as mi- 
nliasid^as. Assim, para salvar os principios de cohe • 
rencia e de conviccao, terei de votar contra a adopgao do 
projecto pelo modo porque ficou concebido. 

O SR. NABUCO motivou c mandou a mesa a seguiute 
emenda : 

« Aos lilhos do estrangeiro nascidos no iraperio sao 
applicaveis, salva a nacionalidade, as leis pessoaes do 
domicilio de seu pal relativas ao estado e capacidade 
civil, guardadas quanto a successao abinlestado ou 
testamentaria as leis do imperio que regem os immo- 
veis. O governo no regulamento que der para execucao 
dessa loi providenciara sobre a garanlia das dividas das 
herancas e cobrancas dos respectivos impostos.—Nabnco 
de Araujo. » 

Foi apoiada e entrou conjunctamente em discussao. 
O SR. VISCONDE DE MARANGUAPE pronunciou 

umdiscurso, que sera encontrado no appendice. 
Concluida a discussao, foi approvado o projecto na 

fdrma emendada e remettido a commissao de redaccao, 
ficando prejudicada a emenda do Sr. Nabuco de Araujo. 

FIXAgAO DAS F0Ri;.AS DE TERRA. 
Entrou mais em 3a discussao e foi approvada sem 

debate, parasubir a sanccao imperial, a proposta do po- 
der executivo fixando as forgas de terra para o anno fi- 
nanceiro de 1861 a 1862, com as emendas da camara 
dos deputados. 

FIXAgAO DAS FORCAS DE MAR. 

Seguiu-se a 3a discussao da proposta do poder execu- 
tivo fixando a forga naval para o mesmo anno finan- 
ceiro, com as emendas da camara dos deputados. 

O SR. 'VISCONDE DE ABAETE • —Levanto-me, Sr. 
presidente, para pedir ao nobre ministro dos jnegocios 
estrangeiros uraa inforraagao, afim de que, conforme o 
senlido em que ella for dada, possa mandar ou dp eixar 
mandar uma emenda ao projecto do lei quo se discutc. 
A explicagao versa sobre o assumpto de que me occupei 
ultimamente na 2a discussao, c que na minha opi- 
niao oxige da parte do governo uma prompta solucao. O 
objecto a quo alludo 6 a necessidade, que considero ur- 
gento.do ser autorisado o governo a augmentar os vcnci- 
menlos dos ofiiciaes de marinba que se achao embarca- 
dos. Eu ja. disse na 2a discussao que a autorisagao do 
que o governo liulia usado, augmcntando os vcncimentos 
dos ofiiciaes do corpo de saude e deixando no mesmo 
estado, por falta de igual autorisagao, os vencimen- 
tos dos ofiiciaes de marinha, tinba excitado doscontenta. 
monto c desgosto nesla classe do sorvidores do estado- 

Na lei cuja discussao nos occupa vejo o seguinle ar- 
tigo : « Fica o governo autorisado para alteraro regula- 
mento da contadoria e intendencia de marinha, afim do 
barmonisar suas disposigoes com as do decrelo n. 2,343 
de29 de janeiro de 1859, nao augmentando o pessoal ora 
exist'ente nessas eslagdes, nem elevando os vencimentos 
dos respectivos cmpregados alera dos que percebem os de 
igual categoriado thesouro nacional. • 

Porlanto, ja ve o senado que em vii tude desta disposi- 
gao o governo e autorisado para augmentar os vencimen- 
tos dos empregados da intendencia e da contadoria da ma- 
rinba. E' esta a primeira vez que se concede uma tai 
autorisagao. Ora, se o governo 6 autorisado na lei do 
fixagao do forgas de mar para augmentar os vencimentos 
de empregados civis da repartigao da marinha, nao seria 
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lambom convcniente e de justica ser autorisado na mesma 
loi para augmentar os vencimentos dos ofllciaes de mari- 
idia erabarcados ? 

0 Sr. siarquez de Caxias ;— Apoiado. 
0 Sr. visconde de Adaete : — A id^a de augmentar 

os vencimentos dos officiaes de marinha embarcados tem 
sido suggeniJa ao corpo legislative por difierentes minis- 
terios, e a camara dos Srs. depulados ja fez passar uma 
resolugao concedendo ao governoaulorisacaopara despen- 
der nisto ate a quantia de 100:000$ ; accrescendo demais 
a raais que existe ja um parecer da commissao de mari- 
nha eguerra do senado approvando esta resolufao da ca- 
mara dos Srs. deputados. 

Senhorcs, disse-se que nao era id^a governamental a 
de indicar a necessidade de augmentar o soldo aos of- 
ficiaes de marinha ou do exercito. Eu peso ao meu illus- 
tre amigo senador pela provincia da Bahia que observe 
o seguinte; 1°, que nao se trata de augmentar soldos, 
trata-se do augmentar vencimentos aos officiaes de mari- 
nha embarcados ; 2° , que nao fui eu quera suggeriu 
esta idea, que o nobre senador suppoe e declara anti- 
governamental ; clla foi suggerida por difierentes ministe- 
rios ; 3", que esta idea tem sido acolhida em ambasas 
camaras doparlamonto. Permilla o nobre senador que eu 
l£a os trecbos de alguns relatorios da repartigao de ma- 
linha quo confirmao minhas proposifoes. 

No relatorio de 1858 diz-sc o seguinte: (Undo) «O go- 
verno imperial deseja ardentemente que os recursos do 
estado permittao ao corpo legislalivo um exame serio 
acerca do que se poderia fazer com o lim de melborar 
a sorto de uma das corporaf.oes que maiores services teem 
prestado a ordera e as instituicoes do paiz. » 

No relatorio de 1859 diz o ministcrio da marinha: 
(Undo) «O decrelo n. 1,981 de 30 de setembro de 1857, 
que elevou os vencimentos dos officiaes do corpo de 
saude, deu occasiao a que se eslabelecessem comparacoes 
entre eslos vencimentos e os de alguns officiaes da armada 
quo os teem menores. Assim e que o 1° tenente, com- 
mandante de brigue, percebendo 150$ mensaes,na forma 
da label la em vigor, vein a tor menos do que os l05 e S05 

cirurgioes quando embarcados, porque em virtude do 
referido decreto compete aquelles 259$ e a estes 236$. 
Comparando o servico que presla a bordo o com:uan- 
dante de um navio e o seu medico, bem como a respon- 
sabilidade do urn e de outro, e as despezas que sao obri- 
gados a fazor para sustenlar sua posicao, ver-se-ha a 
inferioridade cm que fica o primeiro collocado. « 

Finalmente, no relatorio deste anno o nobre minislro 
da marinha diz o seguinte ; (Undo) « A promocao an- 
nua e incontestavelmento de um effeito salutar. Com- 
pensando de algum modo a exiguidade dos vencimentos 
que o estado offerece em recompensa de funcfOes tao 
ardiias pela osperanca do um futuro mais lisongeiro, ex- 
cila o zelo e entretem a cmulacao em todas as classes. 

« Sem uma boa lei de promocSes, sem o opporluno 
melhoranienlo dus soldos actuaes, eslimulos indispensa- 
vois em toda a parle, c inOrmente cm um paiz, como o 
nosso, que nao mitre a Vocacao pela vida do mar, nao 
teremos maiinhadoguerra. A provadoque digo esta no 
facto, mais de uma vez proclamado, da tendencia que 
mosltao os officiaes de marinha para deixarern o servico 
activo por ompregos em terra e commissoes particulares.'» 

Ja vc, porlanto, o nobre senador que nao se trata aqui 
de augmentar os soldos, mas unicamente os vencimentos 
dos officiaes de marinha embarcados, eque tambem nao 
bd eu quera suggeriu esta idea. A camara dos Sis. de- 
putados reconbeceu a necessidade de se augmentarem 

estes vencimentos quando no anno proximo passado 
approvou e enviou para o senado a seguinte resolucao: 

« E' 0 goveino autorisado a reformar a tabella das 
maiorias dos officiaes combatentes da armada nacional 
podendo exccder os creditos votados ate 100:000$. » ' 

Assim, 6 evidente que esta idea foi acolhida pela ca- 
mara dos deputados por meio da resolufao quo acabo 
de ler. 

Esta resolucao da camara dos deputados entrou em la 

discussao no senado nos dias 22, 23 e 26 de julho de 
1859; passando nesle ultimo dia da la para a 2a dis- 
cussao, fui adiada a requerimento do nobre senador pela 
provincia da Bahia que e hoje presidente do conselho, 
sondo remettida a commissiio de marinha e "uerra A 
commissao da marinha e guerra em 16 de agoslo do raes- 
mo anno deu o seguinte parecer, que foi fido no dia 17: 

« A commissao de marinha e guerra, tendo examinado 
a proposicao da camara dos depulados que autorisa o 
governo para reformar a tabella das maiorias dos officiaes 
combatentes da armada nacional, c conforenciado com o 
respectivo ministro, (5 de parecer que a mencionada pro- 
posicao p6deser approvada com a seguinte emenda, etc. » 

Ja ve, porlanto, tambem o nobre senador que esta pro- 
posicao da camara dos Srs. depulados teve o assenti- 
mento do ministerio actual; logo, eu nao descubro razao 
alguma plausivel para que nao se de umasolucao prompta 
a um negocio que c reclamado, na minha opiniao, pelos 
interesses presentes e tuturos do servico publico. Eu es- 
tou convencido, a vista de lodas as considerapoes quo acabo 
de fazer, de que o senado nao pdde nesta sessao deixar 
de dar uma solupao, qualquer que ella seja, a este 
objecto, que esta pendente ha tantos annos. 

Eu disso que aproveitava a occasiao de poder insislir 
nesta minha reclamacao na presenpa do nobre ministro 
dos negocios eslrangeiros, porque declaro francamente ao 
senado que, se o nobre ministro dos negocios eslrangeiros 
me disser que o governo apoia esta medida e estadisposto 
a empenhar-se em que ella passe na presente sessao, eu 
nao mandarei emenda alguma a lei que se discule; mas 
se eu nao liver uma explicacao que me satisfapa, embora 
lenba o desgosto de ver cahir a emenda, estou resolvido 
a manda-la a mesa. 

Quando eu live a bonra de dirigir a rcparlicao dos ' 
negocios da marinha em 1859, convenci-me de quo os 
molivos do desgosto quo lavra na oorporacao orao aquel- 
les que live a bonra de enunciar ao senado; pelo me- 
nos sao elles os mais imporlantes. 

Se nds podemos fazer desapparecer um desses moli- 
vos, se os services .da armada sSo da maior necessidade 
para o paiz em quaesquer circumstancias que nos acho- 
mos e possamos achar, qual o raotiyo por quo havemos de 
deraorar a solucao desla queslao, que alias tem a seu 
favor, como acabei de provar, o voto da camara dos Srs. 
deputados, a opiniao de difierentes mmlsterios, e por 
ultimo um parecer favoravel de uma das commissoes 
desta casa ? Nao vejo razao alguma para que a solucao 
nao se de nesta sessao. 

Eu empenbei todos os metis esforcos durante a sessao 
passada para que esta resolucao fosse approvada pelo 
senado; mas o senado nao pdde ignorar, como eu tam- 
bem ja live a bonra de iembrar-lhe, que baviao entao 
obstaculos, que o ministerio com todos os bons desejos 
que o animavao e a maioria do senado com toda a sua 
boa vontade nao podiao remover; mas esses obstaculos, 
merce de Deus, nao existem boje, ou pelo menos parc- 
cem nao exislir por ora: porlanto, sera para lamentar 
se o ministerio nao aproveitar uma tao bella opponu- 
nidade para poder fazer justica a umaclasse de seryidores 
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do cstado quo Unto merccc pela dedicatao com quo se 
empenba scmpre em cumprir os sens dever»s. 

Eu espero que o nolire minislro dos negooios estrangei- 
ros mo salisfaca com as explicacOes que liver do dar, e a 
vista dellas eu farei o quo entender que e do meu dever. 

0 SR. CANSANSAO DE SINIMBU' {minislro dos 
negocios estrangciros):—Sr. presidente, limuilolouvavel 
o nobre inleresso com que o illustre senador pela proyin- 
ria de Minas-Geraes, ex-presidente do conselbo e minis- 
tro dos negocios da marinlia, se empenba para que se d5 
pressa na resolucao que exislo pendenle do senado ele- 
vando os vencimentos dos ofliciaes combatenles da ar- 
mada, classe imporlanto, cujos servigos o gOverno im- 
perial se compraz em reconhecer como muilo valiosos. 

Posso asseverar ao nobre senador que o governo torn 
na mais alia consideragao este objeclo, e envidara lodos 
os esforgos para que na presente sessao possa elle ser dis- 
eutido e resolvido. 

Eu nao eslava no recinlo no momento em quo o no- 
bre senador principiou a fallar, e pur isso apenas pude 
obter a pergunta de S. Ex. debaixo do ponto de vista a 
que acabo do responder. Se © nobre senador tern alguma 
cousa mais a pergunlar-mo a cslo repeilo, apressar-me- 
hei a satisfazer sens desejos. 

Pedi a palavra sdmentc para dar esla pequena expli- 
cagao. 

0 SR. V1SCONDE DE JEQUIT1NH0NHA: — Sr. 
presidenle, o que acaba de dizer o nobre senador pela 
provincia de Minas-Geraes, meu digno amigo, nao desiroe 
aquillo que eu disse no senado na 2a discussao deste 
projecto. 

Eu sustentei que fallar lodos os dias em melbora- 
mentos de soldo, ou augmento delle nas camaras,nao era 
um objecto que me parecesse governamental. Quo me 
nao referi a especialidade de augmenlo de soldo, de que 
tratou o nobre senador pela provincia de Minas-Geraes, 
prova-se com o que eu disse nessa me.sma occasiao. Eu 
perguntei ao nobre minislro da marinlia qual era o 
modo como se calculavao os vencimentos dos ofliciaes 
embarcados ; se era em relagao a patente ou ao navio 
commandado. Eu estava persuadido de que, adoptado o 
principio que se deve adopUr, e que regula na Inglalerra, 
desapparecia a necessidade quo o nobre membro pela 
provincia do Minas-Geraes deseja, e que a armada lam- 
bem quer. Quando se calculao os vemimcnlos dos of- 
liciaes embarcados, nao em relagao a paten le, mas em 
relacao ao navio, toma-se em consideragao a importancia 
da cqmmissSo, e portanlo, tudo quanto constitue o ser- 
vigo prestado pelo official embarcado; entrelanlo quo, 
fazendo-sc ocalculo pela patente e nao pelo navio, o que 
se segue e que nao se toma era consi leragao ncste cal- 
culo a imporlancia da commissao. E de certo nunca se 
dao importantissimas commissoes a navios de pequeno 
lolc, ou pelo menos sao mais importantes as commis- 
soes que sao confiadas a navios de allo bordo ou de 
maior imporlancia. 

Dizendo eu isto na sessao passada, quando se Iralava 
deste objecto, pcranle ominisiro da marinlia, jii vd o no- 
bre senador pela provincia de Minas-Geraes, meu digno 
amigo, que eu tmlia tambem em consideragao isto: quero 
dizer, eu descjo que os ofliciaes embarcados tonliao ven- 
cimentos proporcionados, j i as commissoes, ja ainda, 
pude dizer-se, 4 represenlacao dessas commissoes. Nem 
se admire o senado desta ultima expressao por mim pro- 
ferida, pois que, embora os offlciaes de marinlia nao te- 
nhao de representar muitas vezes a nagao a que servcm, 
elles leem comtudo de fazcr aquellas despezas que no 

corpo diplomatiro se cbamao despezas do rePrt'sei:ia(-30> 
alem da conveniencia quo resulta de se compeasar0 scr. 
vigo em relacao as comniissDes. 

Se ura commandanlo de pequena patente coninam|.lr 
urn navio do guerra de grande lotagao o que so s'gue e 
que, segundo o syslema adoplado por nds, lera Pe(|uenos 
venrimentos, entrelanlo quo a commissao 6 da iiiagni- 
tudedo navio quese llieconfia. Paraqueisto nioaconlega 
procurao-se patentes elevadas para commandarein tacs 
navios. Ora, n6s sabemos o estado da nossa aiinaja. eu 
o disso com as exprcssoes; — desatravancar a inoci. 
dade, collocamlo a velliice com os vencimentos prerisos 
para gozar aquillo a que Ihe dao direito os servigag por 
ella prestados. — Pergunlo eu: por que motixo se ni;0 
faz isto t Se se fizesse isto, senliores, cu eslou convencido 
de que se liavia de satisfazer inteiramente a arina|a sem 
augmento de soldo, sem augmenlo de vencimentos - nias 
nao se faz, e as alias patentes atravancao a mocuiai^ as_ 
torv.indo a sua raarclia. 

0 nobre senador ainda insistiu sobre as cauias jo 
desanimo da nossa armcda. Senliores, estas causas estad 
na situagao do paiz, dimanao della; mude a s:iuagao 
do paiz, e estou convencido de que a nossa narinha 
lia de guiar-sc pelos mesmos principios por quo se guia 
o exercito — gloria e honra —. Nao e o soldo qve pode 
satisfazer aquelles que derramao o seu sangueeni defesa 
da honra e dignidade do paiz, porquo sabem perfoiu- 
menle, esses que prcslao tao relevanles servig(,sj que 
nao e possivel eompensar-llies cm dinheiro, guardando 
proporgao com aquillo que ordinariamenle se da aos 
empregados civis ou aos empregados de outras (lasses. 
Portanto, em geral cu creio, estou ainda convcniido, do 
que nao e o soldo, nao sao os xencimenlos, a peque- 
nhez delles, que desanima a armada, mas sim a estagna- 
gao em que ella vtve.... eu nao tenho o termo, s© o no- 
bre senador me suggerisse um oulro .... atravancada. 
Suslenlando estas opiniOes, nao desejaria, comtudo, quc 
se lirasse o que e justo e era benelicio do scrvigc. 

A respeilo de vencimentos vou dizer a V. Ex. o qUC 
acaba de aconteccr: o nolire senador oSr. barao ce Muri- 
liba, meu illustre collega pela Bahia, quando fo minis- 
lro dos negocios da marinlia, sendo a epoca grave em 
relagao aos servtgos exigidos da nossa armada no Hio da 
Praia e seus confluentes, o vendo os grandes riscos qUo 
corriao os nossos navios sendo sujeitos a praticos eslran- 
geiros, adoplou a pralica das nagoes ingleza e Paneeza, 
e determinou quetodo aquclle official da marinla brasi- 
leira quo provasse achar-se liabilitado para set pratico 
de navio naquelles rios, dispensados assim os praticos 
estrangeiros, rcceberia uma gratificagao de metado 
daquillo quc se coslumava a pagar a estos ; c assim sc 
praticou ate agora. 0 ministerio actual deliberoui contra- 
rio: supprimiu a gratificagao que tinliao os ofliciaes do 
marinha por se acliarcm liabilitados como praticos 
naquelles rios o mandou que se continuasse no anligo sys- 
lema. Quesaonecessaries praticos,nao ba duvidaalgnma 
porque a nossa armada torn do percorrer lodos aqneiies 
rios ; que tal syslema de praticos estrangeiros tan Cm si 
perigo c risco de nossa esquadra, e igualmente vevdado 
incontestavel; quo a falta dessa babilitagao mais para a 
nossa marinlia e um mal, nao sofTre conlestagao: qq© ta| 
babilitagao nao enlra nos estudos ordinarios da official 
de marinlia, 6 evidente; quejiquelles quc se derio a esso 
estudo especial, e se achayao liabilitados part aqv,ci|e 
servigo, e por isso percebiao essa gratificagao, deveraii 
continuar a percebe-la, e do rigorosa justiga; e quo 
cmfini pagando agora o thesouro a lolalidade d:- fe'Calili- 
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cacao, poiierulo pagar apcnas mclaJe, soffrc urn prejuizo, 
liinguera o pude duvidar. 

Estas e ouIras occurrencias podem causar aqui, ou 
alii, desuuiiiio, desgosto ; mas esse desanimo nao esla 
encarnado no cspirilo da marinha. Islo e o que desejo 
quo se reoonheca, ou polo menos que se prove bem o con- 
Irario; mas o nobre seuadorpcla provincia de Minas-Ge- 
raes, meu digno amigo, naoo provou,e aid umoertoponto, 
pormilta o nobre senador, desvirluou a armada, fazendo 
crer que ellaestava nesse estado de desanimo. 

Ora, se eu acredilar, como o nobre senador, quo clla 
esla nesse estado de desanimo, ailribuirci a uma causa 
muito diversa, i falta de gloria c a falta de honra ■ 
de-se a marinha brasileira occasiOes de ganbar gloria, 
de-se & marinha brasileira os poslos a que ella lem di- 
reito para ganbar as bonras, e eslou convencido de que 
nmarinhabrasileira ba de sabir completaraentedesse es- 
tado do desanimo. Senbores nao 6 sdmente a gucrra que 
da a marinha occasiOes de ganbar gloria, sao tambom as 
grandes viagens de instruccao. Essas enlre nus sao ra- 
rissimas. 

Nao 0, portanto, e seria realmente de muito pequena 
importancia so livesse por base terem os odidaes comba- 
tcnles urn soldo mcnor do que os ofliciaes nao combalen- 
les, o desanimo observado pelo nobre senador causado 
2)or uma tal causa. 

E islo possivel ? Nao posso conccbor, e vejo-me na 
necessidade de declarar ao nobre senador, mcu illusire 
amigo, que, ainda quo mo prove, eu bei de resistir a 
prova que me dor tanto quanto eu puder. para que 
nao mo convenca de qua uma causa tao exigua pode 
produzir um effeito de tal magnitude. 

Jtepilo, desatravanquo-se, Sr. prosidente, a mocidade, 
para quo clla cbcgueaosaltospostos da marinha; adople- 
so talvez aquillo qucacontece nalnglalerranaspromocOes 
da marinha; cstimule-se a mocidade para que ponba cm 
accao lodo o seu talento, toda a sua coragem ; propor- 
cione-se-l bo as occasiOes de praticar essasaccocs nobres, 
extraordinarias, que bonrao lanto a marinha daquelia 
pacao ; em uma palavra acabe a siluacao actual, e eslou 
convencido que o supposlo desanimo dcsapparecera. 

Mas cm uma nacao onde, por exemplo, se declara que 
a antiguidade 6 um <I,reito para que o joven official 
avancc em postos, que necessidade ba de se preslarem 
grandes services ? 

A antiguidade c que regula o seu accesso E' vcr- 
dado quo tambem lem logar o accesso por merecimcnto. 

o Sa. visconde de Aiiaete da um aparle. 
0 Sit. VISCONDE DE Jeocitinhonua : Mas nao ba 

occasiOes de o mamfeslar Como e elle avaliado ? Nao 
raras vezes desvirtuado I Qnem 6 nas circumstancias 
cm q110 n0S ac'ianios 0 JUIZ desse merecimenlo? Sao por- 
ventura os factos ? Ndo, porqne a situacao nao per- 
niitto. 

So fosse admissivel fazer um jitry dos officiaes da- 
quclla classe, para serem dies os quo declarasscm esse 
merccimen o, ou dessem a sentenca acerca delle, bem 
ivfoc faz-se islo / no cauinHip* n rw 

se por que? Guia-se s6 por si 'n'slrO'scnhorfis. 
E, portanto, nao e culpado r„. „.„. amente fue 

muito arbilrio ao govomo ; se a siluacao fosse oulra tal 
desconfianca do governo, para mini, nao teria a forca'que 
Ihe dao outros. 

Agora responderei a um aparle do nobre senador 
pela provincia de Minas-Geraes dado ba pouco ; islo e 
que as promocoes sao feitas sendo consultado o conselbo 
naval. 

Sr. presidente, eu devo coder ao nobre senador, meu 
illustre amigo, porquc, tendo sido elle ministro da mari- 
nha, e ainda ba pouco tempo, esta inteiramenle ao facto 
do modo pelo qual esta consulta e feila; e por isso elle, 
que deu o aparle, pareee crer queludo est.i satisfeito  

0 Sn. visconde de Abaete da um aparle. 
0 Sr. visconde de Jequitinhonha : —Abl V. Ex 

diz sdmente que 6 da lei? 
0 Sr. visconde de Abaetb da oulro aparle. 
0 Sr. visconde de Jeouitinhonha: — Entio ainda 

subsiste a minha duvida. Pensei quo V. Ex. dizia-me 
que a lei mandando isto satisfazia tudo quanto eu 
dizia ser necessario qucse tivesse cm vista ao fazer-se o 
juizo do merecimcnto; cstou inleiramento por aquillo 
que V. Ex. conbcccr cm sua consciencia, e que todos os 
diaseslainos ouvindo e lendo, tanto a respeilo do exer- 
cilo, como da marinha. 

0 Sn. visconde da Boa-vista : Apoiado. 
0 Sr. visconde de Jequitinhonha : — Sr. presidente 

a nossa marinha, fallemos claro, nao e bom lisongear' 
nao esla bem monlada, ncm pdde prestar os servicos' 
que descja , ja por falia do educajao maritima (per- 
ceba-se-me bem o que qtiero dizer), e ja por falia 
de verdadeiro syslema acerca dos navios, e outras causas 
quo concorrem para islo, c que teem sua base no tal 
alravancamento; e note V. Ex. quo na nossa marinha 
lem aconlecido o segninte: os ofliciaes qne inais depressa 
leem-se demittido de sous postos e enlregue as suas paten- 
tes sao justam|nle aquellcs que, estudando e praticando 
em marinbas estrangeiras, vultarao jiara o Brasil. 

Eu creio que ba mais de dous; portm lembro-me de 
dous ; um que fez os seus esludos na marinha ingleza 
0 outro na marinha franccza, e com muila dislinccSo 
Ambos cbegarao ao Brasil e disserSo ; . Nao queremos 
mais continuara ser ofliciaes de maiinba. » Oh 1 e nao 
se examinou a causa disto? Seria talvez, como disse 
nobre senador pela provincia de Minas-Geraes, meudkrn . 
amigo, por terem os ofliciaes nao coinbatentcs mai • 
dinheiro do quo os ofliciaes combalenles? NSo, nSo f0: 
por islo. Portanto, as causas sao outras; a nossa marinha 
precisa de uma reforma.... 

0 Sr. Souza e Mello : — Qualquer que fosse a re- 

Mas 
guia 
nao 
I'so'tem "os dados indispcnsW^p^P^^vet, porque 

"1" KS"""0 0"d" el" iidde ciesanimar. 
Eu ja lenho d.to isto pouco mais ou menos em ou- 

tras occasiOes. hm contestado por cscriptos de officiaes 
do marinln, que acharao o principio mao. Elles tinhao 
razao, porquc a siluacao do paiz era a mesma e dava-se 

forma, nao evitaria que esses dous ofliciaes se demitis 
sera. 

0 Sn. visconde DE Jeouitinhonha : Como o nobre 
senador nao disse mais nada, ecomo limitou oseu apartA 
a tao simples dimensao, peco-lhe que, se nos quer in 
truir, peca a palavra, porque por emquanto vou pensar^ 
do como pensava. 

Portanto. eu continiio a dizer que a nossa marinha 
precisa uma reforma, e reforma radical, pelo que diz res' 
peito 4 disciplina c a outras disposifoes, as quaes nao 
podem ser bem tomadas em constderacao senao por pes_ 
soas professionaes ; mas que a mar.nba necessita de 
uma reforma nao ba duvida algu a. 

Podera o senado dizer : ■ M*8 c0™ conheccis qUe 
clla necessita dessa reforma, v<5s que nao sots da pro 
fissao ? • Declare que sao os factos qUe me convence ' 

53 
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dislo a posteriori, sio os faclos que me imluzcm a 
crer que a reforraa e indispensaTel, que a nossa mari- 
nha nao pjde marcliar assim. 

Se o nobresenador pela provinciade Minas-Geraes dis- 
sesse que nds quasi que nao lemos marinba dizia uma 
verdade, ou ao menus avanfava uma proposirao muito 
approximada da verdade. Xds lomos corabalenles no mar, 
corajosos, cnergicos, de uma aclividade immensa, de uma 
probMade que pole ser comparada com qualquer oulra 
marinba ; tcmos homens muito dislinctos; mas pelo 
que respeita a disciplina nao poderemos dizer: appa- 
rent rari nanlcs in gurgite vaslo? E' ella porven- 
tnra exercida de forma a merecer os elogios que oulras 
nacues merecem a este respeito ? 

Para que, portanto, lisongear-mo-nos? Fallemos com 
clarcza: qualquer reforraa, Sr. presidenle, a respeito 
dos vencimentos dos offiuaes corabalenles, no scnlido em 
que me explico, que pdde nao ser tecbnicamente profes- 
sional, acho-a ju.sta; mas declararei tambem ao nobre 
senador pela provinda do Minas-Geraes que nao e esla 
a occasiao de propflr a sua emenda, nem e esla a occasiao 
de insislir em que o senado approve uma emenda a este 
resp ito; e quando so disculir o on.amento da marinha. 
Neste projeclo, senhores, nao se Irala de oulra cousa 
mais do que de fixar a forga. 

Por um abuso admillido nas caraaras teem appareddo 
na lei de fixagao de fdrgas objeclos estranboir absolula- 
mente, verdadeiros enxertos, mas que nao convdm que 
continuera. A occasiao de saber se o eslado lem 6s meios 
precisos para que sejao salisfeitos esses e oulros desejos 
do nobre senador, do senado e da camara dos senhores de- 
putados e a discussao da lei do orgamento 

0 Sr. visco.vde de Abaete da um aparle, 
0 Sr. visconde de Jeocitinhosha :—Uma emenda 

neste projeclo seria deslocada. Quando se discutir oot- 
gamenlo da marinba, e nao agora, d a occasiao de pOr a 
emenda em que fallou o nobre senador. 

Senhores, eu quereria ainda que nosla lei nao pas- 
sassem as aulorisagOes que ahi vao, que fosscm sepa- 
radgs esses artigos e discutidos convenienlemente na 
occasiao em que se discutir a lei do orgamento daquella 
repartigdo. Porque, praticando-se assim emtoda a parte, 
nao se ha de pralicar aqui, e havemus 'de fazer sempre 
enxertos desta nalureza ? 0 nobre ministro nao se acha 
prescnte hoje a discussao, e a2" discussao foi passageira, 
ja em allengao ao nobre ministro,]a em attengao ao can- 
sago em que o senado se achava, ja por oulras razoes. 

Muilas aulorisag&es para-reformas ahi vao. 
E' este o logar proprio? Naoe quando se trala do or- 

garaftito que se conhecem os meios que lem o eslado para 
poder conseguir aquelle lira? Pego, pois, licenga ao no- 
bre senador para nao votar pela sua emenda; e S. Ex. 
sabc quanto desejo lenho (para me servir de uma expres- 
sao propria da occasiao), quanto desejo tenho sempre em 
^eguir nassuas aguas; mas nesla occasiao nao posso faze- 
0. espcremos pelo orgamento, vejamos os meios que le- 

mos, os encargos que vai ter o eslado, os impostos que 
querem que volemos, e se esses impostos pro 1 uzirao 
aquillo que o governo enlende que produzira, no que 
(enlre parenthesis, o Sr. presidenle nao levara a mal que 
eu lance mao desle parenthesis), no que esla o governo 
inleiramente em desaccordo com as opinides de ludos que 
pensao sobre estes objeclos. 

Entao saberemos se os impostos hao de produzir os 
effeitus que o governo prctende, se o deficit deixara de 
exiatir. Xaes quesloos sao para o orgamento e nao para 
agora, na a3 discussao desta let. 

Portanto, insisto com o nobre senador que lenha 
a bondade de dosislir da sua emenda ; ja advogou uma 
causa justa, causa quo foi pilrocinada polo nobre sena- 
dor ministro dos ncgocios estrangeiros, que tambem ga- 
nhoii os applauses da classe da marinha ; c sobre mim 
rccahirao, nao digo as maldigOes, mas as censuras, por 
que me opponbo.c opponho-me agora, n3o para sempre... 

0 Sr. ministro dos negocios estrangeiros:—E' 
questao de opporlunidade. 

0 Sr. visconde de Jequitinhonha... de opporluni- 
dade, e depois vcremos como a refdrma ha de ter logar. 

Nao deixarei passar uma proposigao do nobre senador 
pela provincia de Minas-Geraes, meu digno amigo; foi 
ella a seguinto: 

« Se o nobre ministro dos ncgocios estrangeiros, so 
S. Ex. aceilar aminha emenda e se emiicnhar cmfaze-la 
passar, eu a proporei, certo de que ella ha de passar. • 

0 Sr. visconde de Abaete: — Enlito nito expli- 
qnei-me bem. 

0 Sr. visconde he Jequitinhonha: - Mas eu sd 
tenho duvida a respeito da seguuda pane, porque a pro- 
posigao do honrado memhro lem duas paries; cu sd te- 
nho duvida rclalivamente n faze-la passar.... Com cITei- 
to, 6 um pouco forte I Qne elle a aceite, bem ; tem um 
voto como n6s temos ; mas que a faga passar, oh 1.... 
csti me parccendojum epygramma.... mas, como o hon- 
rado membro, meu digno amigo, senador pela provincia do 
Minas-Geraes, nao tem ogenio proprio dos epygrammistas, 
estou porsuadido com elle de que foi um lapso, c, se nao 
foi lapso, Sr. presidcntc, e aquillo de que estou persua- 
dido ha tempos (tambem 6 entre parenthesis), que a ini- 
cialiva das camaras dada pela constiluigao nao pertcnco 
mais is camaras. 

0 Sr. Dantas:—E' verdade. 
0 Sr. visconue de Jequitinhonha;— Esse artigo 

da constiluigao osta revogado de facto; cu cntendcria quo 
fosse revogado de direito, acahando-se com isto, por- 
quanlo sobre nus rccahe uma responsahilidadc immensa 
I>or nada fazermos, cnlreLnloque n6s nada podemos fa- 
zer scm que o minislerio o queira. 

0 Sr. Dantas: — Isto 6 verdade, a inicialiva das 
camaras acabou-se. 

0 Sr. visconde de Jequitinhonha: — I'ara que, por- 
tanto, dizer-se que as camaras loem iniciativa? Nao teem 
tal inicialiva, senhores; actualmentc s6 a teem de di- 
reito, nao a teem mais de facto, e 6 cssa arazao por quo 
V. Ex. ve nas fallas de abertura da asscrablea geral um 
autem genuit de necessidadcs puhlicas, para que no fun 
da sessao o povo veja que nada ou pouco fizcrao as ca- 
maras, e applauda o inculcado zclo e palriotismo do go- 
verno. Se o governo, porem, fosse quem tivesse a inicia- 
tiva de direito certo, nao ostentaria esse autem genuit 
de neces&idades pubBcas; Iimitar-se-hia tSo sumcnte a 
propdr aquellas que em sua consciencia julgassc que po- 
derilo ser satisfeitas naquella sessao. 

Sr. presidenle, sirva, porem, es.e parenthesis para 
convcncer o meu honrado amigo, senador pela provincia 
da Minas- Geraes, de que na realidade naocontesto, tam- 
bem nao proteslo, contra a proposigao por mini indieada; 
notei apenas parafazcrhem resaltara judiciosafranqneza 
do honrado mcrnbro, isto 6, que sdmcnte o quo o gover- 
no aceita e quer que passe pdde e deve passar: aquillo, 
poriim, acerca do que se nao empenha elle em fazer pas- 
sar, nao passa I ! E o caso de dizer-se: « Nao ha so 
Deus quizer •; embora seja mister ir a sessao ai6 as 
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5 lioras da tardc ; cmbora seja mister rcformar o regi- 
men to por lal forma (pie acabe com a indolc politica do 
senado; ou cora ou denle, como se cosluma dizer! ! 
Mas creio quo o nobrc ministro nao aceitou a proposigao 
cm ambas as paries, e entao desassombrados nos veremos 
cm lacs apertos ; ficara para a segunda discussao do or- 
cameoto, nao sera discutida a emenda do bonrado mem- 
bro quando se Irala da fixafao das forcas de mar. 

I'retendo, Sr. presidenle, se acaso liver mais forcas do 
quo actualmenle c acbar-me em eslado do fallar, o 
que nao lonlio pudido fazer ale bojc, tenbo lenfao de 
oxpor com franqueza a mioha opiniao quando se tratar 
da discussao do orcamento da marinba e do orcamento 
em geral; ncsla occasiao direi mais alguma cousa. 

Foi bom anticipar estas proposifoes, porque muilo 
provavelmente apparecera a conlcstacao na imprensa, e 
csla contestacao, quo nunca pdde deixar de scr-me hon- 
rosa, lia de ser tambem inslrucliva a respeito do es- 
lado da nossa marinba. Sera uni preconceilo, scrd urn 
may juizo quo faco, mas cstou persuadido do que a 
nossa marinba no eslado em que ella se acba nao prcs- 
ta, nao e capaz do prestar os services que a propria 
marinba deseja. Esle objecio anbelava cu ve-Io dis- 
culido amplamenle. 

A respcilo dos vencimenlos, creio que a nossa mari- 
nba nao esta muilo mal aquinlioada em relacao do que 
estao as outras marinbas. Talvez se devesse diminuir o 
pessoal, a visla da situacio; mas so as pessoas profes- 
sionacs e que podem as alia r isso. 

0 SR. VISCONDE DE AHAETK:— Sr. presidenle, 
t uvi as explicacOcs quo o nobre ministro dos nogocios 
cslrangeiros love a bondadc de dar-me, e a vista dellas 
desisto da emenda quo prelendia mandar a mesa. Por 
esla occasiao darei tambem uma explicacao ao men no- 
bre amigo senador p la provincia da Bahia. Creio que, 
ou S. Ex. nao me entendeu bem, ou, o que o mais pro- 
vavel, ou nao me expliquei bem. 

Scgundo me recordo, ou disse o seguinte: quo exislia 
na casa um projoclo vindo da camara dos deputados, 
o qual aulorisa o governo a despender aid a quantia 
de lOlPOOOS para augmentar os vencimenlos dos officiacs 
de Diarinha combati nles; quo, se S, Ex. me dectarasse 
ijue aceilava esle projeclo e se empenliaria para que elle 
passasse, eu desisliria da emenda que prelendia mandar a 
mesa, mas que, no caso conlrario, nao me dando S. Ex. 
expliracucs salisfactorias, enlao eu mandaria a emenda a 
mesa. Eis aqui o que cu disse, ou pelo menos o que quiz 
dizer; o nobre senador pela provincia da Babia arrepiou-se 
urn pnuco com a segunda parle da minba proposicao. 

0 Sr. visconde nc Jequitinhoniu : — Acbei in- 
genua. 

0 Sr. visconde de Araete :—Eu disse, cum effcilo, 
que desejaria que o Dubre ministro se empenhasse em 
fazer passar esle projeclo. 0 quo ha nisto de eslra- 
nhar-se ? 

Scnbores, ru ji cm uma Jas scssoes passadas dcclarei 
com loda a franqueza que dava ao ministerio o meu 
apoio, scm reserva nem clausulas. Entendo, e creio que 
cnlcmlo como o nobre senador pela provincia da Bahia, 
que, para que um ministerio possa satisfazer os deveres 
de sua alia missao, <5 preciso que tenba uma maioria que 
o sustcnte; se esta maioria for vacillanle, se umas vezes 
suslenlaras medidas que forem apresentadas ou defendi- 
das pelo ministerio e outras vezes as fizer cabir, tenbo 
como inccutestavel que esse ministerio.... 

0 Sr. visconde de Jequitinhonha;—Nao 6 absoluto. 

0 Sn. visconde de Araete: — ... Dao lera a forca 
necessaria para bem poder proencher os deveres do sua 
missao; ficara enfraquecido perante o pnrlamento e nao 
menos ficara na opiniao publica; e, isto supposto, o que 
Ihe cumprira fazer i dar logar a que venha outro minis- 
terio, qne o subsliltia. 

0 Sn. visconde de Jequitinhonha : — Nao fiea, 
nao, senhor. 

0 Su. visconde de Abaete : - Assim, os que suslen- 
tao um ministerio, os que pertencem a maioria, devem 
em regra proceder do accordo com o pensamento do mi- 
nisterio, c alt'endcr ds medidas que elle propuzer ou de- 
fender, excepto o caso em qne a maioria estiver inlima- 
mente convencida de que essas medidas sao intciramentc 
contrarias aos interesses publicos. Assim d que, fundado 
nesles principios, persuado-me que a minba proposicao 
nao piide deixar de. considerar-se orlliodoxa. 

Concordo com o nobre senador pela provincia da 
Babia em qne, se porvontura se aprcsentar por parte do 
ministerio ou por elle for defendida uma medida que eu 
entenda quo & inteiramenle opposta aos interesses publi- 
cos, cu scm duvida alguma deverei votar contra ; mas 
nesse momenlo deiiarei de perlencer a maioria e irei 
occupar um logar na opposicao, porque o ministerio 
que propoe uma medida de alia imporlancia e grande 
alcance que me parccer contraria aos interesses do csta- 
do, e ou votar oonlra ella,csse ministerio diflicilmento 
obtcri mais o meu apoio ;e, se acontecer que em tal 
medida a maioria abandone o minislerio, ficara elle por 
cerlo tao enfraquecido que nao poderd continuar a bem 
desemponhar a missao de qne se acba encarregado. 
Pelo menos e assim quo comprohendo o systema parla- 
mentar; e nao sou eu sd que o comprehendo assim; e 
isto o que me parcce que succcde nos paizes onde este 
systema <5 bem comprebendido e praticado. 

U nobre senador pela provincia da Babia entende quo 
as causas a que allribui o desgosto que lavra na corpora- 
cao da marinba nao sao exaclas e verdadoiras. Scnbo- 
res, quando me referi a essas causas,nao altcndi sdmcnta 
ao que eu poderia pensar em meu gabinete, allendi a in- 
fonnncOes uffioiaes, que devem mcrcccr-nos loda a fd. 
Tendo em vista essas informacOcs offlciaes, eu disse quo 
uma das causas do desgosto dos officiacs do marinba era 
a dettciencia de sous vencimenlos, vencimenios deficien- 
tes nao so em si mesmos, como principalmente compara- 
dos com cquelles que actualmenle pcrcebcm os officiacs 
do eorpo de saudc da armada. Eu pefo licenca ao nobre 
senador pela provincia da Babia para ler uma parte do 
relalorio da reparticao da marinba, apresentado a assem- 
blfa geral em 1858. Diz o illustrado ministro que enlao 
dirigia essa reparticao o seguinte : (lendo) 

• Tenbo ba mezes negado liccncas a todos os offi- 
ciacs que se teem qucrido empregar nas companbias de 
vapores mercautes. Se uma boa lei de promocoes nullifl- 
• asseo tempo dc servico passado era vapores das com- 
panbias subvencionadas, e se por outio lado essas com- 
panbias mantivessem a fcordo de sous navios uma lal ou 
qual disciplina, nao veria inconveniente na concessao 
de taes licencas, durante um pcriodo cerlo, terminado o 
qual voltasse o official para a armada. 

• Essa tendencia pronunciadadenossos officiacs de ma- 
rinba para o emprcgo em vapores do commercio revela 
a deficiencia das vantngens pccuniarias que enconlrao 
no servico dos navios dc guerra. • 

Pude haver umadeclaracio mais posiliva, um reconhe- 
cimento mais expresso,da deficiencia dos vencimenlos dos 
officiacs da armada entbarcados? 
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Ora, se nus devemos dar credito a estas informacucs 
olTiciaes, que sao o resultado de exanies e averiguacOcs 
muito minnciosas a que procedem os respectivos minis- 
tros, como e que o nobre senador pela provincia da Babia 
insiste em que essa nao & uma das causas do desgosto 
que layra entre os officiaes Je marinlia ?... 

0 Sr. visco.nde de Jeqcitinuonua: — Porque faltao 
outras que haviao de completar essa. 

0 Sr. visconde de Abaete . — Senhores, cu nao disse 
que esle era o unico molivo desle descontenlamento. 

0 Sr. visco.nde de Jeqciiinhonha ; — Mas nao i a 
causa ? 

0 Sr. visconde de Abaete: — Uecorde-se o nobre 
senador pela provincia da babia de que eu apontei cnlre 
outras tres causas, que me pareciaoas que principalmente 
raotivavao esse descontenlamento, a saber; la, a delU- 
ciencia de vcncimentos em si mesmos, e principalmente 
comparados com os vencimentos dos officiaes do corpo 
desaude; 2;l, a desigualdade na dislribuifao dos com- 
modos; 3a, a falta de uma boa lei de promofCies. Ora, 
o nobre senador pela provincia da Bahia parece que 
so concorda em que a causa e a falta de uma boa lei de 
promocues. 

0 Sr. visconde de Jeqcitinhoniia :— Ha oulra. 
0 Sr. visconde de Abaete :— 0 nobre senador re- 

feriu-se a necessidade de desalravnncamento. Seja as- 
sim; mas uma boa lei de promocues pdde consoguir 
esse desalravancamento. 

0 Sr. visconde de Jequitinhonha :— Gloria e 
honra. 

0 Sr. visconde de Abaete :— Gloria e honra ; mas 
como pdde ganbar-se gloriae bonra? 

0 Sr. visconde de Jequitinhonha da urn aparle. 
0 Sr. visconde de Abaete: — Se o nobre senador 

cri que a gloria e a honra sd se conscguem em tempo de 
guerra, cu nao adopto tal opiniao, e seria isto uma cala- 
midade para o paiz: tambem so gauha honra e gloria cm 
tempo de par, empregando-se os officiaes de marinba no 
servifo que Ihes e indicado, e sendo esse servigo desem- 
penhado,como costuma ser,CQm intelligencia, zelo e de- 
dicagao. 0 nobre senador emittiu a proposigao a que mo 
refiro ; porem nao nos disse como poderia ella pratica- 
inente realizar-se, e assim vejo-me impossibilitado de 
responder-lhe. Como quer que seja, eu entendo que o 
nobre senador nada podera consoguir sem uma boa lei 
de promocues que habilite o governo para prcmiar mais 
promptamcnte os officiaes que conseguirem desempenbar 
com disjincgao os servigos de que forem encarrcgados, 
quer em tempo de guerra, quer em tempo de paz. Ku nao 
deixo de reconhecer tambem que uma das necessidades 
da nossa marinba de guerra e uma boa lei de promogues; 
portanlo, ao menos em grande parle, creio que cstou 
de accordo com o nobre senador pela provincia da Babia. 

Agora, como podera conseguir-se uma boa lei de pro- i 
moguos, £ o que eu ainda nao me atrevo adizer. 0 nobre i 
senador pela Bahia parece querer dar demasiada cxtensao i 
ao principio da escolha em certos e delerminadus poslos; | 
e eu nao duvido concordar debaixo de certas condigoes e i 
dausulas com o nobre senador pela Bahia. Digo—de- i 
baiso de certas condigoes e dausulas — porque, nao ha- i 
vendo muitas occasiues que se ofTeregao a nossa marinba i 
em tempo de paz para praticar actos de lao cxtraordi- I 
Illrja relevancia, quo tornem sem contestagao o direilo i 
do deverem os officiaes menos antigos preterir aos mais i 

> antigos, julgo indispensavel quo qualqner pcder discri- 
: cionario que se possa dar ao governo seja cercado de 

algumas condigoes, afim de que o mesmo poder nao se 
; converta antes em prejuizodo que em vantagom da nossa 
i marinba de guerra. 

0 nobre senador pela Babia disse tambem que a ques- 
, tao relativa ao augmento de vem imentos dos officiaes de 

marinba devia ser rescrvada para quando n)3 occupas- 
scmos do orgamenlo da marinba. Eu nesla parle nao 
posso concordar com o nobre senador pela Babia. Se o 
augmento e um aclo de jusliga reconhecida pr dilleren- 
tes ministerios, pela camara dos depulados e por uma 
das nossas commissoes; seo augmento e uma necessidade 
doservigo p iblico; se o paiz ha de lucrar sftn duvida 
muito com esta medida, cumpre que cllasej* adoptada. 

0 Sr. visconde de Jequitinhonha: — I'dle ser este 
anno na lei do orgamenlo. 

0 Sr. visconde de Abaete:—Piide ser adoptada sem 
dependencia da lei do orgamenlo. Se e nma necessidade 
urgenle, indeclinavel, e preciso salisfaze-la. 

0 Sr. visconde de Jequitinhonha: — E'demora de 
dias. 

0 Sb. visconde de Abaete: - Se isto l! um acto de 
jusliga, cumpre que fagamos esta justiga aos officiaes de 
marinha, a demora cm fazer jusliga e um gfande mal. 

Ainda per outra razao cu entendo que iao conv^m 
adiar esta discussao para o orgamenlo. 0 no^re senador 
pela Babia esqucco-se talvez de quo existe ra casa um 
projecto a este respeito, vindo da camara dos depulados, 
e que tern ja cm seu favor o pareccr de uma das nossas 
commissOes; podemos nds deixar de tomar eonside- 
ragao esle projecto ? 

0 Sr. visconde de Jequitinhonha:—Ert para dar 
mais pressa que eu dizia isso. 

0 Sr. visconde de Abaete : — E' mais natural e 
mais Jugico que o senado se pronuneie sobre c.de projecto 
quantu antes, amanha, depois de amanbit, do que espe- 
rarmos que venba a lei do orgamenlo para en tao nos 
occuparmos detal assumplo. 0 projecto cu ' lenbo em 
meu poder, e nao sei por que fatalidade V. E>- lem dci- 
xado do o dar para ordem do dia. 

0 nobre senador disse que os vencimentos Jos nossos 
officiaes de marinba erao mais avanlajados do quo os 
vencimentos dos officiaes demarinbade outras nagOes.... 

0 Sr. visconde de Jequitinhonha;—0 qfe eu disse 
foi quo talvez os nossos officiaes de marinba i'uo oslejao 
muito longe de ser lao bem aquinboadps con10 o sao os 
de outras nagocs. 

0 Sr. visconde de Abaete: —0 nobre sender pela 
Babia disse que os nossos officiaes de marinbf esluo lao 
bem aquinhoados  

0 Sr. visconde de Jequitinhonha : Tah>'z- 
0 Sr. visconde de Abaete; — ... talvez corf" estao os 

da marinba de outras nagOes. Isto nao 6 qu'stao para • 
mim ; a queslao e se os vencimentos dos ipssos offi- 
ciaes do marinba embareados sao sufficientes e corrcs- 
pondem aos servigos que cites prestao. Ora, eu ji dc- 
monstrei com declaragucs contidas em divefsos 'elalorios 
do differentes ministros que esses vencimenb*8 siio in- 
sufficientes ; a camara dos depulados ja iC'unbcceu 
isto; uma de nossas commissOes ja o reconbeceu ,ambem: 
logo,e para mim indiflerente quo esses vcncimc'dos sejao 
iguaes ou nao aos dos officiaes do marinba de outras 
nagfies. 0 que devo suppOr e quo os venciu'enios dos 
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officiacs do m.irinha de oulras nafocs sao sufficientes e 
correspondem aos scrvicos que clles prestao; mas os 
venciinenios dos nossos olliciaes de inarinha cmbarcados 
nao correspondem nem as necessidades que dies teem de 
salisfazer, nem aos services que dies prestao ; e, por- 
lanto, a conclusao que devo tirar & que conv^m que se 
de quanto antes uma soluciio nao s6 a justa expectativa 
dos nossos ofliciaes do marinlia, como a resolucao da 
camara dos deputados, que ja os allendeu. 

luu nao terminarei sem iusistir em uma circumstancia 
que mnito deve pesar em nosso espirito, e vein a ser 
quo os ofliciaes do corpo do saude teem vencimentos 
tnuilo supenores aos de iguaes patentcs da nossa marinlia 
de gucrra. E, pois, se o governo reconheceu cm 1858 
due os tencimenlos dos olliciaes do corpo de saude 
deviao ser elevados, e cste acto foi approvado pelas 
camaras legislativas, nao podem as camaras legislativas, 
seni so exporem a scr acoimadas dc rncnos justas, dci* 
xar do, pclo menos, igualar a sorte dos ofTiciacs ro'mba- 
tentes da nossa marinlia de guerra a sorte dos ofliciaes do 
corpo do saude. 

Portanto, Sr. presidentc, cu conlimio a insistir em 
que se di! quanto antes para ordem do dia o projecto da 
camara dos deputados que resolve esta questao, e conli- 
mio a ped.r o empenho e inflcncia do governo para que 
cste projecto seja approvado duranlo a presente sesslo, 
porquo me pareco que 6 de summa urgencia dar uma 
solucao a cste negocio. 

0 Sr. presidente declarou encerrada a discussao, por 
nao haver casa para so votar, e deu para ordem do dia 
da seguinte sessao: 

Votacao sohro a proposta, cuja discussao ficou encer- 
rada, o as outras matenas ja designadas 

discussao do projecto do senado prohibindo as lo- 
terias e rifas de qualquer espccie.nao autorisadas por lei, 
com o parecer da commissaode fazenda • 

I'o'f das proposifSes da'camara dos depu- 
tados: 1" autonsando o governo para mandar salisfazer 
ao padre Gu.lhcrme Paulo Tilbury o ordenado corrcs- 
pendonte ao tempo em que estcve privado ,lo exercicio 
da cade.ra da lingua mgleza; 2\ rcconbecendo oidadao 
brasile.ro o pad e Felix Maria de Frei.as Albuquerque ; 
c 3» approvando a ponsao annual de 4005 conccdida 
a Pedro Jose Cardoso. 

Lcvantou-sc a sessao a 1 \ boras da tardc. 

■JO* n-.Hao 
EM 21 DE AGOSTO DE I860. 

rRESlDE.NCU DO SR. MANGEL mNACtO CAVALCANTI DE 
lacerda. 

Sumhario. Expedienle. Ordem Jo din._ Fixacao 
das forcas do mar. AnnrovncT,, u - . ■ 
f»o. - Antiguidado d<« ofliciaes~t T" Appr0Va- 
Cao.—Prelencao de Jose da M m /T APProva- 
Passa cm 1° e 2' discussSo J i , Azevcdo Corrta. 
sos dos Sis. Danlas, Ferreira ii„'0„ aserifas- Discur- 
da, visconde de luborabv e p'lf' ,n'lr,iuez de Olin- 
Votacao de algumas eraendas ^r"cir0 de Campos, 
p. Guilbcrme Tilbury. Passa em l' To "r'0 du p'"lro 

Pretenfao do padre F. M. de Freitis 'Uss5o-— 

Passa em P o 2° Jiscussao.-Pensio a pAdro
U
J
quc.r?.ue- 

doso. Passa em P c 2J discussao. Jose Lar- 
A-s 10 boras c 50 minutos da n.anha o Sr president 

abriu asessiTo cslando presenles 30 Srs. senadores 
Ltda a ana da anterior, foi approvada 

0 Sr. P secretario deu conta do seguinte 
EXPEDIENTE. 

Um aviso do ministerio dos negocios do impcrio, par- 
licipando ter-se remetlido ao archive publico do imperio, 
para ser alii depositado, o auto do juramento prestado no 
dia 29 de julbo ultimo, cm sessao da asserablea geral, 
pela serenissima princeza imperial a Sra. D. Isabel. 

Outro aviso do mesmo ministerio, remettendo ura 
dos autographos de cada uma das resoIucOcs da as- 
sembliia geral que autorisio o governo para mandar, mo- 
diante ccrtas condicOes, malricular nas faculdades de di- 
reilocde mcdicinado imperio a Carlos Thompson Flores 
Goncalo de Aguiar Tellcs de Menezes, Antonio Lourengo 
de Carvalho Scrra,Porfirio Tavares de Almeida, Dionysio 
de Oliveira Silveira Filho, Joao Pereira da Silva Leitc, 
Francisco de Paula Costa Junior e Manoel Hodrigues de 
Arruda Camara ; nas quaes resolucOes Sua Magestade o 
Imperador consenle. 

De ambos ficou o senado inteirado, mandando-se fazer 
a competenle communicarao a camara dos deputados. 

Ficou sobrc a mesa a rctlaccao Jo projecto do senado 
rclativo aos direilos civis dos filhos de eslrangeiros nas- 
cidos no Brasil. 

Comparecdrao no dccurso da sessao mais 4 Srs. se- 
nadores. 

ORDEM DO DIA. 

FIXACAO DAS FORCAS DE MAR. 

Submcllida a votacao, por ter ficado encerrada a 3^ 
cussao na sessao anlecedente, foi approvada para subir i 
sanccao imperial a proposta do poder execmivo que flxa 
forca naval para o anno financeiro de 1861 a 1862 con 
as cmendas da camara dos deputados. 

pe.nsOes. 

Enlrarao em S1 discussao, cada uma por sua veZ 
forao approvadas sem debate, para subir a sanccao im- 
perial, as proposic"5es da camara dos deputados: I , 
provando a ponsao annual de l:440jJ concedidas renar 
nJamente a baroneza da Victoria e sua filba; ,, Of, 
approvando a clevacao a 1.2005' da pensao concedida a,' 
lenonlc-coronel Francisco Xavier de Barros Galvao. ' 

ANTIGUIDADE DE OFFICIAES DA ARMADA. 

Entrou cm 33 discussao e foi approvada sem debate 
para subir a sanccao imperial, a proposicao da camara 
dos deputados mandando contar a antiguidade dos ofli- 
ciaes da armada e do respeclivo corpo de fazenda, n,Ul 
tiverem scrvido a bordo dos navios de guerra como rira 
ticantes c pilotos, desde a data das respectivas noAeal 
coes. 
PBETENCXO DE JOSE DA 110TTA DE AZEVEDO CQRuf.^ 

Continuou a la discussao, adiada na sessao do 22 de 
junho do anno passado, da proposicao da mesma caumr.. 
f.izendo extensiva ao baebarel formado "a universidade 
de Coimbra Jose da Motta Az^oio Gorr6a a disposi_ 
eao do art 1° Jo decrelo n. 23 Je 30 de agosto do iyo/ 
a qiial proposicao P«sou para a 2a discussao. e g' 
para a 3a sem debate. 

rifas e loterias. 

Seguiu-se a 3a discussao do projecto do senado nrn, ■ 
bindo as loterias e rifas de qualquer espeeie, nao autoT 
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risadas por lei, com o pareccr e emendas da commissJo 
de fazcnda, dcpois do sercm cstas apoiadas. 

0 SR. DANTAS: — Sr. presidente, en voto pelo pro- 
jecto que se acha em discussao, mas nao posso votar pelas 
emendas sem qne o sen autor haja de cxplicar quacs sao 
as conveniencias pelas quaes deve-se dar ao governo a fa- 
culdade de conceder lotcrias, por que motivo se deve 
tirar das camaras uma attribmcao de que se aclia de posse 
c da-la ao governo. Eu acho que csta concessao traz 
algum desar as camaras; pois seremos n6s mesmos que 
testemunharemos ao paiz que as camaras podem abusar 
maisdoque o governo no exercicio de tal etalattribuicSo'? 

0 governo, creio que o projecto foi apresenlado por 
urn dos Srs. ministros.... 

Uu Sr. senador ; —Foi apresenlado por um senador. 
0 Sr. Dantas:—Esso senadoreraministro,c,portanto, 

o projecto tambem d do ministerio; e,se a idfa de passar 
a concessao de loterias para o governo nao parte do mi- 
nislerio, nao sei como um Sr. senador possa querer ser 
mais ministerial do queo proprio ministerio, isto e, tirar 
do poder legislalivo uma altribuicao de qne ha muitos 
annos esta de posse,para conceder a um ministro que nao 
a pediu. Senhores, nesle marcbar enlendo que vircmos 
unicamente aquireceber o subsidio e que nao lemos mais 
nada a fazer; tudo hoje perlence ao governo. 

Eu desejana que o nobre senador que apresentou esta 
emcnda  

0 Sr. Ferreira Pen.va : — Foi uma commissdo. 
0 Sr. Dantas: —Eu desejaria que a nobre commis" 

sao que apresentou essas emendas me dissesse: qual i o 
cmprego que existe boje creado pelas camaras? Qual e o 
ordenado marcado pelas camaras ? Dcsla manein, senho- 
res, nao temos mais nada a fazer. Ainda nao vi camaras 
menos riosas de suas attribuifGesdo que as do nosso paiz ; 
—va tudo para o governo. — Confirmeraos essa idCa que 
o poder pretende inculir no espirito publico : — os males 
do paiz proveem das camaras. 

Entendo, senhores, qne ha dous meios de prolelar os 
nossos negocios, segundo tenho observado; um e o da op- 
posicao — en arriere, nada passe —: o ontro 6 do go- 
verno — en avant, —e para isso nao ha regimento, nao 
ha intersticios, passe tudo, e pretira-se tudo. 

Eu para o anno hei de pedir que no regimento se es- 
tabeleva a precedencia qne deve haver nas discussues 
entre os projectos vindos da camara dos deputados, os 
apresentados nesta casa e os do governo, e nao fique isto 
ao arbitrio do presidente da casa, quesempre se dobra as 
e.\igen«as e ao que quer a governo. Senhores, as cousas 
vao caminhando de modo que nao temos mais inicialiva, 
corao disse honlem um Sr. senador pela Bahia. Qual 6 a 
lei que existe em nossas collecfoes de certo tempo para 
cd cuja inicialiva tenhasahido das camaras? Nenhuma; 
tudo e apresenlado pelo poder executive. As camaras 
do Brasil eslao reduzidas ds camaras francezas do tempo 
Luiz Will e Carlos X: sao camaras Ue inaccao, des- 
tinadas unicamente a ouvir do governo quaes as necessi- 
dades do paiz: eo governo sdmentequern lem a inicialiva 
cm tudo. 

0 Sr. visconde de Abaete: — Qual e a idea iniciada 
pelo governo? 

0 Sr. Dantas:— Qual c a lei que tem sido iniciada 
pelas camaras c que tenha mereeido as honras do uma 
discussao ? 

Mostre-met Sim, ha aqui uma lei aprcsentada pelo 
Sr. r erreira Penna, a da guarda nacional; mas o nobre 

senador sabe cm consciencia dondc parliu essa lei, e do- 
baixo de que inspiragao ella passon. 

Porque razao, Sr. presidente, nao ha do haver no nosso 
regimento uma disposicao que marque a ordem dos tra- 
balhos, o que tire V. Ex. da prcssao do governo ? Passa 
um projecto na oulra camara, vem para o senado ; se o 
seu objecto n3o i um pensamento do governo, a sua 
discussao lica prelcrida, e toma o seu logar um projecto 
do ministerio. Porque razao, senhores, um projecto quo 
foi discutido e approvado na oiilracamara nao ha de tor 
preferencia a um projecto apresenlado por um ministro, 
sem que so julguo urgenlo? Observo quo os ministros 
nunra podem urgencia, c passa que os negocios do gover- 
no sao essencialmenle urgenles. 0 primeiro poder creado 
pela constituicao nao 6 o poder legislalivo ? 

0 Sr. visconde de Abaete : — Mas quacs sao os 
projectos iniciados pelo governo? 

0 Sr. Dantas : — Quando trago a discussao estes 
abusos nao fallo somentc desle governo, e um abuso an- 
tigo, e quo tem nullificado as camaras; eu fallo destc go- 
verno, dos passados e dos futures, se alguma mcdida nao 
tomarmos. 

0 Sr. visconde de Abaete : — Mas quacs sao os pro- 
jectos? 

0 Sr. Dantas: — \ . Ex. vi3 o quo se tem tratado 
cste anno; qual foi o projecto iniciado c approvado pelas 
camaras ? 

0 Sr. visconde de Adaete : — Todos. 
0 Sr. Dantas : — Alguma qucstao de cstudanles; e 

V. Ex. sabe a respeito deslas quaes sao os esforcos 
dos prctendentes c dos protcctores. 

0 Sr. presidente : — 0 Sr. senador deve limitar- 
so a discussao do projecto, da qual se vai afastando. 

0 Sr. Dantas : Limito-mc a discussao do projecto 
dizendo quo nds nao devemos tirar uma altribuicao 
nossa para da-la ao governo. 0 equilibrio dos poderes 
consiste em que cada um delles contcnle-se com as suas 
attribuicoes. 

Eu nao me opponho ao projecto, elle 6 muilo sirai- 
pics, c desejava mesmo que fosse mais rigoroso ; so 
alguma cousa tenho a censurar e contra a commissao, 
que deu ao governo essa allribuigao, que pcrtence ao 
poder legislalivo. \ olo, portanto, contra as emendas; 
voto, porem, pelo projecto. 

0 Sr. visconde de Abaete' : — Nao 6 do governo. 
0 Sr. Dantas : — Foi um Sr. ministro quern o 

apresentou, nao sei se como senador ou como ministro; 
se foi como senador, ao menos o ministro o adopta. ' 

Veiu entao ii mesa a seguinle 

Emcnda. 
. Ao art 1°, em logar de prisa-o - de trcs a novc 

annos—, diga-se —de pnsao simples do dous a seis 
mezes. 

• I'aco do senado, em 15 de agosto dc 1860. — Al- 
meida e Albuquerque. • 

1 oi apoiada e cnlrou conjunctamcnte em discussao. 
0 SR. 1 ERREIRA PENNA:—Bern que nenhum dos 

illustrcs membros da commissao de fazcnda tenha ver- 
bal menle ex posto ao senado as razocs juslificativas das 
emendas que se achao em discussao, tao obvias me pa- 
recem ellas que eu nao duvidaria dar o meu voto a taes 
emendas, ainda quo nfio fossem acompanhadas das obser- 



SESSAO EM 21 DE AGOSTO DE 1860 215 

vafues feilas pcla mcsma commissao no sea parecer im- 
presso. 

0 lionraJo senaJor pclas Alagoas, adoptando o pro- 
jecto primilivo, c cnlendendo que poderia ser ainda mais 
forte a penalidade para proliiliir as rifas e outros semij- 
lliantes jogos, condiate lodavia as emendas da commissao 
com o fumlamento de que, conlinuando-se a delegar ao 
govcrno as faculdades que iiertencem exclusivamcnte ao 
poder legislalivo, como esla de conceder loterhs, em 
breve tempo nada tcrao as camaras quo fazcr, e vira 
toda a sua inllucncia nos negocios publicos a ser absor- 
vida pelo poder oxecutivo. 

Eu, pelo con trario, entcndo que havera grande conve- 
nicncia em arredar das camaras trabalhos do semelhante 
nalureza, para que ellas possao oxaminar mais acura- 
damcntc as lois arinuas e oulras materias de grande im- 
portancia, quo iiorfalla de tempo dcixao muitas vezcs de 
ter, como a oxpcricncta nos mostra, toda aquclla dis- 
cussao quo seria nccessaria. (Apoiados.) 

0 Sn. Dantas : — A opiniao nao e minha ; 6 das ca- 
maras do 1831, quo acabarao com isso. 

0 Sr. Ferreira I'exna:—Da lei de Cdejunho 
de 1831, a quo parcce alludir o nobre senador, nao se 
infore quo sous autores quizessem cassar ao governo a 
faculdado quo cntao linha de conceder lolcrias, pela 
razao de haver ello abusado, ou por so cnlender que a 
mesraa faculdade devia perlenccr somente ao poder le- 
gislalivo. Dos proprios lennos dossa lei ve-se que o seu 
unico fim era fazer cessar absolulimentc a concessao de 
lolcrias, qucr pelo poder cxeculivo , quer pelo legisla- 
livo; mas nao obstante, passados alguns annos, conti- 
nuArao as camaras a concedc-las, e nao poucas vezes se 
obscrva quo com isto nos occupamos quando outros as- 
sumplos do grande importancia o ulilidade deixao de 
ser discutidos por falta de tempo. 

Ora, se d certo quo a opiniao da maioria das camaras 
nao se tern moslrado infensa, antes favoravel, a concessao 
do lolerias; se nenbum fundamento tcmos para presumir 
que ellacessara d'ora em diante; se cm taes circumslan- 
cias o que mais convem i regular essa concessao, de ma- 
neira quo o bencficio caibaem prcforencia aos eslabeleci- 
nicntos que mais justa e urgentcmente o reclamarem: 
lambem me parece fura de duvida que mais facilmcnte 
consoguiremos oslo fim autorisando o governo para 
faze-la. 

Nas camaras o que se tem visto, o que ninguem pdde 
conteslar, 6 que, apresentando-se qualqucr projecto de 
concessao do loterias, chovcra as emendas additivas, por- 
que nao ha villa ou cidade, nao ba aldea do imperio, 
onde nao exista algum estabelecimento cm favor do qual 
so possa invocar csse auxilio ; c assim, accumulados os 
projectos, vcmo-nos obrigados a rcjeita-los todos, para 
nao faltar a juslica distribuitiva,ou a pralicar um acto ir- 
risorio e certamenle improprio ala assemblda, qual o 
de conceder um mimcro extraordinario de loterias, nao 
obstante a certcza de que nao poderao ser extrahidas. 

0 Sr. visconoe ue Itaborahy:—Apoiado. 
0 Sr. Vianna; — Quinbentas c tantas sao as con- 

ccdidas por diversos projectos vindos da outra camara. 
0 Sr. Ferreira Penna: — Eu mio receio que isto 

aconteca se conferinnos ao govcrno a faculdade de que 
so trala. Nao creio que, ficando snjeilo 4 fiscalisacao e 
ccnsura das camaras tudo quanto o governo pratiear, 
baja ministro que se animc a conceder loterias a quern 
rcalmente as nao merecer, nem a clevar o seu numero 
alum do que for razoavel. 

0 Sn. Dantas: — E as camaras podem fazo-lo? 
0 Sr. Ferreira Penna :—A expcriencia me autorisa 

a dizer que sim, porque cada um de mis da o seu x'oto 
como bem Ibe parece, muitas vezes sem o conveniente 
exame, sdmento para condescender com o desejo de ami- 
gos, e afinal ninguem c responsavel. 

0 Sr. marqcez he Caxias : — Apoiado. 
0 Sr. Ferreira Penna: — Manifestando assim, Sr. 

presidentc, a intencao cm que cslou de votar a favor das 
principaes disposb;ocs, nao so do projecto, mas tambem 
das emendas, pego venia a illustro commissao para indi- 
car um ponto, alias pouco importante, cm quo discordo 
do seu parecer. 

Diz o art. 2° do projecto (Undo): • Ao ministro da fa- 
zenda ficao exclusivamcnte compelindo todos os negocios 
relativos a loterias, sua fiscalisagao e contas. • 

Diz o | 5° do art. substitutivo offerecido pela com- 
missao: (Undo) ' A concessao das loterias sera feita por 
via de decreto expedido pelo ministerio a cuja repartigao 
estiver sujeito o estabelecimento em favor do qual forem 
concedidas, competindo a cada ministerio a fiscalisagao 
immediata do emprego do producto dcllas, etc • E' coin 
a disposigao da primoira parledeste paragrapbo que nao 
concordo, por parecer-me muito mais regular que os do- 
crelos scjao expedidos exclusivamcnte pelo ministerio da 
fazenda. 

0 Sr. Souza Ramos: — Apoiado. 
0 Sr. Ferreira Penna :—Nistonao descubro o me- 

nor inconveniente nem a possibilidade de serem pre- 
judicadas as outras repartigOes; pois que, havendo o ac- 
cordo c solidariedade que scmpre se deve presumir 
cntre todos os ministros, nada mais facil do que pro- 
pdr cada um delles cm conselho as loterias que por- 
venlura julgue necessaries para qualqucr estabeleci- 
mento sujeito a sua repartigao, e, resolvida a conces- 
sao, expedirTse o decreto pelo da fazenda, a quern fica 
pertoncendo tudo quanto e concernente a este assumpto. 

Como exemplo applicavel ao caso citarci o quo so pra- 
lica a respeito das condecoragoes e oulras gragas, Como 
remuneragao de services prestados por empregados publi- 
cos sao ellas do ordinario proposlas a coroa pelo ministro 
da respectiva repartigao ; mas a do imperio i a unica 
competente para cxpedir os decrelos, e nao mo consta 
que nisto se tenba encontrado o mcnor embarago ou in- 
conveniente. 

Se, pois, nao ouvir objecgoes que me fagao raudar do 
opiniao, terei a bonra de submeller a consideragao do 
senado uma emenda no senlido quo tenho indicado. 

0 SR. DANTAS : — V. Ex. permitta, Sr. prcsidente, 
que eu de ainda uma explicagao acerca dos motivos que 
tenbo para votar contra as emendas da commissao. 

Nao 4 so porque descubro quo e desairoso que as ca- 
maras lirem de si uma altribuigao para da-la ao governo; 
eu desejo que o nobre senador que acaba do fallar, diga- 
rae: se passar esta disposigao da emenda da commissao 
ficara inbibido o corpo legislative de conceder loterias f 

0 Sr. Ferreira Penna: — Nao, senbor. 
0 Sr. Dantas: — 0 que se segue dabi o quo cm vez 

do cortar-se o abuso augmenta-se. 
0 Sn. visconde de Adaetb: — Nao 6 de crer que 

se de. 
0 Sn. Dantas : — 0 quo se segue e que teremos duas 

fabricas de loterias, as camaras e o governo; ba de 
aconteccr o que so observa a respeito das licengas, as 
quaes sao concedidas tanto pelo corpo legislalivo, como 
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pelo governo; ha de acontecer o mesmo que aconleco 
com as naturalisacOes.que o governo concede cm virtndo 
de lei, e as camaras, apezar da lei, tambem as concedem. 

Senhores, sejamos sinceros ; e\isto um (irculo que 
govcrna, qne qner fazcr de ludo urn meio governalivo ; 
as allribuifues das camaras, a polilica, a justifa, a guarda 
national, tudo deve ser reduzido a meios governalivos. 
Quc odio mortal nao ho contra a magistratura ! quanto 
se niio deseja bumilha-la c subjuga-la, para fazer das 
sentencas ummcio govcrnativo ! 

0 Sr. Vianxa : — A quc vein a magistratura ? 
0 Sr. Daxtas : — Lea os diversos projectos que 

cxistem a respcito da magistratura, que conheccra quaes 
as tendcncias do poderde fazer meios governalivos ale 
da propria justija. 

0 projecto e muilo justo, e eu desejava que elle fosse 
um pouco mais austero, que comprehendcsse essas 
casas de dar dinheiro a premio, que sao verdadeiras 
covas de Caco. 

0 Sr. presidente do conselho :—Isto ja passou na 
lei bancaria. 

0 Sr. Daxtas: — Volo unicamenle contra a emenda 
que lira do corpo legislativo uma de suas atlribuicdes, 
jjara da-la ao governo; tanlo mais que isto nao t! um 
meio de corlar o abuso de que o nobre senador acabou 
de fallar : entao, em vez de haver uma corpora coo que 
conceda loterias, bao de haver duas, o governo e as ca- 
maras, e o abuso ha de ser dobrado. 

0 SR. .MARQUEZ DE OLI.VDA;—Sr. prcsidentc, eu 
so tenho de fazer umaobservafao sob re o § 7° das emen- 
das. A execugao lilteral deste paragrapho trara iuconve- 
nientos para as emprezas a quem so concederem loterias. 

Diz o paragrapho: (Undo) ■ Xao sera entregue aos 
agraciados o producto de cada loteria, ou parte delle, 
sem lerem apresentado no thesouro national as contas 
das despezas elTecluadas. . Ora, isto nao pdde ter logar 
a respeilo da primeira loteria que se extrahir, porque 
seria precise que se fizessera as obras para entao receber 
o producto da loteria (apoiados); e entao seria necessario 
que as emprezas tomassem dinheiro emprestado para 
comefar as obras, e neste caso achar-se-hia desfalcado o 
producto das loterias com os premios do emprestimo. 
{Apoiados.) 

Esta expressao das contas das despezas elfectuadas 
tambem pode ter umaintelligcncia restricta, porque teem 
sido concedidas loterias para formar o fundo capital de 
ccrtas emprezas, e rigorosamcnte fallando isto nao e 
despeza, no sentido em quc se costuma tomar esta pala- 
vra. S«o cstas as observacGcs que tenho de fazer, e von 
apresentar uma emenda a esse respeito. 

{Depots de redigir a emenda.) 
Eu apresento na emenda a idea segundo expuz; a 

redac.Io pede mais algum cuidado, que lica para a 
commissao. Proponho que se salve a extracgao da pri- 
meira loteria, visto que nao pdde extra],ir-se com a re- 
grado paragrapho: eque se salve tambem o caso em que 
a loteria seja destinada para formar o fundo capital de 
qualquer associacaoou estabelecimcnto, porque propria- 
mente nao e despeza. 

Vierao mais a mesa as seguintes emendas, que, sendo 
apoiadas, entrarao conjunctamenle em discussao : 

■ 0 | 7° das emendas seja redigido de modo qne 
wiv e a extracfao da primeira loteria e que nao compre- 
henda o caso do producto das loterias ser deslinado para 
lormar o fundo capital das emprezas.—Jfnrouez dc 
01 in da. 

• Para ser collocada onde convierA thesouraria das 
loterias fique sujeita ao minislerio da fszenda. S. R. Paco 
do senado, 21 de agosto del860.—Viatna. 
— Kiscondc de Ilaborahij.—Murquezdc Ahrantes. • 

0 SR. VISCONDE DE ITABORA1IY: — Pcdi a pa 
lavra para dar uma breve resposla ao honrado membr 
que encetou esta discussao. 

Senhores, a commissao, e muito ncnos eu, teve por 
fun, aprescntando estas emendas, dar to governo um ar- 
bilrio, um meio de fazer clientella e imfdr suavonlade as 
camaras legislalivas,como suppdeo noire senador. 0 se- 
nado sabe quo o meu voto nesla case lorn sido scmpre 
contrario a todas as loterias que teen sido concedidas 
pela assemblea geral legislaliva; ainda nio tenho escru- 
pulo de conseiencia do ter votado por uma so, c desejaria 
antes dar mcu voto a um projecto que as extinguisse 
inteiramenlc; mas, veudo que isto nao seria aceito, 
o vendo alem disso que a approvalao deste projecto 
importaria nao concederem-se mais loterias scnao cm 
ccrlos e determinados casos que as possao justiflcar, 
vendo demais quc a approvaf;ao deste projecto poria ter- 
mo, pelo mcnos por cinco ou seis atnos, a semelhan- 
tes concessOes, enlendia que fazia um bom scrvico, niio 
sd ao principio que juslifica a crcacat deste imposlo , 
mas em geral a moral publica e mesmo losereditos c bom 
nome das camaras. 

Digo ao bom nome das camaras porque cm verdadc a 
maneira por que se teem conccdido ale boje as loterias 6 
tiio pouco propria para moslrar a circunspectao das ca- 
maras que eu desejiira achar um meio do acabar com 
as concessdes. (Apoiados.) 

Alem disso nao me parcceu contrario aos bons princi- 
pios, porque em getal o principio das concessOes das lo- 
terias esta estabelecido enlre mis, ou p.'la conslituicao, 
ou pelo longo uso que temos feilo destafaculdade ; nao 
se pdde dizer, porlanto, quo o priucipi) deeonccder lo- 
terias, ou crear esta especie de imposlo, nao existe em 
nossa legislacao, e o principio da crea;ao de imposlo e 
decerlo um principio que pertcnce a assemblea geral 
e nao ao governo ; mas esta lei nao e da creaeao dc lote- 
rias, e da applicagao desse principio. 

Quando se concede uma loteria a estoou aquelle indi- 
viduo, a esta ou aquella companhia, a esta ou aquella 
sociedado de bcueflcencia, trata-se de apjlicar o principio 
geral a cada entidade em particular, e inlao me parocc 
quo esta applicacao da regra geral na« e um acto que 
pertenca ao poder legislativo, e um acto que deve per- 
tencer antes a administrafao do que .is camaras. 

Demais nds votamos ai[iii loterias a tuto ea direito, 
sem informaroes de qualidade alguria, seni veri- 
ficarmos, sem tcrmos mesmo meios d; verificar se o 
individuo ou companhia ou sociedadc a quem se faz a 
concessao esta ou nao em circumslam i»s de merecc-la 
Ora, nao se da ao governo o direito de conccder loterias 
a quem quer quo seja ; o projecto ma rca aS concessOes. 
as regras e a forma por que as loterias dtvem sorconce- 

^ Pofan'o. a applicacao de uma lei aos casos oo- currentes. 
0 nobre senador a qt em me refiro pareceu indicar 

que o projecto Iratava dc passar para o (overno uma at- 
tnbuicao (jue e do poder legislativo. Nio, senhores, o 
projecto trala de designer os casos em qus as loterias [«>- 
dera ser concedidas ; cstas concessOes esl;o especilicadas, 
dcclaradas nesla lei ; o governo niio pod: cm oulros ca- 
sos concedcr loterias. i'ortanto, me partce que pralica- 
mos um bom acto marcando, estabelecendo regras .-eraes 
que nos guiem na execucjo destas concessOes. 
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rjissa-se: • E' verJaJe quo alii agora tcmos concedido 
Kileriasa esmo, seru tei mus ineios de verificar se ellas sau 
on nao mcrecidas, se ellas sao ou nao juAificadas por urn 
principio de ulilidado geral; mas esta lei nao inhihe que 
a assembloa legislatira conceda tambem lolerias; por- 
lanlo, daqui em diante lercmos duas fabricas desta espe- 
cic de commercio, uma sera o governo, e a outra as ca- 
maras. » Seobores, nao duvido qua se continue a con- 
cciler lutorias com a rncsraa facilidadc que ate agora, mas 
observarei que me parece, se nao do d ver da asscmblea 
geral, ao menos de sua circumspccfao e dignidade, qne, 
uma vez que fez esta lei determinando as concessOes e a 
forma per que as lolerias devem ser concedidas pelo go- 
verno, ella nao assuma a si esta mesma atlribnii.ao que 
jii cntenden dever pcrtenoer aontro poder. (Apoimlos.) 

Julgo, portanto, que as consideracOcs feilas pelo hon- 
rado senador nao podem de maneira algnma invalidar os 
principios em que se basea o projecto. Kara nnm £ in- 
differente que elle passe ou nao passe, porque, assim como 
tenbo ncgado ale boje o meu voto a lolerias, bei de con- 
tinuar a nega-Io; se dahi provier qualqucr desar a as- 
semblea geral legislativa, ao menos n«io sera com o rocu 
voto. 

0 Sn. Dantas; —Louvo muito a opiniao de Y. Ex. 
0 Sn. visconde de Itaborahy ; — Portanto, eu cn- 

tendo que a apphcaeao de um principio geral dos casos 
orcurrentes e propnamente um a,-to de administracao 
que nao pertence a asscmblea geral, a qual faz bem 
encarregando as applicacOes ao governo, livrando-nos ao 
mesmo tempo do, nao direi accusacOe!, mas de censuras 
quo la I vez parefao a muita gente bem merecidas, c li- 
vrando as camaras muitas vezes de verem alguns de sous 
membros quasi quo coagidos, pclos pedidos de seus ami- 
gos e ]tolas cboradeiras dos prelendeiites, a votar por cou- 
sas quo sem isso dcixaria de votar. 

0 Sn. Dantas: —Eo governo nao esta sujeilo a isso? 
0 Sn. visconde DE Itaborahy: — Esta sujeito, mas 

loin loi, lem regras que nao pude transgredir sem que se 
cxponha a ser censurado se nao accusado. Os ministros 
podem ser accusados peranle as camaras, c as camaras 
peranto ninguem qua.,do praticao actos que, na minha 
opitnao, nao sao muito jusliflcados perante us homens 
sensatos do paiz. 

0 SIS. IMMUU' IUA I'EN.NA: —Depoisdas observacbes 
,|U„ acaba do fazcr o bonrado membro da commissao de 
luzenda, eu podia julgar-me dispensado de insislir na 
jusnbeacao de suas emendas ; mas direi a.nda algumas 
palavras, com o f.m de mostrar ao nobre senador p^as 
Alagdas quo nao lem razao para impugna-las da maneira 
por que o fez, nem para snppfir que vamos conceder ao 
governo um arbitno ilhmitado. 

Tendo o nobre senador perguntado se, adoptado esle 
p.ojecto, flcana a assemble geral inhibida de conceder 
lolerias, respondi-lhe que, nln . concetler 

mas quo nao era de esperar q'ne L eCer"lne lssoolJv">; 
vesse delegada ao governo cssa hculdT en'qUanto csU" 

Desta minha resposla inferiu 'C"1 ljde- 
vez de uma, passariamos a lor duas fahri5®"1".10''. '|Ue' em 

quo as conccssues viriao a ser ainda „ oteria' e 

0 aid o prescnte Creio,porem.qU(! basta^re^tTrTlet 
   lias disnosicues do nroieen, a repetir a lei- tura das disposicoes do proiec.o para e^v^'e o lit 
brc senador de qne nao lem fundamento o que elle receU 
ou presume. 

Diz 0 s 1°* Emquanto se nao extrabirem 
todas as lolerias conccdidas ate boje nenbuma outra o 
sera pelo governo, podendo esle restringir o numero 

deltas, modiflcar as clausulas da concessao, e ale annul- 
la-la quando tenha cessado ou se tenba modificado o ob- 
jecto da mesma concessao. 

• | 2.° Verificada a hypothese do paragrapho antece- 
dente, nao podera exccler de 50 o mimcro de loterias 
annualmcnte concedidas pelo governo. • 

Ora, alem desta expressa limitacao quanlo ao numero, 
acbao-se cspecilicados nas emendas os estabelecimento.s 
a que o governo podera conceder loterias; e, nao sendo 
de presumir quo a assembloa geral tambem as conceda 
senao em algum caso muito raro, c por motivos muito 
especiacs e ponderosos, nao vejo motivo para receiar quo 
o sen numero total venha a ser ainda maior do que tem 
sido ate boje. Conduo, Sr. presidcnle, eslas observarOes 
mandandoa mesa as emendas quo annnnciei no meupri' 
meiro discurso. 

Forao lidas as seguinles emendas, que, sendo apotadas 
enlrarao conjuticlamenle cm discussao*. 

• A la parte do | 5° do art. 2° offerccido pcla com- 
missao subslitiia-sc pelo seguinte: — A concessao das 
lolerias sirafeila por via de decrelo expedido pelo mi- 
nisterio da fazenda, competindo aquelle a cuja reparti- 
Cao estivcr sujeito o estabelecimento em favor do qual 
forcm concedidas a liscalisavao immediata do cmprego 
do produelo dellas. 

. No | 8° do mesmo artigo, em vez de—ministerio do 
imperio—,diga-so— ministerio da fazenda. — Ferreira 
Penna. • 

O Sn. CARNEIUO DE CAMPOS pronunciou um dis- 
curso que sera encontrado no apendice. 

Finda a discussao, p-issiirao, nao so as emendas da com- 
missao de fazenda, menos a la parte do § 5° do art. 2'' 
como tambem todas as roais., 

0 Sr. presidente disse entiio que as ditas emendas 
teriao a ultima discussao na seguinte sessao, ticando rc- 
servada para depois de sua approvafao ou rejei^ao a vo- 
tacao linal sobrc o projecto. 

PnETEMjAO DO PADRE P. GCILHERME TILBURY. 

Enlrou em la discussao e passou para a 2a, e desta 
para a 3", sem debate, a proposivao da camara dos de'- 
pulados autorisandoo governo para mandar satisfaZer w 
padre Guilliermc Paulo Tilbury o ordenado correspon_ 
denleao tempo em que estevc pnvado do exercicio da ca- 
detra da lingua ingleza. 

pretencao do padre f. m. de freitas e Albuquerque 

Entrou em la discussao o passou para a 2a, o desta 
para a 3a, sem debate, a proposigao da dita camara re- 
conhecendo cidadao brasileiro o padre Felix Maria de 
Freitas e Albuquerque. 

PEXSAO A PEURO JOSE CARDOSO. 

Fntrou em la discussao c passou para a 2a, o desta para 
a 3' sem debate, a proposigao da mesma camara apnro- 
vando a pensao de 400^ concedida a 1 udro Jose Cardoso. 

O Sr presidente doclarou esgotada a maleria da 
ordem do dia, e deu para a da seguinte sessao: 

Discussao da redacfSo quo se acha sobre a mesa; 
Ultima discussao das emendas apresentadas e venci_ 

das n" 3a discussao do projecto do senado prohibindo lo 
terias e rifas de qualquer especie, nao autorisadas p0"r 
lei; 
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31 discussao das proposicOes da camara dos dcpula- 
dos; 1", mandando conlar ao solidtadur dos feitos da fa- 
zenda da provincia de Minas-Gcraes, Antonio Teixeira 
Alves, aposentado por dccrelo de 22 de agosto de 1855, 
o tempo de servipo autorisado pela respectiva junta d 
fazenda; e 2a, dispensando as lets de amortizagao para 
que o hospital portuguez erccto na cidude do Recife 
possa possuir o prcdio em que se acha collocado e quaes- 
quer oulros, nao excedendo o valor destes a 200:000,S; 

discussao das emendas da dita camara a propostfao do 
senado queautorisa o governo paramandar passarcarla de 
naturalisafao de cidadao braslleiro ao subdito portuguez 
Antonio Maximiano de FigueireJo ; 

Pe S'discussJo das proposicOes da mesma camara: la, 
approvandona parts que dependemdemedidalegislalivaas 
condicOes do contrato celebrado com Jost1 Antonio Soares 
para a navegacao por vapor entre Montevideo e a cidade 
de Cuyaba; 2'l>autorisando o governo para man lar adniil- 
tir a despacho, livres de direitos, todos os utensilios c 
objectos que forem precisos a empreza incnmbida das aguas 
c asseio publico da cidade do Recife; 3", autorisando o go- 
verno para man lar admittir a malricula e acto de diversns 
annos das faculdades do impcrio os esludantes Vicente 
Jansen Pereira e outros; i3, autorisando o governo a ad- 
mittir a matricula de diversos annos da escola central a 
Joao Alvcs Pinheiro do Carvalho e outros; 5', approvando 
a pensao de 125 mensaes concedida a Paulino Gomes da 
Paixao;60, approvando a pensao annual de d8o5concedida 
a D. Maria Carlota Leilao Bandeira, sent prejuizodo meio 
soldo a que possa ter dtreilo ; 7a, autorisando o governo 
para mandar passar carta de naluralisacao de cidadao 
brasileiro a Serafnu Francisco de Carvalho e outros es- 
trangeiros ; S3, autorisando o governo para aposentar a 
Silvano Francisco Alves com o ordcnado que percebe 
como rnembro da junta vaccinica desta cidade ; e 9", ap- 
provando os eslatulos da companhia de navegacao por 
vapor na bahia do Rio de Janeiro. 

Levanlou-se a sessao a meia bora depois do melo-dia- 

- S ' SPSSisO 

EM 22 DE AGOSTO DE I860. 

PKEillrEXCtA DO SR. BANOEL IGNACIO CAVALCAXTl DE 
LACERUA. 

slmbario.—Expediente.—Pareceres.—Oriem dodia.— 
Redaccao. — Loleri.is e rifas. Discursos dos Srs. D. 
Manoel, visconde de Jequitinhonha, Silvcira daMotta, 
presiddhte do conselho e Souza Ramos. ApprovacSo! 
— Pretencao de Antonio Teixeira Alvcs. Fica cncer- 
rada a dis ussao. 
A s 10 3 i boras da nianha o Sr. presidente abria a 

v 5sao, cstan lo preseotes 31 Srs. senadorcs. 
Lida a acta da anterior, foi approvada. 
O Sr. 1° secretario deu conta do segninle 

EXPEDIENTE. 
Cm ollicio do 1° sccrelario da camara dos depnlados, 

participando que por aviso do ministerio dos negocios do 
imperio de 10 deslo mez constou a mesma camara haver 
Sua Mageslade o Imperador consentido na resolugao da 
assemblea geral que autorisa o governo para mandar, 
mediante certas condicOes, matncnlar na faculdade de 
dircito de S. Paulo a Eduardo Meirelles Alves Moreira 
e a Henrique Antonio Alvcs de Carvalho. 

Outro ollicio do Sr. scnador Francisco de Paula Pes- 
soa, panicipando que por motivo de molcslia nao Ihc 6 
possivcl assislir a sessao do presente anno. 

De ambos licou o senado inteirado. 
O Sr. 2" secretario leu os seguintes 

PARECERES. 

1.° • Em 31 do maio de 1847 foi lida no senado a pro- 
posifao da camara dos depulados de 28 do dilo mez, 
cujo leor e o seguinte : 

• Art. 1.° A aposentadoria dos emprcgados das ca- 
• maras dos senadores e depulados compete a cada uma 
• das respectivas camaras. 

• Art. 2.° Ficao revogadas todas as disposifoes cm 
« contrario. • 

■ E, scndo remeltida no mesmodiaa commissao do 
conslituigao, deu ella sou parecer em 17 de julho de 
1850, offerecendo por cmenda um artigo subslitulivo ao 
primeiro da proposifao, com o fundamento da falla de 
lei especial que designasse os casos c as circumstancias 
em que dcvessem scr aposentados os emprcgados pu- 
blicos. 

Eis a cmenda: 
Art. 1,° A aposentadoria dos emprcgados das ca- 

• maras dos senadores e depulados sera fcila por acto es- 
• pecial do pnder legislativo, iniciado pela camara de 
• que for o cmpregado que se hoover de aposentar. . 

• A proposifao foi approvada em I1 discussao 
a 5 de agosto de 1850, e, lendo entrado logo em 
2* com a cmenda da commissao, foi esta discussao 
interrompida a requerimcnto do Sr. scnador Danlas, em 
virtude da qual foi a proposicao remeltida outra vez A 
mesma commissao, para proper uma mcdida geral acerca 
da aposentadoria dos referidos emprcgados. 

• Entretanto aprcsentou o mesnio Sr. senador em 10 
de julho de 1853 um projecto sobre a maleria, o qual 
tevc o mcsmo destino dos trabalhos antecedentcs. 

• A commissao de constiluifSo, tendo cxaminado de 
novo todos os referidos papeis, considerando: 1°, que 

; tern cessado o fundamento do sou primeiro parecer com a 
promulgafao do decrclo do 5 de ma#fo do 1859, que re- 
gulou as aposentadorias dos emprcgados da sccrelaria de 
oslado dos negocios do imperio ; 2°, que as funccOes dos 
emprcgados das camaras dos senadores e depulados sao 
em tudo semelhantcs as dos emprcgados das secrclarias 
de esta Jo; 3°, que o projecto do Sr! senador Dantas em 
parte esta prevenido por lei, c em parte con [em disposi- 
fdes alheias da materia de aposentadorias; tcm para si 
que 6 justo igualar os referidos empregados no que tora 
A aposentadoria. A esse fun a commissao pede liccnfa ao 
senado para rclirar a sua primeira cmenda substilutiva 
da proposifao; c, entendendo que deve ser approvado o 
primeiro artigo desta, olfercce os seguintes additives: 

• Art. 2.° Estas aposentadorias serao concedidas jiela 
mesma forma e com as mesmas condifttes com que se 
ooncedcm as dos empregados da secretaria de eslado dos 
negocios do imperio. 

• Art. 3." Quando os emprcgados das camaras dos 
senadores c depulados tiverem mais de trinla annos de 
bons servifos, poder-sc-lhes-ba conceder, sobre o orde- 
nado, mas 10% dagraliflcafao quo vencerem por cada 
anr.o mais que tiverem scrvido alem dos trinla. 

■ Daco do senado, 21 do agosto do 1860. — Visconde 
de Sapucahy. — Visconde 
de Olinda. , 

do Uruguay. — Marquez 
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Foi a imprimis. 
2.° • 0 senado, approvando o requcrimento de um de 

sens membros, rcsolveu, em sessao do id dejunho do 
anno passado, quo fosse sujeito ao exame da conmiis.-ao 
de fazenda o projccto de lei, rcmettido pela camara lem- 
poraria, approvando o aclo pratirado pela presidencia da 
provincia de I'crnambuco, de dar em propriedade a ir- 
mandade do llivino Espirito-Santo, ereela na cidade do 
Recife, a igroja do Collegio dos antigos jcsuitas c suas 
depeiidencias, nos termos do requerimenlo da mesma 
irmandade, e com a clausula que Ibe impoz de obri- 
par-so ella a preparar, corn a necessaria decencia, no 
2° andar da casa que serviu de cadea, os commodos prj- 
cisos para o scrvigo do tribunal da relagao do districto, 
a qual funccionava em pane do referido edificio, condi- 
gao csla a que sujeilon-se a irmandade. 

« 0 iiresidente de Pernambuco deu conta do aclo que 
praticrira ao minislerio da justiga em oflicio de 10 de 
setembro do 1855, o qual, sendo remettido ao da fazenda, 
tevo por parte a scguinte resposta, dada ao raesmo pre- 
sidenle em 5 de dezorabro do sobredilo anno:—que,sendo 
certo, comoelle informara, que o edificio estava entregue 
a usos profanes, teria procedido mais acerlada e regular- 
rnonte se houvesse consullado o governo e esperado suas 
ordens para reslituir a igrcja ao culto religiose, nao ba- 
vendo nenbuma urgenria ou necessidade que o obrjgasse 
a lomar do prompto a modida em queslao, a qual lodavia 
licava approvada, com a clausula do conlinuar a mencio- 
nada igroja a scr considerada proprio nacional e de se 
Ibe poder dar outra applicagao quando a assemblea geral 
ou o governo imperial o julgasse conveniontc. 

. A commisao de fazenda, lendo examinado este ne- 
gocio com toda a attenpao, enlende que o aclo da presi- 
dencia de Pernambuco naopude ser approvado por ille- 
gal; porquc, sendo o edificio de que se trala um proprio 
nacional, sd a assemblea geral 6 competenle paraaliena lo 
perpetuamente, corno fez o dilo presidente. 

• Atlendendo, porem, a que talvez a referida igroja e 
suas dependencias nao sejao por ora pre. isas para o ser- 
vigo publico, c a quo do ser ella cedida para a cclebra- 
gao do cullo divinu de que esla encarregada a irmandade 
supplicanle resulla, alem dessa vantagem, a da roslaura- 
g5o e conservagao do prodio a expensas da mesma ir- 
mandade, que a isso sc obrigou, e que parocc lor cITecli- 
vamenle fcilo nello diversas obras ; e, atlendendo ainda a 
que ella obrigou-sc a preparar a sua cusla a parte do 
edificio para onde parecc lambem que foi transferida a 
relagao do districto, enlende que podera ser-Ibe conce- 
dido o uso-fructo da igroja com as clausulas consiantes 
do aviso do ministerio da fazenda acima referido, se 
porvcnlura isso so poder cffectuar sem prejuizo do ser- 
vigo geral. 

« Mas, nao exislindo cntre os papeis sujeitos ao exa- 
mo da mcncionada commissao nenliuma informagao a 
sem el ban te rcspeito, i scu parccer quo seja ouvido o 
governo, pclo ministerio da fazenda, convindo que ao 
mesmo tempo solicilem-se delle todas as info;magSes 
que babilitem o senado a tomar urna resolugao fundada 
a rcspeito da pretcngao de que se trala. 

. Pago do senado, 20 do agosto de 1860.— Joaguim 
francisco Vianna. — Marquez de AbranUt. — Tis- 
conde de Ilnbarahy. • 

Foi approvado. 
:!.0 . Ascommissoes reunidasdelegislagiio c fazenda, 

para poderem dar sen parccer, corao Ibes foi determinado 
pelo senado, sobrc o projccto vindo da ontra camara,que 
applica o producto dosbcnsdacapclla do Ilarabd, depois 

•ii i t, ' -"o Jiuspuaes uc 1'edro II da udade do Recife, c da Jhsericordia da cidade da Para 
hyba, precisao ter em vista as informagOes quo deu o 
governo sobro esleobjecto, e. nao as encontrando entre 
os documentos que forao submetlidos a seu exame, rcquo- 
rem que sc pegao por cbpia as ditas informacoes Pago do 
senado, em 21 de agosto de 1860. —F. D. P. de Vascon- 
eellos. — Souza Jtamos. — J. F. Vianna. — M ,u 
Abrantes. • 

Foi approvado. 

nado0r™sPPareC°r50 n0 dCCUrS0 da 568830 lnais 4 Srs- se- 
0 SR. V1SCONDE HEJEQU1T1N1IONHA: —Sr pre- 

sidente, pedia palavra unicamcnte pelaordem;o meufim 
nao e fazer um requcrimento ao senado, mas sin, a V Ex 
Se . Ex. achar algum embarago cm poder dar-me esta 
prova ma is de sua benevolencia e benignidade entan 
euappe larei para osenado; se V. Ex., porem juk-ar 
que pode me dar esta prova de benignidade, noMe caso 
confiado nella, ficarei salisfeito. Eu vou fazer a V Ex 
a narragao do que preiendo. 

Da camara dos Srs deputados vein, creio que ha 
mais de um anno , uma resolugao determinando 
que os mililares reformados tivesscm o bencficio de 
serem pagos pela label la actual, em vcz de o sercm 
pela tabella anliga. V. Ex. sabe que estes honrados ser- 
vidores e os que sao bojo berdeiros da gloria daquelles 
a quern confia o estado a defesa de seus dircitos como 
nagao, j4 propugnando por sua independencia, ji'man- 
tendo sua seguranga interna e externa, vivem nama?or 
miscna; alguns apenas teem 16$, 18$ ou 20$, ou cousa 
que o valha. A camara dos Srs. deputados, lomando em 
consideragao o estado em que se acbao, qunr tao imnor 
tantes servidorcs do estado, qucr os orpbaos, ou be - 
dciros de outros resolvcu o bencficio a que me refiro 
esta proposta acba-se na casa ha mais de anno - boie o 
numero daquellcs que rccebiao este meio soldo ncbi 
anliga taliella c muilo pequeno, teemfallecido muitos 
a proposta da camara dos Srs. dcpulados ja foi re- 

eltida a commissao de marinba c guerra do senado 
esta nao se oppoz, consultou favoravelmenle, apenas 
ofTereceu ao senado uma emenda, da qual resulla fezer 
uislinccao cnlre os reformados, como graga 

Jill'"""- c"--- d0 

0 Sr. visconde DE Jeqciunhonha: — Como remune- 
ragao de servigos, e os que o nao forao ? 

Por copsequcncia, V. Ex. ja vfi que a discussao nao ha 
de ser prolongada, e demais e necessario lirar desta an- 
Ciedade em que se acbao pessoas tao m.seraveis e dar- 
bes uroa deci.sao, sim ou nao. Osenado approva a reso- 

lugao tomada pela camara dos Srs. deputados 1 Oner 
senado fazer lambem o bencficio quo aquella camar, 
entendeu fazer? Sim; eulao faga-se. Nao quer fazer este 
benefieio ? Entao declare, para que elles possao viver ao 
menos desafugados dessa ancicdade. 30 

Eis aqui o que eu tenbo a pedir a V. Ex. : pego nor 
tudo quanto V. Ex. julgar que Ibe 6 mais caro, pego em 
nome desses ne essitados veteranos da patria, que haja 
de dar para ordem do dia este objeclo, e da-lo quanto 
antes, isto d, tao dcprcssa quanto V. Ex. opuder fazer. 
Se V. Ex., porem, julgar quo se acba embaragado com 
outros trabalhos, entao appcllarei para o senado, pedindo 
uma urgencia, apczar das circumstancias em aue 
acbamos, isto d, no fim da sessao; mas eu creio one. 
urgencia ped.da ao senado nao tera a mesma foJ one n 
impulso dos sentimentos de benignidade e de beTevolen- 
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cia que V. Ex. manifesta e nutrc sem duviJa para com 
os peticionarios e para com o senado, que tem dado lanlas 
provas do revereiicia a V. Ex. 

0 Sr. presidente: — Eu tomarei cm cnnsideracao o 
pedido do nobre visconde, bem que me veja um pouco 
embaracado, porque brevemenle deve cntrar cm dis- 
enssao o orcamento, e enlao nao poderei pela eslreiteza 
do tempodar qualquer outra malcria paraa ordcm do dia. 

0 Sr. visconde de Jeqcitiniio.nha : — E' ncgocio quo 
se decide com promplidao; passa no raesmo dia cm duas 
diseussOes. 

0 Sr. presidente: - Haainda urnaconsideraciio a fa- 
zer.Existem oacasa varios projectos leudenles a augmen- 
tar vencimentos, inclusivamenie os da classe a quo pcr- 
lenco, een nao me animei a da-Ios para a ordem do dia, 
antes mesmo de serem remellidos a commissao de fazenda, 
desde que vi que se annunciava um deficit nao pequeno. 
isto porem nao quer dizer que nao attenderci ao pedido 
do iiubre visconde, mas so o farei de accordo com o go- 
verr.o. 

0 Sr. visconde de Jequitiniionha ; — A differenfa 
Sr. presidente, ^ grande. Apezar de nao serjuiz, ncm tcr 
jjertencido nun-a a classe da magislralura, lodavia tenho 
sempre advogadoos interessesdestaclasse,pelorespeitoque 
sempre prestei a este poder supremo do cslado. Desejaria 
muilo fazer-lbealgum beneficio, e alguma cousa ja se lem 
feilo; hoje o beueiicio e para as classes da mngistratura 
menos elevadas; isso nao sera de mcnos de SOOrOOOA' a 
600:000,?. Ora, o beneficio a que me refiro em favor dos 
mililaresrefurmados e hoje uma verdadeira ninharia. Era 
alguma cousa quando a camarados Srs. deputadosappro- 
vooaresolucao; mastem morridoe conlimiaa morrerlanla 
gente pela idade em que se acha e a pobreza em que vivo, 
que hoje esta onumero muito reduzido; de modo quo se 
demorarmos esta rcsolucao nao bavera gente a que se 
applique. 

Agora, emquanto aos magislrados, proponlia V. Ex., 
anime-se, perdoe-se-me a expressao, e conte qvie hei de 
ser favoravel, p.ide V. Ex. estarcerlo. Meu voto e um 
grao de area neste mar. Na realidade 2:400? para um 
juiz de direito e 400? ou 600? para um juiz municipal 
no meio dos serlOes e im rivel injustiea ; emfim, o que 
nao se faz em dia de Santa Luzia faz-se em outro dia ; 
eonsola-me o rifa-o portugucz: . Roma e Pavia nao se 
lizcrao em um dia. • 

U OR. PRESIDENTE : 
o pedido do Sr. senador. 

ORDEM DO DIA. 

REDACgXO. 

O SR. SIL\ EIRA DA MOTTA: — Sr. presidente, eu 
larobem live desejos de fazer um requerimento de urgen- 
cia; mas nao o faeo, porque, tendo-me dado o nobre sena- 
dor pela pVovincia da Babia, que me precedeu, uma pro- 
veitosa lifao, enlendo quo nao devo fazer requerimento do 
urgencia e que devo tambcm appellar so para V. Ex., 
para os sens impalsos gencrosos, alim dedeferir a minha 
pretenrao, que V. Ex. [Hide defenr indepeodente do re- 
ijaennicnio de urgencia. 

Eu quena pedir a V. Ex. quo desse para a ordcm do 
dia uma resolui;ao que vein da camara dos Srs. deputa- 
dos approvando uma pensao de 200? concedida ao 
guarda nacional da capital da provincia de Gojaz, Josf 
da Silva Guimaraes, que ficou aleijado do uma perna por 
se tor portado muito dignamenteem servico de seguranca 
publica. E' cousa que naturalmente nao lomara tempo ao I 
•.enado e por isso nao liaveri inconvenienle, ajiozar da ur- ! 
gencia de nossos trabalbos. 

Nao faco requerimento de urgencia, poslo quo a prin- ; 

aTi'AnT.?!0 vo"1
ta'Je lleo fnzer, porque aprovcilci muito I a Itf.io que me deu o nobre senador pela Babia. ! 

Entrou era discussao, e foi approvada sem debate, a 
redarcSo do projeeto do senado relativo aos dircitos civis 
dos lilbos de esliangeirus nascidos no Brasil, para ser o 
mesmo projeeto remeltido a camara dos depulados. 

LOTER1AS E RIFAS. 
Seguiu-se a ultima discussao das cmendas aprcsenla- 

das e vencidas na 3J discussao do projeeto do senado 
probibindo as lolerias c rifas de qualquer cspecie nao 
autorisadas por lei. 

O Sr. D. Manoel :—Nao comparcci bontem a sessSo 
por encommodado, c por isso nao live oecasiao de expur 
as razues pelas quaes hei de volar contra o projeeto subs- 
tilulivo, olTerecido pela illustre commissao de fazenda 

Senhores, e notavel o que se esta observando nest.-i 
casa : apresenla um senador, membro do governo, uiii 
projeeto ; vai para a commissao de fazenda, ella o al- 
tera complelamenle e olfercce uma outra cousa ; o que 
a nobre commissao de fazenda mandou a mesa nao t5 
mais o projeeto prirnitivo do Sr. senador ministro da 
fazenda ; portanlo, para mim quem governa e a com- 
missao de fazenda da casa ; e ainda bem, porque 
lem ties homens illustrados, de juizo, e ja forao todos 
minislros da fazenda; nao cstou, pois, descontenle; 
pelo contrario goslo do que estou observando, e tanlo 
mais porque vejo humilhadoo orgulbo do Sr. pr'esidenle 
do conselho, que sd tern cxpressOes dcsattenciosas para 
os membros da minoria, e para com os da maioria so 
sujeitao e humilhacSo. Assim, o ministcrio cad.idiavai 
perdendo a forca moral, o lomando-se incapaz de contl- 
nuara governar o paiz. E' mais um servico que tem 
preslado a illuslrada commissao de fazenda. Pela minha 
pane rcndo-lhc grafas, c pcco-llie que continue a diri-i',- 
o Sr. ministro da fazenda, presidente do conselho 0 pro 
jeeto substitutivo de S. Ex. a respeitodebanccs,.-tc foi 
completamente emendado, porque nao era digiio de ser 
approvado, como estava, o que prova a procipitacSo com 
que foi claborado e a falta do conbeciinemo prali o de 
seu autor. 

E nao se verifica o que eu leulio dito, que o Sr pre 
sidenle do conselho est.-i sempre de cbapc'o na mao re- 
ccbendo as ordens da maioria, principalmente da com- 
missao de fazenda ? Para os membros da minoria so ba 
alaqucs, insultos, mcdidas violcntas o asqnerosos artieos 
do imprensa. Nds desprezamos tudo, nao nos acobarda- 
inos e bavemos de proseguir no caminho que temos tri- 

| lhado. E nao ouviu o senado dizer-se aqui que se tinb 
muita bonra de estar sujeito a maioria? Nao invejo lal 

; bonra, que sd pdde scrdesejada por um ministro fracc. e 
que quer viver no poder, custc o que custar. 

i 0 meu modo de pensar a respeilo de lote.ias e conbe- 
leidpt nao admitto uma sd, desejaria ve-las acabadas 
corressem mu.to en,bora as queesbioconcedidas, porque 
a respeilo destas ha um tal ou qual diieito adquirido 
mas nenhuma para o fuluro. Ora, se eu nao quero que 
o corpo legislalivo conccda lolerias, romo hei do dar 
autonsacdo ao ministerio para concedc-las quando Ihe 
aprouver, nos casos que eslao marcados no |)rojeclo sub 
stilutivo? E como hei de eonceder ao ministerio i 
este meio de corrnpeao? Nao baslao ja os quo elle p. a'^ 
sua disposR-ao, mcus senhores? Querem dar-lhe DiaiTp! a 
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corromper usando do um meio reprovado, do um raeio 
quo n/io sci so o Sr. ministro da fazenda diz ainda quo 
tcm produzido muitos infortunios? 

Pois tiramos ao corpo legislalivo uraa allribuirao, 
para reparti-la com o govcrno, c suppoem os nobres se- 
nadores quo com isso acabao as lolerias? 

Mas, Sr. presidonte, o quo ha do notavel e o seguinle: 
so a illustrc commissao do fazenda reconhece como uma 
verdadequcas loterias ja concedidas nao podem exlraliir- 
sc sonao cm oito annos, polo mcnos, porquc ha trezenlas 
o tan las perto do quatrocentas, o, so as emendas da nobre 
commissao dcterminao quo emquanlo estas loterias nao 
corrorcm o governo nao possa conccder nenhuma, para 
quo jd com oito annos do anlecipacao ides dar ao governo 
autorisai.iio para conceder lolerias? Ora, islo nao 6 

do um jogo no cmpurra? E' palavra quo esla na moda, 
palavra usada pclo Sr. presidente do conselho nos 
communicados que apparecerao no Jornal do Com- 
mereio, e quo so attribuem a S, Ex., ou a alguera que 
cscreve debaixo das suas inspiracoes. E o pobre tbesouro 
ha do pagar os dcsaforos cuspidos na face dos senadores 
do impcrio que nao dizem amen a tudo quanto quer o 
ininisterio 1 1-11 cntrego ao maior desprezo os artigos, os 
que bs escrevem e os quo os mandao escrever. 

Sinlo que o nobre visconde de Itaborahy assignasse o 
arligo subslilulivo, porquc S. Ex. 6 lao opposto as lo- 
lerias como eu sou ; e ainda boje noextracto do disenrso 
quo vem no Jornal do Commercio se 10 uma prova dislo. 
Ainda so quor que o jogo immoral das loteriasdure altim 
do oilo annos? Nao sera tempo de acabar com uma pai- 
xao de que teem ja provindo lanlos infortunios, como 
assevera o Sr. ministro da fazenda no seu relalorio a pa- 
cina 51 ^ I>oi3 <lucrein 1ue 0 Pol,re povo continue a eslra 
u:lr as suas economies na compra de bilhetes dc loteria, 
nara <}"e vcn'':'0 t'a l-ufapa cantoras, bailarinas e ate a 
fjistori ? Meu Ileus 1 tende com1>aixao desle pobre povo! 
Dai juizo a qucm nos governa 1 

Confesso que esperava que a illustre commissao de fa- 
icnda olTcrccosse um prnjocto substitutivo.acabando com 
ts loterias. 0 meio que ell,a lembra nao e proftcuo, e 
ha do scr mal recebido pclo paiz. 
' Parece-me quo O senado esti rcsolvido a nao dar mats 

n seu voto era favor de lotenas; a votacao ultima me 
animou muito, e noto quo se naotem dado para ordem do 
dia project03 concedendo lolerias. Faco votos para queo 
l.ado ua0 m.u<l0 dc I,"ecer' e 1,50 Pcrca a occasiao de 
dar uma grande prova de mora idade. c de prestar um 
"clevante service a moral, i ctvilisacio e a religiao. 

Fclizmcnle a nobre commissao de fazenda emitte uma 
oniniao, quo por mini tern sido muilas vezessustentada, 

qqe lolerias antigas teem sido preteridas por outras 
ruuito modernas, o quecuma injuslica revoltanle. Lo- 
terias fjue ha cinco on seis annos forao concedidas para 
obras pias ainda nao corrtrSo, quando ja correnio as que 
Jia dous ou tres antms forao concedidas para cousas pro- 
fanas, por exemplo o l.eatro lj rico lla c6 
I dignode'^-^^^ova^ 0 p,lr,.„r da ^ 

^"jpps'de lerem corridos as que cTsiem'^m^d '0 

"a a oito ou nove annos. ,stem- 6, da- 
qU,V\r ministro da fazenda aceita tudo qUant0 nnpr 

*mmiss50, e com o chapio na mao diz aos illustres 
" cmbros dL,lla ' ' CumI'rlrel as ord,->ns de W. EEx 

O Sn 
— Nao e exaclo. 

0 Sn 

Vianna 
D, MaNOEl:—Ohl se eexacto J Nao se lorn 

bra do projeclo bancario? E este tambem ha de passar, 
gracas a VV. EExs. 

0 Sr. Silveira da Motta : — E' malicia. 
0 Sr. D. Makoel t — E' o que nao tenho ; poderei 

ter rauita franqueza, mas malicia nao. Quern diz o quo 
sente, como eu acabo de dizer, nao tern malicia, porque 
o nobre senador pode pedir a palavra e destruir cm urn 
momento tudo quanto tenho dito. 

0 Sn. Silveira da Motta ; — Talvez peca. 
0 Sr. D. Maeoel : — Para V. Ex. ter este prazer e 

eudeo ouvir c de ver destruido tudo quanto tenho dito 
vou acabar, de.-larando que nao posso dar o meu voto 
ao projeclo, em consequencia das emendas, porquc nao 
posso contribuir para que continue na minha terra o 
jogo immoral das lolerias. 

0 Sr. Vianna: — Tern razao. 
0 Sr. D. Manoel; — Note bem este aparle, Sr. ta- 

chygrapho ; o nobre senador pela provincia do Piauhy 
acaba de dizer-mo que tenho razao; e um dos membros 
da commissao dc fazenda, e me parecc que o relator deste 
parecer, ao mcnos seu nome esla cm primeiro logar. 

E' tambem esta a opiniaodo Sr. visconde de Itaborahy ; 
nao sei como pensa o nobre senador pelo Cear.-i, q"ue 
lambent muito conlribuiu para quo fosse rejeitada a pro- 
posicao quo elevava a 21 as lolerias concedidas ao bar- 
racao do campo de Sanl Anna. 0 orcamcnlo traz um 
artigo additivo como o que caiiiu no senado. Havemos 
de discnti-lo amplamente. 

Voto contra o projeclo e contra todas as emendas. 
0 SR. VISCONDE DE JEQU1TINH0NI1A: — Sr 

presidente, nao tendo-me achado presente bontem quan- 
do se discutiu este projeclo e emendas, vejo-mo na ne- 
cessidade dc fazcr algumas consideracoes para justificar 
o men voto. 

Sinlo que o nobre senador pelo Rio de Janeiro o 
Sr. visconde de Itaborahy, quo assignou tambem este 
parecer , nao se ache presente, porque^ cu qucria fazer 
algumas obscrvaffies acerca de suas opiniOes passadas e 
de suas opinides presenlcs, e ainda ver o que ha neste 
projeclo de pni e contra estas opimBes. Nao se arhando 
porem, S. Ex. presente, e minlia o jngacao esperar, par' 
quo tenha logar a solucao das mcsmas duvidas quando 
S. Ex. csliver na casa. 

Principiarei por pcrguntar ao senado se, f.dta esia 
concessao, ou esta dclega^ao ao podcr cxecutivo, o corno 
legislalivo ftca inhibido de conccder loterias. F.sla per. 
gunla, scgundoli no extracto do Jornal do Commercio 
foi feita pelo nobre senador pelas Alaguas, e respondi(ia 
pelo nobre senador pelo Rio dc Janeiro, dizendo que unjj 
vez quo passasse este projeclo o corpo legislalivo ficav-i 
inhibido de podcr dar mais lotenas. 

0 Sr. Silveira "A Motta Parece-me qtm 
deve dar, mas nao fica inlubido. 

0 Sr. Ferreira Penna : — E' de esperar 
nao d4. 

0 Sr. visconde de Jeqcitinhonha : —- q que S(, collige do extracto do Jornal do Commercio ( qUe o 
nobre senador pelo Rio de Janeiro, quetomouem con- 
^ideracao a pergunta do nobre senador pelas Alagftas 
eiUendc qne do dircito o corpo leg.slat.vo nao 
maisconhecinaento das loterias. 

Sc fosse isso deixado ao bom senso do corpo ler,,^ 
tivo, isso comprel.endo eu porque o corpo legisf, !' 
esta fazendo islo todos os dtas a respeito de cenos "b- 

56 

que 
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jectos; por exemplo, objectos mililarcs, inteiramentc 
disciplinares, que podem allerar a raaivha, ou aquillo 
que c de razao que seja srguido a respeito do exercito ; 
o que aconlece ? E' que o corpo legislalivo rcmelte ao 
governo para deferir. Eslas delegafOes parciaes sao 
sempre feilas pelo bom senso, pelo espirito pralico que 
reina nas discussoes e resolucOes do senado; porem de- 
cidir a questdo de direito, isfo 6, que passando esle 
projcclo nao possa mais o corpo legislalivo tomar cm 
consideracao e resolver, concedendoou indcferinio pe- 
tifoes relativas a loterias, parece-me quo nao se pdde 
de forma alguma suslentar, e nem crcio que nds o pu- 
dessemos fazer, ncrn posso presumir quo das palavras 
desta lei se deduza semelbante corullario. 0 que se se- 
gue 6 quo, passando csla lei, na minha opiniao o go- 
verno pode fazc-lo, c o corpo legislalivo tambem o pode 
fazer (apoiados); outra intclligencia ndo se pdde dar, fl- 
cando sempre ao bom scnso do corpo legislalivo deixar 
de fazer quando o entender, o rcmetter as petiroes para o 
poder cxecutivo, quando tambem o entender; por^m 
despirmo-nos desse direito dprincipio que nao posso con- 
ceber. 

0 Sr. Viak.xai — Nem uinguera concebeu. 
0 Sr. Dantas . —Entao para que dar no governo essa 

elegafao ? 
0 Sn. Vianna : — Fixao-sc regras. 
0 Sr. viscoxde de Jeqcitinbonua : — Eu cntendo 

que cste arligo envolve uma verdadeira delegacao do po- 
der legislalivo para o poder exocutivo. Ora, o delegante 
nao podera usar do seu direito sempre que o queira ? 

Mas disse o nobre senador pela provincia do Piauhy 
que lal cousa se nao disse ; eu nao set se o nobre sena- 
dor pela provincia do Piauhy o disse ou nao ; tambem 
nada ai&rmei; o que disse foi, note bom ohonrado mem- 
bro, que das palavras que li no extraclo do Jornal do 
Commercio nao se pdde deduzir senao isso j e tanto que, 
dizendo nessa occasiao o nobre senador pela provincia 
das Alagoas para que haviao de Dear ambos os poderes 
dando loterias, nao se destruiu essa coarctada do nobre 
senador pela provincia das Alagoas ; e ficou como que 
estabelecido que o governo, e nao as eamaras, daria lote- 
rias quando o enlendcsse ; entao subsiste aduvida que 
expuz ; e, se ambos os poderespoJem conceder, para que 
dar essa delegacao ? 

Mas dtsse-se : « Damos essa delegacao para que os 
membros das eamaras nao se vejao ve\ados com pedi- 
dosedebaixo de uma Verdadeira pressao. • Senhores, se 
i para livrarmo-nos da pressao dopatronato que fazemos 
tal delegacao, e porventura generosoepolitico que collo- 
quemos o^governodebaixo delta? E, se receiamos de 
nds mesmos, porque conliaremos mais nos minislerios ? 

0 Sr. Dantas: — Desconfio de tanta caridade. 
0 Sr. visconde de Jeqcitinhonha : — Accresce qne 

>e diz. . NJo, o governo d sempre c muito censurado, 
as eamaras nao sao censuradas devendo se-lo. • 

Se esta razao prevalecesse era para nao se conceder a 
delegacao ao governo, porque, se o governo tern muitos 
motivos para ser censurado, e o d constantcmenle, para 
que augmentar, porlanto, os espinhos do banco de dores 
cm que se acha elle constantemente collocado? 

Senhores, acbo ainda uma contradiccJo neste projeclo 
com o que passou aqui na casa relativamenle aos bancos. 

O Sr. Dantas: — E' bemapplicado isto, de que lem- 
brci-me hontem depois que orei. 

0 Sr. visconde de Jeouitinuonha:—0 poder cxecu- 

tivo estava na posso do aulorisar bancos de loda especie, 
bancos deemissSo, bancos de depositoe de descontos: o 
corpo legislative, qne e muito humano, que tem muita 
caridade  

0 Sr.. Dantas:—Apoiado. 
0 Sn. visconde de Jeqcitinhonha;—....semquo 

pudesse provar ou tivesse provado que o governo tinha 
mal usado do semelbante allribuicao c exercicio de lal 
faculdadc, faculdade sua propria, pois que e aclo inteira- 
mente adminislrativo, e nao havia lei que lli'o prohi- 
bisse; e digo—governo—, note bem o senado, porque 
me nao rellro a esle nem aquclle ministcrio, fallo deste, 
do passado e todos os oulros per omnia necula saculo' 
rum.,, 

0 Sr. Vasconcellos:—Amen, 
0 Sn. Dantas:—Assim disse eu hontem. 
0 Sn. visconde de Jequitinhonha:—... cmfim,todos os 

govornos quo tcmos tido tinhao usado desta faculdade 
comode direito proprio, escmabuso, nem censura, salvo 
daquelles quo, aferredos ccgamente a determinadas iddas, 
desprczavao os factos; o corpo legislalivo, disse eu, que 
i muito bumano e caritalivo, votou a lei da reforma 
bancaria, a quern Deus Nosso Senhor de boa sorte... 

0 Sr. Vasconcellos; — Apoiado. 
0 Sn. visconde de Jeqcitinhonha ;— .... e declarou 

que, emquanto se nao fizesse uma lei que detetminassc 
os casos em que podiao ser concedidos ou autorisados 
bancos de cmissio, nao os poderia mais o poder execu- 
tivo conceder ou aulorisar, c somente as eamaras. No- 
te-se que nao se faz essa lei, e despoja-se o governo do 
direito que excrcia, o que nao pdde ser cxplicado senao 
porque o governo abusara 1 

0 Sr. Silveiha da Motta ;— Scm duvida. 
0 Sr. visconde de Jeqcitinhonha : — Foi a cen- 

sura mais amarga, a condemnacao mais manifesta o 
posiliva dos ados do governo a cste respeito, c, como 
n5o se refcrisse nem a urn, nem a outro minislerio, 
a um outro acto, e logico dizer que o governo tinha 
abusado sempre. Bem, Sr. prcsidenle, o governo, quo 
abusou relativamenle a autorisafao de bancos, nao 
abusard relativamenle a concessao de loterias? 

0 Sr. Dantas:—E' uma contradiccdo manifesta. 
0 Sn. visconde de Jeqcitinhonha:—Nao se vi que 

isto & um absurdo? Eu quizera que me explicassem isto. 
Mas dissc-sc: • Nao, isto nao e moio governativo I • 

0 nobre senador pela provincia das Alagoas, rejeitando 
estas emendas, assim o considerou: ■ Nao, e um meioad- 
minislrativo. » Pois tambem nao seria meio adminislra- 
tivo o aulorisar bancos, de quo estava do posse o go- 
verno? Porque d quo se lira ao governo e deterrai- 
na-so que sd o corpo legislalivo o podera fazer? Nao 
ha nisto uma manifesto conlradicfao, senhores? Eu nao 
crcio por ora que se possa dizer quo seja isto um meio 
governativo nem meio adminislrativo ; nao decido a 
qnestSo ; o que digo e quo as eamaras podem continuar 
a conceder loterias quando entendercm em sua sabedoria 
que o devcm fazer. 0 governo nao pdde ser delegado 
pcrpctuamento deste direito das eamaras. Quando as ea- 
maras quizerem que seja o poder excculivo quem auto- 
rise ou quem conceda loterias neste ou naquellc caso, 
pdde enviar ao governo, e o governo mande examinar, 
ver a juslica, e conceda as loterias. Mas uma delc- 
gai/ao desta ordem, Sr. presidente, n.io me pareco do 
forma alguma dentro das nossas faculdadcs; esta delega- 
cao pcrpelua parccc-mc absurda. 
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Sr. presLJenle, lambem Jevo declarar ao scnado que, 
pelo quo sc torn dilo no senado e polo que se lem dito na 
camara dos deputados, pelas resolufoes tomadas aqui e 
rcsolufSes tomadas naquella camara, nao c possivel que 
passe a autorisafJo para conceder loterias como subven- 
t;!o a tbealros; n3o e isso mats possivel, e caso julgado 
para nds: nao devomos conceder mais loterias como sub- 
vcncao a tbealros, porque e inconveniente, nao sd por- 
quc nao se dovem conceder mais loterias, segundo urn dos 
proprios mcmbros quo assim so exprimiu c ileelarou, 
como pijrque, e mcnos ainda, devem scr concedidas como 
subvemao a tbealros. E admira come ihkIo essc nobre 
mcmbro assignar este parecer sem atlender a manifesta 
conlradicfao em quo cabia I Dcpois de sc tor declarado 
quo uma concessao de loterias como subvencao do tbea- 
lros era indigna do corpo logislalivo, tolos julgariao 
possivel dar-se ao governo autorisacaopara que conceda 
loterias como subvonvao a tbealros 1 

A doutrina boje vigenlo, senborcs, cstabelecida e de- 
clarada pelas camaras, e que os theatros nao devem ser 
mais snbvencionados com loterias; um destes theatros, 
o lyrico, era juslaraente aquclle que mais loterias tinha 
a sou favor ; a essc ja dedarou o corpo legislalivo que 
nao queria mais subvencionar. Aqui no senado se re- 
jeitou um projecto e uma emenda; na camara dos depu- 
tados se rejeilou um artigo addilivo, e depois se fez 
relirar o outro.... 

0 Sa. Silveiba da Mottai — E ja ha outro. 
0 Sa. visconde de jEomTiNHONBA: —... e appareceu 

umtercciro.e nesso tercciro nao sc concede loterias para 
subvencao do thealro lyrico, nao, senhores; o que se 
concede e unicamonte o que o indispensavel para que 
o contrato da prorogacao do theatro lyrico ali o dia 1 
do fevereiro de 18G1 nao seja um contrato leonino, 
porque seria contrato leonino se recahissem , cm 
virlude desle contrato, sdmente os onus sobre a em- 
prcza, e nao tivesse clla tambcra os coramodos, as 
vantagens. Quaes sao as vanlagens ? Outras nao sao 
senio aquellas rcsultanles da subvencao: era preciso 
portanlo, dar a subvencao, porque bona fide assim o 
cntendeu o governo, 6ona fide assim o entendeu a em- 
preza. 0 governo, illuslrado como era essc governo, 
rectos como erao os sous membros, nao era possivel que 
quizesse fazer ou tivesse intencao de fazer um contrato 
forcando e obrigando a companhia somente aos onus, 
sendo no emtanlo a sua intencao nao dar-lhe van- 
tagem alguma. 

Ora, a camara dos deputados reconheceu essc direito 
ad rem as loterias, mas a quaes loterias? As loterias do 
anligo contrato, islo e, as 12, e nao as 24 do projecto que 
foi rcjeitado no scnado cm um artigo addilivo que passou 
huniem; confirmou essc dircito.edeu uma subvencao de 
12 loterias para csle anno, e fez retirar o outro, o qual 
cslabelecia loterias como subvencao para Ires annos. 0 
que signifiea islo, senborcs? E' quo o corpo legislative, 
o senado e a camara dos deputados querem subvencionar 
mais o theatro lyrico com loterias? Certamente nao 
aqui porque rejeilou o projecto, alii porque rejeilou o 
artigo addilivo. 

Como 6, pois, que apparcce boje um projecto autori- 
sando o governo a subvencionar os theatros com loterias? 
K' ir intciramenle, Sr. presidente, contra aquillo que 
actualmente tcve logar, contra a opiniao mamfestada 
lanto na camara dos deputados como no senado. 

0 Sn. Silvkira da Motta: — Nao a-ho logica a ar 
gumenlacSo. 

0 Sr. visconde de Jeocitinhonha : — 0 nobre sc- 
nador pela provinciaXe Goyaz diz cm urn aparte que nao 
acba logica a minha argumentacao. E' o mais logica que 
e possivel : seo nobre senador me tivesse prestado attencao 
havia de ver que na enmara dos deputados fez se retirar 
um artigo additive no qualselixavao loterias paraolbea- 
tro lyrico por espacode tres annos; appareceu um artigo 
addilivo concedendo loterias somente para o anno pro- 
rogado; o numero de loterias esdmente aqnelle a que ti- 
nha direito a emprcza em virlude de seu contrato pro- 
rogado: quo signifiea, pois.isto? Que a camara quer dar 
ainda subvencao de loterias? Certamente que nao. 

0 Sr. Silveira da Motta : — Pdde ser que signift- 
que que quer dar a subvencao com outras condicOes. 

0 Sr. visconde de Jeqoitinhonha ;—Peco perdao ao 
honrado membro , se acaso fosse esta a menle, cntao a 
camara a teria manifeslado. 

0 Sr. Vasconcellos ; — Apoiado. 
0 Sr. visconde de Jeocitinhonha ; — Mas a camara 

repelliu tantona primeira, como na segunda hypothese ; 
o senado aqui repelliu lanto na primeira, como na se- 
gunda hypothese. 

0 Sr. Silveira da Motta ; — Esta muito cm moda 
nao querer emendar, prefere-se volar contra. 
0 Sr. visconde de Jeocitinhonha : — Peco perdao 

ainda para dizer quo e inteiramente gratuita a intelli- 
gencia quo o honrado membro da, e tanto mais gratuita 

pouco fundada quanto o honrado membro d do nu- 
mero daquelles que nao querem de fdrma alguma sub- 

enciouar o theatro lyrico com loterias, como tern ma- 
nifeslado nesta casa, se nao me acho inteiramente olvi- 
dado. Portanto, eu conlintio a considcrar e a ter como 
logica a conclusao que tiro ; e acho inconsistente a emen- 
da posta ao projecto quo se discute. 

JUemais, senborcs, note bom o scnado que esta dclcga- 
Cao nao vai ter logar desde ja. Desejoisto bem explicito; 
appello para a fratiquezado nobre presidente do conselho, 
que sc acha presente, para que elle me declare se a dis- 
posicao do ^ 3" do art. 2° c o | 4° se adiao dobaixo da 
hypothese do | 2", que diz : (lendo) • Yerifieada a hypo- 
these do paragrapho antecedente •, islo 6, emquanto se 
nao exlrahircm lodas as loterias concedidas ate boje. 0 
nobre presidente do conselho entende porventura que 
a delegacao feila ao governo para conceder loterias sd po- 
dera ser exercida dcpois quo se acabarem as loterias 
actualmente concedidas ou existenles? Porque, se o nobre 
presidente do conselho nao o entende assim, como pareco 
que e a opiniao geral do scnado e e lambem a minha, d 
preciso uma declaracao formal na redaccao, para que fi- 
que bem claro oobjecto, para que nds o saibamos c saiba 
de mais a mais, Sr. presidente, o povo inteiro: cu 
nao fallo tanto por mim, eu fillo por aquelles que so 
achao ou pudem achar-se com os seus capitaes empe- 
nhados.para quo nao contem com uma vantagem, quando 
alias essa vantagem nao pdde existir, por cxpressa dispo- 
sicao de lei ; nao caiao clles em oulra ratoeira, que esso 
brele nao tenha mais logar, Sr. presidente; eis o que 
desejo, d clareza. 

0 § 1° diz o seguinlc : • Emquanto se nao exlraliirem 
todas as loterias concedidas ate boje., etc. » ( Le tam- 
bem os || 2", 3° e 4.") 

Pergunto eu: A disposicao deslo | 3° esta subordinada 
a clausula do | 1° ou nao esta? Se nao esta, e preciso 
declara-Io; sc esta, d preciso que fique bem entendido 
isto, para que naohaja engano, Sr. presidente, para que 
todos nds saibamos a lei cm que vivemos. 



224 SESSAO Ell 22 DE AGOSTO DE 1860 

Agora peco ao senado quc me d4 licenca para fazer 
uma pergunta relalivamenle a um dos paragraphos das 
eraendas" Diz o | 4°: {lendo) • 0 governo sdmente podera 
conceder loterias em favor de estabelecimentos pios e de 
utilidade geral, e para a construcQao e reparos de igrejas 
matrizes e subvenfao a theatros. » 

Pergunto eu: Sera a lodos os theatros do imperio, ou 
sera somente aos theatros da cilrle ? Aqui no arligo nao se 
diz; e precise que o saibamos, que o declaremos formal- 
mente; nao faeamos leis encapotadas ou enfrascadas... 

0 Sr. Silveira da Motta;— E alii vim as reclama- 
foes dos theatros das provmcias. 

0 Sr. visconde de Jeqditinhqniia :—....em pen- 
samenlos occultos. Declaremos com franqueza que o go- 
verno se acha aulorisado depois de oito ou nove, ou dez 
annos, a conceder loterias para subvencao dos theatros de 
todo o imperio, para que todo o mundo venha com a sua 
pcticao; e porque nao ? Eu acbo bom, porque 6 mais 
uma trella (rindo-se). V. Ex. pord6e-mo o termo; 
e mais um meio de.... 

0 Sr. Silveira da Motta da um aparte. 
0 Sr. visconde de Jeoditinhomia ; — Emfim, 1 pre- 

cise que saibamos isto. 
0 Sr. Socza Ramos da um aparte. 
0 Sr. visconde de Jeqditinhonha: —Aquiextrahem- 

se as loterias de todas as provincias, e com uma singu- 
landade: ha provinctas no imperio que rejeitao com- 
pletamente avenda dos bilhetesdas loterias geraes. 

0 Sr. Silveira da Motta : — Que impoem 80 %. 
0 Sr. visconde de Jbqcitinhonua; — Ja ve o senado 

que o imposlo de 80 % e uma proliibii.ao; no enlanto 
que extrabem-so aqui loterias para beneficios de estabele- 
cimentos dessas provincias. 

0 Sr. baraO de S. Lourenjo da um aparte, 
0 Sr. visconde de Iequitinhonba:—Porque a Bahia 

nao tern pedido; V. Ex. tem razao e eu tambem tenho. 
0 Sr. Silveira da Motta : — Eu eslou apoiando a 

V. Ex., tanto que vou proplr umaemenda. 
0 Sr. Yasconcellos:—Nao pdde, porque estamos 

na 4a disenssao. 
0 Sr. visconde de Jequitinhonha; — Agora sd ba 

um meio de pur emendas, e sao as declaracoes do nobre 
president do conselbo, porque o que S. Ex. disser ba 
de ficar escriplo, e nao pdde haver mais a menor du- 
vida. 

0 Sr. Silveira da Motta : —Enlao hei de pedir que 
na votafao se separem as palavras - subvencao a thea- 
tros. 

0 Sr. visconde de Jequitinhonha: — Para se poder 
seguir o pensamento manifestado nas camaras 1 indis- 
pensavel — 

0 Sr. Silveira da Motta : — Nas camaras, nao ; 6 o 
men. 

0 Sr. visconde de Jequitinhonha; —V. Ex. obri- 
ga-rae a repelir, e as repelifSes nao agradao, mortificao 
os Srs. senadores, e elles dizem logo: • Nao tem mais 
que dizer, e por isso esta repetindo sdmente. . Alem 
disto, V. Ex. obriga-me a cansar-me e pedir ao senado 
que mo de licenca para fallar sentado [rindo-se).... eu 
quero discutir de pi. [Tiiso) 

Como ia dizendo, Sr. presidente, segundo o pensa- 
mento das camaras, aj palavras — subvencao a thea- 

tros — devem scr supprimidas ; quero dizer, o governo 
nao p6de mais conceder a theatres subvencao por meio 
de loterias. 

Agora ha uma cousa que scria necessario talvez decla- 
raraqui. V. Ex. sahe. Sr. presidente, queexistem mui- 
tas loterias concodidas a diffcrentcs theatros, mas para 
dilTerentes fins: por exemplo, uma porcao de loterias 
para a construccao do um cdificio no qual so deve re- 
presentar a scena lyiioa nacional ; cslao correndo eslas 
loterias ; foz-se um conlrato ; custa cada represenlacao 
dous contos e tantos mil reis, isto e, cuslara, nao se sahe 
ainda so hadocustar, porque o custo ha de depender da 
realizacao, c csta realizacao dependo de uma circum- 
slancia dapequenn monla..., nao ha pessoal. E' iriciol 
eslu circumstancia (rindo-se), nao ha duvida.... 

0 Sr. Silveira da Motta; — Mas 1 suhstancial. 
0 Sr. visconde de Jequitinhonha: —... mas pdde 

ser que seja suhstancial; no entanto foz-se um contrato. 
Ha lamhem loterias concedidas para a construcciio de ura 
novo edificio para o theatro lyrico. Ora, depois disto 
pergunto cu: Desde que se volou aqui no senado que nao 
houvesse subvencao para o theatro lyrico,desde que na 
camara dos depulados se rotirou o artigo additivo que 
dava csta subvencao por tres annos e punha cerlas condi- 
Coes, como a de contratos annuaes, como subsislirem 
ainda essas concessOes de loterias para a edifioacao de 
heatros? Nao e uma anomalia? 

0 Sr. Silveira da Motta. — V. Ex. i um traductor 
rigoroso, restticto, do procedimcnto das camaras. 

0 Sr. visconde de Jequitinhonha: Seja eu bom 
ou mao traductor no juizo do nobrc senador por Goyaz, 
que nao quor ter bonignidade comigo, e que, apezar de 
ter-me promettido nao intcrroraper-rae, esUi constanle- 
mente perturhando-me com apartes ; seja cu bom ou 
mao traductor, quero prevenir que do producto desla.s 
loterias nao saiao dinheiros para outro fim, niio saiao di- 
nhoiros para suhvencionar a theatros. 

0 Sr. Silveira da Motta; — Seforaodadas para a 
edificacao, nao podem desviar-se deste fim. 

0 Sr. presidente;—Attoncao! 
0 Sr. visconde de Jequitinhonha : — Eu tenho 

medo da logica do nobre senador pela provincia de Goyaz... 
Se S. Ex. mo esla chamando restriclo, e porque tem 
uma logica mais elastica do quo a minbb. Como pela fi- 
gttra metonymia se toma o conteiido pelo continente, 
nao se vti cnlender que estas loterias dadas para a edifi- 
cacao de theatros podem ser applicadas lamhem para a 
subvencao de theatros. 

0 Sr. Silveira da Motta : — Estou concordando com 
Y. Ex. 

0 Sr. visconde de Jequitinhonha: — Tudo isto eu 
desejava que ficasse hem claro no projecto, ja que temos 
de votar por elie, ja que a commissao enxertou materias 
absolutamenlc eslranhas ao projecto do nobre senador 
pela provincia da liahia, meu digno collega, actualmente 
presidente do conselho; S. Ex. nao podia ter cm vista 
quo o seu projecto fosse enxcrtado por esla forma; S. Ex. 
o que queria era p6r peas a ados ou occurrenrias que 
desmoralisaviio ahsolulamente o paiz; estas intencOes 
louvaveis de S. Ex. forao, porem, aprovoitadas para 
se enxerlarem no projecto as disposicOes que se lecm 
nas emendas da nobre commissao de fazenda, pelo 
espirito que ha actualmente, Sr. presidente, de en- 
xertar-se tudo. Mas a nobre commisstSo de fazonda,^ 

I tao zelosa como 1 polos dinheiros puhlicos, lao zelosa 
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como e pel a raoralidaJe do pa.z, too inimiga destas 
concessSes, que arripiao a conscienoia dehcada do ho- 
mem justo (com irunia), porque nao apresentou um 
proiecto, e veiueonceder delega?6es ao governo a este res- 
poilo t I'ois bem, agora e necessario que se tirem as 
eonsequoncias do acto praticado pela iiluslrada com- 
missao. 

Eu fico om duvida, e por isso desejo que S. Ex, o 
Sr. presidents do consellio, se julgar imporlautes as mi- 
nhas obsorvacdes, baja de declarar o sentido das disposi- 
efles de quo f.illei. 

0 SR. SILVEIRA DA MOTTAEu tinha feito tencao 
do pedir a palavra para offerecer uma emenda; mas 
estou mformado de que o que esta em discussao agora sao 
as emendas approvadas em 3a discussao; e por isso, sendo 
o mcu proposito supprimir as ultimas patavras, creio 
quo do art. 4°, quando diz que o governo fica autorisado 
a conceder lolerias para estabelecimentos pios, construc- 
cao e rcparos de raatrizes e subvencao a tliealros lyn- 
cos.... 

0 Sn. visconde be Jequitinhonha ;—Nao diz—ly- 
riCos—diz — theatres — em geral; pdde ser ate o thealro 
das Variedades. 

0 Sb. Silveira da Motta: — .... sendo esse o meu 
proposito, entendo que poderei conseguir o mesmo fira 
requerendo na occasiao da volacao que se separem as pa- 
lavras—subvencao a tliealros—e — utilidade geral , 
porque eu voto para que se autonse o governo a conce- 
der lolerias para estabelecimentos pios e para a construc- 
fao e reparos de matrizes principalmente, mas nao para 
subvencao a tbeatros e nem mesmo para obras de utili- 
dade geral. porque acho muito vaga esta expressao. 

0 Sr. visconde de Jequitinhonha: — Isso d verdade. 
0 Sr. Silveira da Motta; —P6de hover quern en- 

tenda, como ha, que os tbeatros sao de utilidade geral. 
0 Sr. visconde de Jequitinhonha; — Aqui esta este 

seu collega que assim enlendeu sempre; agora e que nao 
entende mais, depois da manifeslatao das camaras. 

0 Sr. Silveira da Motta: — Sr. presidenle, comodei 
alguus apartes ao nobro senador pela Rabia— 

0 Sr. visconde de Jequitinhonha: — Nao quer que 
os dfi agora? 

0 Sr. Silveira da Motta; — V. Ex.honra-me sem- 
pre quando me da apartes. 

0 Sr. visconde de JEQUiTiNnoNHA: — Muito agrade- 
cido. 

0 Sn. Silveira da Motta : — Como live a temeridade 
de dar alguns apartes ao nobre senador pela Bahia.... 

0 Sr. visconde de Jequitinhonha:—Oh! 
0 Sr. Silveira da Motta ; — — e como S Ex. pa- 

recou acbar improcedentes os argumet.los que se inferiao 
dosses apartes, quero dizer simplesiuenle duas palavras 
para juslificar o meu voto, requerendo a separagao dessa 
parlo do artigo, e para justificar os meus apartes. 

Sr. presidenle, o corpo legislative tem nesta sessiio 
dado mais de uma demonslragao de reprovafao as sub- 
voncdes para o thealro lyrico: nesta casa cahiu o pro- 
iecto de concessao de lolerias para esse thealro; na ca- 
mara dos depulados foi reproduzida a moeao debaixo de 
diversa fdrma, e cahiu. 

0 Sn visconde de Jequitinhonha . Uma cahiu e 
outra foi retirada pela propria commissao, o que suppOe 
intelligencia com o governo. 

0 Sr. Silveira da Motta: — Mas, Sr. presidenle, de 
ter o corpo legislativo negado seu voto a esse projecto c 
a essa mocao segue-se porvenlura que elle tem erigido o 
systema de nunca mais subvencionar o thealro lyrico? 

0 Sr. visconde de Jequitinhonha: — Sim, senbor. 
0 Sr. Silveira da Motta:—Estou desconheccndo o 

nobre senador. 
0 Sr. visconde de Jequitinhonha ;—Este corpo legis- 

lativo... 
0 Sr. Silveira da Motta: —Se o senado rejeitou as 

24 loterias que se concediao para o theatro lyrico, foi tal- 
vez porque achou que 24 lolerias era urn numero ex- 
cessive; foi talvez porque achou quo o theatro lyrico 
administrado de outro modo.... 

0 Sr. Dantas;—Apoiado ; creio que foi por isso. 
0 Sr. Silveira da Motta: —... poderia precisar de 

uma subvencao menor; foi talvez porque entendeu que 
o thealro lyrico poderia precisar das 24 loterias por anno 
se acaso o service desse theatro fosse correspondenle ao 
favor que o corpo legislativo fazia... 

0 Sr. visconde db Jequitinhonha;—Peco a palavra. 
0 Sr. Silveira da Motta;—...verbi gratia,n&opodia. 

0 corpo legislativo entender que o theatro lyrico podia ter 
direilo as 24 loterias se tivesse boa companhia de canto 
e boa companhia de baile? Eis alii como eu tinha razao 
de sorprender-me com a traduccao quo o nobre sena- 
dor pela Bahia... 

0 Sr. visconde de Jequitinhonha: — Com o corol- 
lario. 

0 Sr. Silveira da Motta : —deu ao ado do corpo 
legislative, e ullimamente ao acto do senado, Eu enten- 
do que o senado, reprovando esse projecto, nao erigiu o 
systema de nunca mais dar subvencao ao theatro lyrico. 

0 Sr. visconde de Jequitinhonha : — Por meio de 
loterias. 

0 Sr. Silveira da Motta; — E lanto nao erigiu 
esse systema que eu votei sempre e fallei contra o pro- 
jecto das 24 loterias, talvez ainda vote por subvencao do 
lolerias a esse theatro, ecreio que nao serei illogico. 

0 Sr. visconde dh Jequitinhonha ;—Essa politica 
das circumslancias e que nao comprehendo. 

0 Sn. Silveira da Motta:—Oa negocios em que 
as circumslancias influem muito. 

0 Sr. visconde de Jequitinhonha; —Pude ser. 
0 Sr. Silveira da Motta ; — Disse o nobre senador 

que a camara dos Srs. deputados rejeitou o artigo addi- 
tive quo concedia lolerias ao thealro lyrico. Pois, senho- 
res, a camara dos Srs. deputados rejeitou muito bem esse 
artigo addilivo. 

0 Sr. visconde de Jequitinhonha : — E eu disse 
que ella tinha rejeilado mal ? 

0 Sr. Silveira da Motta ; — Quero mostrar que uao 
se pdde tirara illacao que S. Ex. lirou. A camara dos 
Srs. deputados rejeitou muito bem esse arligt addilivo, 
porque tinha cabido aqui a concessao quo tinha vindo 
daquella camara. 

0 Sr. visconde de Jequitinhonha: Peco perdao, 
estd enganado completamenle. 

0 Sr. Silveira da Motta; — Estou enganado? 
0 Sr. visconde de Jequitinhonha: — Porque o ar- 

tigo proposto na camara dos deputados nao dava numero 
57 
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ceito de loterias; dei.vava ao governo mandar correr as 
rjue entendesse neecssarias para subvenrao desse anno 
prorogado; e, emquanto aos annos seguintes, dava como 
subvencao ao theatro 18 loteiias. 

0 Sr. presidente : — E' raellior rcservar isso para 
quando liver a palavra. 

0 Sr. visconde de Jequiti.nhonha :—E' apenas uma 
cxplicacao. 

0 Sr. Silveira da Motta.—Aceito a explicacao. 
Tendo o senado reprovado as 24 loterias, julgo quc a 
camara dos Srs. deputados fez muito bera nao autori- 
sando a concessao de quantas loterias o governo julgasse 
necessarias; ao contrario parecena querer anlcpur um 
mesmo acto ao acto jii reprovado pelo senado; e altlm 
disso acbo que era um meio rauito irregular de fazcr con- 
cessao de loterias enxertar no orfamenlo uma concessao 
dessa ordem. 

0 Sr. visconde de Jeqcitinboniia : — Ja foi en- 
xertada uma outra. 

0 Sr. Silveira da Motta ; — Eu desde ja me com- 
prometto a votar contra. 

0 Sr. visconde de Jeqcitinboniia : — Pelo amor de 
Deus, nao se comprometti, isto e perigosissimo. 

0 Sr. Silveira da Motta : — E' uma irregnlari- 
dade vir enxertado na lei do orfamento um artigo ad- 
dilivo dessa ordem, para nos collocar na collisao de dei- 
xar o paiz sem ortamento, ou de conceder aquillo que 
nao queremos conceder. V. Ex. sabe a urgencia com que 
se fazem nesta casa as discussOes do orcamento nos 
ullimos dias de sessao de um anno climaterico, em que 
pode dar-se a hypothese de nao haver casa na outra ca- 
mara para approvar-se as emendas do senado ; a cslacao 
calmosa comefa, e os mcmbros das eamaras retirao-se 
mais cedo. 

O Sr. D. Manoel : — Nao receie isto se o governo 
;uizer, por isso mesmo que o anno e climaterico. 

0 Sr. Silveira da Motta: — Pois nos podemos dar 
tantas traducfdes a esles actos de reprovafao das conces- 
sdes de loterias para o tbeatro lyrico, e o nobre senador 
ha de querer enxergar nestes actos uma condemnacao 
systemalica? Nao ha tal condemnacao ; e para prova de 
que nao ha e que eu disse isso, visto que o nobre sena- 
dor teve ate a generosidade de lembrar-se do nieu voto, 
consaque pensei que passasse desapercebida, por ser ho- 
raoeopathica; eu mesmo, que votei contra, dadas outras 
circurastancias, posso votar a favor. 

0 Sr. visconde de Jeqvitinhonha;—Isso tambem 
nao £ de jstranhar, porque, mesmo votando contra, da a 
concessao ao governo. 

0 Sr. Silveira da Motta: — 0 quc nao dou e auto- 
lisagao para se conceder loterias para theatros da maneira 
vaga por que esta no projecto—e para emprezas de utili- 
dade geral—, porque quanto ha nesle mundo de utilidade 
particular confunde-se com a utilidade geral com muita 
fadiidade. 

0 Sr. presidente doconseliio: — Foi erro; d-r-dos 
estabelecimentos pios de utilidade geral. 

0 Sr. Silveira da Motta:—Ah I veja V. Ex.! 0 
nobre presidente do consnlho diz quc a conjunccao i 
demais. que e — dos estabelecimentos pios de utilidade 
geral—; mas no projecto vem —e de utilidade geral.— 
Porem o Sr. presidente do conselho diz que 6 erro— 

O Sr. presidente do conseluo: — Creio eu, A vista 

do que acaba de dizer-me um Sr. membro da com ■ 
missao. 

0 Sr. visconde de Jeqcitinhonha:— Entao dcdare- 
mos isto, para a commissao de redacgao emendar. 

0 Sr. Silveira da Motta:—Porlanto, eu tomei uni- 
camente a palavra para fun lamentaro meu requerimento 
da separacao desta ultima parte do artigo, porque quero 
votar.conlra esta autorisai;ao parasubvencionar theatros, 
e quero votar mesmo para livrar o governo de grande pro- 
cipicio, porque alii nao se declara, como muito hem 
penelrou o nobre senador pela liahia, a quern nada es- 
capa  (Itisadas.) 

0 Sr. visconde de Jeqcitinboniia: —Oh! 
0 Sr. Silveira da Motta: — Nao ha dilTerenca a ros- 

peito de theatros, so daqui da c6rlc sdmente, se das pro- 
vincias. 

0 Sr. visconde de Jeqcitinboniia :—Lyrico, dra- 
matico, ou das Variedades. 

0 Sr. Silveira da Motta; — E mesmo alguns ca- 
valliiihos podem pcdir subvenfao. Ora, ja ve V. Ex. 
que, se acaso as provincias se deixarem possuir da mania 
lyrica tambem.... 

0 Sr. D. Manoel; — J;i estao. 
0 Sr. Silveira da Motta:—...e principiarem a pe- 

dir por esses sertoes theatros lyricos, ha de seruma cala- 
midade, e o governo ha do se ver a bracos com muitas 
pretencocs para poder obter subvenofles para outros thea- 
tros. Para que dar ao governo uma autorisacao que ha 
de servir s6 para importuna-lo ? Portanto, Sr. presi- 
dente, eu nao voto por esta ultima parte ; quero mesmo 
em lodo o caso que, quando se tratar de subvencao por 
meio de loterias para igrejas ou estabelecimentos pios, 
o governo possa ser juiz nessas questdes (e nao e juiz 
perigoso) e que faca a concessao; mas, quando so tratar dc 
subvencao para theatros, que sepcca ao corpo legislative; 
e eu nao lenho mcdo do prccedento quo o nobre senador 
diz quo se tern eslabelecido agora. 

0 Sr. visconde de Jeqcitinhonha: — Sobre que? 
0 Sr. Silveira da Motta : — Que o corpo legislalivo 

tern estabelecido um systema de nao querer subvencionar 
a theatros. 

0 Sr. visconde de Jeqcitinboniia ; —E'este corpo 
legislative o aquellc U, mudado o pessoal.... 

0 Sr. Silveira da Motta: — Pois bem, V. Ex. aclia 
que esto corpo legislativo e aquelle teem erigilo um 
systema. 

0 Sr. visconde de Jeqcitinhonha: —A maioria do 
senado nao quer subvencao para theatros. 

0 Sr. Silveira da Motta: — Eu acho que nao, u 
V. Ex, vera. 

0 Sr. visconde de Jeqcitinboniia: —Nao faca essa 
injustice i maioria do senado. 

0 Sr. Silveira da Motta: — Com muito pequena 
alteracao dos dous meioscirculos cahirao concessOcs para 
o theatro lyrico e hao de se levantar. 

0 Sr. D. Manoel .' — Deus nos livre disso. 
0 Sr. Silveira da Motta : — E eu acho que ate 

certo ponto d justificavcl, porque, se acaso o governo 
entender que pdde fazer um contrato para esle scrvico 
publico.... 

0 Sr. visconde de Jeqcitinboniia : — Isto e um 
outro governo ; V. Ex. parcce que nao tem fe no actual 
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imnisterio. Pois eu lenho fe, jd o declarei; lingnem 
inelhor potlora defender os interesscs naeiona(s do que o 
actual ministerio, mnguem mais. 

0 Sr. Silveira nv Motta ; — Ninguem mjis'? 
0 Sr. I). Manoel (ao orador) : — Y. Ei. tern fe? 
0 Sr. Silveira da Motta; — 0 que po;so dizer e 

que para eslo servifo publico, quando o governo cnten- 
der que pddo fazer um conlralo com condi{}es que ga- 
ranlao um mellior servico e menos dispendioso, se acaso 
o corpo legislativo quizer dar meios para isso... 

0 Sr. U. Manoel :—Lolerias? 
0 Sr. Silveira da Motta: — Sejao loterias, ou ou- 

tra cousa, 6 sempre subvencao. 
0 Sr. viscond'e de Jeqoitinhonha; — A questao i 

sobro subvencao por meio de lolerias, i de que Irata o 
projecto. V. fix. nao pdde ligurar uma hypotheEB que 
nao esla no projecto. 

0 Sr. Silveira da Motta: — Pois cu cnio que islo 
nao 6 syslema  

0 Sr. visconde de Jeolitinhomia ; — Y. Ex.. nao 
prova, dcixa-me em duvida. 

0 Sr. Silveira da Motta: —Comproreelto-me na 
primcira occasiao em que achar a dcmunstraiao evidente 
de que nao e syslema a fazer ver a V. Ex. que a tra- 
ducQao nao era logica. 

0 Sr. visconde de Jeqditiniioniia :—Hem, cnlao 
por ora diz sdmente: ego dicu rubis. 

0 Sr. presidente:—Tern a palavra o Sr. visconde 
de Jcquitinbonba. 

0 SR. VISCONDE DE JEQU1TINH0NIU (pelaor- 
dem):— Sr. presidente, pedi a palavra pela ordem 
porque nao posso votar nesle projecto sem uma declara- 
fao do nobrc presidente do conselbo, para saber se as 
hypolbeses dos 3° c 4° das emendas estio compre- 
bendidas denlro da hypothese figurada no 12°, isto 6, 
se a autonsacao ou delegacao chda ao governo para 
conceder loterias sd podera ser verifirada depois que se 
cxlrahirem as loteriasaclualmente concedidas. Se S. Ex. 
entende assim, e indispensavel para mim sale-Io. Como 
jwderci votar sem saber... 

0 Sr. presidente do conselho: — Isloeclaro. 
0 Sr. visconde de Jeqcitinuonha ; — Mil 0 pro- 

jecto nao o diz claramente, porque poe a hypothese do 
§ 5° inrluida no meio das duas dos outros dnus paragra- 
pbos, c isto nao precisava da verilicagao do caso de t&- 
rom corrido todas as loterias aclualmente concedidas, e 
por isso e que duvidei. Para mim era cmo, mas eu 
duvidei por esle molivo ; se estivessem formuladas as 
emendas de outra forma, por exemplo: ■ Verificada a 
hypothese do § 2° do art. 2°, s6 poderao ser as loterias 
concedidas, primeiro, em tal caso; segundo, era lal 
caso ; torceiro, em tal caso, etc. . entiio evidente era que 
cstas hypotheses estavao denlro da hypothese figurada 
no § 2°, isto 6, da veiificacao do caso d« terem cor- 
rido todas as loteriaa'actualmente exislentes; mas, como 
nao se rcdigiu assim, como ficarao as hypolbeses desla- 
cadas, eu duvidei se essa era a meute. Porem, como 
V. Ex. diz agora quo nao ha duvida nenliuma a esle 
respeito, estou satisfeilo. 

0 Sr. presidente do conselho;—A commissao 
assim o disse. 

0 Sr. visconde de Jequitinhonha : —Podia mesmo 
a commissao declara-lo tambem. 

0 Sr. Yianna : — E' exactamenle isso, nao pude 
conceder loterias para subvencao do theatro lyrico. 

0 Sr. visconde de Jequitinhonha :— Peco perdao, 
nao i essa a hypothese; nao pdde conceder lolerias para 
ninguem senao depois de verificada a hypothese do art. 
2", nem para eslabclecimentos pios, nem de outra 
natureza. 

0 Sr. Yianna : — Sim, senhor. 
0 Sr. visconde de Jequitinhonha : — As loterias 

concedidas para estabelecimenlospids, que teem o caracter 
de perpetuidade, essas conlinuao. 

0 Sr. Yianna: — Esla hem claro o projecto; em- 
quanto so nao cxlrahirem as aclualmente exislentes nao 
se podem conceder novas. 

0 Sr. visconde de Jequitinhonha: — Ora, fico 
muito obrigado a V. Ex.; esla resolvida a duvida. 

0 Sr. Silveira da Motta ; — 0 Sr. presidente do 
conselho jii odcclarou. 
+"0 Sr. presidente do conselho : — Depois de ouvir o 
nobre raembro da commissao. 

0 Sr. visconde de Jequitinhonha:—Esta bem; eu 
ainda tinba algumas observacoes a fazer ; mas o nobre 
senador pela provincia de Goyaz esgotou a materia, nada 
mais ha a dizer, e realmente eu ainda hei de ver o se- 
nado conceder loterias para os theatros, porque pretendo 
ter vida longa; pordm nao ha de ser esta maioria, a 
actual nao concede ; dingida pelo nobre senador pelo Rio 
de Janeiro, esta maioria, tendo por chefe o nobre senador 
pelo Rio de Janeiro o Sr. visconde de Ilaborahy, nao vota 
mais pur loterias para theatros lyricos: disso eu estou 
conyencido. Pddo ser que veja o contrario, porque 
muitas vezes as circumstancias mudao. 

0 Sr. Silveira da Motta :— A grande hulla. 
0 Sr. visconde de Jequitinhonha ; — Nao scni o 

mesmo ministerio, pdde ser outro em quem se tenha mais 
confianca. Emquanlo a mim, tenho a maior, e nao li- 
songeio aos nohres minislros, nao me agradeQao; pres- 
to-lhes apoio de conscience, e de muito boa vonlade; pe- 
queno e sera grande valor.... 

0 Sr. presidente do conselho ;— Oh I Tem muito 
grande valor. 

0 Sr. visconde de Jequitinhonha:— mas dou 
aquillo que tenho, e de muito bom grado, mas a maio- 
ria  

0 SR. FERRAZ (presidente do conselho): — Sr. pre- 
sidente, devd ao senado algumas explicafdes, a vista da 
discussao que tem havido. 

Quando este projecto foi discntido pela segunda vez 
nosla casa succedeu quo um dos nohres senadores, o Sr. 
visconde do Uruguay, e outros entenderao que elle era 
incomplelo e que nao comprehendia cerlas medidas; e 
uma dcslas medidas vinha a ser relirar do poder legisla- 
tivo o trabalho insano de eslar todos os dias a discutir 
loterias. Eu me oppuz a essa idita, dizendo quo era um 
presenle funesto feito ao governo. 

0 Sr. visconde de Jequitinhonha : — E e. 
Sr. presidente do conselho: — Pela insistencia 

do nobre senador e de outros, declarei que sd aceilaria 
debaixo de regras, com prescripefles muito claras. Para 
isto foi o projecto a illuslre commissao de fazenda, o 
ella apresentou estes artigos additives; eu os li de passa- 
gera, e me parccferao sufiicienles com algumas altera- 
cdes, uma das quaes e aquella que contcm uma emenda 
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do nobra senador pela provincia do Amazonas e oulra 
do nobre senador pela provincia do Piauhy. 

Se o senado entende quo nao deve dar esta autorisacao, 
cstou ainda nos raesmos principios, nao a de. Agora 
direi quo esla autorisacao nao implica quo o corpo le- 
gislativo conceda loterias quando quizer. 

Quanlo a outra parte quo foi objeclo dadiscussao, de 
claro tambem que.de eslarsubordinado o 5 40ao 1°, po- 
dem apparecer inconvenientes ; mas o poder legislativo 
esta alii para sanar esses inconvenientes. Em todo o caso 
repetir essa autorisacao nao pile paradeiro aapresenla- 
Cao de novos projcctos de loterias no corpo legislativo, e 
pdde o senaio Bear certo de que hao de ser apresenlados 
muitos projectos. 

0 Sr. Silveira da Motta :—E bao de passar. 
0 Sr. presidente do conselho : —Emquanto a snb- 

vencao a theatres, eu tambem desejo que esta materia 
lique inteiramente clara, porque tambem, como o nobre 
senador pela minba provincia declarou, entendo que 
vem a ser um presente funesto para o governo. 

0 Sr. visconde de Jeqditi.nhonua :—Nao ba duvida 
nenhuma. 

0 Sr. presidente do conselho : — Entao de lodos os 
lados surgirad pedidos. 

0 Sr. visconde de Jequitixhonha: —E todos os dias 
nas camaras hao de apparecer cerrsuras amargas a res- 
peilo das subvencOes. 

0 Sr. presidente do conselho: — Votei sempre 
contra as loterias que se apresentarao; meus discursos 
cslao ahi nas colteccOes do Jornal do Commercio, e po- 
dem ser e.vaminados; mas eu observo tambem que a nao 
concessao o uma propaganda nova. Anligamente todo o 
mundo queria loterias, ninguem se oppunba a ellas, 
aquelle que fallava contra estas concessdes ficava com a 
sua voz abafada. Tambem estou persuadido de que essa 
propaganda terminara breve, e que ha de haver uma reac- 
Cao compleia. 

Eu ja conbeco alguns symptomas que delatao que a 
reaccao ba de ser prompta. Senhores, facamos uma 
confissao: muitas vezes nds entendemos que certos 
objectos devera cessar, e, cessandocsses objectos, vemdepois 
a fomc delles. 

0 Sr. visconde de Jequitinhonua : —E' verdade. 
0 Sr. presidente do conselho: — Repito, o governo 

nao se importa com esta autorisacao, nao faz forca por 
ella ; o quo deseja unicamente e que passem o art. 1" e 
aqucllas outras medidas de Bscalisacao que se conteem 
no ultimo arligo; se o senado quizer, de a autorisacao; 
se nao quiver, nao a dd. 

.0 SR. D. MANGEL :—Sr. presidente, parece-ir,o que 
nao ha escriptor algum que nao considere a loteria como 
um verdadeiro imposlo ; e possivel que antes de appare- 
cer a propaganda contra laljogo alguemdisses.se quo ella 
nao era um imposto ; mas felizmente, depois que se ma- 
nifestou na^ Europa a propaganda contra as loterias, 
creio que nao ba boje nenbum escriptor que nao as consi- 
dere como um imposto, e no nosso paiz ellas nao podem 
deixar de ser consideradas como tal, um imposlo duplo, 
um imposto lancado ao povo, que vai alii a rua de S. Pe- 
dro comprar bilbetes, um imposlo lancado sobre os bi- 
Ihetas premiados com 1:000$ para cima. Nao pdde, pois, 
boje haver a menor duvida de que as loterias sao ver- 
Jadeiros impostos; ora, dar autorisacao ao governo para 
■ ancar impostos, mous senhores, me parece repugnar ao 
bom senso, me parece quo e ainda mais uma ferida feita 

na constituicao. Nega a illustre comrnissao de fazenda 
que as loterias sejao impostos? Nao seguramente. Entao 
para quo vai passar para o governo a autorisacao, ou 
antes dar ao governo a delegacao do lancar impostos so- 
bre a populacao? Dous illuslres membros da comrnissao 
de fazenda se teem ha muito pronunciado contra a paixao 
alealoria. Ha pouco em um aparte disse o nobre senador 
por I'iauby que eu tinha toda a razao de quercr acabar 
com tal jogo. 

0 Sr. Vianna ;—Nao se o pdde abolir de repenlo. 
0 Sr. D. Manobl:—Perdde-me o nobre senador; 

podo-se abolir, porque lemos ainda grande numero do 
loterias,quonaopoderaocorrerem menos de oito ou nove 
annos. Eu nao peco que sejao revogadas as concessdes fei- 
las, porque sou muito respeitador dos dircilos adquiri- 
dos. Logo, nao abolimos de cbofre as loterias. Para qua 
legislar para daqui a nove annos? Para qne dar uma de- 
legacao ao governo, em materia do impostos, da qual de- 
legacao elle nao pdde fazer uso emquanto nao correrem 
todas as loterias concedidas ? 

0 Sr. presidente do conselho fallou ba pouco em reac- 
cao ; reaccao em que senlido? Donde vein essa reaccao ? 
Do povo ? Nao se acredita, porque a experiencia amarga 
que elle tern solTrido, e ainda soffrera por espaco de oito 
annos, o ba de convencer de quo a maior calaraidade, a 
maior desgraca que pdde cabir sobre elle d a continua- 
caodojogo immoral e perigoso das loterias. Logo, so 
houver reaccao nestes oito annos ba de ser em favor da 
opiniao,quo se vai mantfeslando da maneira mais clara e 
palenle contra a paixao alealoria. 

Nao lenba, portanto, medo o Sr. presidente do consc~ 
Iho de tal reaccao em favor das loterias; e nao sei que 
dados tem S. Ex. para asseverar que ja vao apparecendo 
symptomas do reaccao; no senado nao, porque ate boje 
nem uma sd loteria tern passado esle anno, e nds estamos 
no quarto mcz da legislalura; na camara dos deputados 
algumas passarao ; mas os deputados querem recommen- 
dar-se em sous circulos. Mas desde quando se manifestou 
essa reaccao? 

No relatorio do Sr. ministro da fazenda falla-se cla- 
ramenle contra as loterias, dizendo-se que o numero das 
loterias ja antorisadas, sobre avesar a populafdo ao 
jogo, jd tem produzido ndo pequenos infortunios. Islo 
quer dizcr que e de mister por um paradeiro a semelbanlc 
joffo, para que niio conlinuem os grandes infortunios 
que elle tem ja produzido. Nao sei, portanto, os funda- 
mentos com que o Sr. presidente do conselho asseverou 
que vai apparecendo reaccao contra a nova propaganda 
que tem por Bin darcabo das loterias. A volacao ultima 
bonrao senado, eeuaproveito esla occasiiio para dirigir 
a expressao do meu vivo agradecimento ao illustre sena- 
dor o Sr. visconde do Itaboraby, cuja voz poderosa 
muito concorreu para que fosse rejeitada a proposicao da 
outra camara elevando a 24 as loterias concedidas ao 
(bcatro lyrico da curte. 

0 nobre senador conta muitos amigos nesla casa, onde 
exerce bastanle influencia pelo seu talento, saber nrobi- 
dade e bons services. Oxala que o paiz fosse go'vernado 
por homers taes;porque, sen, juizo, se nao pddeoccupar 
o alto cargo do ministro de eslado. Declare que, se pu- 
desse, fana ao actual gabinete a mais decidida opposicao 
para o fazer baquear, e para vcr a testa do novo gabi- 
ncte o Sr. visconde de Ijaborahy. Nao cslou concorde 
com S. Ex. em algumas idiias financciras, mas o pensa- 
menlo de S. Ex. triumphou completamento e e boje lei 
do eslado, a qual devemos obdiencia e respeito. Confio 
que S. Ex., a frente do um gabinete composto de bomens 
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esclarecldos c <1g juifo. podcra fazcr muitos licnpficios ao 
paiz. 

0 minislorio actual nao esla na altura das circum- 
stancias do Hrasil; c um minislerio fraco, sem prestigio, 
o ((uo vivo dc crcdilo alheio. Passa a vida a cortejar todos 
os membros das maioriasdas camaras, principalmenle os 
mais inlluentes, quc, se Ihe relirarem o apoio, darao logo 
com clle em terra. Ora, pude um tal galdnete governar o 
paiz, quo nao ignora o quo acabo de dizcr? Nao scgura- 
menle. 0 comportamento do ministcrio rdalivamente as 
lolerias e miscravel. Aqui o Sr. prcsidente do conselbo 
umas vezes estd, outras foge do salao quando se procede 
a votacio do projccto das loterias. Na ultima volacao 
S. Ex. estava na sala immodiala, e nao quiz vir volar, 
violando assim o rcgimcnto, quc manda votar o senador 
quo cslivcr jiresentc. 0 Sr. ministro dosnegocios cstran- 
gciros nao votou, porque cbegou quando se fazia uma 
rc tifracao davotafao; mas de certo daria o sou volo ao 
projccto, soguindo assim o exemplo do Sr. prcsidente do 
conselbo na volacao cm 1' discussao, edosseus quatro 
collegas, quc na outra camara votarao por um artigo 
addilivo contcndo a mcsma disposicao do projccto. 

0 paiz devo ser informado de tudo i-to, para poder 
proferir o sou juizo a respeilo de um ministcrio quo j.i 
acorocda, ja se mostra vacillante relativamenlc a conti- 
nuacao de um jogo lao c.ondemnado nas palavras do rela- 
torio da fazenda, que ba pouco rcferi. Quern sabe se o 
Sr. prosidenlc do conselbo csta a frentc da reaccao con- 
tra a nova propnyanda, quo se esforca por acabar com o 
jogo immoral das lolerias? 

E' precise dizcr que um papelucho fez ao Sr. prcsi- 
dente do conselbo grandes clogios a respeito do compor- 
tamento que levc relalivamcnle a proposifao que cabin 
ncsta casa, e ccnsurou principalmenle a dous illustres 
membros, os Srs. marqucz dc Abrantes e visconde de 
Itaboraby, aos quaes attribuiu a rejeicao da proposicao. 

0 Sk. phesidente ; —Mas o Sr. senador nao vc que 
nao i csle agora o objecto da discussao? 

0 Sn. I). Manoel ; — Ha tanta ligacao que a obser- 
vacao de V. Ex. nao me pareco fundada; mas vou ter- 
minar, doclarando i|ue nao tenho medo da reaccao contra 
a nova propaganda-, receio, sim, quc, continuando um 
jogo tao pernicioso, o paiz passe por uma crise tremenda, 
depois do commetlidos muitos roubos e suicidios, como 
aconleceu em outros paizes. Permitta Peus que o scnado 
oiio approve um sd projccto concedendo lolerias, mesrao 
para obras pias, porque la diz a Escriptura que — non 
fiat malum nt venial bonum. 

0 SU. SODZA RAMOS: —Sr. prcsidente, volo pelas 
eme. dns quo regulao a concessao de lolerias, passando-a 
para o governo. Nao preciso justificar meuvoto; as ra- 
zues que se dcrao na casa sao sufilcienlcs. Lcvanlei-me 
somente para dcclarar como cnlendo as disposicdes das 
omendas que teem sido piistas em duvida por alguns dos 
nobres senadorcs. 

0 illuslro Sr. prcsidente do conselbo j.i dissc que a 
aiitorisarao coucedida ao governo s6 sera exercida depois 
que forein exlrabidas todas as lolerias ale agora conce- 
didas. Portanlo, csta duvida lira resolvida completa- 
incnle. 

0 Sn. D. Manoei. ; —Esla claro; isto csta no projeclo. 
0 Sn. Sorz.A Ramos; — A outra duvida consisle cm 

saber se se refero ctti autorisacao sdmente aos tbeatros 
di corte ou lambem aos tbeatros das provincias. Pare- 
ce-mc claro quc imo se referc seniio aos tbeatros da c6rte, 
nao su porque 6 o logar onde 

estao os contribuintes, como tambem porque os tbeatros 
das provincias teem recursos proprios. As assembleas 
provinciaes podem e teem conccdido loterias; as assem- 
bleas provinciaes podem e teem por vezes subvencionado 
com dinheiros de seus cofres a emprezas desta ordem; 
mas os tbeatros do municipio da cdrte nao podem ser 
subvencionados senao por lei geral. Os impostos arreca- 
dados no municipio da cfirte sao levados para o the- 
souro, e sd por uma lei se podem subvencionar os seus 
tbeatros; e, portanto, nao se pdde en tender quc csta 
disposicao comprehenda senao os tbeatros da cdrte. 

Concluirei com uma sd observacao a respeilo da con- 
vcniencia desta autorisacao. Nao comprebendo como os 
que desejao ver acabado o jogo das loterias se oppoem a 
esla autorisacao, que e um passo dado para se acabar com 
ellas. 

0 Sn. D. Manoel; —Felizmente. 
0 Sn. Solza Ramos:—Passando esta autorisacao nao 

dcsconbeco que pdde o corpo legislativo, nao obstanle 
isso, fazer novas concessocs; mas nao o deve fazer nao o 
fara sem conlrariar o proprio facto; assim se vai pdr uni 
termo as concessdes de loterias, e no dm decincoou oito 
annos cslarao exlrabidas as loterias coucedidas e sd- 
mente cxistirad aqucllas que o governo conceder, que nao 
podem ser senao 56 em cada anno. 

0 Sn. D. Manoel:— Ragatella! 
0 Sn. Socza Ramos;—Sera entao occasiao opportuna 

para o corpo legislativo resolver se convem ou nao continu 
ar na concessao das loterias; mas.se nao passar a autoris-T 
Cao, ja nesla casa ha differentes projeetos para novas c™ 
cessdes, e irao successivamenle se multiplicando • e t 
remos sempre neste embaraco enunca se podera cluU, 
resultado da desejada extyjj^ao. ® 30 

O Sn. D. Manoel;—Havendovonlade, pdde-sc 
0 Sn. Solza Ramos :—Tendo declarado o fim nan 

pedi a palavra e o inodo por que entendo as emen,?"® 
limito-me a isto. cuuas; 

i extrahem as loterias e 

Concluida a discussao, forao approvadas as erne t 
ixceptuada sdmcnlo a ultima parte do | 40 dag d enaas. 

"" e subvencao a tbeatros—" 

assim 

exceptuada i 
missao dc fazenda, quediz- 
a qual foi rejeitada. 

Posto entao a votos, foi approvado o projeclo 
eraendado 0 remellido a commissao de redaccao 

rnETENCAO OE ANTONIO TEIXKIHA ALVES 

Passou-se a 3* discussao da proposicao da caman 1 
deputados mandando ronlar ao solicitador do f ■ 
fazenda da provincia de Minas-Gcraes, Anton"5 t-03 <^1 

Alves, aposentado por dccrelo de 22 de a-ost10 , !'eira 

0 tempo de service autorisado pela res.'ut,;^. • 185«>, 
fazenda. ^"'va junta de 

Nao so tendo pedido a palavra, 0 Sr. president 
rou encerrada a discussao , por nao haver c "fa- 
vour pe deu para ordem do dia da sei'uintft <,

asa,rara se 
da volacao sobre a proposicao cuja discussao r^0' al®ra 

rada e das outras materias ja designadas • U 0lu'er- 
3a discussao da proposicao da camara dos de 

concedendo loterias cm bencficio das obras d-, ''utado.s 
de Iraja, Guaratiba e Paqueta ; s ,llatrizeg 

Conlinuacao da 2" discussao da proposicao d 
camara autorisando o governo para mandar 1 mosrn;l 

l" tcnente da armada Augusto Maximo RorI)ai?ar ao 

raeida Torrczao os soldos que Ibo forem de m 
0 parecer da commissao de marinba e guerrs ' coni 

Conlinuacao da P discussao da proposiej'o , 
aa rcfe- 
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rida camara aulorisando o governo para mandar pas- 
sar carla de naturalisatao de cidadaa brasileiro a Joao 
Carlos do Oliveira Scares c outros, com o parecer da 
comraissao dos negocios ecclesiasticos ; 

la e 2a discussao das proposigcesda camarados depu- 
tados : P, approvando a pensao annual de 200^' con- 
cedida ao guarda nacional Jose da Silva Guimaracs ; 
2*, concedendo qualro loterias para auxiliar a fabrica 
de fundifao de vidros desta cidadc ; 3a, concedendo 12 
loterias a companhia Nereida ; la, approvando o pri- 
vilegio concedido a Guilherme Bouliecb para fabricar 
porcellanas; e 5a, concedendo uma loteria para a con- 
dusao das obras da capella de S. Uenedicto, na provincia 
do Ceara. 

Levantou-se a sessao a 1 ;i hora da larde. 
1 

5'i1 sessito 
EM 23 DE AGOSTO DE 1860. 

PRESIDE.NCIA DO Sr.. MaNOEL IgNACIO CaVALCAXTI 
DE LACERDA. 

svumahio. Expediente.—(Jueslao de ordem. Discursos 
dos Srs. Vasconcellos e visconde de Jeiiuitinhonha.  
Ordem do dia.—Prelengao de AntonioTeixeira Alves. 
Approvagao. —A'aturalisagdes. Approvagao.—Navega- 
gao a vapor entre Montevideo e a cidade de Cuyaba. 
Passa cm P discussao. Discursos dos Srs. Silvcira da 
Motla, ministro dos negocios eslrangeiros e visconde de 
Abaete. Passa em 2a discussao. —Dispensa de direi- 
tos. Passa em P e 2a discussao.—Dispensa a estudan- 
les. Passao em P e 2a discussao duas proposigOes.  
Pensoes. Passao em p e 2a discussao duas proposi- 
foes.—Naturalisagfles. Passa em P e 2a discussao.  
Aposcntagao de Silvano Francisco Alves. Passa em p 
e 2* dis ussao.—Dispensa das leisdeamorlizagao. Dis- 
curso c requerimento do Sr. marquez de Olinda. En- 
cemmeuto da discussao. 
A's 10 ai boras da manha o Sr. presidente abriu a ses- 

sao, estando presentes 30 Srs. senadores. 
Lila a acta da anterior, foi approvada. 

EXPEDIENTE. 
O Sr. 1° secretario leu urn aviso do ministerio dos 

negocios do imperio remeltendo ura dos autographos da 
resolugao da assemblea geral que altera algumas disposi- 
g(5es da legislagao eleitoral, na qual resolugao Sua Ma- 
gestade o Imperador consente.—Ficouoscnado mleirado, 
e mandou-se communicar a camara dos deputados. 

O mesmo Sr. 1° secretario participou que o Sr. sena- 
dor Antonio Diniz de Siqueira e Mello Hie bavia com- 
municado nao poder comparecer porincommodo de saude. 
—Ficou o senado inteirado. 

F,'.'',U j0l,re a mesa :l rcdacgao do projecto do senado probibindo as loterias e rifasde qualquer especie nao au- 
tonsadas por lei. 

Comparecerao no decurso da sessao mais 0 Srs. sena- 
dores. 

uuestJo de ordem. 

O SR. ^ ASCONCELLOS ;—Tenbo do fazer uma per- 
gunta a V. Ex., a qual tem por lim declarar-me se posso 
apresentar um requerimento e motiva-lo. A emenda do 
regimento probibe a justificagao de requerimenlos du- 
rante a discussao da reforma eleitoral, das leis de fixagao 

cte torgas ue terra e de mar, c da let do orgamento ; masi 
corao csla lei parece que ainda nao cbegou a casa, porque 
nao foi approvada ale boje sua redacgao na camara do^ 
deputados, tenbo esta uber/a, cste respiro para cnviai 
a S. Ex. um requerimento sobnt assuinpto imporlante, c 
por isso quero ser informado se o posso fazer ou se ra'c 
probibe a ultima reforma do nosso regimento. 

O Sr. Ferreira Penna:—Expressamente. 
O Sr. visconde de Jequitinmonha : —A reforma daa 

reformas... 
O Sr. \asconcellos: - Nao sei, Sr. presidente, se 

\ . Ex. nao me cntendcu; nSo me exprimi lalvez com 
clareza. 

O Sr. visconde de Jeocitinhonha :—0 melbor e 
mandar o requerimento. 

0 Sr. YaSco.nceli.os: - Passou no sabbado, 11 do cor- 
rente, a emenda do regimento probibindo a apresentagito 
de requerimentos durantc a discussao das leis annuas J 
mas a do orgamento ainda nao vein da camara dos depu- 
tados. 

0 Sr. Ferreira Penna:—Mas o requerimento dizia : 
■ Emquanlo nao passarem as leis annuas. » 

0 Sr. \ascoxcellos: — Se V. Ex. quizesse, poderia 
consul tar o autur da reforma (rindo-se para o Sr. vis- 
conde de Abaele.) 

0 Sr. presidente: — Eu raandei buscar o requeri- 
mento, quo passou, afim de ver os termos em que e con- 
cebido. Em todo e qualquer caso, pordm, parece-mifdra 
de duvida que se podem apresentar requerimentos; o quo 
nao se pddo por ora 6 justillea-Ios c discuti-los. 

0 Sr. \ ascoxcellos : —Eu queria motivar o meu re- 
querimento. E do mais parcce-mo que o precedente qua 
hontcm se estabcleceu me e favoravel. 

0 Sr. presidente: — NSo meconsta; sdse o Sr. so- 
nador refere-se a um parecer,... 

0 Sr. \ ascoxcellos : — E' a requerimento aprosen- 
lado por uma commissao, o a reforma probibe a apro- 
sentagao do requerimentos, qualquer quo seta sua deno- 
minagao. 

0 Sr. presidente : Nao probibe que scjao apre- 
sentados, e muito menos em pareceres de cornmissao. 

0 Sr. Vasconcellos .—E se hontem alguembouvesse 
pedido a palavra sobre o parecer f 

0 Sr. prrsidbnte : Teria ficado adiado, afim deser 
dado para ordem do dia. 

0 Sit. \ ascoxcellos ;—E' bom que se sinta o mal que 
se fez. 

0 Sr. presidente : — 0 requerimento que passou 6 
o seguinle: . Uequeiro urgencia para que, emquanlo 
naoforem approvadas pelo senado as leis annuas e a pro- 
posigao da reforma eleitoral, se pretira a discussiio, e 
inesmo a justificagao de requerimentos de qualquer qua- 
lidade ou denommagao que seja pela discussio de pro- 
jectos de lei que forem dados para a ordemdo dia. . 1'or- 
tanto, nao pode restar duvida de que os requerimentos 
podem ser apresenlados; o que nao podem, como jA disse, 
e ser motivados e discutidos. 

0 Sr. \ ascoxcellos (currando-se) : — Acradego 
muito a V. Ex. 

0 SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: — Sr. 
presidente, creio que esso requerimento nao reformou 
o regimento relalivamente aos sabbados, porquc 0 im- 
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possivcl que por um requerimcnlo se reformasse o 
arligo do regimcnlo novo, que raarca os dias de sabbado 
para se fazorem rcqucrimentos : iwrlanto, esle arligo do 
regimento ainda esri em vigor. Aos sabbados e possivel 
fazer requerimenlos, segnndo o regimento detennina 
salvo se o requerimcnlo reformou o regimento 

Ora, isso era impossivel, porque o regimento nao po- 
dia ser reformado senao pelos traraites compelentes nor 
meio de uma indicavao que fosse remcltida a commis^o 
compelente, que « acommissao da mesa; csta daria own 
parecer, que sena enlao discutido duas vezes Ora nn l 
disto so fez : por consequeucia, cu creio que o regimento 
nao foi alterado, que os sabbados ainda S5o os dias em 
quo sepodengapresentar requenmentus. Oque se nao pG le 
fazer 6 apresentar requerimenlos em oulros dia- 

O.a, tambem nao me parecc que a lelra do requeri 
men to que passou comprehenda a epoca em que noTa 1 '' 
mos (apoiados), porque diz: • Emammn ns % 

    • * «ssr., "JZS leis anauas ja forao approvadas, e a lei ,i A 
ainda nao cbegou ao senado. Gomo e ^siveTn?0"10 

antecodencia se esteja ja prevenindo a chcada ,l, CC"1 

optimo hospede? Coneordo cm quo se prenaw . i"0SS0 

que so ponha a casa cm estado de p„der reeewl i. 'f™ 
bom: mas que tenba inteira applica.ao o hosP<-; 
antes de chcgar 4 easa a lei do orcamento cr^16""161110 

A possivcl. 1 nt0 C1C10 quo nao 
0 Sr. Vasconcei.los : - E' uma defereneia -.i- . 

devidos limiles. cncia alem dos 
0 Sr. visconre re Jeqvitinhoxu v • p„ 

rcsumindo o quo disse: 1°, q,l(: 0 reqnmimeir,tonl0-'nCrel0' 
gott o arligo do regimento quo fix a os saMndo reV0" 
requerimenlos ; 2°, que n5o pddc ainda ter applieae^ 
pelo que respeita a lot do orfamento r,or(lne 'i

1, : ' .10 

  s—u-.-w.-ffS"*- 
0 Sr. Vasco.ncellos:—Apoiado. ' 
0 Sr. visconde re Jequitinhoxua ■ — 

xear no eaminbo e nao cbegar ea. Pnr i^" P co~ 
V. Et. mepcrmitlira duas observacOes. Crel0 'lue 

0 Sr. pbesidbntb : — Eu nao sei r, 
p6Je resolver. 0 *enado 

0 Sr. visconre re JequitiNH0NBa . __ 
mos revogando assim os artigos do regime^0 6 - 

0 Sr. presidente : — Nao sei qual foi , • 
senado; a niiuba obr.garao e iingir.rac 4 lel '

n.tent50 ^ 
rimento que l>or elle foi approvado- . pi r^Ue- 
forom approvadas pelo senado, Jiz e ' Iuamo nao 
as leis annuas c a proposigao Ja reforn re<Juerilnenio, 

que 

se va- 

It/iia i r *■ vav/j U1Z es^P v.,.,, 
leis annuas e a proposivao da rcfo ^UeriI^ei 

etira a discussao o mesmo a justifJ,™? c'eitoral, se 
entos, de qualquer qualidade oudenomin! - re<'Ul 

pola discussao do projeclos do lei que f 
naW» quo s 

a ordem do dia. • em dados p 
0 Sr. visconre re Jeqcitinhonha ■ 

requerimenlos,cuja discussao o regimento . n30 08 

tenha logar nos sabbados. t0 ^'efmina que 
0 Sr. presidente: —Ni0sei 

do sei enado. foi Cssa a intenfao 
0 Sb. visconre DE JEQUITINHO—. . . 

aue a intenvuo do senado nio pojj ' Slas V. Ex. ve 
'..undo logar, repito, esse reqlu.rim,. outra i 8 ..Tn noraue a lei rfo or,.. n'o na 

undo logar, re 
porque a lei do e em 

orcamei,io ^ l^de '" 
aprescuia"-- —r-ois qas j o foi ainda 
enlrasse a lei do orcamento, entio teria a nl 

ie,S annuas 
auerimonto; mas nao aconteceu assim 0 r^ 
,5 quo deve haver um inlerrcgno. ' * 0 que se segue 

Em todo o caso, o artigo do regimento nae foi alterado 
pelo rcqucrimento que passou. Eu ja nao me recordo 
nao sei como passou, porque quando teve logar sua dis- 
cussao eu nao eslava presente. Portanto, os dous ponlos 
me parcccm liquidos. 0 dia de sabbado e ainda o dia 
requerimenlos, porque o regimento assim manda; e entao 
V. Ex. p6de dar scmpre os rcqueriraentos para a ordem 
do dia dos sabbados. Pude haver uma urgencia, como so 
lem adoplado, pura tratar-se dc qualquer objecto, e en. 
tao nao tern logar a discussao dos requerimenlos. 

0 Sr. presidente: —Tambem eslao comprehendidos 
nesto requerimenlo. 

0 Sr. visconre de Jequitinbonha : — Creio que nao 
ha inconvenicnto nenhum em observar-seo regimento 

0 Sr. presidente ■ — Pelo conlrario, ba toda a con- 
veniencia. 

ORDEM DO DIA. 

PRETEKCAO DE ANTONIO IEIXEIRA ALVtS. 

Submetlida a votafao.por ter ficadocncerradaa 3" (]is. 
cussao na sessao antecedente, foi approvada para subir a 
sanccaoimperial a proposicao da camara dos deputado's 
que manda contar ao solicitador dos feitos da fazenda da 
provincia de Minas-Geraes, Antonio Teixeira Al'ves 
aposentado pordecrcto de22 de agosto de 1855, o temno 
de servico aulorisado pela rcspecliva junta de fa. 
zenda. 

natcralisacOes. 

Entriirao em 3a discussao as emendas da camara dos I 
putados a proposicao do senado que autorisa o "ove ^ 
para mandar passarcarla do naturalisacao de cidadao irn0 

sileiro ao subdito portugucz Antonio Waximiano dn^- 

gueiredo. ," 
Dada por finda a Si1 discussao, for5o approvadas 

emendas, e por fun a proposicao assim eraendada r ■ as 

subir a sanccao imperial. ra 

NAVEOACiO A VAPOR ENTRE MONTEVIDEO E A CIDADp 
ccvada'. 1)13 

Seguiu-se a la discussao da proposipao da camara 
deputados approvando, na pane em que dcpcndcni' ^ 
mcdida iegislativa, as condicocs do contrato celebrad 
com Jose Antonio Scares para a nayegacao por v 

0 

entre Montevideo e a cidade do Cuyaba. apor 

Tcrminada a 1" discussao, passou a proposifao par. 
2a, na qual entroulogo. a 'l 

0 SR. SILVE1RA DA MOTTA : - Sr. presiden.p 
eu tenoionava fazer algumas obscnacucs sobre este p 
trato ; mas nao sabia que eslava na ordem do dia ■ , 
assisti honlem a ordem do dia, e por impedimento n'.-0 

pude ler boje osjornaes. Mas me parece que este pr,10 

trato nao deve ser approvado sent que o governo tiro 
algumas informacOes ao senado. 

0 contrato foi approvado por decrelo de 23 de in 
de 1858, e, uma vcz quo ja decorrtrao mais de doul 
nos, c a companbia lem funccionado desde esso ipm

an" 
eu ontendo que para se approvar ou reprovar Iroi^0' 
contrato o corpo legislalivo tern um cloniento f, s, 
disposicao para rogular-se, quo e a execucao qUc 
dous annos csla companbia tern dado ao contrato. j -. ] 
uma vanlaffem para o corpo legi^lalno tcr Jo annif1 e 

um contrato dous annos depois de feito com 0 g^ar 
0 Sr. visconde de Jequtinhonha : — Q cont,^. 

veiu para se approval. 'mo 
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0 Sr. Siiveira da Motta : — Certas comlicucs. 
0 Sr. yisconde de Jeqciiinhonha : — E' isso; nao 

tem nada com a execucao. 
0 Sr. Sidveira d.i Motta ; — Mas ha certas condi- 

Cijes do conlrato que, se acaso nao forem approvadas pelo 
corpo legislative, importa isto a desapprovacao do con- 
lrato. 

0 Sr. visconde de Jequitixhonha: — Dendidamente; 
porque algumas sao vanlagens para a companhia. 

0 Sr. Silveira da Motta : — E onus para o 
estado. 

0 Sr. visconde de Jequitinhonha : — Sim, senlior. 
0 Sr. Silveira da Motta: — V. Ex. ha de me per. 

doar; isto rem aqui para rids approvarmos ou repro 
varmos. 

0 Sr. visconde de Jequitinhonha; — 0 conlrato? 
Nao, senhor. 

0 Sr. Silveira da Motta : — 0 govemo estava au- 
tonsado a formar o conlrato com a companhia, nao ha 
duvida nisto; mas ha certas condi^des no contrato que 
nao sao exequiveis sem a approvacao do corpo legisla- 
Uvo ; porem, como essas conditoes, sem as quaes o con- 
trato nao sera excquivel, nem mesmo ocontralanto que- 
rera aceitar o contrato.... 

0 Sr. visconde de Jequitinhonha : — Nao sei; cstou 
em completa ignorancia. 

0 Sr. Silveira da Motta : — Pois e uma cousa hem 
fanl de ver ; porqne, desde que o contratante nao tiver 
dinheiro a receber por esse scrvho  

0 Sr. visconde de Jequitinhonha : — Tambem nao 
sei. Taes sejao as vantagens. 

0 Sr. Silveira da Motta: —V. Ex. esta inclinado 
hoje ao maravilhoso; porque nao e possivel que o con- 
tratante queira aceitar um contrato em que se compro- 
mette a prestar servrcos pelas vantagens que o estado I he 
da., prescindindo o estado de Ihe dar essas vantagens 
entao seria um contrato leonino. 

0 Sr. visconde de Jequitinhonha : — Nao, conforme; 
se elle quizer  

0 Sr. Silveira da Motta : — Tudo isto e para aqui- 
latar a expressao de que usei — approvar ou reprovar 
o contrato. 

\ ou tornar ao ponto em que linha comecado a mihha 
deduccao. E' uma vantagem para o corpo legislalivo ter 
de approvar um conlrato; ou, por outra, como disse 
v. Ex., e eu quero sempre emendar rainhas expressdes 
segundo Y. Ex. mo ensina, porque 6 o meu mestrc ; 
um^ vez que o corpo legislalivo tem de approvar al- 
gumas condicoes deste contrato, depois de dous annos de 
execucao delle, 6 uma vantagem para o corpo legislative,• 
porque ja piide verificar se acaso o contrato foi feilo 
com vantagem para o estado e para o publico, e se 
acaso a companhia desempenha essas condicoes quo Iho 
sao imposfas. Vendo eu quo se hao passado dous annos 
desde que o conlrato comegou a ter execugao, acho que 
nao e imprudencia pergnntar ao govemo o quo esta 
companhia tem feito, se ella tem prestadu os services 
que contratou. Porque, se acaso o govemo disser: «0 
homem contratou era 1858, e ja cumpriu o contrato » , 
o corpo legislalivo tera uma garantia para poder repro- 
var o contrato e todas as suas condicfies. Se acaso, 
rorem, por esta vantagem que tem o corpo logislativo 
de approvar o conlrato dous annos depois delle feito, 

se verificar que o contrato nao tem sido cumprido, ou 
quo tem condifOes inexequivcis, teremos que na occa- 
siao da approvagao do contrato ha opportunidade de o 
emendar, o autorisar o governo para innova-!o, entrando 
em novo accordo com a companhia quo emprehendeu 
esla importante navega^ao do Paraguay. 

Ila, portanlo, estas duas circumslancias a attendcr : 
em primeiro logar, o service conlratado em 1858prosta- 
se segundo as condigues do conlrato ? Em segundo lo- 
gar, so este servigo nao torn sido prestado como foi con- 
tratado, deixou de o ser, porque ha condigoes inexequi- 
veis, ou demasiadamento onorosas para a companhia ou 
para o governo ? 

Pois se acaso o fonlralo nao loin sido cumprido, 
porque tem condigoes inexequiveis, a eonsequencia e 
nao approvar-se um contrato quo tem condigoes inoxo- 
qniveis, e remette-lo ao governo para entcndcr-se de 
novo com o contratante, e por cm harmonia os interes- 
ses da empreza com os do estado. Estes sao os dous pon- 
tos principaes relativos ao contrato, sobre os quaes desejo 
que algum dos nobres ministros diga alguma cousa. 

Ainda mats outra razao ; o governo do lirasil tomou a 
si o eneargo de favorecer a custa dos cofres puhlicos, 
dando suhvenghos, a navcgacao do Paraguay, desde Mon- 
tevideo ate a cidade do Cuiaba. E' uma idea grandiosa 
que deve por cerlo vir a dar graudes resultados, priuci- 
palmento em relagao aquclla provincia das raias do im- 
perio; mas, sendo feito este conlrato com as vistas de fa- 
vorecer a navegagao da provincia do Mato-G rosso, nay 
tern o governo encontrado porvenlura na execugao'deste 
projecto de navegagao do Paraguay alguns ohstaculos nos 
moviracntos novos da pulitica do Itio da Praia ? No es- 
tado de nossas rclagOes com a Gonfcderagao Argentina, a 
navegagao dos rios nilo ofTerece hoje alguma nova dif- 
ficuldade, que nao existia quando o governo fez o con- 
lrato em 1858, contando que a passagem de vapores hra- 
sileiros com cargas, e com as honras de paquetes, com 
escalas c demoras cm portos estrangeiros, lives se facili- 
dades em todas estas communicagoes, em todas cstaa 
escalas ate chegar a provincia de Mato-Grosso ? Parece 
que e uma cousa que so devc ter muito em vista hoje na 
approvagao deste contrato. 

As condigoes com quo o contrato foi approvado em 
1858 pelo Sr. marquez de Olinda, quando ministro do 
imperio e prcsidenle do conselho, crao diversas das de 
hoje. 

As nossas relagOes diplomaticas com a Confederagao 
Argentina e com o Estado Oriental erao muito diversas 
do que o sao hoje ; as nossas relagOes em 1858 st eriio 
completamentc araigaveis en niio sei, mas as nossas re- 
lagOes diplomaticas hoje com a Confederagao Argentina 
nao podem inspirar ao governo a conlianga da execugao 
desta parle do contrato, pelo que diz rcspeito asfran- 
quczas, as liherdades do commercio na passagem fluvial 
atO chegar a provincia de Mato-Grosso. 

I ortanto, ja vo o senado que a execugao deste contrato 
quo salva para o contratante alguns casos de forga 
maior quando cllc nao possa cumprir o conlrato, ji torn 
em si pela marcha dos acontecimentos innovagoes quo 
trazem do necessidade essa apresenlagao decollisfles e do 
orea maior, que hao de trazer a inexocugao do conlrato em alguma pane. Portanlo, o corpo legislative, appro- 

vam o agora este conlrato, vai fazer uma cspecie de ana- 
(hrornsmo, porque approva um contrato feito para con- 
dtgSes que ji nao exislem, as condigoes de facilidade do. 
navegagao que exisliao cm 1858. Por conseguinle, tai- 
vcz quo este contrato devesse prudentemento ser revistoe 
adoptado as circumslancias novas do nosso paiz, pois que 
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tem conilicoes com cnjas consetjaencias o govcrno hoje 
lia do carregar, polo eslado do nossas relacoes diplomatl- 
cas, e porque liao do se dar muilos casos do forya maior, 
quo niio forao preyislos, nem podiao ser, quando se fez o 
conlralo era 1853. 

Ha um outro ponlo sotre o qual desejava que o gover- 
no tne desse algumas informswOes. Esla companhia deve 
lei" urn capilal do 1,200:000}?, islo e, o fundo com que 
ella se compromelleu a ineorporar-se. Eu desejava que 
o governo mo dissesse se esla realizado. o capital desta 
companhia. 

0 Sr. prosidente do consellio de ministros em 1858, o 
Sr. marquez do Olinda quando, approvou esle contrato 
niio tinha que saber, fez ranilo hem, nao o estou censu- 
rando; fez rnuilo hem era approvar o contrato em rela- 
fao a ostas condicoes com o capital do 1,200:000})'; mas 
hoje, quo jti so passarao dous annos depois da approvacao 
do contrato, cumpre perguntar ao governo se esle capi- 
tal realizou-so. 

A companhia mandou fazer dous vapores; estes dous 
vapurcs podoriao importar era talvez 200;000g.... 

0 Sit. marquez de Olinda: —Kao hastao. 
0 Sr. visconde de Ababte:—E ja mandou fazer 

mais. 
0 Sr. Silveira da Motta: — Dizem que tem encora- 

menda de mais um. Os vapores, segundo um que vi, que 
foi feito na Ponta d'Arta, e quo tem o nome de V. Ex. 
{dirigindO'Se aoSr. marquez dc Olinda); meparece bom, 
mas nao podem ser de preco menor de 100:000^ cada 
um. Ora, sendo o capilal da companhia de 1,200:000}), 
cumpre perguntar ao governo: esta companhia, que se 
organisou para ter uma suhvenfao do eslado, tao forte 
como esta, quorera viver sd a custa da subvenfao do go- 
verno, on quorera viver regularmcnte a custa da acgao 
deseu capital encorporado? Cumpre verificar esta con- 
di(;ao, porque este e o vicio de quasi todas as nossas em- 
prezas de trahalhos e melboraraentos puhlicos feitos por 
companhias. As companhias teem sido lacos na maior 
parts armados aos recursos do thesouro ; formao-se as 
companhias com perspeclivas muito hrilhantes, annun- 
ciando-se estudos nunlo series das difBculdades, e quan- 
do se chega antes do mcio das ditllculdades apresenlao- 
se os emprezarios dando pane de quebrados e pedindo o 
soccorro do thesouro publico. 

Quando o governo conlrata com uma companhia certo 
sorvico publico entendo que um dos seus primeiros cui- 
dados dove ser examinar se essa companhia ja realizou 
sou capital, on que prohahilidades tem de realiza-lo, 
Ora, pergunto, esla realizado o capital da companhia ? 
A roalizacao do capilal da companhia e a primeira con- 
dicao a altender ; porque, se nao esta realizado, a com- 
panhia nao torn meios de fazer face ao service que con- 
tratou. Se sdmenle tem mandar fazer tres ou qualro 
vapores, oompregar nisto 300:0005 ou 400:0005,entao 
para quo annuueiar um capilal de 1,200:0005? Se nao 
e preciso este capital, para que annuncia-lo ? E, per- 
gunto eu, esta realizado e capital ? O governo quando 
offereceu essas vantagens nao teve em vista que esse 
capital se realizasse ? O nohre marquez de Olinda,quan- 
do fez esse contrato, nao teve porventura isso em vista? 
Creio que S. Ex. quando tratou de approvar esse 
contrato mediu as forcas da companhia pelo sen capital, 
e, porlanto, contava que ella o realizasse; mas ja pas- 
sarao dous annos sem que esse capital so realizasse, e 
creio quo a companhia nao teni mesmo cfaancas de 
realiza-lo. Finalmente, minha pergunla 6 esta: ja se 
realizou o capital da companhia ? 

O Sr. visconde de Aeaete da um aparte. 
O Sr. Silveira da Motta:—Senhores, o que sei e que 

a companhia Uniito e Irfoustrii, emprehendendo uma es- 
trada alias de algumas vantagens (nao de tnuilas) de Pe- 
tropolis para o centro da provincia doMinas, quando 
apresentou o seu prospocto, todo o mundo dizia que o ca- 
pital haviade ser encorporado, havia derealizar-se, e quo 
havia de chegar para aempreza; entreUnto essa compa- 
nhia eslevo por muitos annos impacada nas primeiras 
enlradas, muitas accoes cahirao cm commisso, porquo 
sous possuidores, tendo feito ate a terceira enlrada, desa- 
lenlar;To-so de tal maneira que preferirao perder o capi- 
tal com que linhao entrado a fazer as entradas posterio- 
res, crcio que ate i setima que se fez. 

O Sr. Vasconcellos: — S6 acho improprio o lermo 
impacar. 

0 Sr. Silveira da Motta;—Mas o lermo impacar 
como ^ applicado a uma entidade collectiva c inteira- 
mente metaphorico, por isso V. Ex. desculpe. 

O Sr. Vasconcellos :—Foi meu fun provocar essa 
explieacao. 

O Sr. Silveira da Motta:—Quero dizcr que nao 
andou para adianto. Podia dizcr que linlia dado fundo 
em relagao a um navio, como podia dizer quo linlia im- 
pacado cm relacao a um hurro {risadas). 

Essa companhia, Sr. presidente, quando comecou tam- 
hera tinha essa perspectiva; ontrelanto realizou-se isso ? 
Ella por muito tempo nao completou seu capital, este es- 
teve em menos de melade por muito tempo. 

O Sr. 1 eixeira de Souza:—Nao tinha necessidade 
O Sr. Silveira da Motta: — Nao era porisso" a 

companhia nao completou o seu capilal por outras cir- 
cumstancias; sua administracao achou-seem emharacos 
nunca pode fazer uma chamada, porque sahia que era pol- 
os accionistas na collisao da pena de comisso; foi pre- 
ciso que a companhia ohlivesse um emprestimo com ga- 
rantia do juros prestada pelo governo para poder ohter 
mais algumas entradas; em summa, uma companhia que 
offerecia tal perspectiva vivo hoje de um emprestimo do 
governo, e eu entendo que islo e dar-se por quehrada 
porque uma companhia que naio complcla sou capital e 
que diz ao governo: « Nao posso continuar na ohra 
se nao me derdes a vossa firma para ura emprestimo na 
Euro pa » e uma companhia quehrada. 

Ora, essa companhia, tendo feito grando alarde de suas 
vistas, deseus fundos, etc., veja-se (e uma comparacao 
que estou fazendo) com que difflculdades nao tem lu- 
tado; difflculdades crescenles, difflculdades que sobrevie- 
rao, reconheco, mas quo derao era resultado nao poder 
ella completar nunca seu capital, de sorte que esta vi- 
vendo de um emprestimo do governo, e para poder dar 
dividendo aos seus accionistas piide-se dizer que foi 
preciso da-lo a custa de um emprestimo, porque so agora 
quo ohtcve dinheiro emprestado, foi que deu dividend^ 
por isso posso dizer que esl.i dando dividendo a custa do 
governo. Isto sera regular? Islo e a vida regular do uma 
companhia ? 

E ainda haum ponto, Sr. presidente; tocarei nolle, ja 
que trouxe esta comparacao ; ha um ponto sobre o qual 
hei de chamar a atlcmjao do nohre presidente do conse- 
llio na primeira occasiaoopportuna que eu liver, porque 
tendo-se feito a essa companhia um emprestimo com con- 
digoes mais gencrosas do que aquollas que com iguaes 
favores forao feitas a outras emprezas, creio que isto da 
logar a necessidado de alguma ftscalisagao do corpo legisla- 
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livo. Eu emprazo-me para intcrpollar o nobro prcsidente 
(Id conselho a respeito desse cmprcstimo a companhia 
Uniao e Induslria, porque consta-me i[ue desse cmpres- 
timo, feito com a garanlia do governo na praja de Lon- 
dres, se deduziu para a direcloria da empreza uma com- 
missao que importou em nada menns do que 200:000,5 
ou 300:000,5. Emqiianto eu nao ouvir o nobre presi- 
dente do conselbo nao. posso proper ao senado o que 
acbo que elle lem direito de fazer; mas emprazo-me 
desde ji para pergunlar a S. Ex. se isso e verdade, por- 
que esse empreslimo a companhia ale foi feito com as 
condicOes as mais favoraveis; tao favoraveis que tormi- 
rao reparavel a nao adopcao de condicOes iguaes para 
outros empreslimos feitos, verbi gratia, a companhia 
do Mucury. , 

Mas irago ou isto para que? Para provar a necessi- 
dade da liscalisacao do governo a respeilo da incorpora- 
Cao dos capitaes nominaes das companhias; alias uma 
companhia como essa da n.avegacao do Paraguay incor- 
pora uns 200:000,5 ou 300:000-5, manda fazer dous ou 
Ires vapores, dahi a dous dias esses vapores apodrecem, 
ella nao tern meios para remonla-los, nem para coraprar 
outros de sobrcsalente, e o que succede? Aprcsenta-se 
ao governo, allega as grandes vantagens do service, c as 
consequencias todas do contrato vein a cahir sohre o 
governo. E' preciso que o corpo legislalivo systemati- 
camente adopte uma regra para contrariar uma especu- 
lacao illicita com que alguns emprezarios congregao 
capitaes ineomplelos, unicamenle para comecarcm os tra- 
balhos, e depois de comecados esses traballios considerao 
a dilficuldade de continua-los, e querem cahir sohre o 
thesouro puhlico. 

A s vezes. Sr. presidenle, 6 tao nominal o capital de 
nma companhia que sefazislo: diz-se: • O capital da 
companhia e de 1,200:000,5 », e desde o momenlo cm 
quo o governo approva o contrato, antes de estar congre- 
gado um sd vinlem do capital, conlrata-se logo a conslruc- 
Cao de um ou dous vapores sohre a garantia eventual das 
subvencoes, c assitn esta funccionando uma companhia 
com um fundo nominal de 1,200:0005, entrelanlo que 
nao tern 10 rs. 

Pois o governo ha de continuar nesse systema de 
phantasmagorias ? Xao c contra este systema que o no- 
hre presidenle do conselho apresenlou aqui este anno 
ao projeclo bancario quo veiu da camara dos Srs. depu- 
tados algumas emondas addilivas, conlendo regras para a 
incorporacao das companhias anonymas, estahelecendo 
regras a respeilo de capitaes inrorporados e para as trans- 
ferencias dos titulos das companhias? Pois quando o 
governo tern estahelccido esles principios cm uma lei 
ha tie o corpo legislative estar cahindo na conlradiccao 
de apqtrovar contratos feitos ha dous annos, quando o 
governo acreditava com muita razao que o capital se 
havia de incorporar, entretanto que passados dous annos 
o governo tern occasiao de yerificar que esse capital nao 
foi incorporado? 

Por este contrato da-se a companhia uma grande suh- 
vencao, da-se-lhe a navegacao ate a provincia de Mato- 
Grosso, da-se aos seus vapores o caracter de navios de 
guerra ou paquetes, isencOes e franquezas nos porlos ; 
mos qual e o interesse que o governo retira? E' o do 
transporte gratuilo de suas raalase de alguns passageiros 
da estado, creio que quatro, e afdra isto a ulilidade da 
navegacao, utilidade publica, que o governo deve pro- 
curar. Eu, porem, peco muito ao Sr. ministro dos no- 
gocios estrangeiros que me diga se no estado actual de 
nossas rolacoes diplomaticas com a Confederacao Argen- 
tina ecom o Estado Oriental essa companhia tern func- 

cionado sem impedimento, e, no caso conlrario, se esscj 
impedimentos sao de ordem diplomatica, ou se por parU 
mesmo da companhia teem havido outros ao cumprimentt 
das condicOes do contrato. 

A primeira cousa que descjo saber e se ncslcs dou< 
annos, desde que o contrato foi feito ale hoje, teem side 
realizadas suas condicOes. Eu creio que nao teem side 
cumpridas, c e um rn-io agouro para o governo que uma 
companhia, quando esta ainda na dependencia da a[ipro- 
vacao de seu contrato, principle ja per nao dar cumpri- 
mento as ohrigacOes a que sujeilou-se: oque sera depoi, 
que ella liver o contrato approvado? Emquanto as empre- 
zas eslao na dependencia da approvarao sao mais zelosas 
ao passo que a de quo se trala, agora mesmo que est;, 
dependente, nao lem cumpridoo seu contrato. Como 0 qu, 
o governo nao tern estudado estas difBculdadcs, que leeir 
ohsfado o cumprimento exacto do contrato? Como e qu, 
nao sc compenetra dessas diflicuhlades e do mais que sc 
pddc offerecer a realizacao do contrato, para proper ac 
corpo ki .slat vo as innovacOes que nao podiao ser pre- 
vistas pelc aohro marquez do Olinda, porque elle fez ( 
contrato en. ondicoes muito divcrsas dasactuaes, ao rac- 
nos muito dive-sas diplomaticamente? 

O Su. viscoxnts de Abaete:—Peco a palavra. 
O Sn. Silveiba ua Motta : — Portanto, Sr. presi- 

denle, liz estasohservacOes, e ainda iria continuando r 
fazer algumas oulras ale ouvir alguma vuz no senado 

O Sr. ministro dos negocios estrangeiros: Eu j;1 

linlu pedido a palavra. 
O Sr. Silveira da Motta;—Se eu tivesse ouvidt 

ja teria desistido do fallar; ia insistindo.a ver se app,v 
rccia alguma cousa que fizesse levantar alguma voz : ouv- 
agora a do nohre senador men amigo o Sr. visconde d^ 
Abaete, e porisso ja consegui o meuiim.que era nao dei-' 
xar approvar este contrato sem alguma explicacao a res-' 
peito dellc. O nohre senador que acaha de pedir a pula.' 
vra, o meu amigo o Sr. visconde de Abaete, esta hahiH- 
tado para dar cxplicai-oes a este respeilo, visto qu,. fe; 
pane do ministcrio que succcdeu ao do Sr. marque? 
de Olinda, e as phases desla companhia duranle su' 
administracao podera dar algum elemento de infor" 
magucs. 

Vou, pois, esperar pelas informacoes do nohre mi- 
nistro dos negocios estrangeiros, que para mim sao as map 
importantes. Se acaso ellas forem no senlido que eu pre" 
sumo, eu entao comprometto-mc desde jd a nao ta|lar 

mais e guardar-mc para o orcamenlo dos negocios estran- 
geiros; desde ja fico emprazado para acahar este me? 
discurso quando se disculir esse orcamenlo. 

O SR. CANSANSAO DE SINIMBU' (ministro do' 
negocios estrangeiros): — Sr. presidenle, nao posso sa- 

lisfazer em lodos os pontos os esclarccimcntos que ac - 
hao de scr pedidos pelo nohre senador pela provinci rt3 

Goyaz. O senado sahe que, tendo sido este'eontrato cele" 
hrado em IBoB, e pela rcparticuo dos negocios do imp6- 
no o actual m.mstro dos negocios estrangeiros nao s ' 
hah. itado para dar ao nobre senador lodos os esclarec - 
mentos que elle deseja relativamente a organisacao d1 

Fm^nm't 6 a0,rn0l,0 p0rqUC elhl 'em funccionaVo- bntretanlo direi alguma cousa. 
A companhia que faz a navegacao desde Montevi 

lf» 1 .iivqIi'i i-'i ,1 ^I.,.rr . idef 
a alii Guy aha jd desempenha elTectivamenle este servie1 

ha mais de oilo mezes, se hem me recordo. 
O Sr. Silveira da Motta; — Tcm feito as vln t 

do contrato ? ' o6" 
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0 Sr. M1NISTBO DOS NEGOCIOS ESTRA NGEIROS: — Creio 
que tem feito as viagens marcaJas pclo contrato. 

0 Su. Silveira da Motta : — V, E\. esla enganado. 
0 Sr. ministro dos negocios estbangeiros; — Pelo 

tncnos nao tcnlio tido inforniacAis em conlrario. 
llcvo ponderar a V. Ex. que dizendo o conlrato: 

« Dentro do prazo do 12 mczes, contados do dia que for 
design ado pclo governo, dara a companhia principio a 
navegasSo, etc. •, esla claro que devia ler prercdido 
aquella designacao do governo para que a companhia co- 
Iiiecassc a funcciouar; e csle prazo e anterior a ascensao 
do actual minislerio, porquanto o ministerio apenas conta 
wm anno de existencia c a companhia tem jd de elTec'ivo 
service mais de oilo mezes; logo, o minislerio actual nao 
proferiu decisao alguma a respeilo desle servifo. 

Tratarei agora das vanUgens quo devem resultar da 
organisacao dessa companhia. 

Sr. presidente, a navegacao de Montevideo para Mato- 
Orosso & umadaquellas cujas vanlagens nao podora sof- 
frer coulestacao. I)c ha muitos annos os esforcos da di- 
plomacia brasileira nas aguas do Praia teem lido por lim 
Inzer da provincia de Malo-Grosso uma provin.-.ia ma- 
ritima; a ahcrtura do rij Parana c do rio Paraguay, de 
que somos possuidorcs em grande parle, tem sido o alvo 
constanlo de nossa polilica exlerna no Uio da Prata ; 
ja vd, pois, o nobre senador quo nao Valeria a pena 
obter sdmenle a ahcrtura desses sem rios que se proou- 
rasso fazer olTecliva a navegacao delles a favor do com- 
mercio brasileiro, e com o intuito de proteger e descn- 
volver os grandes recursos que se podem esperar das 
vunl^o'^ naluraes (jue cnccrruo a(|u6lla vasla e rica rc- 
giao, c que para isso sd necessila de facil transporle. 

Ora, em uma provincia tao longinqua, como e a de 
Mato-Grosso, onde o cstado de producciio ainda tao min- 
guado nao pode convidar os navios eslranhos a ircm alii 
comprer productos, era quasi impossivel que esta nave- 
gucao sc lizesse sem que fosse auxiliada c muito directa- 
mento anitnada pelo governo. lot por isso que o gover- 
no imperial, reconheccndoein sua sabedoria quanto era 
imporlante dar navegacao exlerna a provincia de Mato- 
Grosso, se resolveu a subvencionar a companhia de que 
sc trata ; e, procedendo assim, nito fez mais do que ligar 
alinha do navegacao a vapor que j aexiste cm todooliloral 
do imperio. abrangeudo lodas as suas provincias desde o 
Atnazonas, cm sous confins com o Peru, ale a cidade de 
Cuyaba, da qual vcm a scr complomcnlo a linha do que 
se trata. 

Tern-so d'10 fl"8 a navegacao costcira enlre as cidades 
(l0 litoral mais imporUintas nao se prtde manter sem 
auxilio do governo; portanto. como se poderi crcr que o 
lommercio de Montevideo para Cuyaba se possa fazer, 
sobretudo nos primciros annos, sent navegacao subven- 
cionada ? 

0 Sr. Silveira da Motta: — Nao contestei nada 
disso. 

0 Sr. ministro dos neoock s estrangeiros;—S. Ex. 
dil! que nao contesla a ulilidade dessa navegacao. con- 
testa somencapraicahduiAde della, on os embaracos a 
que peJe e.S,a „ .^ ^:.ein co

i"
sequoncia de nossas des 

i,dellifc'enciaS CT- a,gUrnaS i<laS republicas do Prata: e-mc quo foi pnncipalmenle a este 
liobw setiador pediu tnformacoes 

Uespondo ao nobre senador que, quaesquer quesejao as 
jesmlelligencias cxistcntes actualmcnte enlre o governo 
imperial ealgumas das republicas do Prata, a navegacao 
do Paraguay feita por esla companhia nao tem ale hoje 

1 respeito que o 

soltrido difliculdade alguma. A navegacao desso rio esla 
franqueada por nicio de tratados solemnes; esses trala- 
dos nao poderiao ser infringidos sem so fazer uma grave 
injuriaao impcrio, eccrlamente esla injuria nao se faria 
sem que ) governo imperial procurasse por sua pane 
uma justa tepressao. 

Ora, sendo assim, eslando consagrado o princtpio da 
livre navegacao, c tendo-se ellcclivamcnte rcalizado esla 
navegacao, desde que a companhia comecou a funccio- 

, nar, nao vejo razao alguma no nobre senador para ler 
apprehcnsGes sobre os embaracos que possao alfcclar a 
essa rncsma navegacao. 

Torno a dizer ao senado - as dcsintelligemias actual- 
mente existentes cntrc o governo e as republicas do 
Prata nao sao do natureza tal quo possao fazer recciar a 
navegacao do Paraguay; mas, ainda quando isso se 
desse, no proprio conlrato esta acaulelada a hypothese. 

A navegacao deste rio e sobretudo inleressanle para o 
imperio, porquc vai abrir uma epoca dc prosperidadc 
futura a provincia de Mato-Grosso. Se o nobre senador 
deseja esclarecimentos mais positivos acerca do capital 
desta companhia, cdo modo por que ella tem doscmpc- 
nliado o seu contrato, promctto-lbe quo amanha ou de- 
pois lli'as prestarei, porque as solicilaret do minislerio 
do imperio, por ondc corro csle ramo do scrvico. 

0 SK. VISCONDE DE AHAETE': — Sr. presiden- 
te, en nao cstou bem preparado para saUstazer desde ja 
a lodas as informacucs quo pediu o nobre senador pela 
provincia de Goyaz, rolativamcnle a empreza dc quo se 
trata. Lendo pela segunda vez este conlrato, ha pouco 
tempo, me pareccu, e ainda inc parece, que o nobre ex-mi- 
nistro do impcrio do gabinete de 4 de maio merece todos 
os elogios por ter conctliado pcrfeilamente noste contrato 
como convinha, os interesses do paiz com algumas van- 
tagens a quo devia ter direito a empreza. 

0 Sr. vinistrodos negocios estrangeiros: -Apoiado. 
0 Sr. viscondb DE Araete;—0 nobre senador prin. 

dpiouporobsetvar quo a approyacao deste contrato, dous 
annos depois dc ter sido elle feito pelo governo imperial 
podia trazer alguns inconvcmentcs, principalmente no' 
dendo sermudada asituaciio do governo imperial ou a 
siluacao do impcrio nas suas relacues com algumas aa,s 
republicas do Prata. Eu creio que quando isto fosse 
exacto, tudo eslava prevemdo por algumas das condieOes 
que estao insertas no contrato. 

A condicao 83 do conlrato diz o seguinle ; (iend . 
. Quando, em consequencta de simstros, ou de incon 
venientes de forca maior, os vapores nao completarem ., 
viagem redonda, a companhia tera dirctlo a recebcr so- 
mcnlc a partc da subvengao que for correspondente a dis 
tanoia navegada, calculada polo numcro de railhas em 
rclacao ao preco da viagem redonda . 

Alem desta condh.ao, com que se pdde respondcr a oh 
servacao feita pelo nobre senador pela provincia de G0v" 
ha ainda uma oulra mats posiltva, e e a condicao 14a ' 
qual diz o que se segue: {lendo) . Se, cm consequenda 
de alguma occurrencia extraordinana 0 imprevista de 
qualquer natureza, for tnlcrromptda a navegacao, eon. 
tinuara ou nao 0 service dos vapores na linha, ou na par|(., ou partos da linha cm que for possivel, como accorda- 

r ^ do.,., 

i^' irssji 

partcs restantes das linlias. 
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Portanto, admittindo mesmo quo em consoquoncia do 
estado de nossas re la goes com as republicas do Rio da 
Praia nao possa continuar esta navegagao, o nobre sena- 
dor vc que o governo do Brasil nao ilcara prejudicado, 
porque neste caso cessa a obrigagao de pagar a subven- 
Cao, como eu acabei de mostrar ao nobre senador, lendo- 
Ihe duas condigoes do contralo. 

Ora, nao estou bem presente nesta outra explicagao 
que you dar ao nobre senador. Eu creio que, segundo o 
tratado de 7 de margo de 1856, ainda no caso de cbega- 
rem as nossas relagoes com alguns estadosdo Rio da Praia 
ao peior estado que possa imaginar-sc, todavia a nayega- 
gao mercante nao fica probibida naquelles rios; devera 
ser respeitada e prolegida pelos goyernos daquelles esta- 
dos, que com ella muito devem lucrar, nao Hies convindo 
asua interrupgao. Persuado-me que esta byputhese esta 
prevista no tratado de 7 de margo de 1856, o que (seja 
dito por cautela) nao dou ainda por inteiramente cerlo. 

0 Sr. Silveika da Motta : — E' uma grande ga- 
rantia I 

0 Sr. visconde de Abaete : — Entao naosei que ou- 
tras garantias se possao dar. 

0 Sr. Silveira da Motta: — Pergunte ao Sr. rainis- 
tro dos negocios estrangeiros que garantias offerecem para 
o Brasil os tratados que celebramos com as republicas do 
Rio da Praia. 

0 Sr. visconde de Abaete : — Adrnitto que nao va- 
Iha esta garanlia; mas, para salvar os pfejuizos do tbe- 
souro, temos tambem as garantias cstabclecidas nas duas 
condigCes do contrato que eu acabei de lere o scnado de 
ouvir; • No caso de quo a compachia por qualquor cir- 
cumstancia extraordinaria nao possa verillcar as suas via- 
gens nao tern ella direito a recebcr a subvengao. » Ora, 
uma dascondigoes que podia offcrecer alguma objecgao e 
a da subvengao que se da a esta companbia. 

Pela condigao 5' o governo estipulou o seguinte : 
(Undo) • A companhia, nos primeiros cinco annos, tera 
a subvengao conccdida polo governo de 25:000$ por via- 
gem redonda entre os pontos extremes, quo sao Montevi- 
deo e Cuyaba. Nos cinco annos que a estes se scguirem 
immediatamente lar-se-ba nesta subvengao uma reducgao, 
conforme as circumstancias em que se acbar a compa- 
nbia ; mas a reducgao devera deixar sempre salvo o divi- 
dendo de 12 %, flcando entendido qne, qualquer que seja 
a hypothese, o governo nao sera obrigado nem a augraen- 
tar aquella quantia e nem a fazer bom aquelle divi- 
dendo. ■> 

0 Sr. Silveira da Motta:—Isto quer dizer que 
nunca ha de haver dividendo de mais de 12 %. 

0»Sr. visconde Abaete:— Isto nao quer dizer que 
nunca possa baver dividendo maior de 12 %, porque eu 
entendo que o governo ha do fiscalisar on superintendor 
acerca da companhia, de modo quo se conhega bem 
quaudo o dividendo for maior de 12 %. 

Alem disto, permitta o nobre senador que eu accres- 
cente o seguinte, e e que o prcsidente desta companhia e 
os que a dirigem me merecem tanto conccito quo de 
certo os julgo incapazes do occultar os rendimentos da 
companhia. Quando ostes rendimentos tiverem de dar 
um dividendo superior a 12 % estou certo de que tudo 
ha de manifes!ar-se com exactidao e verdade nos relato- 
rios do proprio presidente ou director da companhia, e 
constar da respectiva escripluragao. 

Tinlia eu dito que poderia sobre o quantum da sub- 
vencgao fazer-se algumas observagoes. Mas acha o norbe 

senador que a subvengao de 25:000$ mensaes para 
manter-so a navegagao entre Montevideo e Cuiaba d 
excessiva? Pego licenga para dizer que me parece dimi- 
nuta. O nobre senador compare esta subvengao com as 
subvengoes quo se dao a outras com pan bias, verbi gratia, 
a companhia de paquetes, a companhia do navegagao do 
Amazonas, e mesmo a outras companbias, aprecie as 
di/Dculdades que cada uma tern a veneer e as vantagens 
a esperar, e ba do reconheccr comigo que a subvengao 
concedida a empreza de que se trata nao pdde ser cen- 
surada como uma subvengao excessiva; pelo contrario, 
eu entendo que ella e diminuta,e que talvez conviesse aos 
interesses pubheos e a necessidado de allender ao desen- 
volvimento e progresso da provincia de Mato-Grosso, 
quo ella fosse augmcntada. Entretanto niio censuro o 
nobre ex-minislro do imperio por ter reduzido tanto a 
subvengao, acbo apenas quo elle neste caso foi excessi- 
vamente zoloso dos dinheiros publicos ; se nao fura esse 
cxcesso de zclo, porsuado-rae que S. Ex. nao teria hesi- 
ta lo cm augmenlar a subvengao. 

Ora, o nobre senador porguntou se jaestava roalizado 
o fundo desta companhia. Esta companhia foi incorpo- 
rada com 1,200:000$ de fundo. Eu, a este respeito, nao 
posso dar uma informagao oxacla ao nobre senador; o 
que set e quo ja se teem feito cbamadas e entradas nor 
conta das acgoes; mas quantas cbamadas se teem feito 
qual e o fundo reahzado pela companhia, nao sci, e nao 
Ihe posso dizer precisamenle; em outra occasiao o farei. 
Tcrei o cuidado do oblcr os esclarecimentos necessariosj 
eprometto satisfazer completamente ao nobre senador,' 
conlinuando, porilm, a assevcrar-lbe que as pessoas que 
estaoa frenledesta empreza e que aprotcgem devem me- 
recer-nos inleira e plena confianga. 

O nobre senador tambem perguntou se, cstando ja cm 
execugao o contrato lia quasi dous annos, a empreza li— 
nba sempre cumprido todas as condigOes a que se obri- 
gara. 

Persuado-me quo n:To serei lemerario afilrmando ao 
nobre senador que todas as condigOes teem sido cumpri- 
das. Suppondo, porem, que algumas condigOes nao forao 
enmpridas, o contrato previne esta hypothese; neste caso 
a companhia deveriater sidomultada. Ora, nao me consta 
que a companhia tenha sidomultada; e, nao podendo 
o nobre senador duridar do zelo e rigor com quo omi- 
nisterio faz effectivos os contratos celebrados, acredito 
quo, se porventura esta companhia tivesse faltado a algu- 
ma das condigOes a que se sujeitou, ella teria sido mul- 
tada. 

Creio que temho respondido as principaes objecgoes 
que o nobre senador fez acerca da approvagao desta re- 
solugao, Estou convcncido de que a vista do que lenho 
dito o nobre senador nao insistirA neilas, e pormittiri 
que o projecto passe em 2a discussao. 

Quando o projecto entrar em 3a discussao compro- 
mctto-me a dar ao nobre senador informagoes mais cir- 
cumstanciadas sobre todos os pontos, sent duvida impor- 
tantes, em quo S. Ex. tocou. 

Voto, portanto, para que passe a rcsolugao. 

a ga'11 a a ^ discussao, passou a proposigao para 
DISPBNSA DE DIREITOS. 

Enlrou em l0 discussao,c passou para a 2a,e desta para 
a 3'', sem debate, a proposigao da mesma camara aulori- 
sando o governo para mandar admiltir a despaoho, H- 
vres de direitos, todos os utensilios c mais objeclos que 
forom precisos a empreza de csgoto das aguas o asscio 
publioo da cidade do Recife. 
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DISPENSA A ESTUDAKTES. 

Entrariio om l" discussao, cada uma por sua vez, 
passarao para a 2", e desta para a 3a, sem debate, as pro- 
posicdes da camara dos deputados; la, autonsando o 
"ovcrno para mandar admiuir a matricula e ado de di- 
vcrsosannos das faculdades do imperio os estudantes Vi- 
cente JansenPereira e outros; 2a, autorisando o governo 
para mandar admiuir a matricula de diversos annos da 
escola central a Joao Alves Pinheiro de Carvaibo e 
oulros., 

PENSUES. 

Entrarao em la discussao, (ada uma por sua vcz, e 
passarSo para a 2a, e desta para a 3a, sem debate, as 
proposicoes da mesma camara: la, approvando a pcn- 
sao monsal do 12S concedida a Paulino Gomes da I ai- 
xao; c 2a, approvando a pensao annual de 480<> con- 
cedida a D. Maria Carlota Leilao Bandeira. 

SATURALISAflO. 

Entrou em la discussao, e passon para a 2a, e desta 
para a 3a, sem debate, a proposicao da mesma camara, 
aulorisandoo governoparamandarpassar carla denatura- 
lisadao do cidadao brasileiro a Seraphim Francisco do 
Carvaibo e outros estrangeiros. 

APOSENTAfAO DE SILVANO FRANCISCO ALVES. 

Entrou em ladiscussao,e passou para a2a,e desta para 
a 3a, sem debate, a proposicao da mesma camara auto- 
risando o governo para mandar aposcnlar a Silvano 
Francisco Alves com o ordenado quo percebe como mem- 
bro da junta vacciuica desta cidade. 

DISPENSA DAS LEIS DE AMORTIZAgAO. 

Passou-se a la discussao da proposicao da dila camara, 
disponsando as leis de amorlizacao para que o hospital 
portuguez, erecto na cidade do Recife, possa possuir o 
predio cm que se a ha colloeado, e quacsquer outros, 
uao excedendo o valor deslcs a 200-000^. 

O SR. MARQUEZ DE OLIN'DA : — Sr. presidentc, esla 
resoiucao torn por fun isenlar o hospital portuguez em 
Pernatnbuco das leis de amortizacao aid o valor de 
200:000$. Eu tenho algnma duvida nesta resoiucao. 

Esla sociedade pediu ao governo a approvacao dos es- 
tatutos, forao estes rcmettidos a seccao do imperio, eella 
foi de parecer que cslo negocio era niais proprio da as- 
scmblea provincial; e fez observacdes sobre a organisa- 
i;ao da mesma sociedade.que nao se sabia se era sociedade 
anonyma ou nao, porque, ao mesmo tempo quefallavaem 
a polices e acijoes, formava o seu capital com donalivos. 
Quanto a taculdade para amorlizar, a commissao foi de 
[larecer quo isto depcndia da assemblea geral. O governo 
entao conformou-se com essa consulta, e nesle senlido 
ofliciou ao presidcnte da provincia. 

Nao soi o que bouvc depois a estc respeilo ; o quo 
vejo e que a junta adminislrativa deste hospital requercu 
a camara dos deputados a faculdade para amorlizar ate 
200:000$ ; mas nao se sabe se a assemblea provincial 
approvoua sociedade, qual e anatureza della, se anonyma 
ou nao, nao se sabe lambem se etla tcm a natureza do 
enrporacao de mao-morla, lorque, para ser dispensada a 
legislagao a respeito flesla sociedade, d preciso que seja 
rcconbecida como corporacaodo mao-morla, e o reconbc- 
cimento de corporafao de mao-morta s6 pdde ser feita 
pola assemblea geral. , 

Rortanto, parecia-mc que se devia pedir mformacOcs 

ao governo sobre a natureza desta sociedade ou com- 
panhia. _ 

Diz-se aqui nestes papeis que os estatutos forao ap- 
provados pela assemblea provincial, mas em que termos? 
Nao so sale qual d a natureza desta sociedade, seus es- 
tatutos era preciso que fossem approvados pelo governo. 
E' principio reconbecido que a approvacao dos estatutos 
das sociedades depende do governo, ainda mesmo na hy- 
potbese de perlencer as assembleas provinciaes a crea- 
cao da sociedade. Portanlo, parecia-me convemente que 
sobre esta resolucSose pedissem informacoes ao governo, 
e vou mandar a mesa urarequerimento para que soli- 
cite-so do governo informacoes sobre esla sociedade, e 
particularmente sobre a organisacao que oila torn. 

Veiu entao a mesa o seguinle 
Requerimento. 

« Requeiro que so pecao informacoes ao governo sobre 
os termos em que esta o hospital, se esta approvado pela 
assemblea provincial e particularmente sobre a natureza 
e organisacao da sociedade que o maniom. — jVargue- de 
Olinda. » 

Foi apoiado o entrou em discussao, ficando entrelanto 
suspensa a da materia principal. 

O SR. YASCONCELLOS (pelaBrdem):—Esle reque- 
rimento pOde ser admittido, apezar da reforma do nosso 
regimen to yolada no dia 11 do corrcnte ? 

O Sr. presidente:—Eu entendo que o que o regi- 
menlo diz a respeito de reque.rimentos pedindo infor- 
macoes nao tem applicacao nenhuma ao caso de que so 
Irata. 

O Sr. Yasconcellos :—Per46e-me; V.Ex. naotenha 
por impertinente a pcrgunta que fago, anlorisado pelo 
regimen to provisorio da casa. Segundo a sua disposicao, 
que ainda hoje V. Ex. leu, nao se apresentara requeri- 
menlo nenbum, sob qualquer denominacao quo seja, 
antes da votacao das leis annuas e da reforma^eleitoral. 
E' claro que a reforma, emenda ou disposicao regula- 
mentar quo vigora hoje probibe requerimcnlos sob 
qualquer forma. 

O Sr. presidente :— Nao so pdde entender isto em 
rclacao a um objecto que esta em discussao. 

O Sr. Yasconcellos;—Seria assim conveniente; mas 
Y. Ex. consinla uma obsorvacao que me parece de muilo 
peso. Todo men eraponho tende a observav-se a deli- 
bcracao que se tomou. 

O fun da emenda quo passou no dia 11 do correnle e 
impedir a justiflcacao e a discussao de urgencies que pu- 
dessem impedir a adopcao das leis annuas e da reforma 
elcitoral. Ora, os requeriraentos de adiamento teem dis- 
cussao, podem ser combatidos : prestao-so, porlanto, a 
inutilisar a disposicao que o senado ba pouco inseriu no 
regimento. Ja so vd que, qualquer que seja a delibera- 
raode V. Ex.,eu nao me opponho aella; mas conlcnto- 
me cmmolivar o meu volo contra o requerimento, o en- 
tendo quo nao pdde ser elle admiltido, porquanto o re- 
gimento ou reforma, ou regimento provisorio, emcn a, 
como melhor nome tenba, probibe os requenmentos e 
nrgencia, de adiamento, e os requeriraentos para omer 
informacoes, uma vez que nao estejao votadas as lets 
annuas; e ainda nao chegou a nossa casa a let do orga- 
menlo. (Apoiadns.) 

O SR. PRESIDENTE:—O requerimento de adiamento 
fui apoiado, e, uma .vez que foi apoiado, nao pdde dei- 
\ar do ser disculido bavendo quem peea a palavra, por- 
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quo o reginionto, prescrevendo a marcha que se devese- 
guir na di.ccassao}estabelece arcgra de que esia pdde scr 
adiadaera qualquer estado em que se ache.O que o sena- 
do teveem visla, approvandoo requerimenlo a que o Sr. 
senador se refcre, foi evitar que com os requer/mentos 
de informagOes e de urgencia, apresentados no priniipio 
da sessao, se tomasse grande parte do tempo deslinado 
para as materiasdaorderado dia,e nao atlerar o processo 
estabelecido para a discnssao deslas materias. E' assim 
ao menos que o entendo. 

() Sr. Souza Ramos: —Entenderauito bem. 

\ asco.ncellos: —Eu entendo de modo di- 

At< 1 A JCilu ulj auuo 1 u UL I860. 

0 SR. 
verso. 

requeri- 

O Sr. presidexte : — Porlanto, nao bavendo mais 
quem pera apalavra, fica prejudicado o requerimenlo por 
falta de numero para so votar, e continua a discussao da 
proposirao. 

0 Sr. viscoxde de Jequitinhonha ; — 0 
memo lica prejudicado? 

0 Sr. presidexte : — Sim, senhor; e, como nao se 
pede a palavra sobre a proposieao, dcu a sua discussao 
por encerra Ja. 

0 SR. \ lA.WA (pela ordem):—Esta proposirao nao 
pudo scr approvada depois do que disse o Sr. marqucz 
de Olinda; eu queria fazer um requcriracnto, afim de que 
e!!a fosse remettida a uma commissao. 

PBESIDENCIA 1)0 SR. SUXOEL ICNACIO CAVALIANTI 
DE LACCr.DA. 

A's 11 horas da manlia, feita a chamada, atharao-se 
presenles 20 Srs senadores, fallando com causa os Srs. : 
Diniz, barSo de Coligipe, baraode (Juaraim, Paula I'es- 
soa, Mendes dos Santos, GansansJo do SinimKl, I'"er- 
nandes Torres, marquez de Caxias, marquez do Mont'- 
Alegre, visconde de Albuquerque e visconde de Itabo- 
rahy; e sem ella os Srs. JJoniz, barao de AHonina, 
barao de S. Lourenco, barao de Muritiba, Souzalrranco, 
Queiroz Coulmbo, Souza Queiroz, Vasconcelloi, 1'aula 
Albuquerque, Miranda, Vieira, Pimenta liueiic, Sil- 
veira da Motta, Fouseca, Mafra, marquez de Abrantes, 
marquez de Olinda e visconde de Jequitinhonha. 

0 Sn. presioente declarou que nao podia ha\er ses- 
sao por falla de numero para formar casa, e ccnvidou 
os Srs. senadores presentes para trabalharem n>s corn- 
missiles. 

ii Sa. presidente:—Ainda quefizesse o requerimen- 
td. file hcana tambem prejudicado, porque nao ha casa. 

• > Sr. D. Manoel: Ahi cst.i o absurdo dareforma- 
j aestao conhe -endo as bellczas da reforma do regimen to 
esta obra pnma ! * 

0 Sr. presioente deu para ordem do dia daseguinte 
sessao : 

Discussao da redaceao que se acha sobre a mesa ; 
Votacao sobre a proposifao, enja discussao ficou en- 

cerrada; 
1J e 2a discussao da proposifao da camara dos denu- 

ados mandando continuar em vigor, dnranle a proxima 
ieg'sJatnra, o decreto n. 072 de 13 de setembro de 1852 
que marea o subsidio dos depulados a assemblea geral' 

e volt" ; P:,ra aS dcsPezas de viagera de viuda 
2» discussao da proposifao da raesma camara autori 

sando o governo para reformar a labella das maiorias dos 
offictaes combarentcs da armada, com o narec r A. c 
missao de marinba e guerra; e ' C<"" 
designadas, accrescendo : 

7311 KCHsito 
EM 25 DE AGOSTO. 

PRESIDENCIA 00 SR. MANOEL ICNACIO CAVALCA.NH OE 
laceroa. 

Sumiiario.— Expediente.— Ordem do din—Redacfao. 
Approvafao. - Dispensa das leis de amort zaf3o. 
ApprovafJo. Subsidio dos deputados. Passa «ra l" 
discussao. Oiscursos dos Srs. visconde de Jequitinho- 
nba Feneira Penna, Carneiro de Campos, Panlas, 
D. Manoel, Souza Ramos c presidente do corselbo. 
Passa em 2» discussao—Maioria dos olliciacs cOmba- 

da armada. Passa a 2a discussao —Nav^afao 

discus""1 111 d0 1510 de Ja,leiro- KncerrameUlo da 

sa-oA Lundo'prrcmes^O Srs0 wZws™ abril'a 

sj-iXr * 23'2i jo '«»> - 
0 SR. 1° secretario deu conta do seguinte 

expediente. 

as outras materias ja 

sslisiiss 
3a discussao das proposifdes da refferida camara • 

comedendo duas lolenas em boneficios das obras do bosni' 
ul do Santa Casa da M.sericordia da eidade da Cacboii- 

nhA. t ' TC end0 ,luas l0,L,rias Para acondusSo das obras da ordem terceira do Carmo da cidade do Ouro- 

Dous avisos do mintsterio dos negocios do imPcrio 
remotlendo um dos aulograpbos de cada uma das feso- 

, lufOes da assemblea geral, .rue annrovin n 3,'eS0 

nual de POOOjj eoncedida d viscoXssl de a a''' 
de 240S eoncedida ao guarda nacionaTubaido Ttu.: 
b.andao; nas quaes resolufdes Sua Wagestade o Ptlno- 
radorconsente—Ficou o scnado inteirado, e mand.u-se 
commumcar a oulra camara. manafu so 

Um ollicio do 1" secretario da camara do. ,1 
acompaiiliaudo as seguinles 5 deputMlos, 
EMEXDAS FEITAS EAPPROVADtS PELA 

putados ;( proposta no poupr rvto, 1)08 "E" 
DESPEZA E 0R5A A RECEITA I < 
exercicio de 1861 a 1862. 

) OUE FI.'A A 
'MPER 10 pAP.A 0 

A assemblea geral decreta : 

CAPITULO I. 

Levaatou-se 
tarde. a sessao a 1 bora e iO minntos da 

despeza cerai.. 

■Ac. 

1 
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gocios do iuiperio c antorisado para dospender com os 
objcctos designados nos scguin es paragraphos. Emvez 
do 10,670:563^800, diga-se—10,096:08",1800. 

. Ao | 11 —accrescemc-se —ficando desde ja sup- 
priraido o logar do ajudante do jmrleiro, e passando o 
ordcnado dcsto para o portciro, a tilulo dc grauficacao. 

. Substitua-se o | 25 da proposta pelosdous seguinlcs; 
. 5 05 Garanlia do juros as estradas do ferro e do ro- 

tlagem, 634:3188194. 

" 1 ^ °b«Tfl,r
bl,CaS SeraeS e aUxili0 provin- ciacs, 605:3188800. 

Substilua-se o | 26 da proposla pelos dous sc- 
guiotes: 

. | 27. Correio goral, 600:000,1 

is »•"=-"'» ■ 
. Os || 27 a 33 da proposta passao a scr 29 a 'r. 
. O | 3i da proposla passa a ser 36. e accre^n- 

— conformo a labclla A.—R cm 
dica-se—130:000,1. em V" ^ 180:0005. 

r. O I 35 da proposta passa a scr 37. 
.0 | 36 da proposta passa a' ser -ir p 

A-0005, diga-se—20:000,1. vez de 
' . o paragrapbo quo trala de soccorros rmw 

ll.oramenlos do eslado sanitario toma a nuill 'r -'s f me- 
. j 40 (additivo). Para comedo da edifi ^0 ' 

dacio imperial, 150:0005- ' dificafao do um 
"' ■'l Os |i 39 c 40 da proposta passao a ser 41 „ 

- O I il da proposta passa — . - 41 e ^2 
10-0005. diga-se—16:000,1. 

.01 12 da proposla passa a ser 44 

. O 1 31 Ja proposta passa a ser 48 

a ser 13. Em veid, 

UUMCIPtO CUUTE. 
. O I 38 da proposla passa a ser 49 
. O | 43 da proposta passa a ser 50 " 
.01 44 da proposta passa a ser 51 
. O I 48 da proposla passa a ser 5o' 
, O I 49 da proposta passa a ser Vt" 
. o I 50 da proposta passa a <*,. 5,, 
. O I 51 da proposta ,«Ssa ^ 

354:6045 1.336.128/ 00' Kln iez de 
. O I 52 da proposta passa a S( r 
. Art. 3.° 0 imnistro e secretario decsi . 

j., jusliffa ^ autonsado naia ,i„„. dos 
986:1675494, dig^^^^ndcr, etc. 
S 3" accrescente^c^ •08?:lG7,1i94. 

cios 
vcZ.dAo' I 3° accrescenie-se U';^?:.1815494. 
...0005 Para d00rdrnado U a .a 'l^-'tia do 
tvero Amonm do Valle, lla forma da If eSembargador „„.nibro de 18o/. ua 'er n. 039 ,1.. ao%otem^ 

507:1^ 
Ao i 80, em vez de-48l.lg 
1945- ' *■ "diga- 
Ao S U accrescente-se der.ois das 1 . 

-..../.c r» nrovisnrp«    uaS palavr, 

039 de 26 

litados para estudarcm no seminario americano em Homa. 
E emvez de 171:6005, diga-se—191:6005. 

■ Art. 4° 0 ministro e secretario de estado dos ncgo- 
cios eslrangeiros e antorisado para despender, etc. Etn 
vez de 961:9005041, diga-se - 924:5005641 

• Ao | 4° da proposta —em vez de 19:2805, 
diga-se — 15:8805- 

■ 0 | 7° da proposla — supprima-so. 
« 0 | 8° da proposta passa a ser 7.° E cm vez de 

50:0005, diga-se— 40:0005- 
• 0 | 9" do proposta passa a ser 8.° 
• O § 10 da proposta passa a ser 9.° 
• O | 11 da proposta passa a scr 10. E cm vez de 

80:0005, diga-se— 50:0005. 
• Art. 5.° O ministro c secretario dc estado dos nc- 

gocios da marinha e aulonsado para despender, etc. 
Em vez de 7,071:2785973, diga-se— 7,169:7935184. 

• Ao | 12 - em vez dc 1,166:4115749, diga-se — 
1,404:9255900. 

■ Ao | 22—accrescente-se—sendo desde ja SO-.OOOg 
para conlinnafao do cies do Yaradouro, e 30:0005 para 
0 mellioramenlo da barra do rio Mamanguape, na pro- 
vincia da Parali yba do Norte. hem vez do 686:7045900, 
diga-sc — 746:7045900. 

Art. 0.° O ministro e secretario de estado dos ncgocios 
da guena e antorisado para despender, etc. 

• Ao | 3° depois das palavras — e conselbos admi- 
nistrativos—accrescente-se—licando approvadaa creavAo 
do bboralorio pyrotechnico do Campinho. 

• Ao | 5° depois da palavra militar — accros- 
cento-se—ficando approvada a creagao da escola do tiros 
estabclecida no Campo-Grande. 

• Art. 7.° 0 ministro e secretario de estado dos neco- 
cios da fazenda 6 antorisado para despender, etc. .— j.- 
em vez de 16,318:1425111, diga-se—14,818:142gllb 

■ Supprima-se o | 4° da proposta. 
CAPITULO II. 

n E C E 1T A G E IV A L. 

• No art. 8" — em vez 1,6 46,659:6515, diga-se  
49,659:6515. 

, At0 ait (jo supprima-se o § Ao da proposta. 
. | 4C. Em vez de 8 %, diga-se 12 desde ja 

sendo applicado 1 % ao fundo capital dos Monies de Sod 
corro que o governo designar. 

• I 47 da proposla. Em vez de 8 %, diga-se — qo 0 
desde ja. 

« Allere-se a nunieracuo dos paragraplios de 45 eru 
diante. 

- Supprimao-se as quanlias em quc sao ore-ados 0, 
diversos titulos da receita. 

CAPITULO III. 
.. . gcracs c provisores — as Palavras vi-.. 

' (leSllU''til c0"1 as ca"'edraes c, . ..i • ,S ' C0lnPreliendiili 
f. V-n- e C"-Vlb;i' s""Jo 30:0u0fi b,Jos <ias dioceses ' 

ios ePiscopaes, al"^1d "ecaZPar;J rcl«^ de Dal l1 .O do paramenlos, c c.i..i . "''e as . P 
c0"l'-i'a5tic;n dos bispados "no f^entos jg0 '0UV| 
eCCi "diga-se--98

n^- K em ^ 
* . s 1 ■>—accres""-- u'1 

ev 
y3; 

r'(>-ooo,d;:;';:r(las ^oceses de 
adlaA on. er^r- de pa,f! as n-houver, 

em (aoiaras 
vo s 12—accresccnte-sed.?' I >eZ Je~ 

Jmiito dos lentes do seminario"ei"idos 10:0one I':lb miforniidade da lei n. 1 040 h 1SC"pal de s Para 

^8:000,1 para o ^minaVio^de setemb^'?' 
jo Ama70naS' 0 0?^' ''ue scrao dest^' fa provinc'ia 
^„sionU«as quo os b.spos do imj^^f^com ^ 

• An. 
risado ; 

I 1. 

11 

msposigoEs geuaes. 

(additivo). 0 governo fica" desde ji a auto- 

Paracobrar nas alfandegas do imperio ate 
tim do exercicio da presente lei uniimposto ad,iicionaI d 
2 ate 5 % sobre o valor das mercadorias despachadas parii 
consnmo, conforme a sua qualidadc c os direitos a que 
estejao snjetoi. ^ fim jo exercicio da presenu, 

lei o imposto addicional de 2 % sobrc a exportatJo j 
portos "strangeiios dos prodnctos nactonaes, actual^1 

^ fL; i eitos do 5% dc exporlatao.comecandnT"10 suieitos a direitos . 
cobranca do 1" de Janeiro de 1861. 

a sua 
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. | 3.° Parasubslituir a pcna eslabelecitla pelo alvara 
de 9 de junho de 1809, e art. 17 do rrgulamento 
n. 151 de 11 de abril de 1842, poruma mulla de 10 a 
30 % do valor doescravo reparlidamenle enlre o vende- 
dore comprador, a qual sera imposta pelo chefe da esta- 
cao fiscal eni'arregado da arrecadacao do imposto. 

. | 4.° Para sujeitar, qnando julgar conveniente, ao 
pagamenlo dos direitos de consumo oscouros, xarquese 
mais productos do gado, imporlados pelo interior da pro- 
vincia de S. Pedro do Rio-Grande do Sul, de qnalquer 
porto do Estado-Oriental, ou dos oulros estados limilro- 
phes, para sercm consumidos no imperio, e para inipor 
direitos de transito sobre os mcsmos generos destinados 
para oestrangeiro; ficando neste caso revogado o art. 25 
da lei de 18 de setembro de 18'i5, na parle rclaliva as 
frontciras qne julgar conveniente. 

. | 5.° Para substiluir o imposto de 2 % de cbanccl- 
taria, estabelecido pelo art 9° § 2° da lei de 31 de outn- 
bro de 1835, (JOr uma mulla ale 4 %, nunca excedcndo 
de 600S, sobre o valor do pedido nas arcoes civcis on cri- 
mes, civclmenle intentadas, e rcalizavelmcnte nos casos 
de rccnrso de appellafao; gnardadas porcm as iscncues 
estabelecidas no art 1° || 1° e 2° do decrelo n. 150 de9 
de abril de iai2, e art. 8" Jo de n. 413 de 10 de junho 
de 1845. 

. | 6.° Para realizar a venda dos propnos nacionaes 
que forcm Jesnecessarios ao service publico. e qne na'o 
derem urn rendimento, pelo menos, equivalente as des- 
pezas de sen custeio e ao juro correspondenle ao sen 
valor. 

■ J 7.° Para aforar os terrenes de alluviao, onde 
cxislirem marinbas, e bem assim os alagadicos on ler- 
renos devolutos encravados nas povoacues ou sens ar- 
redores. Esta disposicao fi<a exlcnsiva a quaesquer 
outros terrenos devolutos nas mesmas condifoes. 

. | S." Para aforar ou vender, na conformulade da lei 
n. 601 de 18 de setembro de 1850, os terrenos pcrlcn- 
centes as antigas missQes e akleas dos indios que cslive- 
rem abandonados, cedendo todavia a parte que julgar 
conveniente para a cullura dos que nelles ainda perma- 
necerem e o requcrerem. 

. | 9.° Para alterar ate o fim docorrenle anno civil o 
syslema de arrecadacao do imposto do scllo, decrelado 
nao so nas leis de 21 de oulubro de 1843, 18 de setem- 
bro de 1845, 15 de junho e 6 de setembro do 185 », c 17 
de setembro de 1851, como no decreto n. 0C3 de 6 de 
setembro de 1852; observando-se nessa alleracao as se- 
guintes disposiffics: 

• 1." As laxas do sello proporcional poderao ser elc- 
vadas ate o dobro das estabelecidas nas leisanteriorcs, c 
comprehenderau em geral todos os conlralos, titulos e 
papeis que centivercru promcssa ou obrigacSo, e dislralo 
ou exoneracao de obrigacao aliim dos mencionados no 
art. 12 | 1'' da lei de 21 de outubro de 1813, c no rc- 
gulamento de 10 de julho de 1850. 

« 2." As taxas do sello fixo serao elevadas de 100 ate 
200 rs. por cada meia folba de papel, segundo o scu 
formato, igualailas as de todos os papeis forenses de quo 
trata o art. 34 do rcgulamenlo de 10 tie julbo de 1850; 
ficando a clla sujeitosom geral, nao so os papeis e docu- 
mentos que actualmentc as pagao, mas lambem todos os 
que fizerem parte, forem juntos on appensos a proccs- 
sos administrativos ou judicianos, c todos os rontratos 
titulos c papeis de que trata o paragrapbo antecedente e 
que nao esliverem sujeilos ao sello proporcional. pa- 
gamenlo das novas taxas sera obrigatorio do 1" de Janeiro ! 
dc 1861 em diante. I 

• 3.' A rcvalilacuo de que trata 0 art. 13 da lei I 

I n. 939 de 26 de setembro de 1857, quo flea revogado, 
i sera regulada p.; I a rnantdra seguinte: 
1 • 1.° Os documentos ou papeis de qnalquer especio, 

sujeilos ao sello proporcional, apresentados em juizo ou 
.is auloridades e.reparlicfies publicas, que o nao live- 
re m pago nos prazos estabolccidos nos regulamentos tlo 

1 governo, deverad pagar 5 % do respeclivo valor ate a 
1 vespera do venciraento, e 10 % depois de vencidos. Se, 

port'm, dcnlro dos prazos estabclecidos bouverem pago 
um sello inferior a taxa devida, ficarao sujeilos a rcvali- 
dacao, pagando o triplo da difierenca entro o dilo sello e 
taxa ale a vespera do vencimenlo, c o sextuplo depois 
delle. 

• 2.° Os titulos e papeis sujeilos ao sello fixo que nao 
forcm sellados no devido prazo serao revalidados, pa- 
gando um sello dez vezes maior do que o marcado nas 
rcspectivas tabellas, c o quadruplo da iliffercnca quando 
bouverem pago taxa mcnor que a devida. 

■ 3.° As transferenctas das apolices da dlvida publica 
e quaesquer lelras de cambio ou da terra sacadas pelo 
governo e seus agonies a favor de parlicolarcs ficao su- 
jcitas ao sello propurcional. 

• § 10. I'ara substiluir o imposto estabelecido pelo 
§ 2° do alvara dc 20 de oulubro tie 1812 e altcrado 
pelo art. 8° § 4° da lei dc 22 de oulubro dc 1836 o 
art. 10 da de 21 de oulubro de 1843 por uma taxa que 
devera comprebender lodas as industrias e profissCes quo 
forem exercidas nas dilTereiitcs cidades c villas do impe- 
rio, com exccpcao sdmente das que pcla nalureza privilc- 
giada das respeclivas funccOes, ou pela reconbecida in- 
sufiiciencia e penuria de seus recursos nao a deverem ou 
pudcrcm supportar. 

• A referida taxa sera cm parte fixa e cm parte varia- 
vel; assentando a fixa sobre a naturcza, classe e condi- 
fio das industrias e profissoes, e imporlancia commer- 
cial das cidades e villas em que forem exercidas; ea 
variavel sobre o valor lucralivo do predio ou local cm 
que funccionarcm. Uma e oulra serao cslabelecidas pelo 
governo; nao devendo, porem, exceJer a taxa variavel 
a 10 %, quando se der ao mesmo tempo o pagamento da 
fixa, e a 20 % no caso conlrario. 

• |11. Para fazer as opera cues de crcdilo nccessarias 
para cumprimcnlo dos conlralos dos cmpresliinos exter- 
nos de 1824 e 1843. 

■ | 12 Para augmcnlar o pp<soal da secrelana de 
estado dos ncgocios da fazenda com mais um primeiro 
official e dous scgundos. , . 

« % 13. Para desapropriar a camara municipal da 
curie o dominio directo dos terrenos Jesnecessarios do 
Jardim Itotmico da Lagua de Rodrigo do Freitas, conti- 
nuando cm vigor a autorisacao conferida pejo art. 11 
| 2° da lei n. 719 de 28 de setembro de 1851 • 0 pro- 
ducto da dita desapropriafao fard parte do patumonio 
da mesma camara, e sera empregado cm apolices da di- 
vida publica, na Wrma do art. 49 da lei n. 828 de 17 de 
setembro de 1851. 

• 5 14. Para pagar ao Flanco do Rrasilos2,000:000/1 
do papel moeila que rcsgatar dnranle o cxerctcio desta 
lei, cniiltindo apolices da divida publica dc 6 " n 011 fo- 
zendo qnalquer outra opcracao de crcdilo que enlcndcr 
mais vantajosa, se com o producto da renda publica nao 
pudcr realizar o dilo pagamento. 

• | 15. Para mandar satisfazcr em apolices da divi,la 
publica interna, na forma do art. 38 da lei dc 0 n0- 
vembro de 1827, os conbecimentos da mosnia divida, 
sempre que por circumstancias exlraordmarias n.to sej i 
l»os^ivel o exame e tlscalisacSo dos respectivos titulos do 
lliesouro nacional. 



SESSAO EM 25 DE AGOSTO DE 18C0 241 

• | 1G. Para contratarcora oengertheiro Henry Law, 
ou com quem mais vantagens offerei er, a construcvao ile 
urn segumJodique na illiarlas Cobras para o scrvico tla 
raarinha de guerra e mcrcanle, nao exccdendo o scu 
cuslo a 855;000g. 

• | 17. Para dcspender ale 100;000S com a des- 
apropria{So dos predios conliguos aos arsenaes da liahia 
e Pcrnambuco. 

• | 18. Para despendor ale 250:000,? com a con- 
slrucfao de uma ponte quc ligue o bairro de Santo Anto- 
nio ao da Boa-Vista. 

« | 19. Para dcspcndcr com a conslrucgao de cdifi- 
cios proprios para a faculdade de direilo do Recife e 
medicina do Rio do Janeiro as quanlias para isso con- 
signadas no art. 1G || 7" e 8" da lei n. 939 de 2G de 
setombro do 1857. 

« | 20. Para despcnder a quantia necessaria com a 
continuacao do cxame da navegabilidade a vapor no rio 
de S. Francisco da Gacboeira, de Pirapora para cima. 

« | 21. Para coder uma parle do teirono nacional 
denominado Jatoba, exlrcrno das fazendas Grande e Bo- 
queirao da provincik do Piauhy, ofim de scr edificada 
nello a igreja matriz da freguezia de S. Joao do Piauhy. 

« % 22. Para conceder fora das zonas das fronteiras 
na provincia do Amazunas, c nas que se acbao nas racs- 
mas circumstancias excepcionacs, terras e campos devo- 
lutos para a criac&o do gados, sob a condirao de pagarem 
os concessionarios o respectivo preco logo que laes ter- 
ras e campos forem medldos e dernarcados, na forma da 
lei n. C01 do 18 do setembro de 1850, reverlendo para 
o dominio nacional, com perda das bemfeitorias exislen- 
tcs, os terrenos concedidos se os concessionarios ou seus 
successores nao quizercm ou nao puderem pagar a ira- 
portancia dos mesmos terrenos, calculaila segundo a base 
daCitada lei. Essa conccssSo, porem, naopodera excedcr 
em terras do cullura a meia legua quadrada, e cm cam- 
pos de criar a tres legnas para cada concessionario. 

• % 23. Para conceder a ordem terceira de Nossa Se- 
nliora do Carmo da tiupcrial cidade do Ouro-Prclo o uso 
perpetuo da banqucta de caslicacs de prat* que perten- 
ceu a cxtincla confraria do Senbor do Uomfim, outr'ora 
erecla na capella de mcsma ordem. 

« § 21. Para mandar pagar ao vigario geral do Baixo 
Amazonas a competente congrua, satisfazendo-lhe ignal- 
menle o que della Ibe seja devido. 

« % 25. Para desapropriar as nasccnles de agua que 
forem necessanas para o abastecimonto da cidade do Rio 
do Janeiro. 

« 5) 2G. Para comprar terrenos nas proximidades das 
eslradas de ferro para o eslabelecimento de colonias; fi- 
rando para esso fun em vigor o credilo concedidu pelo 
docreto n. 885 de 4 de oulubro de 185G, concedendo aos 
nacionaes quc se cstabelecerem negsas colonias, nas ja 
creadas, ou em outras quc para o fuluro se crearcm, os 
mesmos favores do que gozio os colonos cstrangeiros. 

• % 27. Para auxiliar a empreza de navegacao a va- 
por cnlre as lagoas da provincia do Alagiias com uma 
subvencao de 30;0005, conccdcndo-lhe para esse fim os 
favores quo forem neccssarios. 

• $ 28. Para encampar o contralo feito com a com 
panhia do commercio o navegacao do Mu ury, indemni- 
sando os sous accionislas do capital das rcspectivas ac- 
coes, e applicando para esso fun o producto do cmprcs- 
limo contrahido em virlude da lei n. 1,011 do 8 de junbo 
do 1859. 

• ^ 29. Para mandar desde ja exlrabir al4 12 lote- 
rias para cumprimento do contrato celebrado com a em- 
preza lyrica da c6rtc por decreto de 12 de marco del858, 

podendo tambem lesdc jarescindir o mesmo contrato 
de accordo com a refenda empreza. 

« | 30. Para contratar a demolicio domorro do Cas- 
lello com a companliia ou emprezario que mclbores con- 
dicues offerccer, deiaixo das seguinles clausnlas; 

« l.a Dous tcrcos polo menosdo capital cm quefor or- 
Cada a einjircza deveraO scr levantados fdra do imperio 
sem compromisso tlgum do governo imperial relativa- 
nienleaos juros e amortizacao do mesmo capital. 

« 2." 0 governo cedera ao emprezario, a litulo gra- 
tuito, os propiios nacionaes siluados no dito morro, 
assim como os tenenos resultantes da demolicao e des- 
aterros sobre o nur, cxceptuando dostes OS neccssarios 
a cstabelecimen'os e logradouros publicos. 

• 3." 0 estado podera concorrer com algum auxilio, 
que nao cxceda a 1,000:0005. prestado pela fdrma que 
o governo julgue mais conveiiicnte, para as despezas 
de desapropriagao das propriedades parliculares compre- 
tiendidas no pcriuelro do piano approvado pelo mesmo 
governo. 

• 4.11 Serao isailos do pagamcnto da siza o decima 
urbana, durante o prazo do 20 annos, os terrenos e pre- 
dios que ficarem centro da area da concessao, bem como 
as desapropriacdes de que Irala a clausula antecedenle. 

• 5.a Gozarad de despacbo livre de direitos os ins- 
trumentos, macbiias c matcnaes quo os concessionarios 
imporlarem tie poizes estrangeiros para as obras cspeci- 
ficadas no seu cortralo. 

• C.a Adispos fao do art. 8° da lei n. 80G de 23 de 
setembro de 1854 e exlensiva as desapropriacoes a quc 
se rcfere o presente artigo. 

• | 31. Para mandar proceder aos exames necessarios 
a dcsobstrucvao di barra do rio Cunbabu e canalisagao 
do rio Ceara-mirim, na provincia do Rio-Grande do 
None, c para fuzer realizar esses mclboramentos sem 
augmento de despeza, alein da dccrelada pelas competen- 
tes vcrbas. 

• | 32. Para alliviar do pagamento do imposto de 
5 "i on meia sita pela compra dos vapores Guarany, 
Rio-Pariense e Corm'o a companliia Jacuhy. de nave- 
gacao a vapor na provincia do S. Pedro do Rio-Grande 
do Sul. A isencfb do dito imposto so estendera as com- 
pras quc por espco de 10 annos fizer a mesma com- 
panliia do barcos de vapor que se dcslinarem e effecli- 
vamente se emiregarem na navegacao fluvial da dila 
provincia. 

Art. 12 (addil.vo). Ficao desde ja em vigor as se- 
guinles disposifCcs: 

| 1.° 0 decreo n. SCO de 14 de outubro de 1843, 
que extinguiu c vinculo de Jagnara cm Minas-Geraes , 
sera observado com as alleracOes que se segnem: 

1.a 0 preco dis arrematacoes dos bens poderd ser pago 
a prazos, mediarle lianca idonea, conforme for ostabelc- 
cido em regulamento do governo. 

2.a 0 prazo das lelras nao cxcedcra ao tempo fixado 
no art. 4° da lei n. 586 de G do setembro de 1850, li- 
cando a fazenda publica cxoncrada pelo ado da venda 
de qualquer responsabiliJade, salva a disposicao do ait. 
10 do decreto n. 528 de 22 de agosto de 1847. 

3.a Os bens quc nao forem arrematados por falla do 
licitanles poderto ser arrematados, dividindo-se, como 
mais convenicnte for, assim para a arrematacao, como 
para o arrendamento, as fazendas em sesmarias e eslas 
em lotes, c podendo o governo fazer arrematar a todo o 
tempo os bens irrcndados, dando prefercncia tanto por 
tanto aos arrcmlatarios. 

i.a Nas arrcmatacOes poderao lambera ser distribui- 
01 
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das as differentes especios de bens pelas diversas fazen 
das e sesmarias, conio mejlior convier. 

| 2- Ficao isentas das taxas respeetivasascarrocinhas 
da Santa Casa da Misericordia da Curie, deslinadas acon- 
duci;ao para os comiterios dos cadaveres dos pobres entcr- 
iados gralnitaraente, assim cdmoas empregadas no trans- 
porte dos enfermos pobres para o hospital geral e deste 
para as enfermarias externas. 

| 3.° Os btliietes de lolerias premiados e nao recla- 
wados prescrevem no ftm de einco annos, contados do dia 
em que forem recolhidos os valores correspondentes aos 
cofres pubbuos. 

| 4.° Todos os proprios nacionaes que esliverftn a dis- 
posifao dos differentes ministerios deveraO ser mencio- 
nados annualmente nos respeclivos relatorios, com de- 
elaracao do servico em que se ucbao, se publico ou par- 
tieular, eneste caso se por loeacao ou eoncessao gratuila. 
A despeza com os proprios nacionaes que esliverera ao 
scrvtfo dos differentes ministerios correra por con la da- 
quelle que os utilisar, e sera paga pela verba—obras 
pabaeas — do mesmo minislorio. 

§ 5.° Os parochos coilados o os vigarios geraes estiio 
eomprehendidos para o pagamcnto dos respeclivos direi- 
tos no ^ 3° da tabella annexa a lei n. 243 de 30 de no- 
vembro de 1841. 

^ 6.° 0 art. 37 da lei n. 243 de 30 de novembro de 
18-il comprehende a ordemde Pedro 1. creada purdecreto 
do 1G de abril de 1826, e os agraciados com distinc- 
e5es de quaesquer ordens honorificas do imperio serao 
obngados a satisfazer os direitos relatives a todos os 
grdos anleriores, comprehendidos na ultima graca. 

c § 7.° A disposicao do art. da lei n. 840 de 15 de 
s.Hembro de 1835 fica extensiva a compra e venda dos es- 
cravos, devemlo ser Iranscripto no titulo o conhecimento 
do pagamento do imposto de meia siza, o qua! sera desdc 
.■a oubstituido pela taxa Gxa de 405 P01" venda de cada 
escraro, ficando prohibidas, sob pena de nullidade, as 
cartas de ordens para ellas entre pessoas ausenles, e nao 
podendo ter efteilo nesle caso as referidas vendas senao 
por meio de procuracoes especiaes. 

• | 8. A demarcacao para pagamento do imposto da 
dccima urbana na corte, estabelecida pelo | 1° do art. 2° 
da resoluciiode v3 de novembro de 1832, e a que existe 
naquetle anno, feita pela camara municipal em virlude 
do art. 4° da lei de 27 deagosto de 1830. 

• | 9-'' Os offidaes das armas de cavallaria e infanta- 
i ia, que ja o erao era 30 de marco de 1851, serao promo- 
vidos por anliguidade, ostudos ll.eoricos ou merecimenlo 
amda quando carecao das habilitacoes scientificas de quo 
iralaa legislacaoem vigor, guardadas as segmntes recast 

« l.a Os ojliciaes das referidas armas elevados a^ssa 
t alegona depots de 31 de marco de 1851 serao promo- 
vidos quando pela legislacao em vigor c salisfcita a dis- 
posicao deste artigo. I lies couber direito a accesso ao posto 
immediato, na razao de dous tercos por anliguidade e 
am terco por estudos scienlificos. 

• 2.' Para o preenchiaaento das vagas nos postos 
dos offlctaes supenores nas differentes armas cuardar- 
se-ha sempre o equilibrio entre os principios de anligui- 
dade e merecimenlo. 

■ 3.a Fica entendido que as presentes disposigocs nao 
dispensao todas as outras condigGes cxigidas pela Icisla- 
gao vigente. 

' | 10. Ficao approvados os decretos expedidos pelo 
governo sob n. 736 de 20 de novembro de 1850, n. 870 
do 22 de novembro de 1831, n. 2,498 de 4 de abril 

f o r^o'i"'-,?; ,3 de29 d<! Janeiro del859, e ns. 2,548 e 2,549 de 10 e 14 de margo do corrente anno, quo re- 
formarao o thesouro elhesourariasde fazenda nas provin- 
ctas, e eslabelecCrao regrus para a tomada de contas dos 

hem?,TIT Para COr" a f;,2enJa P,lljlica' e assi"' 'am- oem a tabella annexa ao decreto n. 2,532 de 25 de fevc- 
retro deste anno, lixando os vencirneritos dos empreva- 
dos da olBcina de estamparia e impressao do tbLuro 
publico e OS vencimentos dos ernpregados da lypo-ra- 
pnia nacional estabelecidos no decreto n. 2,492 de 30 de 
setembro de 1859. Os ernpregados das recebedonas da 
corte e provincias da Bahia e Pernambuco perceberadia 
os vencimentos fixados na tabella B annexa a presento 
C1, OS quaes nao serao calculados dentro do periodo de 
res annos, contados da promulgagao della, para iquet- 

3 ?ue nesse l,r;'zo houverem de ser aposentados. A estes 
cTmnna9%TTTlll'7°,0rdenad0 d;l tabella junta ao de- creto n. 2,551 do 17 de margo do corrente anno. 

• i II. Ficao revogadas todas as Jeis, que teem 
concedido ao governo crcdilos especiaes para servi 

ids 31,5 nas propostas dc lets de orcamento, e aunullados os respectivos cro- 
duos ou sejao deflmdos ou indefintdos, na pane que 
nao h^er sido ou nao for despendida atd o fim do excr- 
cicto de 1808 a 1859, e que nao estiver sujeila a con- 

nhias• dev/nHn5 COm quafts,'ucr indlv4(Juos ou compa- n ' devendo o governo incluir especificadamente nas 
uturas propostas de lei de orgamento as sommas que 

forem precisas,taiito para occorrer aos mesmos servi, os 
omo para pagar os juros garanlidos as companhias das 

estradas dt ferro e outras emprezas industriaes, e quaes- 
quwsubvengOes com que se tenha obrigado a auxi- 

• Subslilua.ssoart.il da proposta pelo seguime: 
« Art. 13. Ficao em vigor todas as disposigoes das his 

de orgamento antecedenles, que nao versarom particular- 
mente sobre a fixagao da reccita o despeza, ou sobrc au- 
tonsagOes para fixar ou augmenlar vencimentos de ern- 
pregados publicos, para creagao de novas despezas refor- 
mas do repartigfles, ou de legislagao fiscal, e quo nao 
tiverem stdo expressameote revogadas. 

0 art. 12 da proposta passaa ser 14. 

1 fifi/T- ^ TTTd0S lJePutaJos' em 24 de agosto de 1860. 1 isconde de Camaragibe, vice-presidente —An- 
ton,oPereira Pinto, P secretario. — Candida Mendes 
de Almeida, 2 -Secretario. 

« TABELLA A—A QUE SE RBPERE 0 | 36 DAS EMENDAS. 

■ 5 chefesde secgoes, servindo um de 
presidente, a 5t4005 de gtatificagao. 

Comedorias a EGOOJJ. .... 
9 adjuntos a 3:0005. . . . , 
Comedorias a 1:6005  
2 desenbistas a 3:C005. 

« Comedorias a 1:6005. 
. Pessoal ao servico da commissaoVsn 

pessoas a 3005). . , 
. Comedorias a 2405 por pessoa. ." ' 
« j'orragens para 80 antmacs a 1205. 
« uemonta do material, etc., etc. 

27.0005000 
8:0005000 

82.4005000 
14:0005000 
~;20o5ooo 
3:2005000 

6:0005000 
4:8005000 
9:0005000 

17:4005000 

130:0005000 

• Visconde de Camaragibe, vice-presidente.—Anto- 
nto Pereira Pinio, 1° secictaiio.—Candida Mendcs de 
Almeida, 2° secretario. 
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TACKLI.A B. — DOS EMMECADOS DAS BBCBBEDOBIAS D8 
mo DE JANEIRO, BAI11A E PERNAMBL'CO, E SEES VEN- 
01MBNT0S. 
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Proposi$ao. 

« A asserablea geral resolve : 
« Art. 1.° Fica o govcrno autorisado para aposentar 

com' o ordenado correspondenie aos veRcimentos que 
actual menle pcrcebe e ao lcm[>o que tiver o cirurgiao 
Joaquim Jose-Alves de Albuquerque, cncarrcgado da 
ciifermaria de uiaririhada jtroviucia do Pernambuco. 

. Art. 2.° Ficao revogadas para csso fun quaesquer 
disposicdes em contrario. 

« Pa^o da camara dos deputados, em 24 do agosto de 
I860. - Visconde de Camaragibe, vice-presidentc. — 
Antonio Pereira Pinto, 1° sec.reiario. —Candida .Veri- 
ties de Almeida, 2° secrelano. » 

Foi a imprimir, niio estando ja impressas. 
Oulro officio do presideule da provincia do Mir.as- 

Geraes, remellcndo um exemplar do relatorio apresenlado 
no ado da abcrtura da assembly provincial, no dia 1° 
do corrente mez. - Foi remeUido para o arcbivo, 

Uma represenlacao da assemblea provincial de Minas- 
Gcraes, pedindo a creatao na capital da mesma provin- 
cia de um consellio de exames para os preparalorios que 
seexigirem nas faculdades e academias do imperio. — 
A' commissao do inslrucftio publica. 

Gomparecerao no dccurso da sessao mais 11 Srs. se- 
nadores. 

0 SR. VISCONDE DE JEQU1TINH0NIIA (pela or- 
dem) participon quo comparecfira bontem logo depois 
de ler o Sr. presidente declared© nao haver numero 
sufficiente para abrir-se a sessao. 

OHDEM DO DIA. 

REDACC.AO. 

Eulrou em discussao, e foi approvada sem debate, a 
rcdaccao do projecto do senado probibindo loterias o 
rifas de qualquer especie, nao autcrisadas por lei, para 
ser o raesmo projecto remoltido a camara dos deputados. 
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u ('\ Eslcs empregados pcrceberao a commissao de3 % 
pela arrecadagao dos impostos, sobre que nao ba mul- 
las, e a gratiScagao diaria de 4$ para cavalgadura, 
qnando forem incumbidos da cobranga nas freguezias 
tie fora da cidade. 

« ('") Abonar-se-ba a ostes a mesma commissao de 
.1 "/o, sendo a gratificacao diaria para cavalgaduras ar- 
bitrada pelos inspectores das tbesourarias, na forma do 
decroto n. 2,251 do 16 ds fevereiro do 1859. 

« Kisconcic de Camaragibe, vice-presidente. — 4n- 
lonio Pereira Pinto, 1" secretario. — Candida Men- 
dci de Almeida, 2° secretario. » 

Forao a imprimir. 
Oulro officio do nicsmo 1° secretario, remettendo a 

seguinte 

DISPENSA DAS LEIS DE AMORTtZACAO. 
Submeltida a votagao, por tor ficado oncerrada a 

3> discussao na sessao antecedente, foi approvada para 
snbir a sanccao imperial a proposigao da camara dos 
deputados dispensando as leis de amorlizacao para que 
o hospital portuguez erecto na cidade do Recife possa 
possuir o predio em que se acha eollocado e quaesquer 
oulros, nao excedendo o valor destes a 200:00014. 

SUBSIDIO DOS DEPUTADOS. 

Entrou em I3 discussao, e passou para a 2" sem de- 
bate, na qual entrou logo, a proposicao da mesma ca- 
mara mandando continuar em vigor durante a proxima 
legislalura o decreto n. 632 do 13 de setembro de 1852, 
quo marca o subsidio dos deputados ii assemblea geral, 
c a indemnisagao para as viagens do vinda c volta, 

0 SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA; - Sr. pre- 
sidente, diz o arligo que se acha em discussao. (Le.) 

Vejamos o decreto de 1852. 0 decreto de 1852 
diz. (Le.) 

Sr. presidente, eu adoplo a lei de 1852 c opponbo-inc 
aos || 1° c 2"; julgo quo nao sao necessarios. 0 | 1° 
diz. (Le.) 

Ora, cu ontendo quo nem o 11° nera o | 2° sao neces- 
sarios. Ate hoje tem-so cxccutado a lei de 1852 aqui no 
senado de rnodo a nao poder haver a mcnor censura rela- 

! livamente a disperdicio do subsidio. Eu nao posso anida 
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conceber qua! foi o motivo que tevo a camara dos Sr« 
deputados para adoptar o | 1» e incluir nesse paragrapho 
os senadores. Se alguma razao liouve que decidisse 
aquelia camara a adoptar a doutrina do | p, qualquer 
quo ella seja, nao podo ser applicada ao senado. 
Achandoeu, portanto, uma disposifao iuutil na lei pelo 
que diz respeito aos senadores, e nao podenflo descobrir 
qual o motivo por que a camara dos Srs. dcputados 
adoptou a doutrina do referido paragrapho para si, in- 
clino-me a rejeitar o artigo e a votar contra clle. 

Nao proponho emenda de suppressao, porque a maioria 
do senado pdde supprimir o paragrapho na votaeao e 

s PeC0 a v- Ex. quo, quando se tratar de votar este am go, divida  
O Sr. presidemte: — Sim, senlior. 
0 Sr. vuco.nde de Jequitinhoxha : —a doutrina 

do artigo da doutrina dos dous paragraphos. 
Contento-mo com o que tenho observado, e appello 

para a consciencia de todos os Srs. senadores; ella que 
dtga seporvenlura tern apparecido uma sd vez aqui no se- 
nado abuso que justifique a disposifao do | P pelo que 
diz respeito ao senado, que e dequem tenho conhecimento 
e pratica. 

Se acaso algura Sr. senador tivor conhecimento deste 
abuso, muito provavelraente o trari ao conhecimento do 
senado, e entao o senado decidira; a nao haver, a nao se 
ter praticado no senado facto algum que justifique a dis- 
posifao do | 1°, entendo quo nao se deve enxertar esla lei 
com semelhante paragrapho, e muito raenos se deve 
alterar uma disposifao que tem sido constanlemente man- 
dada por em execufao pelas outras leis, e esta faz o 
mesmo. 

Senhores, eu nao creio qne a doutrina do | p pudesse 
ser admittida e adoptada por aquelia camara, a nao ser a 
existencia do algum abuso; se a proposifao da camara 
dos Srs. deputados adopta a lei de 1852, porque nao 
a adoptou em todas as suas panes ? Porque quiz c 
votou restricfoes aquelia lei? Por algum motivo cer- 
tamente: ora, esse motivo eu o nao conheco exislente 
aqui no senado; logo, ou se ha de tirar da lei a pala- 
,ra, senadores—, ou se ha de rejeitar o artigo. Acho 
uiais propno, mats digno do senado, rejeitar o artigo, 
porque tamhem nao creio que seja necessaria uma "lei 
para fazer com qne qualquer abuso que lenha sido pra- 
ticado a tal respeito deixe do conlinuar a se-lo. Em ee- 
ral, Sr. presidente, a execugao desta lei depende das 
coramissoes da camara dos Srs. deputados e do senado 
formadas pelos membros da mesa; sao elles os que fazeni 
a folha, sao elles que a represenlao perante as camaras 
para serem appruvadas, sao elles por conseqnencia os 
responsaveis de qualquer abuso que se tenhaouquo possa 
>er praticado. Ora, se as folhas sao feitas pela mesa se 
sao depois-approvadas pelas respeclivas camaras, co'mo 
e possirei que abuso possa existir sem approvafao das 
camaras? Se existe, portanto, exists com esla appro- 
vafao. Pergunto eu: e neccssario que haja uma lei para 
|ue a> mesas, tanto da camara dos senadores, como da 
dos ors. depu.ados, deixera de praticar um abuso, e as 
camaras oapprovem? Entendo que nao, enlondo que e 
indigno.... 1 

0 Sr. Soiz.v Ramos : — Apoiado. 
0 Sr. visconde de Jequitinhoxha — concebe-lo. 

As camaras nao teem forca moral paraimpedir esse abu- 
so? Oh 1 Por isso eu r.ao posso dar o meu voto a este pa- 
ragrapho. 

Qualquer que seja o abuso, pdde sercorrigido pela ca- 
mara dos Srs. deputados; qualquer qtieseja o abuso, pude 

sercorrigido pelo senado; e porisso nao e neccssario quo 
venha uma let pdr emharafos, cohibir o abuso, forcar as 
duas camaras a praticar aquillo que d justo, a entrat 
dontro de seus deveres, a regular-se pela lei a 
nao estabelecer, em nraa palavra, patronato pelo que 
diz respeito ao subsidio. 1 

Desconhecendo, portanto, Sr. presidente, a milidade 
dos paragraphos, nao posso votar por elles, Nao mando 
emendo, de suppressao porque o senado pdde, rejeitan- 
do-os, suppnmi-Ios. 

0 SR I'ERREIRA PENNA : — Na sessao do 1857. 
Sr. presidente, votei contra uma proposifao da outra 
camara que a titulo de interpretacao da legislafao em 
vigor, mandaya pagar em prata o subsidio dos membros 
do corpo legislativo : pnmeiro, porque, importando isto a 
elevafao do subsidio ao dobro do que estava lixado na- 
receu-me evidente que de nenhum modo podiamos de- 
crela-la no pnmeiro anno da legislatura, delerminando 
expressamente a constituifao que o subsidio seja taxado 
no lira da ultima sessao da legislatura antecedente • so- 
gundo^ porque enlendi que, admittida semelhante inter- 
pretaeao, vina a recahir sobre o tliesouro puhlico um 
enorme encargo, era consoqucncia de reclamagocs de to- 
dos os funccionarios que ate entao houvessem recohido 
os seus vencimentos, nao em prata polo seu antigo valor 
mas em moeda depreciada. 

Ainda hoje, se se tratasso de augraentar o subsidio ou 
lena provavelraente do votar no mesmo sentido isto 6 
contra, nao porque desconhofaquanta 6 elle insufflcientc 
nas actuacs circumstancias do nosso paiz, mas porque 
extstindo no thesouro um deficit consideravel, e nao per- 
millindo o seu estado que desdeja concedamosa magistra- 
ura e a outras classes de funccionarios os meios ife quo 

carecem para^ sua subsistencia, entendo que os reprosen- 
tantes da nafao devem ser os primeiros a dar o exemnlo 
de desinteresse e resignacao.... 

0 Sr. I). Manoel:—Apoiado; isto naoadmitle questao. 
0 Sr. Ferreira Penna; - .... compartilhando a 

sorte desses outros funccionarios, ate que as circumstan- 
cias permittao que a de todos seja melhorada. 

Sc, portSm, Sr. presidente, tal foi o meu voto em 1857 
se no mesmo sentido leria eu do pronuncia lo hoje se se 
tralasse da questao, nem por isso posso concordar em 
que seja reduzido o subsidio actualmente fixado, como 
acontecera se passar o projeclo em discussao nos termos 
em que se acha concehiclo. 

Riz o | 10: (lendo) • Os senadores o deputados nao 
reccberau o subsidio senao desde o dia cm que Czerem 
eflectiva a sua entrada na respectiva camara, o deixaraO 
de percebe-lo logo que constara sua retirada. . 

Ora, se pelas palavras —fizorcm effecliva a sua en- 
trada nao se deve, nem so pude en tender, o acto do 
tomarassento pela primeira vez immediatamcnle depois 
do prestado ojuramento, mas sim o elfoctivo compareci 
memo em qualquer dia de cada sossdo annual e claro 
que, emquanto o deputado ou senador nao puder compa- 

mnWif^0ra ^ aCl1? 1,11 C0rto 0 ^Possibilitado por molestia tera do perder o seu subsidio, c nislo acho eu 
grande injustifa. lApoiados.) 

J: q,Ue teve 0ste fcojccl0 na outra camara 
J i ■ 0 , do i 10 « hzer cessar a pratica que alii se aumiltiu do alguns annos a esta pane, e que a mesma 
camara reconheceu agora ser irregular, do ahonar inte- 
goralmente aos deputados o subsidio do primeiro mcz, 
ainda que nao comparegao senao no fim delle, e o do 
ultimo mez aos quo se retirao antes de Undo o prazo da 
sessao ordinaria. No senado, porem, observa-se divcrsa 
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praiica, nao so incluindo o senador na folha senao a con- 
tar do dia em que comparcce— 

0 Sn. prksidente do conseliio : — E as licencas? 
0 Sr. Ferreira Penna: —.... excepto o caso de tcr 

oljtido licenca com subsidio e o de achar-se enformo na 
curte; e para prova do que digo cilarei o que ncslo 
mesmo anno so praticou a meu respeito. Depots de haver 
feito ontreia da administracao da pronncia daBahta ao 
meu successor, live ainda de apresenlar-lhe, como pre- 
scrcvom as ordcns do governo imperial, um relutono do 
estado cm que deixava os negoctos publtcos; o para 
cumpvir estedevervi-me obrigado a demorar-me alh por 
muitos dias. Enlrolanlo abriu-se a sessao da assombMa 
eoral a 12 do maio, c descontou-sc-me o subsidio cor 
respondente ao tempo que decorreu ate o dia do minba 
cbegada a corte. 

0 Sr. presidents do consedho Comigo o anno 
passado aconteceu o mesmo. 

0 Sr. visconde ee Jequitinhonha E' o que se 
pratica com todos. 

0 Sr. Ferreira Penna:— Nao trago estefacto, que 
me diz respeito, para fazer sobre elle o menorroparo; 
entendo polo contrario que foi muito regular, c, se agora 
o cilo, e somente como um exemplo da pratica que se ob- 
serva no senado. Mas, senhores, se i justo, como eu ncj- 
nhe.o, nao abonar o subsidio ao dcpulado ou senador 
quo Pica na sua provincia, e ao que^ deixa de concorrer a 
sessao por qualquer raotivo quo nao seja o de molestia, 
parece-mo que o mesmo nao so pdde dizer a respeito 
daquelle quo, tendo vindo de uma provincia ou rcsi- 
dindo ja na corte, nao puder comparecer na camara por 
acbar-se onfermo, como a muitos lem acontecido. 

Nao podcndo, portanto, adoptaro | 1° do projccto nos 
tcrmos em que se acha concebido, offerecereiumaemenda, 
que me paroco sufficiente para fazer cessar a pratica 
que se rcconbece como irregular, prevenindo ao mesmo 
tempo o inconveniente que acabo de ponderar. 

Esla mesma emenda foi ja apresentada na outra ca- 
mara, mas logo depois retirada; e, procurando saber eu 
a razao dislo, fui infonnado de que nao parecera aceita- 
vol, por sujoilar os membros do rorpo legislative a um 
ponto igual ao das reparticues publicas. Creio, poriim, 
que a sua leilura bastara para mostrar que de nenhum 
modo admitte tal intclligencia. Ei-la; (lendo) • Sd 
podcraO jierceber subsidio os deputados e senadores que 
tivcrem elTcctivo cxercicio c os que fallarem as ses- 
soes por molestia ou outro motive justificado,uma vcz 
que eslejao na cdrle. » 

Ve-se, pois, da letra desla emenda que ella nao su 
joila os membros do corpo legislative ao ponto de que 
so fallou, nem accresconla cousa alguma ao rcgimento 
interuo, que ja nos impoe a obrigafiio de parlicipar as 
razees por que dcixamos do concorrer as sessoes, e tanto 
quo nas actas se faz exprcssa mencao dos que fallao sem 
causa participada. 

E' certo que, passando esta emenda, nao podera o de- 
putado ou senador obter licenca com subsidio para sabir 
da ciirtc para uma provincia, e ainda menos para fdra do 
imperio; mas, nao sendo derigoroso direilo taes licencas, 
pareco-mc que na sua denegaciio nao pdde haver injus- 
tlca b'ual adc descontar-se o subsidio ao que, achando- 
se na enrte, deixar de comparecer na camara por niotivos 
independentes de sua vuntade, islo c, por molestia. 

0 Sr. visconde de Itaborahv : — E quern estiver em 
Nilhcroby f 

0 Sr. Ferreira Penna ; — Quem estiver em Nithe- 
rohy considcra-se como estando na cdrte. 

0 Sr. visconde de Jequitinhonha da um aparte. 
0 Sr. Ferreira Penna; —Para este elTeito creio que 

nao bavera offensa da lei em considerar-se a ctdade de 
Nitherohy como suburbio da cdrte, porque a proximidade 
cm que se acha e a facilidade das comraunicacGes justi- 
ficao esta cxcepcao da regra geral. Quando fallo da cdrte 
nao tenbo em vistas designar precisamente os limiles aa 
cidade, porque isso seria absurdo; e, se parecer conve- 
niente tornar mais clara a minha emenda, amplianao a 
sua disposicaoa lodoo municipio, nao duvidarei faze-lo. 

Yciu enlao a mesa a seguinte 
Emenda substiluliva. 

« | 1.° Sd poderao perceber o subsidio os deputados 
c senadores que tiverem cffectivo exercicio e os que fal- 
tarem as sessoes por molestia ou outro motivo juslift- 
cado, uma vez quo estejao na cdrte. — a5 de agosto 
de 1860.—Ferreira Penna. • 

Foi apoiada, e cntrou conjunctamente em discussao. 
0 SR CARNEIRO DE CAMPOS:—Antes de tudo, 

eu desejo quo se ventile uma questao, porque, segundoa 
solucao que se der, eu terei de votar ou pela resolucao, 
ouporal^umas emendas desuppressao que se apresentem. 
Nao sei so esta resolucao, sendo emendada, e tendo por 
isso de voltar a camara dos Srs. deputados, pdde ser lo- 
mada em consideracao na sessao futura. 

0 Sr. D. Manoel: — Hamuita gente ainda. 
0 Sr. Carneiro de Campos: — Segundo tenbo ouvi- 

do dizer, a resolucao, voltando i camara, nao poderdser 
volada este anno; se assim e, e, como me persuado, o sub- 
sidio deve ser marcado no ultimo anno da legislatura, 
nao podera oste negocio ser altendido e tralado. 

0 Sr. Silveira da Motta; - Para o anno nao pdde 
ser approvado ; os deputados nao podem marcar subsidio 
para si. 

0 Sr. visconde de Jequitinhonha: — Nao pdde ser 
marcado, mas ja Pica marcado. 

0 Sr. D. Manoel: — E se bouvesse uma dissolucao 
o que se havia de fazer? 

0 Sr. Carneiro de Campos : — Lembra muito bem o 
nobre senador pelo Rio-Grande do Norte : se bouvesse 
uma dissolucao o que se daria? Forcosamentc ua pri- 
meira sessao do anno e que se flxaria o subsidio. 

0 Sr. D. Manoel : — Esta claro. 
0 Sr. Carneiro de Campos:— Mas como actualmenta 

nao se da este caso... 
0 Sr. Silveira da Motta; — Subsistc Q subsidio 

marcado para a legislatura anterior. 
0 Sr. D. Manoel: — Isto nao tern duvida nenhuma. 
0 Sr. presidente : — AllencSo! 
0 Sr. Carneiro de Campos: — Se a resolucao nao 

pdde ser emendada, nao sei qual o remedio senSo votar 
por ella. 

0 Sr. Silveira da Motta: — P6de ser emendada ; 
se nao passar na camara, subsislira o subsidio da Tegis- 
jatura anterior para a legislatura seguinte. 

0 Sr. Carneiro de Campos : — A constituicao tara- 
bem manda fazer penodicamente os orcamentos, e elles 
nao continuao por forca sua na falla do um orcamento ; e 
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necessario sempre dar-Ihes viJa por uma resolucao que 
os prorogue ; por isso eu entru em duvida. 

Mas, quanlo a materia em si, devo dizer, Sr. prcsi- 
dente, que me parecem de todo o peso as razoesproduzi- 
das contra a doulrina, sobrotudo a do | 1.« Nad vejo razao 
para que se estabeleca a pre.scrip<,'ao do | 1° quanto aos 
senadores. Esta adoptada, e com razao, pelo senado, e lia 
muito aos senadores se lem applicado esta medida, de se 
Ibes nao pagar subsidio senao desde o primeiro dia em 
que comparecemparaas sessoes annuaes. Nao vejo, pois, 
que seja precise remedio algum para isso; depois, tern os 
rnconveuientes que forao aponlados. 

Quanto a camara dos deputados, julgo que, se elia en 
teiidesse que devia dar algum remedio, quanto ao sub- 
sidto de seus membros, nao era preciso para isto uma 
lei; bastava que a camara dos Srs. deputados assim o 
resohesse e ordenasse a sua mesa que assim organisasse 
a folha do subsidio. 

Se a resolucao se pudesse emendar neste sentido e 
se para se regular a materia fosse precisa uma lei, eu, 
por satisfazer a camara dos deputados, votaria para que 
se adoptasse esta medida. 

Quanto a emenda que ullimamente mandou a mesa 
o nobre senador pela provincia do Amazonas, julgo que 
com razao na camara dos deputados nao se admiltiu a 
' outnna desta emenda, porque e na yerdade urn ponto, 
como alii se disse, que quern nao morar na cdrle fica 
sujeilo a este ponto ; quern nao comparecer a uma sessao 
e nao participar por algum motivo tem uma deduccao. 

Sr. Feereira Pen.va : — Pela minha emenda 
nao. 

sessoes ^AnNEIR0 ^ Campos ; — Nao comparecer as 

ins?ifi,.K ./ERREIRiA Pen-va 0 I"0 por motivos justificados percebe o subsidio. 
0 Sr. Cahneirode Campos : — .... quem nao com- 

parecer urn dia lem de juslilicar; e verdadeiramente o 
ponto. 

O Sr. Ferreira Penna : — Faz a jnslificatao que o 
regimento exige. 

n-' ? ISC0;<DE DE J£QU.t,nhon„a : — Mas o regimento a tres dias para fazer a parlicipafao, e a emenda nao da. 
0 Sr. Ferreira Penna : — Nao lenho em vista re- 

formar o regimento. 
0 Sr. Carneiro de Campos ; — Mas o ponto que ha 

nas reparticSes publicas  
0 Sr. Ff rreira Penna ; — Nas reparlicoes publi- 

cas^requer-se atlestado de medico, e aqui nao se cxi.^e 

0 Sr. Carneiro de Campos: —Sr. presidenle, esti- 
marei ouvir a opiniao dos nobres senadores mais enten- 

i eSI,eil0- aresoluC5o pdde ser emendada 
neh snnnrnT'- lrala a na sessa0 futura, lici de votar 
meLTo 0 de t0jas as ^M'osicoes, menus a pri- meira, que conserva o mesmo subsidio que ate agora. 

0 Sr. visconde de Maranguape : — Apoiado. 
0 Sr. Carneiro de Campos: —Conserve-se o mes- 

mo subsidio, e cada uma das camaras governe como pdJe 
faze-lo a este respeilo, como entender mais convenienle 
aos intetesses ]<ublicos. Quanto ao senado, supponlio 
que isto esta convenientemente regulado. Eu lambent jii 
soffn essas deducfOes e nao me queixei, porque achei-as 
razoaveis; porque <5 que a camara dos deputados nao ha 

o azer o mesmo ? A mesa daquella camara lem o mes- 

mo arbilrio a este respeito quo a mesa da camata dos 
senadores, a qual estabeleceu esta regra, contra a qual 
mnguera reclamou. 

O SR. DANTAS Sr. presidenle, eu voto pela re- 
solucao em todas as suasdisposigfles, porqueacbo que sao 
muito necessanas. Na camara dos Srs. deputados lem-se 
dado abuso, nao so a respeito dos deputados que che-ao 
depois de aberta a camara, como mesmo a respeito da- 
quellcs quo saliem. Nesta casa, e vcrdadc, nao tem bavido 
exemplo do se pagar a senadores que cbegao depois da 
abertura da assemblea geral, mas tem bavido o abuso de 
se pagar aalguns que se retirao antes de fecbar-se o se- 
nado. 

0 Sr. Souza Ramos : — Sem licenca expressa do se- 
nado nao se lem dado. 

0 Sr. D. Mangel : - E' urn facto, eu soi com cer- 
teza, posso ale apontar os nomes. 

O Sr. Dantas ; — O'lal nao era possivel que a ca- 
mara dos Srs. deputados flzesse esta disposifao relativa- 
mente a ella sd; porque, se esta dispostga-o tocasse uni- 
camenle aos Srs. deputados, poderia ser lirada uma 
illagao a conlrario sensu, assim como se ttra a da con- 
stituicao. A constituicao diz que os deputados tcrao uma 
ajudadc custo devindae volla,e,como falla so dos depu- 
tados, os senadores nao estao incluidos nesta disposirao 
Portanto, se a resolucao de quese trata fallasse unica- 
mente dos Srs. deputados, culender-se-hia que os Srs 
senadores que chegassem depois da abertura da sessao 
teriao diretto a receber o subsidio do tempo decorrido 
ale o dia do sea comparecimento, e serta isto urn 
absurdo. 

"O Manoel ; —A camara procedeu muito Lem. 
0 Sr. Dantas ; — Sem duvida alguma. Se nao hou- 

vesse receio de que, no caso de ser approvada alguma 
emenda, esta resolucao nao possa passar este anno na 
outia camara, cu votaria pela emenda do Sr Ferreira 
Penna porque rcal.nenle o deputado ou o senador que 
sahe de sua casa, ehega e caheduenle naodeve ser privado 
da subsidio, embora nao comparefa a abertura da assem- 
blea. Vaao menos esta disposifao, que c muito justa e 
convenienle; nao era possivel que a camara a tomasse 
unicamente para si. 

0 Sr. D. Manoel:—Nao era possivel, era ale pouco 
decoroso a camara. 

O Sr. Dantas:—Voto, portanto, pelo artigo, 
0 SR. D. MANOEL;—Sr. presidenle, a proposi- 

fao.e justa, e a camara se desconsideraria a si mesma 
se limitasse a disposifao do | 1" unicamente a ella, e nao 
incluisse o senado. 

0 Sr. Dantas : — E' uma disposifao que a honra 
muito. 

0 Sr. d. Manoel. Se abuses ha na camara dos Srs 
deputados, tambarn os ba aqui, nfio nos fafamosde sanl 
tos e, como se lem tornado medidas para col.ibir os que 
fallao duas ou Ires boras, tambem se deve tomar alguma 
medida contra os qne nbandonao o senado, se retirao 

8 va0 :,s vezes passeiar urn moz e mais, sem darem 
pane ao senado, nem jtedirem liceiifa, contra a expressa 
disposifao do regimento. 

Isto (i que e necessario dizor-se, e nao me obriguem a 
'larnomes; eslou aqui ba dez para ooze annos vejo o que 
se passa, enao estuu disposto a transigir, porque comigo 
ninguem transige i sou uma das vtcliinas de todas as'fe- 
furmas, c, como riSo perterifo ao aun.ero daquelles quo 
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faUao a casa, possi) francamentc dizer a minha opiniao. 
Venho aqui semprc que me 6 possivel, e quando nao \e- 
nbo c porque cslou muito incornmodado ; nem ha oulro 
molivo quo me detcnlia em oasa senao talta de saude. 
Portanto, vao ouvimlo estas verdades, que nao agradao 
nem podem agradar aos que nao cumprem os sens deveiys, 
e enlrolanlo ousao censurar os sous collcgas, que rans- 
simas vczes faltao ao senado. , . 

Sr. presidonle, examinomos as razOes dcsta [irnposii;ao. 
Ja o nobre senador pela provincia do Amazonas disse 
muilo bem que ale 1850 na camara lernporana nao sc 
pralicavao os abusos quo dcssc anno em diante se pnn- 
cipiou a [ira'-icar; ate esso anno nao se pagava. senho- 
res (en la estive e observer isso).... 

0 Sit. Dantas Apoiado. 
0 Su. 1). Manoel nao se pagava ao deputado 

senao dosde o dia em que elle tinha assenlo, ?uin ^ s® 
retirava sent Ucenca, tambem nao recebta subsidto. l»to 
de toda a justi.-a, isto e conforme a lei. Ora.-esse abuso 
praticado no espai;o de dez annos, isto e, desde 18o0 ale 
1800, nao sci por quern, islo para mim e indiflerenle, 
nem sou juiz disto agora, esle abuso, digo, pralicado na 
camara temporaria, fez com que ella neslasessao tomasse 
uma deliboracao que corla o abuso pela vaiz— 

0 Sr. Dantas : — E que a bonra muito. 
0 Su. D. Manoei. . — Diz bem o nubre senador pela 

provincia das Alagoas, que a bonra muito, porque os 
deputados nao qucrem peroeber indeyidamenle o subsi- 
dio quo se Ibes da polo sen comparecimento, e nao pela 
sua ausoncia; a camara tomou uma dchberacio acertada, 
iusta, quo a bonra muito, dcterminando que d ora em 
diante nenbum deputado (depois fallarei do senado) re 
cebcra subsidio sem ter tornado assenlo. Ora, senliores, 
o quo a camara deliberou a respeito del la nao c o mesmo 
que o senado deve deliberar a respeito de scus mem- 
bros?t Porque enlao se nao approva o | lu? Porque ba 
de a camara dos Srs. deputados nao mandar pagar o 
subsidio aos scus membros que nao compareccm e o se- 
nado ba do fazer o Cuiitrariu?! 

0 Sit. Ferreira Pexna : — Ningucm quer esla desi- 
gualdade, 

0 Sr. D. Manoel : — Tanlo sc quer, que se approva 
a disposigao na parte rclativa a camara dos deputados... 

0 Sr. Ferreira Pbnna : — Nao apoiado. 
0 Sr. D. Manoel : — .... e reprova-se na parte re 

lativa ao senado. 

desigualdade que de cerlo ha de chocar muilo o oulro 
ramo do poder Jpgislalivo. Qoem nao tomar assenlo no 
senado on dolte se relirar sem licemja deixe de pcrceber 
o subsidio. Islo e que 6 juslo, mas nao agrada a quem 
nao quer cumprir o sou dever. 

Sr presidente, se os abusos apparecem, devem ser 
corrigiL; creio que a camara dos Srs. deputados obrou 
cm rcra corrigindo urn abuso que 11 existia durantt dez 
annos,"um abuso contra o qua! ^^^^'cscTipW 
os deputados, e mnitas vezes a imprensa lem csenpto 
difTerentcs arligos sobre esle objedo, re"suJanJo 

nrsM.-n nne nao node deixar de merecer censura. Nao ha 

0 Sr. Dantas; — Ellc nao. 
U Sr. visconub be Jequitinhonha : — Nem eu. 
0 Sr. Dantas ; - Foi o Sr. Carneiro de Gampos 
0 Sr. D. Manoel : — Portanto, senliores, a camara 

nao podia, sem irrogar a si mesmo uma injuria, detxar 
de eslabelecer dispusiQao geral, tomar uina delibe- 
racau que comprebendesse ainbas as casas do parlamenlo. 
E' cerlamcnle licito ao senado alterar esta dispostyao, 
ernonda-la como q tizer ; mas la esla a camara dos depu- 
talos para nao consentir nessa allcracao, que e distgnal e 
uijuriosa ; e quando o senado quizer pedir a fusao, por- 
que torn necessidado disso, porque e uma lei indispen- 
savel a camara dos deputados la esta com cento e tantos 
vutus'para fazer adoptar as snas ideas, quo seguramentc 
bao de ser por mini approvadas, porque sao juslas e 
conformes a lei. , . „ 

Cuiilciitemo-nos com os grandes pnvilegios que nos 
oulorga a coastitui{Jo, e nao queiramos cstabclccer uma 

ui lie rentes arugos sou«o KZnhu 
pralica que nao p# deixar de merecer censura Nao ha 
abusos no senado? Quem diz que nao ba? Ab 1 aqui so 
abusao OS senadores que fallao duas e Ires boras, que 
tomao parte em lodas as discuss3es, qae ostudao conli- 
nuadamenle a ponto de arruinarem a sua saude. Contra 
estes apparecem retormas e requenmentos, quo dao bem 
idl do estado desla casa. Mas nao se quer approvar 
uma disposi«ao tao jusla como a que se contera no | 1 
da proposicao. Quer-se continnar na pralica 
de se del vir o senado sem Ucenca e do pcrceber o subsi- 
dio. Nao hei de ficarcalado, c ao menus hei de ir denun- 
ciando os abusos. 

Approvo, portanto, a proposicao da camara dos brs. 
deputados, e oxala que ella sempre nos mande propost- 
coes tao dmnas de approvagao e ale de louvou Se nao 
querem ser lobos, nao Ibes vislio a peilese nao querem 
estar suieitos adisposicao desta proposicao, venbao paia 
o senado, cumprao o sen dever, e, quando sc quizerem 
relirar, peyao licenca, nos termos tlo rcgimento. 

Os pobres empregados publicos estao sujeitos ao ponto; 
se fallao urn dia,desconta-se oordenado com quo se man- 
teem; e aqui alguns senliores nao qucrem a disposicao 
do | 1°, para poderem livremente fazer os seus longos 
passeios, sem ao menos darem parte ao senado. 

Daria a proposicao com votos se de cem votos dis- 
puzesse. 

0 SR. FERREIRA PENNA; Julgo ainda neeessa- 
rio dizer algumas palavras para explicar o men voto e o 
senlido dc minha cmenda, que parece nao tor sido bem 
com pre ben diil a. 

Eslive em grande parte de accordo com os dous bon- 
rados senadores que acabao de fallar em favor da pro- 
posigao da oulra camara. 

O Sr. D. Manoel: — Islo sei eu, porque V. Ex. e 
muito sensato. 

0 Sr. Ferreira Penna; — Beconlieco com effeilo 
que alguma providencta se deve tomar para quo nao 
continue a pralica, 'ine ludos reconbecem como irregular, 
tie abonar o subsidio ao deputado ou senador quo nao 
liver compatecido na respectiva camara. Enlen o, pou.m, 
que deve haver uma excepcao a favor daqucllo quo, vindo 
da sua provincia, on residindo ja na cbrte, nao puder 
comparecer noprincipio da sessao por acbat-se enlermo. 
Muitus casos desles teem bavido, e sobre a parte da 
emenda que tern por tim preveni-losc que cbamo par- 
ticularmente a attencao do nobre senador pela provincia 
do Rio-Grande do None, que, illustrado eamigo da jus- 

^.,rrm A nan o terera nor certo que liquc pn 
do uio-uraiiue uo ^uc, ^ .1 
tica como 6, nao q terera por certo que lique i 
do subsidio o que esliver nestas circurnsmucta 

Demais devo observar que laboia em eng. 
honrado amigo se presume que o | 1" do projecto pnya 
dc subsidio o deputado ou senador que no decurso da .Cs- 
sao deixar de comparecer sem molivo justificado. Alten- 
deudo a lelra desteparagrapbo re. ooliecera o nobre senador 
que o simples comparecimento na camara em urn so dw 
sera bastante para que se comece a abonar o subsidio 
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desde cssa data ate que consle a retirada do denutado 
ou senador; e, nao podendo dizer-se que se retira auuelle 
que apenas falta as sessSes por alguns ou por muitos dias 
permanecendo lodavia ua corte ou nas sZ TmmP 

os^MsoSLo^r6 01 paras^l',ll0 n;l0 comprebende esie caso hgurado pelo nobre senador. Ainda nesta mrte 
a minha emenda e mais prcvidentc, porque eTtabe e e 
comocond.caopara o abono do subside I participacl 
por esonpto do uiotiyo da falta, como exige o regi.nento 
Cmo, pois, estar el la no c„so do merecer a approracao^ 

cip^TdTsposicao do 'projecto"16"65 qUe ^ 

ca hci de 
Srs deputados, e para isso 
que a ponha por panes a votngao. 

ma?asSRem^aT3A.S' ~ ^ terern0S mai3 abertUra das ca- 
0 Sr. Souza Ramos: — Darei ao senado a razao do 

men voto, e antes disso e conveniente declarar que eu 

niara dos^rs T'™ a d,sposifao interpretativa da ca ' d0S Sr;" dePntados que augmentava o subsidio %l 
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dos^abslird'os 0 ^ 

cias>emPmfpC>UZ4 RARt0S: Entendo quo nas circurostan- 
marcado^e i 3 " 0paiz ^ cominuar o subsidio 
(Tart lo- nSn a.pr,me,ra 'datura, e por isso adopto • 1 . nao assira os seus paragrapbos. 

abnC fnn l"' wSllnd0 me pareco' esta raedida cobibir 
dos SrVdenSarto05 na Orsanisa5i0 da follla namara 
nnl ^P"131103', Porquanto no senado nao me consta que se tenha procedido com irregularidade tal que tome 

™rido:StrsePrS50-,MaS ° abUS0 introduzido na camara dos Srs. deputados procede de alguma lei e 
exige para serrepnmido medida legislaliva? 

camar0; 'ntr.oduziu-se Por ^cto da mesa, approvado pela eamara. c pdde ser repnmido por acto da mesma camara- 
nao precise de lei para isto. 

0 Sr. D. Maxoel : —Perdbe-me la disse-sp rme fni 
por entender mal a lei. ' que fo1 

0 Sr. Socza Ramos:—Nao e possivel que alguom 
se persuada de que o abuso tem essa origem. 

entendM'a^sim'0111' = ~ ^ enganado ; a hi ^ ™ 

rttsess nao tem quendo cohibi-lo; e enlao seja-me permiuido 

proviSo Rio 7"' 1° el?gip
T
(Iue 0 noljre senador pela provmcia do Rio-Grande do Norte fez a esta resolucao 

nao acornpanha-lo no modo de encara-la e entende-la 

elogios. Maxoel . Quem cohibe abusos merece 

te .sb ~ miZZZi!Zfl,t,Co 

s smsssi mesa e e sujeita a uma votarao. 
0 Sr. D. Maxoel : — E' uma ceremonia aqui. 

Sr' Souza Ramos : — Esta medida parece-me trazer 
nues^tfV Camar,a futura: P^er-se-ha entender I 
KgSs dono n50 le',ha fortas para resislir I -Uj0estueS do propno interesse; e entao nao se pdde I 

I bem louvar este medida, que podia ha mais tempo ser 
| tomada por simples deliberagao da camara. 

to,,0?^-' COm- bem Ponrlerou 0 nohre Senador que enoe- tou a diseussao, que esta disposiCao pela sua formula d 
esnecessana e inutil; consideranrio, r)or(5ni a su i mafP 

na, eu a acho injusta e inadmissivel; He outrr^neir: 
que se deve corngir o abuso inlroduzido, e nao pelo modo 

d^YoTsefd reSOlU<;50- -iTo'o ueputado ou senador que pormotivo de molestia nao mi- 

primeiTordiaUdapentr«f resPedl™ camara no 
fp^n! a na0 Percebera subsidio por todoo tempo que durar a sua molestia; entrelanto que o depu- 

' ior f ,UtaSrzP,ro,IUe CrPareCer no P"™-™ 'ia, c dep'ois 
vnl.l no desempenho de suas obrigacCes nor 
sao ve^wr^T' r!a0,t

C0mPare.cer mais Rurante to'da ases- ' vencera o subsidio por inleiro. 
0 Sr. D. Maxoel: —o nobre senador sabe oue foi 

esta a pratiea no pnmilivo tempo do senado ? 
0 Sr. Souza Ramos: — Que pratiea? 

I 0 Sr. D. Maxoel:-A de nao recober o subsidio 
ma vez que nao viosse a sessao no primeiro dia. 

dia^n^vi™ " M0TTA:-Pdd« vir no primeiro 

no encerramento de cada sessao diaria. Mas priyar do 
subsidio ao deputado ou senador, pclo simples facto dc se 
achar doente no dia da abcrtara por todo o tempo dc sua 

dp erf 0 entretant0 conceder-se subsidio ao que deixa de comparecer por vonlade propria, nao me parece uma 
providencia justa, quando se queira tomar alguma. 

Portanlo como ja declarei, hei de votar contra os na- 
ragraphos desta resolugao. 

Nao duvidaria votar pela emenda do nobre senad,.r 

P Amazonas; mas a isto obsta a razao oup U sentei, de entender que este abuso nao precisa de'lei n™" 
ser cohibido. Hei de votar desta maneirS "prSe^ 
sem in da gar so esta emenda podera ou nao ser disculida « 

Srs dePulado^estTanno; por- quanlo, fa I tan do ainda quasi um mez de sessao n-To 

fTaat JS ^ aqU.e111 Camara ^ 
fbfJf • fesidente, enta-Q dovemos tomar este 

- V111 ^mcons,<lera«5m Eeis importanles teem do vir ao senado, e o senado esta na resolucao de annrovar 
tudo quanto vier da camara dos Srs. deputados com o 

ZPo02 S de 1150 CmUmhr ? Pela -i' Carte de- 
toda auupMn T, SUJOIt0-a 1SS0' 0 1,ei <le votar c0"1™ 

• medida que nao me parecer conveniente; do 
(Apofodos0) SenadU falta i,"oiramente d sua missao. 

0 Sr. D. Maxoel: —Pois pdde ficar cerlo de one o 
que so quer 6 que o senado approve sem diseussao este 
orcamento monstro. uibcussao esto 

0 Sr. Souza Ramos'—— 
tempo? Resolvamos por acclamlrT^ ^starmos 

tudo quanto estiver «obre n m ^ a aPProva^0 

camara dos Srs. dem.iwl mesa'. t1"10 quanta vier da 
tempo com a nni ' ass|m nao perderemos o 
DenoLs nenbi m ; Van^gem dc eD^nar 0 P^'^- 
senado' a esta ncon^enienle ba em qne a emenda do proposifao nao seja disentida este anno 
nbepp ?e ,Se entenda que a nova camara nao pode co-! r desto negocio; d obvio quo nesle caso vmorar-t 
para a bxacao do subsidio a lei da legislatura anterior 

Pori5nl' entendo que a nova legislatura pdde tomar 
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conhecimento desla emenJa, que versa smplesmenle 
sobre uma circumstancia respecliva ao modo de se fazei 
o pagamento do subsidio. A iixacao do subsidio esla no 
art. 1°, sobre que nao pdde haver mais discussao; fu-a 
resolvido dcfinitivamente o ponto principal que a con- 
stituieao incurabiu a esla legislatura, e por isso posso 
sem inconveniente votar contra os paragraphos da re- 
sol ujao. 

0 Sn. D. MANGEL : — Sr. prcsidento, eu nao acbo 
nenhuin inconveniente em que esla proposicao seja emen- 
dada, que passe ou nao nesta sessao. Era bom quo pas- 
sasse' porque a constituicao manda que no ultimo anno 
da legislatura se fixe o subsidio da futura ; mas suppo- 
nbamos que, como ba pouco disse o nobre senador 
pcla provincia do S. Paulo, no principio desla sessao 
tinha bavido uma dissolucao ; porventura fisava-se o 
subsidio cste anno 1 Nao. 

0 Sn. visconde DE Alduquekqbe ;—Ja houve isto 
mais de uma vez. 

0 Sn.. D. Manoel: —Dlz bem o meu illustre amigo 
o Sr. visconde de Albuquerque: « Ja bouve isto mais 
de uma vez. » E que inconveniente resultou ? Nenhum. 
Subsistiu a lei anterior, e por ella e que o governo se 
havia de regular para pagar o subsidio e ajuda de custo 
aos deputados e senadores, ate que houvesse uma 
nova lei. 

Depois quo ouvi novamenle o nobre senador pela pro- 
vincia do Amazonas, fez-rne impressao uma considcra- 
cao quo S. Ex. aprosentou ao sonado em defesa de sua 
omenda; e 6 a supposicao do que ba deputados e senado- 
res na cftrte que por enfermos nao podem comparecer a 
sessao. Com efieilo 6 isto de algutn peso; tambem o 
empregado publico tern seu ordenado, e quando da pane 
do doento nao o porde, perdo a gratificacao, mas 
nao o ordenado; porlanto, pareco que os mcmbros das 
camaras nao dovcm perdor o subsidio na bypothese 
figurada pelo honrado membro. 

Eu nao entendo a proposicao no sentido generico cm 
que a entendeu o nobre senador pela provincia do 
Amazonas; mas, se adisposicao nao d clara e pode dar 
logar a duvidas, approve-se a emenda que S. Ex. man- 
dou a mesa. 

Mas porventura havemos deixar de tomar alguma 
delibcracao contra os abnsos quo so teem dado, e de que 
V Ex Sr. presidente, bade ler conhecimento? Pois 
a' camata lemporaria juigou necessario accrescenlar 
alguma cousa a lei que marca o subsidio, e ndshavemcs 
do rejeitar uma disposicao tao justa, como ba pouco 
mostrei ? 

0 Sr. presidente do conseluo: — 11a mesmo um 
assento. 

0 Sr. D. Manoel;—NiXo sei se ba assento; o quo sei 
c quo so torna indispensavel prevenir a repeticao dos 
abuses, que seguramcnte nao bonrao o scnado. 

Que o senador que se relira dd parte ao senado, 
peca licenca, o exponha os motives por quo se au- 
senta, entendo cu bem; e sempre tenbo contribuido 
com o meu volo para essa licenca com venciraenlo de 
subsidio. Mas que um senador se retire,va passciar mezes, 
sem tor altencao com o senado, e continue a perceber o 
subsidio, e inloleravel, ale porque se infringe o regi- 
mento; a um abuso quo cumpre conigir, e corrige-se 
privando o senador do subsidio. 

Mas o nobre senador pela provincia do Amazonas disse: 
* V6s quereis acabar com um abuso que nao esla corri 
gido na proposicao, porque ella nao se refere aos sena 

dores que se relirarao da casa. » Discordo do meu nobre 
amigo a vista da expressao—rctirada—, que d ampla e 
comprebende a bypothese que figurci. So um senador 
vai, nao para a sua provincia, mas daqui para a serra, 
por exemplo, passeiar, assislir a funccSes, demorando-se 
80, 30 dias, mesmo aid o fun da sessao, pergunto; nao 
e a retirada de que falla a proposicao ? 

Altenda-se ao que diz a proposicao. {U.) 
Aqui falla-se em relirar-se para a provincia? Falla-se 

em deixar esta casa sera licenca. A retirada, ou entao 
eu nao entendo, e a sabida para este ou aquelle logar; 
mas o que a resolucao quer e cohibir este abuso. 

Ora, supponha V. Ex. que um senador esta aqui mez 
e raeio ou dous mezes, e no fim defies, sao como um pero, 
vai para uma cbacara ou fazenda de fdra divertir-se o 
resto dos dous mezes, p issar boa vida, regalar-se; per- 
gunto cu; Este senador, que nem deu parte ao senado, 
tem direito a receber o subsidio? Mas creio que alguns 
o teem percebido. E nao e um abuso, cuja repeticao cum- 
pre prevenir? Porventura estao aqui 58 sanlos? Nao 
somos liomens, nao somos susceptiveis de commelter 
abuses, e ale crimes? Pois tomao-se medidas contra os 
que commeUem o abuso de disculir, e nao se ba de 
tomar uma medida contra os que se retirao do senado 
sem licenca e vao viver vida folgada ? 

E a oulra camara considerou uma injuria a disposicao 
do 11°? Sim, so OS deputados sao peccadores, porque 
sao mocos; os senadores, porque sao veihos, nao podem 
commetter peccados. Tenbo mais medo dos peccadores 
veihos do que dos mocos. 

Naquelles a consciencia esta mais callejada e o eura- 
cao duro, como diz aEscriptura. 

Nao dou, pois, ao | 1° a intelligencia quelhedao 
honrado membro polo Amazonas, e por isso me pareoe des- 
necessaria a sua emenda. Nos primitivos tempos do sena- 
do parece-me que era indispensavel que o senador com- 
parecessc no primeiro dia de sessao para ter direito ao 
subsidio. 

Se V. Ex. mandar cxaminar as actas da casa, ha de 
talvez verilicar que isto e exacto. 

0 Sn. visconde de Albuquerque:—Era necessario 
vir ou escrever. 

0 Sr. D. Manoel :—0 nobre visconde de Albuquer- 
que diz que era necessario vir ou escrever; e a partici- 
pacao, que quer o nobre senador pela provincia do Ama- 
zonas. 

0 Sr. Silveira da Motta:—Alguns nem vinbao, es- 
creviao que estavao doentes. 

0 Sr. D. Manoel;— E' o quo acaba de dizer o nobre 
visconde. Ora, V. Ex. quer referir-se talvez a um illustre 
senador que me toca de perto. 

0 Sr. Silveira da Motta;—Ha mais exemplos. 
0 Sr. D. Manoel:—Yamos com este, que e de casa. 
Meu sogro vivia com muitas e graves enfermidades; e 

por isso durante alguns annos nao pdde comparecer no 
senado; mas fazia sempre a competente participacao. 

0 Sr. Silveira da Motta;—Era muito justo quero- 
cebesse o subsidio. 

0 Sr. D. Manoel: — Perd6e-me, digo isto, porque os 
meusouvidosestao bons, os olhos e queja nao enxergao 
bem. 

0 Sr. Silveira da Motta : — Podia ouvir muito 
agradavelmenle. 

0 Sr. D, Manoel : — Y. Ex. foi-medando o aparlc, 
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e cu immedialampnte Ihe sahi aoenconlro ; nio precisei 
que \ . Ex. meavivasse a memoria, qao nao esla tao ma 
como V. Ex. pensa. 

0 Sr. Silveira da Motta : — Sei que esta 
optima. 

0 Sr. 1). Manoel : —Oxala que assim fosse t Ou- 
tros que nao compareciao participavao e recebiao o 
subsidio. 

0 Sr. Silyeira da Motta:—Creio que tarabem 
o Sr. D. Nnno. 

0 Sr. D. Manoel: — Ila mais que nao comparece- 
rao, por exemplo, durante loda a sessao, por molivo 
justificado, e pcrcebOrao o subsidio. 

Senhores, a doulrina da cmenda d justa, e eu niio 
teria duvida Ue approva-la se entendesse a disposifao 
do | 1° como a cntende o meu honiado amigo. A'ao 
me faz mossa o dizer-se que nao ha numero legal na 
outra camara para approvafao da emenda, se for adop- 
tada pelo senado, porque ouvi dizer que ba ainda na 
Curte 80 ou mais deputados; e o ministerio, que diz ler 
grande numero de amigos, pdde fazer com que elles se 
demorem alguns dias. E bavemos de approvar todo esse 
grande calalogo de addilivos que vdm no orcamonto 
monstro que boje chegou a esla casa, sd porque ba roceio 
de que em setembro os deputados se relirom para suas 
provincias ? E' provavel que haja discussao (nao fallo 
por mim, que nao sei se fallarei). 

(0 Sr. Silveira da Malta, fallando com o Sr. Dn- 
plisla de Olireira, diz ahjumas palavras). 

0 Sr. D. Manoel :—Sim, estou com raedo dealguma 
violenciabrulal, como a que se fez. 

O Sr. presidente:—Ordem 1 
0 Sr. D. Manoel:—Ordem, porque? 
0 Sr. presidente: —(1 Sr. scnador nao pude taxar 

ue MOlencia brutal urna deliberarao da casa. 
O Sr. I). Manoel:—V. Ex. sabe a que me referi? 
0 Sr. presidente:—o Sr. senador acaba de dizer— 

uma yioleucia brutal como aquella que se fez. ou consa 
seraelhanle. 

0 Sr. D. Manoel:—Como V. Ex adivinhal 
Estou com metio, c por isso vou calar-me. 

oto pela proposicao; sd para dar mais uma prova de 
consideracao ao meu honrado amigo, nao negarei o meu 

oto a sua emenda, cuja disposicao alias e justa, poslo 
que me parcca desnecessaria. 

0 SR. FliliRAZ (presidente de conselho )■ — As 
xnedidas que esle projecto contem, permitta-se-me a ox 
pressao.meramente fiscaes, deviao ter cabimento nos re- 
gimentos de ambas as camaras, como cousa muito parti- 

snhsidin A ^nStituir5o manda apenas marcar o 
wu , ' marca-10 ultima sessao do cada 
Sr,;irnle SUa "I,r'>ss50: • No fim da ultima 

provenir que a le"[datura^re1'0 A COnStit"i^0 (Iuiz 

Airs a* i aUlra presenle nos marcasse o subsi- d.o de sens mcmbros ; mas emlim.como vein no projecto 
esta dispostcao, e preciso examiner primeiramente se 
com qualquer emenda pdde ella passarainda nesta sessao 
na camara dos Srs. deputados. Estou convencido de quo 
nao d possivel que clla passe, e esle e o meu escrupulo 

(Juanto a abuses, nao classifi arei como tal aquillo oue 
e pralicado por uma deliberafao desla ou da outra casa 

saniaaedto'da folf'"^'10 cs!;,b"1
lecendo re?ras fuanto a or- ramsaiao da folba dos subsidies. Entretanto direi que o I 

subsidio nao tern a naturcza de ordenado; quo pelo prin- 
cipio de nossa legislafao aquillo que nao e ordenado, e 
ainda ordenado em certos casos, esta sujeitoa deduccocs. 

Nao digamos que as nossas deliberagoes sao semprc as 
maisjustas. Ila uma deliberafao do senado, em conse- 
quencia da qual o senador que morre seis dias depoisde 
receber o ultimo subsidio tern direito a receber por iu- 
teiro o subsidio de todo o mez, nao obstante sua morte. 
Ila outra deliberafao da casa delerminando que o senador 
que depois do 15" dia do mez relirar-.se tern direito ao 
subsidio do mez inteiro. Ora estes principios conlradi- 
zem a regra geral da nossa legislafao a respeito dos ven- 
cin-entos que podem caber aos funccionarios publicos; 
e nus, que somos legisladores, devemos ser os primeiros 
em dar o exemplo de respeito a essa regra, alias fundada 
em muito bons principios, e que ninguem pdde deixar 
de considerar senao como de muito grande conveniencia, 

Eu desejara que neste sentido fosse tomada alguma 
deliberafao pelo senado, mas nao desejara que se li- 
zesse isso em uma lei ordinaria, porque estou persuadido 
de que pertence aos regimentos de ambas as camaras. 

0 Sr. Dantas : — 0 rcgimento 6 quanto aos traba- 
Ibos. 

0 Sr. presidente do conselho: — E a organisafao 
da folba do subsidio nao <5 da cconomia da camara ? 

0 Sr. Dantas : — Parece mais um desenvolvimento 
do artigo da constiluifao. 

0 Sr. presidente no conselho : — Desde que a 
camara dos Sr. deputados quiz tomar uma providencia 
a este respeito, em uma lei ordinaria, nao podia deixar 
de incluir a camara dos Srs. senadores ; quaudo, porem, 
nao se livesso escripto nesteparagrapbo a palavra — se- 
nadores —, nern por isso os membros desta camara deixa- 
vao de ficar incluidus na disposifao, porque o art. 51 
da constiluifao manda que se observe quanto ao subsi- 
dio dos senadores o mesmo que for taxado para o subsi- 
dio dos deputados ; ella diz : . 0 subsidio dos senado- 
res sera de tanto o mais metade do que tiverern os depu- 
tados • , por conseguinte a regra deve ser igual. 

A respeito da camara dos deputados todos conbecem 
o que alii se tern dado. 0 deputado demora-se na pro- 
vincia, chega nos penullimos dias do mez de sessao , 
muitas vezes tern exercilado seu ernprego, e, chegando 
no penultimo dia, vence todo o subsidio, como se tivesse 
estado presente desde o primeiro dia ; esta e a regra fi- 
xada de certo tempo para cd. Succedeu queslionar-se so- 
bre a conveniencia desla pratica, e entao a mesma ca- 
mara decidiu que ficasse isso a arbitrio da mesa; e, fican- 
do a arbitrio da mesa, o resultado foi quo essa pratica 
continuou ate o presente. 

No senado essa pratica nao existo e nem sei se algum 
dia exisliu; pelo rnenos, desde que sou senador, o contrario 
se deu, e ale com rigor, porque so pelo simples facto do 
senador nao assislir a sessao da abertura se Hie deduz o 
subsidio. Mas esta pratica c boa, ao passo que a outra i 
inconvemenle e injustificavel: pagar-se o subsidio por 
inteiro ao senador que falleccu nao e nada menos do que 
um onativo nao anlorisado por lei, contrario aos prin- 
cipios que rogulao a materia, e mo parece que nao pdde 
ser tolerado. 

0 Sr. Souza Ramos:—Para isto nao e preciso lei. 
0 Sr. presidente do conselho: — Eu disse no prin- 

cipio do meu discurso que isso pertence aos regimentos 
das proprias camaras. 

0 que receio e que fiquemos sem esta lei, porque 
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naturalmonic a camara fulura nao pide intenir na 
approvacao dcsta medida. 

0 Sr Souza Uamos : — V6de desde que o subsidio 
fica fixado. 

0 Sr presidente do conselho; E certo que no 
orcamenlo ficao consignados os fimdos, segundo a base 
da'lei actual ; mas sera regular quo nao passe a lei de 
quo se trata ? Creio que nao. 

0 Sn. Souza Ramos: —0 art. 1°, quo <5 o que fixa o 
subsidio, fica approvado por ambas as camaras. 

n Sa PHESIDENTE DO CONSEUBO : - Sno cslas as re- i fazcr. 0 srande inconvenicnte que 
d esc ub ro'cor is isle em ficar privado de subsidio o senador 

(Inntado quo, estando na cbrte, detxar por molestia 
de conmarecer no prirneiro dia de sessSo, fazendo assim 
sua er'lrada; mas creio que essa d.spos.gao ha de na- 
turabnonto ser adocada na pratica. 

o Sn. FERitEiBA PenNA ' — Isso e que nao se pdde 
faZOr'o ,■«,r»Ente DO conselho:—Entendo que se 

0 t
n' r d o principio da mesma lei. quando diz : pdde faMr. ® ' J a :us,if1Cada. • Sc com causa justi- 

. Excepto com bs
J
idi0) em teinpo de moleslta como 

licada se abona quaT1ao por causa de moleslta o 
nao se ha de atm de comparecer no prirneiro 
senador ou utq 
dia do scssao f se acaSo esla disposicao Ponderarei atnaa imentog (ias camaras, cstou 
oslivcssc in^rlP ae "0 dia";! de maio se havia de abrir 
persuadido dc que jegislativa. (Apoiados.) 
Uprcaassembleageral

nJ:__0 ^ ^ sempre 

O Sn. Candido UonoES; 
promp10 no a^ de "^ o ^^ 

Vndo rcgei'^'oel10' ass. 
.... » com o | 2° tao 

assim como aemenda 
sdmenta, sl "d'1 pelina. 
do Sr. l"11^1 v0t0Si passou a proposicao na fdrm 

Posia ga discassSo. 
emendada P11' 051Batentes da armada. 

VS |)OS OFr 
MAI0 ' rcrn^ao da proposicao da dita ra- 

Se.uiu.sc a d'scussao^ P rcf<>inlar a .abeHa das 
„ autorisand" 0 go mbalentes da armada, corn a 
orias dos 0,1lL'iaafa commissao do marinba e gucrra " « aofferocida P®,a do lia sessSo de 17 dc agosto do 

cinen.da;°rccer aitres^do^ ^ mcsma emenda. 
Tendo de 

•lULS A' _ | 
,u. 1* 

"SV'-r 'St*"-i"1'"-— 
— '-tlnir-   

ir0 a ,in camara dos deputados; e a pvonunc^ , (Tual vetu ' ' ,,,.J ncla c.a- 

5 tUtA nE OLIVEIRA : 
SB, BAPTIS1A materiai declare que vqto pelt 

4   - 
raZa°na?an.elhoraros ven ^ lo governo, porque 
ma,r Wo melhor llccimento de causa e consul- cad0S fara com mats con cao. Kada mats tenhoa (die o faM; ^ intoresses da naea 

adfertir^ 2fl discUsSao, passou a proposicao para a Com 'ttida a 2 a uroend.a da commtssao. 
oa , sendo reje.U A requereu enlao urgenc.a O '  DE ^adaj ajim je se yenficar tal 

KAV 

BiPTISTA DE 

foi aPoia<!guinte: 
.. raiiia no mo de Janeiro. 

VAron XA ra 
v-EGAOA0 

0 Se- niada e approyat 

,,ue foi ap®1 .intc sessao. 
discussa0 

Verificando-se nao baver rasa, ncm quern tivesse mais 
a palavra, 0 Sr. presidente declarou enccrrada a discus- 
sao, e deu para ordem do dia da seguinte scssao: 

Votacao sobre a proposicao cuja discusito ftcou en- 
cerrada; 

2" discussaO da proposicao da camara dos deputados 
autorisando o governo para reformar a labella das maio- 
rias dos ofliciaes combatenles da armada ; 

e 2a discussao da proposta do poder cxeculivo fi- 
xando a receila e orcando a despeza geral do imperio para 
0 exercicio do 18(51 a 18(52, com as emendas da camara 
dos deputados; 

E as outras materias ja designadas. 
Levanlou-se a sessao a 1 bora da tarde. 

■JH" xessiio 
EM 27 DE AGOSTO DE 18G0. 

PEES1DENCIA DO SR. MANOEL IGNACIO CAVAT.CANT1 
de lacerda. 

Summario. — Expediente. — Rectificacao. — Ordem do 
j(a.—Navegacao a vapor na babia do Rio de Janeiro. 
Discursos dos Srs. Ferreira Penna 0, Vasconcellos. 
Passa para a 3;,discussao.—Maioriadosofliciaes comba- 
tenles da armada. Approvacao.—Orcamento da rcceita 
0 despeza geral do imperio. Discursos dos Srs. D. 
Manoel e Vasconcellos. 
A's 10 boras e 50 minutos da manba 0 Sr. presidente 

abriu a sessao, estando presentes 31 Srs. senadores.. 
Lida a acta da anterior, foi approvada. 
0 Sr. 1° secretario deu conta do seguinte 

EXPEDIENTE. 
Um offieio do 1° secretario da camara dos deputados 

parlicipando que, por aviso do minislerio dos negocios 
da tazenda de 20 desle mez, constou a mesma camara que 
Sua Mavestade 0 linpcrador consente no decreto da 
assemble'a geral que da providencias sobre bancos de 
cmissOcs.—Ficon o senado intcirado. 

Outro ofTtcio do mesmo 1° secretario acompanhando 
as seguintes 
. Emendas feilas e approvadas pela camara dos depu- 

tados a proposta do poder cxeculivo de 19 dc julho 
de 1858, sobre casamenlos enlre pessoat que nun pro- 
fessem a religiao calholica e aposlolica romana. 
« Accresccntc-se no logar compelente . 
. A assemblca geral decreta; 
. Substituao-se os arligos da proposta pelos seguintes; 
. \rl 1° Os effeitos civis dos casarncntos celebrados 

na forma das leis do imperio serao exlensivos : 
• 1 0 Aos casamenlos do pessoas i|ue iirofessarem 

reliriao dilTerente da do estado, celebrados fdra do im- 
perio, segundo os ritos ou as leis a que os contralientes 
estavao sujeitos. 

. 2° Aos casamenlos de pessoas que professarcm reli- 
eiao dilTerente da do estado, celebrados no imperio antes 
da nublicacao da prcsenle lei, segundo o costume ou as 
pre cripcoesdas religides respect.vas, provados por cor- 
tidoes nas quaes veriflqno-se a cclcbracao do ado re- 

A -a da proposicao da camara dos 
  s0 4 1" disfUS

0s estaW'os da companhia de na- 

vegae«0 a v' 

g o'o Aos casamenlos de pessoas que professarem reli- 
dao differenle da do estado, que da data da presents lei 
em diante forem celebrados no impeno, segundo 0 cos- 
tume ou as prescripcoes das rehgtOes respedivas, com- 
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tanto que a celebracao do ado religiose seja provada 
pelo competente registro e na forma que for determinada 
em regulamento. 

« 4.° Tanto os casamentos de que Irata o | 2° como 
os do precedente, nao poderao gozar do benefirio desta lei 
S3 entre os conlrabenles se der impedimenlo que na con- 
formidade das leis em vigor no imperio, naquillo que 
llies possa'ser applicavel, obsteao matrimonio catholico. 

« Art. 2.° 0 governo regulara o registro e provas 
destes casamentos, e bem assimo registro dos nascimentos 
e obitos das pessoas que nao professarem a religiao ca- 
tbolica, e as condicdes necessarias para que os pastores 
de religiSes toleradas possao praticar ados que produzao 
effeitos civis. 

« Art. 3.° Ficao revogadas as disposicOes em contrario. 
« Pago da camara dos deputados, em 23 de agosto 

de ISnO. — Conde de Baeperidy, presidente, — Antonio 
Pereira Pinto, 1° secretario.— Sefcastido Gonfflfi'cs da 
Silva, 4° secretario, servindo de 2.° » 

Auyustos e dignissimos Srs. representanles da nacuo. 

« As leis que regulao no imperio o matrimonio nao 
podem, sem grave compromettimento dos interesses pu- 
blicos, permanecer inalteradas. 

«A iiberdade de consciencia e a tolerancia dos cultos 
sao principios que a constitugao politica do estado pro- 
clama e consagra, e de vantagem inluitivaasconsequen- 
cias que derivao de maximas tau salulares. 

• 0 governo imperial acompanha anagao em seus sen- 
timeqtos religiosos, na obediencia dos preceitos da igreja 
de Jesus Christo, no respeito aos direitos inconlestaveis 
do poder espihtual; e, reconhecendo sua independencia, 
nao pdde par isso mesmo deixar de pugnar pelo livre 
exercicio das attribuigOes do poder temporal. 

« E' fdra de duvida que, como outras nagoes calboli- 
cas, pdde o Brasil estabelecer o casamenlo civil e legiti- 
ma-lo em todos os seus effeitos. 

« Fiel a taes principios, o governo imperial vem soli- 
citar dc vossa illuslragao e palriolismo mcdidas que pro- 
tejao a seguranga das families, seu futuro e a sorte, hoje 
tao precaria, da prole dos conlrabenles que professao 
religioes differentes da do estado, promovendo assim, a 
par de uma legislagao protectora de tao sagrados direitos, 
a tranquillidade domestica e a prosperidade da nagao. 

« 0 governo nao contempla com fria indifferenga a 
confusao e a desordem no seio das familias, que podem 
inesporadamente ver-se desamparadas e expostas a mise- 
ria e a deshonra, se as leis nao regularem de modo conve- 
nientc os direitos e deveres dos conjuges, ou ambos sejao 
catholicos, ou sumenle urn catholico e oulro nao. 

« Os tralados, as nossas leis, e acima de tudo o dever 
de nagao christa e civilisada, puzerao termo ao trafico 
de escravos da Africa, donde a lavonra e todas as in- 
dustrias do imperio se proviso de trabalhadores. 

« Da exlinegao desse trafico resultou a falta de bragos 
e da falta de bragos a urgencia de animar a emigragao 
com solicitude, para dar-se desenvolvimento a nossa 
producgao. 

«Incon testavel mente, porfm, os esforgos do governo en - 
contrarau barreira insuperavel nasatisfugao dessanecessi- 
dade se porvenlura os eslrangeiros que vierem trazer-nos 
sua industria e seu trabalho nao puderem contrabir os 
lagos de familia com cerleza de sua legitimidade, e com 
todos os effeitos que provem do matrimonio legalmente 
contrabido. 

■E' facto constante, e por todos testemunbado, que nao 
sd catholicos, mas grande numero de protestanles, procu- 

rao na emigragao para o Brasil melhoramento de sua 
posigao. 

« Enlretanto, qual sera o bomem morigerado que nao 
vacille vir para o imperio se mio contar seguro com a 
legitimidade de familial sesc reputar concubinalo a uniiio 
que contrabir 1 illegitimos seus filbos, e, portanto, inca- 
pazes de successao 1 

« Melhorar esta situagao e o dever e o empenbo do 
governo imperial. 

• Exigindo a prudencia, em materia tao delicada, 
larga medilagao , profundo exarae , confiou o governo 
esta grave incumbcncia ao estudo da secgiio de justiga 
do conselho de estado. 

« E,dignando-se Sua Magestade o Imperador de con- 
formar-se com as ideas da mesma secgao e do conselho 
de estado, que tambcm se serviu ouvir, ordenou-me que 
vos apresentasse, auguslos e dignissimos Srs. represcn- 
lantes da nagao, -a seguinte 

Proposla. 

' Art. 1.° Os casamentos entre pessoas que nao pro 
fessem a religiao catholica, apostolica rornana serao fei 
tos por contrato civil, podendo seguir-so o ado religio 
so, se este nao tiver sido celebr. do antes. 

• Art. 2.° 0 casaraento civil tambem podera ser con- 
trabido quando um dos contrahentes for catholico e o 
outro nao. Fica, por^m, entendido que, so nessa hypo- 
these preferirem celebrar o casamento religiose ante a 
igreja catholica, o poderao fazcr independentemenle dc 
contrato civil, produzindo o religioso, alem do vinculo 
espirilual para o catholico, todos os effeitos civis para 
ambos, tao complelamente como se tivesse havido con- 
trato civil. 

• Art. 3.° 0 contrato civil, seguido da communica- 
gao dos esposos, assim na bypolhese do art. 1°, como 
do art. 2°, torna o matrimonio indissoluvel e produz 
todos os effeitos civis que resultao do quo e contrabido 
segundo as leis e costumes do imperio. 

• Art. 4.° Os casamentos mixlos, ou entre pessoas es- 
tranbas a igreja catholica, bona fide, contrabidos antes 
da publicagao da presente lei, por escriptura publica ou 
celebrados na forma de alguma religiao lolerada, se con- 
siderao ipso facto ratificados para os effeitos civis, como 
se tivessem sido contrabidos ou celebrados na forma 
prcscripta para os casamentos civis, uma vez que a isso 
se nao opponhao impedimentos taes que os devao emba- 
ragar, segundo o que houver regulado o governo em con- 
formidade do | 1° do art. C.0 

• | unico. Dentro, pordm, de urn anno, contado da pu- 
blicagao da lei, sera livre dissolve-los, quando o per- 
mitta a religiao, segundo a qual se tiver celebrado a 
ceremonia religiosa. Passado este periodo ficarad sendo 
indissoluveis. 

• Art. 5.° Sao rcconbecidos validoseproduzirao todos 
os effeitos civis os casamentos celebrados fdra do imperio, 
segundo as leis do paiz onde tiverem sido contrabidos. 

• Art. 6.° E' o governo autorisado. 
« 11.° Para regular os impedimentos, nullidades, 

divorcios quoad thorum c fdrma da celebragao dos refe- 
ridos casamentos como contratos civis. 

« | 2.° Para organisar e regular o registro dos mes- 
mos casamentos, assim como dos nascimentos que delles 
provierem. 

• Palacio do Bio de Janeiro, cm lOdojulbo de 1858. 
- Francisco Dingo Pereira de Vasconcellos. ■> 

Forao a imprirair com a proposla. 
Com parcci? rao no dec urso da sessao m ais 7 Srs. senadores, 
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RECTlFICAt^O. 

» Sit. VlSCONDE Mt fiSStS 
Iey;inlo-me p"';1 fazu ' ^ ,T Ex y reclilicafao refe- 
observacfo miulo Tesl"n ' me altribuem em um dis- 

ao niou nobre arm, nten(ieu bem, o e mars 
creio gue, cm b Ia. n bcra. . Sc me uvesse 
provavel, ou eu lla0 . ' m(.uido uma grossena ira- 
expUcado assrm, c nri0 tcria correspondido Je 
propria dos ' ^ c jehcadezacom queo no- 
maneira alguma a uiba no allUgo, 
bre scnador pcla pruvrnc.a Eu S

0 que diSse 
costuma tratar a U u g Ex nio me en tend eu 

bem.To ^ a ^ prolrel, eu n5o me exphquer 
bem. . , o Esle discurso for 

Quanio a observayao publicado no 
proferido na sessao de 20 dc agos o ' deu 
jornal da casa de bojc. ^o a V. Ex. que 
cssa demora P0^ '^"^rigidos no dia seguinte aquelle eu restituo os dtscurxo. pnrtint0 Se esla demora se 
em que mc sSo " ,^Ce-me que 6 de quem cs.a 
dcU) a cut pa "f^^i^jo'destcs IrabaUms ; mas sobre 

•rrri.»".w *• ■■ i-1*—■ 
lnIm, ORDEM DO DIA. 

. T>rvKf — Como de redacgao? 
AiSjeSmereceria sir disouuda, mas parece- 
mede maiena cfnao pequena importancra. 

0 Sir. JoBisr. - Veja o decreto. 
^ , Vfnxa:—0 decrcto drz umca- 

ii Hoi nor bem approvar os estatutos da rnente: (lendo) ^ na bahia do Rio de 
com pan bra de navegacao , E ario 0 Dr. Clynton 
Janeiro e Nitherohy, de que e a pro

J
posi. 

^dlZ'mcamar: appma 

de 
disposicBes que d?ve™/^XiTcilar ; mas tambem 

todas as outras dos^estatutM, de sorte que, ncm mesmo 
cona a^provacao do 
the a mais pequena alleraca . narecer-me 

los ate agora seguidos. e' ,provados por 
tatutos datados de 5 de junho de 18o8 e aPPr ^ 
de-reto do mes.no dia, Parece-m^ue ^XXder- 
com a prudencia propria dosenadoseddc ja Dm der_ 
mosumvoto de approvataojwo e^rm^ queseja 
riguarmos se eoniecm ou

1
nj Ljma lei que estabelece 

regS^irespe/w^a'organisacao e operacdes das socieda- 

^Vor"todas estas razoes mando a mesa um requerimento, 
para que a maiena seja convenientemente exammada. 

Veiu entao a mesa o seguinte 

savegaijao A VAPOR NA BAHtA DO RIO DE JANEIRO. 

Submetlida a votaeao, por tor ficado ^ 
c«ss5o na sessao anlccedente, P^/^^a5^^^: 
na qual entrou lo«0- a Pr°P da companbia de nave- 
SS^r^^Riolde Janeiro. 

n tn FERREIRA PENNA: — Quando vi designada 
lom do dia uma proposivau da camara dos de- para a ordcm do dia 1 r os egtatutos da compa- 

putados len'1°Xao a vipor na bahia do Rio de Janeiro 
nbia do navcgac • alguma estranbeza, por 
0 ^^^contrario ao"estylo ale o prescnto seguido, c parecer-mc co. I ^ em submeller-se a ap- 
qUeC0-nt nX le"istmivoo con,ratos que 0 gover- 
provacao do poder tegismi ui 0 as conccssOes 
no celebra com I11*1!110 Xquc cxcodc a alcada do 
quelliotaz, na Palt0 h,l ;nlc 'ra dos respcctivos es- 
poder executive, e nunea a in g qucelles 
tatutos. Lendo os de que agora s 1:„_a,.f,im(.nie dc- 
contdm apenas um arligo quo inquest indavia 
ponde da npprovacSo do poder legislative, q - 
„ao sei sc d aqui bem cabido, inclinando-me antes acrer 
nuo scria mais proprio de um decreto do governo. Quer 
f-lhr do art. 38, que concede a companlua a tsencao de 
direitos para as barcas de vapor e outros malerraes c 
permUte a nacionalisacSo das mcsmas barcas hvre de 
rcrtos . ue cstes estatutos frcao sujeitos a 

0 " -i do noder legislalivo na pane que do.Ua de- approvacao do ; ri0 da Camara dos deputados appro- 

r^^raSc, sent except alguina, sent rnd.car 
essa pane. 

0 Sr. Jouru: . E' qucstaO de rcdaccao. 

Requerimento. 

. Requeiro que o projecto seja 

da commissao dc fazenda, ]iara in_'car . legislalivo. 
t tos que dependem da approvacao do poitr legisiain 
27 de agoslo de i860—f#ra Petnta. • 

Foi apoiado e entrou em discussao, ftcando enlretanto suspensa a da maleria principal 

o SR. VA^CONCELLOS ^ ra ^^"Xmo^presentado 
presidente, dar o meu I vincia do Ama- 
pelo meu uobream.go ^dor de que 0 

cas que esta companlua pretende que em junho ou u 
mvpfuem en Ire a cBrte e Nitberohy. V • Ex., que resrue 
r Kda, conliece P^citument^a u= no-- 
sidade que ha de quanio antes esubelecerem^e e 
barcas, porquc ellas sepropoemai ^ 
Mm de tudo a diminutr as passagens e os tr H 

^fu n-aollou'Smaloie ate esta data os estatutos 
das companbias vinhao as camaras legtslaltvas para se- 
rem approvados. 

0 Sr. Dias de Carvalho ; — Nao, senhor. 
0 Sr. Yasconcellos; —Mas, XXmMn'entR4for" vota- 

parece que, por effeito da '^bancos- me parece.digo, 
da, a que reguloua emissao do ^ ' estatutos se- 
que abi ha um artrgo q^mandaque a v Es. 
jao approvados PelaX'sTia ha na rasa, um aulograpbo 
a grata de me mandar, se ja na na 
da lei a que me estou refenndo.... 

0 Sr. presidente;—Ha s6 a redac?5o. 
0 Sr. Yasconcellos:—Parocia-mo que, seohonrado A A 
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senador, autor do requerimento do adiamento, nau tem 
algum motivo para impugnar o conlrato, se nao acha 
quo nolle haja alguma condifao prejudicial ao Ihesouro 
ou aos interesses publicos, parecia-me convenient!' desis- 
tir do seu requerimento, porque, como eu ja disse, sem 
estar nas vistas no nobre senador, a moQao por elle 
enviada a mesa tende a prejudicar communicagOes que 
convem que sejao muilo melhor regularisadas do que 
actualmonte,e esta companliia,segundo estou informado, 
se propOe a faze-las, offerecendo lodas as garanlias, todas 
as segurangas que se podiao desejar; ao menos e o que 
cu tenho ouvido geralmente. 

A commissao de fazenda poderia,se dispuzesscmos de 
raais algum tempo, apresentar o seu parecer dentro em 
poucos dias, reconhego-o; mas V. Ex. sabe que temos 
ainda que disculir objeclos da maior importancia, e a 
discussao de uma maleria desta ordem, que nao pdde sor 
comparada em gravidade com aquellas oulras que ainda 
teem de prendor a attengao do senado, ficara condemnada 
a esquecimento, eo abandono de interesses semelhanles 
me parece nao deve ser de nenbum modo tolerado nas 
circumstanmas em que n6s nos achamos. 

Aqui eslao | 10. (Le). Greioque nestas palavras estao 
comprehendidas as sociedades anonymas, e que por con- 
sequencia a approvagao dos estatutos destas .companhias 
pertence hoje por esta lei as camaras legislalivas. 

Ha tambem o | 2° do art. 2°, que diz. (Le.) Aqui 
ha imposigao de multa. {('on! in tut a ler.) 

0 Sr. visconde de Jeqoitinhonha:—Como d? 
0 Sr. Vasconcelios : — Ou sociedades anonymas. 
0 Sr. visconde de Jeqcxtinhonha : — Mas que tive- 

rem emissao. 
0 Sr. Yasconcellos : — 0 que trata de emissao i o 

primeiro paragrapho queli; este paragrapbo segundo e 
pertencente ao art. 2°, e ahi se faz dependente por elle 
da approvagao dos estatutos; ao menos e o que me pa- 
receu desde a discussao;. foiao as ideas que me ficarao. 

0 Sr. visconde de Jeqcitinhomia : — Enlao ba de 
ser precise reformar a constituigao; haver oito mezes de 
trabalho. 

0 Sr. Yasconcellos: — Sr. presidente, entendoque 
nao convem prejudicaro estabelecimento destasbarcas, e, 
se alguns dos meus honrados collegas nao encontra nos 
estatutos da companhia disposigao que nao merega ser 
approvada, eu nao duvidarei neste caso votar contra o 
requerimento, porque me parece que nao se pdde adiar, 
sem prejuizo publico, a approvagao do decreto do gover- 
no que concede esses favores a nova companhia de Ni- 
therohy. 

0 SR. FERREIRA PENNA;—Respondendo as obser- 
vagdes que acaba de fazer o meu honrado collega e ami- 
go, ieclaro mui formalmente que nao tenho o intento de 
opp6r-me a approvagao dos estatutos desta companhia — 

0 Sr. Yasconcellos; — Apoiado. 
0 Sr. Ferreira Penna : — — nem desejo de modo 

ab'Utn prejudicar ou retardar as operagfies de uma em- 
preza cuja utilidade parece manifesla. 

0 Sr. visconde de Jeqihtinhosha :—Mas o resullado 
e este. 

0 Sr. Ferreira Penna; — Nao, senhor. 
0 Sr. visconde de Jeqbitinhonha : — E- 
O Sr. Ferreira Penna : —Attenda-me o nobre se- 

nador, e vera que nao e. 
A primeira objecgao que offered consisln em que, pas- 
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sando a proposigao da outra camnra nos tcrmos em que 
se acha concebida, ficarao com forga de lei, nao sdmcnle 
os arligos dos estatutos que realmento dependem de 
approvagao legislativa, mas lodos os outros, e que em 
tal caso nao podera a companhia, isto i, a asscmblea 
geral dos accionistas, fazer-lhe a menor alloragao, nem 
ainda com approvagao do governo. 

0 Sr. Naeuco ; — Esta claro. 
0 Sr. Ferreira Penna: — Diz o honrado senador 

que isto 6 claro; mas sera o meio conveniente e con- 
fume ao estylo at6 agora seguido? Greio que nao. 

Das observagfles que ha pouco fez o honrado senador 
por Mina'-Geraes infiro que elle julga dependentes da 
approvagao do poder legislativo estcs estatutos por ef- 
feito das disposigOes da novissima lei, que impfie certas 
ohrigagSes e clausulas a existencia das sociedades ano- 
nymas. Sendo isto assim, ainda maior razao tenho eu 
para pedir que a questio scja hem examinada, para que 
se averigue se todos os 43 artigos desles estatutos eslao 
de inteira conforniidade com a lei commum, on se con- 
teem alguma disposigao que deva ser allerada. 

Para conseguirmos este lim, sem eslorvar o audamento 
dos trabalhos da companhia, nao duvi lo moilificar o 
meu requerimento, pedindo que os papeis sejao remct- 
tidos a commissao no intervallo quo ileve haver en- 
Ire a 2a e a G3 discossOes. Assim lera el la tempo sufli- 
cienle para o exame que indico, e,quando reconhega que 
nao procedem minhas ohjecgOcs, que o projeclo esta no 
caso de ser approvado sem alteragao alguma, do muilo 
bom grado dar-ibe-hei o meu voto. 

Concluido o debate, foi rejeitado o requerimento, pro- 
segnindo, portanto, adiscussao da proposigao, que passou 
por flm para a 3a discussao. 

MAIORIAS DOS OFFICIAES DA ARMADA. 

Entrou em 3a discussao, e foi approvada sem debate, 
para subir 4 sancgao imperial, a proposigao Ja camara 
dos deputadns autorisamlo o governo para reformar a ta- 
bella das maiorias dos officiaes combatentrs da armada. 

Acliando-se na ante-camara o Sr. ministro dos nego- 
cios do imperio, forao sorleados para a doputagao que 
o devia receber os Srs. visconde da Boa-Vista, Queiroz 
Coutinho e visconde do Uruguay; e, sendo logo introdu- 
zido com as formalidades do estylo, lomou assenlo na 
mesa. 
ORQAMENTO DA DESPEZA E RECE1TA GERAL DO IMPERIO. 

Entrou em la discussao a proposta do poder executivo 
que ftxa a despeza e orga a receila geral do imperio para 
o exercicio de 1801 a I8C2, com as eraendas da camara 
dos deputados. 

0 SR. D. MANGEL: — Tcnbo para mim, Sr. presi- 
dente, que o nobre ministro do imperio se reliraria 
Jescontento se mis nao inslituissemos um exame acu- 
rado sobre o orgamento da repartigao a cargo de S. Ex. 
Se ha occasiao cm que o silencio dova ser altamenle cen- 
surado pelo paiz real 6 seguramente aquella em que os 
representnntes da nagao sao ehamados a examiner inais 
particularmente os actos do governo e a fiscalisar as 
grandes despezas que corrcm pelas differenles repar- 
tigOes. 

Eu nao desejava, nao estava mesrno disposto a failar 
hoje, suppondo que algum memhro da maioria erguesse 
a sua voz para cumprir as promessas solemnes que aimla 
na sessao de sabhado forao feitas perante^ o senado do 
quo o orgamento nao passaria sem discussao; nias,obser- 
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vando que ninguem pcdia a palavra, c que ja ia volar-se 
c nassar-se a 2" discussao; receiando que se pralicabse no 
orcamento do irapeno o mesmo quo se fez na discussao 
das (orcas de terra, ein que uma so j'alavra nao se ouviu, 
(luando por essa reparticao se gastiio enonnes sommas, 
notando que no orcamento da marinha houve uma espe- 
eio de conversa familiar, de proposilo, para que se nao 
dissesse no paiz que nao linlta havido a I gum a discussao, 
limitando-sc os que tomarao parte nella a fa I .r em 
cousas muilo geraes, muito sabtdas, muito conliecidas, 
domaneira que ate nao derao tempo ao nobre nuuistro 
da marinha de mostrar os sous conhecimenlos adqumdps 
no tempo que tern dirigido a reparlicio; receiando, por- 
tanto que eslas scenas se repetissem, scenas que dao cabo 
Jo systema represenlativo, scenas para as quaes nao 
oucro concorrer, e se nao fallei nas forcas de terra e de 
mar foi porque me acliava uimiamente mcommodado a 
ponto do cm urn dcsses dias nao poder vtr ao senado, 
mas esperando que a maioria fizesse lambem o que nos 
tinba prometlido, do que havia de dtsculir as materws 
iinportautes, quo nao era prociso que a minona se occu- 
nasso dellas; receiando tudo isto, vt-me na necessidade 
do pedir a palavra para mover os mcrobros da casa a 
toraarom parte na discussao do orcamento do impeno. 

Antes do entrar no cxame de algumas verbas deste 
orcamento, V. Ex., Sr. presidenle, ba de consent.r que 
eu faca ligeiras observacOes geraes relativas ao objecto. 

Principiarei por um assumpto quo na actualidade e 
palpitante; estou vendo que ja o senado adivinha o que 
vou dizcr: pois, meus senliores, so nao ad.vinhSrao, tenbao 
a bondade de ouvir-me : e uma cousa quo nao nos toca 
muito de perto, gracas a vitaliciedade que nos outorga a 
uossa lei fundamental; dtgo muito de perto, mas enten- 
Ja-so a cxpressSo—que nao toca a nos pessoalmente _ , 
quero dizor, mis nao tcmos do passar por uma eletgao, 
mas do certo, quer como brasileiros, quer co.no represen- 
tanles da nafao, este objecto nos dove mereccr a mator 
attcnciio. . . . ^ . 

Senhores, esta sanccionada a nova lei elcitoral, ja 
Koverno torn expedido p^Ia reparlicio do impeno alguns 
regulatner tos; mas poderemos nos cstar tranqu.llos a 
rospeito do grau.le ado que vai realizar-se na ultima do- 
n.inga de dezembro dcsle anno? Quero dizer, eslamos 
corlos do que o governo tem envidado e conlinua a envt- 
dar tdoos us sens esforgos para que tenhamos uma elei- 
tao oscoimada de viexos, para que esse grande acto queo 
paiz vai praticar no dia marcado pela nova let traga 
para a rcpresentacAo national verdadetros, legilimos e 
eenuinos .ercsentanles da nacao 1 Tem o governo ja 
com anlicipagao dirigido a oste respeito as suas tnstruc- 
cOos c ordens aos seus delegados nas differenles provm- 
cias ? Nao receia nada o governo pela ranquillidade pu- 
blica ? Nao teme quo em aiguma provincia^se repiUo as scenas que se dcriio em oulras epocas ? Sen 
sempro do deycr, e, direi mais, da honra do g0ve.rri0' 
quo a elcicao so fizesse com toda a regulandade possi. ■ , 
oscoimada qr.anto ser possa da impureza, do victo e ale do 
crime, na epoca actual este devor sobe de ponto.^ 

0 senado sabo quo os vicios arguidos a eleigao feda 
ein 1850. cm virlude da lei de 19 de setembro de 1855, 
forao a principal causa da reforma eleitoral, forao a causa 
talvez unica que os dotensores do projecto que 6 hoje 
lei proJuzirao para acoimar de viciosa a let eleitoral 
L iW, que estabeleceu a eletgao por ctrculos de um so 
denuta'do c para justilicar o novo systema segu.do na 
let nova isto 6, o systema de eletgao por ctrculos de tres 
dbputad'os, ou ao mono., do ^ 
oQilo nao ha scnao dous deputados. 

verno nao proceder com a maior imparciahdade, se o 
Toverno nao empregar por si e pelos seus agenlos todos os 
meios legaes para que a eleigao scja a expressao genuina 
da vonlade da nagao, o governo prcpare-se para soffrct 
as mais graves censuras na trihuna e na imprensa, o go- 
verno disponba-se para ouvir imprccagoes de um povo 
inteiro, quo Ihe ba de dizer: • E este o resultado dessa 
lei tao gabada, dessa lei para a qual envtdastes tantos 
esforcos ; dessa lei, por causa da qual ate obr.gastes uma 
das rasas do parlamenlo a to.nar medidas taes que os se- 
nadores virao-se na necessidade do abandonar a discussao 
em "que tinhao proseguido por cspago de alguns dias, 
cmpregando todos os sous esforgos inlellecluaes para 
mostraiem ao paiz os verdadeiros moltvos pelos quaes 
nao podiao concorrer com seu voto para a adopcao aesse 
projecto, quehnje c lei do paiz, e a qual devemos prestar 
obediencia e respeito ? • 

Corre, portanto, ao governo o dever de nao poupar um 
so meio legal e boncslo para quo a eletgao seja feita com 
a maior liberdade, para quo nao haja unposigao de nomes 
•is nrovincias, feita pelo governo on pelos sens delegados, 
corre-lbe mais o dever do empregar todas as medidas para 
one nas provircias principalmente nao se repitao as 
scenas que se derao cm oulros annos, e que devem estar 
bem presentes ao governo e a todos os brasileiros. Sim, 
Sr nresidente espero quo nao se repitao as scenas de 

i S losTdos Pinhaes, da Granja ; espero quo os represen- 
' tantes da nagao nao tragao para a camara temporana di- 
plomas manchados de sangue dos seus concidadaos. e, se 
isto infelizmente aconteeer, ou.se liver vida e um resto 
de furcas, cerlamonie nao me bei de conservar silencioso, 
farei ao governo, farei aos [reddentes do provmcta, 
farei a qualquer auloridaile, as mais graves consu- 
ras e pedirei ale a algum amigo raeu na camara dos 
deputados que formule um acto de accusagao contra o 
minislerio. Certamenle que a opposigao nao dcixara de 
proceder ao mais minucioso examc de todos os ados pra- 
ticados na cdrte e nas provincias; ella os apresentara 
todos na tribuna e na imprensa; e quern sabo se a execu- 
gaoda lei novissima nao vira justilicar aqneltes quo fa - 
larao e volarao contra ella? A imprensa Java! dtzendo 

' al"uma cousa que me faz tremer pel" futuro do paiz. 
Eu vi com satisfagao algumas deimssSes dadas a em- 

pregados de policia da c6rle que lomavao ja medidas 
em favor de um candidato. Estava eu em uma roda da 
amiaos e, censurando um dollos esses actos, eu os dc- 
tendiedisse que, se com effeilo estava averiguado quo taes 
e taes subdelegados abusavao do seu emprego para dosdo 
ja proteger a eleigao de um individuo cujo nome e co- 
nhecido, eque tambcra occupava um emprego clcvado da 
policia, o governo fazia muito bem cm demilli-los, uma 
vezqueas subsliluigoesrecahissem em bomensimparciaes 
e que nao fosscm tratar da candida.ura de outros de qua 
tamtam se fallava nessaoccasiao. E porven ura,senhores, 
nao tcmos nenhura receio de que as autondades pohctaes 
dacftrte trabalhe.m para que triumphem as candtdaluras 
de que lanto se falla? Ha poucos dias um illustre repre- 
senlanlc por um dos cjrculos da provmcta do Rio de Ja- 
neiro fez a este respeito interpellagoes ao governo, e con- 

Ibo e pelo Sr. muustr i. J . " jaes menos cnvolvi- 
governo tinba homens ^ls ™P1'd [eslade subde- 
dos em lutas ele.toraes, para colioca 10 
lemcia tao importantc como e a de b. Jose, mas me pa 
ece que 0 governo quiz do proposilo escolher uma pessoa 
rut H se envolvou, e muito, em lutas eleitoraes, que ja 
mostrou para quanto presta em taes occasi5es^ 

Dizem que foi uma imposigao, nao ouso affirmar isto, 
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mas, senhores, inolino me a crer, ponjue cu nada espiTO 
de um governo fraco, eu uada espero de um ministcrio 
qiio vive, como oa disse ha poucos dias, do credito 
allieio; e c por isso que fiz volos pcrante o scnado p>ra 
qua se orgamsasso agora um ministcrio, composto do lu- 
mens cujos nomcs fossem conheciios no paiz, do ho- 
mens quo vivessem do sen credito, de homens que 
livesscm muttos c preslimosos amigos. 

0 Sr. presidente no conseliio : — Xao precisamos d0 

creditodeV. Ex. nem de outros. 
0 Sr. I). Maxoei. : — P6de dizer o que quizer, pcr- 

que felizmcnte isto nao e materia do fe, a que eu len!ia 
de sujeitar minha razao. Se fosse o dico ex cathedra do 
papa eu, como catholico submisso, nao teria remedio e- 
nao dizer: . Minha razao e fraca ; o ehefe da igrcja o 
disse, e portanlo devo ohedecer . ; mas, como V. Ex e 
um pobre mortal como eu, posto que em posifao mais el?- 
vada.... enganei-me, pasicao mais elevada du que a de 
senador nao ha nenhuma no imperio.... como o-nobre 
scnador e um pobre mortal como eu, posto esteja colD- 
cado a testa do governo, c como nao disse ex cathedra 
como nao e infallivel, ha de permitiir que eu continue a 
nao acredita-lo ; ja se sahe que niio tenhoreceio de nassir 
por hcrege, n. m por scismatico, nem raesmo de que ha a 
quern me taxe.,.. 1 • 

OSr. presidexte do CtixsELHO : —Neste panto wr 
rece quescisma. 

O Sr. D ;>!anoel :—.... de bispo ariano. porque sr 
"bores, ja houve no Brastl um b.spo ariano. no pensar £ 
um dos nossos homens notaveis em ditos picanles 1,|0 
deve serytr de regra ao Sr. presidenle do conselho parr 
nao contmuar nos apartes, porque entao eu deixo o ob" 
jecto principal e vou a elles. 

0 Sr. presidexte do co.xselho ; — Hei de rcelamar 
contra injunas. icciama 

0 Sr. D. Maxoel:—Que injuria? 
0 Sr. presidexte do coxseliio;—Considero esse seti 

dito como uma injuria. scr 

no?!5"1!!0- MaN0?L : — J;i 1ue estou disposto a res ponder-lbe, e, se for preciso, com toda a energia. 
Mascu, Sr presidenle, como reputo fraco o ministe- 

no, quero vc-lo substiluido por homens de pulso poi 
homens not.iveis nplrt co.. c ^..i . » u,>0» poi homens notaveis pelo seu saber, pela sua longa Sica e 
p o prestigio de que gozao no paiz; porque,g seibocs 
d gaoo que qu.zerem o prestigio e muilo, e d tan to quo' 
quando a ratnba de Inglalerra, por exemplo chama 
lord Palmers ton on o conde Derby para org.niar m 
msteno algnem pezgnnta: . Onemd lord Palmers,oT? 
Quern i o eonde Derby? . V. Ex. ve nesses paiz* ll 
chamado para organ,sar o ministcrio algum bomem 
pouco conbeodo? .Nao e sempre um nome (lo conb" fjo 

izrsr:r^ *Quem <0 ^ ? Quem e lonl Palmerslon? Quem e lord John Russell? . 

Jat D-tsurwr:: ™ verno forte, e sou tao imparcial one m. qUer0 Um g0" 
venbao homens de crenras com asauaes n™ m®smo I"® 
ramentedeaccordo. Eu proferi atfum n^eTota"1,61; 
quentnguem perguntara queme, porque. se porven ura 
o Sr. visconde de Itaborahy for chamado para orgauN 

siraagt?1''<!ue" 
Senhores, se 

fnrfn •' L. sernPre necessario um eoverno inctn 

rircuC,S'doeCSf/ermanha PrCStiSi0• ^ aClUa« c clle man quo rauito necessario 

Eu nao sei, Sr. presidenle, se o Rrasil ja passou por uma 
'■rise tao Ircmenda como aquella por que csta passando ; 
eu nao sei so ja nossas cousas esliverao em peiores cir- 
cumstancias do que estao actualmente; eu nSo sei se ja 
houve tanta necessidade de bombros herculeos para car- 
regar o grande peso chamado governacao do estado 
como actualmente. (Ao Sr. presidenle do conselho) Diga 
alto, que quero responder ja; pensa que eu nao ouvi? 

0 Sr. presidexte do conselho ;—Tenbo a liberdade 
de dizer o que quizer. 

0 Sr. 1). Maxoel :—Pois diga. 
0 Sr. presidehte do coxsei.iio: — Nao quero dizer. 
G Sr. D. Maxoel: — Entao vou continuando. 
OSr. presidexte do co.xselho;—V. Ex. parece quo 

quer ser o lyranno desta casa. 
0 Sr. D. Maxoel:— Tyrannol Que aparle tao espi- 

nluosol Se nao vein cousa melbor, o espirilo dc V. Ex. 
esla hoje soffrcndo. 

Digo que, se em algum tempo o paiz precisou de bom- 
bros herculeos para carregar o peso da governacao do es- 
tado, e certamente mais do que nunca nas actuaes cir- 
cumstancias: a foroeassolando as provincias quasi todas, 
as finansas em estado deploravel, a ponlo de haver um 
deficit talvez de 9,000:000^ a 10.000:000,?, a renda 
(inninuindo consideravelmenle e sendo necessarios novos 
impostos, as cousas do exterior no peior aspccto possivel: 
so nao estamos com uma gucrra imniincnle, qmd Dens 
arcrlnt, acbamo-nos em circumstancias muilo melin- 
drosas, e somos obrigados a preparar-nos para ella: 
portanlo, as complicacOes surgem do todos os lalos, e o 
paiz nao pode confiar no minislerio actual, quee fraco, 
sem prestigio e sem credito. Praza aos ceos que caia 
quanto antes um gabinete tao abaixo das circumstancias 
do paiz. 

0 Sr. presidexte do coxseliio : — Eu nao Hie dou 
esse goslo. 

0 Sr. D. Maxoel :— 11a da cabir, Sr. ministro; e 
nao ha de sabir, ba de cabir. 

0 Sr. presidexte do conselho: — Nao Ihe dou o 
gosto, 

0 Sr. D. Maxoel ; — Digo.lbe eu que nao ha de 
sabir, bade cabir. 

0 Sr. presidexte no coxseliio :—Sabir c cabir s3o 
a mesma cousa. 

0 Sr. D. Maxoel : - NSo e expressao minha, ( 
expressao e um bomem que exerceu grande influencia 
por esp.n o do um quarto de seculo ; elle me disse : • Eu 
nao in , a cabir, bei de sabir • ; e eu entendi pcrfeita- 
mente bem o que elle queria dizer. Mas ou digo ao Sr. 
ministro : > Ifa de cabir •, e tome nota, porque eu disse 
0 anno passado nesta casa aos ministros: • Nao hao de 
durar senao pouco tempo, bao de cabir., e cahirao- por- 
que ?.. NSoentro agora nesta queslao, ja estavao 'mor- 
'os uesue o meio da sessao, 

0 Sr. Silveira da Motta •  vv ... . 
sao os senhores nao diziSoTso ~ N0 P""''''"0 da SeS- 

0 Sr. I). Maxoel : _ Qnem nao dizia ? 
0 Sr. Silveira da Motta:—Os senhores. 

Sr. I). Mangel : —Eu disse sempre. 
0 Sr. Silveira da Motta : — AtcS apoiarao. 

1 'lo5:' P M*fOEL : — Estou fallando do minislerio 1 e de dezembro, quo vivcu sele Inezes, e nao os sete 
onnos quo elle tao arJentcmente desejava viver. 
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.0 Sr. fRCsiDENTE do conselho ; — Mas V. Ex 
tambum nao 6 infallivcl. 

0 Sr. D. Manoel ; — Concordo, porque noil dico er 
taihedra, mas digo desle a<st*iito ; sp V. Ex. c<iiitiiiu:> 
com us a paries, cu dcixo o ohjeclo para tralar dos mutivus 
p ir quo bao do cainr, das pessoas que o liau de fazer 
cahir o das possoas quo o luio de subsiilmr. 

0 Sr. presidente do conselho : — 11a do ser urn 
opisodio inleressanle. 

0 Sr. D Manoel: — Eu bem sei; o que V. Ex. 
quer i cansar-me.... 

0 Sr. presidente do conselho ; — N£o, senbor. 
0 Sr. T). Manoel : —... porque ja sabo que estou 

quasi sem (orcas. 
0 Sr. presidente do conselho; — Ao contrario, tem 

rccuperado lodos esses dias. 
0 Sr. Silveira da Wotta :—Tcm descansado lantol... 
0 Sr. I). Manoel : —Tcnbo recuperado um pouco, e 

ycrdade; o sabe V. Ex. a razao? E' porque no tneio dos 
corvos appan-ccm ponibas, quo poilcm a Deus quo d4 
mais alguns annos de vida a esto peccador. 

0 Sr. presidente do conselho ; — Nao ha 
corvos. 

aqui 

0 Sr. 1). Manoel; — Nao fallo daqui; V. Ex. deu 
cslo aparle do proposito, para obrigar o Sr. presidente a 
tomar alguma deliberacao energica; nao foi em refercn- 
cia ao senado que falloi cm corvos nem cm pombas. 

0 Sr. presidente do conselho: — Isso dmatcriade- 
licada. 

0 Sr. D. Manoel: — So me nao referi a V. Ex., 
porque me inlcrrompcu? lie pi to, se ba alguns corvos 
que me descjao mal, ha tandicm pombas que fazem volos 
para quo nao acabc um pat do farnilia que ainda pdde 
prestar a sua palna alguns servitos. 

0 Sr. Silveira da Motta; — Pombos ou pombas? 
0 Sr. presidente do conselho; — Os pombos prelos 

na llussia sao agoureiros. 
0 Sr. D. Manoel :—Nao tcnbo medo de agouros, ncm 

de agoureiros, porque sou catholico. V. Ex. esla lioje 
com... nao quero acabar a phrase; masesta muilo infeliz 
emaparles; peta a alguem que se senta proximo que 
Ibo suggira alguns ilitos chistosose cspirituosos; c,como 
V. Ex. osta vivendo do credilo albeio, nao ha de terdu- 
vida de pedir a alguem que o soccorra com bons dilos, 
para nao cslar fazendo insto papcl. 

Paro, Sr.presidente, ncsle topico, e paro de proposito, 
porque do contrario iria muito longe. Vollo as eleicoes' 
para concluir o que tcnbo a dizer sobre esto objccto. 

0 paiz esta em grande agitajao; de todas as provin- 
> 'as vie cbegando noticias do que as massas se movem 

ton|Ue l0^0S <Iuorcm tomar parta no grande pleito elei 
0 Sr. presidente do conselho; — Esla so fazendo 

0 Sr. D. Manoel; —0 prlmeiro agitador e o go 
vcrno. 

0 Sr. presidente do conselho; — Ob I 
0 Sr. D. Manoel . L 4 tanto mais o primciro agi- 

tador quanto 6 0 mais fraco. Nao ha hoje no Urasil, 
Sr. presidente, quern queira agilagao; no sentido do 
aparle do Sr. presidente do conselho, os grandes ladoj 

polilicos do paiz nao qucrcm scnan o triumpbo da lei, 
nao querem caminbar scnao com clla e |)or meio della; 
poitAnto, csse aparle e inlciranicnlc dcslocado, inexacto, 
iufundado. 

0 Sr. presidente do conselho-—Se ha agitagao, 
quem a prouiove? 

0 Sr. D. Manoel; — Mas nao admira que o Sr se- 
nador pela Babia (o presidente do conselho nao pddedar 
a paries ; pur isso daqui em diante iret chamando sim- 
plesmcnie senadnr pcla provincia da Babia), nao admira 
que o Sr. senadur pela Babia diga isto, quando nao ha 
rauiios dias os tneinbros da opposigao nesta casa forao 
laxados de facciosos.., 

0 Sr. presidente do conselho; — Nao sei por quem. 
0 Sr. U Manoel ; — — quero dizer, os monarchis- 

las conslilucionaes  
0 Sr. presidente do conselho; — OIhe quo nem 

i lodos querem essa carnpuga. 
0 Sr. I). Manoel: Ouga, e se 4 eapaz refute isUr 

os monarthisias constantes. Sr. presidente, mas os mo- 
nar. lnslas conslilucionaes, os hnmens que na sua vida 
nao teem um facto so que os deslustre a esle lespeito os 
homens cunslitucionaes defensores da ordem na impr'en- 
sa, na tribuna c fora della, os bomens a quem nunca o 
govcrno foi obrigado a deporlar por causa do desor- 
dens... 

0 Sr. presidente do conselho;—Um delles ia estcve 
deportado. 

0 Sr. D. Manoel: Eu bem sei a quem o epitbeto 
de fai-cioso foi dirigido; pop isso cu, nao podendo cnlao 
repelli-lo, o repillo hoje. Quem nos laxou de facciosos? 
tin famoso revolucionario, a quem o governo man- 
dou fazer uma viagem de longo eurso, e quando voltou o 
mandou recolber ao quarlel dos periuanentest 

0 Sr. Silveira da Motta; —Sim, senhor. 
0 Sr. D. Manoel: — N6s nos cntendemos. 
0 Sr. Silveira da Motta; —Acbo quo V. Ex. esla 

desluiiibrado. 
0 Sr. D. Manoel; — Estou deslumbrado, estou...." 
0 Sr. Silveira da Motta; — Por isso esla compro- 

metlendo seus amigos. 
0 Sr. I). Manoel; — Pode ser que compvomctta; mas 

aqui fallo por mim ; no meu diccionario nao achei ainda 
a palavra — cumpromellimenlo —, nao sei o que ella si- 
gnifica. 

Mas, quando se onvem taes epithetos, nao ha remedio 
senao redarguir com a valoutia da verd.ide. E' cerlo, 
Sr. presidente, que nao sou desles vnonnrchislas, nem 
mesmo desles ca(lioItcos,que andao a qualquer canto di- 
zendo: . Meu Deus o meu rein.io, porque lodos sa- 
ltern que sou catholico, e que sou amigo do meu rei c. 
bei de so-lo ale a ultima exislencia, se Deus me ajudar. 

0 Sr. presidente do conselho ; — Mas a doutrina ii 
nao e a mesma. 

D. Manoel;—E' a mesma doutrina, Sr. se- 

Ja o vi mais chris- 

0 Sr 
nador. 

0 Sr. presidente do conselho. 
lao na caraara dos deputados. 

0 Sr. I). Manoel:—Mais christaosobreoque, Sr. se 
nador? 

0 Sr. presidente do conselho; —Sobre isso. 

65 
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0 Sr. D. Manoel: — Sobre isso, o quc, Sr. senadnr 9 
0 Sr. presipente do coxselho: —Qiie para se apuiji 

uoi minislnno baslava a escolha da coiou. Was este anno 
V. Ex. ja nao dis>e isso. 

0 Sr. D. Manoel: -V. Ex. ndo e oapaz ile moslrar 
isto cm discursonenhum men; mas qucro scrfranco. 

0 Sr. tresidente do cunselho: —E' vcrdade. 
0 Sr. D. Manoel: — Ouca, Sr. senador; hoje nao tem 

uma sd vcz presidcnte do conselho. (Jiiso.J 0 Sr. se- 
nador nao ha de moslrar isso em am sd discurso meu ; 
mas e vcrdade quc ha perlo dc 20 annos.... 

0 Sr. presidente do conselho:—.Vao hatanto; fo1 

cm 1843 para 1844. 
0 Sr. D. Manoel : —Ouca, Sr. senador (risadat): ha 

18 annos pouco mais ou menos disso en em urna roda de 
dcpulados: • 0 systema de apoiar lodas os governos e de- 
cididamenle o maiscommndo possivel; os empn-gos es- 
tao seguros; o na carreira parlame itar ha o grande risco 
do se jicrder a eleicao quanilo sc faz opposicao. Por isso 
ostou por ora disposto a apoiar o governo. • E o caso iS 
•quc quasi todos me acharao razao. 

Note-sc que isto fui, segundo acaba de dizer o Sr. se- 
nador pela Hahia, em 1844. e ja em 1847 liz a mais forte 
opposicao ao ministerio, o nao foi necessario vir para o 
-enado. 

0 Sr.. presidente no conselho: — Foi conlra os iac- 
eiosos. 

0 Sr. D. Manoel: —0 que diz, Sr. senador pela 
Hahia? Espere, la vai a resposta. 

0 Sr. presidente do conselho:—Mas isto sao divaga- 
CBCS. 

0 Sr. D. Manoel : — Nao posso deixar de respondcrao 
Sr. senador pela Hahia. 

0 Sr.. presidente: — Nao posso admiltir discussocs 
por meio de aparles; isto e irregular. 

0 Sr. I). Manoel: — Hei do responder aos apartcs. E 
porque V. Ex. ate agora nao chamou a ordem o Sr se- 
nador pela Bahia ? 

Maseu dizia ha pouco: em 1847 rompi cm opposicao, 
liz parto da famosa patrulha de quc o Sr. senador foi 
rabo por algum tempo, isto e. o Sr. senador arvorou-se 
em cabo; mas depois nos abardunou para fazer-nos 
guorra ; e porque? Porque quiz que nds tomassemos as 
paries de S. Ex. cm suas questoes... 

O Sr.. presidente do conselho:—Nao quiz. Dens me 
livre I » 

0 Sr. D. Manoel: —E' bom porluguez; se pensa que 
nao e, consulte os classieos. Mas quiz que tomassemos a 
sua defesa nas questOes que tcve com o Sr. visconde de 
Albuquerque, questoes que derao cm resultado a sua re- 
moeao; exigiu que fizessemos guerra a esse ministerio, 
qnando os nossos humens polilicos, aquelles que nos di- 
rigiuo, aronsclhavao que se nao lizesse opposieao a 
osse ministerio, porque eraconciliadur, moderado. Aqui 
«Stao alguns mcmbros dessa infaligavel patrulha, quc sa- 
bemdctu lo isto.«Nao se importcmeorao F.(dizia alguem) 
que csta despoitado e quer que os outros vinguem o que 
com clle sepratieou. » Vcja o queo nobre senador pela 
Hahia colheu do sen aparte. Continue com elles, qne 
aintla tenho muitoque the dizer. 

Pois vai-so embora? 0 Sr. senador pela Bahia dd 
assim pane de fraco. Querem mais provas da fraqueza 
do ministerio ? 

Vou agora dirigir-me a S. Ex. o Sr. ministro do im- 
perio, a quern pego lenha a bondade de deseulpar csta 
divagagao: foi o seu collega quern me obrigou com os 
seus aparles a lodo esle incidente, contra a minba von- 
tade, contra us meus desejos e ate contra os interesses da 
discussao ; entretanto o Sr. senador pela Habia fica bem 
substiiuido, porque ternos na casa o Sr. presidente do 
conselho tie ministros de facto; ale agora tinliamos 0 
presidente tlo conselho de direito e o de facto; agora te- 
rnos so o de facto. Creio mais na presideucia do conselho 
que exeree o Sr. ministro do imperio do que na que 
uctupa o Sr. senador pela Hahia; logo havemos de 
tratar desle ohjecto, porque esni ligailo com a materia 
com que hei de enlretei o senado por algum tempo, e en- 
lao exporei o niotiro pelo qual fallei agora em presi- 
ilente do conselho de faclo. Como me esta parecendo 
que V. Ex., Sr. presidente, esta reparando neslaexpres- 
sao, pego hcenca para dar ja breves explieacOes. 

Tenho dito na casa que o ministerio vive de emprcsti- 
mus, vivo de credito alheio, que o nao tem proprio; e 
V. Ex. ha de concordar comigo em que nao ha nada 
peior do que viver de credito alheio. Pois bem : vou 
desenvolver a miuha assergao, e os nobres senadores 
nao levem a mal esle pcqueno incidente, que 6 indis- 
pensavel, apczar de qne ja me vou causando. 

Senhores, nao podemoa deixar de reconhecer uma 
vcrdade, ee queo Sr. senador pela Hahia Angclo Mu- 
mz da Silva Ferraz foi nomeado presidente do conse- 
lho de ministros por urn deereto com a rubrica de Sua 
Magestade o Imperador' purtanto, eu o icconheco, e nem 
posso deixar de reconhece-lo, como presidente do conse- 
lho de ministro de direito, Mas, comoopovo, quelamhem 
tem urn instincto excellenle, que conhcce ludo, tem dito 
que no gahinete ha urn presidente do conselho de facto , 
eu, como orgao do povo, como seu represonlantc, tenho 
necessidade de explic.ar isto. Quando se nomeou o mi- 
nisterio actual, houve grande incerteza sobre quern scria 
o ministro do imperio; aponlavao-se diversos nomes 
affirrnou-se, o que V. Ex. havia de ter ouvido e d facto 
averiguado, que o Sr. consclheiro Pedreira fora o pri- 
meiro indigitado para a [iasta do imperio, o que a re- 
jeitdra. Depois disto fallou-se no Sr. JoSo de Almeida 
Pereira lilho. Nds todos nas nos.as ci nversacfles nao 
nos occnpavamos de outra cousa, e, se nao, que o diga 
o men il ustre anugo que eslii alii em pe (referindo-te 
no Sr. Sunza Franco) quantas vczes filhimos nesto 
assnmplo, e perguntdmos porque foi chamado esse brasi- 
leiro illustre, nao so pdde negar, muiiodigno de respeilo 
pclos seus precedentes, para a pasta do imperio. Eu, 
que gosto semprede emitiir mini,as opinioes, mdnnenla 
quando cston com os meus amigos, disse: " La vai a 
minba bumilde opiniao, que sujeilo an exame dos dou- 
tos : 0 lado conservador nao vin com bons olhos o mi- 
nisterio de 11 de agosto ; mas, desde que houve certeza 
de quo 0 Sr. JoSode Almeida tinha aceitado a pasta do 
imperio, ficou tranquillo. » 

Conversando eu com um dislinrto conservador, e per- 
guntando-lhe se apoiava o novo gahinete, respondeu-me: 

(in "v1' porque temos nelleuina garantia, queeo 
nosso illustre eorreligionario o Sr. Almeida Pereira. • 

.r. senador pela Bahia via bem qne o ministerio era 
raco e que mal se poderia sustentar se nao livesse o 
lago forte do Sr. ministro do imperio; mas toilos virao 

ogo que scria S. Ex. o presidente do conselho de facto 
dado que o Sr. Ferraz o fosse de direito. 

0 Sr. presidente : — Mas nao sei o que isso Uiu 
de commum corn a discussao do orcamcnto. 
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O Sb. D. Mangel : — Perdte-me V. Ex.,lem muito; 
to tla polilica era geral ; cstuu neste mare magnum ; 

leixe-n,e '!'x' navre!?ar na rainha canciinha, que, ape- 
' tie ligeira, vai sulcamlo as ondas sofTrivelinente « ha 
tie chegar ao porto designado, talvez com alguma de- 
mora. 

O Sb. pbesioente;—Mas devc cingir-se sempre i 
maleria cm discussao. 

O Sb. D- Mangel:—V. Ex. bem sabe que na ta 

^;soussao do orcameuto 6 licito fallar sobre apolitica 

^""n'oobrc ministro do imperio com razao deviaoccupar 
oosto, porqne quern era nesse minislerio o verda- 

0 gnnuino rcpresentanle da opiniau conservadura? 
•'t'1' ' jtiir.islro do imperio, lodo o mundo, sabc que o 
^ ) > senador pela provincia da Bahia nunca fui conser- "0 I r" nunca estevo ligado a esse partido verdadeira- 
Va< ic' Nao sei se nunca, porque em verlade nan sei IT,Cn on em elle tcm estndo ligado; parece que com todos com 7 |mente, para chegar ao logar queoccupa. Ainda 
Pr,n<' nissadu, cm urn discurso.fez uma aposlropbe lerri- 
0ann0 I ^ homens eminenles do partido conscrvador, 
vt.l co^ egoistas c embaracavao o caminho a muitos 
pof." e aspiravaoao poder (o Sr. senador pela Bahia 
ta'0" itnente fallava de si mesmo). 
Pr0n parlaraento em sua niaiuria 6 composto de homens 

iiiao conservadora. Logo, perganto, qua! o mi- 
0')lalle pdde disphrde um grande partido ? E" incon- 

oistr0 imente o Sr. ministro do irnperio. que esLi relacio- 
tcstaVe j.jjirnitamenle ligado com as maiores summidades 
ijolI0 0 rllJo ; e o Sr. ministro do irnperio. que tern 

P e p|.rtenre ao partiilo conscrvador, o que 
a utta honra, porque mostra a sua coherencia. |1)C fa2 (]e toilos os liomens nesla parte seguissem o 

(jxala d p.x_ e' 0 gri ministro do impeno, por- 
c>emli 0 ni dispde dessa grandemaioria que tem apnia- 
l»nW'^'pjsterio; relire-se amanha o Sr. ministro do 
tlo 0 i1" niio cnlre algum oulro Sr. Juao de Almeida 
iirIP<!rllJ'pilho, e V. Ex. vera se os conservadores nesse 
pi>rcira iil(Jiricnlo nao alirao o gabinete pelos ares. 
jjics"10 gajpENTE do conselho : —Niio atire V. Ex., 

deixe ir. 
e 0 j) jIaNOEL : — Nao posso atirar. 

^ pbESidente do conselho; — Ao conlrario, 
O se pudesse alirava. 

crc'0 p Manoel : — Lavou, nao me previna. Eu 
O porque nao posso; mas, se pudesse, ja ba muito 

at,r0
u'c o minislerio linlia voado como uma palha. 

tcmP0 gtpvEtHA da Mo-tta : — Nao <5 ha muito tempo. 
O jIanoEL;—E' ha muito tempo, porque e 
O S'1- ' m niez. Entao pensa que um raez ^ baga- 

lcUa ' pbe-sidente no conselho:—Felizmente nao 
O S^.l para »sso. 

i4}& j). Manoel ; — Nao trnho forca s6, mas hei do 
O 'a<^0 0 ^er,'e > © V. Ex. sabe que eu 

**jlXtlarfazer alg"ma cousa- 
^es'DENTE do conseluo:—Mas para qualquer 

rx Manoel :—Sim, uma vez que se irate de fa- 
q Sb- Tai)inote. Porlanto, quando eu vir flisposic§o 

voar 0 ^ jado para fazcr opposi^ao ao minislerio, 
'/6,f ,Tna^uC o Sr. senador pela Bahia de que eu eslou 
<1* .?est*rCC 

0 Sn. fresidente do conselho : — Isto lodo o mundo 
sabe. 

0 Sr. D. Manoel;—Mas eu repilo, para quo todo 
o mund i saiba tuelhor. N:io tenhu interesses parlicularcs 
nem faco boje opposicao ao gabinete porque nao satis- 
lizesse aos mcus pedidos. Nada tenho pedido aos mi- 
nislros, e nem tenciono pedir-lhes; conlintio na minha 
independcncia, porque s6 assim posso scrvir ao meu paiz. 

0 Sn. fresidente do conselho:—Apoiado; 6 d. 
amor era grata. 

0 Sn. D. Mangel : —Nao, bei de cxplicar os motives 
deminba oppusitao. Nunca live tenfao de fazer enco- 
mios ao gabinete; mas estava disposlo a nao guerrea-lo 
como ja d clarei niais de lima vez. Estava resolvido a 
fallar poucas vezes nesla sessao, ate porque precisava de 
descanso. Nao aconteceu assim infelizmente  Se o Sr. 
senador pela Bahia quer quo eu exponha ja as razCes 
pelas quaes teuho feitu opposifao ao nanisterio, e bei de 
cuntinuar a fazer Ihe... 

0 Sb. fresidente do conselho • — Isto tudo o mundo 
ja sabe. 

0 Sb. U. Manoel : — Ah I nao quer quo cu d6 as ra- 
z*ics? Felizmente nao abro mais esle parenthesis; jd tenh. 
abertu bastautes, gratas ao Sr. senador pela Bahia. 

Euestavaexpcndendoos motives pelos quaes todo o paiz 
acclama e recunliecco Sr. ministro do irnperio comoo pre- 
sidente do consellio de ramistros de facto.... 

0 Sr. fresidente do conselho: — E' muito digno 
dislo. 

0 Sr. D. Manoel:—V. Ex. b apenas presidente 
honorario; mas o Sr. ministro do irnperio e effeclivo  

0 Sr. fresidente do conselho; — Ah! 
0 Sr. D. Manoel :—Pois entaoponha mais—B .... 

(Risadas.) 
0 Sr.. fbesipente do conselho: — Quod volumus... 
0 Sr. D. Manoel;—....gracas ao grande partido 

com que S. Ex. csla ligado. Isto esla na ordem das 
cousas, isto e do governo que felizmente nos rege. 

Ora. e uma gloria digna de inveja a que perlence ao 
Sr. ministro do irnperio; o mais moto do gabinete go- 
vernaiidn todo o minislerio, tendo lotla a influencia, e 
0 Sr. presidente honorario ohrigado a ruhordinar-'se, 
porque, se nao subordinar-se, oSr, ministro do irnperio 
1 he dira : • Meu amigo, tenho na vanguarda um exercito 
nunietoso, c no dia em qne V. Ex. nao subordinar-se 
Caiei baquear o minislerio. » 

0 Sr. presidente do conselho: — Nisto ha engano. 
0 Sr. D. Manoel; — Isto sabera todos. 
0 Sr. presidente do conselho :— Sua somnambula 

^ muito mentirosa. 
O Sn. D. Manoel: —E' mentirosa? Entao ouga este 

f icto recente que ella me refenu. 
E" daquelle lado que ha de vir o baque ao Sr. senador 

pela Bahia, e por isso tamhem vou tendo rainhas inclina- 
thes para elle. 

0 Sn. presidente do conselho : —Olhe, nao so arre- 
penda. 

o Sb D Manoel: —Balli veiu um beneficio tal ao 
tz um homem notavol qucallt senta-se prestou Um 

servico tao rclevante, quo eu, que sempre o respeitei, boje 
tenho por elle a mais decedida indinatSo. E nao ha aqui 
liaiion dangeteuse, lia verdadeira inclina^ao, porque 
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nao vou para elle por interasse proprio, meus scnhores, 
oheguei oside se pode chegar na minha terra, minhas 
ambigSes estao satisfeitas; Deus me tem teilo muito, 
maia atii do que eu Ihe pedia; agora, nao abuso da sua 
immensa bondade: port.into, nao 6 por interosse particu- 
lar, e felizmente nao tenho ainda filbospai'aos arranjar, 
ainda estao pequenos e nos seus estudos. 

Portanto Sr. ministro doimperio, conserve-se na sua 
posigao, porque V. Ex. tem urn apoio verdadeiro, tem 
um grande exercito, composto dos seusamigos e alliados, 
que o sustentao. 

0 Sr. presidente do conseliio;—Entao o ministe- 
rio nao cahe. 

0 Sk. D. Manoel; — Nao?... o ministerio cahe. 
0 Sr. presidente do conselho; — Se torn tanto 

apoio.... 
0 Sr. D. Manoel ■ — E' sd o Sr. ministro do impe- 

rio; porque os senhores vivem da credito alheto, elle nao. 
0 Sr. presidente do conselho: — Mas se elle tem 

toda esta forga... 
0 Sr. D. Wanoel; — Logo, os senhores lambem a 

toem1? Esta conclusao 6 boat 
0 Sr. presidente do conseliio: — Se o ministerio 

esta incarnado nelle? 
0 Sr. D. Manoel: ~ Qual incarnado; ncm elle quer 

essa incarnagao. Deus o hvre disso; elle nao a quer, nem 
a aceita. 

0 Sr. presidente do conseliio; — Senao fica per- 
dido. 

OSr. D. Manoel: —Eu estou daqui ouvindo oapoio 
que elle mo da muito de vagarinho no seu coragao. 

0 Sr. presidente do conselho:—Elle esta muito 
calado. 

0 Sr. D. Manoel: — Sao apartes tacitos, e em seu 
coragao. 

0 Sr. presidente do conselho: — Entao a suasom- 
nambula vai ate o coragao dos outros ? 

0 Sr. D. Manoel : — Pois se nao fosse nao era digna 
de elogio. 

0 Sr. ministro do imperio nao esta, nem quer cstar 
incarnado nos seus collegas; o Sr. ministro do imperio 
i o unico no poder que tem forga propria; lodos os ou- 
tros vivera a sombra de S. Ex.: um lomqualro ou cinco 
deputados da Babia ; oul:o tem seto ou otto de Per- 
nambuco; e outro nao tem nenhum. E' a sombra do 
Sr. ministro do imperio que os esta cobrindo a todos, e 
a arvore e frondosa. 

Ora, pcrguulo, para acabar esta parte do discurso que 
esta interrompida, se um tal ministerio pdde tcr yida 
longa. La vai a prophecia— 

0 Sr. presidente do conselho : — E' prophecia do 
Bmdarra 1 

0 Sr. 0. Manoel : —Va ouvindo, Sr. senador. Nao 
ouso aflirmar seoministerio cabira logo depoisde encer- 
radas as camaras ; os symptomas parece que indicao 
isso. 

0 Sr. presidente do conselho ; — Antes das ca- 
maras ? 

0 Sr. D. Manoel : — Antes de se reunirem as cama- 
ras futures; nao afbrmo nada; mas o que V. Ex. deve 
BTter ja e que nos primeiros dias dc maio a igrejinha, 

que e sustentada unicaraente polo Sr. ministro do impe- 
rio, vai a terra infallivelmonto. 

0 Sr. presidente do conseliio:—Por forga propria? 
0 Sr. D. Manoel ; —Infallivelmente vao a terra. Os 

senhores teem feito ludn quantu os liguruesda terra teem 
mandado; as leis que elles quizerao os senhores as fize- 
rao passar. 

0 Sr. presidente do conselho: —Isto e bondade e 
delicadeza de V. Ex. 

0 Sr. D. Manoel:—Va ouvindo. Nas proximas elei- 
gOcs, se acaso se porlarem mal, ludo issu fica registrado 
para em ahril a mais fnrte opposigao que se pdde dar 
em ambas as camaras ergaer-se conlra o ministerio,para 
deiia-ln abaixo; e,ainda mesmo que faga as eleigoes pa- 
cificamente, a queda e sempre tnfallivel; com a diffc- 
renga de que, se a eletgao for lumulluaria, cheia dc 
sangue, a queda sera cstrondosa. desaslroso; e, se a eleigao 
fur pacilica, a queda sera sera eslrondo, nao quebrara 
pernas, nem bragos, nem cabegas. 

0 Sr. presidents do conselho;—Ainda nao croio na 
buena-diclia. 

0 Sr. D. Manoel : — Ora, era o quo faltava, quo o 
Sr. senador pela Bahia ficasso um dia no poder aldm do 
mez do maio. 

0 Sr. presidente do conseliio ; — V. Ex. ainda nao 
me viu a mao. 

0 Sr. D. Manoel: —Nem quero vo-la. 
0 Sr. presidents do conselho:—Os bohemios 6 que 

fazem dessas propbecias. 
0 Sr. D. Manoel ;— 0 Sr. senador se viver ale abril 

faga o seu teslamenlo. 
0 Sr. presidente do conselho ; — Tonciono viver 

muitos annos ; ainda nao ccmplctei os meus 48. 
0 Sr. D. Manoel : — Isto Die desejo eu ; e um ci- 

dadao prostanto, e um pai de familia. 
0 Sr. presidente do conselho ; — Estou com medo 

desse elogio. 
0 Sr. D. Manoel : — Daqui a pouco lorna a fugir, 

porque tcra de ouvir censuras. 
0 Sr. presidente ; — A discussao assim nao pdde 

continuar. E' uraa discussao do apartes. 
0 Sa. D. Manoel ; — Faga, portanto, o seu testa- 

mento ate abril, na corleza de que era maio sahe do mi- 
nisterio. 

0 Sr. presidente do conseliio:—Fago o testamento, 
cdeixo a V. Ex. para qualquer rainislerio. 

0 Sr. D. Manoel ; — Deixe, queen so recebo a hc- 
ranga a beneficio do invenlario. 0 ministerio e para os 
figuroes, a quom V. Ex. corteja todos os dias, conser- 
vando sempre o chapeo na mao. 

Tenho, Sr. presidente, fallado das eleigoes ; tenho 
divagado, porque V. Fix. sabo que eu rospondo sempre 
aos apartes que mo dao, c o Sr. senador pela iialaa vein 
hoje disposto ainterroper-me e fatigar-mo. 

Dcixo-me referir um facto— 
0 Sr. presidente do conselho: — 0 da somnambula? 
0 Sr. D. Manoel; —Sim. Ha poucos dias li no Jor- 

nal do Comraercio um discurso do Sr. senador pela Ba- 
hia, no qual, fallando em lolerias, dizia que este object® 
lha linha causado profundos desgostos. 

0 Sr. presidente do conselho: Amargur»». » 
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n Sit D Manoel ; — Araarguras. Fui pan casa, 
mandei cliamar a minhasommunbuta, que vem imlMd.a 
tamenle e disse-Uie; . Quaro saber a razao d sto. - La- 
iraz-lbe o facto, c ella disse-me: « Eu ja o sabia e lam- 
Lra cstava prevenida que me bavieis do per^untar a ra 
.rdElo- Pots bom. disse-mo ella, vds naorebnslesa.n 
da um facto pralicado pelo Sr. presidente do oonselho . 
, 0„al tacto? » . Pois nao sabiets que o Sr. presidente d . 
conssUwawlou caba.audo a muitos Sn.-adons para 

r^rdeftlSe.^ 
S par lil casa, andei aqui em conversas. e alguen 

Se tose: • E' uma yerdade; olhe, Fuao, Stcrano e Pel- 
tr.mo forao cabalados. 

o Sa presiuektb no coNSELito : — 0 umco que ca- 
cabalei foi V. Ex. 

0 Sa B. Manoel : - A mint nao era capaz ; porque 
bom sabia que Ihe havia talvcz de vollaras ooslas 

E o caso 6 que osso facto cbegou.... Alii Sr. presi 
donte V Ex. esta com o regimento na mao . ,. 

Naod'igo mat, nada, nao posso contar o que d.sse a 
somnatnbula— . . 

0 Sr. presidente do conselho:-RepiUo amstnna- 
^ao. 

0 Sr. PREStDENTE *. - 0 que me parece ^ 
bistoriasc dlyagaffdes sao mteiramente alhetas a 

n Sit D Manoel.—Repelle a insinuacao ? Sim? Se 

josviado do caminlto diretlo em que ta andando. 
0 Sr. presidente do conselho: - Seria a pnmet- 

ra vez que andasse direito pelo carainho. 
0 Sr. E. Manoel: —Bou-the ja a resposta, Sr. sena- 

dor.... Seria a primeira vez; mas V. Ex. ja andou algn- 
ma vez por caminbo direito? 

0 Sr. presidente do conselho : — Sempre andei. ^ 
0 Sr. B. Manoel : — Creio que nunca e, se eu qui 

zesse desenvolver esta asserfao, lalvez que \. Ex. eorasse- 
Nao continue a dar-me aparles, porque estoudisposto 

a ir louse. Nenhum ftcara sem resposta cabal. 
Vou agora tratar do outro ponto. Ja tallci sobre elet- 

Coes ia mostrci queum ministeno fraco nao pode conti- 
nuur a tazer a teiieidade do patz, quo e uma calamtdade 
iiue elle faca as eteicOes. Felizmente nao hei de ser rcs- 
ponsavel polos rosultadosda conlitmat'ao delle; sobreou- 
tros pesara a responsabilidade. 

Sr presidente, applaudi a resolucao que o go- 
vorno lomou de demittir ncsle anno de eletgoes lodos 
os presidentes de provtneia que perlenciao as caraaras. 
Para nao me alongar, nao exporei as razocs por que ap- 
plaudi cstc ado do gabinete; todavia ll0UV® "mi,ex 

ceptao, que 0 o actual presidente de Santa Cathanna, 
evott ja doclarando que elle me merece a mator const- 
derac-ao, e que doscjoquc nds tenhamosmocos da ordem 
do Sr. Brusque para os cargos do estado. 

0 Sr. prrsidentb do conselho:—Nao bouvc ex- 
ccpfao. 

0 Sit D Manoel: — Li tern estado durante toda a 
sossao e nemsedeu parte a camara dos Srs. deputado. 
' 0 Sit. presidente do conselho: - 0 sou successor 
nao foi tomar posse. 

0 Su, E, Manoel-.-Que me imporla a mim que nao 
fosse? Esta nao esta ma.,.. 

Applaudi o acto do governo, e agora vou adiante; digo 
que essc ado nao deve s6 praticar-se cm anno de elei- 
goes, deve pralicar-se sempre. 

Eu mo explico. 0 governo nao dove em regra tirar das 
•araaras mcmbros para as presidencias de provtncias.... 

0 Sr. presidents do conselho :-E' regra que tern 
excep;5o. 

O Sr. B. Manoel : — La you. 0 nobre senador per- 
uade-se que eu tambem nao penso um pouco . 

0 Sr. presidente do conselho; —Ao contrano; sabe 
muito bera o conceito que fago de V. Ex. 

0 Sr. B. Manoel : — Parece que esses apartes sao as- 
sim como uma ligaozinba. 

0 Sr. presidente do conselho:—Nao,.senbor. 
0 Sr D. Manoel : —Entao bem. Em regra, Sr. pre- 

sidente, o governo nao deve Linear mao de representanles 
da nagao para as presidencias, porque as intennidades 
matao as provinctas. _   

0 quo querdizcr um presidente setsmezosna suapio- 
vincia, scis mezes na etirte'e em viagens, etc? 0 que quet 
dizer ficar lodos os annos uma provintia enlrogue a ad- 
ministragao dc um vico-presidcnto, governo sempte fraco, 
sempre limido, que em geral nao vive senao do cxpe- 
bente, governo quo vai Uizendo: . Quando vi« o pre- 
sidente, elle que delibere, . e por tsso quando os presi- 
dentes voltao para as provinctas acltaoas pastas carroga- 
das de nogocios, porque os vioe-presidenles nao sc 
atrcveraoa dccidi-los, por se julgarem fracos e inlcnnos . 

Mas quando se der o caso previslo pela constituigao, 
u governo deve lancar mao dos membros das camaras para 
flcarem nas provincias para se dcraorarem nellas emquan- 
to o bem do estado assim o exigir, com a clausula de que 
nao virao para as camaras, pedindo o governo UcenCa 
para conserva-los nas provincias. Entao o ado do go- 
verno pode produzir os melhorcs resnltados; liavendo 
escollta aeertada, governando os liomons que possao prc- 
sidir essas piovinctas, conscrvando-so nellas urn, dous, 
Ires e quatro annos, o governo praticara um acto de boa ad- 
ministracao, preslara um bom service, e essas provinctas 
nao nassar.io pelas interinidadcs, que asacabao, que asfa- 
zem rctrogradar; porque em geral como_eu dtsse, essas 
intennidades sao fracas, c nao cutdao senao do algum ox- 
pediente, e as vezes ate tratao de fazer mal, de destrun 
o que fizerao os presidentes. 

Sr. presidente, nao quero agora enlrar, nem e o cca- 
siao disso, no descnvolvimcnto do projecto offerecido por 
S. Ex. o Sr. presidente do conselho de facto; nao 6 oc- 
casiaode discuti-lo. Noto com pezar que S. Ex. apro- 
scntassc um projecto que exigetamanha despeza em um 
anno cm quo as nossas fiaaSs se achao cm estado 
itloravel, em quo somos forgadOs, como d.sse ha pouco. 
a lancar pezados imposlos sobre a populagao, para 
assim fazermos face ao graude deficit dc 9,000:000g 
ou 10,000:000fj dc nossa rcccita. _ ^ 

Senhores, um dos grandes dcfeilos do actual ministeno 
e o prurido de reformas. Com effcilo, nao 6 possivel 
haver mais reformas do que cm geral P^wrao os 
Srs. minislros nas differentes reparligocs . todo os dias 
por c spa go do quatro ou cinco mezes vimos os jo a^s 
cheios de regulamonlos. Era um quinao dado aos sous 
an c ss r s-naotinhaoelles curado dossesregulamcntos, 
ou OS quo existiao crao impcrfeitos, nao preonchtao os 
fins quo se teve cm vistas, c foi necessano reforma-los? 

0 certo e que o prurido de reformas cbegou a um 
ponto que os proprios amigos do governo, os conserva- 
dores, se devem assustar, porque elles nao querem senao 
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reformis muito pensaJas, muito lentas, muito pausadas. 
Os conscrvadores faltariao a sua missao so apoiassem 
tantas reformas, e algumas tao precipitadas quo ale nao 
abonariao o parlido do movimento, parlidp do progresso. 

Seiihores, eu javi um ministro eminentemente refor- 
mador e live a franqueza de dizer-lhe em face no senado 
mie na'recia quercr que em lodos os actos apparecesse sen 
nome Mas posso dizer o mesmo a respeno dos actaaes 
Srs ministros, quo com razao serao na histona apon 
tados como os maiores reformadores, e mesmo archite- 
ctos de ruinas. . ... 

Nas camaras passou ludo quanto quiz o mimsteno; e 
nrovavelmente tambcm passana o projecto de reforms 
•idministraliva, se o Sr. ministro dompeno, presidente 
do conselho de facto, mostrasse empenho. Passarao os 
orcamentos monstros, com extraordinarias despezas e 
novos e avultados impostos. Quem nao quereraser pre- 
sident® de provincia, se passar a nunca assas louvada 
refotma adminislrativa? Que bella smecural Que fchz 
pcnsamento leve o Sr. presidente do conseiho de facto 1 

Agora ser-rae-ba licito perguntar a S. Ex. qi at a 
razao por que nao esta nomeado o novo mjmstro. (per- 
mitta-se-me usar dotermo que e usado na Hespanha) do 
lomento9 Puis o nobre ministro nao foi o pnmeiro que 
reeonheceu no seu relatorio que muita razao leve o seu 
antecessor quando propoz a separacao da secretana do 
rmS Nao foi S. Ex. que dice no seu relatono que approvavaesse projecto? Nao foi S. Ex. que coutribuiu 
com os sens collegas para que entrasse logo em discussao 
e fosse approvado ncsta casa? Se ha tao urgente ne- 
cessidade do novo ministerio, se o nobre ministro do 
imperio nao podecom a enorme carga chamada—pasta 
do imperio, — porque nao se apressa em aconselhar a 
corba que nomeie o seu novo collega ? 

Islo me faz crer que nao ha essa grande urgencia, que 
o nobre ministro se reputa com forta bastante para con- 
tinuar a carregar com a pasta, alias muito importante, 
e cheia de muitos e difficeis traballios, mas pasta que os 
vulhos desempenbarao perfeitamente. Aqtu esta um que 
nao e taovelho, e que nao pediu Cyreneu; mats alh estao 
dous illastres ministros que sao velhos e nao pedirao 
rvreueus; alndahadous annos era ministro dessa repar- 
ttcaoo Sr. raarquez de Olmda.que, apezar dos sens ses- 
"enta o tantos annos deidade, foi aguentando com a pasta 
do imperio, e fez uella servigos importantissimos. Mas 
emflm e lei do estado, e deve ser executada; c creio que 
nao esta no arbitrio do ministerio differir aexecugao de 
uma lei polo tempo que elle quizcr; eu quero ja ter occa- 
siao de ir apreciando os effeitos dessa lei para no anno 
uue vem, se Dens mepermittir, c se nao vicrem algumas 
medidas, como ja estao annun iadas, levantar a nunha 
fraca voz para mostrar que linba razao, ou confessar 
que nao a linba quando nosta casa me oppuz a esse 
1 Sr. presidente, eu ja teria ba muito acabado o meu 
discurso, se o Sr. senador pcla Bahia nao viesse lioje 
com o proposilo firme de interromper-me com tantos 
apartes que me obrigarao a deixar o objecto principal da 
iliscussSo, e de me occupar somenle com elles, porque 
costumo ter attengao com aquclles que me dao apartes, 

'^Senbores ^nSo fago'rai idea de nenhum presidente de 
nrovSria - quero mesmo concordar que elles cumprem pnmncia, q de cumnri-los, principalmcnte na 
sens deveres, e hao de curapn ios, i ; , 
epoca critica de eleigoes ; mas. como fellu ne las de 
novo peso ao nobre ministro Jo imperio quese digne dt- 
zor-me sedirigiu ja as suas ordcns e instrucgdes a esses 
funccionaiios sobre eleigoes, e, se for possivei, o con- 

teudo deltas. Quero que essa rosposta tranquillise com- 
pletamente o paiz, e que elle saiba que o governo tern 
expedido as mats terminantes ordens aos presidenles para 
que se nao envolvao nas eleigoes, para que fagSo com que 
elias corrao com a maior iiberdade e scguranca possiyel, 
para que elles empreguem todas as medidas necessarias, 
aQm de que nao se repitao scenas lutuosas e sanguino- 
lentas, como se derao em outras epocas (|ue ja mencionei. 

E como nds teremos occasiao opportuna do tra- 
tarmos desse pro.iecto de rotnrma adminislrativa, eu 
lioje nao digomaisnada a esserespeito; nem fallono con- 
selho de estado, porque em breve vira um projecto cla 
camara dos Srs. depulados aiterando a lei do conselho de 
estado, nomeando auditorcs, creaudo uma secietaria, etc. 
Isso, porlanto, ficara reservado para oulra occasiao, por- 
que eudesejo discutir essas lets importantes; enteudo 
que 6 nossa obrigagao nao deixar passar em silenciu me- 
didas dessa natureza; nao sao pequenas cousas que so 
possao votar sera dar ao paiz a razao do voto, ptinci 
palmente aquelles que estao acoslumados a fallar e a 
discutir. 

Sr. presidente, como V. Ex. sabe, tenbo uma moftuas 
e essa mofina e loterias, que causarao tantas amargura, 
ao Sr. senador pela Bahia. 

Pego ao nubre ministro do imperio que declare, sendo 
possivei, a sua opiniao sobre a continuagao de um jogo 
Joqual teem provindo muitos inlprtunios.como oallirma 
o Sr. ministro da fazenda no seu relatorio. 

Ora, Sr. presidente, V. Ex. sabe as amarguras por 
que aqui tenbo passado por causa de loterias. Quando 
me lembto que me vi obrigado a cntreler os raeus colle- 
gas (forio poucos, porque muitos forao-se retirando c 
lizerao muitobem) por espago de quatro boras sbcom lote- 
rias; quando mo lembro que fa I lei sete boras em dous 
dias conseculivos por causa de loterias; quando me lem- 
bro que fiz uns poucos de requerimentos de urgencia 
por causa de loterias, quando mc lembro das dis- 
sencoes que teem havido por causa das loterias, an . 
Sr. presidente, quasi desfallego 1 o nao sei mesmo 
agora como nao caio com uma syncope, ainda me re- 
cordando dessos tempos infelizes; mas de rcpente eu, 
que estava ameagado de uma syncope, recobrei todo o 
men antigo vigor; parece-me que estou nos mous trinta 
e tantos, quando me recordo tambem de qua nao perdi o 
meu tempo, de que os meus esforgos forao coroados do 
mais bello resullado; o projecto baqueou, nao por um 
voto, 6 preciso verificar isto, mas, como V. Ex. sabe, 
por dozasete votos contra doze. Na casa estavao 32 scna- 
dores quando se tratou do projecto de loterias parao tbea- 
tro lyrico; dous estavao naquella sala conversando, qu- 
erao o Sr. ministro da fazenda e o Sr. senador peloRio de 
Janeiro Souza o Mello; o Sr. ministro da fazenda desere 
iou na occasiao em que se ia dar a batalha. Um dos 
Srs. secretarios conlou os votos e disse em voz alta; 
u Yotarao doze a favor do projecto e dezasete contra. 

A. rcspeito da emenda contarao-se na primeira vez 
quinze votos a favor e quatorze contra ; e rectifican- 
do-se a volagao contarao-se quinze votos contra c 
quatorze a favor ; na segunda reclilicagao levanlarao-se 
a favor treze senadores e contra dczaseis. Um papeluxo 
que se publica diariamente faltou i verdade, asseverando 
que o projecto cahira por um s6 voto. 

Ora, saiba-se mais que o Sr. ministro da fazenda \o- 
tou pelo projecto na la discussao o na 2" relirou-se do 
salao. A' rainha somnambula nao escapou esse lacto, e 
boje estou bem informado do verdadciro motivo por que 
elle se relirou. Se eu pudesse revela-lo ao senado o fana 
do bom grado ; mas nao tenbo duvida de commnmca-lo 
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cm particular aos Srs. senadores, alguns dos quaes eslao 
de tudobem scientes. 

Quanto deploro a ausencia de urn honrado raembrflqu 
ba uoucos dias rcgrossou para a sua provincia ! la "ver 
dado que na casa ha senadorcs a quem elle commumcou 
cousas quo hao de aflligir profundamente o Sr. mims- 
ivo da fazenda, cujo comportamento relativo ao Pr0Jec ° 
concedcndo loterias ao thealro lyrico e d.gno da mars 
S7eToCe™isr,a'ao Sr. ministro do imperio que tenha a 
coinplascenda do cxp6r a sua opiniao -bre as loUrras. 

Tambem lomo a liberdade de perguntar a S. E. - 
porquo na camara dos deputados votou por um art.go 
iddilivo que eoirlinha a mosma disposigao do Prolec « 
rcieil ido pelo scnado, votaS5o em quo tor acompanhado 
polos sous ires colleges, 0 addrlivo caluu poroivotos 
contra 32, segundo fui informado por um deputado. Que 
prot ect dada a um jogo tao immora e para o frm de 
uuxUiar o barracao do campo de SanfAnna governado 
dor um rndividuo, para quem a populacao desta crdade 
Ilha corn desprozo, com asco e com liorrorl 

V. Ex. ba de talvez notar esta mmha moftna, mas e 
mofina sobre negocio quo toca de perto ao parz tulerro ; 
6 mofina que occupou o's cuidados de lodos os grandes 
oradores dastribunas tranceza e ingleza ; c ntoflna que 
occupou a attenfao da imprensa daquelles illuslrados 
paizes; ti mofrna que por fimteveomars complelo irtum- 
pbo, acabando-se este jogo immoral, do qua provrerao 
laritQS males, lanlas desgraCas a esses P^. e pormo o 
rllustrado Say, 0 ornamcnlo da Franca em matenas eco 
nornicas disse quatro palavras, que sao um fanK»o dts- 
S contra loterias: „ Os legisladores que sanccronaa 
sdtrrelhante imposto volao lodos os annos um numero 
ccrto de roubos e de suicidros; nao ba pretexto nenhu 
de despeza que justiflque a provocacao a0 <:r'nJ|

0- " ^ 0 

nobro ministro do imperio, que de certo tem bio es 
cconomisla o todos os outros que trataoda materra, ha 
do rccordar-se desta holla passagem, que por si so drz 
tudo quanto se p6de dizer a resperto dos males causados 
pela palxao aleatoria. 

E' norlanto, mofina, senhores, que eu podia icr eque 
ainda tenbo, porquo nao desisli do meu proposilo, nao 
renunciei as minhas conviccOes ; e cspero eonlrnuara 
erguer a mrnha voz para prestar ao meu parz este ser- 
vice, e bastava que o prestasse para elle me ser agrade- 

' ^Niio depende do mini, senhores, acabar as loterias; 
mas nao oessarei de clamar contra ellas, porquo as re- 
puto um cancro, que deve ser arrancado pela rarz, 
para quo a nossa patria commum nao seja vrctrma das 
temveis scenasquo a Europa presencrou, para que os 
nossos patricios pobres nao vao depositor no pelago da 
rua de S. Pedro as pequenas economras que (azem. equ^ 
accumulando-se continuamente, podrao produzir um 
capital quo servisso para airmen tar no fuluroa s 
milias. invoco, portanto, a voz do nobre ministro, xn- 
voco OS sous esforcos, o saiba Y. Ex. que tenbo na casa 
para me ajudar vozes tao poderosas como a do Sr. vis- 
conde do Itaborahy, ao qual principalmente devo attn- 
buir o bello triumpho quo obteve o paiz cm uma das ses- 
sfies passadas. _ 

n.nnilo Sr. presidonto, o projecto tinba passado em 
1" discussSo, exclamei deste logar: . Que falta me faz 
o Sr visconde do Itaborahy 1 Se elle aqui estivesse de- 
corto que o projecto nao teria passado. . En.dizia entao 
coIS: airraa 

~1« "empo 1 parece que a Provideneia se lem- 

brou das minlias preces eonlinuadas, deu algumas m - 
Ihoras ao Sr. visconde de Itaborahy, e S. Ex., que se 
linha retirado da casa muilo doente, p6de vir a sessa0 ® 
contribuir com o.seu veto, com a suainfltiencw, e at| 
com as poucas palavras que profenu, para a qneda fie 
um projecto que decididameute tana a vergonha do se 
nado se fosse approvado. Ah! Sr. presidente, 
pudesse a"ora repclir as palavras que... (nio posso dize 
SoT diria que seria um escandalo se o projecto pas- 
sasse polo volo do senado. 

Nao foi sem moditacao quo ao cabir o P«lect0 eu re; 
pcti as seguintes palavras; Grahas agamus Uommo Ueo 
nostro. . 

Portanto, os meus esforcos. os meus trabalhos, estao 
compensados sobejamente Arrisquei um P°^0 ^ 
nba saude, boje me sinto fraco; quem dera quo eu es 
vpssp como cslavano pnneipio da sessao, eslou ate, 
ministro do imperio, fallando senlado. V. Ex, nao tome 
isto como uma descortezia, pOrque ha muUo nao fallo 
senao senlado; tenbo urn incommodo que nao mo consen 
te estar era pe scnao minutos ; fallo sentado por nee - 
dade - e um favor quo ba talvez v nte ou mats dias me 
concede constantemonte o senado. {Pausa-J 

0 Sr. presidente: — 0 senlror scnador ja concluiu 
o sou discurso f 

n c T, M.VOEL —Nao, senbor, estou descan- 
.,1™ sirzi x. P» •« 

"7S£tSS*~'° -tT" SSt 
sacaodeum paiz e sem duvida o estado da sua inslruc- 
rao publica. Quando as artes, as seiencias e as letr . 
floresciao na Grecia e em Roma, diziao os oscrrp ores- - A 
Grecia e Roma tocarao ao apogeo de sua cmUsacao. • 
Quando as letras, as artes, ascienna, floresciao na Italia 
em Franca, etc., estes paizes se acbavao em uma Grande 
civilisacao. Alexandre na Grecia, Augusto em Roma, 
Le5o X na Italia, Luiz XIV na Franca, sao nome ca- 
racleristicos de um seculo, porque promoverao a culwra 
das artes, das seiencias e das letras galardoando com 
mao larga os que nellas se tornavao emmeiUes. ms 
quando 0 llrasil chegar a esse estado nus tambem dir - 
mos o mesmo que le diz dos paizes 
instruccao publica e objecto quo merece os c«(i^os os 
desvelos dos paizes cultos, porque sem ella nao p6de ba- 
vpr verdadeira civiUsa.$to. . 1 

E' por isso que, por exemplo, a Franca envia um 
seus distinctos filhos a Inglaterra, a Belgica, a AUema- 
nlia, para examinar e estudar os estabelecimentos htto- 
rarios desses paizes; e todos conhecem os bcllos traba- 
!hos do Sr Cousin, publicados depois do suasvragens, 
relalivamente a instruccao publica. 

0 Brasil nao pdde do certo estar ainda no grao de 
adiantamento c civilisacao que se o^erva nesses paizes 
norque o Brasil tern poucos annos do existencia, e essas 
naeoes contao seculos; la chegara elle se os monar- 
chas, seguindo o exemplo do actual, que tanto se des- 
vela em proteger as artes, as seiencias o as letras, ata 
J em os homens de talento, do saber, c fialardoar m 
gque se esforcao por 0 f" C^e^lo supe- 
agora tratar das ultimas re orm^ pL

(ilSeio fallar princi- 
rior, porque ja me smto aUS!a s0£freu o collegio 

de I .eJr0 . nassamos de um extremo a outro. Dc- 

tuT grande relaxacao, chegou-so a um extremo 
r,.or na exigencia de estudos preparalonos para a 

1 matricula nas faenldades de direito,de mcdictna, etc., e 
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e»ta aconlecenJo ifuc nesta ultima poucos cstu'lantcs sc 
malriculao, por causa dos preparatorios, e atguns btm 
desnecessarios, a quc sao obrigados. 

Quero fallar, parem, de dous eslabelecimnnlos, pelos 
quaes muilo me inleresso, e quo desejo ardentemente que 
prospciem. 

Senhores, o minislro que referendou o dccrelo que 
creou o collegio de Pedro II era na verdada um grande 
Jiomem; basta proferir o nome do Sr. Bernardo Pereira 
do Vasconcellos... 

0 Sn. Silvgira da Motta : — Porem hoje nao pres- 
ta para naia. 

0 Sr. D. Manoel : — 0 que ? 
0 Sn. SavEiRA da .Motta : - 0 collcgio do Pe- 

dro II. 
0 Sr. D. Manoel : — A'io diga isso ; esla enganado. 
0 Sr. Silveira da Motta : — Uepilo o que disse : 

boje nao presta para nada. 
0 Sn. D. Manoel : — 0 nobro scnador nao pode 

dizoristo, odesdeja o cmprazo para uma discussao. i\ao 
presta para nada 1 

0 Sr. Silaeira da Motta : — Hoje nao presta para 
nada. 

0 Sr. D. Manoel : — Desde ja o emprazo para uma 
discussao a cste respeilo. Nao presta para nada ! Sr. rai- 
nistro do impcrio, tome nola disto ; nao sou cu que o 
digo, e o seu amigo  

0 Sr. SiLtEiRv da Motta ; — Sim, senbor. 

■ U.®!V J'AN0EL :— E 0 nobre senador pela pro- Mncia de Goyaz quem diz que o collcgio do Pedro II nao 
presta para nada. Sr. presidenle, fafa-me o favor de 
mandar pnraeiro quc tudo o relatono da repartifSo do 
impeno; quero moslrar ao nobre senador se o collegio de 
ledro II presta ou nao presta. Enlretanlo vou occupar- 
me ja corn esse cstabelecimento, e depois respondcrei ao 
nobre senador. 

Eu dizia ha pouco que o Sr. Bernardo Pereira de 
>asconcelIosera uma grande cabcca... 

0 Sr. Silveira da Motta : — Isso d verdade. 

cstabelecimento qureiircVwuTo'Brtil.Tndo m'vitta 

fna nUr-„menl,e SUaS ' senhores, a ^r- Principal era a do ^pessoal; parque scm bons nrn. 
essores, mal e muito mal vai oensinoda mocidade. De- 

memn h pirfrcnle de um ,aI eslabelecie mento homens mtelligentes, bonestos e ac.ivos c m - 

faha r0er!UPrallCa tle VivCr 6 liJar eo"' "Kminos. Del 
P" differe 'leslall"1'1!10 ^ 0 Coll^io ae Veii™ 11 

raente o colle-io lem iiqUe 0miU? I>0r brevidade. Feliz- 
r rr. aft zzzx&rs 
ternato, logo tratarei dointernato. Eu sei quanloo reilor 
do externato se mteressa por cste estabele imenio, a res- 
petto do qua! tcmos conversado muitas vczes, e lenbo 
lido occasiao de observar o desejo ardenle com que ellc 
procure raelhorar o collcgio e assemelha-lo aos de ou- 
ros paizes, que gozao de grande reputatao. E' forca 

CO"egi0de Pedro 11 te""1 s.-i'iido belltis 
me a^r'a oTnome^CCiUPc0 garCS "I1I,3rta'ltes I occorrem- 
Malbeiros, e podia alndaltl o^^0 Ari,aS C Perdig50 

U SR. SILVEIRA DA MOTTA t — Teubo COnbc,.:,.. 
muitos. ,-IU0 

0 Sr. D. Manoel : — Dello teem sahido muitos , 
verdade mas apresenlo esses dous. que cstio cm posi.;ao 
mais saliente. 1 1 

0 Sr. Silveira da Motta : — Eu os conbofo muito 
de perlo. 

..lit,"- 
O Sr. Silveira da Motta : Sim, senbor. 
0 Sr. D. Manoel :—Aiuda ba poucos dias o pri- 

meiro dos dous senhores de quem acabo de fallar foi 
condecorado por Sua Magestade o Impcrador com a dmni- 
taria da liosa, e todos reconhecerao que a grafa foi um 
gaiardao dado ao nierilo dislinclo. 

Au llima reforma lie que trata o regulamcnto de 21 do 
outubro de 1857 nao e boa. Eu assim a julguei mesmo 
antes da execucao; mas depois desta esla demonstrado aue 
nao pode conlinuar, que e indispensavel altera-Ia. Nao 

nnblt-f 1na ^ 0 Sr' .insPector geral da instruccao publica pnmaria e sccundaria da corte..,. 
0 Sr. Souza Franco: — Nao csti. 
0 Sn. D. Manoel : - E' a S. Ex. quo cumpre resnon- 

der ao nobre senador pela provincia de Govaz quando 
; P"uco 6"° o collegio de Pedro II nao presta para nada; mas cu tomarci o trabalhode ler algnns ircdios 

do relatono quc o Sr Euzebio de Quoiroz dirigiu ao Sr 
mimstro do impcrio em abril desle anno. 0° bonrado 
membro por Coyaz ja_ lo„ esse documen.o in,po,-.ante ? 

ra, o ^.r. Queiroz nao Ihe pudeser suspeito. 
0 Sn. Silveira da Motta: —Eu o respeilo muito. 
0 Sr. D. Manoel :—E enlao? 

sua0op.Rniao.,'VE,"A MoTTA; concordo com essa 
0 Sr. D. Manoel: -Alto la, nao <i opiniao e fact- 

3"!-tCVJU7Sl; Sfinad0r "So acha verdade'iro o quo disseo Sr. Luzebio de Queiroz. 

!iiaop?nJo"ElnA DA M0TTA:~N50 encordo com a 
0 Sr. D. Manoel:—Qual oidniao, Sr. scnador? 

disso^icbo on'pRn DA
1.

X,0.TTA: "A apreciacao que elle fez disso, acbo que o collegio nSo presta para nada. 
0 Sr. D. Manoel:—Domancira qucosenbor oueesta 

esKl'd'1"6 esli f:l2endo osseulprovar£ que . ..a repartijSo, c que nao a conhcce, quer que a sua opiniao prevalefa A do Sr. inspector gcral? 
0 Sn. Silveira da Motta :— Isso e o quo nao quero; 

V Fx mirllla.opiniIo. Que me import , que 
tica ? qUa IUCr 0Ulr;, ainda "lais excen- 

edA olehimr^AdlVrllle
V
c
e
t^JSS?para loK0- A(lui 

quer-se entreter com ellc? o nobre senador 
0 Sr. Silveira da Motta:_V. Ex. nSocostuma ler? 

«• • Manoel:—Eu ja disse quo baviadc ler. 

?'r' presidenle, que era preciso sobretudo 
i P0aSoaI como exige um um collegio daquella or- l ■ pessoal consiste no reilor, nos professores, etc. 

reilor, no meu modo de pensar faz lanto quanlo pode 
para descmpenhar as suas obrigagOes, o as desemiv>iili, 
asssim o afflrma o Sr. inspector geral, assim o'qirma 
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S Ex. tamliem a respeito dos profesores, como logo mos- 
Irarci. Os profcssores sao em geral rauito habcis; ha 
professores quo sao verdadeiros Ultcralos; me parece que 
lioje talvei n.io haja ncnhum |irofossor elTeclivo no col- 
legio do Pedro 11 que nao seja digno da cadeira que 
oempa; on conbego a inuitos c invejo a ligao vasta de 
alguns ; invejo os eonhecimenlos de alguns, que de 
certo sao aplos para emprcgos muilo maiselcvados do que 
o de simples professor, cmprego alias muilo honrado e 
de muita rcsponsabilidade; e qua exigc muita capacidade. 
Alii ha doutores, ha humens forraa.los, cuja conver- 
sagao (i a mais amena c agradavel que t1 possivel; um 
delles i um dos ornamenlos do Insiiluto Historico e 
Gcographico do Brasil, como pfide aflirmar o Sr. vis- 
conde de Sapucahy. 

Mas perguntara alguem: • 0 collegionao poderia pro- 
duzir mclhores resultados? » Sein duvida, uma vez que 
se reformc o regulameulo de 24 de oulubro de 1857. 
0 inconveniente nao esta na faltado pessoal, se nao na 
accumulagao de muitas rnaterias, superiores em geral a 
capacidade dos mogos que a ellas so applicao. Basla ler o 
cilado regulainenlo para so conhcccr que sao tantas e 
tao rariadas as disriplinas que forruao o curso de esludos 
do collegio que e impossivel quo em sole annos a mo- 
cidade possa hem csluda las, harendo mesmo muilo la- 
lento e assidua applicagao. 

A divisao do collegio em exlernato e inlernato foi a 
satis'agao de uma necessidade ha muilo seutida e reco 
nhecida. 0 governo fez uma exeellente escoluado reitor, 
que, segundo me consla, tamhem deseuqienlia perfeita 
tnenlo us deveres de seu cargo. Goslei dc lor os resultados 
dos examcs no inlernato ; o que prova que alii se estuda 
E' a grande vantagem que clle leva ao cxlernalo, onde 
nao ha pensionislas internes que passem asnoiles a cslu- 
dar; os meios pensionislas e os exlernos nao eslao ohriga- 
ilos a umcslmlo assiduo, e em casade sous pais, parenles, 
etc, cntrcgao-se mais aos divcrlimentos do que ao es- 
ludo. 

Para mostrar a necessidade de altorar-seo regulamenlo 
de 21 de outobro de 1857 contontar me-hei em ler o 
art. 5°, na pane rclaliva ao 1° anno. Eis asmalcrias que 
devem ser ensinadas: 

• Doulrina chrisla, leitura e rccilagao dc porluguez, 
exercicios orthographicbs, grammatica nacioml, gram- 
matica lalina, francez, comprehcndendo simplesmeutc 
grammatica, Icilura e versao facil, arilhmetica, abran- 
gendo tao sdmei.le os principios clemenlares, definigoes e 
as quutro operagocs sohrc numcros inteiros, geographia, 
comprehcndendo unicamcnle a explicagao dos principaes 
termos technicos e divisdes geraes do globo. ■ 

Como pode um menino de i) on 10 annos da'r conla cm 
9 mezes de tantas e tao variadas disciplinas, para no lim 
do anno estar habilitado para o exame ? Se en quizesse 
ler os outros arligos relalivos as malorias do 2° ate o 7" 
anno, osenado decerto acharia razao no que tenlio dito a 
respeiio da necessidade de allerar-se o regulamenlo de 
24 de outubro do 1857 

Seiihores, os alumnos estudio lalim duranle lodos os 
selc annos, e porvcnlura ha algum qne flqne habilitado 
para Iraduzir correntomente Cicero, lloracio, Virgilio, 
etc., e para cscrover i) lalim sem crros? E porventura 
os professores ilesta lingua nao sao muilo babels, nao 
excrcem o magisterio com toda a dedicagio? Ninguem 
ocrlamente ousava nega-Io. Um conbego eu de pcrto que 
goza de optima repnlagao, e que tern sido mestrede filhos 
de membros destacasa. E a proposilo perguntarei ao Sr. 
ministro do impt'rio se n.io cntende S. Ex. que e ma a 
disposicao do regulamenlo que veda aos professores de 

collegios ensinarem particularmenle. Pela minba pane, 
declaro que nao cncontro razao plausivcl para uma so- 
nielbante disposigao. 

Os professores nao eslao hem rclribuidos ; o trabalbo 
4 grande, tendo de ir tres vezes por semana ao externato. 
Teem, 6 verdade, para isto uma gratificagao, que e pc- 
queua. E porventura 2:400S e ordenado sufficiente para 
um professor que hem desempciiba os seus deveres ? 

Eu disse que sc esludava lalim durante sete annos; 
mas cumpre adverlir que s6 ha tres hgOes por semana, 
e o collegio fecha-sc no ultimo de outubro e abre-se a 
2 de fevereiro. Eogo, que tempo resta para o estudo de 
uma lingua difficil ? 

0 resnltadu 4, como disse, sabirem os alumnos saben- 
do poucu; e o quo acontece com o lalim succede a res- 
peito de todas as outras disciplinas. 0 nobre ministro do 
imperio nao precisa consultar com estrangeiros para 
fazer uma boa reforma nos eslalutos de 1857 ; basta que 
ouga o conselho de inslrucgao publica e os professores 
do collegio para se babilitar a fazer as alteragoes que a 
experiencia tem indicado. 

0 Sr. inspector geral no seu relatorio propue ja al- 
gumas alteragoes; diz elle d pag. 12 :« E, se hem que 
parega por isso precipitado qualquer juizo, antes que o 
tempo permitta fallar em ramode experiencia, nao duvi- 
do obscrvar que o estudo da bistoria nao deve conlinuar 
a ser mato.ria do 3" anno, nao so por ser diilicil parame- 
niuus aiuda pouco preparados, como pela falta total que 
teem da geographia da Europa e dos factos da bistoria 
anliga, que preparao c sc cnc.ad4ao com os da m4dia... • 
live occasidode provar praticamcnte o que acabo de ler 
quando um filbo meu frequentou o 3° anno do collegio; 
eslou, porlanlu.inteiramenle de accordo com a opiniao do 
Sr. inspector geral; mas nao concordo com S. Ex. na ex- 
timgao que propb? do curso de oinco annos. Que para so 
obter o grio de barb,Tel em lelras se frequente o curso 
de sole annos, enlendo hem; mas porque nao ba da 
haver um curso de cinco annos, conlendo as disciplina 
queseexigem para a inslrucgao superior? Porventura 
para malricular-se um mogo nolnanno da faculdade dc 
dircito.de medicina, etc., cxige-se exame de grego, do 
allemao, de zoologia, botanica, etc. 1 Pris bem 1 haja 
um curso do cinco annos consagrado i estudo das 
disciplinas exigidas para o ensino supe\ r, e assim 
talvez nao acontega o que se observa actui uente, isto 
4, haver annualmenle um pequeno numeroi bachareis 
em lelras, porque ao 7° anno cbegao ordi..ariamento 
poucos alumnos. 0 que os pais qucrem cm geral 4 que 
os sous (ilbos se habilitem para se malricularem nas 
faculdades de direito, de medicina, ou na escola roilitar; 
e Iior isso 4 justo que no collegio de Pedro II haja 
um curso especial das disciplinas exigidas para matri- 
cula naquelles cslabelccimenlos. 

Agora vcjamos o que diz o Sr. inspector geral no seu 
relatorio a pag. 13; • Tenbo o maior prazer era teste- 
munbar os esforgos empregados a bem da educagao reli- 
gtosa era ambos os estabelecimentos do collegio, cm 
grande parte devidos ao digno sacerdote que preenche as 
funcgoes de capellao e professor de doulrina christa e 
bistoria sagrada. Concluirei, finalmente, como nos rela- 
torios passados, declarando que os reilores e professores 
em geral do imperial collegio de Pedro II continuao 
no descmpcnbo de seus deveres com muito louvavel zelo 
e dedicarao. • 

0 que dira a csle respeito o Sr. Silveira da Molla? 
Conlesla o relatorio do Sr. inspector geral? Se o contcsla, 
aceite o convitc quo Ihe Gz, tome parte na discussao, e 
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conte comigo. Porque nao presta para nada o collcgio 
de Pedro II ? 0 Sr. senador por Goyaz tem obrigagao 
de provar a sua asser^ao. 

Entremos em uma discnssan franca cm presenca do 
nobre ministro do imperio, nao so guarde o nobro se- 
nador para a 3a discussao. 

0 Sa. Silveira da Motta:—Sim, scnhor. 
0 Sn. D. Ma NOEL:—ATa 2" discussao. 
0 Sr. Silveira da Motta: —Na 2" discussao lici de 

rcsponder. 
0 Sr. D. Manoel: — Bern I nao sc guarde para a'd1, 

porque la vein uma dflr de cabeca, eo Sr. senador lica 
inhabililado de coinparecer no senado. 

0 Sr.. Silveira da Motta:—Na 2a discussao. 
0 Sr. D. Manoel; — Rcceio que V. Es. falle a pro- 

messa. 

0 Sr. Silveira da Motta: — Porque? Se eu goslo 
lantode oouvir... 

0 Sr. D. Manoel : — Costuma fazor isso as vezes, nao 
se pude contar muito com V. Ex.,ia me tem pregado 
mais de uma pe^a. 

0 Sr. Silveira da Motta : — Descansc.que ha de tor 
a resposta. 

0 Sr. D. Manoel : — Sim; mas V. Ex. ha de ver-se 
abarbado com o Sr. inspector geral, que de certo ha de 
lomar a defesa do collegio, e sustentar o que escreveu 
no sou relatorio." Bevo crer que lambem o Sr. ministro 
do imperio se empenhara na discussao, para corrobo- 
rar as razoes com as quaes o nobre senador polo Uio de 
Janeiro ha de raostrar quantoe infundada a apreciacao 
do bonrado membro por Goyaz a respeilo daquelle esta- 
belecimcnlo litterario. 

Parcre meque nao ba boje ningucm que nao eslcja 
convencido da necessidade de retormar-se o regu'.araento 
(le24 de outubro de 1857. 

0 Sr. Silveira da Moita •. — Da necessidade da re- 
forma 1 

0 Sr. D. Manoel : — Sim, senhor, 
0 Sr. Silveira da Motta: —Do collegio de Pe- 

dro II? 
0 Sr. D. Manoel:—Sim, senhor. 
0 Sr. Silveira da Motta:—E isso e porque elle 

e muito bom? * 
0 Sr. D. Manoel: —E estal Pois, Sr. senador, a 

necessidade da reforma dos estatutos e porque o collegio 
nao presta para nada ? 

0 Sr. Silveira da Motta:—E' signal de que se 
Teconhece que nao presta, porque, se nao, nao se queria 
a reforma ; nao se reformao cousas boas, rcformao-se 
cousas que nao prestao. 

0 Sr. D. Manoel: — Pois porque os estatutos de 
um collegio precisao de alguraa alteracao segue-se que 
o collegio nao presta para nada ? Antes das reformas por 
que pas arao as escolas de direito, de medicina, militar, 
esles e.^tabelecimentos nao prostavao para nada ? 

0 Sr. Silveira da Motta : — Vaise chegando. 
• 0 Sr. D. Manoel: — 0 nobre senador 6 que vai co- 
nbecendo que proferiu um absurda, c quer sustenta-lo a 
todo custo. 

0 Sr. Silveira da Motta:—Vaisc chegando. 
0 Sr. D. Manoel: — Ora, dizcr-se que um collcgio 

que tem vinte e lantos annos de existencia, que tem pro- 
duzido muitos liomens eniinontes, nao presta para nada, 
so porque os seus eslalulus precisao de algumas allera- 
coes, e coin efiVito fallar a jusliga devida aos mais dedi- 
cados amigos do nobre senador. 

0 Sr. Silveira da Motta Sao defejtos que fazem 
dizer que nao presta para nada. 

0 Sr. D. Manoel: — Nunca se disso quo uma cousa 
nao prcsla para nada s6 porque torn alguns defeilos. To- 
dos os homeus teem defoitos; logo, nao preslao para nada, 
fno pensar do honralo membro. 

Sejamos justos. 0 collegio de Pedro II tem prestado 
buns servigos; mas pdde ainda prest idos melhores, sof- 
rendo os seus estatutos algumas mqdilicafdes. 

0 Sr. Silveira da Motta ; —E' reconhecer quo nao 
presta. 

0 Sr. D. Manoel : — 0 nobre senador esta faze do 
agora o papel que fez o nobre senador pela liabia, nao 
e assim ? Pois esta cnganado, jaest ra cansado; elle 
deu-me muitos a|iarles que me distralnrao da discus- 
sao, e agora, quo estou tratando da maleria, V. Ex. esUi 
me fatigando com uma obstinacSo so propriade um pec- 
cador irapenitenle. 

0 Sr. Silveira da Motta : — Nao tenbo necessidade 
de cansar a V. Ex., nao me incotmnola. 

0 Sr. D. Manoel: Entaovenhiiajudar me. 
0 Sr. Silveira da Motta : — Menos a respeilo da 

bondade do collegio de PeJro II. 
0 Sr. D. Manoel: — Que ogerisa lomou V. Ex. ao 

collegio de Pedro lit Olbo que consullo a minlia som- 
nambula 1 

0 Sr. Silveira da Motta: — Precisa do muitas re- 
formas. 

0 Sr. D. Manoel: — Parece-me quo V. Ex. ainda 
nao se deu ao traballio de estudar as reformas de que 
careco o collegio; esta improvisariclo, tomo as vezes cos- 
tuma fazer. 

Os collegios em toda a parle soflrem reformas ein certas 
epooas, eentretanto ningucm disse que olios nao prestavao 
para nada. Lfia o bonrado membro o Sr. Cousin, e elle 
conlirmara o que acabo do dizer. 

A divisao, Sr. prcsidonle, do collegio em duas partes 

foi optima; i tambom o que se observa em todos os paizesl 
mas ba um grandeinconvenicnte a respeitodo inlernalo; o 
ediflcio e pequeno para o numero de possoas quo desejao 
frequenta-lo. Ghamo a altencao do nobre ministro do im- 
perio para este ponto ; paroce-me que se devia comprar, 
ou desapropriar aquellc edificio para augmenta-lo alim, 
de poder conter ao menos 300 ou 400 alumnos ; e creia 
S. Ex. que o eslabelecimenlo bavia de encber se, porque, 
senhores, das provincias e dos municipios do Hio de Ja- 
neiro hao de vir muilos alumnos, cujos pals nao os po- 
dem ter em casas pnticulares, para ficarem no intcrna- 
to, e mesmo nesle anno muitos pals os nao mandarao, 
porque se Hies disse que nao bavia mais logares. 

Creio que o internato adtnillo 100 alumnos; actual- 
mente, alem desle numero, liaaperlo, desordem cconfu- 
sao. E' preciso compr.ir o cdilicio, pelo qual se paga 
avultadoalugucl, enoqual se fizerao despezas que oxce- 
derao a 70:000S ou B0:000g, nao me recordobem; 
compre-se o cstabelecimenlo ou desaproprie-se, so o 
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.lono nao o quizer vender, e seja augmenlado, de raodo 
Jue possa lommodar de 300 a 400 almnnos De- 
nois Sr presidente, e fon.a confessar quo tacs eslabelec - 
nientos, assim com poucas accommndacoes, pre isao de 
unia asVi'lna vigilancia,murmenle de node; e consu-me 
nuo o rcitor do internato e oulros erapn-gados fazem 
quarto para poderem evitar que a moral soffra detn 
mento. 

Nao so olbe amaismeia'duz.iade conlos de r, isquando 
so tralada inslruccao. da civil,sacao ll1' 
quando so tra.a do urn ^tabelec.menm hi r.mo, q> e 
estii debaixo da iramediala proteccao do Sr. 1). ledro i 
o maiov protector quo tern as letras no zmpeno; e - 
conflado nessa alia proteccao que eu espero ^ ° c° 
legiode Pedro 11 cliegueao ponto quo chegou em Franc 
o collegio do licniiq'te IV, do Lutz Xl\ , etc. 

(Ao Sr. Silveira da Motta, que se retira ) Adeus 
a mi go ; ale oulra vcz. 

0 Sa. Silveira da Motta; —Adeus, meuamigo. 
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-Todo o mundo 

0 Sr. D. Maxoel: — Ale a 2" discussao, se Deus qm- 
zer; estude a maloria, que havomos de disculi-la em 
regrn. 

Sr presidente, ou cstou fatigadissimo, tenlio muito 
que dizcr ainda sobre oulras materias, que nao devcm 
ptssar sem discussao. Eu tcria lido tempo de occupar-me 
dellas se o Sr. senador pela Buhia nao mo vicsse inter 
romper com os sous apartes. 

0 Sr. presidente do conseliio ; — E' uma injuslica 
que me faz. 

0 Sr. D. Manoei, ; —Elle tem contas a ajustar 
comigo — 

() Sr. presidente no conseliio:—As nossas con- 
tas so liao de ajustar com saldo para V. Ex. 

0 Sr. I>. Maxoel ;—Eu creio que sim. crcio quo o 
saldo ha do ser a mou favor. 

0 Sr. presidente do conselho:- 
sabe qne V. Ex. 6 mofo. 

0 Sr 1). Masoel : — Sou mais velho do que Y. Ex.i 
mas nao sou cliatrua velha, nem careeo de reboque. 

o Sr. PREsmENTE DO conselho;-E' urn nome tao 
feio que nem Ihe cliamo. 

0 Sr. presidente ; — Attencaol 

0 Sr. D. Maxoel ; — Os clamores da imprensa dia- 
ria contra o correio penalisao a qucm os le. Lorn eltcilo, 
nao i possivel haver mais abuses, nao i possivel haver 
mais Iraostornos ; todos os dias ha arligos da imprensa. 
Nao sei osla reparticao como marcha ; Ecus qncira quo 
onovo administradur, como it habil adminislrador c ex- 
nerienle, porque muitos annos governou uma provmcia , 
de impulsoaquellc eslabelecimento, que com effeito mai- 
chava pessimamente, e tao mal que todas as tolhas pu- 
blicas, sem excepcao denenhuma, nao teem cessado um 
Mi dia de apontar abuses ; c, apezar das respostas que 
teem apparocido, eslou convencido que o service e mat 
feito, e mat dirigidu, sejao quaes forem as causas desles 
iranstornos o desarranjos. 

0 Sr. presidents do conseliio : — Mas nao cm 
afl'eclos. 

0 Sit. D. Manoei.:-Nao creio em "affeclos, estou 
lioie no posilivismo : creio em outras cousas mais certas ; 
quanto aos affeclos de V. Ex., Ua de perdoar-me.... 

JCu nao linha tenciio de desviar-mo da discussao do 
orcamento nas considerafCes geraes que pretendia fazer, 
e esperava que a discussao fosse tranquilla, como devia 
ser - mas vein o Sr.senador, que e todo fogo,acbou tam- 
bem fogo, e por tsso os apartes de logo tiverao resposta 
de fogo. 

0 Sr. presidente do conseliio:—Como e injusin 
comigol V. Ex. andava no largo. 

0 Sr. D. Manoel; Qual largo? 0 de Santa Itita? 

presidente do conseliio: — Andava no mar 0 Su 
largo. 

0 Sr. D. Manobl;- 

0 Sr. presidente 
sua esleira. 

0 Sr. D. Manoel : — Nas aguas, sim ? Pois assevcro 
llio que nao ha aqui nenhuma charrua velha. 

Portanto, peso ao nohre minislro do 
em consideracao tanlas queixas, quo examine com ag. 
o que ha a c. le rcspeilo, e proveja de remedio os malts 
que se vao augmenlando, e por fim hao de p6r o correio 
de maneira lal que nipauem Ihe ha de conflar uma carla. 
J;i irrandes ahusos se descohrirao nesse estahelecimonlo . 
um dos empregados soffreu uma pena. Isto nao pdde 
continual' assim; quera ha de coufiar uma carta aos nos- 
soscorreios? Nao fallo sd do correio da cfirle; qucm ha 
de communtcar os sens segredos a ur® reparticao que 
viola uma das garanlias que a constitmcao nos outorga, 
o scgroda das curias? As demoras nas enlrcgas das cartas 
sao as vczes escandalosas. 

Nao 6 possivel que continue um lal ostado de cousas- 
Vela o nohre ministro donle provem o mal; sc 6 dos emnregidos, advirla-os ou dimitta-os ; se sao outras a^ 
causas, procure remove-las, para quo nds lenharaos unm 
reparticao nao digo montada como as de Europa, porquo 
„ris podemos tor ja tao porleitas, mas uma reparticao 
quo nao de motivos a Untas e lao Justus queixas. 

Eu nao exijo hoje um sd esclarecimento, uma so in- 
formacao do nohre minislro do impeno; nao peco a S. Ex. 
que tome parte ja na discussao ; S. Ex. tem necossida e 
talvez de consultar os sens papeis, amanha ou depo s 
tera tempo de, so quizer, loruar em considerapwi as m- 
nhasreQexSes, e tamhemrespondcr as ptrguuh q 
a honra do diviglr-lhe. 

Fu eslava com vonladede empenhar-me era uma dis- 
cussao importanlissima com o nohre ministro do impe- 
rio; mas ja eslou muito cansado, e a hora esla 
adiantada. E' uma discussao para pnncipio de sessao , 
mesmo nao sei se me empenhe nella; e uma quest o e 
direito constilucional, em que eu quena ouv" ^ m^ e

a 
da casa ; queria que elles -etopenha^ a^hem nella. 

— E o senhor veiu parao cstreilo. 

do conseliio:—Quiz seguir em 
rr ■ 

''u^iustruccAo puhlica; mas nao 6 o umco, ha oulros . 
os templos. P01 exemplo, os palacios.sao lambera consi- 
deiados como provasde sou progresso edc sua civihsacao. 
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E' uma rergonha (6 a palavra propria) fjue ate agora 
se nao tcnha cuiOado da edificacao de um palacio para 
o monarcha. Era nm objeclo de qua nos deviaraos ter 
occupado logo desde o principio da nossa emancipacao 
politica, porque, senhores, digamos o que e ver lade, e 
lodo o mundo esta vendo, o monarcha do Brastl nao 
tem uma rasa que mereta o nome de palacio senao 
porque elle reside nelta, e entao e preciso dar-lhe os 
fdros do palacio ; mas Y. Ex. l>em sabe que tambem se 
da os fdros de palacio a casinhas insigmQcanles, em que 
babilao alguns presidentes do provincia. 

Na Europa qualquer negocianle rico tem uma casa, a 
que nao etama palacio, tres ou qualro vezos maior do 
que o paQO de S. Cbristovao. Nao fallo dos magnalas, 
dos lords, que teem um, dous e Ires milboes de renda ; 
nao fallo mesmo desses principes peqaenos, que nao se 
comparao com o imperador do Brasil; e de Portugal, se- 
nbores, que eu fallo. Alii ha palacios de alguns fidalgos 
quo sao duas ou tres vezes superiores ao palacio do mo- 
narcha do Brasil. E nos euidamos de um palacio para a 
loucural E trata-se de conslruir para tbeatro um palacio 
do cuslo de l.I00:000g, e para Q monarcha nao ha um 
nue merega esle nome ; demajs, o da cidade esta a cahir; 
Deus queira que nao fuca algumas yiclimas; nao sei 
porque nao esta ja arrcado; ja so yai alh com algum 
melo. principalmente quanto a certas paries do cdificio. 

Mas fez-se um grande palacio para a loucura, o quo 
parece proyar que esta terra e de loucos principalmen- 
le- eja a assemblda geral decrctou 100 loterias para um 
palacio Iheatral.que hade custar, srgundo os calculos, dc 
1,000:000# para cima. 

Ora senhores, se se fizer este palacio theatral, nds 
todos deyemos ter a palenle de loucos; e como nos de- 
vem considerar, se fizermos um palacio para scrvir de 
theatro, deixando o monarcha sem um palacio onde possa 
receber os principes que yenhao da Europa a visila-lo. 

Nao temos, pois. um palacio para o monarcha; e per- 
sunto eu, senhores ; nao vale a pena que o poyo fata 
alcmm sacrificio, se esle sacriflcio e preciso, para que o 
monarcha viva em uma casadigna delle e doimpeno ? 0 
nohre ministro do imperio propoz ou mandou proper 
ou pediu que na lei do orcamenlo se consignasse lo0:000,? 
para dar principio a um palacio; isto nao e nada, mas 
emfim serve para comegar a ohra. Onde, pordrn, sera 
ediGcado esle palacio? Sera no terreno que pertenceu ao 
convento de S. Antonio? E' neccssaria sohretudo a sa- 
luhridade do Iqgar onde deve residir a familia imperial; 
150:000# nao ti nada; mas, senhores, pergunto eu, em 
um anno de crise, em um anno de novos imposlos, em 
um anno em que se diz que as classes da sociedade 
nao podem ser pagas, apezar de prccisarem de maio- 
res yenclmentos por causa da careslia de tudo, deye- 
mos fazer essa despeza? Vou oxpur mmha liurmlde 
opiniao. Quanto existe do producto das loterias que 
teem corrido para o palacio theatral? Nao sei se o 
Sr ministro do imperio podera dar-me ji esta informa- 
cao. Exislirad 150:000#? Pois hem, senhores, dd-se a 
este imposto uma boa appllcacao; todos hao de Gear sa- 
lisfeilos, sabendo que ao menos o jmposto de loterias foi 
applicado para dar comeCo ao palacio imperial; as 
150 0008 nSo se tirem doorgaraento, saiao do thesouro, 
onde esta o producto arrecadado das loterias que teem 
corrido para a construcgao do theatro. 

Sabe V. Ex. que volei contra essas loterias, e, se nao 
fallei, foi pela attengao que coslumo ter com alguns de 
meus collegas. 

Censurei altamcnte esse passo, votei contra, porquo 
nao se p6de conceberque no estado em que nos achamos 
se va gastar 1,100-.000# com uma casa para cantoras o 
bailarinas ; digo no estado em que nos achamos por- 
que, se eslivessemos em estado prospero, podtamos fazer 
o mesmo que Gzerao oulros paizes, podiamos fazer o que, 
por exemplo, fez MilSo, cujo theatro, o da Scala, e raag- 
niQco; nao fui la, mas eslou informado. Ora, como o 
Brasil naoeslanestas oircumstancias, aproveile-se o pro- 
ducto das loterias j a extrahidase das que forom correndo, 
e applique-se os 1,100:000# para o palacio do monar- 
cha. E eslou persualido de que nao havera um so hia- 
sileiro que nao louve esta deliberagao tomada pela as- 
semhlea geral, 

Sei quo desle dinheiro ja se teem gasto algumas som- 
mas para pagar os predios que se cornprariio, e consta-mo 
que os donos dclles os venderao por bom prego ; o.iyt 
que um delles recebeu justamenle o triplo do valor do 
predio ; maseniGm sao predios da nafao, quo podem o 
devem ser aprovcilados, visto que lal theatro naose ha da 
conslruir neste seculo. As nossas circumstaneias nao pcr- 
nutlirau tao cedo que nus fagamos construcgOes que nos 
desacreditdo. 

As nagdes da Europa hao de com razao dizer' • 0 
Brasil i uma familia do doudos»; alias hem sahem o 
estado de nossos templos ; nao ignotao que o monarcha 
nao tem um palacio ; e entretanto cuidou-se de um hello 
palacio para a loucura, e tr ta-se de conslruir um palacio 
para servir de theatro. 

Sr. presidenle, nao sei sea hora estadada. 

0 Sr. presidente;—Nao, senlior. 

0 Sr. D. Manoel ;—Nao quero ohrigar o Sr. minis^ 
tro do imperio a fallar hoje, e nem sei se e decente en- 
cerrar-se a discussao na presenga de S. Ex. o Sr. mi- 
nistro. Mas, para que alguem nao diga, por exemplo u 
Sr. senador pela Bahia, que me tem acoimado dc pro- 
telador  

0 Sr. presidente no cqsseluq: —-Esta com muita 
ogerisa de mim. 

0 Sr. D. Manoel: — Eslou, porque hoje V. Ex. 
moslrou desde o principio que estava disposlo a dosvmr- 
me das consideragOes geraes que estava fazendo, mas- 
sando-me (pego perdao) em apartes. 

Q Sr. presidente do conseluq; — Nao, senlior. 

0 Su. D. Manoel : — Sr. presidente, eslou fatigadis- 
simo, e por isso nao trato de outros ohjectos imporlan- 
lissimos, como, por exemplo, colonisagao, cstradas de 
ferro, etc. 0 culpado e p Sr. senador pela Bahia, que 
me forgou a responder aos scus innumeros apartes e a 
perder assim o tempo, que poderia ser mellior aprovei- 
tado. Nao posso dizer mais nada, e creio que licarei em 
tal estado que por alguns dias me conservarei silencioso. 

Tenho concluido. 

0 SR. VASCONCELLOS {pela ordem) : — En dc- 
sejo que V Ex. me esclarega se na 2!l discussao se podem 
admitdr consideragOes de pnlitica geral. 
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Nn. 2a discussao podem-se 
0 Sr. presidente . ^ ^ mas sompre em fazer considerac os or?amenlo se discuto. Toda a 

rclacao ao J e cxleriia ; as considcra- 
polilica divido-sc em mma ^ na discusSa0 do 
Cdes sobre a extorna . neaocios estrangciros, e as 
orcamento do mimslono • , na occasi3o em que 
quo dizem respeilo a pol tl ouiros ministe. 
sa tratar do orcamento de c:lda ™ isterio do impcrio a 
vios. Assim, pot oxemp ' desse ministerio ; no 
politica coMemonte aos ' B dianto ; mas nunca 

trs rr^w-ao. a—^no 
os quo pertoncem a outro   ^ 

, n no^so regimen to nao oi 
0 Sr. VascoNCELl . lan(lo_sc da discussao do 

cm urn dos scus artigos q jmp0rio, e licilo fazer 
ar, 1oi relative tX os ministerios 7 
considerac^os geraes que a « j . - a 

.. Nao senhor; na la discussao e 

"Tsm VaacoTrnLOS-. - Pols nao ha no nosso regi- 
monto uma disposi-ao a ossc respeilo . 

0 Sa. ransinENTE : — Nao a conlieco. _ 
0 Sr. puesidente do conselho:- E' no regimen 

da camara dos depulados. .  w0 reTimento do senado nao, 
0 Sb presidente . "0 let> 

smrlioi ■ „ - prelendla fallar nes- 
0 Sr. Vasconcellos . —Ei P na ^ fa. 

ta discussao, por rsso.se | terras, eu me re- 
zer algumas consxderaeoes, p ^ {ra

0 ueza declaro a 
servaria para entao, com 
V Ex. mcu dm. c 

n cjn presidente • - Mas na 2a discussao pode o Sr. 

cada ministerio. . Pnmnre liuiilarnio-nos a 
0 Sr. Vasconcellos ; Lumpre 

discussao do ministeno ? _ 

ofc. 
fM* " •»»'to »•«"" «• 

fazenda. 
n cn VISCONdI DE JEQUITINHONIIA;—Eu cieio 

estiverem denlro daverba. 
0 Sr. presidente : - Son duvida. 
0 Sr. visconde UE "do aqurUoqu; 

trata-se da verba do corr®J0' d'S ba da eolonisacao, 
k relativo ao correxo ; trala-se da veru coloni- 
discuto-se ludo aquillo que i concerncnte a 
sacao. . 

o Sa. presidente : — Sim, senhor ; (01 justamentco 
que eu disse, ., 

n Sn visconde de Jequitinhoniia :—Nao se p6de 
hlhr no orcamento do ministerio dos ncgocios estrangci- 
ros' ncm da marinlia, nem da guerra. • _ P6de-se fallar em cada verba 

0 Sr. '««b,d • |!ie sao conncxas. 
do todas as matoias qu Pdde-se por- 

0 Sr.. visconde pfi Jbqditinhosha i — P<5de se, por 

tanto, votar em la discussao, porque a 2a ba de ser feita 
assim. _ . An 

n SR VASCONCELLOS;-Attenta a declaracaode 
v Fx Sr presidente, vejo-me forcado a fazer algumas 

i" -ac-es sobre o projecto de orcamento que se acha 
sss-rsi.' A r-sa»-"" 
conbecaos direilos que o regimen to «« c0"ce ^ 

fnmecarei lembrando a maiona do senado a necessi tomecarci . . .ir v„i nestioecasiao, de se 
dade, que parece mmto j - s trabalhos do 
proroparem yor mots duos horas os 
senado. 

0 Sr. Jobim:—Apoiado. 
0 Sr Vasconcellos :-Se a mcdida lomada em uma 

das sessoes anlecedentes linha por fundamento a imPor- 
uncia da matcria que entao sc disculia, a reforma da e 

i qtorai uao i inferior em importancia o projecto de le 
^ Txa a d sneza e orea a receita geral do impeno; 
?embra, pois, a maioria a conveniencia de espacar por 
mais cinos lioros os nossos trabalhos.,.. 

0 Sr. presidente do conselho: - Se for necossano 
se prorogara. 

n c vAsrovrFLLOS*.— •••• demais, achamo-nos 

para disculir-se um orcamem q a dos 
importantes como aquelles quo nos enviou 
deP

N
U
t
l
o
adsei' 6 verdade, qual sera a formula empregada 

oara chegar-se a esle resultado, porque requerimen os 
nao nodem mais ser admitlidos, segundo a emendo ulli- 
mamente apmovada; o unico recurso, portanto, sera o 
or e se ve consignado no regimento, o da prorogacao d.a- 
ria para a conlinuacao desta discussao. Agradeco a de- 
claracao feita pelo nobre presidente do conselho do m 
nistros de quo, se tor necessario, ba de adopter a medid 

i ' i,rn narcce one o senado esta mesmo na dispo- quelcmbro , p q a0 honrado senador pela 

provincia de Jiltnas-Geraos, a quern, ape-r de todos os 
pezares, conlinuo a consagrar sompre a ^s demdida 
affeicao quo medite nesta especie e nos faca alinar c°® 
algum meio para que possamos cbegar a este f.m. Ja se 
v6 que S Ex. deve contar coraigo no louvavel erapenho 

<. ***> 
rio deseiava que, ou o Sr. mimstro desta roparlicao, ou 
0 nobre presidente do conselho, me declarasse se tinhao 
fundamento os boatos que corrcm de dosintelligencias 
serias do govcrno imperial com o reprosentante da repu- 
bliea do Uruguay nesta corte. 

1 0 Sr. presidente do conselho ; - Nao ha nac a 
absolutaraente. 

0 Sr. Vasconcellos; -Estimo oaparte do nobre pre- 
sidente do conselho. Tenho lido... 

0 Sr. presidente do conselho;—E uma inven 
cao da opposicao. 

0 Sn Vasconcellos;—E' uma declaracao importante, 
que serve para tranquillisar-me; nao sei de quem e 
vencao, e nem isso importa avengnar agora. „ ^„v-=rriio-—De uma folna aa 

/) Sn. rRBSIDENTE DO CONSELHO 
onnoskao, o Diario do Rio de Janeit o. opposicao, U nc. _ «:nda hoie U no Jornal do 

0 Sn. Vasconcellos. Uo, s.Ex. sabequeou 
Commercio nm arugo a^ coiwoniencias> querendo que o 

Jvcrno faca docuracoes que possao comprometter as nos- 
sas relaciies..., ^ 
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0 Sr. hiesidente do coxsELno: — Apoiado. 
0 Sr. Vascoxcellos:—... diplomaticas; mas, desde 

que a imprensa, bem ou mal informada, se apodera de 
assumplos taes, cumpre que no seio do parlamento se nao 
deixe correr como verdade o que nao <1; c o nobre presi- 
dente do conselho assegurou-nos quo nada absolulamenle 
existe em relacao ao que alludem os jornaes, e por isso 
you adiante. 

Sr. presidente, aqui esta a lei do orfaraento; 
52,000:000^ sao a despeza geral do imporio para o exer- 
cicio de 1861 a 1862; a receita apenas chega a 
46,000:0003, segundo os calculos do thesouro, e desce 
desle algarismo a 43,000:0003, segundo as observasoes 
da illustre commissao da eamara dos deputados,composta 
de empregados do thesouro e debomensprofissionaes.IIa, 
pois, entre um e outro parecer uma divergencia impor- 
tante, que consiste em reputar a commissao da camaar 
dos deputados muito mais consideravel o deficit do que o 
proprio thesouro nacional!! Para occorrer a este deficit 
creao-se imposlos e elevao-se em grande escala alguns dos 
existenles, as aulorisacoes sao numerosas e amplas, e tao 
amplas quaes nunca vi em lei alguma do orcamento; 
V. Ex., percorrendo os differentes artigos additives que 
adoptou a eamara dos deputados, reconhecera que mais 
de 40 paragraphos, todos elles relalivos a aulorisacues, 
forao e achao-se incluidos na proposla que tralamos de 
discutir. E' uma familia extensissima a dos paragraphos 
e numeros, todos rechcados de autorisacoes! 1 

Acbatno-nos, Sr. presidente, a 27 de agosto ; dentro 
de poucos dias deve terminar o trabalho ordinario das ca- 
maras legislativas; assim, que esperanga pode restar a 
quern desejasse discutir o orgamento, que animasse a pro- 
pOr qualquer emenda, chamando a atlengao, ou do nobre 
ministro que nos honra hoje com sua presenga, ou de 
sous illustres collegas, para muitas dasdespezas que po- 
deriao ser eortadas, no interesse de supprimir, no de 
adiar para mais tarde, so fosse possivel, as imposigoes 
gravosas que agora solicitao-se dos represenlanles da na- 
gao ? Va esperanga, senhores, seria essa, embora mui 
louvavel a aspiragao de melhorar um tal projecto. 

Eu aprendi, senhores, com o nobre presidente do con- 
selho de rainislros, e principalmente na sessao do anno 
passado, que era convenienle, allamente exigido pelos 
interesses publicos, que cessasse a pratica abusiva das 
autorisagoes ; S. Ex. convidaya um illustre senador peio 
Rio de Janeiro, que nao vejo hoje na casa, para unir-se- 
llie, e empenharem ambos lodo o esforgo de sua inlelli- 
gencia e de seu prestigio para se nao repetirem autorisa- 
goes ao governo, porque a experiencia as condemnava, 
por se prestarelh a abusos, a que importaya phr para- 
deiro ; e referia-se S. Ex. cspecialmente as ultimas re- 
formas decretadas para as secrelarias de estado dos nego- 
cios da justiga, do imperio, de estrangeiros, etc.; o nobre 
presidente do conselho fez mais : comprometteu-se com 
um illustre senador pela provincia de Minas-Geraes a re- 
gularisar o orgamento, de sorle que elle nao continuasse 
a ser uma mentira, como ale enlao, para que fosse dessa 
data em diante uma realidade. 

0 Sr. presidente do conselho:—E'oquesefez. 
O Sr. Vasconcellos: — Ainda soao aos meus ouvi- 

dos as vozes deste nobre senador pela provincia de Minas- 
Geraes, que pronunciou na sessao do anno passado um 
discurso importante pela sensalez das ideas, pela gravi- 
dado da materia de que tratava e polo bom senso e eru- 
dicgao que S. Ex. apresentou nessa occasiau. 0 nobre 
presidente do conselho accedeu a todas essas observagoes 
judiciosas, e a primeira obrigagao de S. Ex. era tor con- 

tribuido com toda a sua influencia e a de sous amigos, 
para que o orgamento nao nos yiesse da outra eamara na 
hora de se fecharem as porlasdesla casa, porque S. Ex. 
podia juslificar de uma maneira completa as medidas que 
propoe e que, me parece, nao podem ser disculidas com 
interesse da causa publica nos poucos dias que reslao de 
sessao ordinaria, pofquanlo, a nao haver a prorogagao de 
quo trato, nem talvez tenhamos 12 dias uteis de trabalho. 
S. Ex. exclamaya: « Nem pude servir de escusa ao go- 
verno a falta de tempo, porque, na opiniao do illustre 
presidente do conselho, so um rainislerio que nao livesse 
amigos o que nao votassc decidida dedicagao aos interes- 
ses publicos deixaria de fazer discutir em tempo a lei do 
orgamento. » Todas as outras leis, no conceito de S. Ex., 
deviao licar do parle para se tratar desta, porque i sem 
duvida a mais importante, a que estabelece imposlos t 
Ora, se eu pretondesse demonstrar que algumas das ver- 
bas existentcs podem ser reduzidas, e se livesscm minhas 
palavras tal forga que impressionassem o scnado a ap- 
provar qualquer emenda, o nobre ministro hoje nao po- 
deria provavolmente acquiescer a adopgao dessas emen- 
das, porque creio quo muito poucos deputados existom ja 
na cOrle, e por conseguinle nenhuma esperanga ha do 
poder fazer passar qualquer emenda nos projeclos de lei 
que aqui se discutcm, o que de necessidade, segundo 
nosso regimen, teem de voltar a outra casa. 

Senhores, nao havera em todo este algarismo de 
52,000;0003, em que e calculada a despeza, vcrba algu- 
ma que possa ser reduzida ? Pareee-me que sim ; ou o 
nohre presidente do conselho de ministros e o nobre mi- 
nistro do imperio enlendern acaso que 'o deficit 6 tal qual 
considora a eamara dos deputados, que taxou de inexactos 
os calculos do thesouro? A elevagao dos impostos e cxi- 
gida unicamente pela especialidade das circumslancias ? 
Teem de continuar permanenteraente estas imposigoes, 
embora no futuro, que nao esta dislante, desapparega o 
deficit ? Senhores, me parece que, lendo-se com atlen- 
gao o orgamento da despeza, se convira em que algumas 
yerhas podem ser reduzidas, e assim cumpre moderar o 
vexame das imposigoes decretadas pela eamara dos de- 
putados. 

Ora, Sr. presidente, sera uma obra indispensayel, sem 
a qual o paiz nao possa progredir, sem a qual a nossa ma- 
rinha fenega, a obra de um segundo diquo, para o qual se 
destinao oitocentos e tantos contos de reis? Nao ba algu- 
mas outras obras que, como essa, podiao ser adiadas para 
circumslancias mais prospcras ? Nao resultaria daqui o 
beneficiode evitar os novos impostos lembradospelo nobre 
ministro da fazenda o rolados na eamara dos deputa- 
dos? Sem duvida. 

S. Ex., explicando no seu relalorio os molivos do de- 
ficit, nos disse que espera que as circumslancias do paiz 
hao de melhorar no exercicio desta lei. Eu nao me pro- 
ponho agora investigar sc S. Ex. tern razao nos motivos 
a que atlribue o deficit; mas, se o estado do paiz nao e 
desesperado, se S. Ex. entendc quo o deficit 6 apenas de 
6,000:0003, e que algum augmenlo de despeza e razoa- 
vel, nao me parece comludo que esteja justificada a ne- 
cessidade de todas as obras quo se decretao neste pro- 
jecto de orgamento; e assim e obvio que nao eslao jusli- 
firado.s os novos imposlos, como convem que ficassem aos 
olbos do paiz, de sorle que a nagao nao olhe com olbos 
vesgos para taes imposlos, por nao reconhecer-lbes a ne- 
cessidade e urgencia. 

Admira, Sr. presidente, que, discutindo-se na eamara 
dos deputados o orgamento de despeza relativo ao minis- 
tcrio dos negocios do imperio, cuja proposta foi de 
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id ft7fi-r)83Jl a unica reduccao acoita pelo nobro minis- 
, ;l.t a da exlinccao de um porteiro ou ajudante de 
porteiro do uma secrelaria, o qual percebia uns 400,? ou 
GOOU- c . , 

0 Sb. Febreira Penna; — Secrelaria. 
0 Sr. Vasconcellos; - Foi a exlinccao do logar de 

porteiro do gabmete imperial; eu mc tinha equivocado 
na denominacao. 

0 Sr. Febreira Penna : —Creio que nao ha reduc- 
cao nenhuma. 

0 Sr Vasconcellos:-V. Ex. ve, Sr. presidenlc, 
aue nem mesmo so rcaliza essa reduccao que eu suppu- 
nha existir. 0 nobre ministro clcvou com as emendas 
despeza ; e o que basla observar. 

0 Sr. Febreira Penna :—Lea o paragrapbo. 
0 Sr. Vasconcellos:-Eu tinha lido a proposta 

emondada pela camara dos deputados, e daqui o meu en- 
gano. 

V. Ex. sc ha de reeordar de que o nobre presidenle do 
consellio de minislros era annos anteriores, e pnncipal- 
monle no anno passado, pronunciou-se de uma maneira 
nrnilo clara e posiliva contra as gralificacoes. bao sei se 
chegarao as maos de S. Ex., ainda fora do mmisteno, 
as informacoes que exigiu da secretaria de cstado dos ne 
gocios do imperio e dooutras reparlifOes. Nao sei a quan- 
to monlao as reduccSes feilas agora por S. Ex. nas gra 
tifleacCes, porque o meio pelo qual eu podia obter esses 
esclarecimenlos era o derequerimentos; mas V. Ex. sabe 
quo ha bons vinte dias que nao se podem molivar 
querimcntos no senado. Consta-me, nao dou o facto por 
avcriguado, que na secrelaria de estado dos negoctos do 
impcrto, na da faxendae em outras, continua a darem-so 
gralificacoes a difforentes cmpregados, por services espo- 
ciaes, proprios do seu offlcio... 

0 Sr. presidente do conseluo : — Isso 6 discussao 
para os artigos 

0 Sr. Vasconcellos : — Eslou citando factos, que, a 
sorem veridicos, nao podem juslificar-se. 

0 Sr. presidente do conseluo: — Nao respondere- 
mos senao nos artigos 

0 Sr. Vasconcellos ; — Me parece que nao estou 
fdra da ordem. 

0 Sr. Sodza Franco : — Quer preparar-se para as 
discussues espociaes. 

0 Sr. Vasconcellos : — Se esses factos, porem, nao 
sao exacto, V. Ex. comprehcnde que na 2a discussao 

Dar-se-ba acaso que se tenba hoje por assentado que 
devem conlinuar unidas as duas reparticoes? Mas V .Ex ieveni cuimuuai       - 
ve aue nao 6 possivel admittir esta bypolliese, iiorquanto 
nos eslaraos tazendo o orcamcnlo para 1861 a 1862; se a 
or-anisacao decretada dependo de regulamento, este re- 
eulamento nao pdde deixar de cslar promulgado no anno 
de 1861 : por conseguinte, parecia-me que era oppoiluno 
ter-se incluido aqui o novo ministerio. 

0 Sr. presidente do conseluo ; — So depois do re- 
gulamento i quesa pude calcular a despeza. 

0 Sr Vasconcellos:—Enlao os nobres minislros 
rescrvao isso para creditos coraplcmentares ou supple- 
mentares? 

0 Sr. presidente do conseluo; — Nds nao conhece- 
mos creditos complementares. 

0 Sr. Vasconcellos : — Sapplementares ou comple- 
mentares- nao sei como sedenominarao aquclles que U- 
verem por ftm autorisar a despeza que for neeessana para 
fixar os vencimentos do cidadao que for chamado a occu- 
par essa pasta, e do funccionalismo que o governo queira 
estabelecer. i >• i„„ 

Tenho lido ja differentes regulamentos publtcados 
pelo nobre ministro do imperio para a execucao da lei 
eleitoral; esses regulamentos nao se teem hmilado a in- 
slruccoes para a execucao da lei, teem ido adiante, por- 
que S Ex. lem dividido ja algumas provincias em dis- 
trictos eleitoraes. 0 facto, Sr. presidente, yeiu justificar 
os meus receios. V. Ex. se lembra deque cm uma das 
sessBes passadas, disculindo a lei da reforma eleitoral, 
cu dizia que o governo devdra eslar habilitado com to- 
dos o.c dados necessarios para decrelar a divisao das pro- 
vincias em districlos; que, sendo assim, era muito mais 
convemente quo os nobres minislros apresentassem essa 
divisao ja feita as camaras, porque nao aebariao tan la 
rcpugnancia, como enconlravao, na adopcao da lei eleito- 
ral se aceitassem essa observacao : consta-mo que nas 
divisoes eleitoraes ja publicadas tem-se verificado o que 
eu disse, isto &, queo arbitrio que SS. EExs. alias diziao 
que a lei nao Hies conferia, de destacatem freguezias de 
um dislricto para uni-las a outros, vai-se traduzindo em 
actos  

0 Sr. presidente do conseluo;— Nao exisle isso. 
0 Sr. D. Manoel: - E* o tal — quanto for possivel. 
0 Sr. Vasconcellos : — Diz-se que na divisao da Pa- 

rabyba e em outras quo teem apparecido lem-se dado ja 
o abuso, que condemno.... 

0 Sr. presidente do conseluo ;— As freguezias se- 
jjuem o municipio, na forma da lei. 

mescindirei de quaesquer obscrvacBes; bastard simples- q Sr. Vasconcellos :- Ouco tambera dizer que esta 
menteauequalquerdosSrs. minislros que seachao pre- feita eproxima a publicar-se a divisao dos districlos 
sentes mo declare que nao eslou bem informado.... eleitoraes daprovincia de Minas-Geraes.... 

0 Sr. presidente do conseluo : - Na 2,' discussao q Sr. presidents do conseluo ; — Esta enganado. 
nds diremos. I o Sr. Vasconcellos: - .... e que nessa divisao ha 

0 Sr. Vasconcellos: — Ora, Sr. presidenle, tambem muitas irregularidades. 
nao sei o molivo por que (e neste caso vou em apoio dos q gr,_ pREsidente do conseluo; — Ainda nao confe- 
nobres minislros), nao sei qual e a razao por quc.estando renciimos sobre iS30. 
id sanccionada a lei que creou um novo ministerio, nao Vasconcellos — Mas e bom que os nobres rai- 
se acba aqui consignado o ordenado do novo ministro e « = • a .slo . scrYe a palavra) que se 
tudo quanto e necessano para que elle funccione. .Na n 5 ' cc EExs. a intencao de ligar districlos, de 
discussao sc nos disse quo essa creacio era urgente, in- attrmue ^ para ^tender as influen- 
dispensavel; a lei foi sanccionada antes que a camara individuos. 
deputados com luisse a discussao do orgamento P«r T1"';e

R
Ce

pRESIDENTE D0 conselho ; - Tambem nao e 
conseguinte, ^'^if^^^sGnaXs:os fundos exacto. Ga alguem quo deseja quo se divida a provincia 
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0 Sr. Vascoxcellos : — Nao sei se a comparacao 
lanho de toucinho —e propria dcsla casa e desta discus- 
sao, quando estou fazcndo observacOes rauilo erraas de 
s pirito dc opposifao ao ministerio. 

0 Sr. presidexte do coxselho : — Nao rejo em que 
seja impropria. 

0 Sr. Vascoxcellos ; — Enlretanto eslou habituado 
a este tratamenlo e ate a ser rcprebendido pelo nobre 
senador presidente do conselbo de minislros, que nao 
ridicuhsa s<j Minas-Geraes, pois ja disse ; • No Para o 
queequese precisa ? Com castanbas e pirao vive-sc 
optimamenle. ■ 

0 Sr. Sooia Franco : —Eu nao sabiadisso. 
0 Sr. Vascoxcellos: — Porlanto, nilo admira que 

S. Ex. applique a gcnerosa e briosa provincia de Minas- 
Geraes, que tenho a honra de rcprescnur nesta casa, a 
expressao — lanbos de toucinbo. 

0 Sr. D. Maxoel; —Ello ba de mandar-nos uma 
porcao de vatapa. 

0 Sr. presidexte do coxselho : — Sera tudo isso, 
mas o nobre senador nao mexe... 

0 Sr. Vascoxcellos : — Parece-me que SS. EExs. 
nao podera negar a conveniencia desta obscrvatao : a 
natural divisao dos dislrictos da provincia de Minas- 
Geraes e aquella que espcro SS. EExs. adoptarad ; 6 a 
mais prudente. 

0 Sr. presidexte do coxselho : — Timco Danaos. 
0 Sr. Vascoxcellos :—Timeo Danaos, islo c, o que 

estou dizendo e urn prescnte funeslo; por eanseguinte, 
cspero, a vista do aparte do nobre presidente do conselbo, 
que a divisao nao seia a natural, que era o queestavape- 
dindoaS. Ex. que decretasse para a minba provincia. Nao 
tenho alii nenhum interesse eleitoral, absolutamente 
neuhum. 

0 Sr. Souza Ramos:— Pessoal. 
0 Sr. Vascoxcellos; — Pessoal nao tenbo nenhum 

absolutamente. 
0 Sr.. presidexte do coxselho : — Esld visto, i se- 

nador... 
0 Sr. Vascoxcellos : — Nao tenho por Cm proteger 

a candidatura dc ninguem; o que dcsejo unicamenle 6 que 
essa divisao seja feita dc raaneira que nao se atropele a 
topogiaphia da provincia. Peco a S. Ex. o Sr. ministro 
do imperio que nao considere isto um conselbo, porquo 
nao os dou; mas que, procurando informafoes officiaes que 
devem haver em poderde S. Ex., se dirija por ellas, po- 
dendo ouvir, ja se sabe, a quem Ihe parecer, mas atten- 
dendo a esta grande necessidade, que e o que desejo, e n.io 
se divida a provincia em lanbos de toucinho. Enlendo 
que nao seria conveniente que o fosse, nem cu sci quem 
isso tente ; 6 a primeira vez que fallo na divisao da pro- 
vincia de Minas-Geraes em dislrictos eleitoraes. 

0 Sr. presidexte do coxselho : —N'ao; nao me ro- 
Cri ao nobre senador. 

0 Sr. Vascoxcellos : — Tambem por esta occasiao, 
Sr. presidente, eu desejava quo S. Ex. o Sr. ministro do 
imperio me informasse se tem ja expedido as ordens para 
a eleifao de senador a que se tem de proceder naquclla 
provincia. 

0 Sr. presidexte do coxselho : — Forao expedidas 
ha muito tempo. 

0 Sr. Vascoxcellos; — Cumpre-me prcvenir a 

S. Ex. de um boato que talvez aos seus ouvidos, assim 
como aos meus, tem chcgado, e 6 que se projccla a or- 
ganisacao da chapa para esta cleicao, e que se im- 
puta ao ministerio proteccao a essa chapa ; piide ser 
uma invcncao, mas cumpre que os nobres ministros 
altendiio, e cspeciahnente o nobre ministro do imperio, 
a necessidade quo ba de deixar livre a provincia de Mi- 
nas-Geraes o escolher, assim como aconteceu nas eleifOcs 
antecedentes , aquelles cidadaos que Hie inereccm mais 
confianra, para sercm apresentados a corda em lista tn- 
plice. 

0 Sr. prksidexte do coxselho: —Nao temos conhe- 
cimento de que haja chapa ; o governo nao sabe disso, 
ncra sei que possa protegc-Ja. 

0 Sr. Vascoxcellos : — Pddc haver uhapa  
0 Sr. presidexte do coxselho ; — Do amigos do 

nobre senador. 
0 Sr. Vascoxcellos ; — .... assim como houve an- 

teriormente  
0 Sr presidexte do coxselho : — Nao sei disto; ao 

contrario, 
0 Sr. Vascoxcellos : — Ainda esta enganado com- 

pletamente : a cleicao anterior corrcu par conta e a es- 
forco de cada urn dos candidatos. Aqui esta o nobre se- 
nador, que entao era presidente da provincia de Minas- 
Geraes, que parcce-me que confinnar.i o que estou 
dizendo. Acaba o nobre senador pela provincia de 
S. Paulo de declarar  

0 Sr. Carxeiro de Campos : — Apoiado. 
■ 0 Sr. presidexte do coxselho : — Islo d um facto 

que nao pode ser contestado. 
0 Sr. Vascoxcellos : — A organisacf o da chapa que 

se diz prolegida pelo governo e o boato que circula, c 
sera uma imposicaocondemnavcl. 

0 Sr. presidente do coxselho : — Nao sei. 
0 Sr. D. Maxoel : — E' o mais innocenle quo ha 

aqui. 
0 Sr. Vascoxcellos:— Scnhores, peco para a pro- 

vincia do Minas-Geraes o mesmo favor que se tem fcito 
a do Espirito-Sanlo, Aiagoas, Parahyba, etc., onde nao 
se tem imposto candidatos; parcce-me quoe prclencao muito 
razoavel, muito limilada, a do orador que agora se di- 
rige ao senado ; eslou referindo o quo corrc; e e occasiao 
opportnna dos nobres ministros declararcm se protegem 
alguma chapa. 

0 Sr. presidexte do coxselho : — Nao ha chapa 
nenhuma. 

0 Sr. Vascoxcellos:—Bern. A respeitodo ministro 
do imperio occorre-me perguntar a S. Ex. se aca- 
so julga conveniente rcformar o inslilulo com- 
mercial crcado nesta curte. S. Ex. Iia de saher quo o 
eslado daqucllo cstabclccimento e desanimador ; o orca- 
mento destina para esta despeza 14:000(5; e, scgundo 
a applicacao que teem tido os estndantcs quo alii se teem 
matriculado, estou informado deque um, quando muito 
dous sao os individuos que o frequenlao : c esses racs- 
mos ou se relirao logo no pnncipio dos trabalhos, ou 
logo depois, de sorte que custa a educacao incompleta c 
um mogo que se propoc a vida de caixeiio 1 i:000,i an- 
nuacs. 

Ora, era muito conveniente que S. Ex. houvesse de 
rever este rogulamenlo, accommodando o as verdidciras 
necessidadcs. 
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O Sn. rBESiDENTE do consemio: —Mas precisa au- 
lorisacilo- 

O Sn- Vasconcellos : — Mas era nmilo convenicnte 
<1 u f o nzesso. 

O Sn- ruESiDENTE do coxsELHO: — Tom toda a 
razao. 

O Sn. VasConoei-ios : — Tambcm, Sr. presidcnlc, 
if-v i' cliamar a aitcntan do S. Ex. para o rstado do nos- ' ' j.ir,liin publico ; nao e de lioje, mas de muito tempo, 

~ |io ellc parece complelaraente abandonado. 
^ (1 Sn. PBESIUENTE DO C0.NSEL1IO :—Apoiado. 

^ Vasconcellos: — Grande e tambem a despeza 
faz'emos com aquelle eslabelccimenlo ; no enlanto, 

Ou0 I)(,(icr fallar ncslo assumpto, jirocurando algumas 
I,n ' a 'mcocs C indo mesmo pessoalmente ao logar, tiquei 
>n , jsln,lo ao ver o cstado de abandono cm quo csta o 
c0', . llotanico; por conscqnoncia, [larece-me quo estas j.-iri 1 ' ou nio deviao ser continuadas, ou, aconli- Vlcspczas. ou 

ji.io ■' ' ostabeicciincnlos, os nossos jardins, que fara de 
..j, cumpria cnlau qucellas fosscmfeilas em ordem n_r ,nor-nos ao escarneo do cslraneeiro que visilar laO OAt 1     ;.... i:. .   r . 

OS ^ nossos 

/.'is Je full I as seccas, de monies dc cisco. ■•ob'' !oc-sidcnlc, nao quero prolongar a discussao da 
[lrl ileploravcl quando alii for ccncomrar as ruas 

niutcr' 
jnf 

a o nem lomar tempo ao scnado ; podia demorar- 
corn o largo desenvolvimento a que se presta a discus- 

-irligo relalivo ao ministerio do impeno, mas con- g»0 'ia ' pOI- bojc com as obsi-rvagoes succinlas que le- 
t'">t0f,.'iilo, 0 liet'0 ^ ^ t'escu'l>a por tcrabusadode 
!;ii» P^C'a"liora, (icon adiada a discussao; c, retira 

Pa<^a *'jflinislro 'om as fonnalidadcs com que fdra re- 
0 ijics"1 o gr- presidcnlc deu para ordem do dia da se- 

'""'-''ite' scssao: jrit" . iuaca0 da discussao adiada; 
<contl

oUiraS matcrias ja designadas. 
'J „i,>ii-sc a scssao as 3 'i boras da tarde. Icvanioo   

I.V MCKSfto 

EM 23 UE AGOSTO DE 1860. 
I-SCIA DO sn. MANOKL ICNACIO CAVALCANTl pliElf DE LACEhDA. 

  Expedientc. Oi'dfm do dia.—Orcamcnlo 
_vix1 V' cza e receita ger.il do imperio. Discursos dos 

rlt* c iuza Franco e presi lente do conselho. Passa cm 
ssSO.-—Orcamenlo do ministerio do     

Sr. minisIro do imperio. Fica cnccrrada 

undo-se 

zrs* 
do 

>»sc0 
P'f'uSsS0- 
•r raS 30 minulos da manbi o Sr. prcsidenle 
a1° cslando prcsenles 31 Srs. senadores. 

r>r'u octa da anlcnor, foi approvada. 
•'* . iil» ''' ' -v....   expedients. 

sechetaiuo leu um omcio do 1" secrelario 
<) •'P. ra ''os deputados, acompanhando a seguinte 

/'rojiosifuo. 
,n„iblLla geral resolve : 

A il,~ o B' 0 governo anlorisado para tonceder ao 
vrt- 11 ado Pedro Pierantoni dous annos dc licenca 

cUneiitos da respectiva cong iC*1"   
riar OS v . do stia saDdn. 

i'' -- oa1 lambem aulorisado para concelor dous 

■ congrua para ir a Eu- 

,..'i Ait- ' 

annos de licenca com todos os sous venctmentos ao con- 
sc lheiro procurador fiscal do thesouru, Jose Carlos dc 
Almeida Areas, para Iralar de sua saudc ondc Ihe con- 
vier. 

< Arl. 3.° Ficao revogadas as disposicues cm contrario 
« Paco da camara, cm 27 de ogoslo de 1860.—Condc 

de Baependy, presidenle. — Antonio Percira Pinlo, 
1" secrelaiio.—Sebnsliao Go>i(alvesda Silva, i0 secre- 
lario, servindo de 2." » 

Foi a imprimir, nao cslando j.-i imprcssa. 
Compareierao no deeurso da scssao mais 9 Srs. se- 

nadores. 
ORDEM DO DIA. 

OnCAMENTO DA DESPEZA E nECElTA GEDAL DO IMPEniO. 
Acbando-sc na ante-eamara o Sr. minislro dos nego- 

cios do imperio, forao sorteadfos |iara a depulacao quo o 
devia reccbcr os Srs. Silveira da Motla, Diniz o Baptista 
de Oliveira; e, sendo logo inlroduzido com as formalida- 
des do cslylo, lomou assento na mesa, c continuou a 1" 
discussao, adiada pela bora na scssao antccedcme, da 
pro pasta do poder cxcculivo quo fixa a despeza c orca a 
receita geral do imperio para o exercicio dc 1861 a 1802. 
com as cmendas da camara dos deputados. 

0 SR. SOCZA FRANCO • —As curias observacGes 
quetenhoa fazer, sendo sobre o orcamenlo em geral, 
obrig.Io-mc, conlra o mcu proposito, a lomar a palavra 
na 1» discussiio. Faco-o porque, sob a impressao cm 
que ainda me conscrvo.rcceio que,loraando a palavra na 
2' discussao,e fazendo observacGes geraes sobre todos os 
orcamenlos, pudesse ser chamado a ordem, c nao desejo 
dar occasiiio a que se exereitem conlra mim cssas muitas 
oulras inedidas repressivas da discussao com quo so nos 
ameacou. Tomando, pois, a palavra na 1a discussao saio 
do men proposilo, unicamente para evilarque, fallando 
em 2a discussao nos outros artigos, pudesse ser chamado 
a ordem, e obrigado a calar-me. 

Eu mo vou rcfenr cm geral ao orcamenlo todo ; e om 
minhas curias observacocs nao venlio lomar tempo ao 
scnado ; venho exprimir a minlia opiniao sobre a sitna- 
cao actual ; venbo procurar demonstrar que tcm sido 
peior d > que se podia cspcrar demonslrando-so desde 
ja lodos os rcsultados da situacao affiicliva a que parecla 
termo de cbegar mais tarde, e eslcndendo-se aid muito 
mais larde do que devia esperar-se das mcdidas salva- 
doras tomadas na s ess do. 

Senhores, a siluacao tal qual clla e demonstrada na 
lei do orcamenlo revela-nos grande reduccao na receiia 
publica, grande augmento na despeza publica, grande 
augmcnto nos impOslos e a altcracao coinplela da admi- 
mstracao financeira do paiz, de uma maneira quo,en niio 
poderei agora mostrar, porem que mostrarei quando se 
tratar dos arligos addilivos. 

Senhores, sealtcndermos a que a receita decresce con- 
sideravelincnte ; a que a despeza augmenta ; a que um 
deficit ba e muito grande, e qne para occorrer a elle se 
lanca mao dc medidas exlraordinarias c so vao lancar 
imikjsIos, alguns dos quaes nem nos sabemos qual a 
sua natureza, c qual o seu alcance, e outros encontrArSo 
a n.aior opposicao nos annos aiilenores; vendo tndo isto, 
o quo devemos concluir senao que a adinmslraeao finan- 
ceira nao li de forma nenhuma aquella que o paiz podia 

^"sinhLs. uma administracao fi^nceira c boa qUanj0 
[dia faz augmenlar a receita publica, c ao mesmo »U6..  tempo 
diminuequauto p.die as despezas; quando faz augnaet.tor 
o producto do' jmpostos, como teem feilo sempre 

09 
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grandes homens, nossos mestres, dos outros paizes, aug- 
mentando a pvoduccao e arenda, e tendo os conlrib iin- i 
tes e collectados de dar menor quota de um produclo ' 
maioi do seu traballio, ou de suaindustna; vindo 
impostos a ser muito menos pesados a cada um dos con- . 
Iribninles, e comludo mais producltvos para o eslado. 

Quando uma siluacao destas se apresenta; quando uma 
administrafao financeira assim prucede, essa administra- 
nao e sabia, cssa administrafao merece os elogios, o apoio 
do paiz inteiro. Quando, porem, se embaraga os traba- 
]bos, se amesquinha a producgao, se reduz a renda, e 
a imposigao torna-se maior, a quota exigida debomens 
empobrecidos e mais pesada. 

Uma situafao destas nao pdde ser senao muito affli- 
ctiva; uma administrafao financeira destas pdde ser ludo, 
menos sabia, menos patriotica, menos digna de apoio. 
Um tal procedimenlo da parte do governo, que au- 
gmenta os impostos sobre um povo que elie empobrece 
com suas medidas, e uma grave imprudencia, e sem du- 
vida alguma e uma iniquidade para com o povo, que 
assim e levado a pagar muito rnais quando exactamente 
elle nao pdde pagar nem aquellas quotas menores que 
estava pagando. 

0 Sr. Silveira da SIotta;—Parece-me que estou 
vendo o que eu dizia do ministerio de que V. Ex. fez 
parte. 

0 Sr. D. Manoei. :—Veja tambem o que disse hontcm 
sobre o collegio do Pedro II. 

0 Sr. Silveira da Motta : —Nao me lembro agora 
desta minudencia. 

0 Sr. D. Manoei : — Minudencia I 
0 Sr. Souza Franco: — Eu, no proposito em que 

estou de fazer meu discurso muito breve, tinha disposi- 
cao de nao responder a apartes; mas farei uma excepgao 
para o aparte do nobro senador. 

0 Sr. Silveira da Motta;—Agradego muito a V. Ex. 
U Sr. Souza Franco :—E' exactamente, diz o nobre 

senador, aquillo que elle dizia quando estive no minis- 
terio. 

0 Sr. Silveira da Motta: — Estava mnito Concorde 
nesla doutrina. 

0 Sr. Souza Franco : — Ora, o nobre senador ba de 
dizer o mesmo ou o dobro agora, porque o nobre senador 
dizia em face de um ministerio que nao augmenlava os 
impostos  

0 Sr. Sij.veira da Motta: — Mas devorava os sal- 
dos  

0 Sr. Socza Franco: — Tambem Ihe bei de mostrar 
qaera foi o que os devorou, que os reduziu; e, pois, 
se o nobre senador perante um ministerio em que a 
renda era accrescida, em que a despeza ficon aquem 
dessa renda, era que se nao augmentiirao e antes se redu- 
zirao impostos, tinba razoes para fazer censuras, o que 
se nao podo esperar do nobre senador em face de um mi- 
nisterio que apresenta exactamente situafao diversa, 
isto e, renda diminuida, despeza accrescida, impostos 
augmentados? 

0 Sr. Silveira da Motta: — Nao posso, 6 devef 
mesmo. 

0 Sr. D. Manoel:—Elle mesmo apoia de coragao.... 
bcm sei— 

0 Sr. Silveira da Motta:—A renda estc anno e mc- 
nor do que era quando V. Ex. estevc no ministerio. 

0 Sr. Souza Franco; — Espero da imparcialidade do 
nobre senador que elle, porlamo, ba de dizer o mesmo, 
ou mais ainda do que disse contra o ministerio de 4 de 
rn'aio, contra o ministerio actual ou contra a administra- 
fao financeira actual. Eu pego, porem, ao nobro senador 
que,para evitar-me um longo discurso, que eu nao desejo 
fazer, me poupe os apartes; porquo cu entendo que esta 
situafao requer somente breves discursos, succulentos c 
demonstrados. 

0 Sr. Silveira da Motta.—Apoiado. 
0 Sr. Souza Franco:— exige quo se discula o 

orfamento coino elle merece, nao tomando o tempo ao 
senado, mas mostrando lodos os sens vicios. 

0 Sr. Silveira da Motta:—Apoiado. 
0 Sr. Souza Franco:—Peto-llie que nao medemova 

deste proposito. 
(1 Sr. Silveira da Motta: — Mesmo esse aparte dei 

aqui baixinbo, nao foi para V. Ex. 
0 Sr. D. Manoel:—Accrcscenlarei uma palavra, dis- 

cursos energicos. 
I) Sr. Silveira da Motta : — Ainda bem. 
0 Sr. Souza Franco:—Sonhores, a receita esla 

muito decrescida; o senado ba do permitlir-me que eu o 
mio diga simplesmenle, mas quo eu o demonslre, e o 
dernonstre com as labellas; o por esla occasiao poderei 
mostrar queo ministerio de 4 de maio nao era o dovora- 
dor de saldos, como o nobre senador ha pouco disse, por- 
que osaugmentou, e muito. 

A receita de 1^56 a 1857, anno de fertilidade, anno 
de uma griindo safra, anno de muita paz, c tambem anno 
de muita ecouomia, sem duvida alguma, foi sem os de- 
positos de 49,146:414^724, e com os depositos de 
51,207:352^839; os saldos nas diversas caixas do tbe- 
souro e tbesourarias em 20 de abril de 1857 erao do 
13,475:319$, saldos de caixa conslantes do respeclivo 
relatorio, quo se p6do consultar. 

0 Sr. Silveira da Motta: —Esta foi a boranga. 
0 Sr. Souza Franco:—Veiu o anno de 1857 a 

1858, annode menor safra, anno de armamerito terrostro 
e naval, anno de crise europea, que perdurou por quasi 
todo elle, a comegar dedezembro de 1857, e a renda foi 
sem depositos de 49,747:007$, 600:000$ mais do quo 
no anno anterior. Com os depositos a renda chegou a 
51,144:844$. Os saldos em 3 de abril de 1858...(o note-se 
que & era 3 de abi il; se fosse cm 30 os saldos seriao 
maiores, porque a renda nosle tempo crescia todos os 
mezes eexcedia a despeza), o nobre senador, quo fallou 
em devorador de saldos, veja que no dia 3 de abril de 
1858, um anno quasi depois da nossa administrafao, os 
saldos erao de 15,097:216$, o quo consta do relatorio 
rcspectivo. 

0 Sr. Silveira,da Motta : — E' umacouta de saldos 
quo V. Ex. fez. 

O Sr. Souza Franco; — Nao, esla c a conlado re- 
latorio; e, se V. Ex. quer que eu o mando vir, eu 
o farei. 

O Sr. Silveira da Motta da um aparte. 
O Sn. Souza Franco: —E' outra ; a conta a que o 

nobre senador so refere foi do agosto do mesmo anno, e 
ainda ba outra de 11 de dczembro, vespera da retirada do 
ministerio de 4 de maio. Quando o nobre senador qui- 

■ zer entrar no exame especial destas conlas posteriores, 
preslo-me a dar-lbe todas as explicagOes. 
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0 Sn. D. Ma NOEL ; — Elle n5o entra, nao. 
0 Sn. Souza Franco t - For agora limito-me a roos- 

trar com a tabella do relalorio que em 3 de abn! de 
iQtjQos saldos tinliao subitlo a 15,697:3165, somma 
muilo maior do quo a heranca a^que S. Ex. so refere. 
Vamos ao exercieio de 1853 a 1859. 

0 Sr. Sh.veira da Motta; — Isto e outra cousa. 

0 Sr. D. Manoel ; — Nao quer discutir? 

0 Sr. Souza Franco: — Neste exercieio de 1838 a VJ OR. OUUZ.A. A ^ _ . 10 
1859 em quo n6s tibhamos deixadoomimsteno no dia 1- 
dodezombro de 1858, o anno era de i.az, a cnse tinl.e 
cessado, o cambio bavia subido a 27, e ^ transaccoes 
comecavao: ainda assim arecerla desceu a 46 o0o.393S 
scm depusitos, e com osdeposilos a i/,oli- A e 

cola restrictiva eslava no podcr havia scte mezes; os 
sous elTeitos senlindo-se desde logo, a renda decresceu 
com muilo mais forca do quo devia, a vxsta do restabele 
cimenlodas IransacgOes. 

0 Sr. Sh.veira da Motta; —V. Ex. esla brincando 
com a gcnle; nos sole mezes decresceu a renda por causa 
da escola restrictiva 1 

0 Sr. Souza Franco; — Sem dnvida nenhuma, e, se 
mc puzer alguma objecgao articulada, tomarei a palavra 
no orcamento da fazenda, e. torei muito prazcr de lli'ode- 
monslrar mlnuciosamenle. 

menle o quo Ibe cabe. E', cm logar de dizer amanha, di- 
ze-Io hoje. 

0 Sr. presidente do coNSBi.HO; —E' a razao do nao 
produzir os argumentos duas vezes. 

0 Sr. Souza Franco :-E'para evitar as respostas 
daquelles que nao teem direito de fallar mais de duas 
vezes. 

0 Sr. presidbnte do conseliio ; — Nao, senbor. 
0 Sr. Souza Franco : —E'procurar nao dar conla 

0 Sr. presidente do consbiio : — E abi quo ten 
idono responder. 

0 Sr. Souza Franco. — Eis ahi um aparte a que nao 
posso tambem dcixar dedar uma resposla. V. Ex., Sr. 
ministro da fazenda, quando apresenla o seu orcamento 
no senado, em o qual nos vein pedir meios para maior 
despczao nos annunciar um grande deficit, parao qual 
se volao novos e vartados imposlos, devia logo— 

0 Sr. presidente do conseliio : — Na la discussao, 
nao. 

0 Sr. Souza Franco ; —.... aproveitar a occasiao de 
cm resurno fazcr-nos vor asiluagao, qual ella i, qual o 
meio de saliir della, quaesosseus receios, quaes as suas 
esperancas, quaes as medidas de que tinha langado mao 
e oseffeitos que espera dellas. 

0 Sr. presidente no conseliio ; —A P discussao e 
somente sobre a utilidade. 

0 Su. Souza Franco: — Quando o orcamento entrar 
cm 3a discussao o nobre ministro da fazenda nao ba de 
poder fazor csto resumo geral, porque a '2a discussao 
comeca pelo art. 2°, que e restricto ao ministerio do 
impeno, c no qual se tralao as quesloes desta repar- 
ticao. 

0 Sr. presidente do consblho : — No ministerio da 
fazenda. 

0 Sr. Souza Franco : — Mcsmo no ministerio da fa- 
zenda S. Ex. niio podera saliir tla discussao reslricla ao 
ministerio. para tratar em globo da generalidade da 
receita c das despezas com os oulros ministerios. 

0 Sr. presidente do conseliio : —No artigocompe- 
tonlo demonstrarei isso. 

0 Sr Souza Franco ; — Dcmais, en pergunto ao no- 
bre senadorque differenca faz (a menos que entenda que 
se quer tomar tempo) dizer agora aquillo que se dina 
na 2a discussao, uma voz que se limite a dizer cxacta- 

da situacao em geral. 

0 Sr. presidente do conseliio:— Desde bonlera que 
cu disse isso, e o disse mesmo em particular ao nobre 
senador. Nom esperava que fallasso em la discussao. 

0 Sr. Souza Franco: — Ja dei a razao; nao quere- 
ria que me disscsse na 2a discussao : « Esla fallando em 
eera! quando so se deveria limilar a particulandades, . 
\t re'eeie o nobre senador que eu tome o tempo; nao me 
dYanarles, e vera quo cm tres quartos de bora ou em 
uma bora terei conduido o meu discurso. 

0 Sr. D. Manoel : —Foi por causa dos apartes que 
hontemf^ki quasi tres boras, o quo me fatigou e matou. 

0 Sr. Souza Franco : - No anno de 1859 a 1800 o 
saldo, note o nobre senador, a 27 de aOnl da 185.. 
linha decrescido de 15,697:0005 para 10,161:0005, 
era o minislerio de 12 de dezembro quern ja tinha en- 
trado pelo saldo dos annos anteriores, o comecava a fazer 
enltsioar os cofres publicos. 

O Sr. S'lveira da Motta ; —Eslava pagando os cre- 
ditos que os senhores pedirao. 

O Sr. Souza Franco: —V. Ex. tera a bondade de 
raostrar quaes erao esses creditos, para quo eu lire res- 
ponda. 

O Sr. Silveira da Motta: —Estava pagando os cre- 
ditos que os senliores pedirao. 

O Sr. Souza Franco ; — Nao e possivel dizer quees- 
tava pagando credito de um anno anterior, quando essc 
anno love uma reccila que salisfez a todas as suas despe- 
zes ; os pagamentos erao promptos, e ainda emprestou 
832:2245200 ao Eslado-Oriental e Eslado Argentine, o 
que nao e despeza, e apenas um emprestimo que ha de 
sor pago. 

O Sn. Silveira da Motta: — Tem boa espe- 
ranca. 

O Sr. Souza Franco ; — Devo tc-la. 

O Sr. Silveira da Motta ;—Escolheu bom devodor 
paia emprestar. 

O Sr. Souza Franco: — Isto, por to, e uma outra 
questao. Se o emprestimo se fez convenientemente ; se 
lia esperancas de que seja pago; se poderiamos dispensa- 
lo na occasiao; se se ganhou ou perdeu cora esse meio e, 
evitar questoes entre os nossos amigos do Rio da 1 rata e 
obter alii preslanles aliiados,... 

O Sr. D. Manoel : —Demonstrou isso aid aevidencia. 
O Sr Souza Franco: — ... tudo isto 6 questao aparte: 

o que eu mostro e que a receita do anno de cnse deu para 
as suas despezas accrescidas com as do armamento naval 
e terrestre, c sobvou ainda para fazer emprestimo. 

# 
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1° '"'I0 a I860; a riinda ainda nao csla itnu ada toda ; temos, porcm, moios do conliece-la aG 

f^,■t?,^0i1r^0orenU0r,0■ 0 relalorio diz I"1' a renda do 
Z T ^ i8 a 1800 ^ de 42.703:701$ sen depo- sitos, e com deposilos sera de 45,632:483S. 

. ?q|.7
0

d,eabril ^j
eslf*anno os saldos de caha erao ja 

' n mfnui Sa' /"a" SCldo 1108 15.697:216$ <lo tempo 
' n Tt ^a0 .C maio para 40.161:597,S no tempo 
Jn v- dezembro. e Pa'i 4,989:12$ no de 10 de se pense, porem, que este mesmo saldo de 

lt'«e iwi •*,ste; S. Ex. o Sr. mmis.ro ,1a fazenda 
' os denutnH " ■,CUrS0 dia 9 de a?0sl0- "a "'nara tedeputados, quo cstavao csgolados completamcnte os 

- ^T'nnnf"10 d,is''"rs0 S- Kx- nos revelou que I,a .,,181.0005 tornados cmprestados por Lilhetes da alfan- 
dega. e que os saldos de raixa pao evistirad mats no 

"Tcn'.oo 6 1859a 18(i0- c havera urn defieit, quo S Ex 
onei mak 1'ti00:000^ a 2,000.000$, e q„e eu verili- quei mats ou mcnos que devcra ser de 2,185:00 ■$. 

rificar.11 PnES,DESTE 1,0 conselho: ~ JfSo se pdde vc- 

v 0KvRd.fOrZA '■ ~ Eu d'?0 mai3 menos. 
„ m eaieni S®r ^^O^JOOS a 2,000 000$, c eu faro 
rento os ° .4 s°nnna <'l! t!,da a despcza volada acres- 
nezas de I i k' o ":''0 a '',l;lnl'a volada para as des- 
abertos de 4 m o '9 dc 46.302:935.S731 c os rreditos 
e ta sera a it o3S' ^ 52.804:193$, conduo que 
verbas nml^ ' 6 na "lenos; [wrque, sealgumas 
mat credit SObraS> ,an,bem ai"'la ^ abriraf, 
e o senado s-d ^ out"s' Estiwos ainda em agoslo, 
os maiores • L em czembr0 Que secostumaoabrii 
de iunho e para 0 "ercicio que fmdou cm 30 Jc junho e que se encerra cm 31 dc dezembro. 

Sendo pois, a despeza do cxereicio de 52.801:193$ 
C 3 recoila corra do -i^ ftQo• '.ovjrt . 
™r Z»»m-SS 

inieriorcs ' uuuoi pouco mais ou menos. 

saldos qUal c,la se desenba; em logar de 
aixa F'un, ra,telS- ,c!!jos um deficit de receita c do 
eCrcLTr "raf,CUVa' e -HOcad. 

Vejamos como o nobro ministro da fazenda como os 
SOUS amigos d.rcommissao de fazenda da camara doTde 
putados, cncarao o futuro. Pormtlia -sc-me nma obsena- 
vao prehminar: o orfamenlo que disculimos nao eo 
desteanno, iwrem oorcamcnlo de 1801 a 1862 isto c 
para daqu, at,: dous annos : a Providencia comoCa '7.1 
vorecer noscom nma grande safra no Ulo de Janeiro- as 

    ":'0* si;: 
devo fazor espcrar quo o^noswinTu'd '' "'i ' ,""S 

renda no JJo de Jano.ro, porquelfg^s tZ It 
dispoem dellas no propno anno, mas pane lica para o 
anno segutnle ; e as grandes safras sao sempre seguidas 
de oulras urn pouco raenoros, mas nao de eslorilidade. 

Tcmos lido scmpro dous ou Ires annos cstercis e urn 
anno de grande safra scguido do oulros dc safras favo- 

vpm'^r t?m0 1861' P0'1*"10- e o a!"'o de 1862 de- 
me" rpCr^Tull an"0S "a,"ra|- U - ' 4 an'0> a razao para acrcditar. 

para rcceiar, que clips sejao annos ndlinivoi, admiliis- 
Iralivamente tornados ? Sao as medidas daadministracao. 
A natureza, diga o que quizero nobre ministro, nao creou 
o Brasil para o continnar a perscguir com cstenlidadcs, 
com fallas de safras; muito polo contrario, os bons annos 
l.ao dc seguir-se. 

Mas o qne faz a commissao? Preve annos futurps muito 
desastrosos, e o nobre ministro da fazenda penson como 
clla, on accommoduu-se ao sou pensamento. Se nao i a 
natureza quo nos vai trazer esses annos afllirlivos, e a 
mao do liomem, sao os factos da administracuo, sao as 
medidas reslriclivas, 6 ogabinete de 12 de dezembro, quo 
ainda peso, e pesa desaslrosamcnle, sobre as finanjas do 
paiz; sao as suas ideas boje exccutadas, sao as ideas do 
rcstriccao, saoos homens da restricgao; e, quando o mcu 
nobre amigo dizia: • Venbao os l.on.ens fortes., eu quc- 
reria porgunlar-lbe: • Para qne? Kiio cslSo clles gover- 
nando ? Aao sao as suas iddas quo sc cslao exccutando? 
Nao sao os sous principios quo scestao cxcrcendo? Nao 
sao todas cslas calamidades cxistcnles c previstas ate 
dous annos o clTeilo das medidas da escola rcstric- 
liva? • 

-Nao; sao cffeilos de mcdi- 0 Si.. Souza e SIello; 
didas anlcriores. 

0 Sr.. Souza Fhanco:—0 nobre scnador provavel- 
mente ba de tomar a palavra e moslrar romo e que sao 
clTcitos de medidas anlcriores, da IlberJade do credilo, 
da animatao dotrabalbo. 

0 Sr.. Soi za E Mello :— Prova-so com mais facili- 
dade do que isto que o nobre scnador esla dizendo. 

0 Sn. Souza Fkanco: — Eu cslou provando que no 
cxcrcicio de 1S57 a 1858, anno de crisccommercial e li- 
nanccira c de consideravel armamento terrestre c naval, 
foi prospera a recoila. quo, cobrindo as grandes despc- 
zas, ainda nos sobrou para empreslar a nossos vizinbos 
do Praia; e quo pelo contrario os annos que so seguirao, 
nao obstanle ter cessado a crise e os molivos de arma- 
mento, Corrode relucfaoda reccila,de augmcntoda des- 
peza e da paralysacao das IransaccOos, com a desconfian- 
ca na administraeao dos homens da rcslricfao, e que na 
actnalidade a commissao, o nobre ministro da fazenda e 
sens amigos prcveem dous annos ainda adlictivosl 

PerguntarS qualqucr do jwo, perguntardO esses bo- 
meus quo, scm se levarem, como nds, por argmnontos, at- 
tendem comludo aos factos; • 0 quo podemos nos espe- 
rar? Como conlaremos com as vantagens das medidas que 
se lomao, so vds ainda dizois quo daqui a dous annos 
bavemos de cslar cm situafao ainda mais afllictiva do 
quo boje ? Para quando gnardais as vantagens das vossas 
medidas dictaloriucs ? 

• Dizia-scque craoaugmcnlo exccssivodas Iransacpoi.s 
a credilo; dizia-sc quo era a superabllpdancia do meio 
circulanle. Acabastes com ambus: tendos em vossas maos 
todos os meios; nunca ministcrio nenlmm, nunca situa- 
lao nenbuma, lave mna dictadnra lao ampla para fazor 
tudo quanto quizessc. E com que nos respondeis ? Di- 
zendo: • Ainda daqui a dous annos bavemos de tor uio 
• situafao mnilo afllicliva. isto d, rendas apoucadas, qne 
significao penuria c miseria 1 ■ Para quando guardais, 
1>oi tanto, as vantagens das vossas medidas? Sera para os 
nossos nctos? Vamos a ver como 0 quo a commissao diz 
que o anno dc 1861 para 1862, que csta longe ainda, 
daqui aid 2i D)ezc«t ba de ser muito afllictivo. 
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0 rclalorio do Sr. minislro da fazenda orcava a re- 
ceita do 1801 para 1802 em ■'iC,05!):630S sem depo^itos, 
ecom deposilos em 50,221:343g. Aqui ha um engano, 
naturaloicnte descuido do contador do Ihesouro; a 
palavra conlador qiier dizer a pessoa que faz o calculo. 
Toraou 46,659:000g como receila sem dcposilo, c tomou 
3,561:0003 como lermo mcdio dos dopositos dos tres an- 
nos conhecidos de 1856 a 1859. Mas para este tcrmomc- 
dio tomou os deposilos era grosso,os deposito? que cntrao, 
sem deduzir os deposilos que saliem. Sc em logar do tcr- 
mo mcdio das cnlradas se lomasse o lermo medio dos 
faldos do fim do anno, como e costume, tcr-sc-liia uma 
diflerenca muito maior; o os deposilos que ficarao no 
Ihesouro naquelles excrcicios sendo de 4,338:6873, Ihe 
dariao o lermo medioem tres anncs de l,462:000S,sendo 
a renda orcada com os deposilos sdmenlede 48,122:5463, 
e niio do 50,221:3433. 

Disse a commissao de fazenda da camara dos depulados, 
e lembra-mo agora uma oliscrvai.ao: rcfiro-mc a com- 
missao do fazenda da camara dos depulados, porque a 
coinrnissao do fazenda do senado nao foi consallada este 
anno. E' regra quo o projeclo da lei do orcamento va 
sempre a commissao de fazenda ; este anno como que a 
commissao nao quiz tomar a rcsponsabilidade destes 
faclos, e os lani.ou do si; o e muito provavel que ne- 
nhum dos illuslres mcmbros da commissao lomc apalavra 
no orcamento, para que nao se compromella com a si- 
tuacao... 

O Sn. Yianna ; —Ha muitos annos que nao vai o 
orcamento a commissao de fazenda. 

O Sn.SotiZA Fhamco :— ou entao ba de se daroutro 
facto, hao de se recitar discursos, quo por esquecimenlo 
nao haode apparecer nos Annars, como aconteceu no anno 
de 1857 : discursos imporlanles, quo eu linha necessi- 
dade de consultar, niio se acbao nos Annacs — nunca 
forao entregues—lalvez porque conlinbao proposicocsquo 
se firassem consignadas nos Annaes do parlameulo ou 
nosjornaes da casa, seriao resposta muito salisfacloria a 
muito do quo hojesodiz. 

Mas a commissao de fazenda da camara dos depula- 
dos cabulou, como cu disse, muito baixa, e sd em 
43,000:0003. a renda do anno de 1861 a 1862, e isto 
porque diz ella quo permanecem as mesmas razdes que 
teem havido aid agora para a diminuicao da receila. 
Eslas razoos eu ja pergunloi quaes erao: seriao as mc- 
didas do gabinete de 4 demaio? Limitarao-se a auto- 
risar pouquissimos bancos, que fizerao alguma cmissao; 
csta emissio, o loda ella era geral, esla muito reduzida, 
reduzida a melade do quo foi, c, ccssado o mal, oidenada 
a conversao em metaes, obtidas pelo ministerio todas 
quantas modidas quiz, ainda sc nos vein annunciar 
grandes solTrimcnlos por mais dous annos ? ! 

Seriao as causas naluraes as que contribuirao para a 
diminuicao das transaccoes e grave reduccao da renda f 
Ellas eslao passadas ; uma grande safra de cafe c cereacs, 
como nunca houve igual, devia aQancar antes o augmento 
da renda do quo a sua reduccao nesles dous annos ao 
baixo algarismo de 43,000:0005, que nao solTrcmos desde 
alguns annos. 

As causas administrativas, que siio sem duvida as que 
causao estcs embaracos, nao siio as do desenvolvimento do 
crcdito, quo nao existe desde dous annos, c nem da emissiio 
fiduciaria, que ba porlo de Ires annos que se reduz. 
A reduccao dos descontos, a liquidacao das transaccoes, 
a cessncaodos ncgocios, a desconfianca que faz retirar os 
capitaes do morcado c reduz os lucros, e com ellcs a 
receila pu'dica, tudo isto e o resullado das mcdidas res- 

trictivas do ministerio de 12 de dezembro, adoptadas 
pela adminislracao actual. E tanlo sao ellas as quo aflli- 
gem o paiz que ainda se calcula que o atfligirao por 
mais dous annos, e eu digo que emquanto niio forem re- 
vogadas. 

Nos dous exercicios de 1856 a 1837 e 1857 a 1858 as 
rendas publicas altingiriioquasi a 50,000:0003, sem con- 
tar os deposilos. E' regra enlre nos que se pdde calcular 
em cerca de 1,000:000$ o accrescimo annual de renda que 
resulla dos progressos do paiz, o que, se nao se verifica 
lodos os annos, veriGca-se por triennios, ou por quin- 
quennios. Sc, pois, accrescentarmos 4,000:0003 do ac- 
crescimo de 1858 a 1862, devia a renda ser neste exercicio 
del861 a 1862 cerca de 54,000:0003, sem contar os de- 
posilos. 

Sc em logar de uma renda do 54,000:0003 a commis- 
sao de fazenda e o Sr. ministro calculao que cm 1861 
a 1862 sd tercmos 43,000:0003 a differenca para menos 
sera de 11,000:0008, que regula quasi 25 % ou H de 
perda, isto e, o impeno tera empobrecido dc 25 %, por- 
que a renda, conservadas as mesmas taxas, e o criterio das 
riquezasdeum paiz. 

Era quatro annos, porlanto, gracas a adminislracao 
linanceira actual, quero dizer, aos esforcos do gabinete 
de 12 de dezembro, cujas ideas eslao triumpbando, o 
paiz em logar de progredir perde um quarto de sua ri- 
queza. 

Diga-se que o calculo 6 cxcessivo, desca-se a um 
quinlo, diga-se sdmente 20 %; c para isto haveria al- 
guma razao ; reduzirao-sc algumas das taxas existenles 
era 1857 e 1858 ; e por outro lado melbora sempre a 
fiscalisacao. 

Admillamos que se reduzirao taxas, e eu nao posso cs- 
quecer-me na occasiao de que eslas reduccOes forao a es- 
forcos da minoria de cntao.que se incommodava muito de 
que o Ihesouro tivcsse saldos, quena acabar com elles, c 
por isso propoz reduccOes. 0 nobre scnador pelo Rio de 
Janeiro as propoz no senado, um nobre. deputado tam- 
bem pelo Rio de Janeiro as propoz naoulra camara, e 
tal barulbo fizerao, de taes meios lancarao mao, que as 
reduccOes sc decrctarao. Estarao salisfeilos boje, que, 
em logar dc um saldo consideravel, de umsaldo de quinze 
mil e lantos contos em caixa, teem bilhetes do Ihesouro, 
isto d, emprestimo, um deGcit, renda insnfficiente. Creio 
quo se hao de dar por muito satisfeitos da guerra que 
Gzerao ao ministerio de 4 de maio, pois ella vai produ- 
zindo todos os seus effeitos. 

Mas a siluacao e csta, vamos tcr uma renda de 
43,000:000$. O que aconselha a sciencia cm casos des- 
tes ? Augmento da receita e reduccao da despcza. A com- 
missao de fazenda da camara dos depulados nao foi omis- 
saa este respeito ; disse quee preciso reduzir as dcspc- 
zas, e, relirando dc si o trabalho, nao entondeu que na 
reparticao da fazenda se pudesscm fazer reduccOes. Creio 
quo neste ponto ella eslava muito combinada com o pro- 
prio Sr. minislro da fazenda, que no sou discurso poste- 
rior disse que nao sepodiao fazer reduccOes na sua reparti- 
cao ; mas a commissao assignalou que se podiao fazer na 
reparticao do imperio, na reparticao da marinba e na re- 
particao da guerra. A commissao, portanto, cntre os dous 
meios, sem excluir o do augmento do impostos, lem- 
brou ao mcsmo tempo o da reduccao nas despezas. 

De ccrlo, senhorcs,'nenhura homcm amigo do seu 
paiz, quando este esla com um deGcit, quando a renda 
naocbcga para as despezas ordinarias, dira ao povo que 
nao e preciso fazer sacnGcios ou que nao os faca ; mcs 
o corpo legislative, quando aconselha estes sachftcios, 
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cumpre esUr certo de que elles sao Indispensaveis; acon- 
selha os sacrificios de mais impostos quando lem ao mes- 
mo tempo reduzido lanto quanto e possivel as despezas, 
aconsellta principalmente quando sabe a nalureza doslcs 
sacrificios. Nunca em tempo neniium, em paiz que se 
julga livre ou que e elleclivamente livre, se disse: 
■ Estamos promplos a fazer saer Hcios; dicladura ao 
mimsterio, dictaduia para lancar as traposicOes, onde, 
como e do modo qneelle quizer! • 

Se o senado, assim como na questao da lei elcilorali 
quando se Ihe quiz impor silencio.apresentou 12 ou 13 
votos divergenles, que subiriao a IS ou 18 se elle esli- 
vesse completo; se o senado, assim como nessa occasiao, 
Jemonstrou que elle nao sujeila-s« a essas medidas vio- 
lentas, ou que ha nelle pelo menos um grande numero que 
nao sujeita-se voluntariamente a ellas ; se o senado, 
assim como nessa occasiao praticoi, desse-me agora al- 
gum apoio: ea pediria, por exempb, ao Sr. minislroda 
fazenda o que nao ouso pedir-lhc, e i que nos apresente 
pelo menos a suatabella dos novos impostos sobre pro- 
fissdes, que S. Ex. ja tem preparada. 

E' uma qnestao muito grave. Un novo imposto sobre 
profissocs pdde limitar-se a regular o imposto actual so- 
bre lojas, sobre estabcleciraenlos, Urnando-o mais equi- 
tativo, o que e preciso; mas pjde iralem, pudeir a todas 
profissSes, pdde trazer-nos uma dessas tabellas que se 
copiao de paizes estrangeiros, onde o alfaiate, o sapa- 
teiro, o cozinheiro, o pedreiro, etc., etc., e todos os ope- 
rarios teem cadaum uma laxa fixa para pagar annual- 
mente. Receio que o nobre ministro queira pdr em exo- 
;nrao uma tabella desta natureza aa cidade do Rio de 
Janeiro, em todas as cidadcs e em cada uma das villas do 
imperio. Entre esses dous systemis alguma consa ha 
convenienle para dispdr no imperio. Riga-nos S. Ex. 
o que vai fazer. Eis aqui o pedido que eu faria ao no- 
bre ministro se o senado me animasse a isso : era que 
nos aprescntasso essa sua tabella, para quo ao menos 
soubessemos ate que panto vao ser levados esses sacrifi- 
cios que sao exigidos do trabalho. \ai-se impor o traba- 
llio, e preciso saber se nao sera dt modo a difficulta-lo 
ainda mais. 

Mas, eu dizia, nao nos podenos negar a fazer sa- 
crificios quando scjao necessaries; o paiz nao ha de man- 
ter-se em deficit da sua receita ordinaria com a despeza 
ordinaria; 6 preciso accredita-Io nos paizes estrangei- 
ros. mas antes de nos pedirdes sacrificios dtzei-nos e 
moslrai que tendes procurado dimiiuir as despezas pu- 
blicas. \amos a yer como (5 que la let do orcamento 
que disculimos so procura satisfaze: ou combinar estas 
necessidades.^ 

0 que vejo ao contrario <5 que i despeza augmenta 
ronsideravelmente, quer em rclafao aos annos antece • 
dontes, quer em rela?ao aos pedidos deste mesmo anno, 
pedidos do thesouro. E e exactamente quando se nos fi- 
g»r.a .um deficit, quando se nos figura uma siluacio a lcl,sa que se approviio emendas augmentando consi- 

('
r'ue.!1,en'e. ils despezas publicas. Nao tratarei senao uaque ministerios a respeito dos quaes a commissao 

de lazenda disse que se podiao fszer redueffies; vou 
mostrar como a respeito desles minsterios se augmenta 
rao antes do que se dtminuiruo as dtspezas. 

Primeiramente para o anno de 18G1 a 1862 o pedido 
foi de 52,842:9815087, e a emendadtz : • Em logar de 
52.8i2:981Si87, diga-se 51,319:6195298.. Isto e 
apenas um manejo; quern examinar as despezas votadas 
para o exercicio de 18G1 a 18G2 ha deachar 54,131:820S, 

i,n,?.-Ma!ldeaugtnenl0 cm vcz de i,g,lma re.luc5ao. Indi- como rednctilo os 2,000:0005 que se vao pagar 

pela retirada de notas, e dissc-se: « No minislerio da fa- 
zenda supprima-se o | 4°., isto e, supprima-se a des- 
peza; mas vciu um arligo additive e disse: * Faca-se 
a despeza por meio da emissao de apolices. ■ Como sup- 
prime-se a despeza se ella se vai fazer? A questao era 
conservar a despeza e demonslrar que ella nao se fazia 
com a renda ordinaria, e sim por meio de apolices so 
fosse preciso; mas elTectivamenlo a despeza vai se fazer. 
Se nao, pergunto ao Sr. ministro da Czenda: • Pode- 
ria estar nas inlencOes de S. Ex. cessar com a reduccao 
gradual do pa pel moeda no anno de 18G1 a 1862? • Nao, 
de certo. 

O Sn. pbesidente do coxsELito:—E' facil do vcr a 
razao; e divida por divida. 

O Sn. Silveira da Motta;—Comjurosou semjurts. 
O Sr. presidente do conselho: — O quo falta unica- 

mente e o calculo dos juros. 
0 Sr. Souza Franco;—Entao quando V. Ex. tiver da 

pagar algum dos empreslimos estrangeiros tambcm nao 
precisara do renda, tambem nao o fara escrever como 
despeza. 

0 Sr. presidente do conselho:—Nao scria divida 
por divida; c no caso de quo se trata i uma divida exis- 
tente, cujos litulos sio trocados por apolices da divida 
publica. 

0 Sr. Souza Franco:—Eu figure antes ser uma 
divida quo se vai pagar, oblendo-seo dinheiro por venda 
de apolices, dinheiro que dove entrar como renda de ope- 
rafdes de credilo e figurar a sua sahida na despeza. Era 
todo o caso e uma despeza quo se faz. 

0 Sn. Silveira de Motta : —A dos juros e. 
0 Sr. Socza Franco: — Vamos a outra; a despeza 

feita com o novo diquc, porque nao se conla com ella? 
Sao 855:0005, e uma obra que vai comefar desde ja, o 
cujo algarismo de despeza naoapparece no miuisterio da 
marinha. 

0 Sn. presidente do conselho: — E' um artigo ad- 
ditivo como autorisafao. 

0 Sn. Socza Franco; — Mandao-se fazer pontcs cm 
Pernambuco, mandao-se comprar edificios proximos aos 
arscnaes da Bahia e Pernambuco, mandao-se fazer estas 
e outras despezas, que nao veem no orcamento para nao 
apparecer engrossada a vcrba. Ainda assim vamos ver 
o que se faz nos taes ministerios, a respeito dos quaes se 
entendeu que podia haver reduefdes. Esta discussao de 
pormcnores teria mais logar e tera  

0 Sr. presidente do conselho:—Para ahi i que nos 
reser vamos. 

0 Sr. Socza Franco: — .... na occasiao em que se 
tratar do rainisterio do imperio; mas eu posso, por exem- 
plo, dizcr desde jii o que ha a este respeito. 

0 minislerio do imperio gaslou G,650:2275 do 1856 
a 1857. De 1857 a 1858, csse anno que se accusa de 
grandes despezas, gasl.ou 8,342:8895. E de 1858 a 
1859, no tempo do sempie celehrado miuisterio de 12 de 
dezembro, que por ser immortal ainda vive hoje, gastou 
10,159:3385, isto e, 2,000:0005 mais do que no anno 
anterior, e mais 4,000:0005 do que no precedente. Para 
agora pedra-se 10,076:5035800, e diminuiu-so alguma 
cousa? 

0 Sr. presidente do conselho: — Mostreonde sedeva 
diminuir. 

0 Sn. Socza Franco: — E' sempro a questao quo la 
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nos Iraz a face;—moslre onde so deve diminuir—isto e, [ 
governai o paiz v6s quo estais fdra da administracao e I 
nao sahcis as verdadeiras necessidades della, procurai 
fazer essas reducfOes; cntretanlo quo nds, quo lemos a 
rcsponsabilidade, nao fazemos nenhuma, qucremos di- 
nheiro, venha mais dinheiro. 

0 Sr. presiiientb no conselho ;—Sao empenhos 
quo existem crcados racsmodesdc o sou tempo e quo nao 
pudomos abandonar; cstradas do ferro e oulras cousas. 

0 Sn. Souza Franco:— A'ao mo refiro a despezas 
dessa natureza. 

0 Sn. pnEsinEXTE do consei.ho :— Pois mostre. 
0 Sn. Souza Franco; — Estou moslrando quo nao 

so fizerao roduccoes, a dcspcza quo passou foi do 
10,99G:087§800, nao conlando as quo se deixao ao 
juizo do govcrno; quasi 11,000:000{J, isto o, quando 
a commissao do fazenda dizia ; « 0 minislorio do imperio 
pudo fazcr roduccoes • , a mesma commissao e a maioria 
da camara voiavao para augmontos do despeza neste pro- 
prio niinistorio cm quo se dizia quo era possivel fa- 
zcrcm-so reduci'ucs; e nao conlcntes dos augracntos quo 
so fizerao nas proprias verbasdo orcamenlo vierao ar- 
tigos additives trazer mais diversas outras quo elevaraO 
a despeza desle ministerio a mais de 11,000:000^. 

Oca, qualqucrdopublicopergunlara aogoverno: "Pois 
nao so nos disse quo o minislcrio do imperio podia fazer 
reduccOcs, vos pedistes 10,07(j:000S, o como as camaras 
vos dcrao 11,000:000^? • Elles que nao entendem 
dostejogo de algarismos bao de dizcr que nSo so falla 
a vcrdade. 

0 Sr. presidente do conseciio: — E' por isso que 
appareccm certos discursos, epara abusarda credulidade 
desscs homens. 

0 Sr. Souza Franco: — V. Ex. ha de mostrar que o 
meu fun e illudir alguem. Eu digo que estou fallando a 
razao de todos; porque cada um sabe que quando se Ihe 
pede mais dinheiro isto nao qner dizer que se Ihe pede 
mcnos. A commissao disse; • Pe.-a-se menos • ; so vo- 
tarmos quo so pe.;a mais dies ficarao entendendo por 
ccrloquenao se fizerao as reduccOes que a comraissaojul- 
gou possiveis nesla quadra de miserias. 

Vamos ao ministerio daguerra. 0 ministerio da guerra 
apparentemente nao economisa nem augmenta suas des- 
pezas; o pedido era do 12,828:928)3 c foi o que sevo- 
tou; mas note-se bom que o ministerio da guerra ja ele- 
vou sua despeza alem daquella de todos os annos anlece- 
dentes, com excepgao do anno de armamenlo de 1858, 
era que nos preparamos para a luta no Rio da Praia. 

0 ministerio da marinha, a respeito do qua! se disse 
lambcm quo se podia fazer reduccues, pediu 7,071:000g, 
e o resultado foi dar-se-lhe 7,169:000?, isto e, mais do 
quo elle pediu, e, se so accrescentarem as obras do 
diquc eas outras obras, ira muito alem a despeza dosse 
minislcrio. 

A este respeito, na parte do discurso do nobre minis- 
tro da fazenda quo, live occasiao de ler, porque nao o 
pude lor lodo, se diz que na marinha c na guerra nao se 
podem fazer reduccOes, porque nao nos devemos deixar 
despreparados para cvcntualidades que podem apparecer, 
c a observacao 6 justissima. Se cu, lancando mao dos 
mappas daguerra, visse quehaviaum maior numero de 
soldados recrutados em nosso exerdto; se lancando mao 
dos mappas da marinha eu visse que havia mais navios 
eomprados e preparados, mais muniffies, armamenlos, 
petrechos, etc., eu dtria : • A dcspcza e justificada .; 
mas eu vejo que a despeza augmenta e os navios nao se 

augmcntao; a despeza augmenta c o excrcito tem mencr 
numero de pracas de pret, quo os arraazens nao estao 
melhor providos.... 

0 Sr. presidente do conselho; — Logo  
0 Sr. Souza Franco: — Logo se tern gaslo lanto co- 

mo nos annos de prepare; 6 prcciso mostrar em que. 
0 Sr. presidente do conselho: — Logo e preciso 

provc-los. 
0 Sr. Souza Franco : — Logo o que se tem gasto ate 

agora se tem gaslo mal, e nao com as pracas dc pret 
armamenlo, pretrechos, etc. 

0 Sr. presidente do conselho: — Pertence a seu 
tempo, porque nao achamosnada; pelo contrario,nos va- 
pores eomprados foi preciso fazer muita despeza ; foi pre- 
ciso gastar pelo menos 16:000$ cm cada um delles. 

0 Sn. Souza Franco ;— 16:000$ gastos talvcz para 
preparar melhor a camara e outros arranjos proprios do 
clima. 

0 Sn. presidente do conselho:—Por causa dos 
defeilos; muitas madeiras estao pudres. 

0 Sr. Souza Franco : — Esla questao 6 oulra; e se- 
ria enlao se o ministerio de 4 dc maio mandou fazcr va- 
pores e os incumbiu a pessoas quo os nao fiscalisarao. 
Se nao forao fiscalisadoso ministerio posterior devia ter 
chamado a contas esses que nao cumprirao o seu dever. 
Mas dalii naose segue que em annos em que nao se au- 
gmentou o material se devesse despender quasi tanto co- 
mo cm tempos em que o material foi muito augmcntado. 

0 ministerio de 4 dc maio nao foi a Inglalerra, nao foi 
a Londres, nao foi as docas da inglalerra ver fazer os 
vapores; fez a despeza, e moslra era que a fez. Minha 
questao hoje e que posleriormente se tem feilo tambem 
nao poucas despezas sem apparecer em que forao feitas: 
moslrai mais navios que tenhais, mais soldados no exer- 
cito ; mostrai-nos que estais mais preparados, e eu di- 
rei ; • Tem razao o ministerio, essas novas despezas erao 
necessarias.porque nds nao devemos cstar despreparados 
em frento de eventualidadcs quo podem surgir de um dia 
para outro. • 

Nao se conclua daqui que sou de tal sorlo gucrrciro 
que queira um grande exercilo, nera uma grandearmada; 
entendo que a missao providenciai dos homens nao foi 
nunca, e menos i prcscntemenle, matarem -se tins aos ou- 
tros; e este um dos ultimos recursos, uma das ultimas 
necessidades; e primeiramente do que devemos tratar e 
de vivermos todos, e bem, e nao de malarmo-nos uns aos 
outros. 

Mas a minha questao 6 esla : nao se diminuiu a des- 
peza; augmenlou-se a muito, e com quedireito vos vin- 
des pedir os grandts sacrifn ios dc novos imposlos ? Nao 
entro desle ja, nem seria asado entrar, no cxame desses 
impostos; basta quo se diga pede-sc um grave au- 
gmcnlo de imposlos. A commissao calcula esse augmento 
do seguinte modo : os 2 % a 5 % na imporlagao era 
3,000:000$ por anno, c deve ir a mais se a safra forlao 
consideravel como parecc que sera, e em 18 mezes devem 
ser 4,500:000$. Os 2 % na exporlacao a commissao cal- 
cula em 2,000:000$; em 18 mezes sao 3,000:000$, por- 
que vao comecar desdeja, ou desdo o l" dc Janeiro ate 
junho de 1862. Os 4 % sobre lulerias 450:000$ ; em 18 
mezes 675:000$. 

Eu so nolo aqui, talvez,excesso de calculo, poique ti- 
nhamos esperancas de que o jogo das loterias nao ti - 
vesse lao grande desenvolvimento. 0 sello calcula-se 
cm 1,000:000$,. ou em 18 mezes 1,500:000$. As pa- 
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lentes de profissao sao impossiveis de calcular, podem ir a 
1,000:0003,a2,000:000s,a5.000:000s,a 10,000:0003, 
e nao sei onde. Nao quero dizev que tanlo se cobre; mas, 
desde que o ministerio tem o direito de impor atd onde 
quizer, esla visto que o orcamento da collecta pdde i ra 
sommafabulosa.Temos, portanto,11,175:0003 exigidos de 
novo da bolsa dos contribuintes, e exigidos em tempo em 
que se diz que com a renda actual ha um decrescimento 
de 20 %; ha, portanto, um decrescimento nos trabalhos 
e nas Iransaccoes de 20 %, e vai-se pedir talvez 20 % 
mais de imposifoes, isto d, 40 "S de peso ou de gravame 
mais ou menos sobre aquello que hoje paga. 

O Sa. puesidexte docoxselho: — 40 %raais? 
O Sr. Souza Fkaxco : — A imposifao e de 20 %, elles 

perdem 20 % nos seus negocios: isto e, de uma quanlia 
reduzida de 20 % pagao mais 20 '/a: eu nao posso fazer 
agora um calculo exacto ; ha um gravame que consisle 
era ganhar muito menos e pagar muito mais. 

A commissao nao e accorde com o nobre ministro da 
fazenda acercada quantidade do deticit. S. Ex. nosdisse 
quo no exereicio que findou em 30 de junho deste anno, 
e cujas conlas teem de ser liqnidadas no fim de dezem- 
bro, que e quando acabao os seis mezes addicionaes, lica- 
remos com um deficit de 2,000 0003. 

O Sr. presidexte do conselho: — Talvez. 
O Sr. Souza Franco; - Sim; mais ou menos. O exer- 

eicio que esta coineQando se for como o passado tem 
7,000:0003 de deficit da receila : 6,000:0003 e 
7,000:0003 fazem treze mil e lantos conlos de deficit 
de receita nos dous exercicios de 1859 a 1860, e 1860 a 
1861, e, deduzidos os saldos anteriores, o deficit no fim 
do exereicio de 1861 sera de cerca de 13,000:0003, 
segundo as previsoes do thesouro, setn con tar os no- 
vos recursos creados. 

Eis aqui a situacao a que vamos chegando; e ella e 
lal, e lao afilictiva, e tao doloroso o resultado das me- 
didas financeiras,que, em logar dereceitas que salisfaziao 
a todas as precisoes do thesouro e deixavao saldos, va- 
mos ter receitas que as nao satis fazem e ser obrigados 
a novas imposigoes. 

Eis-ahi os aCliclivos resultados da politiea flnanceira 
que nos reget E qual e osystema? Reduzir os meios de 
trabalho e augmentar as imposifoes, isto e, reduzir a 
renda e exigir como imposto raaior quota dessa propria 
renda reduzida! Se alguem me disser que isto e um 
grande melhoramento em financas e m'o provar, eu tal- 
vez muito admirado em minha ignorancia me remetta ao 
silencio. Por ora fallo porque entendo precisamcnte o 
contrario, que a situacao flnanceira lisongeira seria 
aquella em que^ augmenlada a renda com a animacao dos 
trabalhos, se augmenta o productodos impostos, exigindo 
de cada um contribuinte assim alliviado uma menor quo- 
ta que aquella que clle pagava anteriormente. 

Sr. presidente, como mo prescrevi a inim mesmo nao 
fallar mais de uma hora, e pretendo mais ou menos redu- 
zir-me a discursos muito hreves, para que se nao diga que 
gastamos tempo ao senado; a mim que so o gastei de propo- 
sito, erepeliria a mesma cousa nessa celebre lei eleito- 
ral ; eu que so o fiz, convencido como estou ainda de que 
o que se queria e quer e ter deputados e senadores que 
nilo venhao senao dizer Amen a tudo quanto se esla fa- 
zendo. Fi-lo e fa-lo-hia outra vez em questao identica, 
nao ohstante todas essas ameacas de oulras medidas ain- 
da mais energicas que nos viessem fazer calar. 

A'as outras questoes nao gastei o tempo ; nos orga- 
mentos nao o gastarei de forma nenhuma ; hei de limi- 
tar-rae a mostrar os graves vicios da actualidade; hei de 

moslrar quo de um povo apesiuhado o empobrecido ss 
vai tirar uma maior quota de impostos; hei de faze-lo 
muito especialmenle quando se tratar das rendas ; hei 
de procurar mostrar que em materia dessa natureza nunca 
uma dictaduratao grande se deu a ministerio algum ; hei 
de mostrar para que aquellos que se admirao ainda se 
admirem mais, a vista do desenvolvimonlo das minhas 
proposicoes, de coino seentrega a um ministro o direito, 
nao sd de impor, mas do impor asua vontade, sem ao me- 
nos declarar ao senado quaes sao as suas intenciies, qual 
vai ser mais ou menos a execufao que elle protende dar 
a essas medidas. 

Senbores, que a situacao e afilictiva foi o ministerio, 
foi a nobre commissao de fazenda dacamara dos deputados 
quern o disse. Diga-se embora que a culpa 6 de Pedro ou 
de Francisco; ao povo nao inleressa saber qnem d o culpa- 
do ; quer saber como e que, embaracado nos seus nego- 
cios, nas suas transaccoes, diminuidas as suas rendas se 
vai exigir uma maior quota de impostos, e diz elle : 
• E quando se faz isto? Quando alrancaslos do poder le- 
gislative uma dictadura complcta para fazerdes quanto 
quizerdes. » 

Dizeis que as medidas do ministerio de 4 de maio forao 
a causa detodos estes transtornos. Mas vds acabasles com 
ellas, as derrogastes completamonlo, as Iransaccoes di- 
minuirao, e o Sr. presidente do Banco do Brasil jd nos 
veiu dizer ou ja disse aos seus accionislas ; « Tenho a 
satisfacao de annunciar-ycs quo os desrontos reduzirao- 
se de 120,00 ':0003 s6 no ultimo anno, o quo quer dizer 
que as transaccoes diminuirao-se de 120,000:0003 a 
150,000:0003 sd no Rio de Janeiro, porque os descontos 
se reduzirao tambem nos outros ostabelecimcntos. 

Um nobre deputado dizia em um discurso, pelo qual 
passei os olhos honlom ; ■ quo tinbamos cbegado ao 
grande escandalo (nao sao as suas proprias palavras, e 
mais ou menos oseu resumo) do que as carteirasdos ban- 
cos'do Rio de Janeiro se tinliao olevado a 60,000-00031 • 
No Rio de Janeiro, onde se importa annualmente de 
60,000:0003 a 70,000:0003, onde se cxporta de 
50,000:0003 a 60,000:0003, onde as transaccoes ole- 
vadas ao quintuplo da importacfio e exportacao devem 
ser de 600,000:0003 a 700,000:0003 por anno, nilo era 
grande admiracao que o credito se livosse clevado a 
60,000:0003- 

O nobre deputado nao quer, por cxemplo, ir a Paris, 
onde o credito nao esta muito desenvolvido; mas, se fosse, 
veria que os descontos s6 do Banco do Franca elevao 
a 2,000,000:0003, isto 6, a pcrto de 50 vczes mais do 
que os descontos do Banco do Brasil e de todas as suas 
caixas filiaes. 

Quando, portanto, chegamos a uma situacao destas, 
em que as transaccoes estao paralysadas o commercio 
soffre, as qucbras se repetem, o govorno pede medi- 
das dictaloriaes, as camaras dao-llie as mais completas; 
e quasi que so podo dizer das leis votadasque rcduzem- 
se a estas palavras; « Fazei o que quizerdes. » Quando 
se faz isto, o nobre ministro da fazenda ainda nos vom 
dizer; «Daqui a dous annos liaveis deostar em peior cs- 
lado do que estamos hoje; a despeza ha de scr maior, a 
receita ha de ser menor, o lera baixado a 43,000:0003> 

Note o senado que nao se deve dirigir pola somma 
que se pede em todos os annos, seja qual for o zelo do 
ministerio. Nao estou contestando o zelo do ministerio, 
estou fallando de faclos, nao enlro nas intoncOes ; seja 
qual for o zelo, se se volao 52,000:0003 para despezas, 
esteja certo o senado quo a despeza ba de ir aliim, por- 
que todos os annos as necessidades cresccntes fazem com 
que no orcamento vorificado as despezas pagas vao mui- 
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to alem das despezas pedidas, ou do orCamento votado 
no corpo legislativo. 

Teromos, portanto, 43.000-.00qS daqui a dous am.os 
para satisfazer a despezas que irao de oa.OOO.OOOg a 
5%0,da-se,0poilanto, o quo e quo o ministerio o qua e 
(juo OS sous amigos nos annunciao como o resultado das 
L'randes medidas, das salvadoras raedidas quo se teem 
tornado ncsla scssao; e depois disto pergunlo a raim mes- 
mo por exemplo, quo nao cstou fazcndo urn discurso de 
om'osicao  se o e, sou levado pela irrcsisUvcl logica 
dos a Lrismos, porque a minim intenfao nao e estate 
tanto nao e csta quo nao duvido dizer que minha opmiao 
c divorsa da opiniao do mcu nobro amigo, senador pelo 
Rio-Grande do Norte. A minha opmiao e que uma mu- 
danca qualquer, nao trazendo senao a continuaeao do 
rruo' se csld fazendo, nao vina senao aggravar miuto 
mais asiluacao. Nao vejo remedio possive no impeno 
do Brasil, nao vcjo senao um unrco, a liberdade das elei- 
coos para que o povo eseolha e mande quern venha, ou 
cond'emnar o quo se esla fazendo c obngar o governo a 
enttar cm vias rcgularcs, ou dizer: . Nos nos qucremos 
suieitar de muito boa vontade a todas essas despezas ex- 
traordinarias, a todas essas imposiedes, e nos resignaraos 
ii situacao afflicliva por que passamos e quo so annuncia 
que duraraannos.- Ter-se-hia cntao a resignaeao volunla- 
ria do povo, e poder-se-bia dizer: «0 povo o quer, os 
sous representantes eleitos livrementeov.m conftrmar. • 

Mas, desde quo as eleicOes forom eomo rcceio que ve- 
nhao a scr, nao obstante os bons desejos do SS. LExs., 
ou os dcsejos que clles demonstrao, e peior sena com 
uma mudanca, nao tenho duvida cm d.ze-lo, e nds bave- 
mos de continuar a dizer que nao e o povo que qu«, que 
opovo soffre isto muito desgostoso. O povo vt que se Ihe 
impoo muito e que se gasta demais, mas e contra a sua 
vontade; nao sao os seus eleitos hvremente os que o fa- 
zem sofTrer csta afflicliva situagao. 

Qual 6, porta \lo, minha situagao? Qual podenascr 3 
situacao do um homemque encara os negocios destama- 
neira i Votar por ludo aquillo que 6 exigido impenosa- 
menle para saUsfacSo de rcaes necessidadcs do tbesouro, 
ou do despcza juslificada. Sem duvida nao votarei con- 
tra verbas quo entender que cslao juslificadas, mas bei 
do votar e muito conscienciosamonle contra aquellas quo 
entendo quo tendera a satisfazer despezas dispensavey. 
Nao votarei para gravar um povo que se erapobrece cada 
vcz mais ; nao direi por piano, seria um piano tao con- 
suravel quo nera acbo expressoes para applicar-lbe ; 
mas nao posso deixar do dizer que por erro ou engano 
se empobreco o povo, para torna-locada vez mais sujeito, 
cada vez monos capaz do systema representativo. Sao 
crros, sao dosvios, sao os resultados da precipilacao com 
que se cslao decrelando medidas imporUnlissimas. 

Senbores, li ainda cslos dias que quando na Bclgica 
se quiz substituii por outras as taxas de octroi, taxas 
de enlrada nos municipios, do que rcsultava grande per- 
turbacSo, mandou-so a Inglaterra cxaminar sua admi- 
nistracao local o publicou-sc uma obra que ja percorn 
quasi loda; o ministro da fazenda, o Sr. Frere-Orban, 
apresenlou um rclatorio riquissimo, cheio de pormeno- 
res, raostrando os diversos meiosporque se poderia alle- 
rar csse imposto e subslitui-lo por outro. Entre nos 
o imposto das lojas 6 mao? O ministro fique com o 
direito de o substituir por taxas de profissOes e faca o 
quo qutzcr. E so Ibc peco muito humildemente que 
nos venha dar algumas pequenas explicacoes do que 
iiretcnde fazor, quo nos mostro para ler, como se le_o 
Evangilho, respeilando-o, as suas lahellas que j.i cstiio 

feitas, S. Ex. bade dizer : • Ncm islo quoro consentir, 
baveis do soffrer sem saber; calai-vos e aguonlai. » 
Por isto nao posso votar de forma aiguma, e, portanto, 
bei de votar no orcamento contra todas essas medidas 
exaferadas, bei de votar contra grande parte desses arli- 
gos'addilivos era que se transforma completamente a si- 
tuacao financeira do imperio, e se marcao despezas o ate 
encampagOes de cmprezas, etc. 

Senbores, quem ler com grande altencao todos os ar- 
ti<ms addilivos, e os unir em uma mesma leitura com o 
que ia passou na lei bancaria, dira; « As financas dopaiz, 
o sen systema financeiro, o systema de imposicoes, var 
soffrer uma alterafao lal que quem tivesse sahido o anno 
passado para fura do imperio c voltasse este anno havia 
de precisar de novos estudos,bavia de ficar admirado das 
transformacCes completas que de um anno para outro se 
fazem em nosso paiz, em um paiz representativo, sem quo 
a imprensa discuta, sem que o povo saiba, sem que asca- 
maras tomem conbecimenlo, Sao factos para admirar, e 
tanto mais quando depois disto so diz : « Ainda daqui 
a dous annos haveis de ler a reccita de'i3,000;000{j 
ea despcza do 54,000:000^ ou 56,000:000#; haveis de 
continuar na situacao mais afflictiva. » 

Quando em Roma se nomeava o dictador era na cor- 
teza de que duhi a dias vinha annunciar grande trium- 
pho e levar o povo romano ao Capitolio para dar gracas 
aos deuses. Entre nGs nao nos levao ao Capitolio, le- 
yao-nos a Rocha Tarpea. Havemos de ver que todas essas 
provas de uma confianca sem limites nao darao cm re- 
sultado senao estragar cada vez mais o imperio do Rrasil. 

Cumpri o meu proposito, nao tomando o tempo ao se- 
nado, e assim conlinuarei. 

O SR. FERRAZ (presidente do conselho): — Sr. pre- 
sidente, um discurso do nobre senador nao me parece por 
certo o discurso de um homcm que lia pouco dei- 
xou a nao do estado, de um homera quo ha pouco 
deixou o iriinisterio da fazenda 1 0 nobre senador, dis- 
correndo em geral sobre o orcamento apresentado, sohre 
as medidas que passarao na camara dos deputados, 
me ha de perdoar que Ihe diga quo nao allendeu hem a 
sua posicao, procurou antes attrabir Jesses homens, cuja 
credulidade elle reconhece, applauses que ntto sao com- 
pativeis com a situacao actual, quo, como o proprio no - 
bre senador confessa, nao e a mais prospera, por isso que 
a denominou afflicliva. 

Em to lo o seu discurso onobre senador,ipresentou ideas 
que entre si conlrastao, quor a respcito da despeza, quer 
a respeito da receita. 0 lim, porim, do nohro senador nao 
e outro senao profhgar aquclles com quem esta em com- 
pleta divergencia a respeito de seus pianos financeiros. Per- 
inilla o nobre senador, poriim, quo eu agora na la dis- 
cussio apenas considere em geral e perfunctoriamente as 
suas rellexocs sobre esta materia. 

A receita, Sr. presidente, contormo os calculos do 
nohrc senador, dove scmpre ir augmentaiido na razao 
de 1,000:000# por anno. Perecc-me quo este asserlo 
nao esta era harmonia com outro do nobre senador, que 
nos declarou que no anno em que dirigiu os negocios 
do paiz se derao cerlosfactos coramerdaes quecooperarao 
para a reduccao da receita: o nobre senador reve ou 
a crise commercial, o estado de abatimento da agncul- 
tura, e outras muitas razoes produzm em favor da sua 
administracao. 

O nobre senador tambem nao deixou de tocar no pon- 
to relativo a elasticidade do credilo, que, produzindo ou 
animando o espirito de cspeculacao, trouxe por sua con- 
scqueucia immediata a perda de rauitos capilaes, a pa- 

ll 
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ralysacao de outros e o estado de ruina de muilas em- 
prezas que, ou procurarao o corpo legtslalivo para Ihes 
dar auxilio, ou inteiramente paratao os aeus tralialhos, 
ou exlinguirao-se. 

Mas o nobre senador tem uma idea flxa; a idea e 
que o sen piano, no syslema do ministerio de 4 de niaio, 
na parte financeira, era o raelhOr possivel, e que, des- 
truido elle, o Brasil toJo se perd'e, vai a vela. 

0 Sn. Souza e Mello : — Era o syslema do Dr. 
Sangrado. 

0 Sn. pbesidexte 00-consEino : — gr, presidents' 
nao me importa examinar se o que o nobre senador diz 
e ou nao verdade ; o que Hie posso declarar e que logo 
que lomei conta da adminislragao demonstrei nesle re- 
cinto qual o estado em que se achava a fazenda publica, 
Eutao nao pude deixar de rcveiar a existencia de um 
deficit, e que nds nao tinbamos meios sufficientes para 
Hie fazermos face. Eu qriz que se restabelecesse entao 
o imposlo dos20o sobre a exportafao, mas alguns de 
meus illustres collegas me pedirao que demorasse esta 
medida ate a presents sessio, para se reconhecer melhor 
o estado do paiz. Quaes, pois, forao as causas desse 
estado quo produziu o deficit? Forao as reformas pro- 
jecladas nesla sessao, as quaes o nobre senador tem 
attribuido esse facto? Certamente que niio. 

Como o nobre senador pdde demonstrar que por facto 
novo esse. estado da cousas se torn dado no paiz ? Tenha 
o nobre senador o trabalbo de examinar verba por verba 
dos differcntes minislerios, e declare-nos qual a reduccao 
possivel nessas verbas. 

No ministerio do imperio s.io todas essas verbas fun- 
dadas em leis anleriores, em servicos exislentes de que 
nao se pode prescindir ; no ministerio da justifa o mes- 
mo se da, e por demais ainda muitas verbas nao podem 
ser sufficienlemente dotadas para fazer face a esles servi- 
ces, porque, como to lossabem, a ciasse dos magistrados 
e de outros empregados se acha mesquinhamento paga. 0 
nobre senador, nao desconhecendo isto, em uma parte do 
seu discurso disse : « E' verdade que todos os annos a 
despeza cresce, nao ha de ser sd essa despeza, mas ainda 
oulra maior que se ha de realizar no anno dessa lei. « 
Ora, se o nobre senador roconheceu que as despezas au- 
gmentao de anno para anno, como culpa-nosagora pelas 
raedidas iniciadas e approvadas no corpo legislativo? 
Como altribuir como causa as medidas que nao exislirao 
ale o presente ? Como considerar que essas medidas 
hao de actuar ate o anno de 1861 a 18G2 sobre as bases 
do orcamento actual, quando e visto que este orcamento 
nao assenta sobro^taes bases ? 

Senliores, fallemos franco, nds temos contrahido mni- 
Jos empenhos; a maior parte destes empenhos temos 
infallivelmente de satisfazer; estes empenhos se acliao 
provistos pela legisiacao actual; o governo, em vcz de 
seguir essa marcha de que Hie derao documentos os mi- 
nislerios do sens antecessoies, de eslimar a despeza em 
menos do que realmented (apoiados), sem attender aos 
creditos supplemenlares que sempre se diio, procurou 
com o maior zelo, pediu raesmo a empregados habeis 
que fizessem o resumo de todas as despezas reaes, para 
serera inseridas no projecto que se acha em discussao. 
Foi uma promessa que fiz ao senado o anno passado, 
quando entrci para a administragao, e esta promessa, se 
nao pdde talvez ter sido levada a effeito exaclamente, o 
fui de um mo Jo o mais npproxiinado possivel a exacli- 
dao; e 4 dahi que resulta essa diffieuldade que os nobres 
ieiiadores notao nas despezas do ministerio da guerra, 

do ministerio da rnarinlia e de outros minislerios, das 
quaes nao so pdde prescindir. 

Mas, senhcres, devorei eu agora na P discussao satis- 
lazer ao nobre senador, involvendo-me no delalho de 
cada um dos minislerios, que e objecto da discussao por 
artigos da 2a discussao ? Deverei eu ncsto momento exa- 
minar o que diz respeito as probabilidades de uma re- 
ceita maior ou menor, quando pertence isto a um dos 
artigos do projecto, que 6 objecto especial delle? Eu 
julgo e disso bontem ao senado, e o direi hoje, que devo 
guaardar-me para essa occasiao', e faja o nobre senador 
o juizo que quizer, ou da deficioncia das minhas forcas 
oque confesso, ou de qualquer outro motivo. Eu naopo- 
derei derxardo seguir aquilloquefenhoem vista aguardar 
para a apreciacao deste ponto na discussao do arligo da 
receita, o na dos artigos additivos; mas nao poderei dei- 
xar passar desapereebida uma consideracao do nobre 
senador, e vem a ser quo a recei'a torn diminuido era 
consequencia do effeito nosso ou dos effeilos do gabinete 
de 13 de dezembro. 

Sr. presidenle, quaes as causas que teem acluado para 
a dimmuicao da receita? Sao de duas naturezas: para- 
lysafao do commercio, quo nao data de nus ; paralysafao 
da agricultura, que tarabem nao data do nds : nao 
sao effeitos de acto nenhum administrativo dos gabinetes. 
Qual e a outra fonte donde procedeu essa Jiminuicao? 
JJa reduccao dos impostos. 

0 ncbre senador entrando no ministerio acliou annos 
felizcs, acliou saldos que Hie deixara o sou antecessor 
(Apoiados.) 

0 Sr. Souza Franco: - Que augmenfei. 
0 Sr. visconde de Itaborahy : — Que diminuiu, 
0 Sr. rresidente do conseluo;—A importagao ti- 

nha tornado grande vdo.a importacao podia-se considerar 
nesse tempo como uma imporlacao anticipada (apoiados); 
o nobre senador navegou cm mar do rosas. 

0 Sr. Souza Franco: —Em uma grande crise. 
0 Sr. rresidente do conselho : —Em perfeilo mar 

bonancoso. 
0 Sr. Souza Franco:—A;neas;ados de uma guerra e 

a bracos com uma crise. 
0 Sr. rresidente do conselho;—0 nobre senador 

presumiaa guerra o ella nao se deu. 
0 Sn. Souza Franco : — Preparamo-nos para ella. 
0 Sr. rresidente do conselho:—Os preparalivos que 

fez nao podiao servir para esse tempo, si) poderiao servir 
paradousou Ires annos, (Apoiados.) Nestc ponto eu, que 
era entao o delegado do governo imperial, poderia decla- 
rar o que se deu. (Apoiados.) 0 nobre senador dispunha 
de todos estes recursos, poderia fazer face as despezas; 
e nds acharaos despezas crcadasqucdeviao sereffecluadas- 
no proprio anno em que cntramos ja achamos despezas 
feitas sem ser cm vii ttule do or^amento que ainda estava 
em discussao; achamos tudo feilo, as despezas votadas os 
seivicos creados, era mister satisfaze-las, e o fizemos 
como podemos. Sr. presidentc, lenho o prazerde declarar 
ao senado que, oorrespondido pela coiiflanfa dos meus 
illustres collegas,procurei cercear a maior parte das des- 
pezas,e o fizemos sem qnebra do service puhlico ■ entao, 
quando o fizemos,gritava a opposicao com toda a forca 
e o nubre senador ja o repetiu: « 0 ministerio cuida do 
migallias, esta ea sua cconomia : os jornaleiros, os tra- 
balhadores dasobras publieas,forao despe iidos, as despe- 
zas quo "erao feitas com este service forao cortadas, cn- 
trelauto o que sequer sao-despezas novas. « Mas o nobre 
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senador nao reparou (jue o mimsteno tinha uma quantis 
certa para ossas obras, e que (inda essa quanlia tinha 
tie redmir o pessoal; nao reparou que nos lutavamos 
desde eutao com urn deficit, quo nao tinhamos com que 
fazcr face a ess« deficit; entretanto posso asseverar quo a 
despeza deste anno nao ira aliiin daquella que leve logar 
no anno anterior. 

Mas, senhores, porventura alguom deseonhccou o «- 
lado da diminuifao dc rendas em lottos os logares . Aao 
sabeo nobre senador quedaquise mamlarao fundos para 
differentes provincias pela escassez do suas rendas T 

0 Sn. Vianna : — Ate para a Bahia. 
O Sn. rw-siDENTE no conselho : — Nao sabe o nobre 

senador que nds temos a nosso cargo a grande despeza 
da garantia de juros do differentes emprezas. de diffe- 
rentes estradas, c que essa despeza vai-se do dia cm dia 
augmentando ? Nao sabe quo era breve teremos de pagar 
a da Babia; e loremos lambcm em breve, de pagar a do 
S. Paulo. Nao sabeo noire sonadorque nos lulamos ainua 
com a baixa docambio, quo delerminou maior despeza. 

Mas, senbores, para que ludo islo? Vamos entrar na 
disoussao de cada urn dos arligos, e mostre o nobrc se- 
nador as vcrbas cm quo se pdde dar diminuicao. 

Fallou o nobre senador no ministerio da mannna o 
da guerra; mas cu creio quequanlo a estes ministcrios 
na actualidado nao e prudente nem palriolico que se 
diminuao as dospozas neeessarias para nds provcrmos 
a esses armazons que o nobre senador dcclara que 
ce acbao vazios dcpetrechos bellicos, para provermos ao 
evercilo o armamento necessario, para preparar-nos e 
p jrmos em bom estado o nosso exercito. que naocncon- 
tramos... 

0 Sn viscondb DA Boa-Vista : - Apoiadissimo. 
0 Sn. pnEsiDENTE DO consblho : -.... nao obslanlo 

todas as dospozas aid entao feilas. Basla dizer que apenas 
podiamos quanda cntramos no ministerio disporde 1,000 
annas chegadas por encommcnda do ministro da gucrra 
do ministerio dc 12 de dozombro. 

0 Sn. Silveira da Motta:—E cm que se gaslarao 
os saldos? Nao so disso quo foi nos armamenlos f 

0 Sn. presidente no CONSBLHO: —0 nobre senador 
reconhec'eu, nao pdde negar, a exislencta desse deficit; 
mas fez um argumonto demonstrando que os propnos 
meios fornecidos no presente projecto de lei pela ca- 
mera dos deputados estao aquem da necesstdade, porque 
olio aval ion o deficit de anno o meio em 18,000:000f), 
e a renda provoninnle dos meios dados pela camara dos 
deputados cm lO.OOO'.OOOg. Mas o nobre senador nao 
attendeu a outra circumslancia ; mis temos de pagar cm 
1801 a 1802, logo no principio desse anno de 1802, um 
emprestimo que nao nos conv6m, que mcsmo nao i de- 
coroso que em vez de paga-lo procuremos satisfaze-to 
por meio de prurogacao ou reforma desse empenho. 

O Sn. visconde de Itaborauy: —Apoiado. 
O Sr. rnbsiDENTE do conseliio;.—Lance o nobre sena- 

dor sen calculo sobre estes dados e diga como havemos 
do fazcr face a todo esse empenbo. 

Senbores, eu desejava que para o ministerio da fazenda 
entrasse neste momento o nobre senador. 

O Sn. visconde de Itadorahy dd um aparte. 
O Sn. Souza Franco-. —V. Ex. 6 que ha dc entrar 
O Sr. presideNte no consblho;-Eu desejara por- 

quc entao elle me diria quo desses eslragos que cllc me 
atlribua nao se aohu o me nor vestigio. Procure o nobre 

senador, investigue, requeira ao senado, eu serei o pri- 
meiro a promover o inquerilo sobre a administratao 
actual, c vera que ella nao pede messas nem a do nobre 
senador, nem a outra qualquer, por mais morahsada que 
seia, sobre assumpto de tanla importancia. Onde, quaes 
os estragos, os destrofos causados pela admintslracaq 
actual f Bizo-lo sd porque nao esta no logar so porque O- 
ministerio actual nao Hie mercce sua consideracao, por- 
que na verdade nenlium ministro da fazenda pdde servtr 
a sabor do nobre senador (apoiados), d muito ... 

0 Sn. Socza Franco; — Sim? 
0 Sr. pbesidente do conselho: —Examine, o nobre 

senador conhece bom todos os escaninbos do thesouro, 
ja foi alii empregado de commissao por muito tempo e ]a 
foi ministro da fazenda.- 

0 Sr. Souza Franco ■. —Be commissao nao fui por 
muito tempo. 

0 Sr pbesidente do conselho;—Examine, e vera 
que este juizo que forma contra mim nao e um juizo quo 
assenle nem sobre a verdade, nem mcsmo sobre a proba- 
bilidade; digo mais, nao assenta nem sobre a suspeila 
do um inimigo. 

Mas quacs sao os meios que o nobre senador descobre 
para fazer face a csse deficit? Seriao os emprestimos . 
Eudeclaro que..-. 

0 Sr. Silveira da Motta : — Crear bancos 1 
0 Ss. pbesidente do conselho: — ... se me visse 

forcado a lancar mao deste meio como uma mcdlda ordi- 
naria, cu nao podcria servir satisfactoriamenle ao mou 
paiz. 

0 Sr. visconde de Itaborauy ; — E' verdade. 
0 Sr. pbesidente de conselho;—Qual sera o outro 

meio ? Beixar todas as cousas no estado em quo se acbao, 
nao acudir deprompto ? 0 nosso eredito soffreria muito 
na Europa se isto se dissesse, so se lesse em aigum jornal 
nuc reconhecendo-ss um deficit de 0,000:000#, o 
corpo legislativo se retirou sem fornecer a admimslracao 
os meios neccssarios de mata-lo. [Apoiados.) Quaes sao 
os oulros meios senSo estes propostos pela camara dos 
deputados ? Mas ah I O nobre senador esta zangado, 
se a'mnia, porque a camara dos deputados concedcu 
o imposto sobre. as profissOcs, sem que houvessc uin in- 
querito, sem que houvesse um relatorio luminoso o pre- 
ciso sobre esta raateria 1 Sr. presidente, eu me acbo no 
mesmo estado em que se acbava o nobre senador quando 
pediu prorogacao da autorisagao concedida ao ministerio 
Parana para a creacao desse imposto. Entao o nobre se- 
nador nao exhibiu por raodo algnm, nem inqueritos, nem 
demonstracoes ; nao declarou a camar,-, nao declarou ao 
corpo legislativo, quaes as tabellas do que ina servir-so, 
quaes os meios, quaes oslimites; ao contrano, tudo 
deixou como se acbava. Pois, senhores, o imposto e o 
mesmo, com a unica diffcrenfa, que eu considero incon- 
veniente, a existencia do indnslrias priviligiadas que 
gozao da isencao desse imposto sera fundamento algum. 

O nobre senador fui muito alem, deplorou o nosso es- 
tado, fez verdadeiramcnle uma jeremiada sobre todas essas 
cousas ; pintou o paiz em um estado deplorave), e altn- 
buiu tudo, nao ao pass ado, nao as verdadeiras causas, 
mas as medidas quo passarao nesta casa e que amda nao 
estao em execugao, que ainda nao podem actuar sobre o 
estado do paiz nem sobre o sou futuro. Ora, eslas medidas 
apenas delineadas, nao executadas, podem ter mlluencia 
real sobre a diminuigaoda renda? Eu creioquetiao podem 

1 jiclUtir sobre o possudOj sobre esle moo eslodo c^uc duto 
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de tempos anteriores, quo data mesmo do tempo donotre 
senador {Apoiados.) Senhores, sejamos mais justos na 
Opposirao. 

Homens que teem direito aonosso respeito pelas suas 
litzes, pela sua pralica, nao devem usarda plirascologia 
do nobre senador, que em muitas paries do sen discurso 
pude comparar-sea plirascologia de urn tribuno, porque 
ella nao tende nem a orientar o governo nem a cbamar 
a altenQiio do senado sobre o meio melbor de satisfazer a 
uma necessidade. 0 nobre senador por meio de sua pa- 
lavra, por meio de sua declamacao, unicamcnte procurou 
embair os contribuintes, suscitando-lhes a idtia de que os 
impostos sao denecessanos, que nao havia necessidade 
desse recurso e que a camara dos depatados deu uma 
dictadura, e o fez sem duvida para deste modo influir 
nos animos dos credulos e lalvez preparar opinides dcs- 
vairadas, que podem em certas occasiDes chegar ate os 
excessos do delirio. Senhores, os homens deestado, quer 
na opposicao, quer no ministerio, nao devem esque- 
cer-se de certos principios, mesmo quando os erros clie- 
gao a certo ponto, prolliga-los, sim, mas nao cbamar a 
odiosidade, nao armar a procelia para depois ler de de- 
bella-la, porque de ordinario esta arma nunca pode ler 
este desideratum (apoiados), e serapre sao victimas nas 
procellas aquelles que as armao. 

Sr. presidente, eu prometto ao nobre senador de, na 
discussao dos artigos do presents projeclo de orgamento 
relativos ao ministerio da fazenda, demonstrar, como 
me cumpre, que o nobre senador nao tern razao quando 
suppoe que a adminislracao actual procura, pelos meios 
que elleiraagina, abysmar opaiz, lorna-lo mfeliz edesgra- 
gado, quando nos nao soraos os autores, mas sim os le- 
gatarios desse presente terrivel, que vem a ser o deficit 
com que lutamos. 

0 SR. SOUZA FRANCO: — Eu esperei, senhores' 
quando fiz algumas observagoes sobre a siluagao af- 
Jlicliva da actuaiidade e sobre o sen grave alcance, que o 
nobre rainislro da fazenda me viesse demonstrar que nao 
tinba razao; que viesse dizer ao povo, a esses para quern 
S. Ex. nao quer queeu falle, e para os quaes eu lam- 
bem fallo e hei de sempre fallar: . Senhores, nao ha 
razao no que se diz; o que temos fcito d para melbor 
andamento dos negocios publicos; as nossas medidas hao 
de produzirtodos osresultados desejaveis.; que viesse de- 
monstrar-nos como d que estas medidas os haviao de 
produzir, e tirar de sobre mim esse sentimenlo que eu 
tenho, esse pezar que me acabrnnba, de ter ouvido a 
commissao da camara dos Srs. depulados e a S Ex 
este terrivel presagio: . Daqui a dous annos havemos 
de estar como ^estamos ou bavemos de estar peior 
esta era a principal parte de minha queslao. 

^ Se em 1862 bavemos de estar com uma renda de 
43,000:000S e com uma despeza ainda maior do que a 
actual de 54,000:0003, o que e que entao tendes feito, 
nr. mmistro? O que esperais dos sacrificios que nos pe- 
dis r Com que contais, ou que allivios ou vantagens po- 
clemos esperar deste constrangimento em que vive o com- 
mercio, que espesinha a lavoura e que faz esmorecer todas 
as induslnas? 

S. Ex. nao me respondeu a nada disto; 6 verdade que 
S. Ex. coraegou o seu discurso dizendo que ia fallar per- 
functoriaraente sobre estas graves qnestoes. Note o se- 
nado que e na P discussao da lei do orgamento, quando 
se deve animar o senado com as esperangas de melhora- 
mento das medidas que se propSe, quando se deve fazer 
sentir que a receita hade accrescer em consequencia das 
noxas imposigdes, que essas imposigSes sao as mais sua- 

ves, as mais docos de quo e possivel langar mao na oc- 
casiao ; que as despezas bao tie diminuir,e que nao conte 
o senado, que, langando estas novas imposigues, votando 
urn orgamento t;To dispendiosojiade contribuir para que o 
povo, empobrecido em ronsequencia do imposto, tenba do 
persistir por muilo tempo, por muilos annos, nesta si- 
tuagao afflictiva. 

Quando erao estas as respostas a esperar, o que nos 
diz S Ex.? « Vou fallar perfunctoriamente sobre tao 
grave questao ! » 

Quandoe quoS. Ex. ba de fallar,pjrtanto, sobre otodo 
do orgamento, se o nao faz na p discussao? Quando dis- 
cutir a receita nao ha de fallar sub e a despeza, nao ba de 
poder entrar nos pormenores della, porque ja so torao 
volado as despezas todas. E o senado ba do votar despe- 
zas sem tera consciencia de que a receita ba do chegar, 
ha de setisfaze-las? Ila de essa mesma receita ser hn- 
gada sem exame aprofundado do gravame que pude tra- 
zor aos collectados? S. Ex. a tudo respondeu: « You 
fallar perfunctoriamente. » 

Eu entendia que um ministro da fazenda na P dis- 
cussao do orgamento nao podia fallar perfunctoriamente 
nem por acaso, e muito monos de proposito. 

Senhores, faria eu uma jeremiada? Em que? Em di- 
zer que a receita esta reduzida, quo a despeza esta accres- 
cida? S. Ex. odisso antes do mim na camara dos depu- 
tados; a commissao o havia feitoigualmcntc. Se ba jere- 
miada, sou repelidor de uma de que S. Ex. ja tinba-se 
servido na camara dos deputados, sou repelidor daquella 
que veiu no pareccr da commissao. 

Serei tribuno cu? O quo quer dizer tribuno? Quern 
nao sera tribuno? Nao sera tribunosimplesmente quern 
nao falla? Sera o silencio a unica virlude do se- 
nado? A proposito, me lembro que eu estou disposlo, se 
S. Ex. o Sr. ministro do imperio quizer, em logar'de 
augmentar 6:0003 para os eslabelecimenlos dos surdos- 
mudos a I he dar 12:0003, 24:0003, -48:0003 ou mais. 
{Hisadas.) O eslabelecimenlo de mais necessidade na 
«5poca actual e o dos surdos-mudos, em epoca em cmo 
tanlo cngrossa o seu numcro. (rtisadas.) 

Mas serei eu o tribuno so porque fallei? ou o serei 
pelo que disse 3 Eu disse quo se devem fazer os sacrifi- 
cios, e quo o apenas necessario dizer porque so exigent 
sacrificios; lanca-los os menos pesados possivcis e pro- 
curar minora-los com uma despeza reduzida. Isto nao 
& ser tribuno. 

Se S. Ex. quizesse quo eu Ibe recordasse o quo e um 

f 10-°' eU 'em',ra"a a Ex- 0 depulado quo na scssao c Ibou, quando eu era opposicionista, e opposicionista 
declarado, recebeuoministro do cstrangeiros, que se apre- 
scntava desolado, pallido, quasi morlo, acabrunhado 
com o peso das desgragas dessa expedigao que depois se 
appellidou—as lamas do Paraguay ■ , sem tor senao pa- 
lavras dc consolagiio para o ministro c a offerta do nm 
apoio quo eu del sempre, e afiango, e darci sempre a 
lodo e qualquer ministro, ainda o peior, quando se trata 
das questucs estrangeiras. 

O que fez S. Ex. entao, ou o quo fez o outro deputado 

el lir/flr,0-(a,nda,.Iie niodo e do que ^ ao a't0 6:1 '"buna, agarrou o minis- 
h ' a lrall(lo-o ao cliao, langou-Ihe as maioros inerc- pagues, augmentou a afflicgao ao afflicto... 
0 Sn. D. Manoel : — Apoiado. 
O Sr. Sodza Franco: —... e a ligao foi lilo severa 

que, aproveitando ao ofTendido, eslii elle na mais perfeita 
e cordial amizado com esse adversario implacavel de en- 
tao, seu melbor amigo da actuaiidade. 
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0 Sr. E. Makoel : —Nao creia nisso, elles saorauilo 
conhecidos um do outro. 

0 Sr. Socza Franco: — Eu nao soil, nao lui, nera 
nunca liei de ser Iribuno ; fui zeloso defensor dos Oi- 
l eltos dos mous ronslituintes em tempo em que nao linliao 
ncnhum outro na camara dos deputados. 

0 Sr. 1). Manoel:—Apoiado. 
0 Sr. Sodza Franco: — Nao enlrei nas intcncoes do 

SS.EEx., e ru'in mesmo fui procurar dizer que elles gas 
lavao mal; compare! a despeza com » 
proposito: S, Ex. deixa sempre o sea banco quando 
acaba de fallar o so Hie vai respondcr. Eu o sinlo, 
o sinto ton to mais quanto S. Ex. sabo quo eu nao sou 
a""ressor ou offcnsor: nao offendo aos Srs ministros, 
algumas minbas palavras podem scr desagradaveis, mas 
a fntencao do offonsa nao esta nunca em m.m: 8. Ex. 
nao pcido, portar.to, rclirar-se, com o receio de que eu o 
aggrida ou emprcguo phrases offensivas. 

0 Sn. 1). Manoel : — Eu hoi de aggredi-los e oiTen- 
de-los quando me offenderem. 

0 Sn. Souza Franco - —Mas o minislerio actual tera 
fcito grandes rediftjjOes? Encontrei somente uma no dis- 
curso do Sr. ministro da fazenda; elle disse: « Com as 
Bratilicacoes^oin quo seagaslavaoat4137:000$ emmtnha 
reparligio, n6s gastamos 22:000$. » Fui aos balan 
cos, e encontrei quo o minislerio del de maio tin ha des 
pendido 30:000$; que o minislerio anterior creio que 
'I'OOOS' nera eu sei como o ministeno anterior ao e 
do maio'tinlia gasto sdmenle noye eontos e tanto e uma 
quantia diminUta; encontrei em outro 27:000$ , mas 
nunca yi 127:000$ despendidos com as gralificagoes 

So S. Ex. viesse dizer nas camaras e mnstrar que se 
dirninuirio 70:000$, 80:000$ ou 90:000$ emgratifi- 
cacOes, ainda assim ou nao entendena que livesse feilo 
srantle scrvi(;o, per ser reducgao de gralificagoes dos ein- 
pregados de inferior calegoria, e quando esse mesqmnho 
scrvifO era feilo polo mesmo senador que em 185 c nos 
dizia daquelles buncos: « Acabai com as grandes gralifica- 
coes- cerceai esses rendimentos do 16:000$, 20:000$ e 
24:000^ por anno que alguns dos altos funccionarios teem 
dos cofres publioos e de reparlicdes que dependem do 
ostado », e quo dizia-nos, apresentando requerimento.... 

O Sr. I). Manoel: — O anno passado prometti apre- 
scntar uma medida sobre as accumulagoes. 

O Sr. Souza Franco; — .... para_peiir esclareci- 
mentos de lodas essas grandes gratificacoes; quando era 
o nobre ministro quern dizia islo cm 1857, e agora vem 
dizer-nos: « Diminui a gratiiicacao dos guardas da al- 
fandega, do confer -nto de tal porta, 20$ a um, 30$ a 
outro, e deixei os 10:000$, os 20:000$, os 21:000$, sem 
dimiuuicao c sera ao inenos uma imposigao. » Pois nao 
era occasiao de uma dessas dociraas que em outrospaizes 
so impoem? Os minislros de estado teem 12:000$ e nao 
accumulao, perdem ate os venciraenlos de suas aposenta- 
dorias; teem 12:000$ simples, que nao Ibes cliegao para 
a reprosentagao do logar. 

O Sr. D. Manoel ; — Fiira o subsidio de depulado ou 
senador. 

O Sn. Souza Franco: —Fora o subsidio; e 6 preciso 
line se conserve assim por algum tempo, emquunto nao 
puderraos dar mais. Mas, quando os ministros de ostado, 
que sao as primeiras pessoas depois do monarcba, os que 
teem necessidade do mais represontacao, sao tao mal pa 
gos, doixa-sea particulares 18:000$,23:000$, 21.000$, 

e nao se 1 lies impSe umadecima; por exomplo, quem 
veneer mais de 12:000$ paguedelO al5%, quem ven- 
eer mais de 15:000$ pague dc 15 a 20 % de declinable. 
Pois isto nao e o que. tornaria nolavel a admimstracao do 
S Ex. cohercnte comas suas ideas passadas? O que faz 
elle? Diz: .Diminui as gratifica-poosI^Emque consistiu 
a diminuigao? No meu tempo ellas erao de 30.000$, e 
S Ex rednziu a 22:000$, isto e, ttrou bocadinhos ao 
miseravel que nao torn e deixou os outros com indigestao 
de diiiheito. (Rise.) 

Porem disse depois S. Ex.: . Despedimos os operanos 
das divers,as reparligOes. . Eu lenho duas observacOes a 
fazer: despedirao-se os operanos; e ficaraoos arsenaes 
preparados ? Agora amJem na carreira se os quorera pre 
parar; e mis eslamos promplos a dizer que os preparem, 
queostenhao bem preparados; mas como despedirao, de 
que arsenaes o fizcriio? Da marinha e da guerra prova- 
velmenle. Ora, vamos a ver. lr,^- 

A marinha gastou 5,510:000S em 18o6 a 18o/, sem 
despedir sens operarios; gastou 10,496:000$ no anno do 
1857 a 1858, comprando uma grande quantidade de 
canhoneiras, mandando vir muitas municoes , muitos 
armamentos que, so nao vierao, pego a S. Ex. que niancle 
fazer oinquerito; forao cncomraendadas, o dinbeiro re- 
metteu-se para Londres, as despezas forao feilas e pagas, 
tenlio essa cunsciencia, expedi ordens para esses dinliex- 
ros; se nao vierao as encommendas, <5 negocio de inqu_e- 
rito dos que nos succederao: indague S. Ex. porque nao vierao. A mim me eonsta que vierao. 

Gastou-se 10,496:000$. Mas vem o. anno de 18o8 
a 1859; ainda se gastou 9,570:000$ na marinha (eu estou 
tallando da marinha);' viriaomais navios.mais armamen- 
tos e mais pelrecbos? E os anteriores? Nao linliao vin- 
do? 0 que se fez delles? Indaguem. N6s sahimos do mi- 
nislerio, nao temos informagoes disto; sei que mandeios 
dinheiros; tambem sei, tenlio consciencia do quo o the- 
souro nao deixa eslragar os dinheiros publicos, e, na 
minha opiniiio, o inquerito nao ba de dar em resultado 
senao que as encommendas vierao e forao pagas com os 
dinheiros de 1857 a 1858. Entao lia outra questao: e c : 
como foi que cm 1858 a 1859 gastou-se ainda outro 
tanlo ? Como e que, despedindo-se operarios e dispensan- 
do-se as ferias e materiaprima, ainda no exercicio que 
findou se despendeu somma quasi igual? 

Mas vamos ao anno em que S. Ex. parece esperar que 
ha de ter grandes economias. Nesle anno vutou-se creio 
que cincoenla e um mil e tantos contos, nao me lembro 
exactamente ; mas, votados e creditos abertos, yao a 
52,804:000$. Osnobres senadoressabem, pnncipalmente 
o nobre senador pelo Rio de Janeiro, quo abriu mui- 
tos creditos no seu tempo, sabe bem que os creditos 
abertos antes de Undo o exercicio nao sao nunca os maio- 
res- os maiores creditos sao os supplementarcs depois de 
findo o exercicio, e ja nos seis mezes addicionaes. \ em 
o mez de dezembro, e entao e sempre que em grande 
quantidade se abrem creditos. 

O Sr. Souza eMello;—Nao estive em dezembro 
no minislerio. 

O Sn. Souza Franco; — V. Ex. torn estado tantas 
vezes no minislerio que e o Mathusalcm dos nossos mi- 
nistros. 

O Sr. Souza e Mello: — Por isso d que V. Ex. me 
confnnde com outros, attribuindo a mim o que e do 
outros. 

O Sr. Souza Franco; — O que eu vou acreditando 
e que V. Ex. ja esla tao cansado de ministerios que nao 
quer vollar a elles, 

72 
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0 Sr. D. Manoel : — Xao qner o fomento... 
0 Sr. Sodza Franxo: — NSo volta, nao e mais mi- 

jjistro; esta Mathasalem, e os JIalhusalem yao descansar. 
0 Sr. Souza e Hello: — Creio que V. Ey. tem in- 

veja disto. 
0 Sr. Souza Franco: —Nao posso te-la de que 

V. Ex. nao queira ser. 
0 Sr. D. Manoel : — Oh ! se ha de ser ! 
0 Sr. Socza e Mello : — Esta com inveja. 
0 Sr. Souza Franco ; — De que nilo quer ser, ou de 

que ha de ser ? 
0 Sr. Socza e Mello : — Tem muita vontade de ser. 
0 Sr. presidente : —Altengaol 
0 Sr. Souza Franco : — Pareco-me que nao; pelo 

menosdigo a V. Ex. que nito desejo ser nunca ministro 
scm que se saiha o que desejo fazer e o que hei dees- 
lorgar-me por fazer. Creio que nunca mais o serei; mas 
iignremos hypothese diversa. Nunca hei de ser senao 
sahendo que teret meios de realizar minhas ideas ; para 
fazer o eoutrario do que eu tenho pensado e dilo V. Ex, 
e sens amigos naoconfem nunca comigo. 

0 Sr. D. Manoel : — Pelo menos nao ha de tcr tu- 
torcs. 

0 Sr. Souza Franco ; —Mas neste exercicro de 1856 
a 1860,que iindou,gastou-sc 52,804:0005, como eu dizia, 
porque em cadaum dos orf;amentos abrirao-se creditos. 
A guorraja ahriu creditos del,4<i0:0005. Ora,aproveito 
a oceasiao para dizer que acredito muilo no espirilo fis- 
calisador do Sr. ministro actual da guerra ; posso ter e 
tenho que dizer de sua aduiinislracao ; mas quantoa fis- 
calisacao eu acredito nelle. A marinha ja abriu 936:416,1, 
o que eleva a yerba a7,947:0005: ainda estamos em 
agosto ; ahi yirao os grandes creditos de dezerahio. Em 
que se gastou entao tantodinheiro, quando se despedirao 
tantos operarios dos arscnaes 1 Operarios despedidos 
quer dizer diminuigao de salario, diminuicao de material 
em que elles trabalhao, grande diminuifao, portanto, da 
despeza cm geial. Em que se gastou entao o dinheiro? 

Se eu vou ao raappa da guerra e da marinha, nao acho 
muito mais navios armados do que antes ; o exercito tem 
menos pracas de pret do que linha antes; de forma que, 
se isto nao accusa o zelo do ministro em obte-las, ao 
menos mostra que nao se podiao fazer despezas com pra- 
i;as que nao se teem, e que as despezas nao ha razao para 
que contiuuassem avultadas no exercicio de 1859 a 1860. 

S. Ex. o Sr. ministro da fazenda foi quem me ar- 
rastou a esta di^cussao um pouco de porraenores, porque 
a minha queslao e a grande questao. Tirem-rae as duvi- 
das, digao-me ate onde querem levar este paiz, os que 
nos vem dizer que daqui a dous annos havemos de estar 
ainda em peior situacao que hoje; consolem-nos ao 
menos nesta desgraca, expoudo-nos quaes as razoes por 
que nao esperao nada de tantas medidas que teem tido, 
yisto que daqui a dous annos havemos de estar ainda 
peiores emreceila, o que equivale a dizer que o esturemos 
tamhem em trabalhos, industnas e sens lucros. S. Ex. 
nao respondeu a nada disto, fallou pcrfuncloriameute, e 
depois diz que Ihe nego capacidade; nao ha tal, foi a sua 
Aonlade de fallar perfunctoriaraente ; mas o facto (S que 
fallou, como disse, perfunctoriamente. 

Agora diz : « A receita diminuiu cm consequencia da 
dirainuicao de irapostos, de taxas. • Aqui chamarei a 
autoria o nobre senador pela provincia do Rio de Janeiro; 
as taxas que se diminuirao forao nas baetas, na carne 

secca, no bacalhao, na farinba de trigo, etc., e a pro- 
posla e do nobre senador pela provincia do Kio de Janeiro, 
como se ve dos Annaes. O Sr. ministro, porem, que nao 
quer nunca ollVniJcr a ccrtas suseeptibilidades, foi dizer 
na camara dos depnlados : • A causa foi o tratado de 4 
de maio.. Ora, em consequencia do tratado de 4 demaio, 
a reducpto da receita nao e senao muito pequenina, nao 
foi quasi nenhuma, comparativamente com as reducgOes 
quo se linhao feito. 

Depois S. Ex., quanlo ao tratado de 4 do maio, va dis- 
cuti-lo com quem o fez tambem comnosco ; lemos a res- 
ponsabilidaile, mas principalmenle com os negociadores, 
a quem nOs demos loda a feonfianfa, no proposito em que 
eslavamos, e estamos sempre, e eu acompanhei neste pro- 
posito aos meus amigos do ministerio, do aprovcitar as 
capacidades, fossem de que lado fossem. Sera um vicio ? 
Sera urn erro? Seja ; nus tiuhamos esse proposito, em 
eoutrario do proposito dos outros, que e nao aproveitarcm 
idea nenhuma daquellos que nao Ihos sao adstrictos, quo 
nao subscrevem exactamente luilo quanto elles querem. 

Mas de que causas precede a redutfiio da receita do es- 
tado? Das causas naturaes? Eu nao conheco senao duas 
causas,naturaesouartiflci ies,istoe,luimanas. Contra o ar- 
gumenlodas naturaes alii esta uma grandesafra. A Bahia, 
Pernamhuco, etc., solirem agora ; mase de esperar que a 
esterilidade nao dure por muito tempo, que nao subsista 
no exercicio seguintc, e menos no de 1862. 

Disse acommissao; « Sao os motives quo contribuem 
para a cessacao do consumo dos productos ostraogeiros.» 
Quaos sao esses motivos? Naturaes nao ha mais: uma 
grande safia quer dizer grande exportacao, grande expor- 
lacao provoca grande imporlacao e habilitafao do expor- 
tador para consumir maior somma de productos de im- 
porlacao, o que traz maior receita. 

Nao sao, portanto, as causas naturaes as que contri- 
buem de agora em diante para a reduccao da receita. 

Quaes sao entao as causas? Sao as artificiaes, as hu- 
manas? Sorao essas reduccSes nas taxas do anno de 1858? 
E, repito, vao entao a quem toca. Mas estas reduccOes nao 
forao do grande consequencia, e eu nao ihes allribuo a 
reducfao; attribuo is outras causas que diminuem o con- 
sumo das mercadorias de importacao, as que impedem o 
trabalho, que paralysao as transaccoes. Quem nao pule 
trabalbar n:io pude ganhar e nao p 'uic consumir. 

E porque 4 que nao se pode trabalbar hoje? E' por- 
que nao se tem o grande auxilio do credito, com que se 
desenvolviao os trabalhos, porque o credito Ihes e de 
granie nocessidade: sem credito nao ba, portanto, traba- 
lho, nao ba, portanto, consumo, e a diminuicao da renda 
e a consequencia necessaria do esmorecimenlo dos tra- 
balhos e das transaccOes. 

O Sr. presidente do banco, que ja nao esta na casa, e 
o mcsmo que diz ; « Sim, o credito diminue considcra- 
velmente; e tenho a satisfacao de annunciar que o Banco 
do Brasil empreslou menos 120,000:000 no anno que aca- 
bou •; quer dizer, o Banco do Brasil, que eu nao consi- 
dero casa de loucos, considero uma casa de liomens ajui- 
zados, deixou de emprcstar 120,000:000 que emprestava 
aos negociantes acreditados, aos lavradores acreditados, 
em uma palavra a todos os induslriosos que iao usar bent 
desses dinheiros. 

Se diminuem os deseontos, diminue a massa de ca- 
pital a servico das industrias, que e um dos meios do pro- 
ducfao, diminue a produccao, diminue o consumo; e 
ahi esta como e que as causas bumanas, as rcstriccfles 
que se estao opcrando, vaofazendo reduzir a receita pu- 
blica. 

Agora do que mo qucixo principalmenle nao e de que 
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a rcmla csteja reduziJa; d de que d.gao que daqui a doa 
annos toda esta dictadura ha de dar em resultado ficar 
inos como estainos, ou peior; ceu digo ficarmos pemr. 

Nao 6 compalivol com os factos o raeu asserto do ac 
crescimo do 1,000:0008 annuaes na Tenda- 
Fu nao afiirmci quo cadaanno crescessel,000.0008,tiiss. 
nuc, tomada a somma de urn quinquenmo ou Jecennio 
etc, so aoha quo o pair, marcha em uma razao de 
1 000:0008 de aecrescimo de renda por anno , lane en 
urn, falte cm dous annos, o terceiro vein compensar toda 
essa fadta. Mas agora nao compensa. e ^ 
sao as causas naluraos que o impedem, porque esla.e 
vendo al ostao passadas; lemos causas naturaes no 
Hio de Janeiro as mais tavorayeis que e possivel, uma JUU UG - safra como nunca tivemos iguaL , . ,q 

As causas humanas nao sao as do gabinete i o i 
maio. As nossas mcdidas eslao desfeitas l(>das; na0 ^ 
do gabinete do 4 de maio senao 0 n.0'ne' ^ 
nak & que so sabs que houve o muustcrm 
nao res la delle pedra sobre pedra. E urn gramletnu 
phopara os homens da reslnc';ao;e ccrloque, 0g0Ure"tai 

com essas grandes calarnidadcs que se eslao soffrendo, 
quo so annuncia terem de durar por mats dous annos 
Assim o qucrom, assim o lenbao. 

Agora dissc S. Ex.: « O que faria o Sr senador se 
viesse para o ministerio da fazenda? • Igual pergan a j 
publico nao me faz a raim ; o que o publico pergunta c . 
. O aue cstao fazendo os mimstros? • A alimenlagao 
os Id add muito cara; o Sr. imnis.ro do impeno. quo per- 
tonce ao nuracro dos que nos increpavao de nao tomar- 
mns medidas, nao tern tornado nenhuma, S. Ex. ha 
rr nUtir mVque !hc pergunte, sendo sua oprmao que 
o credit® agricola e de muito favor para o deseuyolv - 
menlo dos trabalhos, e por cousequenc.a a para ba.xa do 
preco dos generos da ahmentacao publica, o que 
fcito a bem dessa espocie de credito . 

Quando nosestavamosno poder aindamc lembro de que 
live urn grande trabalho; diziao que os bberaes do Kio 
de Janeiro queriao fazer dosordens, servmdo-se dos cla 
mores do povo por falta de alimentacao; a policia dizia quo essas orao as intencucs dos Uberaes, e eu sab.a que 
nSo haviaum liberal, urn umco, quo tivesse esse intenlo, 
uue crao os outros que queriao fazer ties desordens, e as 
altribuiao aos Uberaes. Quaes sao os liberaes ? pergun- 
lava eu Pedro nao e, Paulo nao e, nao e Francisco, nem 
Joao ; dies nao teem tao damnadas xnlengoes; e. assim percorrcndo nomes, concluia que nenhum o quena. Ln- 
fretanto alguns dos outros queriao fazer desordens; ho^ 
eslao muito caladinbos, efazem muito bem, porque as 
desordens n5o melhoiao as subsislencias, antes as peio 
rao- 6 mao systema ; as desordens nao tmem hber- 
dade ao povo; ao contrario, trazom pcrseguicSes, trazom 
'famerloes para o ministerio. 

0 Sa. Silveiiu na Motta : — Isso 6 verdade. 
0 Sa. Souza Fbanoo; — Mas eu dizia que o accres 

cimo devia vir naturrdmente, e dosde ja, por effeito das 
causas naturaes; o ministro rcsponde que vamos a peior, 
quo havemos de ficar cm pciores circumstancias daqui a 
dous annos ! Quanlo a mini, nao me satisfaz que me di- 
>'50 quo meus nclos hao do ficar bem ; quizera que tam- 
ticni i)6s gozassemos; c, se os beneficios do 12 dedezem- 
liro quo nao morre, o do 10 de agoslo, que esta em vida, 
sao' para nossos netos, vamos a ver se ha algum que 
Iraga beneficios para a aclualidade. 

q Fv fillou-nos na nocessidade de pagar a divida 
oxtorna;' 6 uma questao para depois. A divida extern a 

pie ba para pagar proximamenle crelo que e de 500,000 
libras esterlinas. 

0 Sr. Silveika da Motta: — E' aquelle emprosli- 
mozinho que sefoz quando havia muito saldos. 

0 Sr Souza Franco: - Esta enganado; nao se fez 
entao o se havia muitos saldos quando so venceu havia 
difiku'ldade de passar dinhciros. Quanto ao saldo, se o 
"urona-o mente, la esta, era de quinze mile tantos 
contos. 

0 Sr. Silveira DA Motta : — 0 papel aceita tudo. 
0 Sr Souza Franco:-0 saldo em 1858 era de 

13 697:2168- Nao diga quo o papcl aceita tudo, porque 
o Sr. contadoc geral do thosouro ba do mcommodar-se 
com isso. 

0 Sr. Vianna;—La nao eslao 15,000:0008. 
0 Sr. Souza Franco: — Peco que me mandom o 

relatorio da fazenda de 1838. (E' satisfeilo.) 
0 Sr. Vianna: — Nao mc provoque, que eu estou 

calado. 
0 Sr. Souza Franco:— Nao entendo quo scja provoca- 

cao o refenr o quo esta nos documentos do thesouro. 
(Oorador folhea o relatorio da fazenda na sessao de 
] qkq e diz) <. Aqui esta na label la n. o: {lendo) SaldOh 
existe'ntes nas diversas caixas do thesouro o thesou- 
rarias das provincias no dia 31 de marCo de 1858, 
13,697:2168129 •• , , . . , , „ ■ 

0 Sr.. Vianna : — Veja a deducgao dessa tabella ; e 
15,000:0008 menos.... 

0 Sr. Silveira da Motta : — Bom saldo, Deus me 
livre delle. 

0 Sr Souza Franco :—(Contimiando filer) «Accres- 
ccnte-se rcmessas feilas as diversas thesourarias, que se 
deveaumnentar nos saldos dellas, por isso quo ainda nao 
se aclum contemplados nos sous balangos 851:0008; som- 
ma 16 548:2108129- Deduza-se saques das thesourarias 
sobre o thesouro, e deste sobre aquellas, ainda nao 
pa-os 629,030:1728. e ra1'5 7,680:4438009 de suppn- 
meoto feilo polo exercicio anterior de 1856 a 1857.... » 

0 Sr. Vianna: Logo, o saldo nao e de 15,000:0008, 
e sim do 8,000:0008 po"co niais ou nlenos- 

0 Sr. Souza Franco :- Logo, os saUos exisumtos, 
fossemde que oxorcicios fossem, erao lo,919:18588o7, 
nerto de 16,000:0008- Nao estou tralando de que exer- 
Cicio erao os saldos; sei quo de 1836 a 1857 passou urn 
saldo para 1838; o quo digo 6 quo o ^ dly" 
nonivel cm 3 de abrii de 1838 perto de 16,000:0008, 
pertcncessem a que exercicios pcrtonccssem.(dpmodos.) 

0 Sr. Souza e Mello ; — Estivessem ou nao sujeito.s 
a rrualquer despeza? 

0 Sr. Souza Franco:—Dlrei a V.Ex. que, quamk se 
tern cheeado a fim do margo o cm urn anno como Ib.J i a 
1858 em que as rendas continuao um pouco prospeias, 
o quo se linha a recolber era sufilciento para pagar as 
deoezas dos tres mezes seguintes, Mas admilto quo havia 
na-amenios a fazer, e que se lirasse dos lG,000:0_00g o 
aue se iulsasse precise para esse fun; nao se podiao gas- 
xsifUjL'--v's'oSr'"1 

uma quanlia superior o proximo aos KM 
n q., Vtinni- 0 facto <5 quo, quando V. hx.cntrou 

para a admin'istragao, havia um " 
quando sahiu o saldo era apenas de 11,200.0008. 

0 Sr. Souza e Mello — (ao orador) : Y. Ex. devo- 
rou o saldo. 



288 SESSAO EM 28 DE AGOSTO DE 18G0 

0 Sr. Socz.v Franco: —0 Sr. director geral diz que 
eu deixei o saldo de 11,200:000,1; V.Ex. diz que os de- 
vorei ; la se entendao. (Riso.) Peso que me tragao o ba- 
lanco de 1856 a 1857. V. Ex. nao me acha descalso 
ncstas questoes ; sou muito ignorante, sou cbarlalao.... 

0 Sn. Vxanna: — Eu nao disse isso. 
0 Sr. Souza Franco :—.... sou Dulcamara, pordm 

sempre promplo paradar-lhes resposta immediata. 
0 Sr. D. Maxoel : — Tomara o nosso paiz muitos 

destes Dulcamaras, muitos destes charlataes. 
0 Sr. Sodza Franco:— Como tudo agora e para nos- 

sos netos, como para o tempo delles e que ficao as van- 
tagens e felicidades, que me importao a mim os credilos 
do presente? Tomara eu uma boa pensao para ir para 
o institute dos surdos-mudos. (iliso.) 

0 Sn. D. Manoel : — Eu tambem. 
0 Sr. Silyeira da Motta : — Tambem ? 
0 Sr. D. Manoel : — Nada melhor do que comer, be- 

ber, passar bem, sem obrigagao de estudar, nem de fal- 
lar.Digo-ihe mais: nao ha nada melhor do que ser igno- 
rante, e uma grande condicao para ser feliz. 

0 Sr. Socza Franco : — Dos pobres de espirito e o 
reino do ceo. 

0 Sn. D. Manoel: — Passao boa vida e regalao-se. 
0 Sr. presidente ; — Altengao! 
0 Sr. Socza Franco ; — S. Ex. o nobre senador 

pela provincia do Piauhy o que quer dizer 6 que eutre 
o saldo que o 4 de maio recebeu do seu antecessor e o 
que elle deixou havia uma dillerensa. Primciramenle, 
se S. Ex. refere-se ao saldo de caixa, eu Ibe nego, por- 
que, como ji mostrei aqui, os saldos de caixa era 1856 
a 1857 erao de 12,475:000$ no dia 30 de abril de 1857, 
e eu linba perto de 16,000:000$ era abril de 1858, como 
acabamos de ver. Se refere-se aos saldos de receita sobre 
a despeza do exercicio da 1857 a 1858, e uma yerdade 
que, quanlo ao exercicio unico quo o minislerio de 4 
de maio geriu inteiro, o tbesouro achou traras de fazer 
conta que ainda da a esse minislerio um delicit de cerca 
de 200:000$. 

O Sr. Vianna : — Esta enganado. 
O Sn. Souza Franco; — Digo—tratas—, porque, 

se nao levarmos em conta o emprestimo, que nao d gasto, 
teremos que nesse exercicio de ense, de preparalivos do 
guerra e dedifficuldades de todo o gencro, houve eutre a 
receita e a dejpeza a ditferenca de 600:000$ para mais, 
isto mesmo com o balanco que o tbesouro pubticou. Depois 
disso, em exercicios de tempo de paz, de tempo de pros- 
peridade, a despeza excede a receita era 5,000:000$, 
7,000:000$ e ainda mais de 7,000:000$. 

E' precise notar umacircumstancia: quando estou fura 
do minislerio nao tenho do tbesouro a menor noticia , 
fujo mesmo de conhecer empregados do tbesouro; porque, 
se algum mo fizer umacortezia, ou se eufallarcom elle, 
dirao logo : • Aquelle lem relafdes com humens da oppo- 
sigao », e o empregado pdde ficar mal yisto. Quando yejo 
um empregado do tbesouro virporum lado, passo para o 
outro. 

0 Sr. Vianna: — Enlao V. Ex. nao quer que eu o 
corteje mais? 

O Sr. Souza Franco ; —Aqui V. Ex. i; sonador. 
O Sr. D. Manoel: —£' senador; e bispo, e bispo ca- 

tholico. 

0 Sr. Souza Franco: — Quando eu estava no minis- 
terio o tbesouro estava as ordens da opposiciio, tinba 
el la todos os dodos, sabia do tbesouro mais do que cu. 

O Sr. Vianna: — Todos os ministcrios podem fran- 
quear o tbesouro a opposieao; pela minha parte nao 
terei nuuca a menor duvida a esle respeito. 

O Sr. Souza Franco: —V. Ex. sabe que o tbesouro 
pdde aehar tracas de ir lancando a conta de um mi- 
nislerio que se rctira, e nao e do gremio, despezas que 
devem recahir sobre a gestao que so acba no poder, de 
maneira que— 

O Sn. Souza e Mello: —Bora clogio aos officiaes do 
tbesouro! Que fb merccem ao nobre sonador as contas 
dessa repartifaol 

O Sr. Vianna: — Nunca concorri para isso. De 1850 
para ca liquidao-se os exercicios. 

O Sr Souza Franco ; — Eu nao digo como o nobre 
senador pela provincia do llio de Janeiro ja disso aqui 
umavez: « Faltao tanlos mil conlos,dc que nao se sabe 
o destino. » 

O Sr. visconde de Itaborahv : — Se fossem exactos 
os seus dados. 

O Sr. Souza Franco: —Eu nao digo quo falla nada; 
mas o ministerio, tendo de fazcr pagamento do despezas 
durante os seis mczes addicidnaes, pdde delerminar que 
lancera-se a conta do exercicio a que nao perton5ao,e as- 
sira carrega-se umexercicio, como o do 1857a 1858, com 
despezas quo Ibe nao pertencem. 

O Sr. Vianna;—Ha pouco tempo impugnei isso 
como empregado. 

O Sr. Souza Franco: — Ahi estii um facto, acaba de 
impugnar um dessesvicios de escripturagao. 

O Sr. Vianna: —Era uma esperteza da conladoria 
da marinha ; nem sequer era do minislro. 

O Sr. D. Manoel: — Era esperteza dos empregados 
de uma repartigao  

O Sr. Souza Franco: — Bastao os faclos, nao importa 
o autor. 

0 Sn. presidente: —Attengao t 
O Sr. Souza Franco:—Quando salii do ministerio 

tmbaperfcita consciencia, a vista dos belancetes o dados 
quepussuia, de que o exercicio de 1857 a 1858 tinba 
deixado entre receita e despeza nao pequena saldo, 
5,000:000$, 4,000:000$ ou 3,00C:000$; mas depois 
vi admirado o balango que lodes conliecem... Sei que no 
commercio (o tbesouro nao faz isto) lia oxemplos de que 
os livros se escripturem de um dia para outro, para li- 
gurar posigao diversa da verdadeira. 

O Sr. Vianna: — E' uma injustiga que faz; as despe- 
zas do cada exercicio vao para o livro respectivo, porque 
assim raanda um decreto. 

O Sr. Souza Franco; — V. Ex. ja disse qui impugnou 
um facto; muitos Ibe podiao escapar. 

I) Sr. D. Manoel: — E impugnou com uma censura 
asperrima. Isso prova que as repartigoes publicas fazem 
esperlezas. 

O Sr. Souza Franco:—Remettera-se agora fundos para 
as provincias. E' doloroso, senhores, que a Bahia o Per- 
nambuco, provincias riquissimas, so achem em taes 
circumstancias que seja preciso enviar do Bio de Ja- 
neiro fundos para as suas despezas. E' a nalureza quo 
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i • i? \ Provideneia estara tao untada tcm cansado isso i * Iln:iis exlraordinana cm 
conlra nds que faca Pernambuco, MaranUao 
B0SOS faslos, que sempre derao saldos, 

iSTPSSt Smrnrn * ».o * '»»"» ' - 
bomens rruc o teein feilo ? 

^ C c , Viunpo — Mas anda em coulas justas. 
) iJ'1" . para o Maranbao mandou-se 0 Sn. MON\« . - iara 

lOO'.OOOg. 0 Sa. V.anna-.-Tamas vexes... 

0 Sa.M0Mz: - A^ ^ ^ 
OSa. Souza l,™nossos 

C
netos as vantagens da 

quo uao deixera para o ■ nos decm aIguma es admimstracao do 8b. fix . H havomos de terab- 

srrr.:~—rr:-e.A«a 

dous annos haveis do eslar pe.or. - 
OSa rnBSinESTE do conselho-.-Q»cm d.sse mo? ^ ' „ p . vro • V. Ex. disse que bavcmos 

do tor roodta de 'i3,000-000g e despcza muito u.aiov. 
0 L PftESIUKNTE UO CONSEI.HO ^ ^ V* 

ha; e uao e daqui a dous ™ ^ e tantos 

Jes^^riWaSOdeiunbode 1862 v5o 

quasi 23 mezes. i a e se ine da para alterar 
S-Ex: d-fe

das uxas a mestna quo o Sr. senador pe- a di3posu;ao das lax ^ ^ anU.riores. Eu ihe 
Old- e dddjd se U d aulorisacao era enlao para 
Sar^SS-- * dued o .ermo proprio) ataxa 
sobre lojas e eslabelecuncntos. , . . ,■ 

0 Sll. PUES1DENTB UO CONSELBO . ' qul 1 Iwr'1 

minuir 1 

0 Sr. presidente do conseeho 
bula 6 a do Dr. Cesario. 
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. A sua somnam- 

a de V Ex. sera a do 
0 Sr. Sovza Franco. —A ae v. ^ 

Dr Anaelo. (Itiso-) 
Mas a nossa quesrao se dt^erl 

tureza e impottancia na° ®ena Fran5aj o quo ba na Bel- 
no. V. Ex. s^eoq

ml 0nde so faz pagar aid as 
gica, o quo ba em 1 , ' „ onirp n6s vier uma ta- 
costureiras, a mdo quanto ba; se enlre nOS vie 
be)la de proflssoes individuacs.... 

0 Sr. presidente do consElho . perSl' 
de que as costureiras nao bao de ter taxa. 

inu'r 7 
„   AUerar o imposto, nole-se 

0 Sr. Souza ' o . ' em exccucao antes de 
bcm esta de maio uao estivesse ap- 
,razor as camaras Uus ^ ^ ^ ^ ^ 
provada a reform era execuc5o antes da camera 

"eda Agora a autorisagao udodsdpara taxa de estabc- Lcimeutos.d I-ra taxa depronss^es. 

0 Sr. presidente do gonsklbo : - Isso cxiste ja ha 
muito tempo pel^s ordcns do tbesouro. 

0 Sb Souza Franco : - Enlendo cu que cada sapa- 
teiro, cada alfalate, cada costureira, nao paga hoje nada 
individualmenie. 

0 Sr. Silveira da Motta: - OuItos pagao. 
0 Sr. Souza F.UNCO.-Individuo por individao^nam 

E' por isso que tenho pcdido a S. Lx. • 
as suas labcllas, que eslao teitas, se nao sao scgreuo . 

-Eu ndo disse isto, 

0 Sr. Souza Franco—Fico cerlo de que V. Ex. lem 
grande interessc neste ponlo. 
^ 0 Sr D. Manoel Estas sao exceptuadas? 

0 Sr. Souza Franco;- Com um protector destes nao 
ba que receiar. {Risadas.) 

0 Sr. S.dvb.ra da Motta.-Protector das costu- 

" osl. presidente do coNSEGtio ; - Ao coutrario. se- 
tou dizendo a V. Ex. que fique descansado. 

0 Sr. n. Manoei. : — A'ao bao de s^rer nada, to- 
ma-as debaixo de sua proteccao. . irni Portugal as taxas de 

profissSo oomprebendem' Individjalmente, ^umaU- 
^"^m^'peXkos'^Sales, fer'radores funilei- 

se-ha pur mais este embarago ao trabalho 

1 Sr- se me 

airr»!5iT*»—^ *• -» ^ : peior do que eslais agora. • , „ mi- 
rnn..liiiila a la discussao, sabiu da sala o S . 

nlstro! para se^fotar, e passou a proposta com as emen- 
das para a 2a discussao. 

orqamento do ministerio do imperio. 

0 Sr. presidente do conseluo 
c nio sei quo esiejao teitas, 

0 Sr. Souza Franco ■— Sei eu. 
0 Sr Yianna;— Sao bem dilHceis de fazer 
0 Sr. presidente do conseluo ;— Atiango que esta 

-rrsouz v Franco ; Eu prcsnmo quo fallo a vcr 
alfv. F" '■ia i«» "» • 
ceiro quo decidira cntre nos ous. 

Fntrou em 2" discussao a proposta do poder cxecutivo 
que fixa a despeza e ^^rwme^andol1 pe^Tarl. 2° 

o 1° para dcpois de votadas todas as despezas. 

dice. . „ 
• Nao baveudo mais qucm livesse a palavra, ftcou en- 

cciada a discussao, por falta de numero para se volar- 
Retirando-se enlao o dito ministro com as f«rmalida- 

des com que tbra recebido, o Sr. presidente deu para 
ordera do dia da seguinte sessao ; Jem UO Uld. ua ocgwAz.vv. OVP 

Continuacao da 2a lliscuf ° tSr^teceUa geral do 
cutivo fixando a despeza ^ jggi com as emen- 
^dfcamrdos'Sutados, prerodendo a votagao sobre 

o art. 2 , cuia discussao f.cou encorrada; 
E as outras materias ja desiguadas. 
Lcvantou-se a sessao as 2 b boras da tarde. 
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tfi11 sessito 

EJI 29 DE AGOSTO DE 1860. 

PRESiDBXClA DO SR. MANGEL IGNACIO CAVALCANTI DE 
LACERUA. 

Slmmario.—Ordem do dia.— Orcamento do impe- 
rio. Volacao. — Orcamcnlo da justiga. Discnrsos dos 
Srs. Vasconcellos , minislro da justica, JoLim e 
Dantas. Volacao. — Orcamanto do minislerio dos 
negocios estrangeiros. Volagao. — Pretenfao do A. 
if. R. de Almeida Torrezao. Obscrvacoes do Sr. 
Forreira Penna. Fica cncerrada a discussao. 
A s 10 boras e 55 minutos da manba o Sr. presilonle 

abriu a sessao, eslando presentos 32 Srs. senadores. 
Lida a acta da anterior, foi approvada, 
Nao ho'uve expediente. 
Cumparecerao no decurso da sessao mais 5 Srs. 

senadores. 
ORDEM DO DIA. 

ORCAUENTO DO MINISTERIO DO IUPERI0. 
Submettido a Arotacao, por ter ficado encerrada a dis- 

cussao na sessao antecedente, passou o art. 2° da proposla 
do poder executivo fixando a despeza e orcando a receila 
gerai do imperio para o exercicio de 1861 a 1862, com 
as respectivas emendas da camara dos deputados. 

ORCAMENTO DO MINISTERIO DA JUSTICA. 
Achando-se na ante-camara o Sr. ministro dos nego- 

cios da juslipa, forao sorteados para a deputacao que o 
devia receber os Srs. marquez de Caxias, Diniz e Fer- 
reira Penna, e, sendo logo introduzido com as formalida- 
des do cstylo, tomou assento na mesa, e entrou em dis- 
saoo art. 3° da proposla com as respectivas emendas da 
camara dos deputados. 

0 SR. VASCONCELLOS : — Sr. presidenle, nao me 
proponho a fazer urn discurso; segundo disse na discus- 
sao do orcamentc do ministerio do imperio, adiantada 
como esta a sessao, fatigado o senado com a prolongacao 
dos debates, nao e licito discntir a proposta do governo, 
ja approvada na camara dos deputados; e nem mesmo 
nutrir esperanca de ver melhorado o projecto do orga- 
mento, que tao abarrotado esta de disposigoes heleroge- 
neas, de numeros e de paragrapbos 11 

Em circumstancias quasi analogas, o eloquenle sena- 
dor pe'.a provincia da Bahia, que tenho a satisfagao de 
ver nesta casa, limitava-se a conversar sobre o assumpto 
que se debatia; e, imitando-o, pedirei ao nobre ministro 
da jusliga que nao tome por descortezia dirigir-lhe eu, 
aao-um discurso, mas algumas palavras. 

Senbores, o ministro da justica e o principal respon- 
save! pela tranquillidade publica, e o chefe, e o cenlro 
de toda a administracao policial; esta collocado em uma 
allura lalque superintende sobre todos os funccionarios 
sujeitos a sua extensa autoridade , e incumbe-lbe por isso 
obslar que elles se desviem da senda do dever. Folgu de 
reconhecer que o actual Sr. ministro da justiga tern, nao 
so disposigoes, como mesmo o caracter e forga neccssa- 
rias para charaar a ordem e ao curaprimcnto do devei 
aquelles funccionarios que nao coraprehenderem a im- 
portancia dos cargos que cxercein. Se em qualquer outra 
inrcumstaiicia fora precisa toda a energia, ella e aclual- 
monte imposla pelas circumstancias em que estamos, a 
da proximldadc dc uma eleigao geral, em que essas au- 

toridades podem tomar parte tao benefica ou tao funcsla 
por occasiao de pronunciar-se o sulTragio publico. 

Assim, pedirei era primeiro logar ao nobre ministro 
da justiga que olbe para a cdrle, onde os excesses que 
se commcltem servem de exemplo a iguacs, senao a 
maiorcs excesses nas provincias. Consta-me, por exem- 
plo, que ha poucos dias se tem recrulado, e se tem re- 
crulado ate na guarda nacional. Nao desconbego, se- 
nbores, que a lei de eleigoes foi explicada em 1848. 

0 Sr. visconde de Ababtb : — V. Ex. lembra-se em 
que mez foi ? 

0 Sr. V asconcellos : — E' de 6 Je setcmbro do 1848. 
Foi expedido o aviso pelo ministerio dos negocios do 
imperio, declarando que a eleigao devereadores nao se 
estendia a providcncia ou privilegio da lei eleitoral, por- 
quc esta fallava da eleigao primaria, e a eleigao de vc- 
readores e directa. 1'osto que, como disse, reconbecia a 
existoncia desteaviso, todavia a jirudencia aconsellia que 
nao so faga uso de sua disposigao quando se Irata de uma 
eleigao, onde a mesma liberdade e necessria para que 
ella seja a expressao genuina da vontado dos babitantes 
das freguezias que sao cbamadas a urna. 

0 nobre ministro da justiga, nestas vistas, tem expe- 
dido alguns avisos, cuja doulrina npprovo, porque pddo 
evilar graves abuses ; consta-me mesmo que S. Ex. ex- 
pedira.... ou li em umafolbadeprovincia, nao rnerccor- 
do de que fosse publicado na cbrte, que S. Ex. expe- 
dira um outro aviso prohibindo as revistas e rcuniuos 
na guarda nacional; quanlo tratei da lei eleitoral nesta 
casa sd inandei a mesa um artigo addftivo nesse sentido, 
pretendendo assim que fosie pcrmanente uma tal dispo- 
sigao, tan la e a confianga que deposito na providencia 
que tomou o nobre minislro dos negocios da justiga. Mas 
S. Ex. sabe que em assumpto desla ordem convent so- 
bretudo que as medidas iiiio se contrariem umas as ou- 
tras; se S. Ex. com louvavel zelo tem tornado a peito 
demiltir o reprebender as autoridades quese mostrao dis- 
postas a cnlrar com azedume na lula eleitoral, o recru- 
tamenlo, por exemplo, a que aclualmente so procedo 
aqui na cbrte, animara aexcessos e a actos imprudenles 
as autoridades das provincias, e S.Ex. ha de reconbecer 
coraigo que nao e conveniente, nao e prudente um se- 
molhante recrutamento na proximidade da eleigao de se- 
tembro, quando estamos a 29 de agoslo e a suspensao 
das ordens nao prejudica o preenchimento das filoiras do 
exercito. 

Sr. presidente, devo fazer a V. Ex. uma confissao ; 
achamo-nos nos ultimos dias de sessao, e,posto que o se- 
nado nao morre, todavia posso eu morrer; e, como receio 
nao estar aqui em maio seguinte, abi vai a confissao ; 

Cessaria toda a divergencia quo lenbo mauifestado 4 
alguma das ideas sustentadas pelos nobres ministros, 
estaria eu sem duvida prompto a auxilia-los, se SS. EEx. 
empregassem, unidos em um sd pensamenlo, lodo o esfoigo 
para que a eleigao corresse livre, para que nao man- 
cbassem as umas actos que possao jusliticnr as appre- 
bensOes daquelles que nao confiao no actual ministerio ; 
e o servigo mais assignalado que o ministerio actual podia 
prestar. Ueconhego que nem tudo o ministerio pdde fazer, 
nao obstante elle pdde muilo, quando qucira empenhar- 
se (coniu algurn de seus membros) seriaincnte na repres- 
sao dos abusos que naodevem ser tolerados quandoacaba 
de revogar-se uma lei que a elles dizia-se se prestava. 

For fallar nisto, senbores, aproveito a occasiao para 
pergunlar ao nobre ministro da justiga se afio cxactas as 
noticias que as fulbas publicas teem publicado a res- 
pcito de dtslurbios, ferimcntos mesmo que ja se dctao 
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Tiolco provincia do Coani. Se essas noticias sao exa- 
ctas creio que o lionrado Sr. rainislro da juslifa e seus 
collc"as lerao dado providcncias para impedir que scenas 
iauaos us do 1856, descriptas com tao vivas e carregadas 
cores pelo honrado prcsidcnte do consellio de ministros, 
se reproduzao naquella provincia. Convido o nobrc mi- 
nistro da juslica a explicar cste faclo, se cite lorn chega- 
do ao conliecimonlo de S. Ex., c, no caso aflirmativo, 
espero que S Ex. me fara a tionra de dedarar so por- 
ventura lorao ja, como c de crcr, loraadas ludas as pro- 
videucias ton denies a prevenir qualquer itcrturbacao na 
ordcm publica e a reproduccao das scenas de sangue de 
quo foi llicalro o Ceara no anno a quo acaboi de refe- 
rir-mc. 

Sr. presidento , cu tonlio neressidado de pedir tambem, 
como ja fiz ao nobre minislro do impeno, a S. Ex. o Sr. 
minislro dos negocios da juslica qneknce as suas vistas 
para a provincia de Minas-Geraes. Acredilo que S. Ex. 
fez uma exccllente oscollia do cbefe de policia que man- 
dou para aquella provincia, c espero. .. 

O Su. Silveira da Motta ; — A cscolha boa nao foi 
so do chefede policia. 

0 Su. Vasconce'llos: — V. Ex. niio me anticipa; ful- 
lei especialmenle do cbefe de policia em primeiro logar , 
porque e nomeacao do nobre minislro da juslica, de cujo 
orcamenio se trafa, o ia justomenle locando no presi- 
donle da provincia quando o nobre semdor por Goj jz 
mo interrompeu... 

0 Su. Sii.veiiia da Motta : — Entao adianlci-me? 
0 Su. 1). Manoel: — Quo nao fallon lionlem nocol- 

Jogio de Pedro II como promelteu. 
0 Su. Silveira da Motta: — Sim, nao quiz fallar. 
0 Sr. D. Manoel: —Fallou a promessa. 
0 Sr. Silveira da Motta; —Hci de fallar 
G Sr. Vasconcellos: — 0 prosidenle aclual da pro 

vincia tin Minas-Geraes, Sr. presidento, me merece toda 
a consideracao; coi.heco-o de muilos annos, sei mcsmo 
quo clle dirige com lino e zelo os inleresses daquella pro- 
vincia. 0 que sumcnle desejo <! que nao se consinla, que 
nao so qucira impor 4 provincia de Minas-Geraes, como 
corre que se trata do imp6r, chapas. Ja disse quando 
fallei no orcamenio do iinperio, quo nao as atlnbuia ao 
governo, mas a pessoas que se dizem prolegidas dos Srs. 
ministros. Conlinuam a pedir para a minba provincia, 
como o fiz em uma das sessdes passadas, o raesmo favor 
quo se tcm conccdido a outras provincias doimpcrio; 
nao qnero quo se faca excepcao para arjuella terra das 
regras geraes que se adoplarem para as outras do lirasil; 
seallahiae Pernambuco sao (ilbas, nao seja Minas-Ge- 
raes posla a margem e tratada com desdem. 

0 nobre minislro da juslica em seu relatono tratou 
dos dilferenies assumptos que correm pela sua reparti- 
Cao. Eu folgo do reconhecer que o fez com conhecimento 
dos dilferenies raiuos de servico, e assim offerece esle do- 
cumento diversas o importanlcs informacOes para serein 
apreciadas nas camaras. De um assumpto especialmenle 
fallou S. Ex. ao qnal devo referir-me, e e o da reforma 
da nossa legislacao hypolhecaria. S. Ex. reconbece.nem 
podia doixar de o fazer, que o nosso regimen hypotbeca- 
riu e deteclivo, e, no empenho de deeretar-se uma medida 
logislaliva quo ponba tcrmo aos clamores que se levantao 
deloda a parfe contra semelbaute systema, S. Ex. nos 
nolicia quo ouviu as faculdades de dircilo, os estabele- 
I'imentos de credito, o Itibunal supremo de juslica, as rc- 
lacOes e a dous disiiuclos advogados do nosso foro. 

S. Ex. formulou ao mosmo lerapodifferentes questoes 
que' tambem constao do seu relatorio, para sobre ellas 
enunciarem seu juizo as corporacues c os individuos a 
quo acabei de me referir. 

Po.lcr-se-Ida talvez estranhar, Sr. prosidenle, que, 
depois de approvado porum dos ramos do podcr legis- 
lalivo o projecto de reforma bypolliocana, S. Ex. man- 
dasse ouvir ainda subrc a materia os Iribunaes, as facul- 
dades de direito, advogados, etc., pareceria, digo, incon- 
vememe, porque uma tal audiencia demonstra que nao 
so tinha procedido com conhccimenlo de causa quando 
se legi.slou na camara dos depulados a este respeilo. Eu 
sei que esclarecimentos desla ordem forao reunidos , 
principalmcnle na Franca (e formao grosses volumes) 
quando so tratou alii da reforma hypotliecaria ; mas enlre 
nos, depois do adoptada ja a proposigao cm uma das ca- 
maras, na verdade excusados seriao novos inqueritos, 
ou pelo menos o ado poderia significar censura a camara 
dos depulados, ouvida, como tinlia sido ja, sem conces- 
sao desla casa. Todavia, Sr. presidenle, eu entendo que 
cstes esclarecimentos sao muilo neeessaiios, e que reuni- 
dos aos quejaexistem ou devem existir na casa podem 
muilo illustrara discussao detao imporlante mateiia, mas 
pediria ao nobre minislro da juslica um favor, e era o do 
kzer imprimir, se jd nao eslao imprcssas, todas as infor- 
macdesque S. Ex. colheu para serem no intervallo da 
sessao dislribuidas, de sorte que a discussao da reforma 
hypolhecaria nao nos viessc sorprender sem esses da- 
dos na sessao seguinle, pois que na actual nao e pos- 
sivel tratar mais deste assumpto. 

0 Sr. iiimstro da justioa:—Estao-se imprimindo- 
0 Sr. Vasconcellos: — Aclio conveniente que depois 

do imprcssas o nobre minislro as faca chegar ao conhe- 
cimenlo dos representantes da nacao, para quo elles no 
intervallo da sessao possao consullar esles documonlos e 
auxiliar a S. Ex. na discussao desla materia. 

Cumpre-me concluir o que tinba a dizcr a esle res- 
peilo com uma observacao: o projecto de codigo civil 
dove estar prompto, pelo conlralo, parecc-me que no 
fim do anno seguinle. Ora, se csselrabalho tern de acbar- 
se compleloa este tempo, e sendo a reforma bypotbccaria 
um dos capitulos mais importantes do codigo civil, pare- 
ce-me que nao era fdra de proposilo, polo contrano, 
muito sensata, a opiniao quo S. Ex. manifestou no 
anno passado na camara dos depulados, de resorvar para 
entao a discussao da reforma bypothecaria; se, pordm, 
tem de relardar-sc a apresentacao do codigo civil, neste 
caso eonvira que tralemos de um tal assumpto, do sone 
que nao contrariemos os principios, as regras que o co- 
digo possa admiltir como preferiveis: em uma palavra, 
depende tudo do tempo que se calcular necessario para a 
discussao e approvacao do codigo civil. Espero, pois, 
que S. Ex. me esclareca a esle respeilo, afim de que eu 
possa preparar os meus esludos ainda incompletos ncsla 
materia, tendo presente o Irabalho queja exisle na ca- 
mara, emendado por um nobre senador pola provincia 
da Bahia que tenbo a salisfacao de ver a meu lado. (0 
Sr. barao de Muritiba.) 

Um outro assumpto, Sr. presidenle, me preoccupa^ o 
V. Ex., ao cnuncia-lo, vera sc eu tenbo ou nao razao. 
Ameacado deexcominunliao. Sr. presidenle, como eu vivo, 
(o vou sensivelmente emmagreeendo so com a ameaca, e 
o que nao sera a realidade, se aexcommunhao f&r nonu- 
nalivamente), veja V. Ex. a que cslado de marasmo nao 
licarei reduzidol Tenbo por isso ncccssidadedeque V, Ex. 
me dma se espera quo neslo anno se discula ainda no se- 
uado a proposicao quo, crcio, ja nos veiu da camara dos 
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df^p'ilados, regulando oscasamcntos dos calholicos on dos 
jirotestarites. Se V. E\. me disser quo nuo, eu direi al- 
gumas palavras a respeito da ma'eria, para quo no inter- 
vallo de nossos trabalhos ao menos suspendao os efTcitos 
dessa excommunhao quo esUi imminente sobre a cabeca 
deste calholico; se, porem, V. Ex. mc disset que leremos 
ainda de tralar do assumpto nesle anno eu me reservarei 
para cntao. 

0 Sn. jiiMSTKO da JCSTiCA : — Dcsejo que se dis- 
cuta. 

0 Sn. Vasconcbllos : — Eu entdo farei breves pcr- 
guntas ao nobre mmislro da justifa a csle respeito, que 
servnao eomo de prcparatorio pira a fulura discussao. 

Desejo saber: em pnmeiro logar, so as faculdades con* 
cedidas pelo santo padre sao em lal numero que disnen- 
sem a necessidade da proposta do governo que foi apre- 
sentada a camara dos deputados no anno de 1858; em 
segundo logar, se acaso essas mesmosfacnldades concedidas 
aos diocesanos excusao os conjuges da promcssa jurada ; 
e em teneiro logar, se porventura (e se nislo nao bouver 
inconveniente) o santo padre oppoz alguma resistencia a 
proposta que em 1858 o poder executivo aprescnlou na 
camara lemporaria ; se tambem as necessidades da colo- 
nisai.ao, lao urgentes como se afigurarao ao governo cm 
1857 c ainda cm annos anteriores, tornao exensada 
aquella proposta ; se nas colnnias onde avulla o nu- 
mero dos individuos casados com pessoas de dilTerenles 
religiOes nao se tern dado a necessidade, que Iambi m se 
declarava urgenle, urgentissima, de fazer cessar uns taes 
chamados contralos que faziao esses individuos e que se 
entendiao bastantes para legitimara prole que proviesse 
de casamcntos assim conlraliidos. Em ultimo logar, S. Ex. 
se dignara informar se porventura o consellio do eslado 
mudou de opiniao, no caso de S. Ex. o ler ouvido a res- 
peito deste grave assumpto ; se impressionou-se, como o 
senador que agora se dirige ao senado, do receio tambem 
de excommunhao maior; e se porventura o governo en- 
tendia, como pareccu declarar S. Ex. na camara dos de- 
putados, que nao era prudente tralar da proposta quo o 
podor executivo levou a camara no; nno de 1858. 0 no- 

vjjre ministro ve que na posigao cm qne eu mc considero 
sao perguntas estas que nao pidia dispensar-me de fazer 
a S. Ex.: o assumpto & dos mais serios de que possa oc- 
cupar-se urn individuo que, como cu, preza a tama de 
catholico e de bom calholico. Se cnlrarmos na discussao, 
hei de vir escudado com tanlos textos para provar a pu- 
reza da doutrina da proposta que la esta na camara dos 
depulados que nao sei se excederau aos citados contra a 
mesma proposti; importa e mnito que o paiz conhega 
que nao houve leviandade no ministro dajusliea que em 
1858 apresentou a camara dos deputados essa proposta, 
que este ministro fazia partede um g.ibinele onde tinhao 
asscnto homens provcctos, respeitaveis, alem de oulros 
litulos, por suas crenfas religiosas; e convenicntc que o 
paiz saiba que nao <5 por amor dos principios que se of- 
fcndcrao nessa proposta que ella foi posU de lado, que 
clU t.u abandonada. Devcm haver outras causas, semdu- 
xida mnito graves, mas ellas devcm scr exposlas com 
toda a franqueza, porque nao se lucra consa nenhuma 
em expor um ex-minislro a posivao alllicliva em que me 
tenbo achado, obscrvando que chovem imprecatocs contra 
uma proposta a respeito da qual o governo proccdeu com 
todo o criteriu, animado dos senlimcntos os mais nobrcs, 
de attender a srrte das familias abandonadas e expostas 
ao ludibrio, a miseria e ao cscarneo, se acaso as ideas da- 
quel a proposta nao forcm um dia adoptadas no paiz. 

'• fesidente, pevo ao nobre ministro da justifa quo 

lenha a complaccncia de ouvir-me por mais alguns mo- 
mcnlos; eu nao quero collocar a S. Ex. em torturas, mas 
pcrguntar-lhe-hei sdmente se S. Ex. naoachou que era 
chegada a occasiao do se propor no sou orcamento o au- 
gmento dos vencimcnlos da classe da magistralura. 

Senhores, eu tcnlio sido accusado de infenso a essa 
classe, porque no minisleiio niio liz passar uma seme- 
Ihanle mcdida, o nobre senador pela Dahia ignalmcnte, 
eoutros; por isso sei avaliar quanto pdde haver de in- 
justo em qualquer censura ao actual gabinele ; mas me 
pareco queo actual Sr. ministro da justifa nao pdde ter 
a mesma excusa que tinhamos, ale porque no orfamcnlo 
se iniciao novos impostos. 

0 Sn. SiLVEfRA da Motta da um aparle. 
0 Sr. Vasconcelu s : — impostos, perdoe-me, 

que se destinao ale para pagamentos de servifos de me- 
nor importancia do quo aquclles que se cmpregassem 
cm mellior consullar a sorlo dos magistrados. 

0 Sn. Silveira da Motta: — Quando V. Ex. foi mi- 
nistro havia saldos, podia aquinhoar mellior a magistra- 
lura. 

0 Sn. Vasconcellos;—Sr. prcsid.-nle, V. Ex. observe 
que os membros dostribunacssuperiores e os depriineira 
inslancia cslao vivendo na miseria, c, so ncm para o anno 
delSGlpuder scr melhorada a suu condifSo, nao sei quo 
esperatifa iiossa restar a esta classe, de ver mitigados os 
seus solTrimcnlos. 

0 Sn. D. Ma.xoei. : — Isto c o que se quer, para 
torna-la mais dependenle do que ja e aclualmcnto. 

0 Sr. Silveira da Motta : —0 caso 6 que os senho- 
res quando tinhao saldos nao augmcnuirno os ordo- 
nados. 

0 Sn. Vascoxcbllos : — Este aparle do nobre sena- 
dor pela provincia de Goyaz chama-ine a explicar um 
facto : o nobre ministro da justifa i lestemunha da boa 
disposifao que eu tinba e quo mauifestei na camara dos 
deputados para tornar menos trisle a posifSo da magis- 
tralura. 

S. Ex. fazia pane do uma commissao da camara dos 
deputados, e pela importancia que alii exereia, de sen 
voto c do suas luzes, auxiliou-me a f izcr passar essas mc- 
didas. Ellas nao se discutirao no senado, porque mani- 
festou-sc opposifao a que fosscm incluidas m lei do or- 
famento, co nobre senador pel.i provincia do Goyaz dove 
saber que os ministros sao muilas vezes obrigados a tran- 
sigir, para nao prejudicarcm interesscs do ordem supe- 
rior. 

0 Sn. Silveira ua Motta iU um aparte. 
0 Sn. Vasconcellos : —Ha, ponim, na rasa um pro- 

jecto, c a este prnjecto e que me refiro; S. Ex. podia tal- 
vcz faze-In adoptar ainda csle anno, c desta sorle preslava 
um rolevante servico, nem pdde deixnr de dcsconbecer, 
•i classe da magislratnra. 

Eu convido onobre ministro adeixarqualqueracanha- 
mcnto; o nobre ministro e magislrado o a nobreza dos 
seus senlimentos lalvez o acanhe a respeito da medida 
de que me occupo; mas pecn a S. Ex. que considero que 
nao se trata de causa sua, porem da causa de niuitos func- 
cionarios que podom ndo cslnr nas circumstancias cm 
que o nobre ministro se aclia ; e, se vamos pagar impos- 
tos, com que prazcr, por excmplo, nao dobraria eu os 
meus 100 ou 200 rs. para o sello (ixo, os metis 500 rs. 
para o proporcional, ele., se me dissesseai; * Istoe para 
alliviar a classe da magistralura dos males que a allli- 
gem, da miseria que a amcafa ! • V. Ex. vfi, portanto, 
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nisa-la a fatla de mcios para salisfazcr a cssas necessi- que Jesejo que sc manifesto o nobro ministro a esle res- 
peito, prescindindo de sua condicao de mapslrado ; nin- 
ijuorn tardainjustifa de acredilar quo o nobre rninisiro 
queira tralar desla queslai) par ser msgislrado; pelocun- 
Irario son on qnem o esla provocando a faic-lo; procure 
o nobre ministro nestes poucos dias de sessao que nos 
restio prestar esse service a sen paiz. 

A quo verba se elevai* a despeza, adoptada a base que 
acamarados depulados adopton ou qualquer oulra ? 
Km muito pouco, em comparacao dos benefi ios quo cssa 
medida tem de trazcr. 

0 Sn. I). Mangel: — Ainda nao ba parcccr da com- 
missao de fazenda. 

0 Sn. Vascoxcellos : — Li com satisfncao. Sr. pre- 
sidento, o relatorio do nobre ministro da justice na parle 
relaliva a guarda nacional; e me pare e que para a sc- 
guinte sessao S. Ex. apresentara os trabalhes que pro- 
melleu para molhurar o processo da qualificacao. A 
esle respeito, Sr. presidente, tenho que me dirigir a 
V. Ex., para que peca ao Sr. ministro da justica, uma 
vez que sc trata do qualificacao, que alguma provi- 
dcncia so consignc a respeito da idadc dos qualifica- 
dos. V. Ex. ja vA que vou locar na minba mo- 
lina, isto c, no projccto do nobre ministro dos negocios 
estrangeiros, que me parece iiue denlro de poucos dies 
sera lei do estado. E cumprc-me fazcr a V. Ex. uma queixa 
do nobre ministro dos negocios estrangeiros: depois dessa 
discussao S. Ex. lem-se niostrado (na minba terra usa-se 
deum tcrmo, mas nao sei sc e parlanienlar), lem-sc mos- 
trado um lanlo sarapanindo comigo sem motivo ne- 
nbum. (liisadns.) 

0 Sn. MiNisxno nos negocios EsinAxuninos ;—N'ao 
lorn razao do acrcditar isso. 

0 Sn. Vascoxcellos; — Ora, eu, que nao desejo 
alem de oxcommungado incorrer no desagrado do nobre 
ministro, abri este parenlbesis, que ja fechei, c vou cba- 
mar aaltencao de S. Ex. o Sr. ministro da justica para 
uma grandc necessidade. 

0 projerlo que so discutc boje na camara dos deputa- 
dos isenla, na opiniao do Sr. ministro dos ncocios es- 
trangeiros, da guarda nacional ate a maioridade osbrasi- 
leiros filhosde ostrangcirns qne nascercm enlrends a ida 
de exigida para scr guarda <; a de 18 annos; ora, se pas- 
sar, como i de crer, o projccto do nobre ministro na 
camara dos deputados— 

0 Sn. D. Mamoel; — Ja passou cm 21 discussao c 
passa boje em 3.® 

0 Sn. Vasconcellos : - Ainda nao e lei, mas 6 de 
suppor que o seja cm breve  

0 Sn. I). Manoel ; — Passa sem duvida alguma. 

i.ili Seii VAjC0.NCF:li-0s : — ■••• teremos quo os brasi- •ciros lilbosdo brasilenos ticarafi sujeitos a guarda na- 
cional ua u ado de 18 annos, e firarau isentos della os 
jrastlciros lilhos de estrangeiros. E', porlanlo, uma me- 
dida que parece quo o nobre ministro da justica devc 
.nclu.r na projectada reforma da le. da guarda nacional 
ado elevar lambem a .dado para os brafileiros fi ol do 
brastleiros, cqutparandoassim uma e oulra lei Nio nue 
ro fazer agora consideracoes para provar a odiosidade da 
molida se se mantiyer o desequilibrio ou desbarmonia 
entre uma legislacao e outra. 

0 nobre ministro da justica expoc no seu relatorio 
differentes providencias, e sobreludo pede soccorros pe 
cuniarios para alguns servicos que alias nao furao inclui 
das na proposta, sem duvida porque attendeu ao org». 

- ,    - -.coa.1 nccessi- 
dades, e por issodetxou de prove-las de romedio segundo 
as indn acflea do seu relatorio. Reconheco que na verdade 
S. Ex. se assim procedeu o fez corn t .da a conveniencia- 
mas tambem quero que fitjue consignado que, se .o nsi 
melliorarao alguns servicos,nao foi nem por falta de di's- 
posicao benigna do nobre ministro da justica, nem tam- 
bem por falla de igaal disposicao dos membros das cama- 
ras; porque de cerlo quern ler o relatorio e observer quo 
se apontao vanadas necessidades e que para satisfaze-las 
crao procisos m. ios pecumarios quo alias nao forao for- 
nccidos, podera persuadir-se de que o embaraco proveiu 
das camaras; e, como assim nao succedeu, qnero que fi- 
quc consignado nos Annacs o motivo porque essas diffe- 
rentes necessidades nao furao allendidas. 

Como dissu a \ . Ex., nao linlia por fim nem tenbo 
demorar a discussao; del disto hontem uma prova so- 
lemne deixando de rcsponder ao nobre ministro do imne- 
no, que alias nao respondeu a todas as perguntasque live 
a bonra de dirigir a S. Ex., e me parece que nao 
aprcciou com justice algnmas das consideracOes quo cx- 
puz; mas live por melhor passar antes por condesccn- 
dente do que por exigenle. Procedo tambem com o Sr 
ministro da justice do mesmo modo, esperando que sc 
S. Ex. a. bar que nas palavras que acabo de protcm'ba 
algumacousadigoa de resposta, queira ter a bondade do 
1,1 o ''izer, para que cu mo determine a tomar ou nao 
amda a palavra ncste debate. 

0 SR.PARANAGUA' (minttfro da ;usttfa);—Pedi a 
palavra, Sr. I'rcsidcntc, para rcsponder as observacOes 
alias mmlo judiciosas, que o bonrado membro acaba 
de dingir-mo. 

Na posicio em que me echo collocado nao desconheco 
a responsabilidade que cabe-mepela paze tranquillidade 
do unpeno; e, niio declinando dessa responsabilidade 
com os tneios de que puder dispir, com lirmeza c com 
lealdade bei de procurar desempenbar a honrosa e diflicil 
larefa que me fni confiada. 

E' verdade que esta missao lorna-se ainda mais es- 
pinhosa com a proximidade da ej.oca eleitoral, em one 
os ammos nsturalmentc se deixao levar do uma certa 
excitacao, em que os pcrigos se accumulao por oau»as 
muluphcadas e diversas que seria ocioso refenr- e pois 
o governo tem dobrado molivo de estendcr a sua viai- 
lancia e providencias a todos os angulos do imperio 
Nestc empenbo o governo confia que sera auxiliado ef- 
ficazmenle pelos sous delegados que estao a testa da 
adimntslracao das differentes pruvinctas, c nao Ihes nc 
gara os meios, os recursos, de que porvenlura possao 
carecer. r 

Conconlo quo o rando por quo ls executado na cfirte o 
pensamenlo do governo cxerce nas provincias rauita 
inlluencia. Aqui o governo como quo so retrarla- na sua 
accao immediata pide-sc mais facilmente reconhecer a 
sincendade das suas vistas e a efflcacia das providencias 
recommemlauas. 

Felizmente, porem, o nobre senador faz justica ac 
procedunento que tem desenvolvido o governo para man 
ter a Uberdade das urnas. Seguro nesle empenho,o go- 
verno cordlnuari a providenciar como Ibe cumprc. 

Nolou o nobre senador que na proximidade das elei- 
COcs de vcreadores e juizes de paz nao se lenha sus- 
pendido o rccrutamenlo nacorle; mas reconbeceu ac 
mcsmo tempo que com tal procedimento nao se infringi 
nenhuma disposicao da lei, referindo-se expressament, 
a urn aviso do ministro do imperio de 1848, que nai 
pode ser suspetlo, cm quo sc declarou que o privilegb 
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conceJido em favor das eleicSes primarias nao podia 
estender-se as eleigocs de vereadorcs e juizes de paz, que 
sao directas. 

Nao ha infracfao de lei. 
Mas nao deixaria de ter alguma raziio o nobre senador 

sa o governo, embora usando de um direito, nao tra- 
lasse de moderar a sua acgao em vista das circumstan- 
cias especiaes. 

0 Sr. Vasconcellos : — Apoiado. 
0 Sr. ministro da jcstica: — A lei nao prohibe o 

recrutamento, <S verdade; mas o governo, atlendendo a 
essas circumslancia-, In de usarcom muita circunis[>ec- 
tao e parcimonia do sen direito, fiscalisara o prooedi- 
mento das autori lades, alim de que o recrutamento nao 
possa servir de pretexto para vingancas, para a coacgao 
daquelles que teem de concorrer as urnas; e tanto mais 
quando elles estao sujeitos a uma multa pela falla de 
cumprimento dessa obrigagao. 

Nao se ordenou a suspensao do reerutamento, porque 
o nobre senador sabe mmto bem que as exigencias 
do estado reclamao o cumprimento desse pcnoso dever; 
e predso quo as fileiras do exercito se preencbao, e pre- 
cise que se conccda a escusa devida aquelles que teem 
rom pi ft ado seu tempo de servigo; e.para que o governo 
desempenhe esta obrigagao de honra, 6 mister que o im- 
posto de sangueseja equilalivamente repartido. E", pois, 
nao consentindo que as auloridades abuscm desse di- 
reito, ou antes dessa obrigagao, que teem de effectuar o 
recrutamento, Cscalisando o seu procedimento, afim de 
que excesses se nao comraet'ao, afim de que recaia o 
imposto justamente sobre aquelles que estao nas cir- 
cumstancias de supporta-Io, o que cumpre i que se de- 
nunciem os factos. 

E crcio que nao tern havido abuso algum a esle res- 
pcito, senao elles seriao proclamados pelas cent tubas 
da fama. 0 nobre senador sabe que nas eporas eleito- 
raes muito se invenla, nmito se exagera : osinteresses 
dos candidates, daquelles que presenlem a sua derrola, 
daquelles que qnerem captar o favor popular, como que 
os levao naturalmenle para essas exageragoes; elles aco- 
Ihem facilmenle qualquer boato, dao-lbe logoocunbo 
dc certeza, todos os rumores tomao proporgbes extraor- 
dinanas: portanlo, esta calma que, ora se nota na pro- 
ximidade das eleigoes e mais um indicio da prudeneia, 
da moderagao,com que o governo lem procedido, da sin- 
rcridade de suas vistas. 0 governo nao quer de modo 
algum corgir o voto popular, ao conlrario, cerlo do apoio 
que enconlra no paiz, tern todo o inleresse cm que as 
urnas se conservem, se mantenbao cm tola a sua 
pureza. * 

Concordo com o nobre senador era que as providenctas 
do governo nao se devem contrariar neste assumpto. 
Agradego-lbe o aprego, a satisfagao que mostrou pelas 
providencias cxpedidas pelo mimsteno da justiga com re- 
lagao a guarda nacional, probibrndo terminantementc 
as revistas, reuntaoe apparato de forgas, que na proxi- 
midade das eleigOes podcrn traduzir-se em vexames ou 
meios de coacgao. 

Estas medidas naturalmenle ligao-se a oulras que o go- 
verno tern tornado e que ha de tomar ainda para rcafizar 
o seu pensamenlo, evilando que ellas se contrariem. 

isto posto, uao posso deixar pela minha parte de ma- 
nifestar a inlima salisfagao de que me acho possuido 
Iior ver-me prestes a ganhar o valioso apoio do nobre 
senador— 

OSr. Vascokcellos ; — Muito insignifleante. 

0 Sr. ministro da jusngA ; — .... que nao duvidou 
declarar da tribuna que loda a sua divergencia ccssaria 
seelle porvenlura se convencesse de que as urnas nao 
seriao manchadas pela violencia, de que o governo em- 
pregaria os sens esfurgos para mantcr a liberdade do 
voto. 

0 Sr. Vasconcellos : — Eu sou muito sincere 
nisto. > 

0 Sr. ministro da jcstica : — E tao sincere e o no- 
bre senador no que diz como sinccro c o governo nas 
medidas que lem tornado, e que afianga tomar. 

0 Sr. Vasconcellos ; — Assim o espero. 
0 Sr. Silveira da Motta : — Ha de custar um 

pouco a convencer-se: e muito exigente. 
0 Sr. D. Manoel: —Como esta ministerial qnanj 

mime! 
0 Sr. Vasconcellos : — Era bom dizer em que sou 

exigente, para nao me confundir com alguem.... 
0 Sr. D. Manoel : — Ahi ha cousa  bei dc per- 

gunlara somnambula. 
0 Sr. ministro da jusxtgA : — Pergunlou o nobre 

senador se era cxacto que ja houve alguns desaguisados, 
desastres c ferimentos no led, provincia do Ceara, creio 
que refendos pela correspondencia daquelta provincia em 
uma das folhas diarias desta cdrte. 0 governo nao tern 
couhecimento official da existencia de taes factos. Cor- 
reu, 6 verdade, tal noticia na capital do Ceara,e o digno 
presidente deu conta dessos boatos que se cspalbavao, 
declarando que mio bavia ainda nada de positive. Devo 
accrescentar que opresidente nao deixou de dara alten- 
gao que devia a esta noticia, ja bavia expedido providen- 
cias,nao sd para o led, senao tambcm para diversos pon- 
tos da provincia, e essas providencias iao ser acompanha- 
das de outras suggeridas pelo zelo e aclividade que o 
governo folga do recouhecer naquelle hourado func- 
cionario. 

0 Sr. Vasconcellos: — E' muito digno. 
0 Sn. Ferreira Penna: — Apoiado. 
0 Sn. ministro da jusngA :— A provincia do Ceara 

tem dado excmplos deploraveis em epocas semclhantes, 
e o governo, reconhecendo esta tendencia funesta que se 
lem manifestado de tempos a esta parte naquella provin- 
cia, acha-se vigilante e disposto a cobibir os excessos, 
donde quer que elles partao. 0 digno delogado do gover- 
no imperial nao descansa em tomar lodas as providen- 
cias para os pontos que elle crc ameagados, afim dc que 
em tempo algum se nao possa dizer: 

.«  Nao louvarei 
« Ao capilao que diz: —cu nao cuidei • ; 

e neste louvavel empenbo o presidente da provincia 0° 
Ceara enconlrara todo o apoio do governo, que sabe aprc 
cta-Io dando-lbe toda a consideragao, toda a forga moral', 
todos os meios de que possa precisar; porquanto, so 
um gratide empenbo do governo manter a liberdade da 
urnas, e lambem um grande dever do governo manter a 
tranquillidade e a seguranga publica.... 

0 Sr. Vasconcellos: — Apoiado. 

0 Sr. ministro da justica :— ... e para isto & prc- 
eiso conservar a forga moral das auloridades, e precise 
apoia-Ias efficazmente: a ordem e a primeira condigao da 
liberdade. 



SESSAO EM 29 DE ACOSTO DE 18G0 095 

Reclama 0 notre sonador quc 0 goTerno lance as snas 
vistas beneficas para a provincia de Minas-Geraes. Devo 
dcclarar que a provincia dc Mmas-Geraes, assim como 
todas as provincias do imperio, merece toda a conside- 
racao do governo; nao deixaremos de olhar allenlamenle 
para 0 que se passa na provincia lao di^namente repre- 
senvada pelo nobre senador; nao seremos mis que have- 
mos dc nienosprezar os grandes interesses daquella rica, 
populosa e importante piovincia, e aquillo que esliverao 
alcance do governo,e que nao possa sersalisfeilo pelo scu 
dclegado, 0 governo se apressara em prestar-lhe. 

Fallou 0 nobre senador cm chapas que nao sei se exis- 
tera ; felizmento 0 nobre senador dcclarou que essas rha- 
pas nao partiSo do governo e sim de pessoas que se di- 
zem protegidas do governo. Nao sei se cxislem taes cba 
pas, repito; mas se ellas existem, nao teem caracter al 
gum olliiial, nemo governo aulorisou de qualquer fdr- 
ina, nao podendo nem devcndo todavia impodir que os 
seus amigos promovao a sua orgamsacao e que trabalbem 
cm um cerlo senlido. 

Tomando cm consideracao 0 relatorio que tive a honra 
de apresentar a assemblea geral, o nobre senador locou 
em alguns topicos daquelle documenlo com a proliciencia 
com que die cosluma quando trata de assumplos lao gra- 
ves. I'rocurarci acompanha-lo dando aquellas resposus 
que pdo nobre senador forao exigidas, e serei muilo feliz 
se puder salisfazcr a S. Ex., com cujo apoio parece-me 
que devo conlar para real 1 zarao das ideas que se achao 
ronsignadas naquelle traballio. 

0 Sa. Vasconcellos:— I'ara algumas de cerlo com 
muilo prazer. 

0 Sn. ministho da justica ;—0 nobre senador pareceu 
eslranbar, ou disse que era estranbavel, que, tendosido 
adoptado um projecto sobrc 0 regimen bypolhccario por 
um dos ramos (Jo podcr legislativo, e estando sujeilo 4 de- 
libcracao do senado, 0 governo fosse ouvir os iribunaes 
do paiz, as faculdades de dircito, os estabelecimenlos de 
credito e pessoas notaveis pclos seus conhecimenlos cspc- 
ciaes na materia. Eonge do imm desconsiderar por qual- 
quer fOrrna a um ramo tiio dislinrto do poder Icgislativo, 
em quo sobrao rccursos e conbei imenio sobre a materia; 
ao contrario, tendo dc comparcccr perante uma corpora- 
c5o lao respeitavel, e desejando acliar-me babilitado para 
suslenlar a discussSo na altura cm que deve scr posla, en- 
Icndi que devia proceder a lodos esses csclarecimenlos; 
cerlo lambem por oulro lado de que elles nao seriao des- 
deuhados por pessoas em quern alias sobejao luzos. 

\ asconcellos : — Apoiado. 
MINISTRO da jusTigA: — 0 nobre senador mes- 

mo pareceu rcconhecer que de muilo podetiao scrvir ao 
senado esses documcntos, filhos da pralica e da e.xpericn 
cia, quc o logislador nunca despreza. 

E, pois, o governo, procurando com os meios a sen al 
cancc premunir-se de certos dados e babililar o senado « 
lomar uma deliberagao digna sobrc a materia, nao p6de 
scr accusado dc falla de deferencia para com o mesmo 
senado,que, podendo prescindir dosparecercs, nao deixara 
de apreciar alguns dados sobre o esladoda divida hypo- 
ihccaria, dados que nao poderiao ser facilmenle oblldos 
Mas, como o nobre senador pareceu reconbeccr a convc 
niencia... 

0 Sr. Vasconcei.los: — Reconheci; declarei isso 
mesmo. 

<9 Sr. ministho da justica.... desla pralica, insisiindo 
meiino para que estes documcntos fossem impresses 

tnbuidos cm tempo, afim dc que no intervallo das ca 
maras pudessem ser compulsados e convenienlemcnte es- 
ludados, eu njo precise insislir sobre este ponto e lonec 
de reconhecer um motive de censura, pelo contrario eu 
me lisongeio de ler alcangado a acquiescencia do nobre 
senador. 

0 Sr. Yasconcellos: — Oderecia V. Ex. uma occa- 
siao para explicar aquillo que eu linha ouvido a algu- 
mas pessoas como censura a esse acto. 

0 Sr. ministro DA justica; — Os inquerilos eslao se 
impnmindo; brevemente serao dislribuidos cm uma c 
ouira camara; alguns outros dados achSo-se appensos ao 
relatorio. esses dados bao de se compleUr no imervaUo 
das sessOes ; o governo e solicito em procurer taes dados 
que a.nda nao Ihe forao fornecidos de algumas provinl 
cias c de alguns mumi ipios. iiovin 

0 nobre senador pareceu todavia perplexo sobre a con - 
vemencia de tratar-se desta materia, visto como atd ou- 
lubro do anno vindouro deve eslar prompto o codigo ci- 
vil Confio nun to no illustrado jurisconsulto a quern foi 
confiado um traballio de lao grande importancia; acredito 
que antes de lindar-se aquelle prazo o Sr Teixeira de 
Freitas apresenlara o seu trabalho; mas quern nos asse- 
gura que esse trabalho sera logo adoptado como lei ? Nao 
poderemos prever desde ja qual seja a sua sorte i Esse 
traballio tern de ser submellido ainda a uma commissao 
e o projecto a que me refiro, sendo reduzido aos termos 
indicados no relatorio, entendo que nao p,ide preiudicar 
de modo algum a esse capilulo importante do codigo civil 
quc nos tern dc ser aprcsentado. A reforma nof termo; 
em que me enunc.e. deve scr uma medida de excepcao 
em favor do credito rural, que e uma das maiores necessi- 
dades da nossa decadente lavoura ; foi i>or isso que eu 
declarando no meu relatorio que nao prelendia indicar re- 
formas, nem reclamar medidas do corpo Icgislativo com 
relacaoao nosso d.re.to civil, en.endi quo nao deyk 
prescindir daquellas que fossem, como a reforma das leis 

0 Sn. 
0 Sn. 

• . - w..,., a ,umr 
ypolhecas, uma necessidade urgenle; seo projecto do 

codigo cm em vista do parecer da rcspecliva commis- 
sao, por deliberacao do poder legislative, passar a scr logo 
uma lei do paiz ainda ass.m acredito quo nao vird mal 

Igum da providenc.a que porventura se te.iba adopta- 
lo, talvez mesmo que ella possa subsistir em relacio 

aos estabelecimenlos de credit,, rural. Mas, como o mesmo 
nobre senador reeonheceu que,sc a adopgaodo cod mo civil 
tern de ser retardada, a reforma das leis de, l.ypothwT 
attenta a necessidade da ag.icullura, nao deixa de scr ur' 
genie, a.nda por esse lado parece-me que cscapo a qual- 
quer censura do nobre senador. Folgo, portantO deaind-, 
nesta pane achar-me de accordo com S Ex 

Tocou o nobre senador em oulro ponto nao mcnos im- 
portante, a proposta sobrc os casamcntos mixtos acre- 
ditando-se amcagado de uma excommunbao maior.... 

0 Sn. Vasconcellos;— Apoiado. 
0 Sr. m.mstro da justica:-,... na qual iul 

Sm dTetdo^8 talVeZ eSliVCSSe « 0 ~ con0- 
0 Sr. \ asconcellos ; — EslA visivelmente. 
0 Sr. ministro da justica : — Nao creio que o nobre 

senador nem o conselho de estado estejao presles a ser 
anathematisados. Pela nossa pane, se exercessemos ju- 
risdiccao, o nobre senador nao podia ter a nosso res- 
peito qualquer receio, que nuncahaveriamosdeusnr della 
contra S. Ex. por tal motivo, porquanlo em materia re 
ligiosa, como em materia politics, para nfca toleranciad 
um dever. ^ ^ 0 
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■ 0 que diz a islo o Sr. con 0 Sn. D. Mangel 
suitor ? 

rta Q ®,,LVE!RA DA Motta ; — a excommunhao ua Santa Se que o Sr. Vasconcellos reccia. 
0 Sr. ministro da jbstiqa : — Perguntou o nobre 

sonador, tralando da espmhosa maleria dos casamentos 
mixtos e acatholicos.se as faculdades concedidas pela San- 
ta Se aos buspos do Brasil sao em numero tal que dis- 
pensem a proposta formulada pelo govcrno em 1858. 

evo declarar a S. Ex. que as faculdades concedidas 
pela Santa Se aos bispos do Brasil para dispensarem o 
impedimento de disparidade de culto sao era numero 
mats que sufflctcnte para as necessidades actuaes sao 
mesmo em numero tal que a Santa Se nao .em couce- 
dtdo a oulros patzes catbolicos. 
^ jin'reta,l10 os casos due se apresentao entre mis do ca- samentos dessa ospecte sao ainda muito raros, c a pro- 
posta, procuranio resolver certas dtfficuldades, parcce 
que leva em vista nm numero inflnilaraente maior. As 
dimculdades e verdade que provem principal mente das 
condigoes com que laes dispensas sao concedidas pela 
autondado ecclesiastica relativamente aeducacao da pro- 
e, coudicfles cuja modificacaoa encontraria repuTnancia 

invencivel da parts do poder espiritual. E, pols a'aTtera- 
fao da proposta, I.mitando-a aos casamentos catbolicos 
cntondo que nao pode prejudicar os intoresses da colo- 
nisafao; lalvez que nao a favoreca tamo quanto poderia- 
mos desejar, mas nao a contraria; e sempre urn melbo- 
ramento em relaoao ao estado actual. 

Perguntou o nobre senador em segundo logar se as 
dispensas para os casamentos mixtos excusao os contra- 
hontes acalhohcos dapromessa jurada de cducar os filhos 
na reiigiao calholiea. 03 

obfervn^I®""1'1 fCharSe imPlicttaracnte respondida nas 
A SanH q 11,16 n a r0SpeitO do PrimR>ro qnesito. 

eS0na'l0r sa^e muito bem, e ciosa 
,!l'nr-ad r " Prescinde de que a prole seja educada na religtao eathohca, do quo o conjuge aca- 
bohco nao perturbe o conjuge fiel, nao irate de persua- 

d nlaeSei?UlrSUa.erenCa; pel0 C[U(! 1 promessa jurada ' exigeneta de que nao prescinde a autoridade ec- 
clesiastica. Ponsso disse ao nobre senador que as facul- 
dades concedidas aos bispos do Brasil acerca do impedi- 
raen o eultus disparitatis, sendo alias em numero su- 

nl^tisLpeCeSi,<!.adeS da actualUad8. Podiao todavia 
u ° - a t0llas as necessidades da coIonisatao pe- ^ndieoes com que erao dadas taes dispensas. 

viduos ta"bern '!eVt!-n0tar 0 nobre senador que os indi- (Iuc professao reiigiao dilTerente da do estado 
quando emigrao nao teem em vista contrah.r casameS 

atmiT5053 que p.r<tfessem re''o'no dilTerente daquella queeiles seguem : e uma eventualidade que mnitas cir 
cumstancias da vida podem determinar, mas de que nin 
ouemse preoccupa ; e ura facto que poJe sobrevir, mas 
nao e uma constderacao que se tenha no esnirdo 

crencas. emigra-se Para um Paiz onde dorainao oulras 
Se as untSes dessa natureza sao ditadas por fortes con- 

sideragOes, por uma paixao ardeute, pelo amor emfim 
por outro qualquer molivo que no momemo ten I.'a de ar 
rastar o indiv.duo a dar esse passo, nao devemos receiar 
mutto que as condifoes com que as dispensas sao dadas 
renhao eston'a-las. 

Perguntou em terceiro logar o nobre senador se a San- 

me consf02 alSU',"a res'stencia a Proposta de 1858. Nao 
Sabe p0

a rV3 rStencif r0SSe opposta Pela ®ania Si • Porcra, o nobre senador, sabe todo o paiz que os 

veraU b" imrierio dirigirao rcpresentacfe a assemblea 
facSes ci^rc^llo0PnSta .casanlento civil; essas reprcson- tafoes cnculao, correm tmpressas. 

Nao for Jo; portrn, taes rcprcsentacoes quo dctermin-i 
rao o com portamento do govcrno. Eulendemos nu a 
proposta. reduzida aos termos da emenda subst tnUva 
encontravama.s facilidades nr . e.,o . - °UU5luullva. 

SZSSSi.'O^sS'^iSt 

0U outro caso isolado, quo em verd.lTn lm 

a consideratao dos pode es do eadolVr m0reCer 

que se eslnbelecao logo niedidas e regrag gerae^prlncliHT 

maior numero de casos quo abrangem urn 

'"u 
0 Sr. Vasconcellos; — Certamento. 
0 Sr. ministro dajustici-  

contar com oapoio do nobre senador 'an^118 ate P0d'a 
me lisongearia de nodcr mli* i ' p com o qual 
que forJo iniciadL em sen miriisipI?UniaS daS medidas 

senador veja que nds ^ boJT 
parlao ollas de quem quer nue seia nma vn ' 
nessas ideas o cunho d^ utilkde'e do bem pab'li^ Em5 

re^z^rtdarr^la^^j^^/0 "ao TaUmo^e 
ao nobre senador. Nao deviamos saedfican ^ e-XP':"' 

um p^'oSmeTo de^ qUe POdia ter 

om tniVx sa occasiao o nobre senador podera ouvir 
verno . ^ descnvolvimenlo o pensamento do go- 

0 Sa. Vasconcellos: —Apoiado. 
0 Sr. ministro da justira • — « « 

eao quo emend, convemente fazcr a proposla de 1858 « 
por isso nao posso responder ao nobre senador se o con 
selho dc estado mudou ou nao de opiniao NVm " 
disso, nem a raodificacao da proposta envolve 3 

danca do opiniao da partedolmnseJho dc os , n ^ 
muito so diria que o govcrno .in., ® estado. Quando 
ao. 
terveiu nessa modificacTn n. . cstauu. que nao tn- 

liaver uma modi/lcagaona opiniio do P,5lle '1'ZOr' ^ nobre senador nao dnvidm, i sovern0> e 0 mesmo 
o govcrno mr-. t l(;conliecor que muitas vezes 
rior v^-se m 1 f I

J
nleresses da ordera supe- Ve se "a necesstdade de transigir. 

0 Sn. Vasconcellos: — Apoiado. 
0 Sr. ministro da jtdst.ca : — Se isto se deu com o 
re senador arespcto de objeclo do importancia muito 
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sccurnkria, como seja o augmento ilos ordenadcs dos 
ma'dslrados, ntio adinira quo houvesse tal modificacao 
em0um olijccto de tanla ponderacao, que joga com os in- 
teressos wnis cyros dos iudividuos, com suas crencas, 
com as rolacSes da familia. Se o nobre senador enlende 
que 6 negocio da maior urgencia assegurar-se a exislencia 
leiTal de muitas familias e regular o eslado civil dos fillios 
daquelles quo vein ostabelecer-se em uossa terra hos- 
pitaleira de muitos dos nossos concidadaos que profes- 
sao religiao diversa da do estado, que nao podem contra- 
Mr os lagos matrimoniaes conforme as regras do concilio 
dcTrcnlo; so o nobre senador enlende que e de uma 
necossidade indeelinavel assegurar a estabilidade dcs- 
sas familias, digo quo, ainda quando fosse o governo 
actual quern botivesse iniciado essa proposta, estou certo 
do que nao incorrcria na censura do nobre senador. • E 
precise, disse S. Ex , livrar cssas familias da ignomtma 
c do avillamenlo a que so pretendia rcdun-las, e preciso 
JegUimar, consagrar as suas uniocs perante a sociedade 
civil. ' Pois o governo actual, para s.alisfazer a essa 
grando nocessidade, reconhecida pelo nobre senador, foi 
quo se aprcssou em fazer passar a medida nos termos 
cm quo so acbapcla cmenda subsliluliva que foi appro- 
vada na camara dos Srs. deputados. Por esla forma as 
familias dos individuos quo nao professSo U religiao do 
estado veem sanccionadas as suas unioes quanto aos cf- 
feilos civis, veem regulado o estado civil de seus filhos, 
veem que as relacoes reciprocas enlre os conjuges ficao 
"stabclecidas de maneira qne nao se possao rcpelir esses 
oscandalos, de que lodos nos temos noticia, e que tanlo 
leem revoltado a opiniao publica de tempos a csta parte. 

A«sim, pois, sem quercrmos por qualquer modo de- 
sairar a proposta formulada pelo nobre senador, porque 
nestas cousas ba uma certa solidariedade, entendemos que 
nao deviamos porsistir na proposta, tal qual fbra conce- 
bida, embora abrangesse outras providencias: entende- 
mos que, procedcndu desle modo, poderiamos fazcr um 
grande beneflcio ao paiz, beneficio do qual o nobre sena- 
dor nao pude quorer priva-lo somcnle porque asua pro- 
posta nao foi admitlida om todas as suas partes. 0 mosmo 
nobre senador,refleclindo sobreTi materia, allendendo ao 
dcsenvolvirncnto da opiniao, poderia talvez fizeralgu- 
mas modificafOes. admillir certas correccOes, que nem 
por isso imporlariao demcrito da proposta. 

Portanto, nao screi eu quem tachc ao nobre senador 
de tor nienos considerado os interesses publicos, ou de 
fer procedido com leviandade. Bern sci que foi ouvi'lo 
o conselliode eslado, ondoabundao luzes, onde ba muita 
cxpcricncia; reconheco o desvelo com que o nobre sena- 
dor so empenbava em satisfazer as necessidades quo cor- 
riao pela reparlisao a seu cargo; nao podia, portanto, 
nor qualquer forma cnlender que o nobre senador, ou 
que a sua proposta, tijiba sido imprudente. Aao boute 
jmprudencia, mas ba neccssidadode corrcccOes,eo governo 
nao duvidou admittir aquellas modilicacOes quo constao 
do projeclo subslilulivo e quo raerecerao o assenso quasi 
unanime da camara dos Srs. deputados. Creio, pois, que 
lenbo expendido com franqucza as causas que o nobre 
senador desejava conbocer do procedimento do governo 
nesta materia, causas que naodesairao em nada ao nobre 
senador. 

Fallou em ultimo logar o nobre senador sobre o au- 
gmento de vencimcntos dos magistrados. Nao precise 
onunciar a minba opiniao sobre esto assumpto, clla e ja 
bastantemente conheoida; ainda ba pouco disse na ca- 
mara dos Srs. deputados o que entendia a este respeito. 
0 projeclo que so acba no senado, iniciado no mimstcno 

do nobre senador, foi por mim promovido na camara dos 
Srs. depulados.... 

0 Sr. Vasconcellos : — Apoiado. 
0 Sr. ministro DA justiqa....—0 projecto e meu.... 
0 Se. Vasconcellos : — Apoiado. 
0 Sr. ministro da justiqa: —.... elle obteve a assig- 

natura de sessenta e tantos depulados; e uma medida per- 
feilaraente juslificada pelas necessidades de uma das clas- 
ses mais importantes da sociedade; os magistrados nao 
pedem augmento de vencimantos para collocarem-se em 
uma posigao superior, oumesmo em uma decente media- 
nia, elles pedem pao paraviver, esiao muito raal pagos. A 
questao, pois, nao e da conveniencia, da necessidade, da 
juslicada medida, a questao e de meios. {Ajwiados.) 

Mas diz o nobre senador ; « Nos e aquelles que nos 
suceederao logo no ministerio podiamos ter alguroa des- 
culpa; mas vds nao, porque sobrecarregastes o paiz de 
novos impostos. » Ah I senhores ; mas se n6s nos yemos 
forcailos a aggravar com impostos o paiz, e certo que nos 
acbamos em posicao nienos favo ravel do que aquella em 
que se acharao o nobre senador o aquelles que se se- 
guirao logo d^pois, que nao precisarao lancar mao de 
recursos extraordinarios. Pois ejustoquese augmentem 
impostos,que se tribute o paiz, para se augtnenlar os or- 
denados dos funccionarios publicos? Ao senado compete 
resolver sees impostos que se teem devotardevem leresta 
applicacao. Quando o augmento dos impostos e decre- 
tado para satisfazer services ja estabeleoidos por lei; 
quando nos acbamos em um anno calamitoso, de miseria 
publica para essas provincial do norle, que eslao arcando 
com o llagello da secca, e que veem os seus campos de- 
scrtos e diminuindo suas collicitas ; quando exigimos 
novos e mais pesados sacriflcios, para irmos auxilior o 
desenvolvimento dos ramos da produceao c para satisfa- 
zer empenhos ja contrahidos, juros de estradas que mais 
immcdialamento podem inleressar ao desenvolvimento da 
riqueza publica; nestas cireumstancias, digo, poderiamos 
dara esse augmento dos impostos outra applicacao? Os 
magistrados, que lan'o soffrem, osempregados publicos, 
que tambem se achao em condicao ma, e que ainda nao 
puderao obter augmento convcniente, nao poderao sup- 
portar por mais algum tempo esse estado desfavoravel 
em quese achao, a espera de tempos mais fclizes ? 

Custa-me muito, senhores, dizor isso, mas sou obri- 
gado a collocar-me nessa posicao pelas cireumstancias es- 
peciaes em que se achao asuossas financas. Todavia ao 
senado cumpre resolver, attendendo is razoes com que 
fundamentar o seu parecer a nobre commissao a cujo co- 
nhecimento foi sujeita a materia do projeclo a que me 
rcfiro. 

Fallou o nobre senador sobre agunrda nacional, cha- 
niando a minlia attencao para a necessidade do modili- 
ca-!a na parte relativa a idade em que os cidadaos bra- 
si lei ros devem ser cliamados ao servico ordinario, cm 
consequencia da medida ullimamente adoptada pelo se- 
nado, e que pendc de deliberacao da camara dos Srs. de- 
pulados, a respeito dos brasileiros ftlbos de estrangciros 
nascidos no imperio. 0 governo ha de toraar cm conside- 
racao as obscrvacdes do nobre senador, c na confeccao 
qualquer medida quo tcnlia de submelter as camaras nao 
node doixarde ter em vista uma lei do paiz, ou trate se 
de equiparar esses individuos, aos fdlios de estrangeiros 
nascidos no Urasil, e para os quacsdecretou-se o estatuto 
pessoal dos pais, duranle a memmdade, ou enlao to- 
mando qualquer uma outra providencia, de sorte que as 
disposifGes legislativas ou regukimentares nao apresenteni 
uma antinomia qualquer. 
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0 Sb. Vasconcellos:—Apoiodo. 
0 Sr. ministbo da justica :— Fallou o nobre senador 

de oulras necessidades de que train no meu relatorio, mas 
que nao forao contempladas na proposta, e, longe dearhar 
nisso um motiA'O de censura, o nobre senador quiz que 
ficasse consignado que nao foi por falta de confianca das 
eamaras que o governo dcixou deobter todas essas medi- 
das, alias de reconhecida utilidade, e a que o nobre se- 
nador nao deixaria tambem de prestar o seu assonso, 
mas sim por outras consideratOes, cujo peso foi rcconlie- 
cido polo nobre senador por falla dos meios, etc. E'uma 
verdade; ncm era possivel que cm nma sessao se pudesse 
fazerpassar todas essas medidas, nao bavia tempo para 
isso, e nem os recursos do patz, que teem de ser distri- 
buidos por tantos ramos de service pubheo, poderiao ser 
coneentrados nessas necessidades. 0 nobre senador, |)or- 
tanto, interpretou perfeitamenle os melivos que deter- 
minarao o governo, e en nao tenbo senao razOes para 
agradecer a maneira por que fui tratado pelo nobre se- 
nador  

0 Sn. ^ asconcellos :—E' muito digno disso. 
0 Sr. mimstro da justica: —   e por todos os il- 

lustres membros de tao respcitavel corporacao, em cujo 
seio pela primeira vez lenho a honra de fazer ouvir a 
minba debil voz. 

0 Sn. \ asconceluos : — 0 nobre ministro 6 muito 
digno de toda a consideracao. 

0 SR. JORi.M : Permitta o senado que euaproveite 
esta oceasiao em que se aclia presente o Sr. ministro da 
justica para expur o que se tern passado com dons ou tres 
no-grandenses, queeslao ha 23 annos na fortaleza dailha 
das Cobras cumpnndo sentenca de gales perpetuas. Pa- 
rece-me que o caso e digno da attencao do senado • e eu 
nao o trana ao seu conhecimento se nao fosse do nosso 
deverreclamar justica em favor dos desgracados que nao 
teem ntngnem por si. 

llouve uma epoca em que determinou o governo im- 
perial que todos os prisioneiros rebeldes da provincia do 
Rio Grande do Sul fossem transporlados para o Rio de 
Janeiro, e aqui sentassem praca. Entre estes prisioneiros 
aconteceu A irem individuos que tinhao completa isencao 
legal, uns tiubao sido ofliciaes da guarda nacional ou- 
tros que erao officiaes entre os farrapos ou rebeldes • 

ros erao casados, e estabelecidos; a todos se obrigava 
a sentar praca e a jurar bandeiras, por um acto de vio- 
lencia digno de censura. 

Uns vinte e tantos destes forao poslos a bordo de um 
patacho de nome Patagonia e mandados transportar para 
a provincia do Para. Ao sabir o patacho a barra do Rio 
de Janeiro reyoltirao-se. tendo por cabeca um celebre 
J rancusco Cachoeira, que iinha sido capiuTo dos rebeldes 

Francisco Cachoeira com os oulros todos que elle 
capitaneava obngou o commandante do patacho Pata- 

Ladu deT raa,0r ensa ,la 'ripolacao, a leva-los aen- seada de Garopas, na provmcia de Santa Caiharina 
Nessa enseada dcsembarcarSo dies, e os que tinl.So 

dmbeiro, e por consequencia meiosde Iransporte, forao 
dar a provincia do Rio-Grande do Sul.ondc cuntinuarioa 
ser rebeldes e a pralicaras suas depredacOes babituaes; 
mas oito, dez ou doze desgracados que nao tinhao osnies- 
mos meios detiansporte forao presos, purqueo comman- 
dante do patacho veiu immediatamente a cidadc do Des- 

«lr0'rdeU par:t" n" «overno provincial, e este mandou uma forga para caplura-los. 

forao todos cendemnados a pena ultima, e, appcllando 
para arelacaodo districto, este tribunal commutou a pena 
em gales perpUuas. 

Algum tempo depots o chefc dessa mesma revolta, o 
famoso Francisco Cachoeira, c agarrado no Rio-Grande 
na continuagao de suas dcprcdachcs de rcheldc; sendo 
Iransporlado pira o Rio de Janeiro, solTrcu a mesma pe- 
na, fui conderrnado a inorte, apjicllou para a relagao 
do districto, e a relagao commutou a pena em galds per- 
petuas. 

Pouco tempo depois este chcfe da revolta, de uma re- 
volta a bordo, ibleve perdao, e os que forao para a pro- 
vincia do Rio-Grande do Sul c conlinuarao a lomar parto 
ua rebelliao forao involvidos na amnistia geral, nao li- 
vorao de soffrei raais pena alguma. 

Enlretanto aijuellcs quo vierao para ailha das Cobras 
sclTrem ainda i pena de gales perpetuas no fim de 23 
annos. Destes icstao ainda dous ou ires. Um compa- 
nbeiro delles, dirigimlo ba alguns Inezes um requeri- 
mento ao Sr. ninislro da justica implorando o perdao 
do poder moderador, foi pcrdoado. 

Ora, o que ea supplico, o que agora descjo, c que se 
tomem informatocs sobrc estcs desgracados que restao, 
estes dous ou Ires que la se achao, porque reconbecer- 
se-lia quanlo o seu procedimcnlo lem sido regular, c 
tao regular queelles teem sido sempre bem tratados pelo 
seu commandante. 

0 Sn. marqcez de Caxias' — E' uma verdade. 
0 Sr. Jorim : — Sio tratados de uma maneira beni- 

gna. Porque razao, pois, o poder moderador niio ba dc 
estender a mesraa g aga a estes desgragados, que nao 
teem lido o patrncimo de ninguem? 

0 Sr. marqufz de Caxias : — Apoiado. 
0 Sr. Jobisi: — Por que razao estes dous ou Ires in- 

dividuos (nao sci mesmo se sao mais), estes desgragados, 
que, pdde-se diier, nada fizorao em compnragao de ou- 
lros que alargaiaO a mao no crime, e que la estao go- 
zando de bonrase dignidades na provincia do Rio-Grande 
do Sul, com grande dfir e desgostos dos Icgalistas da pro- 
vincia, daquelhs quo os venrcrao e obrigarao a voltar ao 
gremio da legalidade; por que razao, digo, estes dous mi- 
seraveis baode (star ainda solTrcndo na fortaleza da ilha 
das Cobras? 0 que pego 6 que haja para com estcs a 
mesma justiga ou a mesma comiscragao quo jd houve 
para os seus coirpanbeiros e o seu chcfe. Estou persua- 
dido de quoo Sr ministro, sc tivesse conhecimento deste 
facto, ha mais tempo leria attendido a dies e impiorado 
o seu perdao. 

0 Sr. jiarquez de Caxias: — Apoiado. 

0 SR. PARAjAGUA' (ministro da jnstifa): — Pedi 
a palavra para ossegurar ao nobre senador queo gover- 
no tomara na devida considcragao as obset vagScs quo 
S. Ex. acaba dc fazer. Examinarei o facto, e, conforme 
as circurastanciasde que elle se aclmr revestido, terei de 
propiV a medida que juigar mais Conveniente, n.lo po- 
dondo de modo algum cnxcrgar nas obs.Tvagoes do no- 
ire senador se qrer um reparo sobre o cxercicio do poder 

moderador (npniados), exercicio que e iivre, que epic- 
no, e, como uma das mais beilas prerogalivas do cbftfc 
doeslado, sempre se manifesla da maneira mais conforme 
rom •lios int»'losses da sociedade. (Apoiados.) A cle- 
mencia do poder |ue se aclia na cup<»la do cdificio so- 
cial o inexgolavel; aquelleS que se achao cm nrcumslan- 
cias do merecc-Ia nunca recorrOrao cm viTo a esse poder. 
(Apoiados.) 
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0 SR. DANTAS ;—Vou fazer al^nmas rcflexOes acerca 
do relatorio do Sr. ministro da juslica. Nao enlrarei na 
cifra quo S. Ex. pede para dirigir a sua reparli^ao; con- 
(io muito nas luzes e na prubidade do S. Ex., c quo sera 
mutto oconomiro a respeito dos dinlieiros puldicos. 
S. Ex. sabo muito hem quo o cslimo baslanto para fazer 
opposicao ao sou minislerio; nao faco mais do quo omit- 
tir minba opiniiio acerca do rertos lopicos do sou rclilo- 
rio, com cs quacs cu niio combino. S. Ex. tomata mi- 
nhas roflexues na consideracao quo nicrecercm. 

A primcira rcflexSo quo lenlio a fa or 6 acerca das 
causas quo S. Ex. aprcsontou no sou relatorio a icspeito 
da carcslia dos g-neros. S. Ex. disse quo para cvilar ou 
melliorar a sorte da populacao menos abaslada, quo torn 
falla do meios, acliava necessaiio: 1°, que so empregasse 
c.crta quanlia cm obras publicas ou cm trabalhos, para 
occnparem-se braces; 2", quo so combalesse o monopo- 
liodos generos alimenlicios; 3°, que so estabcleccsscm 
escolas. Enlondo que S. Ex. quando falla aqui dees- 
colas nao sao cscolas do primeiras Ideas, sao escolas 
agricolas. 

() ha. ministivo ha JisTigA: — Escolas pralicas e 
proflsslohaes. 

0 Sa. Dantas:—Entendo que a respeito da careslia 
dos generos ha urna causa proxima ou principal, e ha 
causas remotas c concurrcnles. Ku nao considero nenhum 
tlesles meios quo aponla S. Ex. como remedio para 
obviar a fome; entendo que a causa proxima ou princi- 
pal da careslia dos viveres e a ociosidade, a falla de tra- 
balho. 

dado que enche as nossas ruas e que conslitue uma 
verdadeira chaga no estado. 

Ja que fallo da mcndicidadc, que tem por causas a pte- 
guica ou a falta de trabalho, i>ermiila S. Ex. o Sr. mi- 
nistro da jiislica qne cu faca algumas redexOes acerca 
dessa mcndicidade ou genero do industria, quo vai em um 
progresso espanloso no nosso paiz. Tcraos em nosso paiz 
quatro cspecics do mcndicidade, que sao qualro cancros 
qne nos roeni; a l" a mcndicidade individual, quo 
Ijjnua cssa lurba do vadios que enchcm as ruas, inva- 
dem as casas e os adros das igrejas; ali5 os proprios colo- 
nns a-bao mais reenrso na mcndicidade; i melhor, cm 
uma grande mdade e em um paiz onde ba uma caridade 

trabaUiai ' " ^ dC POrl1 em p0rta 110 I116 ir 

Creio que em uma das leis do orcamenlo ha uma quota 
marcada para uma easa de mendigos, assim como vem 
lambem outra para um hospicio de militares invalidos; 
e cu nao sei a razao por que o governo nao tem pedido ao 
corpo legislalivo meios para promovcr uma inslituicao 
tao util. Eu disse quo havia quatro especies de mendici- 
dade: temos a mcndicidade individual, de que ja fallei 
temos a mcndicidade religiosa, tcmos a mendiddade po- 
liltca, e finalmentc a mendicidadc adminislrativa. 

A mendicidade religiosa consisle cm andar uma chus- 
ma de pedintes de porla em porta, armados de vara, 
capa e bolsa, pedindo esmolas para sanlos, para fes- 
las, procissr.cs, etc. UiraV. Ex. que nao sc podo cohi- 
, r ,

1
s,0■ acho 9ue se pOdc; qual o estado que se diz civi- Usado que consinla andar uma alluviao de peraltas de 

porta em porla a pedirem e a multarem o povo em nome 
11. • 11.trio n il.... .a f -< . ... S. Ex. sabe que e n um paiz de escravidao despreza-se dc Dens e dos sanlo^rEstesTeSs"1 XprnisT® 

o traballio, julga-se que clle e umcamcnte parlilha do eslas festas, nao devcra sabir das uortas da W ' 
escravo; i um prejuizo que pesa na nonuluciio livret aa rnnsas ./.   .p Ja 1?reJa> as i .) n i ^ w |/<xiiiiiia uu 
escravo ; e um prejuizo que pesa na populucao livre; so 
cnlramos no seio da fannlia notamos este prejuizo; tudo 
devo ser fcilo polos escravos; se entramos nas reparlicGes 
publicas,e notamos quo lal empregado nao cbega a boras 
marcadas, ouvimosa resposta: « Nao sou escravo.. Jul- 
ga-se, pois, quo a pontualldade e o trabalho sao aunica 
parlilha do escravo, persuadem-se que trahalhar e ser 
escravo, quando o ser csrravo consiste em trabalbar wiiaiait. t-iu luiuamar . pannauo de um conviie tl-i llimo ™ 
para os oulros. Entendo, porlanlo, que « obrigacao rigo- para Ires dias de illuminacSo: um ^"teTlM 
rosa do governo con,hater cssc prejuizo; com um lal nre- camara mumci.cl nno J" 
* ' l  -lux V vuii^a^siu n^i) 
rosa do governo cornbaler cssc prejuizo; com um lal pre- 
juizo podia-sebem dizer queos escravos, que conslituem 
uma lerceira parte da populacao, prodoziio para duas 
partes da populagSo livre consumir; arabado o trafico 
devia diminuir o numero dos escravos, e por conse- 
quencia os viveres: eu entendo que um dos meios mais 
proficnos d cornbaler esse prejuizo e remover tudoquanto 
possa animar a ociosidade. Um dos meios i a iscncao 

   v... jysjimo vju, »i.l t Jil Jig 
cousas sagradas s6 podem mcrecer todo o respeito e consi- 
deracao quando sao collocadas em scu verdadeiro lo^.ar. 

Quanto a mendicidade polilica observa-se o mesiiKr as 
eleicOes e festas nactonaes sao outro mcio de imp,',/ ao 
povo: que qucrcm dizer tresdias de festa e illuminacSo 
pela independencia do Brasil c independencia com Por- 
tngal!! I E as vezes este vexame ue tres dias vem acom- 
panbado de um conviie da Ulma. camara municipal 

— •— ■ i'v." ujii «/v»n»iiu uji xuma. 
camara municipal, que merece lanla consideravao deseus 
municipes, nao imporla um mandado cxpiesso? Esque- 
Camo-nos, pois, que fomos colonos, o colonos de uma 
nacao cuja forga nao nos pdde trazer receio. 

lemos ainda a mendicidade adminislrativa; esta tevo 
prim ipio este anno: dclegadnse subdelegados andarao 
de poita em jwrta tirando subscripcoes para arcos e corc- 
los, e agora ouvi dizer que se pretends proceder a outra 

1*1 rx/xn/x ««— '. p, f ce islo e assim 
, . V" , 1 u a ios, e agora ouvi dizer que se pretende do recrn.amento a toda a populagao que esl.vesse no j snbscripcao para um inLiluto agricola. Se islo e assim 

contr,0' 16 F0"7 COm- 0 e 0r'a n0 tcmos a mendicidade adminislrativa estabeRcilbi, e co™ 
mu u» v Vg povoagCes, onde ord.nar.amenta ha t.nuamente em accao. e entSo sera esta a mais vcxatoria vaillos S(5m officio ou cmprego util. pela coaccao que a bade acompanhar. 

Em scgnndo logar estou convencido de que, se o go- Ora, agora permitta o nobre ministro que eu faca uma 
verno dossc nlgumas insiruccOes aos presidenles de pro- observagao acerca dc um aviso expedido por S Ex 
vincia para que insinuassem as assembl^as provinciaes a S. Ex. era sen rclalorio o se^uinle : 

m.S'S.'"''''0', T ' P;' 1'J Jt novemlro Jo anoo p.„.Jo lol 

para as oulras, sem ossa careslia que pesa snhrp . r • i . , z . luI,,a
t
r onions in- 

! i ,nor . nm lorrx.xjrtx p r-.p . r. i • . , a I,0~ dividuo algum subdilo do iiupono sem previa e especial pulacao; em terceiro logar repnm.r cssa av.dez de em- licence do governo. fE note hem o scnado.) Conlinua o 
prcgos publios, nao os promovendo lodos os annos sem Sr. min,s,rob:- Alcm de tudo parece.,-mo inconstilu- 
nocess.dade como meios governat.vos; em quarto, niio cional a „bri?aCno imposts aos qua desejavao segnir a 
'lerramando a populacao ossa piofusSo de gracas, a sa- |,rofiss5o ecrlesiastica. . . 
bev: dfi babilns, de cnmmendis e do lilulus, quo au-1 Seiiliorcs, eu prolesto contra esta proposioao nne mn 
■r'niemiU) a fatui.lade e fazera esquecer dos verdadeiros : parete scrattenlaloria dosdireilos de soberania naHo, / 
meios dc as mcrecer; quinlo, reprimindo essa mendici-1 Eu acho qne V. Ex com este aviso ofTendeu a um di- 
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reilo magestatico do que todos os cliefes das nafdcs ca- 
Ihoiicas ^ ::iao de posse. Desde Constaollno ate Ijoje sem- 
prc os reis do Portugal tiverao o direito de regular o 
numero de ecclesiaslicos que podia comportar o reino, c 
nao so reis de Portugal, oomo era em direito commum, 
conserviio lodos os monarchas desde Constantino ate 
lioje para conciliar as necessidades da igreja com as obri- 
gacoesque team seussubditos cqntrahido com a sociedude 
civil. So \. Ex. compulsar os codlgos Tbeodosiano e 
J us I i n ia no, verdadei ras compilacues das novellas e ditos 
dos imperadores romanos, encontrara essa medida contra 
csso recrutamento indefinido dos bispos, que tanto con- 
correu para a queda do imperio do Orienle; sendo ell'e 
invadido polos barbaros, virao os imperadores os sens 
subditos correrem para as igrejas e conventos para so 
subtrahirein a defesa do eslado, e portanto obrigados 
a engajar barbaros contra barbaros. 

Foi, portanto, uma das causas principaos da queda do 
imperio do Oriente. Sem offensa alguma do poder da 
ordem, e so com referenda ao estalo civil quo soffria 
alteraeao, prohibirao os monarcbas o numero indefinido 
de padres, c scm offensa as crenpis religiosas, que cada 
um podia couservar livremente, reprimiu-se apenas o 
giandc numero deordeuacoes, que uullificavao obrigacoes 
conlrabidas. Os mesmos theologos teem feilo dilTerenca 
cntre sacramehto puro e Sacramento mixto ; o baplismo, 
a confirmacao, a penilencii, etc , sao puros, siio per- 
millidos a cada um, conforme a sua conscicneia, estes 
sacramentos nao teem relacaoalguma com o eslado civil ; 
mas o casaraento, a ordem, leem relaQaocomo eslado 
civil. 

0 casamenlo cslabelece o direito de paternidade, de 
heranca, do tutelae curalela, etc., a ordem subtrabe os 
padres a muilas obrigacoes na socicdade. Nocasamento ba 
um conlrato do que resuita muitas obrigafues,todas tera- 
poracs, com quo a igreja nadatem aenlonder. 

Foi o concilio triJentino, antes disto nao, quem ar- 
vorouas igrejas em carlorios, e us parocbosem tabelliaes; 
antes disto os chrislaos faziao seus contralos em logares 
publicos ; entao Carlos Magno, porque nom' sempre 
bavia essa publicidade, determinou em uma das suas 
capitulares que aquelles que fizessem os seas contratos 
setiao obrigados a irem a igreja para receber a bencao- 
como meio de publicidade, penado acoutes; mas a falta 
itio annullava o conlrato. A igreja, porom, recommen- 
dava essa formalidade como um acto pieiloso, mas nao o 
annulIava;s6 dopois do concilio tridentinofoi que se deter- 
minou que os casamentos seriao celebrados pelo parocbo 
em facie ecclesiae e peianle duas testemunhas.sobpena de 
nullidade. Enlao, em presence desta disposicao do con- 
cilio , os Iheologos, contra as disposipoes anteriores 
de muilos papas, trocarao a cmmaranbada questao de 
materia e forma e forma e materia. Se V. Ex. ler al^uns 
theologos, comb Bergier, ha de ver que uma das razfies 
apontadas e que o concilio fez islo a pedido dos reis para 
portermo a frauile'nos casamentos, e se foi assim o po- 
der civil pode separar o conlrato quamlo for desua von- 
tade ; aquillo que se faz por voutade do poder civil 
pode desfiizer-se por sua vonlade. 

\oltando, pois, a questao de niarcar o numero dos 
ecclesiaslicos, entendo que V. Ex. nao devia terdesislido 
desse direito, que os seus anlecessores sempre reconbe- 
corao. Aunca marcarao um numero certo e delerminado, 
mas permitliu-se aos prelados diocesar.os oordenarcm 
quantos fossem necessarios, conservando sempre o di- 
reito de reprimir o abuso quando se desse. Cbamo, 
pois, a attenpao de V. Ex. para isto. 

Ets a ontra rclloxao que ou tenlio do fazcr a V. Ex. 

Eu desejava que V. Ex. me dissosse uma cousa: pre- 
lendt o govcrno toierar que os bispos neguom ao monar- 
cbao direito de padroado ? Cousta-me quo o bispo de 
S. Paulo, a prclexto de nao haver clorigos habilitados, 
e isto creio que ba 10 annos  

0 Sn. visconde ub Jequiiinhonha Apoiado. 
0 Su, Dantas : — — nao tern feito concurso c 

aprcsentap.To para os parcchoi permanenles, como 
manda o concilio tridenlino. E V. Ex. nole quo, rodea- 
do aquelle preludo de jesuitas, trapistas e lazzaristas, pa- 
rece islo antes um systema. N, anno passado mostrci ao 
Sr. marquez de Olinda, e creio que. li, alguns artigos de 
um folbeto anonymo escripto em Caracas [tor um [ladre 
laz?arista,que nogava ao monarcha o direito de padroado, 
assim como laxava o placet imperial do manifesUi 
usurpacao e violencia aos direitos da igreja. Combine, 
pois, V. Ex. essa doulrina como procedimento do bispo, 
e lire a conciusao. 

Neste sentido, e a prelexto de nao haver padres capa- 
zes para serem parochos, vai o bispo do S. Paulo con- 
servando as igrejas em inlerinidade; sabo V. Ex. 
que isto e contra o concilio tridenlino, e contra o di- 
reito canonico, e contra o direito que tem o monarcha 
de collocar nas matnzes prelados da sua escolha e cou- 
fianca, direito que Hie e conferido pela constituicSo. 

feem parochospermanentes iiilo e possivel que asigrejas 
possaoserbem admioistradas; opadre encommendadonao 
pbde ter o zelo necessario pela sua igreja, procura des- 
fructar as suas rendas, niio se importa com as ruinas do 
lemplo e ve a cada rnomento a privacao de um beneficio 
provisorio; este estado e alimentado por uma cspecic de 
simonia, pela necessidade que teem os parochos dopaga- 
rem provisoes annuaes as sec.retanas episcopaes e mais 
precalcos que podem tirar da depoudencia dos paroclios. 

E' necessario, pois, quo o governo nao consinta nesto 
escandalo, de contagioso exe-mplo. 

0 Sr. viscoxije de Jequitimioxiijv : — Ja o bispo do 
Pernambuco fez o mosmo. 

0 Sii. Dantas ;—E' dessas condesccndencias que se 
foz um direito adquirido; e o governo se ha de ver obri- 
gado a usar do modidas fortes, quando pbde corlar o xnai 
c prevcni-lo era tempo. 

0 Sn. visconde de Jequitinijonha :—Apoiado. 
0 Sr. Dantas: — Porventura nao cstii em i nteiro vi- 

gor 0 alvarii das faculJades? 
0 Sa. visconde de Jequitixuoniia : — Cerlamente. 
0 Sn. Dantas; — Foi um crto o ter-se acabado com 

o tribunal do conscioncia c orilens,de quese servia o mo- 
narcha para execular as suas ordens,quando crao cxecu- 
ladas pelos bispos o bavia ndles mulivos de conscioncia; 
essa lei, creio que de 18-27, m.andou quoos bispos, como 
mciode maior acerto, apresent.assem tres individuos,para 
o governo cscollier um, na forma alb aqui praticada; 
nao revogou o alvara das faculdades c neni o aivara de 
12 de juulio ou de julho de 1802. Como b, pois, que al- 
guns bispes, segundo me oonsla, ate rosistem aeollaialo do 
escolludo pelo monarcha o escolhido cm lista tripiice 
apresentada pelo bispo?Toleraurn rninislro da corba que, 
sejaqual for o molivo queseallegue,seabra um exempio 
lao perigoso? A collafao, que e um acto todo temporal, 
um acto de posse, nao pbde o governo mandar que um 
outro prelado a de? E,so ainda assim liouver da parte do 
dioccsano obslinagao as ordens do governo, nao pfide csle 
suspcnder-llie todas as temporalidades e alb manda-lo 
processsar, sc ainda foradianlo a sua dcsobedtencja ? Pa- 
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rece islo grande durm do minba parle, mas note o senado 
rrue ha mais de 10 annos tern o bispo do S. Pauloilludido 
o direilo do padroado da corda do Brasil o estaheiecido 
um excmplo de formal desohodiencia; o qucr elle ser 
obedecido polos prelados sens subaltcnios ? Senhores, os 
males nue vcm a um oslado dolles sao scmpre causa os 
goveruos fracos. 

Vamos a oulro objeclo. 
Senhores, eu creio (juo a marcba quo se segue quan- 

do um delcgado da Santa Sd chega a esta cdrle e a se- 
guints: o delegado da Santa Se envia a sua bulla de no- 
meacao ao ministro da jnstica; se nella nao vem dis- 
posicao offensiva aos direitos darac;3o,o governo conce- 
de o beneplacito imperial; so, porem, nella ha condicues 
offensivas aos direitos da corda, o ministro avisa ao de- 
legado da Santa Se quaes as disposigoes que o governo 
nao pude aeoitar;se o delegado da Santa So annue as ob- 
servagfles do governo fica este com a reversal do dele- 
gado da Santa Se e envia-lhe a bulla com o beneplacito 
regio, e, se nao annue, o ministro lica com a bulla em 
sen poder como sequestrada ate (juc ellc annna, consulte 
a Sanla Sd, on pega os sous passaportes; creio que esta 
era a marcba seguida am Portugal. E' ncssa occasiao que 
o governo do paiz deveria enlender-se com o intcrnuncio 
apostolico desta cdrte acorca da tabclla do nuncialura, 
pondo a abrigo os sous subditos de exacgoes vexatorias. 
Estas reservas da Santa Se, que so nao acbao apoiadas 
porconrilio algum, fazemuma grande pane dassuas ren- 
das; ejii rjucpor fraqueza dosbisposecondescendenciados 
rcis forSo ellas eslabelolecidas, esforcem-se os cbefes das 
nagOos por torna-las menos pesadas a seus subditos. 
I)izem-mo que para dar-so uraa dispensa na secretaria da 
nuncialura proccde-se a uma cspecie do inveulario, pe- 
dom-se informagoes, so porvontura o pretendente pbde ou 
nao dar maior somma de dinbeiro. Eu creio que reparti- 
gao alguma ecclesiaslica pode rece.ber dinbeiro por actos 
deseu oflicio sem lei que lire marque umatabella, e que 
lire permitta, alias commoite uma simonia, porqnanto 
Jesus Christo disse ; « Dai de graga o que reccbestes de 
graga •; e, so o parocbo, o bispo, o nuncio, recebem di- 
nbeiro nos logares onde scrvem, scm que o poder civil 
ordono que so pague, commelte uma perfeita simonia. Em 
Itoma poilem elles exigir o que Ihes determinar o papa, 
porque reuno os dous poderes ; mas, fura de Iloma, nao 
pbdo o delegado da Sanla Se forgar os subditos de uma 
nacao a que Ibe paguem tanto por tal concessao, sem ex- 
pressa aunuencia do poder temporal, alias commeuerao 
verdadeira simonia, excepto se a exigencia versa sobrc 
cousa temporal, por excmplo, sobre passaportes ou ou- 
tros actos da mesma naturoza. Talvez esta minba opi- 
niao parcga excenlrica a alguem; eu citarci aqui um offl- 
cio dirigido pela socrclaria de estado de Portugal ao nun- 
cio apostolico, arcebispo dc Nicomedia. no qual se prova 
quo os reis de Portugal nunca consenlirao quo a nuncia 
lura cm sua secretaria exigisse ou allerasse os emu u- 
menlos contra a lei e costume do roino. Eis o aitigo do 
oflicio : « Igualmente nao dcvcra V. Ex. allerar a let 
e costumes dos povos; nao deveraS os juizos e officiaes 
da legagao levar maiores salurios e esportulas do que 
justamento costumao levar nos auditorios desta cdrte. ^ 
na ospedigtto dos despachos de justiga e de graga se 
doverad observar as taxas eslabelecidas, evitando-se to 
da a occasiao de queixa e escandalo ; tambem manda Sua 
Mas:estado lembrar a V. Ex. que deve nomear promolor 
naclonal como so costnmou ate agora. » Oflicio da secre- 
taria de estado de 14 de junho de 1744. 

A reversal do nuncio fui a segumte : « Suppjico 
Y. Fx. de assogurar a Sua Magestade que aveneragao quo 

professo a sua soberanapessoa mo trara sempre a glorio 
do ser pontualmento obediento.» Iloje por enlre nbs naa 
se fiscalisa o quanto so exige, e os subditos brasileiros 
nao teem recurso algum. 

Nada mais tenbo a dizcr; e pego ao Sr. ministro da 
justiga de perdoar ter-lhe roubado algum tempo, e des- 
tas minhas reflexoes acoite o que acbar conveniente. 

0 SR. PARANAGUA' (ministro dosnegocios dajusli- 
fay,— Sr. presidoule, por defercncia ao nobre senador, 
que se dignou de fazer algumas reflexoes sobre o relatorio 
dos negocios que correm pela minba reparligao, direi 
ainda alguma causa. 

Fallou o nobre senador sobre as causas da careslia dos 
generos alimenticios; bem v4 o senado quo eu nao pode- 
ria tratar deste assumpto no meu relatorio, senao rauito 
accidentalmenle, como uma das causas indirectas dos cri- 
mes; nao pretendi apreciar esse facto social em todosas 
suas relagoes, considerando-o debaixo de differentes as- 
pectos e pcrscrutando todas as suas causas; falleimnito 
perfunctoriamente, e por rsso nao entrarei nessa diseus- 
sao, nem mesmo devo rojeitar as causas que forao adi- 
cionadas pelo nobre senador aquellas que apresentei no 
meu relatorio, como detorminando a earestia dos generos. 

Eu as aceito, concordo em que a ociosidade seja uma 
dellas,que e dever do governo, pelos meios a sou alcance, 
procurar cstirpar essemal. A ociosidade, qne contribue 
para a dcficiencia da producgao, e tambom uma das causas 
mais poderosas dos crimes. 0 bomem ocioso esta a porta 
de todos os vrdos, e os vicios gradualmcnte o hao de ir 
impellrndo p ira os maiores attenlodos ; portanto, o go- 
verno deve empenhar-sc em combate-la por todos os 
meios a seu alcance, honrando e promovcmlo ao mesmo 
tempo o trabalbo que, como o nobre senador observou, 
enlre nos acba-se um pouco menos prezado, cm conse- 
quencia da escravidao. 

0 bomem pela sua primeira falta foi condemnado ao 
trabalbo, mas cssa condemnagao, longe de abale-lo, de 
avilta-lo, i a causa do seu maior desonvolvimento, e o 
meiu de pur em accao e dar vida ao principio da perfec- 
tibilidade, que faz parte da sua naturoza. 

Entendeu o nobre senador que um dos meios de ob- 
iar a carestia dos generos era isonlar do recrulamento 

as populagoes agricolas, e faze-lo pesar com mais vigor 
sobre as populagoes da cidade. 

0 Sr. visconde de Jeqditinuonha: — Onde ba mais 
ociosos. 

0 Sr. ministro da justica: — Se o corpo legislativo 
entender que 6 conveniente dar essa animagao as classes 
agricolas, nao serei eu que me opponha, mas de ma- 
neira tambem quo nao vamos difiicultar os meios de se 
preencber as fileiras do cxercito; mesmo na execugao 
do recrulamento as autoridades respedivas teem sempre 
muila conlernplagao para com os individuos que sao labo- 
iosos, que se occupao em qualquer prolissao ulil, e ainda 

mais para com aquelles que se occupao da lavoura, que 
eslao de alguma forma adslrictos ao solo. Custa muito 
arrancar o individuo do sous lares, dos campos da sua 
cultura, para dar-lbo uma proflssao como a das armas, 
qnludo elle 4 applicado ao trabalbo; e scmpre uraa 
considcragao quo se leva em linba de conta, e que, se 
nao constitue uma isengao legal, nao se deixa de attcn- 
de-)a muilas vezes para o mesmo elleito. 

Me permittir.i o nobre senador que nao o acom- 
patdie em oulras consideragoes com que desenvolveu a 
sua tbeoria da mendicidade, dividindo-a e subdividin- 
do-a em individual, roligiosa, adrninistraliva e creio 
quo ate politica; quanto a mendicidade administrativa, 

76 
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dero sempre declarar ao noLre senalor one o oovcrno 
nunca esteve, que nao esia dlsposto a exeree-la f 

0 Sr. Da.mas :— Apoiado. 
O Sr. ministro da JusncA: - .... nem ha de constar 

ao nohre senador que o governo influisse nor meio do 
sens agentes nessas subscripgoes espontaneas, a que na- 
recen alhidiro nobre senador,ea que se procedeu para ma- 
nuestagao do jubilo popular, em uma orcasiao lecaiite 
nos festejos com que os povos da c6rte do Rio de Janeiro 
e das provincias acolherao a chegada do seu soberano ■ o 
governo nao tevea menor parte ; Sjustiga que o nobre 
senador nao pude negar por forma alguma a essas oo- 
pulagges; OS lactos fallao tao aito, fox [ao estrondoso o 
ernbusxasmo, que repercutiu por todos osangulos do im- 
perio, quo en nao precisarei exhibxr qualquer prova a 
este respeito. Os presxdentcs tiverao expresses recommen- 
dagoes do governo, e na corte muito de proposito nos 
abslxvemos de tomar a inniativa nesses festejos popula- 
tes ; entretaato as manifestagSes se derao com a pomna 
e grandeza digna do objecto. 

Quanto as subscripgoes para os institutos agricolas, sao 
actos tao espontaneos, e cousa de tao grande utilidado 
para a mesma classe daquelles que so associao, quo eu 
nao vejo raotxvo de eeusun, senao de louvor, na anima- 
{ao que da o governo a taes institutos. 

Fallou o nobre senador de um acto do governo revo- 
ganao a portam de 19 de novembro de 1834: aconse- 

0 Sr. Dahtas:—Nao sou capaz de aconselliar a 
V. Ex.; fiz uma re3oxao. 

0 Sr. ministro da justica : — Mesmo quo desse am 

"cama6 a0d SU- 1,13,1,3 6 pela p0sisSo <'uo "a 
visso nm^ nT 3' m razao Para d1"3 « nisto visse uma onensa on raotivo de desdouro. 

r.n?„StR'- DasiaS: —EmiW minha opiniao. pdde ser que esteja enganado ; nao aconselhei. 
0 Sr. 0, Maxoel : — Porque nao? 

ninguem. ' ~ I>0r<1U8 n50 S0U consell'eiro de 
0 Sn. D. Manoel ; — Essa e boa. 
0 Sn. ministro DA jusngA: —Disse-me o nobre se- 

ador que nao desislisse assim de uma das preroealivas 

SlveTd'T3, d0 I,0'Jer lem inquls- 
oodem nmre 0 I prescrever 0 numero de subdilos que podem tomar ordens ou seguir a proflssao ecclesiastica. 

ligido3"' Dastas : — 0 que nao tern nada com a re- 

n-de t: mrTR0 DX nobre senador nao P tjesconhecer o pnncipto em que me fundei na re- vogagao desso acto, nao pddc desconhecer como princi- 
p.o verdade.ro o da liberdade das profissoes c das in- 

1140 i"11)0rta a "ogagao do direito 
blico! It nlentemenle quando interessao ao pu- 

0 nobre senador dovia reparar quo essa port™ quo 
tovogada por mira nao regia em todo o imperio, era 

uma excepgao, uma excepgao odiosa para a diocese do 
tiio do Janeiro, que nao devia flear em prior condigao do 
x]ue as demais xlioceses tlo imperio. 

0 Sr. D Manoei.: —Bastava isso para justificar a 
poitana de \ . Ex., al^m do principio getal. 

.en^rt; 3Ilr'ISTR0 03 tosrigA :— Note lambom o nobre senador quo essa portana, que rigorou ate o men mi- 

nisteno desdo 1824, foi dictada por circumstanclas es- 
peciaes, que ja passamo, e que nao Iratava, comosuppoe 
o nobre senador, simplesmente da presoripgao do nu- 
mero; o governo era ouvido para a admissao do qual- 
quer mdmduo que queria lemar ordens sacras... 

0 Sr. Dantas : — Ah I isso nao. 
0 Sr. .ministro da justica:—.... nao tinha simples- 

meiue de prescrever o numero de sacerdotcs quo a igreja 
fluinmense podia admitlir, era ouvido sobre a admLL 
de cada individuo. 

0 Sn. Dantas De cada um ? 
0 Sr. D. Manoel Sim. 
0 Sn. ministro da josngA :— Bom ve o nobre sena- 

, dor que semelhanle estado de cousas, tolerado ale enlao, 
nao collocava a igreja lluminenso em uma posigao muito 
airosa,^ qxio o ministro da coroa quo revogou essa nor- 
tana nao pode incorrer em uma censura. 

0 Sr. D. Manoel; - Pelo contrario, e digno de todo 
o louvor. 

0 Sr. ministro da jusxigA :— 0 nobre senador pare- 
ccu, pelo menos no desenvolvimento do sna argumenta- 
gao, entender quo se tratuva da ailmissao do individuoS 
aosconventos, as ordensrcligiosas; eoousa muito divcrsa. 

0 Sr. Dantas : — Nao, sonhor. 
0 Sr. ministro da justisa Entao, como agora, o 

governo nao podia prescindir do direito de ser ouvido 
na admissao de novigos, que nao se devo effectuar sem 
autonsagao Mia. 

0 estado nao pfide ser indifforente a inslituigao das 
congrcgagoes religiusas, pelainiluencia que esercem, pelos 
bens ou pelos males quedellas podera rosullar em maior 
escafa. As raesmas razoes nao militag a respeito daquelles 
quo dosejao abragar o estado sacerdotal, como o rnais 
compativel com as suas inclinagCies; o governo entendeu 
quo so devia deixar noslo caso uma amplitude maior a 
vocagao do cada individuo, uma vez quo dahi nao resul- 
tava inconvenienle algnm, uma vez que esta era apratica 
admittida em todas as outras dioceses. 

Perguntou-me o nobre senador se porventura cu en- 
tendia quo o governo, fundado no direito de padroado... 

0 Sr. Dantas: - Perguntei a V. Ex. o que bavia o 
governo resolvido acerca da rccusa do bispo de S. PauJo 

0 Sr. ministro da justica: — Perguntou o nobre se- 
ll,u ox o que tem terminado o governo acerca do proce- 
umento de alguns bispos que parecem desconhecer esse 
i xrex o. 0 dxiexto do padroado niio e posto em duvida, 
nem mesmo me consta qxxeo tenha sido, por alguns dos 
venerandos bispos do imperio. Dxi-se, e vcrxlatlo, o facto 
x e o bispo de S. Paulo nao ter posto as freguezias a con- 
curso, con forme as prescripgues tridcnlinas; masobispode 
81 aulo e baxtantc illnstrado e prudente paranflr em<ln- 
vxda aquxllo que nao se con testa, o direito de padroado, da 
que 0 estado se acfla na posse nao inlerrompida depois ^ 
nossa independcncia. ham   .- IJlllauepois . , , . nau liiierromr 
nossa independencxa, bem como cstxvera a coroa n'"- 

pcchj6 de Iran's rnCslo.'6 1 llOUV0' POr aSSim diZ"' Umacs* 

0 Sr. ministro da justica; — 0 direito de padroado 
quo gozava a coroa portugueza naturalmento trans- 

Utm-se a do Brasil, o mesmo pela consliluigao do im 
peno, art. 102 | g.0.,. 

0 Sn. Dantas : — Apoiado. 
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0 gR. ministro da Justica quaado houvesse 
aliuraa duvida sobre a transmissao desse direito. o go- 
venio tcndo a faculdado do prover oi benefieios vagos, 
nomcar os bispos, etc., e carregando com lodes os onus 
da sustcnlacao do culto.tinha necessanamonte um direito 
equivalenle. 

0 Sr. D. Manoel : — Ambos teem o sou direito; 
tanto o poder espirilual como o poder temporal. 

0 Sr. ministro da justica;—0 bispo de S. Paulo lem 
procurado molivav o sou procodimento por oulras con • 
sideracdes quo nao cssa, e o govcrno torn condescendido 
com aquelle venerando prelado. a.lento o cstado cm quo 
so acha sua diocese; maselle nao se rccusa absolutamen- 
te, e apenas uma questJo de tempo; em c.rcums anc.as 
mais felizes para aquella diocese as prescnpcAes tnden 
linas hao de sor ngorosamente observadas a este res- 
peito, e nao havcria razao para que as freguczias nao fos- 
sem postas a concurso, quando o mesmo nobre senador 
reconbece que o concurso d uma necessidade presenpta 
pelo concilio de Trento; portanto, o bispo que rosis- 
tisse nao oflendcria sd as leis do ostado, senao tambem 
as leis da igreja. 

0 Sr. D. Manoel ; — 0 bispo do S. Paulo e um ho- 
mom do bem inquestionavelmento. 

0 Sr. ministro da justica: — Quanto ao bispado de 
Pernambuco, 6 verdade que o rcspectivo prelado lem 
deixado de p6r a concurso as freguezias vagas por mo 
tivos quo nao julgo procedentos; o governo considera 
esta queStSo para resolve-la de um raodo mars conve- 
niento. 0 govcrno enlendeu quo nao devia proceder com 
todo o rigor logo no principio ; enlendeu, em attoncao 
ao caracler respeitavel de uma pessoa colocada era 
tal posicao, quo essa rtductancia mal fnndada po Pa, 
devia mesmo, coder opportunamente aos conselhos da 
razao esclarecida. Nosse senlido o men honrado ante- 
cessor dirigiu-se ao venerando bispo do Pernambuco 
sobre a quostao do vigario da freguezia de Nazareth, in- 
sistindo quo fosse collado o individuo nella apresenlado. 

Tambem mo dirigi ao bispo de Pernambuco, e aguardo 
uma resposla satisfactoria desse prelado, esperando quo 
die, mais bem avisado, nao procure suscilar conflictus 
entre poderos quo devem sempro marcbar em liarmonia, 
como nnporta igualmente ao ostado e a igreja, conver- 
gindo para o mesmo Cm. 

0 Sr. D. Manoel {com ironia): — 0 verdadeiro & 
mandar rosponsabilisar um ompregado de 80 annos. 

0 Sr. ministro da justica: — Da prudencia e da mo- 
deracao desse digno prelado espero que tudo so conclua 
do melhor modo, e enlao as freguezias vagas serao pos- 
tas a concurso. Jd so Ihe teem feito rccommeudacOes nes- 
te senlido ; mas, se conlinuar infelizmentc tal reluctan- 
cia, o governo lancara rniio dos meios necessarios para 
fazer com quo as leis do estado e da igreja nao sejao 
desacatadas por quem devo ser o primeiro a respei- 
ti-las e a propugnal' pela sua observancia. 

0 Sr. Dantas;—E que entretanto da exemplos de 
desobediencia. 

0 Sr. D. Manoel ; —Isso nao ii desobediencia, econ- 
sciencla escrupulosa. 

0 Sr. ministro da justica: — Quanto a tabella da 
nunciatura, a que alludiu o nobre senador, nao tendo 
havid'o alteracao, nada Ibe posso adianlar. 0 que posso 
dizer 6 iiuo nao tem liavido duranle o men minislerio 
nfraccao alguma das leis o dos usos recebidos aid o pro- 
soiite. 

0 Sr. Dantas: —V. Ex. psla bem certo disso? 

0 Sr ministro da justica :—Quando eutrei para o 
ministerio ja o muito digno internuneio apostolico so 
achava futiccionando; nao meconsta quotenha liavido al- 
gtima alteracao nos cmolumentos que lire competem pelas 
dispensas que da. Conflo muito no caracter sizudo o lio- 
nesto do venerando arcebispo de Athenas. 

0 Sr Dantas;—V. Ex. esta bem certo acerca das re- 
servas da Santa Se? 

0 Sr. ministro da justica : — 0 sen caracter o 
posicao elevadaquo ocoupa na hierarchia eeclesiastica sao 
sudicientes para tranquillisar o nobre senador, para ocon- 
vencer de que os usos c as pralicas ale agora seguidos 
nao recoberao nenhuma modifieacao, e quando houvesse 
de recebe-la, pelo espirito de caridade, pelo procedimento 
cavalheiroso do digno representante da Santa^Se, ndsnSo 
poderiamosesperar senao que essa modifieacao fosse toda 
era favor dos fieis. 

0 Sr. D. Manoel : — Ainda querem mais compli- 
cacdes. 

0 Sr. Dantas . — Com quem ? 
0 Sr. D. Manoel ; — Com a Santa SS. 
0 Sr. ministro da justica; —Julgo ter salisfeito ao 

nobre senador. 
Concluida a discussao, retirou-se o mesmo ministro 

com as formalidades com que fora recebido; e, posto a 
votos o artigo, passou com as emendas. 

0 Sr. fresidbntb deixou entiio a cadeira, que foi 
occupada pelo Sr. vice-presidente. 

ORCAMENTO DO MINISTERIO DOS NEG0C10S ESTHANGB1R0S. 

Soguiu-se, na presenca do Sr. senador ministro dos 
negocios estrangeiros, a discussao do art. 4° da proposta. 
que passou senr debate com as respeclivas emendas da 
camata dos depulados, 

PRETENCAO DE A. M. R. DE ALMEIDA TORREZAO. 

Passou-se a 2a discussao da proposicao da mcsma 
camara autorisando o governo para mandar pagai ao 
1° tencnte da armada Auguslo Maximo Uulao de Almei- 
da Torrezao os soldos que Hie forem devidos, com o pa- 
recer da commissao de marinlia e guerra. 

0 Sr. Ferreira Pbnna; —Sr. presidenle, cu deso- 
java saber a razao por quo i precise uma disposicao do 
lei mandandp pagar a um militar. Creio quo o governo 
esta autorisado para fazer taes pagamentos. Se mto hou- 
vor esclareciinentos que me tirem do esiado do duytda cm 
que meaclio a respeito desta proposicao, terci do votar 
contra ella, commcttcndo assim Lalvez uma injuslica in- 
voluntaria. 

Verificando-so nao bavor casa, nem quem livosse 
mais a palavra, o Sr. vice presidento declaruu cncorrada 
a discussao, e den para ordem do dia da seguinte sessao ; 

Votacao sobre a proposicao, enja discussao ficou en- 
cerrada 

Continuacao da 21 discussao da proposta do poder 
executive fixando a despeza e orcando a fecejta gcral 
do imperio para o exercicio do 1861 a 1863, com as 
emendas da camara dos deputados , 

E as oulras malerias ja designadas. 
Lovantou-se a sessao as 2 lioras e 5 minutos da tnrde. 
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sessiso 

EM 30 DE AGOSTO DE 1860. 

TRESIDEN'CIA DO sn. MANOEL IGNACIO CAVALCANT1 
DE LACERDA. 

Summario.— Expeiliente.— Ordem do din.—PretencSo 
de A. M. R. de Almeida Torrezao. Rejeicao. — 0rra- 
mcnto do ministcrio da marinba. Discursos dos Srs. 
Larao de Muriliba, minislro da marinba e Souza 
Franco. VotafSo. - Orcamento do ministerio da guer- 
ra. Discursos dos Srs. Jobim e minislro da guerra. 
Votacao. — Orcamento do ministerio da fazenda. Dis- 
curso do Sr. Souza Franco. 
A s 10 boras e 50 minulos da manha o Sr. president® 

abriu a sessao, eslanlo presentes 31 Srs. senadores. 
Lida a acta da anterior, foi approvada. 
O Sr. 1° secretario deu conta do seguintc 

EXPEDIEXTE. 

Um aviso do ministerio dos negocios da marinba, re- 
mettendo um dos aulographos da rcsoluciio da assom- 
Llea geral que manda contar a antiguidade dosofficiaes 
da armada e do respectivo corpo de fazenda que tiverem 
sorvido a bordo dos navios de guerra como pralicantes e 
pilotos, desdo a data das suas nomeafoes ; na qual re- 
solucao Sua Magestade o Imperador consente. —Ficou o 
scnado inteirado e mandou-se communicar a ouira ca- 
mara. 

Um offieio do 1° secretario da ramara dos depulados, 
jiarticipando que a raesma camara adoptou as emendas 
do senado a proposicao que marca penas para o crime de 
fnrto de gadovaccum e cavallar, e que vai dirigir a rc- 
soluciio, como seacba emendada, a sanccao imperial.  
Ficou o senado inteirado. 

Ficon sobre a mesa, para ser examinada e approvada, 
a foiha dos ordenados e gralificacCes que vencflrao no 
corrente mez os empregados da secrclaria e paco do 
senado. 

Comparecenio no decurso da sessao mais 7 Srs. se- 
nadores. 

ORDEU DO DIA. 
SubmeltiJa a votacao, por ter ficado encerrada a 2a 

discussao na sessao antecedcnte, foi rejeitada a propo- 
siciio da caniara dos depulados autorisando o governo 
para raandar pagar ao 1" tenente da annada Augusto 
-Maximo Rolao de Almeida Torrezao os soldos que Ihe 
forem devidos, com o pareccr da commissao de marinba 
e guerra. 

ORCAliC.XTO DO SIIMSTERIO DA JIARINHA. 

Acbando-so na ante camara o Sr. ministro dos ne-m- 
CIOS da marinba, forao sortcados para a deputacao que 
devia recebe-lo os Srs. D.ntas, visconde de Abaet] c 
Araujo Rilieiro ; e. sendo logo introduzido com as for- 
malidades do estylo,tumou assenlo na mesa, e entrou cm 
discussao o art. 5° da proposta do poder executivo que 
fixa a despeza e orca a reeeita geral do imperio para o 
excrcicio de 1861 a 1862, com as rcspectivas emendas 
da camara dos depulados. 

O SR. RARAO DE MURITIRA; — Sr. prcsidente. 
Para que nao se vote o orcamento sem qualquer obser- 
^acao, direi algumas palavras sdmente, para obler breves 
respostas do nobre ministro da marinba. 

As questoes que von proper sao do alguma importan- 
cia, mas reduzem-se a saber : 1°, se o Sr. ministro da ma- 
rinba esta habilitado para dizer-me quanto se despendeu 
com a acquioicao de vapores no exercicio de 1857 a 
1858. 

A scgunda pcrgunla e se no anno do 1853 a 1859 se 
fez pagamento de alguma quanlia em Londres on na 
Franca por encommendas de vapores feilos em 1857 a 
1858. Tenbo precisao de saber quanto se lorn gas to cot 
o eslabelecimonto de Itapura. Desejo igualmeme conbe- 
cer qual foi a somma despendida com acquisicao de car- 
vao de pedra cm Montevideo no anno de 1857 a 1858 o 
de 1858 a 1859. Tambem quereria saber se esle carvao 
tern sido disposto pclo governo e quanto se pcrdeu com 
a alienacao de tal combustivel. 

Se S. Ex, puder respnnder, tambem tcria a honra de 
perguntar-lbe para que tempo bastana o carvao com- 
prado em Montevideo em 1857 para 1858, isto c1, so 
p Meria forneccr os nossos navios a vapor um anno, anno 
e meio, dous annos, ou quanto tempo, no caso era que 
esses vapores navegasscm regulannente, estando em ser- 
vico de guerra. 

Estimaria quo S. Ex. pndosse declarar-me que quali- 
dade de artilbaria se tern ultimamente comprado para as 
cmbarcacoes da nossa armada, o se estas ainda se acbao 
armadas peloanligo systema, qual o mclhoramento quo 
teemellas tido nestes proximos annos, e (irincipalmcnte 
quando se receiava guerra cnlreo Rrasil e algnns estados 
do Praia. 

Creio que S. Ex. sabe a perfeicao que a artilbaria na- 
val tem obtido ultimamente, nao so em relacao a sua 
ediciencia, mas em relacao ao seu pesoe volume o maior 
alcance. Consta-me quo as nacdes quo se viio adiantando 
nos armamentos navaes possuem boje embarcacoes capa- 
zes de resistir aos choques mais violenlosda artilbaria, 
Desejava saber se alguma cousa se tem projoctado neste 
senlidononossopaiz, se se torn estndadoestaraaleriapara 
que seja em tempo oppnrtuno adoptada enlre nds. Xa 
vcrdade em ncnbnm outro paiz e cslo systema mais ne- 
cessario do que no Rrasil, principalinenle so por infeli- 
cidade tivermos de snstentar a guerra do Rio da Praia, 
fazendo para alii seguir a nossa armada. 

S. Ex. sabe perfeitamenle quaes forao os resullados 
quo obliverao as esquadras combinadas de duas podcro- 
sas nacdes no celcbrecombate do Obligado, e quanto sof- 
frerao alguns navios naquolla occasiao para alcancarcm a 
victoria. 

Nds fomos mais fclizes, algans annos depois, sem que 
soffressemos desastres de grande monta ; tivemos a furluna 
de obterquanto emprebendemos naquellas paragons; nao 
eslou infurmado se a nossa armada se acba boje em ts- 
tado de conseguir resullados analogos, porque, segundo 
me consta,novas forlificacdes se teem levanlado nesses lo- 
gares, que devem provavelmcnte causar maiorcs obsta- 
culos a qualquer expedicao que seja mandada pelo Pa- 
rana. 

S. Ex. ha de pcrmiltir quo ncsta occasiao cbame sua 
attencao para o consideravel incrcmento da despeza que 
vai tendo u ramo do service a cargo de S. Ex. Ku espero 
que o exercicio em quoo nobre ministro tem funccionado 
nao seja tiio exagerado como em alguns dos exercicios an- 
teriores. 

De tempos a esta parte, Sr. presidentc, em vcz de se 
cuidar na marinba propriamenlo, no aperfeicoamento do 
pessoal e material qne deve operar sobre as agnas, tom-se 
dado mais attencao ao quo respeila ao augnxnto do ma- 
larial e pessoal de terra, deixando se jazcr no estado anti- 
go e rolineiro o quo se considcra o 6 tie facto o fim prtn- 
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cipal da exislencia da administracao da rearinlia, isto c, 
a forca naval acliva, c tudo quanto tende a torna-la effi- 
cicnte no caso do quo os sous servicos sejao neoessarios 
pava defcsa da nossa bandeira; enlretanlo a despeza torn 
quasi duplicado, on antes lem mais que duplicado. Eu 
peso a altcngao do senado para os dados que vou sujeitar 
a sua consideragao. 

Tomando o ot lemnio ultimo de 1849 cm diante, o pro" 
grcsso da despeza da marinba depots de cerlo tempo i 
tao grande que me causa admiragao, talvez porque sou 
pouco conbecedor dos negocios dessa repartigao; e,pois,de- 
scjo quoscjuslilique cabalmente esse augmento taoconsi- 
deravcl,que sd posso altribuir ao crescimento do pessoal c 
material de terra, sem vantagem sensivel da forga mili- 
tante, para transforma-la e dar-lbe as necessarias condi- 
g5es do efficiencia,com que possa dignamente empregar-se 
cm qualquer eventualidadc, qucr em combales com for- 
gas navaes inimigas, quer contra forlificagoes de terra. 

No cxercicio de 1849 a 1830 gastou o cstado com a 
marinba, segundo consla do respeclivo balango, a quan- 
tia de 4,239:1915. Sabe o senado que nessa occasiao 

que me tenbo reterido. S. Ex. me dara sem duvlda 
a explicagao necessaria, para poder enlrar no vcrdadeiro 
conhecimenlo do modo porquoessa despeza foi feita- 

Ora, qucr o senado saber como o dtspendio da mari- 
nba so lornou exagerado no cxercicio a quo eu me tenho 
referidodo 185" a 1858? Percorrcndo as differentes ver- • 
bas do ministerio vou raostrar que cm todas ellas bouve 
sempre augmento; nao bouve dimmuigao mais do que 
em uma igualdade em oulra verba, a igualdade foi ape- 
nas de 420S na bibtiolbeca da marinba: no corpo dos 
invalidos a diminuigao foi de 900S na sua despeza: sd 
ncsle ponlo bouve economia. Sirva-se S. Ex. o Sr. mi- 
nistro de ouvir qual o augmento de todas as mais verbas 
enumcradas no balango. 

Na secretaria de eslado bouve um augmento do "OOS ; 
no quartel-general da marinba o de 1^500 ; no conselho 
supremo mililar tambem um augmento de 1S200; na 
audiloriada marinba o augmento de 200S; no corpo da 
armada novo augmento de 69:000g; no batalbao naval 
mais o augmento de 400 S; nos imperiacsmarinheiros ain- 
da um augmento de 15:0008; na conladoria da mari- 

nos moleslava a guerra civil, e livemos por isso de fazer nha (note o senado que se procura cenlralisar no tbe- 
dospezas exlraordinarias, que muilas cmbarcagoes d;i souro os negocios que correm por essa repartigao) appa- 
nossa marinba forSo estacionadas cm certos ponlos do , rece um augmento de 25:0008; r,3S intendencias da 

conscrvar oulras no Uio da : marinba , nao sei se depois da reforma que se fez , imperio, sendo obrigados a 
Praia, para defender grandcs interesscs do nosso paiz, e 
sem embargo disso a despeza nao excedeu a 4,239:0008 
c tantos rcis. 

No anno de 1850 a 1851 ,em que comegarao os prepa- 
ratives para a guerra exlerna, na qual apresentamos no 
Rio da Praia uma esquadra de perlo de 19 navios, boa 
parte dellcs |movidos por vapor, alilm de que livemos de 
occupar muitos outros na repressao do trafico,nessc anno, 
cm que adquirimos cerca de 16 crabarcagOes novas ou 
reconstruidas, entre ellas vapores de alguma importan- 
cia militar,que ainda boje sao os melhores da armada, a 
despeza nilo excedeu de 5,165:0008 c tanlo. No anno de 
1851 a 1852, quando se fez effectiva a guerra e teve lo- 
gar o brilbante feito de armas que realizou a passagem 
momotavel de quo o senado tern conbecimenlo, a despeza 
desceu a 4,702:7418- K,n 1852 a 4353, durando ainda 
os effeilos do estado em que nos linbamos acbado no Rio 
da Praia, a despeza foi de 5,876:0008' Em 1854 a 1855 
tivemos de enviar ao Paraguay uma esquadra,em que con- 
sidcraveis despczas se lizorao; orgarao estas sOmente por 
6,000;0008- Em 1855 a 1856 andarao ellas por pouco 
menos, isto S, por 5,201:1618- Em 1856 a 1857 a des- 
peza foi de 5,510:1968- Vai agora o senado ver como 
rapidamente se augmcnlou do uma manetra espantosa no 
cxercicio do 1857 a 1858, em quo, se as circumstancias 
forao de alguma difficuldade, nao bavia felizmente guerra 
exlerna ou inlerna; entrelanto a despeza desse exercicio 
se elevou a 10,496:2968, isto e, quasi mais 5,000:0008 
do que as do anno anterior. Fizerao-se, e verdade, algu 
mas encommendas de vapores nessa occasiao, mas eu ja 
pcrguntei a S. Ex., e torno a pedir-lbe que me diga, se o 
prego total de todos esses vapores foi com cITeito pago 
dentro do cxercicio, porque, examinando o balango de 
1857 a 1838, achei apenas uma verba que dizrespeitoa 
semolbante despeza, e essa mo parece nao comprebender 
os gastos lolaes do vapores fdra do paiz. Por isso e que 
pcrguntei a S. Ex. so esses vapores forao pagos cm 1858 
a 1839, ou so ficou por pagar algum reslo desU 
despeza. Vejo na synopse apresentada nesta casa do 
cxercicio dc 1858 a 1859 a seguinle declaragao; {hndo 
■ Acquisigao de vapores:—lei n. 939 de 6 desctcmbro de 
1855, 465,8558669- • Outra verba semelbanle, por-'-m 
de maior quantia se acba nos balangos de 185, a 1858 

se 
augmentou-se a quantia do 52:0008; nos arsenaes 
300:0008 ; uas capilanias dos portos 28:000,8; na forga 
naval 28:0008; nos navios desarmados mais 4 0008 
nos bospitaes 11:0008 ; nos pbardes mais 2:000g; na 
academia de marinba mais 3:000$, e isto me parece que 
e anterior a reforma de tal estabelecimento; nos rcforraa- 
dos mais 6:000$; no material, nao foi qualqueraugmento, 
cerca dc l,300:0u08- 

O senado sabe perfeitamenle no que consiste o mate- 
rial e vem no balango : acquisigao de—vergonteas, 
madeiras de construcgao, viveres, vestuario, antenas, etc. 
 Perlo de 4,000:0008 forao gastos nesse anno, sendo o 
augmento em relagao ao exercicio anterior de 1,300;0008- 
Nas obra' publicas da marinba.... e quando se trata de 
obras o senado comprebende bem que sao edificios ccou- 
sas semelhantes; nao se comprebende a espccialidade da 
construcgao naval, corn a qual depois dirci o que so gas- 
tou, ou direi desdo ja: nesle ramo de servigo dentro do 
paiz despendirao-sc 400 c tantos conlos, se,como creio,d 
exacto o balango. Ora, o material necessario para isso 
csta comprebcndidu nos 4,000:0008 de quo ja fiz raen- 
gao, como tambem csta incluido o custo dc boa parte das 
malerias cmpregadas nas obras. Neslas obras publi- 
cas,como ia dizendo, bouve entrelanto 141:0008 6e 
excesso; nas evenluacs mais 297:0008- Note o se- 
nado que se volou a quantia de 160:0008 ou 180:0008 
para essas despczas, que n5o teem nome especial. Creio 
que o nobre minislro ba de fazcr-me a jusliga de acrcdi- 
tar que eu sei o que qucr dizer eventual no quo respeila 
a marinba. Nos excrcicios findos, que c a ultima verba, 
bouve tambem um augmento de28;0008 : de mancira quo 
a unica verba onde bouve diminuigao foi nos invalidos 
900,8, sendo na bibliotheca da marinba 420,8, somma 
igual a que se tinba dispendido anteriormcnte : se a isto 
addicionarmos a despeza que se fez com a acquisigao do 
vapores fdra do imperio, subira o total a 11,000;000,8, 
incluida a quantia de que ja frz mengao e quo vem exara- 
da na synopse; 450:0008- Nao sei se a despeza do vapo- 
res foi apenas das quantias que mencionci, ou se for 
maior; nolo, porem, quo ao menos uma parte della re- 
cabiu sobre o cxercicio seguinle ; pego ao senado quo 
presto allengao a isto. Esses vapores, repilo, nao forao 

, totalracnte pagos no exercicio cm que se mandou fazer, 
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pesdrao sotre o excrcicio de 1859, exercicio que flgura 
na synopse por uma somma inferior ao de 1857 a 1858. 

0 Sr. Socza Franco: — Os oculos de V. Ex. o enga- 
narao. 

0 Sr. barao de Muritiba;—Na primeira parte do 
exercicio de 1S58 a 1859 presidiu aos destinos da mari- 
nha a mesma pessoa que determinou os gaslos realizados 
em cerca de 11,000:000^; mais de cinco mezes desse 
exercicio estavao j.i passados quando teve logar o pedido 
de exoneracao dos honrados membros que compunhao o 
gabinete em que comecou esse exercicio. Por consequeu- 
cia, ainda que pareca um pouco avultada a quantia de 
nove mil e tantos conlos, classificada na synopse das des- 
pezas da marinha em 1858 a 1859, ja se ve que a res- 
ponsabilidade deve ser partilhada,nao sd pelo ministerio 
que existiu depois de 12 de dezembro de 1858, mas 
pelo minislerio que regeu o paiz ate ahi. 

Fafo esUs reflexSes, senhores, nao para censurar a 
despeza, mas somente para pedir a altencao de S. Ex. 
o Sr. minislro quanlo ao augmenlo consideravel de des- 
peza de um para outro anno; uma parte desse augmenlo 
e despeza perraanente, outra pdde talvez serevitada para 
fazer declinar o algarismo que referi. 

Nao tenho duvida apdr, se essa quantia ou mais ainda 
loi despendida para melhorar os nossos armamenlos na- 
vaes, se os nossos navios se achao devidamente repara- 
dos, se teem sido feitas novas acquisicoes approximan- 
do-se, pelo menos, dos melhoramentos que aclualmente 
se conhecem em boa pane das armadas da Europa e dos 
Estados-Unidos da America. Mas, se essa despeza nao 
deu em resultado mais do que alguns edificios que em- 
bellezao o arsenal e a rua de Bvaganga, sentirei difflcul- 
dades em concordar com esse dispendio. 

Nesse anno.Sr. presidente, as dospezus da guerra eda 
marinha absorvflrao metade da renda entao arrecadada, 
dizem que a mais avultada que temos tido no imperio; 
ainda assim essa renda nao chegou para pagar todos os 
gastos do exercicio; foi-se aos saldos existentes dos exer- 
cicios anteriores, e delles se tirou a quantia de seis- 
centos e tantos contos para poder pagar o excesso da 
despeza. A de 1856 a 1857, segunlo o balanco que 
foi presente a casa e que aqui tenho, foi de quarenta rail 
o tantos contos; o total do 1857 a 1858 foi de quasi 
52,000:000^; nao podendo a renda, como disse, cobrir 
essa despeza, houve necessidade de lancar mao das eco- 
nomias feitas nos annos antecedentes, verificando-se 
assim um deficit de seiscentos e tantos contos. 

Nao pdde, pois, negar-se que e esta despeza de 1857 
a 1858 a mais avultada que apparece nos nossos balan- 
cos, eque, tendodepoisarenda uma diminuigao seusivel, 
nao e possivel que se continue cm gastos semelhaules, e 
que a marinha e o exercito do Brasil gastem mais da 
metade de sua renda total. 

A despeza da marinha, disse eu, tinha avultado a 
10,496:000$ nesse exercicio ; a despeza da guerra foi 
de 14,277:000$, isto e, quasi igual a que foz o Brasil 
na oecasiao em que perto de 18,000 homens.... 

O Sr. Souza e Mello; —Muilo mais. 
O Sr. barao de Muritiba ; —.... mais de 18,000 ho- 

mens em armas estavao tdra do paiz em uma guerra 
importantissima, que exigia somraas exlraordinarias, 
sacrificios pecuniarios ao exercito e armada em opera- 
goes activas, o que nao succedeu no exercicio de 1857 
a 1858. E' possivel, portanto, que hajaalgum defeito na 
nossa adimnislragao.seja elle qual for; cumpre estuda-lo, 
para dar-lhe remedio. Nao quero fazer censuras a nin- 

guem ; estou expondo os factos somente, para que S. Ex. 
de as providencias que achar mais convenieules, paru 
pelo menos nao augmentar mais a despeza da sua repar- 
tigao. 

Eu senti que S. Ex. este anno aceitasse na camara dos 
deputados umaemenda para se construir um novo dique 
antes que o outro esteja eoncluido. 

0 Sr. ministro da marinha: —E' uma autorisagao 
de que hei de usar quando for conveniente. 

O Sr. barao de Muritiba; — Senhores, e conve- 
niente que tenhamos diques sem duvida nenhuma, mas 
i precise que tenhamos com quo paga-los ; 6 util que 
fagamos outras obras, mas e preciso que tenhamos di- 
nheiro para paga-las. Nao se devo comprometter o fu- 
turo de uma maneira que Hie pdde ser fatal: immohi- 
lisando quanlias enormes em diques e em outras cou- 
sas nao teremos talvez com que pagar despez.is ainda 
mais necessarias, para constiluir a nossa marinha era 
situagao conveniente e capaz de defender e honrar o 
nosso pavilhao. Antes de termos edificios vistosos, de 
arranjar numeroso pessoal de terra, cumpre tratar de 
construir e conservar urn material e pessoal naval ada- 
plado e elSciento na proporgao dos nossos meios e re- 
cursos e das nossas necessidades actuaes e provavcis. 

S. Ex. acaba de mandar pur no pogo uma fragala 
que puuca serventia pude ter a nao ser para navio de 
respeito, a fragata Consimttfoo, inutil para qualquer 
outra operagao. Eu nao digo que S. Ex. fez mal, nao o 
censuro por isso, digo que um navio de semelhante 
ordem posto alii para lisongear o nosso amor proprio, 
para mostrar que temos uma fragata, quando o 6 so em 
apparencia, nao vale em minha opiniao os gaslos que 
ella tern feito e que ira exigindo. Nao censuro, rcpito, 
a S. Ex., ha talvez conveniencias para esse apparalo; 
della nos pode S. Ex. dar explicagoes satisfaclorias com 
que eu Concorde. 

Sr. presidente, e possivel dizer muita cousa sobre a 
nossa marinha, <5 possivel fazer reparos sobre a ausencia 
de systema no quo respeita ao material e ao pessoal na- 
val, mesrao quanto a inslrucgao pratica e disciplina das 
guarnigoes, que constituem a principal eondigao da ma- 
rinha militar. 

Segundo o que me consta, esta instrucgao e defectiva; 
nao o digo eu, dizem os proprios officiaes da armada: 
nao sou competente para avaliar se os exercicios de 
bordo sao os mats convenientes para dar a marinha 
a necessaria presteza de acgao que se requer nos com- 
hatos navaes. Nao ha pelo que dizem escolha no pes- 
soal dos navios armados; sao lirados individuos das 
profissSes as mais alheias e remeltidos para hordo, ondo 
nem sabem a maneira por que se hao de collocar; se ao 
menos houvesse ahi quadros hem disciplinados a que 
os recrutas bisonhos fossem addidos sem perturhagao do 
servigo, nao haveria grandissimo inconvenienle em ad- 
milti-los; nem e cousa que nao se pralique cm mari- 
nhas imporlantes; mas os nossos quadros dizem-me que 
sao muilo insufficientes.porque a gente affetta aos traba- 
Ihos marilimos, instruida nos misterios de bordo, na 
manobra de artilbaria, e muito diminuta. E' provavel 
que S. Ex. o Sr. ministro, auxiliado pelo consellio na- 
val, a cargo do qual anda tao importante assnmpto, Hie 
tenba dado a maior attengao, e descoberto os meios de 
tornar efflcicnte o quadro dos navios armados. 

Nao quero occupar o senado com estas parliculanda- 
des, confesso que sou incompetento para tratar desta 
raateria; o meu fim na occasiao presente 6 saber de 
S. Ex. como e que as despezas da sua rcparligao se 
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tinhao augmentado tao consideravelmenle, Pois (I^ D° 
Intanco nao pude descobnr a exphaacao com pie la desses 
augmentos; apparece ahi a relacao das vcAasemquese 
fez o dispendio, pordm nao tia nem podia haver a justi 
ficacao do accrescimo nolavel qne se deu em todas as 
mesmas verbas. Se S. Ex., applicando seu cnteno a este 
negocio, examinar cumo estas despczas forao feitas, nao 
para censurar os sens nobres anlecessores, mas para 
descobrir os desvios que, nao obslanle a meihor vontade 
e possivcl quo se dessem, S. Ex. fara com isso um grande 
service, nao sd a armada, mas as nossas finangas, e 
talvez possa cortar nesse material enorme com que 
no exercicio de 1857 a 1858 se consumm perio de 
4 000:000|, o reduziras despezas lalvez de um wrco, o 
mesrao p6de ser que verifique no pessoal de terr nao 
destinado a embarcar. no que for desneeessano para 
prover a marinha de guerra. 

Sr presidenle, quando ouqo ncsta casa, e ouco quasi 
sempre calado, increpagOes a alguns mimstenos de 
terem gaslado em demazia, fico admrrado de que essas 
palavras sdiao da boca daquelles sobre quern recahe igual 
responsabilidade; o que curapre examiuar e se taes des- 
pczas sao juslificadas: descjo que se faca aos outros 
aquillo quo se quer para si - pelimus, damusque vi- 
cissim. 

Nao iulguem prodigas as administracoes que regerao 
o paiz dosde 1849 ale 1857, nao venhao dizer em 1800 
quo seteem feito despezas exorbilautes, aquelles que em 
1857 a 1858 as elevarao a um forte algansmo, em 
alguns ramos quasi ao dobro do que antes se gaslava. 
Sem querer censurar os honrados membros que costu- 
mao accusar-nos de prodigalidade, peto-lhes sdmenle 
quo rellictao que nao sao os mats aptos para lancar-nos 
em rosto esse defeito, quo alias negamos. O meu fim 
csta conseguido; nao live em vista senao pedir esclareci- 
mentos ao nobre ministro sobre os factos que tenho refe- 
rido; o senado viu que nao me occupei corn reflexOes 
estranbas a materia que se discute, uao avancei proposi- 
coes que nao ficassem provadas pelos balances do the- 
souro A S. Ex. perlence agora dar as exphcac-Oes que 
iulgar convenientes; se entender que nao deve prestar 
outras, eu me contentarei com o que for da sua vontade. 
Peco aquelles senbores a quern pareca que algumas das 
minhas expressoes podem dizer-lhes respeilo que nao as 
tenhao como censura; sd me occupei com alguns factos 
que podem tor explicacao e ser devidamente justificados. 

0 SR. PAES BARRETO {ministro da marinha): — 
Sr presidento, V. Ex. e o senado comprehendem docerto 
cme nao mo sera muito facil prestar immediatamente e 
semter a vista certos dados e esclarecimentos todas as 
informacOes que o nobre senador pela provinc.a da Ba- 
bia acaba de exigir. Proeurarei entretanlo satisfazer 
como puder aos desejos de S. Ex. 

0 nobre senador pareceu estranliar que eu pedisse 
uma somraa tao avullada para as despezas da reparucao | 
a meu cargo, e nolou quo nestes ultimos annos essas des- 
pezas teem crescido considcravelmente, sem que ao mes- 
mo tempo a nossa marinha apresente melboramentos cor- 
respondentes a esso augmento dedespcza. 

Pclo quo me diz respeilo, observarei ao nobre senador 
one eu aceitei o orcamento do meu illuslrado anlecessor, 
que, como 6 sabido, fez parte com S. Ex. do gabinetede 
12 de dczembro. Entreo orcamento cm vigor e aquelle 
quo live a honra de apresentar ao poder legrsla ivo 
apenasexiste a differenca para mats do diffc- 
renca quo se acha explicada no meu re a it , 

nrovem em geral da reforma por que passou ultimamente 
o quartel-general, em virtude de autorisacao legislatiya ; 
da creacao da capitania do porto do Rio-Grande do 
None que achci decrelada ; e de um pequeno accres- 
cimo nns vencimentos dos patroes e remadores das capt- 
tanias de algumas provincias, onde era quasi ^P^- 
sivel que esses empregados pudessem conlinuar a serytr 
com os exiguos salaries que actualmente percebem. Se, 
nois o nobre senador entende que a somma pedida e ex- 
cessi'va se julga que pdde ella, sem prejuizo do servtco 
publico, ser reslringida, devia ter indicado as verbas em 
que essa reslriccao podia ter logar, sendo certo que ja o 
anno passado podia ter concorrido para isso. 

0 Su. Socza Fbanco : - Apoiado. 

0 Sr. ministro da marinha;— 0 nobre senador clia- 
mou a attencao do senado para a grande somma despen- 
dida pelo ministerio da marinha no exercicio de 18o/ a. 
1858, e como que pareceu exigir que ou expbeasse esse 
augracnlo de despeza. 

Sr presidente, nao me compete, e nemme julgo suf- 
ficientemente babililado para justificar o accrescimo de 
despeza a que se referiu o nobre senador; entretanto 
pede a iustica que eu pondere ao senado que, alem das 
circumsuncias extraordinarias em que nos achamos na- 
quella epoca, circumstancias que neccssariamentedevuao 
acarretar grandes dispendios, accrcsce que durante o mi 
nistcrio que eutao dirigia os negocios pubheos algumas 
creacOes e melboramentos forao levados a effetlo, e im 
portarites reformas autorisadas por lei se fizerao na re 
parlicao da marinha, que nao podiao deixar de trazer 
algum augmento nas despezas do estado. 

Foi por exemplo, durante a administracao do minis- 
tro da'marinha de 1857 a 1858 que se crearao as compa- 
nliias de aprendizes artifices dos arsenaes da BahiaePer- 
nambuco, e se augmentarao com mais tres as companlnas 
de aprendizes marinheiros; durante essa administragao 
crearao-se algumas capitanias de portos e orgamsou-se 
0 corpo de machinistas; foi ainda durante essa admi- 
nistracao que se reformarao os corpos de officiaes de saude 
da armada, de officiaes marinheiros, de officiaes de fa- 
zenda e de officiaes de nautica. Estas creacOes e reformas 
erao desnecessarias? 0 ministro que as rcalizou excedeu 
a autorisacao que para esse fun Ihe foi conccdida ? Cieio 
que nao; e devo ohservar ao senado que, eraquanlo esso 
di^no ex-rainistro consetvou-se no poder, nunca for ac- 
cusado por taes actos. Hoje que essas reformas e crea- 
goes,feitas em virtude de autorisacao legistativa,se achao 
em plena execucao, e que os augmentos de despeza a que 
el las derao logar achao-se sanccionados pelo poder com- 
petente, como poderia eu desattende-las ? 

Sr. presidente, grande parte da despeza consignada no 
oreamento da marinha i feila com o seu pessoal; acha o 
nobre senador que nessa parte convem fazer algumas di- 
minuicoes? Pdde ser ; mas devo dizer que esse pessoal e 
quasi o mesmo que eu encontrei quando entrei para a 

1 reparticao da marinha. Quanto a vcrba—material—que, 
como o nobre senador sabe perfeitamente, 6 deslinada, 
nao so a construccao, reparos o acquistcao Je navms 
guerra, mas ainda a compra de yxveres,_ f"^ment°S) 

mn nicoes de guerra e navaes, a manutencao dos hospi- 
taes de marinha, fornecimento dos objectos necessaries 
para o expediente das diversas repartic<5es, etc., etc., 
ninguem dird que e ella excessiva. 

Mas disse o nobre senador; .Como nas circumstancias 
actuaes, quando o estado das nossas financas e tao pouco 
satisfac'torio, o ministro da marinha concorre para que se 
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autorise a construcao de um novo dique, quo deye im- 
portar em mais de 800:000S ? Actualmente, accrescentou 
o nobre senador, deve-se proceder com a maior econo- 
mia e sd fazer-se aquillo que for absolulamenle indispen- 
sayel. » 

Sr. presidente, eu entendo que a verdadeira economia 
nao consiste em nao se gaslar, mas em gaslar-se de um 
modo conyenicnte e proveitoso. Ora,o nobre senador, que 
e tao entendido nestas materias e que jd occupou com 
tanta dislinccao o cargo de ministro de mariuha, deve 
saber que um dos grandes inconvenientes com que tern 
constantemente lutado a nossa marinha e nao termos 
alguns diques onde possao os navios de guerra fazeros 
reparos e fabricosde que necessitao; na falta de diques, 
somos obrigados, quando algum navio precisa de concerto 
mais importante, a yira-lo de querena; meio funesto, 
porque, alem de lento e dispendiosissimo, alquebra os 
navios e os torna muitas yezes inuteis dentro em pouco 
tempo. A construccao, pois, de bons diques, em vez de 
ser uma despeza desnecessaria, como pareceu aa nobre 
senador, e antes uma verdadeira economia, porque evita 
muito trabalho e muita despeza feita sem proveilo cor- 
respondente. Accrescentarei ainda que a quantia auto- 
risada para o novo dique nao sera despendida cm um, 
mas em cinco annos. 

A este respeito o nobre senador me permittira que eu 
cite a opiniao de um nobre deputado que ja dirigiu 
dignamentea repanifao da marinha,e que fez parte com 
S. Ex. do gabinete de 12 de dezembro. 0 Sr. conselheiro 
Paranbos, na qualidade de relator da commissao de or- 
camento da marinha, tratando do segundo dique, expri- 
miu-se pela seguinte maneira: 

« 0 Sr. ministro da marinha pondera em sen rela- 
torio a conveniencia de contratar-se desde ja com o en- 
genheiro Henry Law, actual emprezario do dique da ilha 
das Cobras, a construccao de um segundo dique ao lado 
do primeiro e em face ao arsenal de marinha. 

« A necessidade desta obra e manifesta, pois um sd 
dique nao pdde bastar para os frequentes exames e fa- 
Lricos dos navios da armada, e menos pdde servir de au- 
xilio a marinha mercante. 

« 0 segundo dique que aquelle engenheiro so propoe 
construir, tendo a capacidade necessaria para receber 
navios de 2.300 toneladas, ao passo que livrara os na- 
vios do estado da nociva e dispendiosa operafao de virar 
de querena, prestara igual servico a marinha mercante 
nacional e estrangeira, e por este modo inderanisara o 
sen custo, mediante a relribuicao a que serao sujeitos os 
navios parliculares. 

« 0 dique cuja construccao se esta concluindo exigira, 
mais cedo ou mats tarde, que se arrase pane da rocha 
que Ihe fica adjacente e socranceira, do lado da barra, 
afim de melhor ventilar o seu interior e facilitar o sen 
trabalho externo. 

« Accresce a estas grandes vantagens que o emprezario 
se obriga, pelo preco do orcaraento do engenheiro do go- 
verno, a alargar o caes da ilha fronteiro aos arsenaes do 
almoxarifado da marinha, aproveitando para esse nota- 
vel melhoramento a pedra que extrahir do local do novo 
dique. 

« 0 engenheiro Henry Law, cujaidoneidade e atlestada 
pela execucao do seu contrato actual, aceita o orcamento 
de 855;0005, a que o engenheiro da reparticao da 
marinha reduziu a sua proposta, comprometlcndo-se a 
acahar a construccao da fdrma, com todos os respectivos 

accessorios, e dos edificios necessaries ao seu servicoden- 
tro em tres ou quatro annos. 

• A sua proposta, porem, tern a condicao de urgencia, 
porque, a nao comecar a nova ohra logo que termine a do 
primeiro dique, queficaraprompto denlrode dousmezes, 
nao podera aprovoitar para ella os operarios que a custo 
aqul reuniu e os instrumentos e machinas que ora pos- 
sue, e de que ser-llie-ha preciso desfazer-se. 

«Levada por estas consideracoos, a commissao nao du- 
vida aconselhar a camara que so conceda a autorisacao 
que solicila o guverno para roalizar tao importante e 
necessario melhoramento, cuja despeza annual nao exce- 
dera a principio de 250:000$. » 

Ja ve, pois, o nobre senador a vantagem que ha nesla 
obra ; um sd dique nao e sufli iente, e, se acaso o empre- 
zario Law nao der conta da obra de que esta incumbido, 
como S. Ex. pareceu receiar, eu terei o cuidado de nao 
conliar-lhe a construccao do segundo dique. 

Nao pense o nobre senador que eu, solicitando esta au- 
torisacao, live em vista satisfazer o vao desejo de enfeilar 
a ilha das Cobras, como S. Ex. pareceu dar a entender 
quando tratou dos edificios qu! se construirao no arsenal 

Sr. presidente, ura dos mcus illustres antecessores, o 
Sr. Saraiva, a quern talvez o nobre senador se referisse, 
autorison, 6 verdade, a construccao de dous edificios 
no arsenal de marinha da c&rte; mas devo declarar ao 
senado quo esses edificios erao indispensaveis, e que foi 
ainda uma despeza proveitosa aquella que se fez com 
elles. 

0 nobre senador sabe que as construccoes de navios nos 
nossos arsenaes sao feitas em estaleiros expostos ao tem- 
po, sem a menor cobertura que abrigue os operarios do 
sol e da chuva, e preserve as madeiras da accao deslrui- 
dora do calor e da humidade. l)aqui resulta que os ope- 
rarios faligao-se facilmente, e que muitas vezes sao obri- 
gados a abandonar o servico para fugirem a chuva e ao 
calor ardenle do sol; aconteoe lambem algumas vezes 
que, apenas finda-se a construccao de um navio, elle ja 
carece de reparos, porque as madeiras se achao arrui- 
nadas. 

Nestas circumstanoias, levantar edificios para nelles se 
construirem os navios da nossa armada, como se faz em 
toda a parte, e um bom servico feito a marinha, e que 
merece elogio, em vez de reparo. 

0 oulro edificio mandado fazer pelo Sr. Saraiva ^ 
aquelle em que se achao collocadas as novas officinas de 
machinas com que S. Ex. dotou o arsenal da chrte; foi 
ainda, no meu entender, um bom service feito pelo 
ex-ministro de 1858 esse de hahilitar o arsenal da corte 
com os machinismos do que precisava para os seus tra- 
balhos, libcrtando assim o governo da dependencia em 
que se achava dos estabelecimentos parliculares sempro 
que se tratava de certas obras. 

Respeito muito as opinioos do nobre senador pela 
Bahia; mas devo dizer-Ihe que a este respeito nao duvi- 
darei imitar o meu digno antecessor, o Sr. conselheiro 
Saraiva; porque, repito, para mim a verdadeira econo- 
mia consiste em despender com vantagem do servico 
publico. 

Passarei agora a responder as perguntas que o nobre 
senador se dignou dirigir-me. 

Deseja S. Ex. saber quanlo se gastou com a compra 
do vapores durante os exercicios de 1857 a 1858 e de 
1858 a 1839. Se o nobre senador tivosse lido o relatorio 
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da marinlia deste anno cncontraria as infurmatSes qua 
deseja; alii so Jiz o seguinte ; 

« 0 governo, no uso da autorisagao que Ihe foicon- 
cedida pelo | 12 do art. 10 da lei n. 939 de 20 de se- 
tembro do 183" para despender a quanlia qoe fosse ne- 
cessaria com a acquisifio de vapores apropnados a nave- 
cacao dos grandes rios do imperio, gastuu o seguinte : no 
oxercieio do 1857 a 1858, 2,37U:317{j281; e de 1858 
a 1859 465;847})077.» 

0 noljre seuadur perguntou ninda: • Quanlo se tern 
caslo com o estabclecimenlo naval de Ilapura?" 

Nao posso'precisar neste momento a quanlia que ate 
Iniie so tern despendido com aquellc eslabelccimento; 
dire'i entrelanto ao nobro senador (pie nao e pequeno o 
dispendio que alii se tern feito e conlinua-se a fazer, 
sendo certo que a sua dcspcza annual acba-se orgada em 
C0:000i'. , , 

Crcio que ninguem podera conteslar as vantagens desle 
ostabelecirnento; idle tern por fun prmnover a navegaeao 
do alto Parana e facilitar as nossas commuuicafoes pelo 
interior corn a provincia do Mato-Grosso. Declaro ao se- 
nado que dou a este cstabelociinento a maior imporlancia, 
e que tenho promovido com esforfo o sou desenvolvi- 
iiiordo. 

Infelizuionte a posicao longinqua em ijue clle se aelia, 
as dilliculdades do suas communicacues com os centros 
de populacao.ainda o.*uais proximos, e outros inconve- 
nienles, teem concorrido para que essc desenvolviniento 
se vie coin alguma lentidao. Enlretanlo nao perderei de 
vista o estabeleciuiento naval de Itapura, e farei quanlo 
pudor para ipie ello precnclia o fun de sua. creacao com 
o men or sacrili do possivcl dos cofres imblicos. 

Tambom deseja saber o nobre senador quanto se gas- 
tou com o carvao do pedra quese mandou vir para Mon- 
tevideo em 1858. Nao tenbo agora em lembranca que 
quantia se despendeu corn a comprn de.ssc carvao : crcio, 
porem, que exccdeu a GOOtOOOS- Grande parte do 
combustivel comprado uaquella epoca ainda existc cm 
doposito nacidado de Montevideo. 

Todos sabem a razno por que o mcu illuslre antecessor 
contratou l5o grande quaatidade de carvao em 1858. Essa 
quantidade era superior as necessidades da occasiao, 
quando tinbamos em vista prepararmos-nos para uma 
cuerra era que a nossa marinlia a vapor devia tomar uma 
parle muito activa e importante? NTio me acho babili- 
lado para respouder com seguranca aesta questao. Devo, 
porcm, obsorvar ao nobre senador que, tendo sido o anno 
passado accusado nacamara dos Srs. deputados por causa 
do contrato que fizcra para o fornecimento desse carvao, 
o Sr. conselheiro Saraiva explicou-se, c por um modo tao 
salisfactorio que o deputado que Iho linha dirigido a 
accusaeao nao animou-so a responder-lhe. Pelaminba 
parto tenho procurado evitar quanlo d possivel o pre- 
juizo que dove vir ao estado da conseryacao de uma 
grande quantidade de carvao em Montevideo; para isso 
tenho ordenado qoe so vonda uina parte desse carvao, c 
alguma cousaja se torn feito nesse sentido. 

0 nobre senador perguntou que qualidade do artilba- 
ria era aempregada nos nossos navios de guerra. Estor 
jirompto a dar por escriploa intormafao quo S. Ex. de- 
seja a este respeito. 

0 Sr.. darao db Mubitiba : — Nao o preciso. 
0 Sr. mini st no da MARifiu : — Notou o nobre sena 

dor queeu livesse mandado armar a fragata Constituifdo 
(. accroscontou que, nao podendo essa fragata sei cmpre 
gada no servico de guerra quando fosse necessario, pa 
rocia-lhe inutil a despeza que se fez para anna-la e s 

conliiuia a fazer para conserva-la em ostado de arma- 
mento. 

Sr. presidente, tratando deste assumpto no meu rela- 
torio, eu dei as razoes por quo entendi dever autorisar o 
armamento da fragata Constituipcio, como me fora ins- 
taiitemente requisitado pelo distincto general da armada 
que se acha a frenle do quarleb-gencral da marinlia. Eis 
como me exprimi: 

<■ Os motivos quo justificao esta medida sao valiosos. 
Em primeiro iogar, nao devia deixar perder-se um navio 
que, na opiniao do um dos meus anlecessores mais com- 
petentcs, e o primeiro de vela da armada e o que levou 
com brillio o nosso pavilbao a diiTerentes pontos da Eu- 
rope. Nao devia deixar que (icasse desaproveilado e 
apodrecendo, quando ainda serve para o estudo de certas 
manobras e exercicios de fogo, (]uc so a bordo dc grandes 
vasos so pude fazer. Finalmenle, devia-se ao chefe da 
estacao naval do centra para arvorar a sua insignia den- 
tro do porto do imperio mais frequenlado pelos na- 
vios de todas as nacoes um vaso digno da sua elevada 
posigao. » 

Accrescentaroiaoqueacabode exporque, ordenando o 
armamento da fragata Constituifdo, deslinei-a nao sd 
para quartel do cliefe da estacao da cdrte, como para ser- 
vir de deposilo de recrutas, afim dc adquirirem alii a 
inslruccao necessaria antes de serem dislribuidos pelas 
"uarnifOes dos navios, c principalmente para escola de 
artilharia; dando por esse modo execufao ao decreto 
n. 713 de 18 deoulubro do 1850, expedido quando o no- 
bre senador era ministro da marinlia, e quo nunca foi 
observado. O art. 2° do mencionado decreto dispoe o se- 
guinle: 

« Estabelocer-se-ha a bordo de uma fragata ou corveta 
de 1° classe em estado de completo armamento uma es- 
cola secundariade artilliaria e mais armas, na qual rece- 
berao uma inslruccao mais apurada aquellas pracas do 
corpo quo nas escolas primarias bouverem mostrado 

1 maior intelligencia e aptidao. O fun principal dcsla escola 
' e formar perilos artilheiros praticos, para occuparem a 
bordo dos navios da armada os logares de chefe de 
peca. » 

i Pbdeser queen meenganc; mas tenbo como certo que 
' trara grandes vantagens a nossa marinlia a dscola de ar- 

tilliaria que trato de estabolecer a bordo da fragata Con- 
sUtuifdo. 

Sem duvida o nobre senador nao possuia eslas in- 
formacoes, porque do contrario nao acbaria inutil o ar- 
mamento da fragata, ao passo que lamenta com muita 
razao o pouco cuidado que se tcm tido ate aqui com a 
inslruccao da nossa marinhagem. 

Sao estas, Sr. presidente, as informacoes que neste 
momento posso dar ao nobro senador pcla Cahia, a quem 
peco que se digno declarar so deixei de tocar em algum 
ponto sobre o qual S.Ex. deseje ouvir-me. 

Ao couduir, permitta o sonado que eu faca ainda 
i nma observacao relativamente ao augmento de despeza 

1 que lem-se dado nestes ullimos annos na reparlicao da 
'i marinlia, e quo o nobro senador pela Bahia pareceu 

. l estranhar. Sr presidente, nSo faz muito tempo ainda que 
i a nossa armada compunha-se quasi toda de navios de 
I vela; na dpoca, por exemplo, em qua o nobre senador 

occupou com tanto biilbo a pasta da marinlia, cieio quo 
- nao possuiamos mais de seis ou oito vapores, bojeesse 

uumero excedo a 30. Todos sabem quanto e dispondiosa 
- a marinlia a vapor: nao admira, portanto, que a despeza 
- actual soja superior a que se fazia na dpoca a que o 

1 nobre senador pela Babia sereferiu. 
78 
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0 SR. SOUZA FRANCO:—A resposta que ao Jiscurso 
do nob re senailor pelaBabia douo Sr. ministro damarinha 
poderia dispensar-me de fazer algumas ligeiras observa- 
Coes que ainda me restiio, sobretudo porque cabalmenle 
defendeu S. Ex. um dos seus mais dignos antecessores. 

0 discurso do nobre senador pela Baliia pareeia ter um 
lim, que elle eucobriu com outro; pareeia-me e deveinos 
aoredilar quo o nobre senador teve cm vista censurar, e 
censurar acremente, a actualidade; mas o nobre senador 
para amortecer o elleilo das suas censuras graves lancou- 
se tambem sobre os antecessores do actual ministerio. 

Senbores, na situacao grave em que nos acbamos e 
quando o nobre senador julga que devemos ser muito 
cconomicos, a censura sobre o passadonao pddetergrande 
alcance, porem tao sdmente os rcparos ou os conse- 
Ihos ao presente. Se S. Ex., repellindo o passado, con- 
cluissecom alguns conselbos ao presente, poder-se-bia 
dizer que tmha um fim mil, um fim vantajoso; S. Ex, 
porem, que so liniiloti principalmente a censuras ao pas- 
sado, nao deixando todavia de declarar seu grande des- 
gosto pelo presente,nao podia ter o grande fun que devia 
ter em seu discurso. 

Eu podia suppur que S. Ex. tinba alguma saudadedo 
tempo do seu almirantado ; que S. Ex. estava com von- 
tade de ir restabelecer na repjrtit;ao da marinlia a econo- 
mia, a fisealisajao, os grandes melboramenlos que alii 
fez e de que alias nao ha noticia. Mas S. Ex. ao mesmo 
tempo despediu-se no seu discurso com tantos pedidos de 
perdiio, com tantas desculpas, que esse discurso me pa- 
ceu um desses testamcntos que na bora da raorte faz 
aquelle que, indodar contas a Deus, pede perdao a todos 
os viventes: quem assim falla nao pdde tor esperan^as 
mundanas, e eu devo Rear suppondo que S. Ex. nao 
tern saudades do seu muito notax'el almirantado. 

Mas para que vein S. Ex. revolver o passado, censurar 
o ministerio de 4 de maio, quo alias encontrou um de- 
i'ensor no nobre ministro damarinha,que, jUstlflcando-o 
complctamente, tem direito aos mcus agradecimentos o 
eu Ih'os dou muito cordialmente? Que necessidade tinba 
o nobre senador de ir revolver as cinzas desso honrado 
railitar, o Sr. Jeronymo Francisco Coelho, um dos mais 
distinclos generaes do Rrasil, um desses que fazia som- 
bra a qualquer das nctabilidades actuaes, dos quaes um 
quiz hoje em aparles augmentar ainda os effeilos da cen- 
sura que fazia o nobre senador? Pane sepultis e uma 
virtude religiosa e tambem uma necessidade politica, de 
que o nobre senador se devia ter convenoido para nao 
vir revolver as cinzas do illustre finado o Sr. Jeronymo 
Francisco Coelho. 

0 Sn. Socz.v Ramos:— Nao foi ministro da marinha. * 
0 Sr. Souza Franco: — S. Ex. fallou muito nas des- 

pezas daguerra.e foi quando comparava as de 1851 com 
as de 1857 a 1858 que elle teveoaparte do illustre sena- 
dor que estava scnlado entre o nobre senador e outro 
benrado menibro pelo Rio de Janeiro. 

Senbores, o nobre senador nan leu os balances, nao 
preparoa-se, e vein aqui nventar questoes que teem res- 
posta prompta. Elle nos disse, porexemplo, que nao ti- 
nba encontrado em nenbum balance as quamias despen- 
didas com a compra de vapores; mas, se S. Ex.,em logar 
de receber talvez tabellas ou informacoes que nao exa- 
nunou, tivesse laiigado elle proprio os olbos sobre o ba- 
lanco de 1857 a 1858, que eu tenbo em mao, encontraria 
na tabella, aoart.50do ministerio da marinha,pag.59, o 
seguinte: ffendo) • Acquisicaode vapores 2,410:517 <(281»; 
a depois, enconlrando qualrocentos e tantos contos como 
despendidos no anno seguinte, veria que omaior peso da 

acquisifao dos vapores tinba recabido sobre o exorciciode 
1857 a 1858. A pequenadifforenca que fioou por pagar 
de 400:000^ e apenas a sexta parte de 2,400:0005', que 
se tinba pago anteriormenle. S. Ex. porque niio le estes 
documentos elle proprio? Rorque nao os examina, para 
nao vir dizer quo nao encontrou no orcamento despeza 
nenbuma com vapores em 1857 a 1858? 

Mas S. Ex. foi ao exame comparado das despezas ef- 
fectuadas em difforenles annos. Ora hem : o exercicio de 
1857 a 1858 foi urn exercicio dispendioso; mas permitta 
S. Ex. que oil Ihe diga que este exercicio nao foi dis- 
pendioso em todas aquellas reparticoes que nao tinbao 
de fazer principalmente despezas com arrnamentos ma- 
rrtiuios e terrestes. Eu Ibecitarei o ministerio do imperio, 
que, sob a direccao do nobre senador pela provmcia de 
Pernambuco, gastou 8,342:000,5,quamlo no annoseguinte 
gas ton 10,159:0005, isto e, quasi 2,000:000,5 mais do que 
anterior. Eu Ihe cilarci o ministerio da justica que, sob 
a dire' cao do muito illustrado e muito fiscalisador Sr. se- 
nador pur Minas-Geraes, gastou 3,730:0005, Rnando no 
anno seguinte gastou quatro mile tantos contos de reis. Eu 
citareio ministerio dafazenda.que.sob a minha direccao, 
que serei tido por gastador, serei lido pelo que quizorem, 
mas que acredito que, se a repartipio estivesse em oulras 
maos, ter-se-bia de pagar sdrnente pela remessa de fundos 
sommas consideraveis em consequencia da baixa do ram- 
bio; o ministerio da fazenda.digo, gastou menosdo que no 
proprio exercicio anterior, quando era dirigido por um mi- 
nistro alias muito fiscalisador, innito economico; no exer- 
cicio anterior tinha-segasto 13,616:0005, e no exercicio 
em que servi gastou-se 13,380:0005, quasi que menus 
300:0005; noexercicioinimediatugastou-se 15,473:0005, 
e no exercicio actual a despeza ba desubira 13,000:0005 
ou 16,000:0005- 

Todas as reparticoes, portanlo, quo nao esliverao sob o 
peso immediato dos armamenlos navaes e dos arrnamen- 
tos terreslres forao lao economicas que em todas ellas se 
despendeu muito menos do que no proprio anno ante- 
rior, anno de muita economia; e nas da fazenda se des- 
pendeu muito menos do que em todos os annos posterio- 
res, em que se gastou muito maisde 13,380:0005. 

Vamos,porem,ao ministerio lao fiscalisador,e direi ape- 
nas duas palavras sobre a marinha, porque a defesaesla 
brilhantemente feila pelo nobre minislro. Qual foi a grande 
despeza do ministro da marinha de entao? Foi avultada 
sem duvida, for de 10,496:0005, e nada mais, porque 
nada ficou por pagar; nao cliegou a 11,000:0005, nem o 
nobre senador pode moslrar que cbegasse. Mas quanto 
se gastou no anno seguinte, qne nao era anno de preparos 
de guerra? 9,570:0005, que irao a mais, porque o ba-a 
lango delimtivo nao esta prompto. Nao ba, pois, censur 
possivel relativamente a um anno de arrnamentos na- 
vaes; a um anno em qne se gastou sdmentecom a acquie 
sicao do vapores 3,410:0005; a urn anno em que s- 
gastou uma grande quantia, nao com anlenas, como disse 
o nobre senador, que nao quiz de novo ir refrcscar sua 
memoria olbando para estas questoes e recebeu talvez 
informacoes inexaclas; nao com antennas, mas com o ma- 
terial: nao ba censura possivel para um exercicio desses, 
quando a despeza do exercicio que se Ihe seguiu foi 
apenas um pouro menor, sendo exercicio cm que cessarao 
os preparatives de guerra. 

Se nesse exercicio se gastou com a verba—material— 
3,710:0005, foi porque se gastou com o combuslivol 
407:0005, combustivel que nao foi perdido, emboraal- 
guem supponha que foi comprado em tlemasia. E' possi- 
vel que alguma parte fosse cm demasia; mas era controlo 
feilo na supposicao de uma guerra, e o paiz nao podia 
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estar despreparado, nao se havia de mandar buscar car- 
vao a Londrcs, a Liverpool ou aos Estados-Umdos, 
dondc pouco vern, quando fosse precise expedir os vapores 
para dentro do Praia. Se quatrocentos e tautos contos de 
carvao, quc nao 6 material quo se estrague, era pouco, 
nao nos censurem essa despeza que fizemos; e, se foi raui- 
lo, lembra-se o nobre senador que deixamos aos nossos 
suocessores material nocessario, que nunca e perdido, 
0 de quo o nobre ministro a caba de dizer que se faz 
grande consume, porque, se os navios a vapor gaslao 
mais, gastao principaltnente no eombustivel. 

Obiectos do armamento, construcfOes navaes e raate- 
riaes para concertos, 542:0008. Viveres e mais generos 
para as rar;(5es diarias dos corpos, navios e pracas 
1 037:0008. Nao foi em antenas simplesmente; o mate- 
li'al da armada nao consiste sdmente em antenas. Os 
10,000:0008, separando delles dous mil quatrocentos e 
tan'tos contos com a compra dos vapores, separando cerca 
de 1,000:0008 cm material extraordinario, separando o 
despendido com essas obras que o nobre ministro da 
marinha acaba de dizer que erao taes que elle term mui- 
to prazer so no seu tempo as pudesse tor feito, deixao 
para as despezas ordinarias somma comparalivamcnte 
diminuta. 

As obras no estaleiro de constrnccao nao so trazem as 
vantagens quo S. Ex. expfiz, porcm algumas que por 
brcviiladoellenaomencionou;nao so eoonomisaoos dinhei- , 
ros publicos, contribuindo para que os operarios possao i 
trabalhar as boras lodas inteiras som ler que fugir ao j 
sol e a chuva, corao poupao os materiaes e madeiras que, , 
nao (if an do sujeitos a accao corrosiva do sol, da chuva o | 
da bumidade, nao soestragendo, nao aconlece oomo na j 
provi xia do Para, onde uma fragata estava apenas em 
meio no estaleiro, o j;i se acbava loda arruinada pela 
accao do sol e da chuva. 

Dcmais, o editicio da coberlura coutem macliinas para 
conduzir e elevar as pesadas pe(;as de madeiras, e o ser- 
vifo que era feito a brafos de homens, hoje d feito por 
meio de macliinisraos, que facilitao o trabalbo e cvilao 
muitas despezas. Essas obras com que o Sr. conselbeiro 
Saraiva dotou a repariicao da marinha nap sao dinhei- 
ros penlidos, e antes muito aproveilados. 

So o nobre senador pela Jiabia dirigisse ao governo 
conselhos aproveitaveis, podia conlar que eu o acompa- 
nbariaem tudo quanto tendesse a lembrar eeonomias nas 
despezas ordinaries. Gaste-se mais nos prepares deguerra, | 
para que qualqucreventualidadenos niio ache despreveni- 
clos; mas nas outras despezas facao-se eeonomias, quo a 
situacao as pedo, ou antes as cxigoe ordena. 

Se o nobre senador pela Bahia insistisse nesle ponto, 
em que teve razao, de que uma parte consideravel das 
despezas da marinha n5o d feita naquillo quepiopria- 
mente so chama forja naval, mas sim nos estabeleci- 
mentos de terra, eslabelecimentos necessaries muitos 
delles, mas em que se poderiao fazer reduccocs; se discu- 
tisse islo eu o acompauharia no conselKo ao ministeno; 
«Poupai os dinhoiros no tempo das didiculdades, nao a 
rospeito do dique, porque e despeza productiva e de 
grande yantagom, nao a respcito de annamentos, ncm 
a respeito dessa pequenina despeza do armamento da 
fragata Constituifao. Basta-lhe o nome de constiluicao, 
para quo eu contribua para a conservacao dessa fragata, 
eseu armamento; e S. Ex. faz-me crer que, como 
elia lem o nome ■— constituicao —, a que tern ogerisa, 
o quer ver raspado ate das madeiras desse navio de 
guerra. (Biso.) 

O Sr. barao de Muritiba : — Tern muila grata. 
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- Ha verdade no que digo, grata O Sr. Souza Franco; ■ 
nao sei. 

O Sr. barao de Muritiba;—E' muito faceto; e inle- 
ressante ; eu 6 que raspo a conslituitao.... 

0 Sr. Souza Franco;—Eu nao sei se, quando o nobre, 
senador pcrguntava pela arlilbaria que lemos, estava ou 
nao informado que temos em rauitos dos nossos navios 
boa arlilbaria, nao as pecas raiadas, nao as de novissi- 
mainvencao, de que as proprias embarcatoes dos estados 
navaes da Europa, daquelles que teem melhor armada, 
ainda agora e quc eslao se preparando; ainda hoje se 
fazem esses ensaios, ainda hoje e que se eslao fazendo 
esssas construccoes. 

Mas note o nobre senador que, quando se trata de uma 
grande armada para o Brasil, d precise nao nos iiludir- 
mos; as prelentoes a uma armada capaz de competir com 
as primeiras natdes do mundo nao sao para nos; arrcme- 
dariamos a ra, ijue, scgundo a fabula, arrebentou antes 
de ter igualado o boi. Conlen.temo-nos com alguns navios 
bem armados, capazes e mais que sufficientes para em 
caso de necessidade lutarmos com os nossos vizinhos; 
e nao tenbamos a pretencao deter navios que resistao, 
que combatao as grandos natoe? marilimas da Europa. 

Sr. presidento, eu poderia ainda conlinuar; mas eu, 
que nao tenbo senao o proposito de contribuir para quo 
0 paiz esteja preparado para qualquer evenlualidade, 
para quo as despezas sejao quanto possao ser moderadas, 
vou flndar o meu discurso, dizendo a S. Ex. que alii 

} certo ponto contimio nas minhas objectoes, islo e, na 
I persuasao de que a commissao de fazenda teve razao 
| quando disse : • A repartifao do impsrio, a repariicao da 
' marinba e a repariicao da guerra podem fazer econo- 

mias. • Eu as nao assigna-lo; deixo ao juizo illustrado 
de S. Ex. indagar quaes ellas sejao e faze-las, se nao por 

| meio de legislacao, por meio de actos administrativos quo. 
' contribuao para diminuir a despeza tanto quanto for pos- 

sivel e 6 indispensavel em um tempo em que as rendas 
publicas sao ameacadas de grande decrescimenlo. 

1 Eu votarei supponbo mesmo que por quasi lodo n 
orcamenlo da marinha, e principalmente porque sou obri- 
gado ao nobre ministro pela defesa que fez ao miiiislcrio 

i de 4 de main, defesa que nao foi senao justica ; mas em- 
i fim mis hoje ate a justica que nos fazem devemos ficar 
! obrigados, quando de todos os lados nao nos fazem se- 

nao revoltantesinjusticas, como acaboide ouvir do nobre 
senador pela Babia. 

O SR. BARAO DE MURITIBA: — Sr. presidento, 
a maneira por que respondeu o nobre ministro da marinha 
as perguntas quo live a honra do dirigir-lho faz-mq sup- 
pbr que S. Ex. cntendcu que ollas tendiao a moles- 
la,lo, a consurar a sua administracao. Declaro ao nobre 
ministro que nao foi esse o meu fim, c tambem nao loi 
censurar nenbum dos sens predecessores ; pedl explica- 
C5es, porque me pareceu que as despezas da marinba se 
tornavao excessivas: satisfaco-me com as respostas dadas 

' pelo illustre ministro para poder guiar o meu juizo. 
S. Ex. pareceu incommodar-se com o reparo quo fiz 

a respcito da autorisacao para o novo dique. Tambem 
1 nao foi censura que dirigi a S. Ex. ; disso somcnie, 
estou persuadido. que se nao deve gastar quando so nao 
ruide gastar, embora haja uuhdadesfuturas , mais tarde, 
em melbores tempos, poderiao ser attendidas. Se o novo 
dicme 6 util, nao me parece urgente, porque o empro- 
zano do que esla a conc!uir-se o pdde conslruir com al- 
"uma insignificante economia, em consequencia de esta- 
rem ja aqui as machinas que devem trabalhar no quo 
se projecta; isso, porem, nao autorisa a celcbracao de 
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um contrato, que, attonla a deficiência da renda publica, 
pode causar-nos graves embaraços cm seu cumpri- 
mento : nem eu sei qual será a importância de semeliiante 
despeza e se appareceráõ outras de maior urgência. 

O Sr. ministro da marinha; — Eslá orçada. 
O Sr. barão de Mcritiba: — Todos os nossos or- 

çamentos de obras são de tal modo defeclivos que quasi 
sempre se gasta o dobro ou o triplo. 

O Sr. ministro da marinha:—Ha um limite na 
autorisação. 

O Sr. barão de Mcritiba: — Os contratos que se 
fazem podem depois ser objecto de indemnisações, a que 
nem ogoyerno,nemocorpo legislativo,deixão de altender. 

Não censurei também a S. Ex. pelo armamento da 
fragata Constituição; não sabia que cila o fòra para o 
fim que S. Ex. declarou, para servir de escola de mari- 
nha ede artilharia. Se esse é o destino, não posso deixar 
de concordar que isto se fizesse: todavia parece-me que 
qualquer outro navio de menor lotação poderia ser em- 
pregado neste serviço, porque não é tal o numero de re- 
crutas e de marinliagom disponível para receber instruc- 
ção que seja preciso um navio da lotação da fragata 
Constituição, cuja guarnição deve ser não menor de 540 
praças. 

O Sr. ministro da marinha: — Não está como para 
a guerra. 

O Sr. barão de Muritiba : — Sei que está em meio 
armamento ou em disponibilidade, como S. Ex. quizer 
chamar ; mas nem por isso deixão os vencimentos dos 
olliciaes de ser regulados pela classe do navio. V. Ex. 
sabe que em um navio de maior lotação lambem a des- 
peza que se faz com os olliciaes não só em numero, mas 
cm patente, é um pouco mais avullada; e essa despeza 
podia ser menor se, em vez de uma fragata, fosse des- 
tinada ao ensino uma corvela dessas que abi estão no 
porto. 

Sr. presidente, não sei o que responda- ao final do dis- 
curso do nobre senador que acabou de fallar. S. Ex. 
anda tão prevenido contra mira que não me pôde achar 
justiça, nem ter a menor benevolência para com qual- 
quer palavra que eu profira ; o seu principal fira é cha- 
mar-me injusto. 

Ora, na verdade não aprecio muito o juizo que o nobre 
senador faz da minha justiça. 

O Sr. Souza Franco : — Não tenho razão em caso 
neubum. 

O Sr. barão de Muritiba : — Acho-o um pouco in- 
competente para pronunciar esse juizo, porque entendo 
que a justiça não consiste no mesmo em que talvez 
S. Ex. a faz consistir. 

Eu, por exemplo, não posso achar que haja justiça na 
seguinte bypotbese: se um criminoso fosse condemnado. 
e eu tivesse sido o seu advogado e proteclor (não me refiro 
a pessoa alguma, estou figurando uma hypothese, para 
mostrar que não entendo ser de justiça o caso que nella 
se comprehende); se esse criminoso fosse condemnado pelo 
tribunal competente, eu, que fòra seu advogado e prote- 
ctor, se tivesse de ser chamado aos conselhos da coròa, 
teria sérios escrúpulos que no principio do meu ministé- 
rio o reo fosse agraciado, perdoando-se-lhe inteiramente 
a pena imposta, que ha dias começára a solTrer. Eu não 
julgaria ser isto um acto de justiça; receiaria mesmo 
que o attribuissem a interesse particular; pôde ser que o 
nobre senador não pense do mesmo modo, cuido mesmo 
que o seu pirecer é em sentido opposto. 

Ora, já se vê como estamos discordes, eu o o nobre 
senador, a respeito do que seja justiça 1 Eu entendo que a 
justiçaé, como definião os jurisconsnltos romanos, a per- 
petua e constante vontade de dar a cada um o que é seu ; 
é possível que o nobre senador adopte outra definição. 

Nãomeescandaliso, pois,que S. Ex. raeargua de injusto 
e o repila sempre que tem o mão gosto de occupar-se 
comigo: poderia eu figurar outros casos e hypotheses 
sem referencia a ninguém; cada um entendo a seu modo 
sob a pressão do odio e dos preconceitos. 

Pôde S. Ex. continuar a julgar-me como for do seu 
agrado; nem por isso deixarei deser o que realmente sou; 
não dependo isso da má vontade do Sr. senador. 

Sr. presidente, não tive era vista aggrediro ministério 
de queo Sr. senador fez parte; eu o declarei logo no prin- 
cipio do discurso que proferi, pretendia explicações do 
Sr. ministro. 

Não me enganei em algumas rofiexõcs que fiz sobre 
a compra de vapores no exercício de 1857 a 1858. 

Uma parle desse dispendio foi paga com effcilo no cor- 
rer do mesmo exercício; mas o que eu queria saber era 
se a totalidade delle foi sómente a quantia dedous mil e 
tantos contos que o Sr. senador descobriu no balanço como 
incluída nos dez mil e tantos contos, ou se alguma outra 
soturna foi paga em 1858 a 1859 por conta desses vapo- 
res, como se me figura pela respectiva synopse do anno. 
Neste caso 6 manifesto que a despeza da marinha em 
1857 a 1858 não foi apenas de IO/iOOiOOO.S , subiu 
acerca de 11,000:000,^ ; a difieronça procede de que 
esses 50 nOOOS, realmente despendidos em 1857 a 1858, 
forão lançados na despeza do exercício seguinte do 1858 a 
1859; não sei mesmo nem posso aflirmar que se limi- 
tassem a isso os pagamentos das dividas do exercício do 
anno anterior. 

Quando fallei em material sabia quacs erão os übje- 
ctos que o comprebcndem; estes objcctos vêm referidos 
no balanço. Se especialisei antenas e cousas semelliantes, 
foi porque quiz excluir a compia dos vapores o mostrar 
que abi não vem referido tudo quanto respeita á con- 
strucção naval; entretanto a despeza dessa verba avul- 
tára por perto de 4,000:000$ no anno de 1858 a 1859. 

Protesto que não censurei o digno ministro que nessa 
1 época occupou a pastada marinha: não quiz,nem quero, 
'lembrar-mo de nomes proprios; se pretendesse censu- 
i ra-lo, ninguém me poderia coarclar esse direito, nem ou 
. o faria por despeito, mas só por persuadir-me de que 
cumpriria o meu dever; referi-me a certos fados que 

I então se derão; pedir sobre elles explicações não é por 
! certo inlligir a menor censura. 
j O Sr. ministro, dando algumas das explicações que ou 
■ pedi, disse que a despeza da marinha se achava elevada 
| a um algarismo tão ciescido em conseqüência das refor- 
| mas que tinhão sido feitas pelo nohre predecessor de 
I S. Ex.; nunca neguei isto. Do que me admiro um pouco 
j é que esse algarismo lenha sido elevado permaaentc- 
j monto a tão alto gráo, fóra de proporção com os nossos 
(recursos; lamento isto. Se, porém, as eventualidades 
| da guerra exigirem,não só isso, porém despeza ainda mais 
| forte, eu estarei promplo a votar por ella, porque; em pri- 
i meiro logar está a necessidade de acautelar a segurança 
da honra o dignidade do paiz. Não fallei desta liypo- 
these, não me referi a ella. 

Não tome S. Ex., repito ainda uma vez, por opposi- 
ção as poucas palavras que eu disse, nem por censura 
tão pouco; não quiz fazer nem uma nem outra cousa. 

O SR. SOUZA FRANCO : — Sou obrigado a dizer 
apenas duas palavras. Eu pensava que o antagonismo 
entre mim e o nobre senador pola província da Bahia era 
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explicável pelo antagonismo das nossas idéas políticas e 
administrativas. 

Eu sou um dos homens que mais presão a liberdade 
no nosso paiz, a liberdade regrada; a liberdade mode- 
rada, a liberdade política, a liberdade do credito ou li- 
berdade administrativa. S. Ex. é talvez aquelle que do 
lado opposto se acha mais arredado de mim, sendo tal- 
vez o maior contrario a todas as especies de liberdade. 

O antagonismo, portanto, que se manifesta sempre en- 
tre nós pôde ser muito explicado por motivos de caracter 
publico, sem que motivos individuaes tenbão havido en- 
tre nós, e pelo menos eu não sei que hajão. 

Qirindo, poróra, S. Ex. vem figurar um caso de jul- 
gamento como magistrado nosso, que algum advogado 
possa levar amal,e lenha levado tanto a mal quedepoisde 
se ler indisposto contraojuiz procurasse,elevado a minis- 
tro de estado, obter o perdão do conderanado, torna-se na 
obrigação rostricta de explicar pela imprensa, ou no se- 
nado, esse fucto a que alludiu. 

Desde que se pôde inferir de suas palavras que o anta- 
gonismo entre ellee um senador, que a opposição que eu 
lhe faço proveiu de um motivo mesquinho e reprovado 
como esse, tem o dever de explica-lo completamente; 
aliás o fado não passará de uma allusão insignifleante 
trazida para a discussão e sem alcance nenhum. 

Não me lembro, não existe tal fado. Emprazo o nobre 
senador para que o explique e para que declare os nomes, 
senão passará como nunca existente, porque não me lem- 
bro de ter-me olfendido a esse ponto de sentenças do no- 
bre senador, e menos que, subindo da cadeira de advo- 
gado para a cadeira de ministro, fosse contribuir de qual- 
quer maneira para o perdão a que o nobre senador se 
refere. 

Emprazo-o, portanto, a ser claro e explicito nesta ma- 
téria. 

O SR. DARÃO DE MURITIDA: — Peço a palavra 
para uma explicação. 

O Sn. rnEsiDENTE; —Tem a palavra. 
O Sn barão oe MuimíBA : — E' para dizer ao Sr. se- 

nador que não me referi a ninguém ; figurei uma bypo- 
tbese, a bypotbese possivef; quiz mostrar como entendia 
eu o que é justiça , e que o Sr. senador talvez a enten- 
desse do modo muito diverso, como me parece que en- 
tende. 

O Sn. D. Manoel : — Cantou a palinodiá; é o que se 
queria. Que miséria 1 nem ha coragem para sustentar 
O que se diz. 

Terminada a discussão, retirou-se o mesmo ministro 
com as form lidades com que fôra recebido, e posto a 
votos o artigo passou com as emendas. 

OnÇAMENTO DO MINISTÉRIO DA CUEnnA, 
Em seguida foi introduzido com as mesmas formali- 

dades o Sr. ministro dos negocies da guerra, e, depois 
de tornar assento na meza, entrou em discussão o art. 6° 
da proposta com as respectivas emendas da camara dos 
deputados. 

O SR. JOBIM: — Por informações que tenho do Rio- 
Grande do Sul, consla-me que o Sr. ministro da guerra 
determinara que tivessem baixa os soldados voluntários 
que tivessem preenchido o seu tempo de engajamento, 
mas que os daquella província que estivessem neste caso 
fossem oxceptuados, isto ó, que, apezar de lerem preen- 
chido o seu tempo, não tivessem baixa. 

Estou persuadido de que, a ser esta informação exacta, 
laotivos muito graves poderia ter S. Ex. para esta des- 

igualdade; mas não sei quaes são ; o que sei é que natu- 
ralmente deve resultar deste fado grande desgosto,e a seu 
respeito tem-se me pedido que faça algumas reclamações, 
que me dirija a S. Ex. o Sr. ministro da guerra ; mas 
confesso que em cousas relativas á repartição da guerra 
lenho sempre a maior repugnância e acanhamento, por- 
que não quero de modo algum contribuir para perturbar 
a disciplina militar. Portanto, o que desejo, como meio 
de atlender a essas reclamações,é que S. Ex. tenha a bon- 
dade de nos dar a razão em que se fundou para esta des- 
igualdade. 

Não sei se esta medida foi tomada em relação á infan- 
taria e á cavallana ao mesmo tempo, ou se foi somente 
em relação á cavallaria,e que motivos podem haver para 
uma medida, que neeessariamente devo repellir, de pres- 
tar-se voluntariamente ao serviço do exercito grande 
parte da mocidade rio grandense. Sabe-se quo de boa 
vontade se apresenta essa mocidade para servir na ca- 
vallaria do exercito; mas quando tenha a certeza de que 
no fim do prazo marcado pela lei não ha de obter a sua 
baixa, que terá de servir ainda dous, três e mais annos, 
necessariamente ba de repugnar e resistir a esse serviço, 
e a despeza que o governo terá de fazer crescerá necessa- 
riamente na razão desta repugnância e resistência. Mas, 
quando os que estão no caso de servir podem contar com 
a sua baixa no fim do engajamento, seus próprios pais 
serão os primeiros a aconselhar-lhes que se apresentem 
ao serviço, porque ficão assim desembaraçados dentro de 
um tempo limitado; não contando porém, com a palavra 
do governo, as conseqüências não podem deixar de ser 
desagradáveis, além do rcsentimenlo que deve haver na 
província desta desigualdade, sahendo-se que para todas 
as outras províncias manda-se que se dé baixa a todos os 
que tiverem terminado o seu tempo, e para a provín- 
cia do Rio-Grande do Sul determina-se que se faça o 
contrario. 

Sem duvida que a província do Rio-Grande do Sul 
está cm circumstancias muito especiaes, por ser uma fron- 
teira; mas é preciso atlender também ao serviço pesado 
que cabe sobre os habitantes daquella província, que não 
tem comparação com o serviço de nenhuma outra provín- 
cia, e não é só sobre a tropa de linha que recahe este 
peso do serviço militar. Se consultarmos a estatística do 
recrutamento em todas as províncias do império, veremos 
que a província do Rio-Grande do Sul é a que fornece 
maior numero de recrutas, ao mesmo tempo que o ser- 
viço da, guarda nacional pesa sobre ella de um modo tão 
intenso que talvez seja igual ao serviço que pesa sobre 
todas as outras províncias do império reunidas. 

Ora, parece que, altentas estas circumstancias, deve-se 
ter alguma contemplação com aquelles habitantes, sobro 
quem pesa tamanho serviço, de que ellcs se queixão, e 
que tantos transtornos enusão á sua vida; e não se devia 
proceder para com elles com essa desigualdade, exceplo 
se algum motivo ponderoso obrigou o nobre ministro a 
tomar esta medida, e que eu ignoro. 

Convido, pois, a S. Ex. a me dar a explicação que 
peço. 

O SR. REGO BARROS {ministro da guerra): — 
Sr. presidente, a razão por que dei ordem para que os 
voluntários que tivessem acabado o sou tempo tivessem 
baixa foi a mesma que acaba de dar o nobre senador no 
fim do seu discurso; era para poder haver com mais fa- 
cilidade voluntários pela certeza de terem logo a sua es- 
cusa; e isto foi de accordo com a opinião dos meus 
illuslres antecessores. A ordem foi geral, e em conse- 
qüência delia derão-se muitas baixas; mas, não sendo 
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sufliciente o recrutamento e apresentagao de voluntarios 
parapreencher esse vacuo, julquei conveniente, comoja 
disse naoutra camara, fazer sustar a oi'dom, e isto nao 
foi sdmentij para o Rio-Grande do Sul, foi em geral para 
todas as provincias do imperio, e tambem nao foi so para 
a arma de cayallaria, foi para todas as armas. Desde que 
o recrutamento e a acquisigao de voluntarios seja cm 
lal numero que preencha o exercilo, entao, nao so os 
voluntarios, como os proprios recrutados, terao a sua 
baixa logo que tiverem preenchido o sen tempo de servi- 
CO. Cumpre-rae notar quo de nao so dar a baixa no fun 
do prazo a esses individuos tesulta-lhes certamente sof- 
frerem augmento do tempo de service; masemquanto aos 
vencimentos elles teem vantagem, porque nesse caso, 
tamo os voluntarios, como os proprios recrutados, ficao 
no mesmo pe daquelles que de novo so contratao. 

Sao estas as explicagoes que tenbo de dar ao nobre 
senador. 

Finda a discussao, retirou-se o mesmo ministro com 
iguaesformalidades; e, posto a votos o artigo, passou com 
as emendas. 

OltgAMENTO no MlrtlSTEIUO DA FAZENDA. 
Estando presente o Sr. senador ministro dos negocios 

da fazenda, passou-se a discussao do art. 7° da proposta, 
com as respectivas emendas da caraaras dos deputados. 

0 Sr. SOUZA FRANCO ; — Se S. Ex. o nobre presi- 
dontc do conselho quizesse dar antes de mim algumas ex- 
plicagoes, cu deixaria de tomar a palavra, mesmo porque, 
nao contando com a discussao da fazenda hoje, nao 
Irouxe nenhum dos documentos e papers necessarios. 

En vi que as despezas de alguns ministerios deixarao 
de ser discutidas, em regra a de todos os minislros nao 
forao discutidas, com excepcao da dispensa da reparlicao 
da mariuha, sobre que se fizerao algumas observafOes. 
Era possivel achar alguma razao para desculpar este facto 
quando se trata dos outros ministerios; mas, quando se 
trata do da fazenda, a questao § mnito diversa: a fazenda 
on o thesouro e quern supre o dinheiro para estas despezas, 
e a fazeuda na situacao actual do paiz 6 a reparlicao que 
merece muito maior discussao. Yejo-me, portanto, obri- 
gado, no flm da sessao, a fallar sobre uma materia para 
que eu nao estava preparado, para que eu nao Irouxe 
papeis, e a respeito da qual se nos disse que nao en- 
traria hoje era discussao, e k para mim embarafoso ; 
6 mais um exemplo que me fica para nao admitlir bon- 
dades como eu acabo de ter nas reparlicSes da guerra e da 
marinha. 

Eu tinha para o ministorio da guerra algumas obser- 
vacoesa fazer use as fizesse, a discussao sustentar-se-hia 
por hoje, e nao entraria a discussao do ministerio da 
fazenda; eu teria, portanto, amanha occasiao de trazer os 
meus papeis e de discutir as despezas da fazenda; assim, 
vou faze-lo de improviso, para que nao passe sem dis- 
cussao um ministerio que e hoje de tanta imporlancia. 

Comecarei por fazer a S. Ex. uma pergunta. S. Ex. 
tem dilo por vezes que 6 uma das razoes dos muitos im- 
postos que hoje se langao a necessidade que ha de pagar 
parte da divida externa: pergunlarei a S. Ex. se tem 
intencao do pagar a divida externa. V. Ex., Sr. presi- 
dente, tem a bondado de mandar o orcamento ultimo de 
1861 a 1862, para ver qual & a divida externa que se 
tem de pagar? (£' satisfeito.) 

A divida externa que se tem de pagar em pouco tempo 
e no anno de 1882 a divida de 1843, hoje de 508,400 li- 
bras eslerlinas, e que deve ser em pouco tempo, no tempo 
do pagamenlo, de quatrocentas mil e lantas libras, e 

quatrocentas e tantas mil libras que se terao de pagar sa- 
rao 4,000:000^, pouco mais ou menos; o eu desejo sa- 
ber se S. Ex. prctonde desde ja preparar-se para este 
pagamento. 

O Sr, presidente do conselho: — Havendo receita, 
sim, sonhor. 

O Sr, Souza Franco : — Mas a receita & preparada de 
antemao com um proposito qualquer; prepara S. Ex. a 
receita com o llm determinado de lor sobras para esse 
pagamento, ou nao a prepara ? 

0 Sr. presidente do conselho : — A receita sd po- 
deni ser cobrada ou no fim deste anno, ou no principio do 
outro; nds temos do fazer esse pagamento ale abril ou 
maio de 1862. 

O Sr. Souza Franco: Se d em abril de 1862, 
S. Ex. tem ou nao, como ou perguntava, o proposito 
de pagar ? Se torn o proposito do pagar, fica obrigado a 
lancar desde ja impostos ura pouco mais elevados, para 
que a receita de sobras para poder fazer esse pagamento , 
se nao tem intencao de pagar, nao ha explicacao para tao 
grando elevacao dus impostos, ou para muitos dos im- 
postos novos que agora se lancao. 

Sera, porem, unicamente o pagamento da divida de 
1843 quo S. Ex. tem era vista, ou quer se prepararpara 
o pagamento da divida immcdiata, que sevence em 1864? 

O Sr. presidente do conselho:— Conforme os rc- 
cursos. 

0 Sn. Souza Franco:— S. Ex., previdente do mats, 
apresenta um artigo addilivo em que pede autorisacao 
para os meios do creditos precisos para pagamento da di- 
vida de 1843, que se vence em 1862  

0 Sr. presidente do conselho :— E ha oulra quese 
vence cm 1864. 

O Sr. Souza Franco :— E da que se vence em 
1864, que i a divida de 1824. 

O Sr. presidente do conselho; - Prorogada. 
O Sr. Souza Franco :—A divida de 1824 6 hoje de 

2,724,600 libras eslerlinas, divida muito consideravel. 
E' demasiadamento cedo para pedir autorisacao, aflm de 
eslar preparado para esse pagamento; 6 mesmo creio que 
impolilico tor csta disposifao de pagar uma divida tao 
consideravel. Eu duvido quo, sejao quaes forom os meios 
de que lance mao o nobre ministro, possa obter receita 
sufliciente para pagar essa divida de 2,724,600 libras es- 
lerlinas, que, reduzida a cerca de 2,500,000 libras ester- 
Unas em 1864,precisa para pagamento ao cambio de 27, 
22,220:000)?. Nao sera, me parece, politica financeira 
avisada aquella que nao lancar mao de todos os meios 
precisos para converter essa divida cm uma nova divida, 
preparando-se para pagar aos portadores que recusem a 
iroca dos tilulos. Nao sera uma politica financeira avi- 
sada aquella que tender a fazer retirar do paiz uma quan- 
lidade de capilaes tal, e sobreludo nao e bem avisado 
em um tempo em que o paiz nao tem meios, em que 
solfre consideravelmente, preparar-se para tao avullado 
pagamenlo. 

Eu pergunlo a S. Ex., portanto, so as suas intencocs 
silo sdmente pagar a divida do 1862, ou se tambem a 
de 1864. E esta me parecendo que 6 uma prevencao pre- 
matura essa do se preparar desde ja para um pagamento 
quehadevirdaquiaquatroannos,ede se preparar cm um 
anno de calamidades. So estivessemos em anno de pros- 
peridade ; so a renda tendesse a augmcnlar ; se o minis- 
terio nos livesse dado essa esperanca ; se pelo contrario 
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nao fosse ello o quo anima a roducgao da renda, e 
anima no desespero de quo ella possa augmentar-se com 
a simples prosperidade do imperio, anima convencido dos 
terriveis effeitos das medidas que tern tornado, a preven- 
cao poderia ser admissivel. , - j , 

S. Ex, convencido, como esta, de que hao de ter ter- 
livcis elfeitosas suas medidas, aponto que daquia dous 
annos havemos do ter a renda rcduzidado 43,000:000;,, 
como e quo em urn tempo de ealamidades dessas, quando 
nao prevo o seu fim, e polo conlrario ainda diz quedaqui 
a dous annos havemos de estar no mesmo estado, lodavia 
tern ia a pretenjao de so preparar para pagar divida avul- 
tadissima, o vem podir autorisafao para este paga- 
menlo? 

0 Sr. presidentb: —A autorisaoao e para operacCes 
de credito. 

0 Sr. Souza Franco; — Opcracoes de credito sao 
mcios de ohtcr dinheiro para pagar uma divida, sao 
meios de converter uma divida em outra. 

0 Sr. rresidente do conselho; — E' o que se tem 
feilo. 

O Sr. Souza Franco: — Se S. Ex. trata do paga- 
menlo, 6 demasiado cedo. 

O Sr. presidentb do conselho: —Nao, senlior. 
O Sr. Souza Franco: — Se S. Ex. trata do paga 

mcnto, nao pddo ter esta prelengao de so preparar desde 
fa,em um tempo decalamidades.para daqui a qualro annos, 
e, se tem a pretencao, nao de pagar, mas de converter em 
outra divida por meio de qualquer transacgao, tamhem, 
alem de ocdo do mais, a occasiao nao e propria para fa- 
ze-Io, porque nao e sob a impressao de um thesouro falto 
do meios que se ha de inspirar a confianga precisa para 
entrar em transacgOcs destas. 

Eu admitto, eu voto mesmo para que o nnmsteno 
fique autorisado para o pagamonto da divida de IbbA, 
porque ella esti proxima do seu vencimento e porque 
esse pagamonto tem do ser feilo dentro do anno da lei 
que so discute; mas nao acho conveniente autorisagao 
para o pagamenlo ou para transaegoes a respeito do uma 
divida quo ainda ha do vencer-se duranle o exercicio de 
uma lei de orgamento que ha de ser votada no anno de 
1863. E' demasiado cedo, e, a nao ser pretengao que 
S. Ex. lonlia de durar no minislerio quatro annos mais, 
eii nao descuhro o molivo por que S. Ex. vem pedir ja 
essa autorisagao. 

O Sr. D. Manoel.—Qualro annos, quern? 
O Sr. Souza Franco: —O minislerio actual. 
0 Sr. D. Manoel:—Nao vai la, 6 impossivel, era 

necessario que o Brasil fosse composto de doudos para 
durar esse minislerio cinco annos. 

O Sr. presidente : — Attengao! 
O Sr. D. Manoel : —Attengao deque? 
O Sr. Souza Franco; — Estou fallando das aspira- 

goes que S. Ex. possa tor. 
O Sr. D. Manoel ;—Nao as pude ter, assevero-lhe eu" 
O Sr. Souza Franco;— Eu, muito pelo conlrario, 

acrcdilo que seus dias estao conlados. 
O Sr. D. Manoel: —Apoiado, isto sim. 
O Sr. Souza Franco: — Acredito que cssas vozes que 

nartem em opposigao do dentro da maioria, vozes daquel- 
les quo um pouco mais activos, ou menos senhores de 
encohrir seu pensamento, vfim declarer, como o nobre 
senador pcla Bahia fez hojo.... 

O Sr. Souza e Mello : — Esteve cm opposigao? 
O Sr. Souza Franco : — Y. Ex. acha que nao ? 
O Sr. Souza b Mello ; — Agora k que sei disso. 
O Sr. Souza Franco ; — Vejao os nohres senadores 

para o que se prepare o nobre senador pela provincia do 
Rio de Janeiro: a opposigao que elle tem na mente nao e 
aquella que acabou do fazer o nobre senador pela Bahia, 
que censurou despczas, que achou que ellas erao consi- 
deraveis, que achou que o minislerio da mannha gasta 
muito mais do que deve gaslar, que achou que o Sr. 
ministro da marinba deve corlar eslas despczas, que 
emfim fez uma opposigao em regra. 

O nobre senador pela provincia do Rio de Janeiro nao 
admilte destas opposigoes regradas; na sua idda a oppo- 
sigao ba de ser logo de pao e agoa, violenta, excessiva. 
Guarde-se o nobre presidente do conselho para hem 
cedo ouvir aquellas vozes, va vendo o que o espera dentro 
de muito pouco tempo; e, quando as vozes sahirem 110- 
lentas da parte do nobre senador e de seus amigos, es- 
seja muito bem certo S. Ex. de que nao ha de poder re- 
tistir. 

O Sr. Souza e Mello:—V. Ex. da como realidade 
os seus desejos. 

O Sr. Souza Franco;—Os meus desejos sao sabidos ; 
ha muito tempo que fago ao minislerio aquella 0PP°S1«I*<> 
rcrada quo costumo fazer opposigao que consiste 
conselhos para que modifique suas ideas, opposigao que 
eu nao lenho duvida em declarar que podena dar-se por 
satisfeita,se o minislerio se retirasse, menos em uma hy- 
pothese, a de ser subslituido por outro.cujas ideas,^ posto 
ja eslejao sendo realizadas, baviao de vir a ser realizadas 
com muito mais forga, com muito mais crueza, com 
muito mais inconvenientes para o paiz; e neste caso con- 
tinue antes o actual. 

O Sr. D. Manoel:—Euquero ver isso. 
O Sr. Souza Franco ; — Eu nao. 
O Sr. D. Manoel: — A experiencia vale muito, meu 

araigo; estou persuadido de que bao do fazer uma boa 
administragao certos nomes que ca lenbo em mcntc. 

O Sr. Souza Franco;—Tenho persuasao de que a 
bao de fazer pessima. Sinto estar divergente neste ponlo 
do meu nobre amigo. 

O Sr. presidente do conselho;—Nestas cousas ^ o 
coragao que falla. 

O Sr. D. Manoel;—E a razao tambem. 
O Sr. Souza Franco; — Sinto estar era divergencia 

com o meu nobre amigo; e um dos raros ponlos em que 
nos desenconlramos; sao rarissimos. 

O Sr. D. Manoel : —Chegamos ao mesmo fim, eada 
um por differente caminho. E' preciso botar abaixo 
essa caranguoijola ; nao sei se a palavra e parla- 
mentar. 

O Sr. presidente (com energia); — O Sr. senador 
nao pdde cbamar o minislerio de carangueijola. 

O Sr. D. Manoel; —Eu disse em voz 
como V. Ex. ouviu, la vai, mesmo porque nao e palav , 
tao feia como parece. 

O Sr Souza Franco;-Depois desta pergunta eu 
farei ainda uma outra a S. Ex., e espero que me satis- 
aca Qual tem sido a despeza feita com a passagera de 
fundos para a Europa durante todo o tempo era que 
S. Ex. esta no minislerio, desde 10 de agosto de 1859 ale 
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hoje, e mais, qaal e a despeza feita com a passagem de 
fundos para a Europa desde o principio do exercicio de 
1859 aU agora? Eu poderia tenlar fazcr o calculo, mas 
nao seria completo. A despeza depends do cambio por 
que sao tomadas as letras, o que sei, e do prazo por que 
sao passada, o que ignoramos. 

Quando as letras sSo tomadas ao prazo regular de 60 
dias a despeza ^ menor; mas, quando as letras o sao por 
90 dias, por 120 dias, porluO dias, isto com venci- 
mento de quatro ou cinco Inezes, e raesmo deseis mezes, 
a despeza consiste nao sd no pagamento em relacao do 
combio baixo, mas na perdu que se tem dos fundos 
que se entregSo, e que se nao vao receber senao muitos 
dias depois, perdendo-se ojuro desse dinheiro, juroqnc 
boje se perde effectivarnenle; porque , como o thesouro 
e obrigado hoje a pagar juros para as suasdespezas, ten- 
do ja tornado cinco mil e oitocentos e tanlos contos em 
troca de bilhetes do thesouro, nao se pode dizer que nao 
tem perda, corao nao tinha no tempo em que, tendo som- 
mas guardadas na caixa, cra-lbe o mesrao comprar letras 
de tres mezes, como comprar de quatro. 

A discussao devc versar sobre a despeza. S. Ex. no 
| 4° traz: • Resgate do papel moeda incumbidu ao Banco 
do Brasil, na forma da lei n. 669 de 5 de julbo de 1853 
e decreto n. 1223 de 31 de agosto do mesmo anno— 
2,000:0003- • Depois diz-se em baixo: • Supprima-seo 
artigo e altere-se a numeracao. » S. Ex. j.i dissecomo 
esses 2,00):0003 erao para pagamento de uma divida; 
subslituicao de divida por divida, nao era precise appa- 
recer ou llgurar essa quantia como despeza feita duranlo 
o exercicio. Creio que a este respeilo S. Ex. foi mais 
avisado quanlo mandou escrevcr o orcamento; a pri- 
meira idea e scmpre a melhor nisto e cm quasi lodas as 
cousas; o primeiro conselho foi o conselbo da razdo. A 
razao nos dlz que, como se vai vender apolices para obler 
a somma de 2,090.0003 e com estes 2,' 00:0. 03 retirar 
da circulagao igual quantia em nolas do thesouro, esse 
dinheiro oblido com a venda de apolices deve considerar- 
se receila, e deve inscrever-se como despeza a sua 
sahida. 

S. Ex. disse : « Faz-se uma divida para pagar outra, 
e por isso nao foi preciso inscrevcr-se essa quantia 
no orramcnto. • Eu nao sei como a transaccao se 
possa fazer sem se inscrever nos livros; S. Ex. nao 
da apolices aos possuidores de nolas do thesouro 
em troca dessasnotas, vende as apolices e depois retira 
as notas; ha, portanto, entrada dosdinheiros por venda 
das apolices, e sahida dos dinheiros pela relirada das 
notas. 

O Sr. presidexte do conselho ; — Pela lei n. 683 
dao-se ao baifco as apolices. 

O Sr. Soi'za Franco : — V. Ex., Sr. presidenle, te- 
nha a bondade de mandar-me o volume de 1853. 

O Sr. presidexte do conselho :—Pagamento em 
apolices. 

O Sr. Socza Franco:—Isso e depois dos 10,000:0003, 
e elles nao estao complelos. 

O Sr. presidexte do conselho ;—FaIlao 2,000:0003. 
0 Sr. Socza Franco; — Ficao complelos no tempo 

desta lei, e exacto. O governo tem pelo an. 2° | 1° da 
lei n. 683 de 5 de junbo de 1853 autorisacao pira pa- 
gar, ou em dinheiro, ou cm apolices da divida publica de 
6 % c ao par; portanto, se liver de pagar em apolices, 
o banco nao as rccebera senao ao par. Nao ha senao 
uma hypothese em que a troca ou a entrega de apoli- 
ces se deve verificar, e c a de terem as apolices descido 

atd o par. As apolices da divida publica de 6 % ven- 
dera-se hoje a 105S; teem o lucro de 4 ou 5 0/0 em uma 
operacao, e eu n5o posso suppor que S. Ex. tenha a 
prevencao de que ellas descao ao par, embora estejao 
baixando, salvo se S. Ex. desconfia das circnmslau- 
cias do thesouro. Ora, se o nobre minislro nao tem esla 
prevencao, naturalmente ha de vender as apolices e en- 
tregar o dinheiro ao Banco do Brasil, ba de prcferir 
esta operagao a outra, porque e de maior lucro para o 
thesouro em 2, 3, 4 ou 5 portanto, a operacao ha de 
fazer-se por urn lado, vendendo-se apolices e cnlrando 
seu producto em rcceita, e por outro lado sabindo esse 
producto por despeza para pagamento do Banco do 
Brasil. 

Creio mesmo que ba outro inconvenienle ncssa auto- 
risacao para pagamento em apolices, e i revelar o receio 
que o governo tern de quo nos annos posteriores a receila 
nao chegue para a despeza; porque, seogoverno tivesse, 
como devia ter, a espcranca de que a receita ba de trazcr 
sobras, havia de querer, em logar de autorisacao para 
pagar em apolices, a obrigacao do pagamento, na espc- 
ranca de que pagaria com as sobras. E' dosanimador 
que o Sr. minislro da fazcr.da possa estar na idea de que 
nos bavemos de conlinuar com uma receila defn iente; 6 
desanimador sobretudo quando se da o facto de um au- 
gmento tao consideravel do impostos. Quando so dao taes 
autorisacoes ao governo, nos deveriamos esperar quo ella 
tivesse antes a conviccao de que a receita ia augmenlar 
e dar sobras. Se csla nao t a conviccao, o nobre ministro 
moslra-sa... 

0 Sr. rresidente do conselho: — Nao desprevenido, 
0 Sr. Solza Franco: — ... pouco conllanle nas pro- 

videncias que elle mesmo pediu; e nenbum minislro 
pdde ou deve ser babilitado com providencias extraor- 
dinarias senao quando elle seja o primeiro a mostrar 
conflanca no resullado dessas providencias. 

S. Ex. diz - nao desprevenido—. S. Ex. nao flcava 
desprevenido com a disposicao lal c qual estava na pro- 
posta do orcamento, porque em lodo o caso tinha para 
esse pagamento o art. 8", que o autorisava para emitlir 
bilhetes do thesouro, declarando-se que podia usar 
tambem da venda de apolices. Eu acho desconfianca que 
neste artigo se limite a emissao de bilhetes do thesouro. 
Em lodos os tempos se torn dado autorisacao para haver 
o supprimento da receita, ou por bilhetes do thesouro, uu 
por apolices; e se tem dado esta prova de conlianca ao 
ministerio na cerleza de que elle use da autorisacao da 
maneira mais convenienle, isto 6, limita-se a bilhetes 
para anlicipar a renda, e de apolices para a supprir. 

O Sr. presidente do conselho : - Mas cabin no es. 
colho que acaba de apontar - a falta de considerac 

O Sr. Socza Franco : — V. Ex. suppOe inspirar con- 
lianca, nao pedipdo autorisacao senao para emissao de bi- 
lhetes para a anlicipacao das rendas; mas, ao passo que 
V. Ex. suppSo inspirar coufnnca por este facto, vem 
inspirar desconlianca pelo outro. 

O Sr. D. Manoel: —Nao inspira conlianca a nin- 
guem, ninguem se illudc. 

O Sr. presidente do conselho: - I'nncipalmenle ao 
nobre senador 

0 Sr. D. Manoel ; — A todo o mundo. 
0 Sr. presidente do conselho : - Fico mmto con- 

tenle, sendo sdmente o nobre senador a pessoa a quern nao 
inspiro conlianca. 

0 Sr. Socza Franco : Perddc-me Y. Ex., o raeti 
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noliio :unigo senador pela provincia do Rio-Grande do 
Norlo nao csti sil noste ponto ; cu tambcm, embora 
V. Ex. nao possa acbar rriuito agradavel eslas palavras, 
declarp que nao lenho em V. Ex. a maior confianca. 

0 Sr. presidente uo consei.ho: — Nao me importa. 
0 Sr. 1). Manoel : — Eu nem maior, nem menor. 
0 Sr. Souza Franco;—E'oulra questao; o que 

sinto e ser obrigado a dizer que nao tcnbo confianja na 
qucsUTo iinanceira de V. Ex. 

0 Sr. presidente do conselho: — E«la na minoria, 
snppijo-se quo niio torn confianca; mas eu cslou persua- 
dido que lem — 

0 Sr. D. Manoel; — Ja alguem disse que nunca 
bouve minislerio quo agradasse a opposicao. 

0 Sr. presidente do conselho; — A' opposifao 
actual nao ba nenhnm que Ibe agrade. 

0 Sr. D. Manoel: — Quando descer da burrinba 
vercmos. 

0 Sr. Souza Franco : — Creio que o nobre senador 
fez urn grando elogio a opposifao, porque a coberencia e 
sempre digna do maior elogio. 0 bomem coberente nao 
olba para os nomes proprios; sente ver-se cm opposifao 
aos seus amigos, sente que se possa dizer ; • Eslais em 
opposifSo lodos os dias » ; mas, se minbas ideas niio 
triumphao, erradas on nao, sao as que sigo, e a cobe- 
rencia mo manda oppor liquolles quo nao as realizuo, que 
as contrariao do frente. 

0 Sr. D. Manoel : —Isso e para quern sabe o que e 
coberencia. 

0 Sr. Souza Franco : —Se se dissesse ; » Eslais em 
opposifao a todos os ministerios, quer sejao de vossas 
idtSas, quer nao < , seria uma grande injuria ; mas nao 
ha ninguem quo o fafa, ninguem vem para a opposifao 
volunlariamenle ; ella nao c por ccrto um Icito de rosas 
basta o trabalho a que obriga. Quando se diz a um bo 
mem: « Vus sustentais vossos principios, sois coberente 
oppondo-vos aquelles que os combatem, que os contra 
riao » , faz-se-lbc o miior dos elogios,elogio tanto maior 
no tempo presente, em que a coberencia nao e uma vir 
lule geralmente de todos. 

0 Sr. I). Manoel: — Ncsle tempo. 
0 Sr. presidente do conselho:—Nao ba coberencia 

cm injuriar sempre. 
0 Sr. D. Manoel : — 11a coberencia de venba a nds 
0 Sr. presidente do conselho:—Em quem <5 queb 

venhaa nus?... 
0 Sr. 1). Manoel:—Digo-lhecu. 
0 Sr. presidente uo conselho;—Dira do si. 
0 Sr. presidente: — Allenfao! 
0 Sr. 1). Manoel:—Nao reliro. 
0 Sr. Souza Franco: — Eu tinba dilo que bavia di 

torsos tnconvenientes na suppressao desseartigo, substi 
tuido como elle o vai ser. 0 artigo era imperativo; o 
corpo legislativo dizia ; . Ilaveis de relirar 2,000:0005 
de papel-rnoeda todos os annos, haveis de fazer esta des- 
pcza. " Nao era facullativo; eu vou le-lo (Le.) Era uma 
obrigafao imposta ao governo ; elle ficava sabendo que 
tinba uma obrigafio a cumprir; o publico ficava sabendo 
quo nas ideas do corpo legislative, nas ideas da adminis- 
trafSu, eslava o principio de que todos os annos se devem 
relirar pelo mcnos 2,000:0005 de nolas do thesouro; e 

digo — pelo menos —, porque creio quo na lei de 1853 
diz •...nao ficando o governo inhibido de retirar mais 

de 2,000;00 S quando lenha mcios para o fazer c o jul- 
gue conveniente, » 

O artigo subsiitulivo nao e igual; e uma aulorisafao 
para fazer, se julgar convenienle ; a idfia da relirada das 
nolas fica dependente do arbilrio do govern j, flea depen- 
lenle de sujs ideas acerca da relirada ou nao relirada 
do pa pel. 

Se hoje o espirito geral e contra a conservafao no 
mercado das notas do thesouro. se o espirito actual e em 
favor do resgale gradual, a medida sttbstituliva nao satis- 
faz, porque d uma aulorisafao que pdde nao ser aprovei- 
tada; flea dependente da vonlade do governo, substitue 

uma medida que Ibe impunba a obrigafao de retirar 
annualmentc 2,000:000^ em papel do thesouro. 

Tern, portanto, a emenda dous graves defeitos: o pri- 
meiro, de suppor que transacfoes se podem fazer, reco- 
Iher-se dinheiros e sahirem dos cofres do thesouro sem 
serein laufados noslivrose entrarem no balanfo como fa- 
zendo pane de uma vcrba especial da lei do orfamento ; 
tern o segundo defeito, e muilo grave, de deixar ao go- 
verno como aulorisafao aquillo que deveria ser deixado, 
que cieveria ser imposlo, como uma obrigafao,a que elle 
nan pudesse fallar. 

Thesouro e tbesourarias da fazenda.—A commissao de 
fazenda da camara dos deputados opinou muito pela ne- 
cessidade da reducfao de despezas. 

Dizia a commissao de fazenda. {Le.) 
Ora, vender a polices, substiluira dividade nolas do the- 

souro por uma divida cm apolices, & cootrahir um empres- 
limo, bem que ate ccrto ponto se possa chamar uma 
divida a exislencia das notas do thesouro na circulafao, 
porque a todo o tempo o governo i obrigado a relira-las, 
e quando as relirar deve pagar cm metaes. Se ate certo 
ponto se piide considerar uma divida, ba comtudo duas 
grandes dilTerenfas entre esta divida e a divida das apo- 
lices: a primeira e que esta divida, see, como a cutra, 
sem prazo, c comtudo uma divida que nao paga juros, e 
a divida das apolices vai pagar juros; mas ba uma ou- 
lra grande dilferenfa, que 6 mais sensivel, e 5 essa que 
trago paia applicar ao caso a que se rcferc a commissao 
de fazenda. 

A commissao de fazenda declaia-se contra os empres- 
limos como ruinosos; o governo vai fazer um empres- 
timo. As nolas cxistontcs na circulafao servem boje de 
meio circulanle, poupito ao estado a despeza de uma 
igual quanlia na compra de metaes necessarios para sa- 
lisfazer a circulafao; reliradas cllas, obrigao o governo 
a supprir a circulafao com oulra tanta quanlidade de 
moeda de ouro ou de prala, que no caso de que se trata 
e subsliluida pelo governo, por isso que elle tern obii- 
gafao de, relirando as suas notas, dar o equivalenle das 
nolas aos porladorcs quo so apresenlem com cllas; o paiz 
tem assira de snbstiluir o meio circulante barato pelo 
meio circulante dispendioso, e para faze-lo vai recorrer 
ao emprcslimo. A minba ohjecfio nao e a substiluifao, 
porque, pelo conlrario,eu sou dos que sustenlao a relirada 
dessas nolas tao depressa como se possa fazer; o meu 
reparo 6 a substiluifao de outra divida ou empreslimo, 
que neste caso tem a desvanlagcm de ser inlerno. 

Senbores, os emprestimos internos, so teem algumas 
vantagens, teem muitos inconvenientes, porque em um 
paiz fallo de Capitaes para satisfazer as divcrsas nccessi- 
dadesda produccao vai-se ainda relirar desse emprego OS 
capitaes necessarios para os emprcgar na relirada das 
notas. A commissao tinba, portanto, ratio quando acon- 
selbava o meio de augmentar a rcceita e diminuir a des- 

80 
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Peza ; o governo augmenta a despeza, procura augraen- 
'ar a receita, mas fa-lo com too pouca confianca quo diz 
que ainda daqui a dous annos nds nao teremos a receita 
augraentada, e pelo contrario a commissao de fazenda diz : 
» Havemos de ler a receita decrescidal » 

E assim deyiaser: quandose escassCao osmeios de que 
a producgao precisa, quando se embarapao as transac- 
eoes, quando se faz apparecer a desconfianca, que ol riga 
a retirar os capitaes e diminue o desejo de os por em 
gyro, de os appliear aos diversos trabalhos, a conse- 
quencia e que, como a renda particular lu de diminuir, 
eomo os lucros hao de escassear, a renda do estado, que 
estd na razaodessa outra renda, ha de tambem escassear. 
A consequencia d, pois, tambem queo governo, aopasso 
que parece pretender augmentar a receita, ao contrario a 
diminue; e pur um desses processes que nao podem ser 
nunca approvados, a proporfao que diminue o trabalho, 
que diminuem os lucres do individuo, langa-Ibe uma 
maior imposigao; isto <5, vai gradualmente fazendo di- 
minuir esse trabalho, esses lucros, e com elles a receita, 
ja porque o capital que os deveria animar, accumulado, 
lica reduzido gradualmente com o excesso das imposi?Oes, 
ja porque esses capitaes desanimados, nao enlrando na 
produccao. pela desconfianca, pelo desgoslo de yer que 
se trabalha so para o fisco, hao de tambem trazer desa- 
nimacao aos negocios e transacfSes: desanimacao, por- 
anto, e escasseamento dos lucros, das industrias, e das 
rendas publicas. 

Tudo isto e a consequencia da politica financeira im- 
posta ao gahinele de 10 de agoslo pelos seus amigos de 
hoje, que nao serao por cerlo os amigos de amanha. 

Eu, porem, fallava do thesouro e thesouranas de fa- 
zenda. S. Ex. era combinacao com a commissao de 
fazenda aconselhaya a economia; e eu vou ler as pala 
vras da commissao : {lendo) 

' A economia, que era uma virlude, sohretudo na 
occasiao presente... » (e digamo-lo sem reserva, a com- 
missao quando falla em occasiao presente nao se refere 
ao dia em que estamos, refere-se aos dias desta lei do 
orcamento, que hao de comecar em julho de 1861 e 
acabar em junho de 1862). Se, pois, esses dias hao de 
ser ainda agourentados por successivas desgracas, que di- 
minuem, como ella disse, que agourentao os recursos, e 
meios da populacao, como e que S. Ex., ao passo que 
concorda nestas ideas, nao contribue para que nas re- 
particoes se fafao algumas reduccoes de despezas ? Eu 
vejo o contrario; e talvez uma pequena despeza que 
se vai tazer; mas eu yejo das emendas ou dosadditivos 
que passarao que o pessoal da seerelaria de estado (e o 
art. 11) dos negocios da fazenda vai ser augmentado com 
um primeiro official e dous segundos officiaes. 

0 thesouro, portanto, quo em 1850 triplicouo nuraero 
dos sens empregados,que para diminuir algumacousa em 
1859 o numero dos existentes foi preciso que se adoptasse 
a tabella que eu tinha preparado no fim do anno de 1858, 
e que, sendo adoptada, 6 verdade, exactamente com o 
inesmo numero de empregados que eu tinha designado, 
foi comtudo augmentada nosseus vencimenlos os vai agora 
augmentar, mas,se enlaose entendeu queaquelle numero 
dos empregados era sufficionte, e se eu declare que, se nao 
fiz maiores alleracoes, foi porque e muito difficil fazer al- 
teracfies em geral em um pessoal ja creado, porque nao 6 
conveniente lancar de cliofre das repartifoes os emprega- 
dos que ahi existem, porque em materia de reduccao de 
despezas de pessoal o que serve i ir realizando a reduccao 
a pioporcao que a morte ou quaesquer outras circumstan- 
cias facao afastar os empregados das reparticoes; se, por- 
tanto, eu ainda consenti cm um pessoal alias numeroso 

para o thesouro, eu que comtudo diminui o sen numero, 
hoje nao virei de forma alguma admittir o augmento de 
empregados da secretaria da fazenda. 

E' sabido geralmente que as nossas repaiticoes estao 
apinhadas de um pessoal superior as suas necessidades: 
nds marchavamos regularmente sem esse grande pessoal 
ate 1858 e principiosde 1859; senlia-se, 6 verdade, al- 
guma pequena falta; vindo, porfim, um governo que 
entendia que a economia nao era necessaria, que tinba- 
mos sobras de mais, que deviao ser gastas, duplicou, 
triplicou o numero dos empregados cm todas as reparti- 
Cfies, em todas as secretarias de estado, com excepcao da 
secretaria da fazenda. Esses augmentos causarao grande 
cscandalo, e nao se ouviao senao vozes contra a escanda- 
losa delapidagao dos dinbeiros publicos, duplicando e 
triplicando o pessoal das secretarias de estado, para de- 
pois vcr-se passeiar pelasruas empregados publicos, sem 
lerem quefazer;o que era uma consequencia necessaria, 
porque de um dia para outro nao duplicarao, nem tri- 
plicarao, os trabalhos das secretarias. Como se vem boje, 
depois desta declaracao geral contra os augmentos, como 
so vem hoje, depois que alguns dos mombros do minis- 
terios se declararao tanto contra elles, que disserao : 
« Nao havemos de prover os logares vagos'?... » 

0 Sr. presidente no coxsELHO:—Nao provemos. 
0 Sr. Souza Franco : — E' exaclo, nao se proveu 

nenhum ; faco-lhe justica nes^eponto. Mas como se vem 
pediragora augmento de empregados? 

0 Sr. presidente no conselho : — Quantos ? 
0 Sr. Souza Franco : — Um primeiro official e dous 

segundos. 
0 Sr. presidente do conselho ; — 0 thesouro 

quantos lem ? 
0 Sr. Souza Franco ; — 0 thesouro torn tres primei- 

ros e seis segundos officiaes. 
0 Sr. presidente do conselho : — E quantos addi- 

dos para coadjuvarern os trabalhos ? Seis ; e assim os 
trabalhos nao eslao em dia, e na secretaria do ibesouro 
trabalha-se como o nobre senador sabe. 

0 Sr. Souza Franco : — Nao sei. Quer V. Ex. quo 
Ihe diga uma cousa ? Eu nao sou considerado como pouco 
trabalbador ; tenbo muitos defeitos, mas nao sou va- 
dio. No tempo em que fui ministro cu sb e urn unico 
official de gabinete, habil trabalbador, 6 verdade, bas- 
tamos para os muitos trabalhos do entao. 

0 Sr. presidente do Conselho; —Mas era auxiliado 
pela secretaria, a qual tinha tambem adjuntos. 

0 Sr. Souza Franco : — Eu live sempre um unico 
official de gabinete. 

0 Sr. presidente do conselho : — Tinha addidos. 
0 Sr. Souza Franco: —No meu gabinete, nao. 
0 Sr. presidente do conselho : — Na secretaria. 
0 Sr. Souza Franco : — Ouvi dizer a muitos em- 

pregados que a secretaria de fazenda nao precisa dos 
empregados quo tem. 

0 Sr. presidente no conseliio: — Nao, dizem o 
contrario ; e nolo que um dos chefes de secfao da secre- 
taria e actualmenle inspector da tbesouraria do Rio- 
Grande do Sul. 

0 Sr. Souza Franco:—Eu, portanto, nao acbo 
conveniente que no tempo cm que se diz que i preciso 
reduzir a despeza so vao crear novos empregados para o 
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thesonro publico, que os tem sufQcientes e que serao de 
sobra desde quo cessarem os Irabalhos das rdpias e map- 
pas de tantos inqueritos e exames inuleis. 

0 Sn. D. Manuel; — E' por economia.... e venhao 
os impostos; nilo ha de ser com o meu volo nem um 
veal. Islo ja vai consignado em um aparte, hei dedar a 
razao quando fallar. Hex de usar daexpressao do Sr. 
visconde de Albuquerque, hei de pedir-lh'a emprestada. 

0 Sn. Souza Fbancq (depois de uma breve pausa) : — 
Nao posso fallar, mXo teuho aqui nenhum papel. Eis abi 
o rosultado de eu confiar em que o orcamento do minis- 
tcrio da fazenda nao entrava hoje. 

0 Sr. pnESinENTE ;—Nao sex qual o motivo por que 
assim o esperava. 

0 Sr. Souza Franco:—Nao posso dize-lo ao senado. 
0 Sr. presidente : — Eu nao tenho dado o orramento 

para ordcm do dia por paries, ou por ixiinisterios; le- 
nho-o dado em geral, por ser um projecto de lei como 
qualquer outro,que enlra em la e 2:l discussao,e vai sem- 
prc proieguinxlo. 

0 Sr. Souza Franco:—E' exacto; mas eu, que estava 
preparado para fallar um pouco mais longamente nama- 
rinlxa, eu que podia fazer ohservacues na guerra e con- 
tava com a fazenda arnanha, e enlao traria os mous pa- 
peis, live razao para acredxtar que, passando em um dia 
dousorcamenlos de despoza, o senado se daria por satis- 
feito e nao quereria fazer passar Ires orcamentos do des- 
pczas em um dia— 

0 Sr. D. Manoel; - Quern sabo se isto nao e uma 
tactica ? 

0 Sr. Souza Franco votados sem observacao, 
sem oxame ; votaijoes de despezas consideraveis cm um 
tempo em quo 6 precisoo maior exame. 

0 Sr. D. Manoel : — E a maioria nao abre a boca; 
ha do votar todos os impostos. Que Ihe faca bom pro- 
veito. 

0 Sn. Souza Franco: — Eu poderia eslender-me em 
observat'Oes geraes ; mas de certo nao quero nem me 
incommodar fallando mais do quo desejo, nem que se 
me atlribua vonlade de protelara discussap. Querem que. 
tres orpamentos passem no senado em um so dia, sem 
exame ? Tenhao-o cmbora, tenhao-o com o meu pro- 
testo de que nao posso concorrer para que despezas tao 
consideraveis sejao votadas sem serem examinadas. Ja i 
muito que se traga para o senado a lei do orpamento nos 
ultimos dias da sessao ; o meu nobre amigo senador por 
Minas-Goraes disse; « Nao ha possibilidade de discu- 
tir, e eu desislo talvez da discussao. » 

0 Sr. Vasconcellos : — Apoiado. 
0 Sr. Souza Franco: — Senhores, se a lei do orpa- 

mento enlre nds fosse, como em outros paizes, uma lei de 
ineio.s, so nao so viesso senao votar os dinheiros necessa- 
xios para as despezas fixadas anteriormente, era isso 
admissivel, a discussao seria breve. « Temos meios? E' 
possivel have-lus? Votcmos. » Mas a lei do orpamento 
entre nds e muito diversa; niio se volao simplesmenle 
rneios; crdao-se despezas da mesma lei do orpamento, que 
deveria ser sdmenle para dar meios para pagar as despe- 
zas creadas em outras dilferenles Icis. 

0 Sn. D. Manoel; — Isso nunoa se fez como este 
anno. 

0 Sr. Souza Franco: — Creao-se empregados, faz-se 
tudo quanto se deseja contra todos os principios, e eu 

nao tenho torpas para me oppir a tantos desregraraentos; 
deolaro, pois, que votarei, com o protesto de que nao e 
por minx quo passao sem o necessario exame medidas tao 
imporlanles. 

0 SR. FERRAZ (presidente do conselho) : — Eu 
principiarci poronde o nobre senador acahou. 0 nobre 
senador lastima que as leis do orpamento nao sejao uni- 
camente leis que decretem meios para fazer as despezas 
creadas. Eu tambera lastimo que esta pratica nao se 
tenba estabclecido, e que o nobre senador com suasluzes, 
elle que tem vivido tao longo tempo no parlamento e 
tem por duas vezes sido ministro da corba, nao tenba 
ereado este systema, eslabelecido esta regra. 

0 Sr. Souza Franco : — A lei do orpamento do nosso 
tempo nao trouxe artigos additivos para o senado. 

0 Sr. presidente do conselho : — A lei do orpa- 
mento do tempo do nobre senador nao foi votada. 

0 Sr. Souza Franco : — Foi votada na camara dos 
deputados, e nao trouxe um arligo additivo. 

0 Sr. presidente do conselho: — Mas a lei do orpa- 
mento do tempo do nobre senador teve tambem despezas 
novas; forao ellas autorisadas, e nesle caso falhou a sua 
regra. 

A lei do orpamento dc que nos occupamos, quando 
foi proposta, contxnba unicaraente o que era despeza 
creada, excepto naquella pane pertencente a servipos rc- 
lalivos a obras publxcas, que nao se pdde determinar a 
vista do nosso systema actual; mas ainda assim as des- 
pezas forao compuladas pelos orpamentos que se exigirao, 
e ao menos pelo termo medio do quo se tinba gasto ante- 
riormente. 

Creio quo a proraessa que fiz o anno passado relati- 
vamente a uma verdadeira estirnativa das despezas foi 
salisfeita, se nao com aquella exactidao que se podia dese- 
jar, ao menos com a appioximapao quo pudemos obter 
em semelbante mateiia. Nds procuramos, como em ou- 
tra occasiao ja fiz ver, attender no orpamento actual a 
todas as despezas que se faziao mediante ereditos sup- 
plementares especiaes, o daht resultou que muitas ver- 
bas dooipamenlo seavanlajarao aldm daquillo que eslava 
orpado nas leis anteriores; porque e facto, Sr. presi- 
dente, que, estiraaudo-se muitas destas verbas em tanto, 
era unicarnente com o fim de consxderar-se a despeza 
menor do que aquella que realmente era. Eu encontrei na 
reparlipao que dirijo prova exuberante dislo, rascunhos 
dos proprios orpamentos, em que, por declararem que 
uma verba devia orpar em mais do que aquillo quo se 
pedia, forao poslos para o lado, afim de nao assom- 
brar o corpo legislativo ; mas creio quo a f6 ou confianca 
que a maioria de ambas as camaras deposita no minis- 
terio era incompativel com a occultapao da verdade, 
quando se trata de um estado tao melindroso, qual o 
nosso relalivamenle a finanpas. 0 nobre senador me per- 
doani, portanto, que eu Ihe declare que, no que toca aos 
artigos additivos, o ministerio sAmente procurou que 
fossem abi admittidos aquelles que tendem a augmentar 
a receila, ou um ou outro que mais ou menos importa 
dar meios ao governo para desempenhar os encargos 
que tem. 

Mas perguntou o nobre senador : « Porque nao con- 
sidcrastes a verba — pagamento ao Banco do Rrasil em 
virtude da lei de 1853 — como despeza a fazer, e man- 
dastes que em um artigo especial se desse ao governo a 
faculdade de lanpar nmo dos meios de eredito para satis- 
fazer esses pagamentos? • Sr. presidente, emminhaopi- 
niao, o governo nao precisava desta nova medxda na 
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parte relaliva a emissao de apolices.pnrque a lei de 1833 
estava em vigor e importava ura credilo para o governo 
satisfazer este empenlio. Quiz, porein, que o orcamento 
da fazenda contivesse tudo aquillo que era despeza a 
cargo desta reparticao, e entao in-luiu isso na proposta 
que foi encarregado de apresentar ao corpo legislative. 
Mas a commissao de fazenda da camara dos depulados, 
de accordo com a commissao de fazenda desla casa, a 
quem os traballios respectivos forao prescnles, entendeu 
que seria melhor deixar ao governo a faouldade de poder 
larcar mao das letras do tbesouro ou das apolices, ou de 
qualquer oulro meio quo fosse mais apropriado a silua- 
eao ; imporlaria isto uma faculdade; o circulo tfafado 
pela commissao era mais largo, e eu nao duvidei 
aceitar. 

Daiii o que resulta? E' que ha do se fazcr uma des- 
peza? Sim ; se eu tivor de emittir apolices, hei de cum- 
prir o conlralo com o Banco do Brasil, hei de enlregar- 
Ihe as apolices ao par, deconformidade com a lei de 1853. 

Mas o nobre senador anteviu bem que talvez o tbesouro 
fizesse uma negoeiacao mais vanlajosa vendendo esses U- 
tuios a partieulares e com o seu producto fazendo o paga- 
mento ao Banco do Brasil. Esta e a idea que predominou 
na discussao que live com a commissao, e que fez com que 
se inserissem esses artigos additivos, que davaoesse di- 
reito ao governo. 

For consequencia neste sentido estamos de accordo, e 
quanto ao mais o nobre senador sabe que, quando enlrasse 
essa mesma receila proveniente da venda dc apolices, isto 
importava mais uma operajao de escnpturagao do que 
uma opcragao real, porque o rosultado era divida por 
divida, era substiluir lilulos de uma divida quo existe 
por novos titulos, dillerentes dos primeiros. 

0 nobre senador se dignou de pedir-me ou de exigir 
de mim um demonstralivo dos saques feitos durante o 
tempo daminba administracao, isto <5, desde 1° de agosto 
ate o prescnte. Nesle momento eu nao posso satisfazer ao 
nobre senador; mas talvez amanha eu possa apresen- 
tar-lbe querem particular, ou mesmo, se o nobre senador 
quizer, cm publico, essa demonstracao. 

0 nobre senador tocou em uma idea que ja foi objecto 
de censura da opposigao na camara dos Srs. deputudos; 
o nobre senador fallou em saques a 120 dxas: nao sei so 
o nobre senador reprova esta mcdida. 

0 Sr. Souza Franco; — Primeiramente, nao sei que 
os bouvesse. 

0 Sr. presidente no conseluo: — Eu afiango ao no- 
bre senador que bouve orn duas dpocas distinctas dous 
saques, um de 75,000 libras a quatro mezes e oulro de 
100,000 lijiras ; ambos forao feitos a um quarto mais 
do cambio corrente; houve diflerenga, que nao tenho 
presenle. 

O Sr. Souza Franco; — llouve compensagao. 
O Sr. presidente do conseluo; —O de 100,000 li- 

bras teve ainda a vantagem de ser feito polo paquete 
francez, que por esse modo collocava a operagao no mes- 
mo pe em que seria feita se acaso tivesse sido efiecluada 
depois da cbegada do paquete ingtez. Sao as duas uuicas 
operagoes desaquo que fiz; e devo tambem notar ao no- 
bre senador que, se as fiz, foi em consequencia de uma 

■ircumstancia extraordinaria que nao podia ser prevista 
por raim. Eu destinava para o pagamonto da amorlizagao 
ejuros da nossa divida durante csse semestrc creio que 
425,000 libras, residue dos emprestimos feitos em favor 
de certas companhias; estas 425,000 libras liribao li ado 
ainda por emittir na mao dos nossos agentes em Londres; 

por lodos os paquetes eu recebia esperangas de sercm 
erniltidas com vantagem, e no penultimo, antes da ope- 
ragao do saque que fiz, live uma carta do nosso ministro 
dizendo que era certo que os nossos agentes ficariao com 
essas 425,000 libras, que eu conlasse com isso; mas no 
vapor seguinte se me disse que isto nao era possivel, al- 
ien los o estado do mercado e os receios deguerra. 

O Sr. Souza Franco: — Acontece isto rauilas vczos. 
O Sr. presidente do conseluo: - Entao procurei 

por todos os meios abrigar o nosso credito, e saquoi 
510,000 libras, sem que o cambio afrouxasse, porque 
lomei a razao dc 25 % e 23 %  

O Sr. Souza Franco: — Para mim esta explieado. 
O Sr. presidente do conseluo;— .... e deste modo 

tinha coberlo o credito do Brasil ale novembro ou dezem- 
bro. No priineiro paquete e que hei de tomar a'gum sa- 
que de diminula importancia quo for necessario, e talvez 
nao seja isso preciso. 

Ila ura outro ponto sobre que devo tambem responder 
ao nobre senador, e vem a ser a respeitn do augmento do 
pessoal da seeretariado tbesouro. Sr. presidente, a sccre- 
taria do lliesouro contem apenas nove empregados, aiem 
do oflicial-maior, na conformidade da lei que rego o mes- 
mo tbesouro. Destes nove empregados um esta servindo do 
inspector na provincia do Rio-Grande doSul: o nobre 
senador conhece esse dislincto empregado, e tambem por 
cerlo approvou sua nomeagao para aquelle logar. Restao 
oilo. Quando onlrei havia cinco addidos, e artualmente 
ha seis. 

O Sr. Souza Franco: —Do mesmo tbesouro ou de ou- 
tras repartigoes ? 

O Sr. presidente do conseluo:—De oulro modo eu 
nao admiltiria; stio todos do mesmo tbesouro, exceplo 
dous, um dos quaes, tendo vindo com licenga por 
doenle do Parana para aqui, pediu ser empregado 
alii para nao perder o tempo; ainda se aclia doente, 
mas desempenba bem sens deveres ; o oulro, que 
e o inspector da alfandega de Uruguayana. Ora, 
por mais de uma vez o oflicial-maior demonstrou a nc- 
cessidade que tinha de empregados. O tbesouro tem 
actualmente, atdra os empregados que se achao no corpo 
legislativo, 27 no desempenbo de differentes commissoes, 
e a maior parte dellas de grande transcendencia. Por exem- 
plo, um cbefe de secgao se acha no Mato-Grosso servindo 
de inspector, e, permiua o scnado que tambem diga, de 
mestre, porque elle ensina as materias necessarias para 
habilitar a raocidade de Cuyaba a seguir a carreira da 
fazenda. 

O Sr. Souza Franco : — Foi nomeado para a socre- 
aria depois que estava 14. 

O Sr. presidente do conseluo : — Era oflicial-maior 
da secretaria da thesouraria de Pernambuco e passou 
para cbefe de secgao do tbesouro. Esta no Parana outro 
empregado, outro em Sergipe e varios em differentes ou- 
tras commissoes, todas do lliesouro. 

O Sr. Souza Franco : — Isto o que quer dizer e que 
esses quo teem sabido das contadorias podoriao ir para a 
secretaria. 

O Sr. presidente do conseluo; — Direi ao nobre 
senador o seguime: enlendo que estas commissOes di- 
minuem o nuraero dos empregados e habilitao as diffe- 
rentes thesourarias com maioros luzes; pelo menos Hies 
dao um regimen harmonico com a escripturagao e conla- 
bilidade do tbesouro, porque sao empregados habilitados 
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mis vSo para ellas organisar o servigo, de modo que 
possa corrcsponder ao servigo do thesouro. Dahi vera o 
no),re senador que cada um dos empregados subslituidos 
do thesouro diminue o numero dos empregados, porque 
os sous legates nao sao preenchidos. 

Senhores, eu reconhego que o nobre senador e muito 
traballiador, e louvavel isto ; raas tambem me tenho em 
conta ds traballiador. 

0 Sa. Souza Fuanoo ; — E' muito ; mas ea precisava 
so de um official do gabinete. 

0 Sr. presidente no coNSEi.uo : — 0 nobre senador 
tinha um official de gabinete tirado de uma reparttcao 
fiscal da alfandega ; ou trabalho com dous mdividuos, e 
ultimamente com tres, durante o tempo das sessoes os 
quaes, supposto sejao muito bons auxihares que tenho, 
nao podem coadjuvar-me em lodos os ponlos que sao tie 
cessarios, o afiango ao nobre senador que elles trabalhao 
dia e noite e o servigo se acha em dia. 

0 Su. Souza Franco : — 0 mea nao trabalhava de 
noite, e o servigo estava em dia. 

0 Sr. presidente do conselho : — Sim, senhor, i 
uma felicidade; o nobre senador resume-se,e eu nao posso 
resumir-me. 

0 Sr. Souza Franco: — E' systema. 
0 Sr. presidente do conselho ; — Systema tambem 

o tenho, sem duvida alguma. Estes empregados nao sao 
lodos da secretaria ; enlrelanto que a secretana trabalha 
do uma maneira digna do louvor. Mas.... isto importa 
uma questao em que sd vai a reputagSo de traballia- 
dor e methodicoem favor do nobre senador, e uma ques- 
tao inleiramente deslocada do orgamento e meramenle 
de vaidade.... 

0 Sr. Souza Franco : — Nao, senhor. 
0 Sr. presidente do conselho:—0 que posso afian 

gar 6 que os negocios se achao mais ou menos em dia 
mas que o numero dos empregados da secretaria e muito 
diminuto. 

0 Sr. presidente do conselho:—Muitas dessas gra- 
tiflcagoes sao tiradas das despezas das alfandegas e dos 
consulados. Eu as reduzi todas, mesmo em vista dasinfor- 
magoes que como membro desta casa pedi e me forao 
dadas Posso aflangar que houve anno em que se des- 
penderao mais de 80:000{f em gratificagoes. 

0 Sr. Souza Franco: — Nao encontrei esle anno. 
0 Sr. presidente do conselho;—Posso moslrar. 
0 nobre senador nao repara que havia o costume, cos- 

tume com que tenho lutado, de, ao mesmo tempo que fi- 
gurava o ordenado, dar-se immediataraente uma gralifi- 
cagao. Qual era o emprcgado de repartigao pertcncente ao 
thesouro que nao tinha uma gratificagao ? Gratificagoes de 
collaboradores na alfandega, gratificagoes nos consulados 
a differentes empregados, gratificagoes na casa da moeda, 
gratificagdes na repartigao do papel scllado, gratificagoes 
na repartigao da estamparia, e muitas outras gratificagoes 
que se davao, commissoes daqui e dalh, etc.; eu tenho 
acabado com todas estas gratificagoes, as tenho reduzido 
unicamente aquellas que estao estipuladas nas leis. \er 
dade e quo tambem por este molivo tenho excrtado contra 
mim os odios; mas, quanilo tomei conta deste logar, 
quando me vi obrigado a faze-Io, preparei-me logo para 
ouvir no parlamento ludo quanlo fosse injuna, nao do 
nobre senador, porque, como parlamenlar exiraio que e, 
se umaou outra vez langa uma aspersao, creio que o seu 
coragao 6 immediatamcnte conlranado, e eu sempre des- 
culpo quando uma oflensa vem no momento da discussao, 
mas de muitas outras pessoas que entendem que nos, os 
ministros, devemos ser victiraas.ou deseumao gemo, ou 
de seu mao humor em um dia ou outro. 

0 Sn D. Manoel— Foi o que Ihe aconteceu outro 
dia; V. Ex. esteve demao humor, e porisso deu-me apar- 
tes terriveis. 

0 Sr. presidente do conselho; — V. Ex. nao torn 
razao nisto. 

0 Sr. D. Manoel:—Estao impressos lodos. 

0 Sr. Souza Franco: —Mas direi sempre que nao 
aqui esta a nossa divergencia. 

0 Sr. presidente do conselho: — Nao sei mesmo 
como o nobre senador pdde dizer isso ; nunca a secretaria 
foi reduzida a menor numero de empregados; possue 
nove, e vira a ter doze com esses tres que agora se aug- 
mont'a. A despeza tambem ^ dirainuta. 

0 Sn. Souza Franco : — I'.aOOg. 
0 Sr. presidente do conselho. — E' o mais a que 

pdde cbegar, entretanto que se teem cortado muitas outras 
desuezas • 

Sr. presidente, eu nao fallo senao para mostrar ao no 
bre senador que torn havido da nossa parte toda a econo- 
mia, pniicipalmente na minha repartigao. Achei oi en a 
e tantos contos de despeza com gratificagoes pouco mais ou 
menos, e esta verba esta reduzida a 22:000)5. 

0 Sr. Souza Franco:—Na fazenda? 
O Sn. presidente do conselho:—Sim, senhor. 
O Sr. SouzAFnANCOi—Nomeu tempo paguei 27:000^ 

a 30:000{f. 
0 Sr. presidente no conselho: — Posso mostrar dia 

nor dia as gratificagoes que se davao no tempo do nobre 
senador e anteriormente. 

O Sn. Souza Franco: - Tenlio a labella, e aqui esta o 
balang.o. 

O Sn. presidente do conselho :—Nao tem razao, por- 
que sabe qual e o men procedimeulo a esle respeilo. 

0 Sr. D. Manoel: — Sei o contrario ; deu-me apar- 
tes terriveis, at6 chamou-me tyranno. 

O Sr. presidente do conselho:—Aindahoje o chamo, 
porque nao ha ninguem mais tyranno do que o nobre se- 
nador quando lanca-se sohre seus collegas. 

O Sr. D. Manoel ; — Ya chamaudo, que eu tambem 
Ihe hoi de chamar alguma cousa de que nao gosla. 

O Sr. presidente do conselhoPois nao sera ty- 
ranuia dizer o nobre senador que eu sd cuido de mim . 

O Sr. D. Manoel: —Eu nao disse isso, d uma talsi- 
dade. 

O Sr. presidente do conselho : — Alu esta Sr. 
presidente, ainda mais esta ; o nobre senador quahhea 
de falsidade o que ou digo. ^ 

0 Sr. Souza Franco :— Isto quer dizer quo e'lenao 
dcu essa inlolligencia; seria antes uma salxsfagao do que 
uma injuria. 

O Sr. D. Manoel:—Eu nao a dou. 
O Sr. Souza Franco:- Seria antes uma satisfagao, 

foi o que eu disse. 
O Sr. presidente do conselho :— Se o nobre sena- 

dor nao teve intengao de offender-mc, o dito por nao dito, 
porque mesmo quando principiarao as nossas discussOes, 1 81 
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eu Ihe pedi eiicarecidamente ijue nos poupassemos um 
ao outro,porque eu prezaya muilo sua amizade. 

0 Sr. D. Mangel ■ — Que se importa V. Ex. com a 
minlia amizade? Nuuoa se importou com ella. 

0 Sr. presidente do conseluo;—Esta enganado ; 
tenho a infelicidade de que o nobre senador nao conlle 
em minhas palavras. 

0 Sr. D, Mangel : — Amizade e uma palavra muito 
seria e sanla. 

0 Sr. presidente do consblho;—E' yerdade ; mas 
o nobre senador sabe muito bem ao mesmo tempo que... 

0 Sr. D. Manoel :— Gortezia do mundo. 
0 Sr. presidente do conselho:—  pelo menos 

essa urbanidade devemos ter.... 
0 Sr. D. Manoel:—Concedo, 
0 Sr. presidente do conselho:— quando nore- 

cinto de uma casa como esta, ou quando mesmo em 
funccSes  

0 Sr. D. Manoel:—Quando tiyerem essa urbani- 
dade comnosco bei de ter lambem. 

0 Sr. presidente do conselho:—Quando tenho dei- 
xado de ter ? 

0 Sr. D. Manoel :—Cbamou-me de maniyella, cha- 
mou-me de massa que se move aqui ao aceno do Sr. 
Souza Franco, 

0 Sr. presidente do conselho :— Esta enganado. 
0 Sr. presidente;— Mas isto naoediscussao,e con- 

versa. 
0 Sr. D. Manoel:—Mas V, Ex. diga isto ao Sr. mi 

nistro, e nao a mim. Quando fallei outro dia o Sr. mi- 
nistro interrompeu-me constantemente, e V. Ex, nao o 
chamou a ordem. V. Ex. tern su ouvidos para me ouvir 
e boca para mechamard ordem. 

0 Sr. presidente:—Nunca vi o Sr. ministro da fa- 
zenda faltar as conveniencias devidas, empregar o termo 
— carangueijola — e outros que taes. 

0 Sr. D. Manoel: — E o que tern o termo caran- 
gueijola ? 

0 Sr. presidents: — 0 Sr. senador nao tern a 
palavra,para estara fallar de sua cadeira. 

0 Sr. D. Manoel : — Fallarei logo. Tambcm V. Ex. 
esta comigo boje nao sei como, nem porquo ; ha certos 
dias em que V. Ex. esta assim. 

0 Sr. presidente : — Nao fago mais do quo cum- 
prir o men deser, e sempre com pezar. 

0 Sr. D. Manoel: —Com pezar? Nao chamou a 
ordem o Sr. ministro da fazenda quando me deu cento 
e tanto apartes. 

0 Sr. presidente do conselho (ao Sr. presidente):— 
\ . Ex. tern tido muiia bondade comigo, mas a maior 
somma e com o nobre senador. 

0 Sr. Souza Franco ; — Isso, nao. 
0 Sr. D. Manoel: — Tem-me dado gritos. 
0 Sr. presidente do conselho : — 0 nobre senador 

as vezes nao se importa com os seus collegas ; mas eu 
darei uma explicacaosobre uma palavra que o nobre se- 
nador julgou offensiva, explicagao que ja del ao nobre 
senador pela provinciade Minas-Geraes. Aqui, querendo 
eu mostrar a grande autoridade do nobre senador pela 
provmcia do Para,... 

0 Sr. D. Manoel ; — Nds a reconhecemos, 
0 Sr. Souza Franco : — Nao enenhuma. 
O Sr. presidente do conselho:—.,.. disse queelle, 

como cbofe, como general, dirigia suas massas de exercito 
contra nds. 

0 Sr. D. Manoel: — Suas massas..., 
0 Sn. presidente do conselho : — Eu nao cUeria 

izer que os nobros sonadores fossem massas ; fallei em 
suas phalanges. Eu, Sr. presidente, sou massa quando 
pertongo a um partido.... 

0 Sr. D. Manoel : — E' massa de que? 

0 Sr. presidente do conselho: — Bern; qnero dar 
ao nobre senador uma satisfagiio de que nao e olfensiva a 
palavra de que usei. 

^0 Sr. D Manoel: Naolhcpego, porque tambcm 
nao estou disposto a dar-lho; isto e franco. 

0 Sr. presidente do conselho : — Pois o Sr. sena- 
dor Souza Iranco e differenle— Mas 6 precise que eu 
cliga ao nobre senador que nao creia quo faco isso unica- 
mente porquercrlisongea-lo; fago-o por obrigagao minha, 
como membro do senado, porque, tendo a dignidade do 
mimslro, a dignidade de homem, nao dou salisfagao. 

0 Sr. D. Manoel:—Eu nao as dou, nem as pego. 
0 Sr. presidente do conselho ;— Pois bem • de- 

claro tambemque nao Ihe dou satisfagoes. 

0 Sr. D. Manoel: — Ha muilo tempo quo nao es- 
tou neste proposito ; vou o meu caminbo; va discutindo, 
e deixe-meca. 

0 Sr. presidente do conselho : — Assim deve ser, 
0 Sr. D. Manoel : — Eu estava discutindo aqui 

bem direitinho, qulindo V. Ex. ate dissc que eu nunca an- 
dei em caminbo direito. 

0 Sr. presidente do conselho: — Eu nao disse 
assim.... 

0 Sn. D. Manoel : — Esta escripto. 
0 Sn. presidente do coNSELpo : — 0 que eu disse 
?ue *• Ex- em seu discurso nao tinha ido caminbo 

direito. 
0 Sr. D. Manoel : — Que nunca andei em cami- 

nbo direito. 
^ 0 Sr. presidente do conselho ; — Mas, Sr. pre- 

sidente^ nobre senador medesvia.... 
0 Sr. D. Manoel;—Como V. Ex. me desviou 

outro dia. 
0 Sr. presidente do conselho : —   abusa da 

grande affeigao que Ihe tenho. 
0 Sn. D. Manoel : — Nao qnero a sua afleicao. 
0 Sr. presidente do conselho; — Se a nao co- 

nhecessenao abusava. 
0 Sn. D. Manoel: — Nao qnero a sua affeigao. 
0 Sn. presidente do conselho : — Pois so a nao 

quer, nao lera. 
0 Sn. D. Manoel : — Nem a desejo. Istoe fallar por- 

tuguez : pay, pao, queijo, queijo; os tempos nao saopara 
menos. 

0 Sn. presidente : — Altengao 1 
0 Sr. D, Manoel : — Nao qnero sua affeigao, nem a 

de outros ; quero poucas e boas. 
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0 Sr. phesid'ente do oonselho : — A verdade e que o 
tiobre senador costurna combater aquelles aquem na ves- 
peraelogiava. Ha tantosexemplos disto I 

0 Sr. D. Manoel : — Aqui estd o constante {apon- 
iando para o Sr. Souza Franco). 

0 Sr. presidentB do conselho . — Espere pelo fu- 
turo. 0 Sr. visconde de Jequitinhonha subiu atii as nu- 
vens e depois desccu ale o abysmo. 

0 Su. D. Manoel ; — E' uraa verdade : que crime 
commetli eul Mas estou arrependido, e Oeus de saude a 
quom foi causa disto. 

0 Sr. prbsidbNte: — Peso ao Sr. senador quo nao 
intorrompa o orador. 

0 Sr. D. Manoel ; — Elle 6 quem esla dirigindo-se a 
mim.Outro dia elle me mterrompeu muitas vezes, e 
V.Ex.niio o chamou a ordem. V. Ex.vera, quando sahir 
o meu discurso, o numero de apartes co n que fui inter- 
rompido, e nenhuma so vez V. Ex. disse: « 0 Sr. sena- 
dor nao interrompa o orador.» Com o pobre e que aeon- | 
tece isso ; 6 muito mao ser pobre. 

0 Sr. presidente : — Entretanto naodeixa o orador 
conlinuar. 

0 Sr. D. Manoel ; — Elle esla puxan lo as barbas_ 
0 Sr. presidente : — Nao hei de estar reciamando 

atlenjao e cbamando a ordem a cada aparte que seda; 
roclamo attenoao e cbamo a ordem quando os apartes 
chegao aoponto de perturbara discussao; este e o syste- 
ma que adoptei o tenho sempre seguido. 

0 Sr. D. Manoel : — Os apartes nao perturbao o 
orador. 

0 Sr. presidente ; — Mas perturbao a discussiio. 
0 Sr. D. Manoel (sahindo da cadeira) : — E eu vou 

tratar de cousas raais serias. 
0 Sr. presidente do conselho:—Nao set se o no- 

bre senador fez algum outro quesito, ou se exigiu algu- 
ma outra informagao. 

0 Sr. Sodza Franco: — Se se prepara para pagar 
ambas as dividas. 

0 Sr. presidente do conselho: — Sr. presidente, o 
nobre senador ba de consentir que eu ihe explique que, 
quanlo ao empreslimo quetem de vencer-se em 1863, eu 
tenciono preparar-me para pouco epouco, conforme os 
rccursos que houver, ir tirando da circulagao por meio 
de compra as apolices da dtvida externa conforme seus 
pregos ; e actuabnente bei de ir retirando aquellas que 
puder retirar. Este empreslimo o nobre senador sabe 
que importa talvez emi,000:000$ ou S^OO'OOOJ. 

0 Sr. Sodza Franco : —Stio 528,000 libras agora. 
0 Sr. presidente do conselho : —Mas tambem devo 

observarque, naoobstante lodas as esperanges que possao 
haver do melhor eolheita, de melhorrendimento, nds te- 
mosnecessidadc do termeiospara malar o deficit do exer- 
cicio quo linda cm dezembro e do que comegou em ju- 
Ibo, 0 nobre senador sabe muito bem, e disse aqui nesta 
casa, quoesso deficit pdde ir ate 18,000:000$, deve ser 
cerca de 1,600:000$ a 2,000:000$ odelicit do exercicio 
do anno proximo passado, e pdde-se caicular, como o no- 
bre senador calculou, em 7,000:0o0$ o deficit do corrents 
exercicio : temos por consequencia de 8,000:000$ a 
9,000:000$,quo com quasi 5,000:000$ desse empreslimo 
sao 14,000:000$. Demais, presumiudo que o deficit de 
1861 a 1802, deste anno da lei, seja muito diminuto,que 
utesmo a eolheita seja tal que possa cobri-lo, ou que 

possamos obtcr umequilibrio entre a receifa e a despeza 
ja ve que temos os 14,000:000$ de que acabo defal- 
lar. Ora, o nobre senador avaliou em 10,000:000$ o 
producto dos novos impostos ; e eu ereio que nao sera 
tan to, porque ha impostos que podem ser cobrados logo 
no 20semostre do exercicio corrente; mas ha outros quo 
nao podem ser, porque dependem de langamentos para 
que possa principiar-se a sua cobranga; e o outro im- 
posto que pdde ser que nao plcance o algarismo que o 
nobre senador presume, o imposto addicional sobre os 
generos despachados para consumo, eu creio que nao 
chcgfira ao computo que o nobre senador deseja, porque 
pretendo regula-lo de maneira que nao peso muito sobre 
aimportagao; e para islo foi que eu pedi os iimites 
2 a 5 %, nao obslante a commissao da camara dos Srs. 
deputados querer eleva-lo a 10 %. Ha, por exemplo, 
cerlos generos que nao devem ser impostos, ou, se forem, 
o devem ser de uma maneira muito diminuta e branda, 
— aquelles que entondem com a subsistencia da popu- 
lagao. 

0 imposto addicional de 2 % sobre a exportagao nao 
pddc ser cobrado durante uma parts deste exercicio e o 
ha de ser completamente no exercicio; dahi resulta quo 
orendimento de 4,000:000$, que o nobre senador suppoe, 
quando muito chegara a 2,500:000$, 3,800:000$ a 
3,01)0:000$ ; o outro addicional sobre a imporlagao 
chegara a 4,'00:000$; sao 7,000:000$. 0 nobre se- 
nador calculou o imposto sobre o sello em 1,000:000$; 
eu nao posso caicular asstm... 

0 Sr. Souza Franco : — Ea commissao? 
0 Sr. presidente do conselho: — ...ha deseatten- 

der a ccrtas circumstanciasda tabella; mas demos quo seja 
1,000:000$; sao 8,000:000$. 0 imposto sobre as lojas o 
proilssOes nao e possivel que neste anno financeiro seja 
posto em vigor, ba de ser no anno financeiro da lei; ainda 
que se preparem todos os regulamentos com grando 
pressa, o semestre de janeiro a junho nao pode receber 
sua acgao, nao d possivel, porque os langamentos ja 
estao fextos: por consequencia, ha do ser sdmenle para o 
anno fuluro. 

Estes ultimos impostos sao mais para cstabolecer uraa 
renda certa ordinaria do que para fazer face ao deficit actual. 
Acabode demonstrar que elles nao podem ir muito alem 
de 7,000:000$ a 8,000:000$, quando muito'J,000:000$, 
o que duvido; e pelo caiculo do nobre senador o deficit e 
muito maior. Nao sei, ponanto, se poderei ler meios suf- 
ficientes para pagar do prompto a divida externa que se 
vence em 1863; mas creio que devoraos fazer todos os 
sacrificios, alim de que nao realizemos outra operagao de 
creditu para salisfaze-la. 

Quauto a divida de 1824, quo tem de vencer-se em 
1864, dxrex ao nobre senador que a providencia e indis- 
pensavel. Cumpre, pois, que, conforme os recursos do es- 
tado, o mimsterio actual ou outro quaiquer que, se Deus 
acceder aspreces dos nobres scnadores, tenha de substituir 
o actual.., 

0 Sr. Sodza Franco: — SeDeus nos ouvisse isso ora 
mais cedo do que V. Ex. pensa. 

0 Sr. presidente do conselho: — Creio que Deus 
serajusto... 

0 Sr. D. Manoel : — Apoiado; 4 no que confio. 
0 Sr. presidente do conselho : —Cumpre, dizia eu, 

que esse ministerio ou o actual fique com os meios ncces- 
sarios para pouco epouco, conforme as circumstancias do 
mercado e os recursos quo tiver, ir retirando da circulagao 
certa quantidade de apolices; porque assim, quando che- 
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gat o emprostimo aoseu termo final, talvez tjue o sacri- 
ficio seja muilo menoi. E' uma medida de previdencia que 
ia foi ensaiada em outra epoca, e que eu acreditei ser 
necessario que so inscrevesse nesta lei do orcamento, alim 
de que a todo o tempo o governo estivesse habilitado para 
fazer qualqueroperacao nesto sentido. 

Sr. presidente... 
0 Sr. Souza Franco : — la deu a hora. 
0 Sr. presidente do conselho:—You acahar ja. 
Sr. presidente, terminarei estas poucas observacoe5 

declarando aos nobres senadores que desejao ver o mi- 
nisterio cabir — 

0 Sr. Souza Franco: — Eu? 
0 Sr. presidente do conselho: — Os nobres sena- 

dores. 
0 Sr. Souza Franco : — Comtanto que nao seja 

substituido polo Sr. Manoel Ftdizardo. 

OSr. Souza e MiUo:—Couterite-secom umacousa so. 

0 Sr. presidente do conselho : — Observarei aos 
nobres senadores que urn celebre rei da antiguidade, 
quando um sabio Ihe revelava a exislencia do muitos 
mundos. chegou atii a chorar, porque naquelle moraento 
soube que nem ao menos elle tinha um mundo para go- 
vernar, e chorava ainda mais, porque entendia que nada 
no mundo que elle conheeia podia ir a medida dos sens 
desejos. 

0 Sr. Souza Franco; — V. Ex. chora? 
0 Sr. D. Manoel :— Que fara no momento em que 

for demittidol Fago id6a das lagrimas... 

0 Sr. presidente do conselho.— Nao sei seera vi- 
cio ou virtude: era Alexandre quem chorava, porque 
acreditava que ninguem senao clleproprio podia desem- 
penbar bem a missao de governar. Assim succede ao no- 
bre senador pelo Para — 

0 Sr. D. Manoel: —Assim pensava V. Ex, quando 
estava na opposicao. 

0 Sr. presidente do conselho; —0 que eu acbo 6 
que as nossas ideas todas se achao baralhadas. 

0 Sr. Souza Franco: — Nao as minhas. 

0 Sr. presidente do conselho ; — A nobre opposi- 
cao diz: • Que desgracal serchamado para o rainisterio, 
para dirqji-lo, para presidente do conselho, uma pessoa 
que nao tem idade, que nao & medalhao, segundo a ex- 
pressao antiga! Islo nunca passou pela cabega de nin- 
miem. » Entretanto, senhores, nao ha muito tempo se 
dizia que todos n6s devemos fazer votos e envidar todos 
os nossos esforgos para que os medalhoes nao conlinuem 
a dirigir 0 paiz— 

0 Sr. Souza Franco ;—Y. Ex. sd quer os medalhoes; 
e e do que me queixo. 

0 Sr. D. Manoel : — E e o que Ihe vale. 
0 Sr. presidente do conselho-— Se era tundada 

a opiniao dos nobres senadores quando ha pouco tempo 
diziao que nao queriao medalhoes.... 

0 Sr. D. Manoel : — Cousa que eu nunca disse. 
0 Sr. presidents do conselho:-— Senhores, pois i 

possivel que se continue no systema de procurar umca- 
jnenle os homens, nao pelo que ellcs valcm, nao pelo 

seus talcnlos e conhecimentos, mas sim polo seu nasci- 
menlo, pela sua posigao ou prcsligio? 

0 Sr. D. Manoel : — E quem 6 quo quer isso? 
0 Sr. presidents do conselho: — E esses homens 

que, qualificados dc medalhoes, nao obtiverao suas posi- 
gOes por meio de esforgos, nao as conquistarao pelos sous 
talentos e pela sua instrucgao ? 

0 Sr. D. Manoel : —^ Queremos talonto, saber e 
juizo. 

OSr. presidente do conselho; — Ohl senhores, 
nao ha contradicgao mais palpavell e isto 6 a prova 
mais exuberante de que nao oxislem ideas Ubcraes da 
pane da nobre opposigao, que assim sustenta ideas ans- 
tocraticas; da nobre opposigao, que quer os homens, nao 
pelo que ellesvalem, nao pelos seus talentos e pela sua 
instrucgao, mas unicamente pelas suas posifoes. 

0 Sr. D. Manoel •. — Talentos, saber, juizo e virtu- 
des e o que queremos; 6 a nossa aristocracia, e a aristo- 
cracia da nossa constituigao ? 

0 Sr. presidente do conselho: — Senhores, scja- 
mos mais francos, digamos: «A carrcira esta aberta a 
todas as pessoas de lalenlo e de instrucgao, a todos os 
homens que possao prestar servigos ao paiz, qualquer 
que seja a sua idade, qualquer que seja a sua posigao. • 

0 Sr. D. Manoel: —Yirtudes, diz tambem a consti- 
tuigao. 

0 Sr. presidente do conselho :—Por mainres que 
sejao as virtudes, sum talento e sem instrucgao nao se 
pode fazer nada em bem do paiz. 

0 Sr. D. Manoel: — E' outra cousa. 
0 Sr. presidente do conselho:—Deem a posigao que 

quizercm a um botnem sem talentos e ignoranto, elle 
nao podera governar bem o paiz. 

Trarei ainda, em resposta ao nobre senador, o caso 
de um oulro rei do Egyplo, saludo da baixa cspbera, 
e que se llio langava em rosto sua falta de prestjgio 
talvez pelas mesmas palavras que empregou o nobre se- 
nador. Esle rei mandou fazer uma estalua ou imagem do 
idolo a que preslava cullo o povo do metal do vaso era 
quo costumava servir-se — 

0 Sr. D. Manoel: — Agora esta bonito! 

0 Sr. presidente do conselho:—Inauguiou-se a 
eslatua, todos forao bcija-la, e entao o bom rei dizia a 
cada um dos que Ihe preslavao adoragao; • Ueijais um 
idolo que e feito do metal do vaso que era do meu scr- 
vigo, de que ou e os meus hospedes sempre nos ser- 
vimos. • 

0 Sr. D. Manoel ; — Agora faga a applicagao. 
0 Sr. presidente do conselho Senhoies, essas 

id^as arislocraticas.. 
0 Sr. D. Manoel: — Quaes arislocraticas I silo as da 

constiluicao. 
0 Sr. presidente do conselho : .••• se coadii- 

nao com as iddas liberaes que os nobres senadores apre- 
coao Mas para que estas cousas? Ninguem ja se lUuUe; 
tudo isto 6 um palavrorio; nao ha homens que aspirem 
mais a essas dignidades o honras do quo os nobres sena- 
dores, e quando estao de cima sao pe.ores do que os 
outros. 

(Cntzao-se diversos apartei.) 
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Dada a bora, o Sr. presidente declarou adiada a discus- 
sao, e deu para ordem do dia da seguinte sessao: 

Continuacao da 2a discussao da proposla do poder 
cxeculivo, fixando a dcspeza e orgando a rcceita geral 
do iraperio para o oxcrcicio de 18G1 a 1863, com as 
emsndas da camara dos dopulados. 

E as oulras materias ja designadas. 
Levantou-se a sessao as 3 horas da tarde. 

IS11 sessSo 

EM 31 DE AGOSTO DE 1860. 

PllESIOBNCIA 1)0 SR. JIANOEL ISNACIO CATALCANTI 
1)E LACERDA, 

Summarjo,—Expedicnte.—Ordem do dia. — Orga- 
mento do miiiistcrio da fazcuda. Discurso do Sr. 
D. Mancel. Votagao. — Orcaraonlo da receila geral do 
imporio. — Discursos dos Srs. Souza o Mello e Souza 
Franco. 
A's 10 horas e 53 minutos da manha o Sr. presidente 

ahriu a sessao, eslaudo presentes 30 Srs. senadores 
Lida a acta da anterior, foiapprovada. 
0 Sr. 1° secretario deu conta do seguinte 

EXPEDIENTE. 
Urn aviso do ministerio dos negocios do impeno, renml- 

tondo um dos aulographos da resotucao da assemble:) 
geral quo approva a pensao annnal de 1:4403 concedida 
reparlidamonte ii baronoza da Victoria esua filha; na 
qual resolugao Sua Mageslado o Imporador consente.— 
Ficouo senadointoirado, e mandou-se communieara outra 
camara. 
-■"Dm offlcio do 1° secretario da camara dos deputados, 

acompanhando a seguinte 
Proposifdo, 

« A assemljlea geral resolve: 
« Art 1.0 0 governo e autorisado para regular a 

disposigiio do art. 10 da lei n. 874 de 23 do agosto de 
1836 na parte relativa ao exercicio dos membros do con- 
selho naval, segundo as disposigSes analogas cm vigor no 
ministerio da guerra. 0 con suitor naval, de que trataa 
cilada lei, podera ser nomeado dentre os ctdadaos bra- 
sileiros que tenhao as necessaries habilitacoes profissio- 
naes, embora sem exercicio nos arsenaes de marinha do 
imporio. 

« Art, 2.° Ficao revogadas as disposigdes em com- 
trario. 

«Pago da camara dos deputados, em 30 de agosto de 
I860. —Comie de Daependy, presidente.—Antonio I'e- 
reira Pinto, 1° secretario.—Candida Mendes de Al- 
meida, 2° secretario, •> 

Foi a imprimir, nao cslando ji impressa. 
Foi approvada a folha dos ordenados o gratificagoes 

que venctirao no prcsento mez de agosto os empregados 
da secretaria e pago do senado. 

Comparccilrao no decurso da sessiio mais 12 Srs. se- 
nadores, 

ORDEM DO DIA. 

OIigAMENTO DO MINISTERIO DA FAZENDA. 

Estando presente o Sr. senador ministro dos negocios 
da fazenda, conlinuou a discussao, adiada pelahorana 

sessao anlecedente, do art. 7° da proposta do poder exe- 
cutivo que fixa a despeza e orga a receita geral do im- 
porio para o exercicio de 1861a 1862, com as respecti- 
vas emendas da camara dos deputados. 

0 SR D MANGEL : — Passamos por uma grande 
decepgao," Sr." presidente. Quando esperavaraos urn orga- 
mento normal, como se nos havia solomnemente promct- 
tido na sessao do anno passado; quando confiavamos em 
que as despezas do estado, longe de terem crescimento, 
seriao diminuidas pela mais sena economia; quando 
tinhamos bem fundadas esperangas de que_os impostos 
nao seriao augmentados, e quo mosmo podenao solTrer a - 
guma diminuigao; quando contavamos que o Sr. mi- 
nistro da fazenda, que tantas censuras fez as prodigali- 
dadesdosministeriostransactos, o Sr. ministro da fazenda, 
que daquelle logar em frento a mira tachou aid do falto 
de inizo a um dos membros do gabinelo de 12 do dezem- 
bro e na opiniao de alguns poz em duvida a probidade 
desse ministro relativamonlo ao conlralo para a nayega- 
gao do Uruguay ; quando linalmenle toda a populagao do 
imperio suppunha, guiada pelas proraessas do Sr. mi- 
nistro da fazenda, quo uma nova dra la raiar lias tman- 
gas, e que apparcce o orgamento, talvez o mais monstruoso 
que se tern vislo; monstruoso pelo excesso da despeza, 
monstruoso pelos acabrunhadores impostos que langa, 
sobre a populagao, monstruoso pelos innumeros, nao direi 
artieos, mas paragrapbos addiuivos, conlendo doutnnas 
inteiramente dissemelhantes, inteiramente diffcrentes, a 
ponto de que ate na lei do orgamento se interprelao leis; 
ou antes se fazem novas leis relativamente a promogao, 
dmo, Sr. presidente. apparece este orgamento^ mons- 
truoso, e eis o motivo da nossa grande decepgao. 

Se o paiz cstivesse entreguc a administragao de bo- 
mens de outra ordem; se as fmangas do imperio nao es- 
tivessem nas maos de um ministro que so pode chama- 
inexporientc, pcrque aioda nao foi ministro de es "do 
desla rcpartigao, e apenas ha algum tempo a esta parte c 
que se tern dado ao esludo da economia pohlica, como ja 
confessou aqu mmumadas sessOes passadas; se as fman- 
gas do estado, digo, estivessem entregucs a _um nomem 
pruvecto, ja cxperimentado, e que tiyesse feito esludos 
nao mezos ou alguns annos, mas desde longa data, eu 
creio que nds nao observariamos o phenomeno extraor- 
d.nario que se esta dando. Eu creio que nao era possi- 
vol que viesse para o senado um orgamento tao mons- 
truoso como o que hoje esta sujeito a nossa delibe- 
racao. 

Sr. presidente, umhomem sesuramente poderoso pela 
inflnencia que exerceu no paiz por longo espago de tempo, 
foi o priraeiro que, sendo ministro da fazenda, Pr0Pyz 

nesla casa que muitos artigos additives do orcamento fos- 
semseparados P""coCfe de 

fazenda,a'qual apresentou um parecer a respeilo de mui- 
tos arliTOs que devoriao constituir projeclos separados. 
Ora, cs^a idea foi affagada por nds todos, mosmo por 
aquelles que faziao opposigao a esse ministro e ao ga- 
binete a quo elle presidiu. E nao poderia eu ^ ^ 
car a autoridade dos nobres ^nadores membros da com 
missao do fazenda ? Nao poderiapedirdbci a graga 

oS^o^n^i X elle 

um narecer se nao inteiramente conforms com esse a que 
merearo ao mcnos analogo? Invoco especialmente a 
autoridade do nobro senador pela provincia do Rio do 
Janeiro que com uma so palavra poderia fazer com quo 
essas materias heterbgeneas do orgamento fossem todas 
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soparadas para conslituirem projectos que fossem discu- 
lidos, como devem ser discutidos projrclos contendo 
raaterias tao importantes. Eu ja ouco a estas minlias re- 
flexoes uma objeegao que me oppara o nobre senador a 
quem leubo a honra de rtfenr-rae; dir-me-ha S. Ex.: 
« Como havemos de condoscendor com os vossos dese- 
jos no pouco tempo que uos resla de sessao, so nio ha 
esperanca de haver nurnero na on Ira camara para ap- 
provar quaesciuer cmendas, quaesquer altera(;0cs que 
nds fagamos ao orjamento ? » Senhores, esla objecgao 
podera sor de algum peso ; mas ha outra que eu vou ter 
a honrade offerecera S. Ex., e quo ainda e muito mais 
grave, no raeu humilde pensar. 

0 senado, senhores, esteanno fica completamonte in- 
utilisado, sujeita-se as prcscripgoes da camara tempora- 
ria de accordo com o Sr. minislro da fazenda ; o senado 
lem deapprovar ludo quanto aquella camaraquiz e orde- 
nou que fosse inserido no orgamento como consenllmento 
do Sr. ministro da fazenda. E que camara, senhores? 
Camara que ja nao tem forga snfficiente para poder legis- 
lar da maneira por que o fez nesse orgamento mons- 
truoso que mandou para o senado, camara que, comoo 
senado sabe, estava completamento a merce dos minis- 
tros, principalmeute do Sr. minislro da fazenda. (Ha al- 
gum sussun-o.) 

Sr. presidente, eu communico a V. Ex. que estou pa- 
rade, porque a bulha e tal que nao qucro fallar assim. 
E' uma conversa geral, e eraquanto lodos nao se talarem 
nao proseguirei. 

0 Sr. presidente: —Allongaol 
0 Sr. Souza Franco : — Eu estou calado. 
0 Sr. D. Manoel : — V. Ex. nunca me pcrtutba. 
0 Sr. Souza Franco : — Eu digo para V. Ex. ficar 

certo de que estou calado. 
0 Sr. Dantas ; — Todos nds aqui estamos calados. 
0 Sr. D. Mangel; —Os direitosdo senado oslao, por- 

tanto, postergados; a camara temporaria, de accordo com 
o ministerio, impue-nos a sua vontade; nos havemos de 
votarsubmissamente tudo quanto ella decrotou. Ondevai 
parar o governo ropresentalivo, senhores? Ainda bem 
que o paiz nao esta em apathia; ainda hontem me consta 
que houve umabella reuniaodemais deCOO brasileiros,a 
qual declare que sonti vivamente nao poder comparecer, 
porque os meus incommodos nao m'o permiltirao; mas 
declare que sent! vivamente, principalmente depois das 
noticias que hoje live a respeito da ordem, do socego, da 
tranquilidade que reinou entre mais de 600 brasileiros 
que tomao a peito a causa da patria ; e e um bom quinao 
que dao ao senado, que deixa correr i merce dos vontos 
a nao do estado, entregando-a a pilotos inexperientes, e 
que a podem com facilidade levar aos cachopos. 

0 Sr. Dantas dd um aparte. 
0 Sr. D. Maxoel : — Poisbem, eu, apezar do meu 

estado; que ainda i rauito valetudinario, nao consentirei 
nesse abandono que se esta fazendo das cousas mais im- 
portantes, mais sdrios do paiz. E, para que sohre mim 
em tempo algum nao hajaa raenorresponsabilidade moral, 
eu vou failando para dizer aos meus concidadaos; « Eu 
Ira to de cumprir os meus deveres, nao recebo imposi- 
goes, nem da camara temporaria, nem do ministerio; fago 
o que posso para corresponder a contianga dos meus cou- 
sliluintes. • 

0 anno passado livomos tempo de disculiro orgamen- 
to, e por isso foi essa discussao uma das mais luminosas 
que teem bavido no nosso parlamento Fomos tambem, 6 

verdade, acoimados dc proteladoros; ale se disse nesta 
casa que a razao da retirada do ministerio foi porque o 
regimeuto era tao defeclivo que dava ensancbas a que se 
pudesse procrastinar ludo; mas o que e vcrdade e que a 
opposigao o anno passado ensinou a disculir o orgamento, 
prestando assim um relevantissimo servigo ao paiz, e 
mostrando que era digna do mandato que Ibe foi conferido 
pelos eleitores e pclo monarcha: pelo povo, elegendo ; 
polo monarcba, eseolhendo. Embora so quizesse marcar 
a gloria e o brilbantismo da discussao do anno passado, 
ella e um monumento para essa opposigao, que conse- 
guiu fazer baqnear um dos ministerios mais ominosos 
que tem lido o paiz, ainda poior do quo o actual. 

Esto anno estamos privados de tempo para disculir a 
matcria ; os orgamentos teem passado a galope. Do mais 
a mais o ministerio nesla parte 6 tao digno de censura 
que de proposito, caso ponsado, rixa velha, fez cansar a 
opposigao com objectos os mais imporlantes, para que 
ella nem tivesse tempo, nem forgas para disculir os orga- 
mentos. 

0 Sr. Dantas ; — Rixa velha 6 quo eu nao sei. 
0 Sr. D. Manoel : — No caso da ordenagao. 
0 Sr. Dantas : — Mas e velha ou nova ? 
0 Sr. D. Manoel:—E' velha. 
Assim, as materias importantes, quo leora occupado a 

altengao do senado ha mais de tres mozes, puzerao os ora- 
dores da opposigao em tal estado que, ainda que tivessem 
tempo, nao podiao disculir os orgamentos como elles 
deviao ser discutidos e como o forao nas sessoes passadas. 
E' uma das glorias do Sr. ministro da fazenda, quo para 
moslrar quem e al6 berdou a cadeira em que se assen- 
lava o fallocido raarquez de Parana. 

0 Sr. presidente do consei.uo : — Esta e a cadeira 
do Sr. Silveirada Motla. 

0 Sr. D. Manoel: — Nao se contentou cm passar do 
lado onde outr'ora se assentara para o grande banco, 
foi mesmooccupar a cadeira do Sr. marqnez de Parana, 
para dizer ao paiz : « Aqui esta o volume corroclo o 
augmcnlado desse estadista. » 

0 Sr. Dantas: — Isto 6 de todos os parlaraentos, os 
ministros assscntarem-se na frente. 

0 Sr. presidente do conselho: — Nao de apartes. 
0 Sr. D. Manoel;—Attonda a ordem. 0 meu nobre 

amigo senador pela provincia das Alagdas diz que OS mi- 
nistros assenlao-se na extrema direita, nao 6 isso? 

0 Sr. Dantas: — Na frcute. 
0 Sr. D. Manoel:—0 certo <5 que S. Ex. la esla 

assentado, e esta me parecendo quo berdou ou quer ber- 
dar com toda a foiga do termo o logardp Sr. marquez de 
Parana. 

Sr. presidente, cu disse ba pouco que as despezas vao 
em crescimento; o Sr. ministro da fazenda e o primeiro 
que reconbece isto, e procuracom toda a sua babilidade que 
nao dcsconbego, fazer desapparecer a ma impressao que 
no paiz pode causar uma despeza tao considoravel em um 
anno tao critico. Com effeito, quem nao attender bem 
para o orgamento, quem nao o examinar em lodasas suas 
paries com vagar, fica illudido, porque parece que as 
quantias todas pedidas sao da mais urgento necessidade. 
Eu nao estou babililado agora para desde ja apontar 
muilas vcibas em quo se poliao fazer grandes economias, 
economias, nao digo de conlos, de centos de contos; mas e 
provavel quealguem se encarregucdcslaespinhosatarefa, 
o quo cnlao eu, auxiliando me cum os dados que algucm 
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liver do offerecer para sobre elles basear os seus calcu- 
los, onlro largamente no cxame dossas verbas, que podem 
selTrer considoravcl diminnicao. 

Senbores, aponto de passagem, porque nlo apontei 
quando so tratava do orcamento do irnperio, eslava mmto 
fatigado, a verba relaliva a colonisacao e reparlicao de 
terras. Nao soi se esla na casa o anligo Sr. inspector das 
terras publicas.... 

0 Sr. Sodza Franco; — Esla. 
0 Sr. D. Manoel: — Ainda bem.... quenao fez senao 

crear delcgacias cm todasas provincius do impeno; creou 
dologacias nos malos, e por fun vein o Sr. mimslro do 
irnperio actual e deu cabo de paite deslas delegacias, no 
que nao se pdde negar quo prestou urn servico ao patz. 

0 Sr. Souza Franco; —NotcV. Ex. que a reparticao 
das terras publicas gasla 900:000^ e rondo o'-OOOS- 

0 Sr. D. Manoel; —Ea disse ha pouco que haveria 
quem, inuito mais liabililado do queen, tomasse a tarefa 
de indioar as verbas em que se pdde fazer grandeecono- 
mia, e cu referia-me nalnralmente ao men nobre amigo, 
quo nestas materias e, sem queslao nenburna, mcslre. 
Mas o lal.... eu nao quero dizer o termo proprio, mas o 
lal modo quo so descobriu de arranjar afilbados, com 
grande delrimonto das financas, deve-se em grande parlo 
i influoncia do Sr. ex-inspector das terras publicas, por- 
que naquella reparticao so se fazia o quo S. Ex. indi- 
cava, ditava, lembrava. Crcio que se aborreceu desla 
reparticao e passou-se para onlra, onde nao podc cortar 
lao largo como corlou na das terras publicas. E urn Jos 
maioros escaudalos, senhorcs, c precise dizer em voz alta 
e sonbra, & um dos maioros escaudalos que se teem dado 
neste paiz cssa reparticao, quo, como diz o meu amigo,con- 
some novecenlose tanlos contos para render 5;000j; ; uraa 
reparticao que sdservia para arranjar a filhados.mandrides, 
quo nao iao occupar os seus logares e percebiao pingucs 
gralilicacoes ; aqui so disse isto cm oulro tempo, n.io e^a 
primeira vcz, mas enlao do que serviu fallar-so? Erao 
cssas sinecuras que conservao jiara si, como querem, 
para os amigos, adberantes, correligtonanos, etc. 
Eu creio quo se podia acabar com todas essas dele- 
gacias, quo so podia acabar mesmo com cssa reparticao, 
qne nao serve para cousa nenburna, quo nao serve senao 
para entisicar os cofrese engordar a umaboa meiaduzia 
devadios. Eis a razao por que as rendasnaoehegao; ersa 
razao porque e necessario lantjarimpostos sobre o povo,quo 
ja esla acabrunbado de tanlas imposicCes; eis a razao por 
que sevem aqui aflirmarcom o rnaior displante que nao ha 
onde fazer economias. • Indicai,dizem-nps,indicai as ver- 
bas »; como sd nessade quo fallei se podia economisar mais 
de 500;000iJ ou 600:000#. 300:000# para a colonisasao, 
para que? Para encher a barriga dessa sociedade de colo- 
nisacao.quo nao sei o que esta fazendo,c para dar pinguea 
ordenados a um presidents, que goza de uma verd ideua 
smecura,e que vive no dolce far niente? Para seaccumu- 
lar empregos sobre empregos, e para dar-se assim uma 
renda de muilus eoutos de.rids, ludo emdetrinaento does- 
tado? Embora, senhorcs, a tal associai;ao pague os orde- 
nados dos empregados, comtudo elles saltern do pobre 
thesouro. Nao e assim, meu amigo? 

0 Sr. Souza Franco taz signal affirmalivo. 
0 Sr. D. Manoel:—Ollro como V. Ex.esuiapoiando. 

Ab I se' lodos Wssem como nds, so estc senado nao fosse 
lao complacente, o paiz havia de ollia-lo com murto 
mais amor, com muito mais respeilo, conimu.to mars dc- 
dicacao; mas, se nao arripiar carreira, ougao a proplrecta, 
quo e iremonda ; o paiz ba de comecar a pensar sena- 

menle nesla asa, o ha de considera-la como uma com- 
missaodo governo, e veremos os resultados, so acaso o 
povo se convencer do que os seus represcntantes, o de 
mais a mais vitalicios, sao tambem unicamente coramrs- 
sarios do governo. Estamos no tempo do dizer grandes 
verdades, e eu nao estou aqui disposto senao a dizer o 
quosinlo, sem me importar com os resultados, alten- 
dendo so aos deveres do meu posto, que bei de cumprrr 
com aquella ponlualidade com que o tenho ferto ha mais de dez annos, que lenbo asscnlo nesta casa. 

Parochos. — Quantas igrejas no impeno eslao hoje 
sem parochos, os quaes nao percebem congrua . Masrsto 
csta calculado no orcamento; eo mesmo digo a respeilo 
dos juizes municipaes: quantos logares, segundo se ve 
do relatorio da justica, eslao vagos ? Mas calcula-se com 
todos os ordenados, como se estrvesscm lodos os logares 
nreencbidos. 0 que nao seie no frm do anno oquefazem 
destc dinbeiro, dado para ordenados de logares quenunca 
furio prccncbidos. .... 

Senbores, tallemos claro; este minrsteno e como quasi 
todos os oulros; nao quer senao dinbeiro, forca e arbi- 
trio; teve ludo quanto quiz, e do que raaneira . Nao loi 
marcando os meios donde ha de lirar o dinbeiro , foi au- 
torisado para lanfar impostos eomo qulzer; aulonsafao, 
note-se, nao e preceilo — so quizcr lancar^ impostos 
lance, e lance como quizer sobre a populacao —, e o 
senado subscreva a tudo isto, sem se ouvir uma palavra 
da maioria para dar ao paiz a salisfacao que elle tern di- 
reito de cxigir do uus. Pois bem, ja que o nao fazem, 
vou eu fazendo. Apezar de que se prometteu solemne- 
mcnte que o orcamento nao passaria sem longa diseussao, 
ncm uma palavra ate hoje se tern dilo por parte da 
maioria; nds temos dtscutido, pouco, e yerdade, porque 
ja nao podemos; a maioria e que esta folgada, yisto 
como alguns membros della ainda nao abrirao a boca 
nesla scssao, ncm uma palavra ate hoje teem profendo so- 
bre a maleria mais importante, sobre objectos que inerc- 
cem sem pre em todos os paizes os desvelos dos rcpre- 
sentantes da nacao, querna eamara temporana, quer na 
camara vtlalieia e hercditaria. 

Nao e isto so ; ainda se ousa (nao ba outro tcrmo quo 
exprima o que vou dizer), ainda so ousa pedir aassem- 
blea geral a creagao de empregados. Senbores, depcus 
das rctormas escandalosas quo seflzerao o anno passado, 
depois de terem encbido as reparlicSes de empregados 
inuteis, alguns ignoranlissimos; depois de so ler lancado 
sobre a populacao uma dospeza annual de cerca de 
700:000#, ainda o Sr. mimslro da fazenda nao acba 
que o thesouro esta bem provido do empregados, ainda 
quer crear uma despezinba do mais de 7:000# ! Pois, se- 
nbores, nao tendes na reparticao da justica, na roi.ar'1- 
caodo irnperio, esses dous empregados de f"0 

thesouro? Pois lodos os empregados da rcpailicao Io n 
perio e justica sao precisos? O Sr. mimslro da bizenla 
naocensurou o anno passado cssas rcformas? Nao foi 
(luem reuuereu que ellas fossem remeltidas a commissau 
de legislacio, e nao sci se da fazenda, para hiterpur sobre 
ellas oseu parecer, parecer quo ale hoje nao appareceu . 
Norn o Sr. ministro da fazenda seimporta mais com o 
parecer, nem com o requerimonto ; foi rcdue"™0r' ° c 

opposicionista; mas. como l.oje ^Tus 
6 conseivar o statu quo, quer arranjai ainda mais 

ex-ministro da fazenda fez uma rcforma em ponto 
"rande ■ calculou o uumcro necesano do empregados, e 
isTo segundo as informacoes das dtfferentes tbesouranas o 
thesouro, e ainda hoje so nos vem dizer que nao ba re- 
modio senao crcar mais dous empregados ; a depeza e 



328 SESSAO EM 31 DE AGOSTO DE 1860 

I quo della muito dopcnde a cobranca prompta das di- 
vidas da fazonda publica, e quo do mao estado em quo se 

, acba hojo o juizo des feitos a esse rospeito e que provom 
em parte o nau se ter arrecadado lanto quanlo se devia 
arrecadar da avultada divida quo so tem contraliido com 
o thesouro t 

pequenina, o o registro fica relardado se continuar a 
falta dcsses cmprcgados. Nao ha de ser com o meu veto 
que esta despeza se ba de fazer; votai, senhores, mas ficai 
certos de que, mais cedo ou raais tarde, haveis de prestar 
contas ao paiz. 

0 Sr. ministro da fazonda lembra do novo que e pre- 
cise dar andaraento a um projecto vindo da outra camara, 
qaoallera a lei de 29 de novembro de 1811, relaliva ao 
juizo dos feilos da fazenda. 

Senhores, isto escrcvia o Sr. ministro em seu relalorio 
em abril; a sessao abriu-so a 12 de maio; alguns dias 
estivemos sem ter quo fazor, e foi necessario para ontrc- 
ter aaltengao do senado quo se desentcrrasse uma antiga 
proposicao da outra casa, queestava esquecida, a rcspeito 
dos crimes commettidos por brasileiros em paiz esirau- 
geiro. Vciu esta proposigao para a discussao, afim de 
termos quo fazef, o, ja se sabe, foi discutida; o papol 
que os Srs. ministros fizerao o senado sabe qual foi; to- 
mou-se conta da discussao, e moslrou-se lodos os vicios 
e defoitos desta proposifao; ella foi remellida a uma 
comraissao depuis de passar em 2a discussao, e la esui 
dormindo abatada, como creio que esta a outra relativa 
ao juizo dos feitos da fazenda. 

Ora, senhores, so o Sr. ministro da fazenda queria 
esta proposifao discutida, porque nesses primeiros dias 
de sessao nao pediu ao Sr. presidenle que a desse para 
a ordem do dia? Por que nas boras que deslindrao para 
lolerias nao peliu S. Ex. que esta proposigao fosse dada 
para a ordem do dia? Nao, porque linha omaior empe- 
nho em que passassem as loterias para o barracao. Pois 
ficou, como se diz em termo vulgar, logrado; desta vez 
triumpbei eu, ou antes triumphou a causa de Deus, 
porque e a causa da religiao , da moral, da civilisa- 
gao; baqueou a proposigao, e ficou o barracao sem 
aquella grande (permitta-se-me a expressao) mamala; 
era uma bagatellasinha de 800:00oj> quo o Sr. mi- 
nistro da fazenda queria dar aos seus amigos. E' ver- 
dade quo andou alii uma folba chamada Imperio, 
em que se dizia que o raaior bomem do Brasil era 
sem duvida nenhuma o Sr. Angelo Moniz da Silva Fcr- 
raz. Ainda bem, e o anjo do Brasil; pois paguemos esses 
clogicscom oitoccnlos e tanlos contos. Ah! e muitocaro 
o pagamento; tributemos o povo em mais essa bagalclla, 
mas retribuamos generosamente a quem nos eleva as 
nuvens. 

Ila poucos dias contou-se uma historieta de dous com- 
padres, e cu bem sei quem sao os compadres. Um dizia: 
« Men compadre, o Sr. e o maior homom do Brazil. » 
•Ah I dizia logo o outro, nao compadre, d voce. • E an- 
davao neste jogo de empurra, palavra de que gosta 
muito o Sr? ministro da fazenda, de maneira que nunca 
se cbegoua saber qual dos compadres era maior ou rae- 
nor ; mas o caso e que os compadres gastarao palavras, 
mas nao gastarao um real da nagao. Ha oulros, senho- 
res, que dizem aos compadres; « 0 maior bomem do 
Brasil i o Sr. Angelo. • Diz agora o Sr. Angelo: « 0 
raaior escriptor do Brasil e o senhor. ..• Eu nao sei quem 
e; V. Ex. ha de saber, porque o presidome do senado de 
ordinario esta em dia; e, como a cousa einsignifkante, nao 
encarrcguei a minha somnambula desta tarefa, porque 
costumo poupa-la para as occasioes. 

A proposigtio a que me re.feri, que esta dormindo ba 
muito tempo, nao sei tambem porque V. Ex. nao havia 
de ter dado para aordem do dia, tantoraais quanto foi ro- 
clamada no relatorio, ainda que se disse nelle que e pre- 
cise fazer-lhe alteragoes; ossa proposigao jazia ate agora 
nos arcbivos da secretaria; nao se deu para a ordem do 
dia, apezar de que o Sr. ministro da fazenda rcconbece 

Isto prova perfeitamenle quanlo o nobre ministro da 
fazenda se dcsvcla por dotar o puiz daquellas leis que 
sao mais urgentes, como elle mesmo rcconbece no seu re- 
latorio. Nao, era mais urgente o projecto das loterias 
para o tbeatro lyrico 1 Ah 1 Sr. viscondo de Itaboraby, 
e Sr. marquez de Abrantes, VV, Exs. prestarao um 
bom servigo, cada um a seu modo. 

Sr. presidenle, eu quero cnlrar no orgamonto da rc- 
ceita, eosso offerece materia mais vasta ; quoro ler tempo 
e forga para discuti-!o ; porque, se eu me cansar agora, 
fico inhabilitado para dizer alguma cousa, o ha additi- 
livos sobre os quaes desejo emitlir a minha opiniao. Por- 
tanto, you concluir. 

E para concluir pego ao senado que se nao lembre se 
ba ou nao ba numcro sufficiente de deputados para ap- 
provar o orgamcnto; o dever da camara d eslar no sou 
posto, assim como o sonado esta no seu; cdrte todas as 
despozas quo julgar desnecossarias, porque e o maior ser- 
vigo que o senado p6de fazor ao paiz, ainda que 0 or- 
gamenlo nao possa ser approvado neste anno. Esle orga- 
mcnto tem de vigorar de 18C1 a 1862, era bom quo 
passasse, c creio que bavera bastante palriolismo na 
outra camara para que os Srs, deputados se conservem 
na cbrte ale que so encerre a sessao; porque, no caso 
do senado fazor algumas omendas e soparar alguns ar- 
tigos addilivos para formarem projeotos a parte, a ca- 
mara dove ostar no seu poslo para dar a sua appro- 
vagao ou ncga-la. Nao nos imporlemos, portanto, com 
csse tuiii quo a todo o momcnto nos estao olTerecendo 
a cara—nao ha camara; pois, se niiq ha, sobre ella 
recabira a rcsponsabilidade, e o paiz dira : « Desertastes 
do vosso posto no momonto tnais importante, nao le- 
reis nossos votos, nao sereis reeleitos • , fagamos o nosso. 
dever, e nao nos imporlemos com esse espanlallio quo a 
cada memento nos apresentao. 

Hei de occupar-me com a receita, oseguramcnle nao 
me escapara o art. 11 | 29, quo trata de lolerias para o 
campo da Acclamagao. 

Finda a discussao e posto a votos o artigo, passou com 
as emendas. 

Enlrou enlao cm discussao o art. 1° da proposta, que 
flcdra reservado para depois de votadas todas as verbas dq 
despeza, e foi rejeilado sem debate, passandp a emendq 
da camara dos deputados, 

ong.iMENTO da nECEtTA OEnyL do mrEnio. 

Seguiu-so a discussao do art. 9" da proposta, com as 
respectivas emendas da camara dos deputados, por ter 
ficado reservado o arf. 8° para depois de yoladas as 
yorbas da receita. 

0 SH. SOUZA E MELLO :— Sr. presidenle, Irata-se 
no art. 9° de fornecer ao governo moios para occorrer as 
dospezas que os differcntes ramos do servigo docretados 
teem naturalmonto de exigir no exercicio de 1860 a 1861, 

Antes de entrarmos na discussao do artigo cm questao, 
quando se tratava da utilidadc da let cm gcral e depois 
dos differentes artigos de despeza, ouvirnos, Sr. presi- 
denle, um Uymno entoado ao exercicio de 1857 a 1858, 
todo era bonra e louvor do illuslre cidadao que entao 
era ministro da fazenda. 
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0 Sn. I)- Manoel:—Ahi vem o ramerrdo do cos- 
tume. 

0 Sr. Souza e Mello; —Sim, senbor, em rosposla 
a oulro ranierrao. 

o Sr. D. Manoel Pois e ramerrdo com ramerrdo. 
0 Sr. Souza b Mello: —Hymnoentoado pelapio- 

pria pessoa em honra de quem erao feitos os elogios. 
0 Sr. Souza Franco : — Nao e oxacto, porque eu so 

nao era minislro, eraraos seis. 
0 Sr Souza b Mello : — Acompinl>ava a esle byra- 

no uma elegia a todos os ministerios aoteriores e subse- 
quentes. 

0 Sr. Souza Franco : - Tambem nao 6 exacto. 
0 Sr. Souza e Mello : - Se o nobre senador a quern 

eu mo reflro, preocmpado com os grandes desejos quo 
lodos nus Ihe reconhecemos, de preslar servicos ao paiz, 
illudido, ponsando quo os sous bons desejos so tinbao 
rc-itizado viesse aqui fazer ostentauao dosses grandes 
servicos 'eu o deixaria ficar nesla consoladora illusao ; 
mas o nobre senador nao so contentou com isto elevan- 
do-so a regiao das nuvens, e ainda nao satisfcito com a 
Srando dillerenca do nivel qnl estabeleceu entre si e to 
dos osseus antecessores esuccessores, quiz ainda depn- 
in o' senado ouviu a sem-razao com que entao se con 
duziu o nobre senador; e e. Sr. presidente, para azt r 
3USti"a aquelles que forao aggredidos sem o menor mo- 
1 vo one eu julguei-meobtigadoa tomar a palavra. 

0 nobre senador pelo Para dou-nos a defimcao do que 
era uvna boa administracao fmanceira. Disse-nos elle. 
t E' boa administracao de fmantas aquella jque som 
crear novos impostos, sem aggravar os exislenles arre- 
cada muito, despende pouco e derxa grande saldo . 

Sempre quo tenbo a infelicidade de encontrar-me em 
diseussaoeom onobre senador,coslumo dar ouconceder to- dos os principios qneolleestabeloce, procuro sempre segurr 
O'seu ystema de argumenlacao; nao set, porem, por que 
detraca Chegamos sempre a resultados diamelra mente 
Sllsl Eu poderia. Sr. presidente, fazer algumas 
reflexOes sobre esta defifc, mas aceilo-a Uil qual e 
nassaroi, tomando-a como verdaderra, a exam.nar quaes 
sao as administracOgfioanceiras que, segundo o nobre 
senador, sao boas ou sao mas. _ 

Demorar-me-bei muito pouco tempo ; a sessao esla 
muito adianlada; alem disto, para acompanhar o nobre 
senador seria preeiso ter presente o sen discurso, e \ . Ex. 
sabe quo ainda um so dus pronunciados nas discussdes 
do orcamenlo nao foi publicado. 

0 Sr. Souza Franco:— Estiio na typograpbia. 
0 Sr. Souza e Mello:—Nao accuso a ningucm, cito 

o facto. Servir-me-hei, porlanto, de documemos quo 
nao podem scr conteslados, dos balancos definitivos ce 
dillcrcntes exercicios findos, e das leis do orcamento. 

Dosdo a nossa independencia ate 1851 a 1852 as nos- 
sas rendas ordinaries nao forao baslanles para fazer face 
as despczas correntes; todos os exercicios so fechavao com 
urn deficit. Do 1851 a 1852 tivemos uma receila arre- 
cadada do 35,786:8218 ; a despeza elfeetuada elevou-se 
a 43 754:0008> rosullando dabi um deficit deG,967:9608. 
Note-se Sr. piesidente, que esle anno foi um dos mais 
desfavoravci's quo temos tido : ftouve a guerra com o ge- 
neral Oribo e o diclador de Buenos-Ayres ; tivemos ne 
cessidade de armar, fardar e mutneiar urn exeroito 
do 24,000 homens, que estiverao era operacoes, alem 
da forca quo licou guarnecendo o interior do paiz ; tive- 

mos de comprar mais de 50,000 cavallos ; tivemos 
de nrovidenciar sobre lodos os meios do mobthdade do 
exercito, que alravessbu toda a provincia do Bio-Grande 
doSul c o estado Oriental; o parte do nosso exercito alra- 
vessou tambem a Confaderatao Argentina desdc Entre- 
Bios aid Munte-Caseros; tivemos de pagar fretes extraor- 
dinanos para a conduccao do material e do pessoal ; ti- 
vemos de fornecer armaraento aos nossos allrados, 6 de 
subvenciona-los ; tivemos do mais a mats de pagar em 
Loudres mais de 2,000;0008 de amortizacoes atrazadas, 
para elevarmos o nosso credito e poderrnos contrahir um novo e mais vantajoso emprestimo para pagar outro 
que estava a vencer-se  

O Sr. D. Manoel: — Muilas vezes so tem dito isto 
nesla casa. 

O Sr. Souza e Mello ; — Mas e bom repetir. Apezar 
de tudo isto, a despeza nesse anno, um dos mais desfavo- 
raveis que temos lido, apenas elevou-se a 42,754:/818; 
a receila subiu, altim da oreada, de 8,457:0008, isto e> 
arrecadou-se mais do que se linha orcado 8,4o/;0008, 
e despendeu-se mais do que se tmba orc-ado, necessana- 
mente a vista das razoes que tenho exposto. Se a repar- 
ticao da guerra, com todo esse exercito em campanba, o 
maior talvez reunido' na America Meridional, aponas 
gastou 15,689:7418,® em 1857 a 1858, com 2,000 a 3,000 
bomens e em um campo de observagao no rntenoi do 
paiz, gastou a reparticao da guerra 15,207:0368416.... 

O Sr. D. Manoel ; — Isso e uma tesourada a memo- 
ria do Sr. Coelho. 

O Sr. Souza e Mello: — Estou defendendo-me, nao 
accuso a ninguem, e nao sei como o nobre senador quer 
lirar-me o diretlo de defesa. 

O Sr. 1). Manoel: - Esta bolindo com um morto. 
O Sn. Souza e Mello: — Nao sei com quem bulo, 

nao fui eu que cbamei a questao para este lerreno. 
O Sr. Souza Franco; — E ha de ser respondido, e 

ha de ser logo e logo. 
O Sr. Souza e Mello; - Sim, senbor, 6 muito capaz 

disso. 
O Sr. D. Manoel; — Ora, se e capaz 1 
O Sr. Souza Franco: — Nao ha da ser ties dias de- 

pois. 
O Sr. Souza e Mello; — A adminislracao de 1851 

a 1853, pois, tem uma das circtmislancias que caractcri- 
sao uma boa administracao, isto 6, sem crear impostos 
novos, sem aggravar os an terioreSjCpbrou mais 8,457:0008 
do que estava orcado; faltao-lbe, pordm, as duas outras 
condicoes: gastou mais do que atC entao se liuba gasto, 
e isto com motivos imlito ] uslos; c nao deixou, porlanto, 
saldo. Eu dizia que nao devia aceitar a defimcao tal 
qual a dcu o nobre senador. Gastar pouco nao c bas- 
tante; a administracao boa 6 aquella que, arrccadando 
convenientemonte, gastao que e deabsoluta necessidade, 
e pareco-me que, a vista do quo so tem gasto nos 
exercicios seguintes, nao se p6de deixar de dizcr que 
43,754t^Slg foi uma somma muito pequena para os 
services que lizemos. No exercicio de 1852 a 18od, ul- 
timo do ministerio de 29 de setembro, a receila arreca- 
dada subiu a 38,102:8028842; a despeza effectuada for 
de 31 653:5058406; tivemos, portanto, um saldo de 
6 449"2918406- Note-se que a despeza orcada 
tinha sido do 30,500:0008, e arrecadou-se mais 
8 00U;0o0S a,®m c'0 temos a administracao 
do fazenda com todos os caracteres que demonstrao uma 
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boa administracao, na conformidade da deQnigao dada 
pelo nobre senador; arrecadou muito, despendeu pouco, 
deixou um grande saldo e nao houve augmento de im- 
postos. 

0 Sr. D. Manoel: —As grandes economias forao 
de V. Ex. 

0 Sr. Souza e Mello; — Nao tonlia duvida alguma 
de que as (iz. Compare o nobre senador o que se gaslou 
cntao com o que se tem gasto depois, e vera se sou eco- 
nomico ou nao. 

0 Sr. D. Manoel: — For issodigo que V. Ex. devia 
ser ministro da fazenda yltahciamenle. 

0 Sr. Souza Franco: — Nao i um hymno que 
V. Ex. canta a si mesmo? 

0 Sb. Souza e Mello: — Eu nao fallo senao por 
ser obrigado, e com os balances a vista; nao trago nu- 
meros, que nao sei, nem o senado sabe, dunde sao ex- 
trahidos. 

0 Sr. Souza Franco : — Quem os traz? 
0 Sr. Souza e Mello : — Nao sei, digo que nao 

trago senao os que estao aqui nos livros que correm pelas 
maos de todos, e que forao distribuidos pelos nobres 
senadores. Quando levantarem duvida, eu pedirei a 
V. Ex. o obsequio de mandar apresenlar o balance sobre 
que houver queslao. 

0 Sr. D. Manoel : —Isto e materia muito velba. 
0 Sr. SouzaeMello: — Esse saldo de4,190:3015670 

passou para o ministerio de G de setembro de 1853 ; nos 
primeiros dous ou tres annos desse ministerio nao bouve 
sobras, mas no ultimo anno, no exercicio de 185G a 
1857, a receila arrecadada elevou-se a 51,207:352^839, 
isto e, a maior que tem bavido, muito embora aqui se 
afianfasse que o exercicio de 1857 a 1858 foi o mais 
rendoso. Eu mostrarei o contrano quando comparar o 
exercicio seguinte com este. A despeza effectuada 
iui Jo 40,373:9535436; houve, pois, um saldo de 
11,861:8055801. 

O Sr. D. Manoel: — Esto 1 real e bom... 
O Sr. Souza e Mello; — E' necessario nao cscapar 

nada. 
O Sr. D. Manoel: — Isto e que e precisao malhe- 

matica, o mais e historia ! 
O Sr.. Souza e Mello: —Esse saldo, Sr. prosidentn, 

passou em legado 4 administracao do nobre senador a 
quem me reftro, era 4 de raaio de 1857. No exercicio 
de 1857 a 1^58, neste fausto exercicio, o nobre senador, 
com um legado de ll,851:805ji801,teve mais: reccila ar- 
recadada, isto 6, receila ordinana, deposilos e empres- 
timos 51,144;844S023, quantia inferior a arrecadada 
no anno anterior em scssenta e lantos contos, e ainda 
muito menor, so attendennos a uma circumstancia muito 
notavel. No exercicio anterior... 

O Sr. Souza Franco : — A este ? 
O Sn. Souza e Mello: — Estamos no exercicio de 

1857 a 1858. 
No exercicio anterior foi melbor a receita, e muito 

melhor,se attondermos a uma circumstancia que eu vou 
notar. Sabe V. Ex. que o imposto sobre a exportacao, 
que era de 7 %, foi reduzido a 5 %, o depois tornado 
a levar a 7 % ; no exercicio de 1856 a 1857, apenas no 
ultimo semcstre, se cobrarao esses 2 %, exccsso dos 7 % 
sobre os 5%, quando no exercicio de 1857 a 1858. em am- 

bos os semestres, o direito de exportacao foicobrado na 
razao de 7 % e nao de 5 %. 

Ora, se augmentarmos an exercicio de 1856 a 1857 
metade da quantia produzida por esses 2 % em todo o 
seguinte exercicio, ou deste subtrahirmos aquella quan- 
tia, se vera que a receita arrecadada no fausto anno fi- 
nanceiro de 1857 a 1858 e menor do que a do anterior 
exercicio em mais de 1,200:0005- 

O Sr. D. Manoel : — E' fausto ou fauslissimo? 
Y. Ex. nao leva isto ao superlativo? 

O Sn. Souza b Mello: Aqui temos, portanto, um 
exercicio em que se arrecadou menos do que antes ; pe.la 
regra do nobre senador a nossa renda deve crescer, terrao 
medio, 1,000:0005 todos os annos. 

No exercicio de 1851 a 1852, 1852 a 1853, vimos 
que o excesso do arrecadado sobre o votado andava em 
mais de 8,000:00011; aqui, pelo contrano, em logar de se 
arrecadar ao menos o mesmo que se tinlia arrecadado 
anleriormente, se cobrou menos mil e tantos contos do 
que se deveria obter no anno anterior, se se dessem as 
mesmas circumstancias. 

Vejamos agora a despeza effectuada, A despeza effe- 
ctuada foi maior do que se tinha feito ate entao, e elevou- 
se a 51,755:6565900; e, sendo a receila arrecadada 
51,144:8445022, houve o deficit de 610:812.S884. 

Longe, pois, de haver um saldo em 1857 a 1858, 
houve um deficit de 610:8145. 

Tem, portanto, Sr. presidente, a administracao finan- 
ceira desse exercicio os caracteres oppostos aos de uma 
boa administracao de fazenda; isto 4, arrecadou menos do 
que se tinha arrecadado ate entao, despendeu muito mais 
do que jamais se havia despendido, e, longe de Jeixar 
saldos, tcve um deficit, que foi supprido com parte do le- 
gado recebido do seu antecessor. 

0 Sr. D. Manoel : — Croio que V. Ex. quer lioje 
prolelar a discussao. 

O Sr. Souza e Mello: — Vou calar-me daqui a 
pouco, ji que V. Ex. se enfasiia de ouvir-me. 

O Sr. D. Manoel ; — Nao apoiado: mas, como V. Ex. 
nos chamava de proteladores.... 

O Sr. Souza e Mello: —Nao tenbo ttatado de as- 
sumptos estranhos a materia de que nos ocoupamos. 

0 Sr. 0 Manuel : — Ainda nao disse nada sobre o 
que se acha em discussao; esta fazendo a sua defeza, e 
eu queria ouvi-lo sobre este orcamento. 

0 Sr. Souza e Mello ; — Mas, senhorcs, alem das 
qualidades tndicadas pelo nobre senador para uma boa 
administracao financeira, qualidades que todas falbarao 
a administracao a que presidiu o honrado membro em 
1857 a 1858 ; outra qualidade deve tambem ter o admi- 
nistrador, segundo por varias vezes nos tem dilo o nobre 
senador pcla provincia do Para; atlender muito as quan- 
tias votadas e nao as exceder sonao quando houver neces- 
sidades muito juslificadas. 

Ora, a despeza effectuada foi de 51,755:05Gg, e a des- 
peza votada na respectiva lei do orcamento foi apenas de 
35,500:6565; bnjporlanto, entre o despendido e o auto- 
risado pela lei do orcameuto, o excessode 10,255:6565. 
Creio que era nosso paiz nao ba idea de ter-se alguma 
vez excedido tanto ao que havia sido votado. 

O Sr. Souza Franco: — V. Ex. esta brineando. 
O Sn. Souza e Mello: — Estou fallando em vista do 

balanco definitivo e da lei do orcamento de 1856; se 
V. Ex. duvida, lerei. Nao s6 se excederao os creditos 
volados na enorme somma do 16,255;0005i como at4 se 
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fizmo dcspezas no lliosouro que nao tinliao sido autori- 
sadas, nein por creditos legislalivos, netn por credilos 
administrativosl Consulte-se o balanfo desle anno, e se 
vera que cm algum ministerio a sornma gasta i muito 
superior a totalidude dos creditos que forao delerminadus, 
quor polo poder logislalivo, quer pelo poder execulivo. 

0 Sa. Souza Franco; —1857 a 1858. 
0 Sr. Souza e Mello: — £' o ultimo balanco que 

temos. 

0 Sr. Souza Franco: —Eu sei bem disso. 
0 Sr. Souza e Mello; — Deu-se como explica^ao 

desto cxcesso de despeza os gramies preparatives bellicos 
que so lizerao. Ora, os preparativos bellicos consislirao, 
como sabem todos, cm urn campo de observafiio com duas 
mil e lantas prajas. 

0 Sr. presidente do conseliio : — Perto de 3,000 ; 
mas havia mil e tantos guardas nacionaes destacados. 

0 Sr. Souza e Mello: — Nao sei como estavao far- 
dados, nao sei como estavao armados — 

0 Sr. D, Manoel : — Pergunle ao Sr. rainistro da 
fazenda, quo foi delegado do governo de enlao. 

0 Sr. presidente do conselho: — Fardados estavao 
bom. 

0 Sr. Souza e Mello; —.... porque os armamentos 
raandados vir para osta guerra forao recebidos aqui dous 
annos depois. 

0 Sr. Souza Franco: — Mas forao rocebidos. 
0 Sn. Souza e Mello; — Os pannos que se manda- 

rao vir talvez que ainda estejao chegando. 
0 Sr. D. Manoel •—Pague o Sr. Coclho, que esta 

morlo; agorae a memoria. V. Ex. accusou-oquando elle 
estava muito doenlc de cama, agora o accusa quando esta 
morto. 

0 Sn. Souza b Mello ; — Estou defendendo aquclles 
quo forao atacados. 

0 Sr. D. Manoel : — Ora, pelo amor de Deus 1 
0 Sr. Souza e Mello : — Ainda o anno passado, por 

occasiao da discussao das forcas de terra no senado, nos 
disse o actual Sr. ministro da guerra que ainda estava 
pagando despezas de encommendas que se tinhao feito no 
exercicio de 1857 a 1858. Na marinhaaconteceu tambem 
parte disso. Por consequencia, nao sei como estes grandes 
preparativos de guerra possao juslificar o excesso de des- 
peza do dezasois rail c tantos contos. 

0 exercicio de 1857 a 1858 passou ao exercicio de 
1858 a 1859 a beranga on legado quelinha reeebido do 
ministerio anterior, mas ja desfalcada em seiscentos e 
tantos contos. 

0 Sr. Souza Franco : —llei de mostrar o contrario. 
0 Sr. Souza u Mello : — Entao o nobre senador e 

obrigado a demonstrar onde eslao os orros do balango 
linal  

0 Sr. Souza Franco Eu Hie mostrarei. 
0 Sr. Souza e Mello ; — — sem o que, perd6e-me 

quo Ibe diga, nao p6de ser acreditado. Sera de mais 
a mais obrigado a exigir que sejao punidos severa- 
monle os empregados do thesooro, que de ma fe ou 
por ignorancia apresentao trabalhos falsos. 

0 Sr. Souza Franco: —Isto sd V. Ex. pdde fazer. 
0 Sr. Souza e Mello ; —Emquanto o nobre senador 

nao fizer isso, ha de permittir que eu acredite mais no 
trabalho do thesouro do que naquillo que aqui nos disser. 

0 Sr. D. Manoel: — Quando V. Ex. der suas ordens 
serao cumpridas pontualrnente. 

0 Sr. Souza b Mello:—No exercicio soguinte_ de 
1858 a 1859, quando ja se comegava a sentir os effeitos 
das prolicuas medidas tomadas pelo Sr. ministro da fa- 
zenda de 4 de maio, e nos primeiros cinco mezes e tanto 
deste exercicio, ainda prcsidia ao thesouro o nobre sena- 
dor pel a provincia do Para. Nos seis mezes reslantes 
coubea oulro a administragao do thesouro. 

0 Sr. Souza Franco:—Nos seto. 
0 Sr. Souza e Mello: — Nos seis e dezoito dias. 
0 Sr. Souza Franco:—E vmto e um dias. 
0 Sr. Souza e Mello; — Veja so quer algnmas 

boras. 
0 Sn. D. Manoel:—Entao pego minulos e momen- 

tos, ja que offereco lanta cousa. 
0 Sr. SlUza e Mello:—Sera servido. 
0 Sr. D. Manoel: — Muito obrigado. Nem nislo me 

serve. 
0 Sn. Souza e Mello: — No 1° semestre do anno da 

1858 a 1859, semestre todoelle, pdde-se dizer, adminis- 
trado pelo nobre senador pela provincia do Para, arreca- 
dou-se 21,999:397^569; e note-se que no semestre cor- 
respondente do exercicio de 1857 a 1858 se linbaoarro- 
cadado 26,478:533^229: havendo, portanto, um deficit 
no 1° semestre do exercicio de 1858 a 1859 em relagao 
ao semestre correspondente ao exercicio anterior de 
4,479:175^660. Abi temos, pois, que a administragao 
em que a fortuna e a sabedoria se oncarnarao, depois que 
as medidas sabias comegarao a produzir o effeilo previsto, 
appareceu cm resultado o deficit de 4,479-OOOjfj, isto 
sdmente no semestre presidido pelo nobre senador. 

0 Sr. D. Manoel:—V. Ex. egrande; que era ma- 
thematico e financeiro sabia eu; mas poeta, nao. 

O Sn. Souza e Mello:—Ora, a renda total do anno 
foi de 47,OoO;000<J, quo apenas e inferior ao do faustis - 
simo exercicio... 

O Sr. D. Manoel : — Muito obrigado a V. Ex... 
O Sr. Souza e Mello : — ... de 1857 a 1858 em 

3,630;136S353. Donde se conclue ovidentemente que a 
menor receita que se realizou no anno de 1858 a 1859 
cm relagao ao anno anterior e loda devida ao semestre 
quo teve a fortuna de set adminislfitdo pelo nobre se ■ 
nador pela provincia do Para. 

O Sr. D. Manoel : — Quero saber que beneficio vera 
disto ao paiz. 

O Sr. Souza Franco: — Este cxame ebom. 
O Sr. Souza e Mello ; — E' magnifico. 
O Sr. Souza Franco : — Vamos a elle. 
O Sr. Souza e Mello : — Tira-se uma conclusao ri- 

gorosa dos documentos fornecidos pelos livros do^ the- 
souro : emquanto nds nao tivemos essas medidas lao de- 
cantadas.arondacrescia de annoaanno, segundo o nobre 
senador disse, de l,000;000j5; depois que a Providencia 
nos favoreceu com a administragao do nobre senador pelo 
Para a renda comegou logo a diminuir, e, quando as 
medidas puderao produzir o seu effeito natural, o deficit 
se apresentou immediatamente e ameaga continuar. 

O Sr. D. Manoel ; — Eu quizera saber o que 6 que 
tern isso com o orgamento. 
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0 Sr. Souza e Mello : — Se isto nao tern relacao 
alguma quando se trata de dar meius ao governo para 
occorrer as despezas, eu nao sei o que e que a pode ler. 

0 Sn. D. Manoel ; —0 Sr. ministro da fazenda 
explicou isto honlem perfeitamente. 

0 Sr. Sooza e Mello : — Hex de explicar peiorcer-- 
(amente do que pode explii ar o Sr. conselheii'O Ferraz. 

0 Sr. D. Manoel. —Nao precisa ser financeiro para 
conhecer cssascousas; bastao alguui estudo e medita^ao. 

0 Sr. Souza e Mhllo; — Do que tenhodito, see pro- 
cadente o methodo de argumentacao do nobre senador do 
Para, nao se pdde deixar de conciuir que o exercicio de 
1857 a 1858 e o primeiro senaestre de 1858 a 1859, em 
relafaoas finanfas, saodosmais funestos que temos tido; 
que os seus effeito.s hao de continixar ainda por muito 
tempo; e que ixa decretacao dos meios necossarios para 
occorrer aos differenles ramos do servico devemos ter 
loda a prudeucia, devemos fornecer ao governo todos os 
meios que fdrein precisos, pai'a que o lerrivel mal do 
deficit nao continue 

0 Sr. D. Manoel; — Fallou, e sobro o orcamento 
nem uma palavra. Isto e quo d servir a najao 1 

0 Sr. Souza e Mello : —Polo raenos nao gastei muito 
tempo, e so tratei da materia que tern intima ligagao com 
o arligo quo so discule. 

0 SR. SOUZA FRANCO : — Comecarei por fazor 
observacao identica a que fez o meu dislincto amigo, se- 
nador pela provincia do Rio-Grande do Norte, e i que a 
questao imporlante para o paiz hoje e se cada urn nobre 
senador, se o senado todo, enlende que estamos em cir- 
cumslancias de adoptar todas cslas imposicoes quo abi se 
nos apresentao, algumas dellas acompanhadas de uma di- 
ctadura ao nobre miuistio da fazenda de que naoha exem- 
plo nos nossos fastos, de que nao ba exemplo nos fastos 
de ncnkum governo representativo do mundo inttnro. 
Sobre este pouto importantissimo o nobre senador pela 
Rio de Janeiro calou-ae, nao disse nem uma palavra. 

0 Su. D. Manoel ; — Sobre nenhura ponlo. 
0 Sr. Souza Franco ; — Cal u-se, e calou-se na dis- 

cussao dos items ou vcrbas da rec.eita pot uma razao; 
porque S. Ex. uao quer fazer sobresahir o sou desagrado, 
que deve ser muito grande a vista de urn procedimento 
desla natureza. 

0 Sr. D. Manoel: — Isto eque & verdado. 
0 Sr. Souza Franco : —Senhores, a questao deque 

tratou o nobre senador pela provincia do Rio de Janeiro 
que acabatle ser ministro da guerra e uma questao dc 
fazenda, e uma questao do thesouro. Quando eu live a 
honra de ter por alguns mezes assento nos consellios da 
cor6a, quando quesloes destas S6]apresentavao,era o mi- 
nistro da fazenda quem vinlia primeiro tomar a palavra 
e mostrar qual o esiado da situacao, o que podia esperar 
della o paiz, quaes as csperancas do ministro, a confianca 
que podia iufundir oquelles que por nomeacao da conla 
estavao sujcitos a sua gestao. 

Em falta do ministro da fazenda, ou se por quatquer 
circumstancia elle nao jalgavaa proposito tomar a pala- 
vra, to may ao-a os membros da commissao de fazenda, 
que' teem conhecimento destas materias, ou lomavao-a os 
empregados do thesouro, que teem noticia desses factos. 
Qual nao foi, portanto, ale certo ponto a minha admiracao 
quando em questSes de balances e de saldos e despezas 
do thesouro eu vi apresenlar-so o nobre senador pela 
provincia do Rio do Janeiro? 

0 Sr. Souza e Mello: — Pela incompetencia, diz 
muito bem. 

0 Sr. Souza Franco: — Uma de duas x'azoes: ou o 
nobre senador quiz vender-nos o seu elixir, mostrar quo 
elle 6 o mais competente nestas materias financeirus, que 
elle e o indicado para snbstituir o Sr. ministro, para me- 
lliorar esla situacao, que por certo e afflictiva, certo que 
tern o ministerio todos quanlos meios extraordinarios 
desejou e pediu, e enlao repelirei ao nobre ministro da 
fazenda as minhas palavras do priucipio da sessao; 
« Ulysses nao se deixava engordar para nao ser devo- 
rado  • 

A passagem de tantas leis, de aulorisacoes tao amplas, 
um poderverdadeiramente dictatorial, convidaode talsorte 
o nobre senador pela provincia do Rio de Janeiro quo 
elle S quem se apresenta era frente e diz . « Aqui esla o 
homem, ecce homo I Eu e que sou o babihudo para vir 
resolvet todas estas queslOes, para xnelhorar as nossas 
flnancas, para salvar o paiz da crise medonba em que se 
precipita. » Se nao foi esla a razao, sdmenle pdde ser 
outra : os argumentos que apresentou, os dados que for- 
neceu, a tabella quo S. Ex. uaturalmenle aceitou do the- 
souro... 

0 Sr. Souza e Mello; — Esta muito enganado, live 
o trabalho de tirar dos balances; nao tonbo relacao ne- 
nhuma com o thesouro. 

0 Sr. D. Manoel: —E' intimo amigo de um bispo 
do thesouro, e nao tem relacao com o thesouro 1 Pelo 
amor dc Deus I 

0 Sr. Souza Franco : — Ora, eis abi um verdadeiro 
milagre.... 

0 Sr. Souza e Mello: —Isto esta escripto; so quem 
o nao quer ler e que nao acha. 

0 Sr. Souza Franco: —Eis abi, repilo, ura mi- 
lagre quesd V. Ex. podia fazer. 

Declaro a V. Ex. que tenlio dia por dia, ou mez por 
mez, o assento das rendas todas que sao publicadas; de- 
claro que tenho em dia minhas tabellas,de sorte que posso 
saber hoje quanlo teem rendido a alfandega do Rio de Ja- 
neiro, a recebedoria, o consulado, as reparlicOes todas 
que publicao os seus rendimenlos; mas que n5o posso 
saber sera ajuda do thesouro qual e a diderenca do 1" se- 
mestre de 1858 a 1859, porque nao esla publicada a re- 
ceita do imperio toda por mezes. 

0 Sr. Souza b Mello ; — E eu digoao nobre senador 
que recorra a discussao do anno passado na camara dos 
deputados, que ba de acbar. 

0 Sr. Souza Franco :—Nao o posso saber dos batan- 
cos, que nao estao publicados, ou nao o conteem ; agora 
diz o nobre senador que nao tS dos batancos.... 

0 Sr. Souza e Mello: —Recorra aos discursos da 
camara dos deputados do anno passado. 

0 Sr. Souza Franco; —   e,portanto.sd um mi- 
lagre ou o fornecirnonto das tabellas pelo thesouro o fez 
saber ao nobre senador. 

Mas eu ia dizendo; entendeu-se que bavia nas pro- 
posicoes apresentadas por mini inexactidoes taes que 
podiao ser combatidas, e, recuando de as conleslar algu- 
mas das pessoas que podiao Irazor a autoridade do the- 
souro e dizer-me: « Eslais mal iiiformado», fizerao 
apresentar-se o nobre senador, que nos diz que nao tern 
os dados do thesouro, e que, se fur conteslado, se for re- 
futado, como esporo, flcaraS salvas a repulacao do the- 
souro e a proficiencia de seus dados. 
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0 Sn. Socza e Wello; S6 tenho os balances, 
n Sli Souza Franco : — Enlao, volvendo o argu- 

t-ulos que sao inilividualmenle vossos. 
0 Sr. Socza e Mello ■ - ForJo lirados do ba- 

lanco. 
0 Sr. D. Manoel daum aparte. „ ttn anto 1  0 nobre senador, que abas 

tallo ua queswu i tendes dooumentos», 

»o,.. 

pertence aos cinco pvimeiros inozes dosemes^^ 
jjlas vamos enlrar nas questoes que :m,jroviso 

acaba de suscitar, tanto quanto ea P058® de imF j h; 
sem ter trazido quasi papeis nenhuns, porque pasta bojeveiu muito magrinha. 

0 Sr. presidbnte do conselho: — Pois ella d sem- 
pro gorda. 

0 Sr. Souza Franco: — A's vezes &. 
0 Sn. D. Manoel (ao Sr. Silveira da Motla) ■ 

V. Ex. nao trouxe asua ? 
0 Sn. Silveira da Motta; — Eu nao tenbo, nem 

quero ter pasta. 
0 Sr. Socza Franco: Vamos enlrar no examedas 

proposicSes do nobre senador pela provincia do Rio de 
Janeiro. S. Ex. nao quiz do forma nenhuma envolver-se 
na discussao da siluaeao — 

0 Sr. D. Manoel : — Nao cabe nessa. 
0 Sr. Souza Franco : — E foi no passado que S. Ex. 

quiz encontrar a reprovacSo do que boje se faz. Porque ■ c gx em logar de comparar a despcza de 18j / a 
18q58 com a dt 1858% 1859, com a de, 1859 a 1860, fo. 
buscar materia velba de 1851 a 1852' Porventura a si- 
tuacao d amcsma? Porventura as despezas de anno em 
nue V Ex. e OS sens amigos nao tmhao creado toda essa 
cbusma de empregados, que forao creados de enlao para 
boje toda essa enormidade de reparticoes, todo esse pes- 
soal enormissimo, podem ser comparados com as despezas 
consideraveis que boje se fazem t 

Compare V. Ex. um anno de guerra, porque em mate 
ria de despeza o anno de preparalivo e pelo menos quasi 
taodispendioso como os annos de verdadeira guerra , 
compare o exercicio de prcparalivos delSo- a ISoS, 
anno do arise commercial, com os annos posteriores, e 
deixe no olvido ode 1851 a 1853, sobre o^qua ja ccm 
liavido muitissimas discussoes. Sao questSes ante-dilu- 
vianas (riso), que nada servem na aclualidade. 

Mas o que nos disse S. Ex. ? Vou segui-lo na sua ar 
gumentacao. Disse que tinha sido dito por mira: « Rna e 
a administracao que augmenla a receita sem augmenlar 
os impostos, quo gasta pouco » ; peco-lhe licenca para fa- 
zcr uraa modiiicacao a esta palavra, eu nao disse simples- 
nionlo pouco—; eu disse—o menos que e possivel em 
uma sittlacao dada. —Nao 6 possivel gaslar era um anno 
da nrenarativos de guerra menos do que em um anno de 
complcta paz ; o- pouco -nao estava no men discurso. 

0 Sr. D. Manoel :-Nem podia eslar; gastar scgundo 
as nuccssi lades. 

0 Sr. Souza Franco; —0 que eu disse foi — a que 
ffasta o menos que <5 possivel. 

Mas o que e que disse S. Ex. f "Em 1851 a 1853 gas- 
tei 15 679'741<> na guerra.® Quanto se gastava antenor- 
mente nas reparticoes publicas ? Veja V. Ex. quo sou 
obriaado a responder-lbe com os dados colludos no mo- 
mento, e nao live tempo de preparar urn discurso nao 
de preparar as palavras do discurso, essas, gracas a Deus, 
eu nunca tenho precisado , mas de preparar os docu 
mentos de que me devo servirnomeu discurso. Mas quan 
se gastava? 0 ministorio da guerra gastou em 1851 a 
1853 15,079:7418; nos annos antenores tinha gaolo 
7,317:0005 em uln, e 9,096-.536S no outro, vindo a 
ser o accrescimo de 6,600:0008 a 7,600:0008, gas os 
sdmenle na campanba. Quando 6,600:000g erao accres- 
centados como preparalivos de guerra.... 

0 Sr. Souza e Mbllo:—Preparatives? Em elTecti- 
vidade do guerra. 

0 Sr. Souza Franco; - Quero dizer, prepares; enlao 
admitto a modificacao da palavra — prepares na guerra 
obiectos necessaries para a guerra; preparatives podena 
inculcar ados anleriores; prepares, ao menos na sigm 
ficacaoque Ihedou, quer dizer—despezas effectivas no 
tempo de guerra. — Quando se diz que se augmontou as 
despezas com um exercilo em campanba de 6,600,0 5 ou 
7 600:000.S, tem-se ainda de accrescentar as despezas que 
a'forca faria em quarleis de paz, que podemos avahar em 
3 400*' 00g; 6 assinaas despezas com o exercxto em carn- 
panha, ja com o pessoal das pracas de pret c ja com o 

j material, se clevara-o a 10,000:0008, on pdto de 
11 000 0008, Sao, portanto,10,000;( OO^all.OOO.OOOg 
os'qua se gastarao com aquella campanba, ficando 
4,679:0008 a 5,679:0008 para as despezas com a forca 
em quarleis de paz e corn o pessoal da administracao da 
guerra, que ate enlao era pouco numeroso. 

A despeza total da reparticao da guerra no exercicio 
dc 1857 a 1858 foi de 14,307.026g tendo sido a tks 
annos anleriores de 11,013:1968 em 18o5 a 18o6, e de 
10,.611:7688 em 1856 a 1857. S&O algansmos que tenho 
era frente na tabella n. 4 do relatono da fazenda deste 
anno. 0 excesso gasto nos prepares da guerra em Iho / a 
1858 foi de 3,2' 0:0008 a 3,600:0008, e, accrescendo a 
despeza ordinaria que Ezia a mesma forca cm quarleis de 
paz pode ser elevada de 5,600:0008 a 6,000:000g, em 
altencao a ter sido menor a forca em movimento. Assim, 
os prepares com a campanba esperada em 1858 despen- 
derao menos 5.000:0008 a 6,000:0008 do que a campa- 
nba effocliva de 1851 • 

Cumparemos agora as clrcumstancias dc tempo e de lo- 
calidade. Em 1851 a 1852 todos os precos erao inferio- 
res e o que e ainda mais, a luta foi no litoral, onde as 
despezas sao menores. Em 1858 todos os precos estavao 
elevados, eo imperio sepreparou para a luta, tanto no hto- 
nil como no interior em Mato-Grosso, reunindo forcas 
abi, era Goyaz e no Rio-Grande do Sul, e fazendo oxpe- 
dir'tropas, fardamentos, munieoes e armamcntos, inclu- 
sive canhoes, pelos longose pessimos caminbos do lito- 
ral a Mato-Grosso. As despezas doviao sw enorme* e 
adrnira que nao fossem mais avultadas Neste p 
comparacao V. Ex. esta derrotado. 

O Sr. Souza e Mello : — Nao basla dizer. 
O Sr. D. Manoel : - Eu nao disse que elle sahia 

tosqueado ? Veiu buscar 15, e sahiu tosqueado. 
O Sr. Souza Franco: — Digo-o e o prove!; e refiro- 

meas razOes. expostas, para que todos aquelles que nos 
jub'uem decidao se em nma guerra no litoral, em que se 
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gaslárão 10,000:0005 a 11,000:0005 em tempo de preços 
liaixos, não se gastou coniparalivamenle mais Uo que 
om 1857 a 1858, em quea luta linlia de ser no litoral 
e no interior do império, e sendo muito mais elevados os 
preços, despendendo-se 5,600:0005 a 6,000:0005 pela 
repartição da guerra. A questão de differença é tonto a 
favor de 1857 a 1858 que o ex-ministro da guerra de 
1851, se tinha-se empenhado emcanlarliymno ao seu es- 
forço de economia, o cantou em voz rouquenha. (Hiso.) 

Irei adiante. S. Ex. disse que, se nesse anno de 1851 
a 1852 o thesouro teve déficit, logo o compensou no 
exorcicio seguinte, em que a despeza foi de 36,653:5055 
e a receita de 37,330:1885 , deixando o saldo de 
5,676:083,?, segundo as tabellas do relatório da fazenda 
deste anno. Esta pequena despeza prova em primeiro lu- 
gar que tudo se fazia então com dous terços dos meios 
hoje necessários, e que, pois, a campanha de 1851 foi 
comparativamente mais dispendiosa do que os preparos 
de 1858. 

0 que, porém, é digno de nota é que sefação compa- 
rações entre datas tão distantes umas das outras e em 
condições mesmo diversas de producção. A bondade das 
safras é qae decide principalmente das vantagens ou ac- 
crescimo da receita, e principalmente no Rio de Janeiro, 
onde a quantidade do café produzido e exportado faz as 
receitas; porque, se é avultadaa exportação, o é tarahem 
a importação, e as rendas sobem e deixão saldos se o 
tempo é de perfeita tranquillidade, como foi 1852 a 1853. 
Quando se abandonão estas grandes bases de comparações, 
cabe-se em erros e se fica sujeito a ouvir—que o desejo 
de detrabir converte os homens mais babeis em fracos 
argumontadoros. 

O Sn. Souza e Mello : — V. Ex. está respondendo a 
si mesmo, a seu discurso ultimo. 

O Sr. presidente do conselho : — Apoiado, som du 
vida alguma. 

O Sr. Souza Franco : — Vou mostrar com factos que 
estou respondendo ao nobre senador pela província do 
Rio de Janeiro, que é hoje o prologomsla das questões 
financeiras, o allileta valente que se apresenta em frente 
para vir defender o passado, o presente e naturalmente 
melhorar o faturo. 

O Sr. Souza e Mello : — E' modéstia de V. Ex. sup- 
pòr que quem se lhe oppõe não pôde ler senão grandes 
forças. 

O Sr. Souza Franco : — Então, se V. Ex. não é 0 

mais valente, jfbrém o mais fraco da tropa, escolherão 
mal; se V. Ex. se confessa fraco e foi escolhido para o 
combate, é péssima tactica mandar adiante as tropas mais 
bisonhas. 

O Sr. D. Manoel: —(íiindo-se) Esta é bem achada. 

0 Sr. Souza Franco: — Em 1856 a 1857 exporta- 
rão-se só do Rio de Janeiro 12,002,625 arrobas de café 

O Sr. Souza e Mello : — Em que anno 1 

O Sr. Souza Franco : — No exercício de 1856 a 
1857, anno da comparação de V. Ex. No exercício se- 
guinte de 1857 a 1858, em que eu tive a desgraça de 
ser ministro da fazenda, para ser e ainda boje 0 alvo das 
censuras de V. Ex. e de seus amigos  

O Sr. D. Manoel ; — E' verdade. 

O Sr. Souza Franco: — .... para me constituir urn 
marlyr dos ataques doV. Ex... 

O Sr. D. Manoel: — Islo é aprova de que V. Ex. 
é homem não vulgar. 

O Sr. Souza Franco : — E ainda V. Ex. disse bon- 
tom que ou tinha inveja do ministério. Inveja de vir ser 
reduzido a pó pelo nobre senador pelo Rio de Janeiro 1 
Nada, não se póle ter lal inveja. 

Mas vamos á comparação entre o meu anno de 1857 c 
1858 e o anno de 1856 o 1857. Ella me é toda favorá- 
vel, porque com dous terços de exportação de café, que 
se reduziu a 8,680,283 arrobas, a renda produziu tanto 
e mais do que no cxereicio anterior ; não obstante que 
aproducção ou exportação do café esteve como2 para 3 e 
a preços reduzidos, a renda produziu tanto. Ella deve- 
ria ser maior no tempo do ministério de 1858 a 185Í), 
que teve a fortuna do conservar em seu seio o homem 
único em finanças, o homem único do guerra, o homem 
para tudo. 

O Sn. D. Manoel:— Apoiado; só para a colonisa- 
ção é que fui muito infeliz. 

O Sn. presidente do conselho : —O primeiro semes- 
tre foi de V. Ex. 

O Sn. Souza b Mello:—B foi onde houve déficit. 

O Sr. D. Manoel :— Foi na colonisação ? 
O Sr. Souza Franco:— Nesse exercitio seguinte ex- 

porte rão-se 9,972,317 arrobas deca fé, perto de 10,OCO,000 
de arrobas, o com esta quantidade, com um preço 
muito mais elevado ; porque cm 1857 a 1858, em 
que eu estive na pasta da fazenda, os cafés descerão até. 
35 ; us 500,000 saccas que ficarão estagnadas desde o 
principio da crise, no fira de novembro, e que não 
se vendêrâo senão em janeiro ou fevereiro, forão vendi- 
das por preços muito desgraçados, até porque parto do 
mesmo café se estragou nos deposites. No exercício 
de 1858 a 1859 a quantidade exportada de café não só 
se elevou a perto do 10,000,000 do arrobas, como que 
foi vendida por preços favoráveis, e a renda ainda 
decrosceu. 

Mas eu não sabirci do meu proposito ; os apartes po- 
dem me fazer alongar, hão do com difliculdade afas- 
tar-me de seguir o fio do meu discurso. A comparação 
de 1856 e 1857 com 1857 e 1858 pecca pela base. Pri- 
meiramente direi que o nobre senador foi injusto, foi 
inexacto, quando me disse que eu tinha lançado estigma 
sobro todos os annos anteriores a 1857 e 1858 : eu não 
tratei dos annos anteriores, e aos de 1856 a 1857 só me 
referi para o elogiar. 

O Sn. Souza e Mello Não se reeortla do que 
disse sobro eües ? 

O Sr. Souza Franco ;— Pcrdòe-me, estamos tra- 
tando do agora. 

O Sn. Souza e Mello :— Mas o passado esqueceu. 
Era falso tudo quanto sedizia ? Se é assim, eu aceito? 

0 Sr. Souza Franco: —Eu não recuo daquillo que 
disse; mas não admitto que o nobre senador, para poder 
salvar-se da condemnação merecida no seu ultimo minis- 
tério do 1858 a 1859 — 

O S11. Souza e Mello:—O nosso. 
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0 Si\. Souza Franco:—.... nos queira fazer voltar á 
apreciação dos factos anteriores a 18õ7 e 1858. Se o no- 
lare senador encarou a situação deste anno e seguintes, 
se teve em vista demonstrar que eu fuiinfeliz na gestão fi- 
nanceira do 1857 a 1858, acompanhe-me, como diz que 
me acompanha na apreciação desse exercício e dos se- 
guintes, e lemhre-sc do que eu disse: • Oexcrcicio dc 
1856 e 1857, auno de paz, armo de fertilidade e anno do 
muito grande economia. • Não censurei o passado, não 
olhei para ello; a nossa questão é do 1857 e 1858 para 
hoje. Eu já mostrei que a comparação do ministério da 
guerra de 1857 a 1858 com o do 1851 a 1853 fura no 
todo favorável áquelle, e espero que mais este exame seja 
para o espirito santificado deste nohre ex-ministro da 
guerra, cujas saudades eu hei de conservar toda a minha 
vida..,. 

O Sn. D. Manoel;—Apoiado. 

O Sr. Souza Franco : — uma verdadeira consoh" 
ção no céo, onda supponho que um coração tão reclo> 
uma alma tão virtuosa, ha de achar abrigo. E se elle- 
como se diz dos homavonturados que ouvem e sabem tudo 
quanto se passa no mundo, ouvir e souber, ha de fazer 
preces a Deus por esses que assim reivindicão sou di- 
reito á reputação de um administrador hábil e zeloso. 
(Apoiados.) 

O nobre senador, que já não vejo na casa  Ah I per- 
dúe-mc, mudou de logar : sinto que se cansasse tanto com 
o esforço que fez que tenha necessidade de respiro. Mas 
o nobre senador achou que o ministério de 1857 a 1858 
tinha tido uma receita inferior á que devia ter, tinha 
feito despezas maiores do que aquellas que devia fazer, 
tinha gasto mal, linha infringido as leis; vou examinar 
cada uma destas proposições. 

Se eu disse que uma administração financeira é tanto 
melhor quando, sem augmeular os impostos c antes redu- 
ziudo-os, augmentaa receita, esta proposição é Ioda fa- 
vorável ao ministério de 1857 a 1858. Primeiramente, 
qual foi a receita comparada de 1857 c 1858 com a de 
1850 a 1857? A receita, tal qual a traz a labella n. 1 
do relatório da fazenda (e não creio que possa dar docu- 
mento mais authcnlico do que a tahella do relatório da 
fazenda ainda deste anno), diz o seguinte: {lendo) • Re- 
ceita do exercício de 185Gal857, sem incluir os de- 
posites, 49,156:41111, e a do exerdeio de 1857 a 1858 
49,747:007$. » 

Difieronça a favor da gestão financeira que esteve d mi- 
nha incumbência 600:000$. Sc em logar do excluirmos 
os depósitos tirarmos a sunima da renda efiectiva, incluí- 
dos os depósitos, teremos em 1856 al8õ7 Õ2,756:109S, 
e em 1857a 1858 53.411:166$: dififerença em favor 
do ministério de 1857 a 1858cerca dos mesmos700:000$. 

Ora, se por um lado o nobre senador deduzir adifie- 
rençu de 2 "í, para mais da exportação em um anno, quan- 
do o exercido de 1856 a 1857 só teve 2% mais em seis 
inezes, como 2 % de renda de exportação secalculãoem 
2,000:000$, dando 7,000:000$ os 5" ,,,lemos que adilTeren- 
ça deseis mezesdeviaser l,000:000$:temos que nós tive- 
mos nessas circurastancias a vantagem de mais 400:000$ 
do que tinba a gestão de 1856 a 1857. 

Mas se se attonder que na gestão de 1856 a 1857 
o café espol iado só pelo Rio de Janeiro foi dc 12,000,000 
de arrobas, e que no anno seguinte foi de oito milhões 
e tantas mil arrobas, lemos contra nós uma difTerença de 
quasi 4000.000 arrobas no peso do café, que a 7 % dava 

2,300:000$,o elevaria a perto de l,700:000$a receita de 
1857 a 1858 sobro a do exercício anterior. 

O nobre senador não pôde também desconhecer quo a 
elevação da tarifa que entrou em vigor no 1° de julho 
de 1857 deu o resultado conhecido e ordinário de fazer 
com quo no mez de maio e do junho daquelle anno an- 
terior se despachassem nas alfandegas mercadorias em 
numero muito mais considerável; forão 500:000$ ou 
600:000$ que o anno de 1856 a 1857 chamou a si, e 
que períencerião ao seguinte anno, sea tarifa, tendo de ser 
posta cm execução, não viesse apressar os despachos das 
mercadorias, o que é mais um argumento favorável ao 
exercício de 1857 a 1858. 

O nohre senador sabe ainda que, seé exacío quea tarifa 
pista em vigor augmentava muitos direitos, por outro 
lado eu livo desde quo entrei na administração queixas 
tão graves sobre o excesso das táras, que dizia o nobre 
senador que se senta na terceira cadeira depois da do 
Sr. ministro da fazenda: « Fizerão-mc- pagar por um 
espelho não só o peso do espelho, mas o peso das caixas 
em quo ello vinha, e por isso talvez o triplo do que de- 
via pagar. » 0 ministro foi obrigado desde logo a tomar 
providencias para alterar o syslema das táras, dimi- 
nuindo a renda. Logo depois, em agosto, tive dc fazer al- 
terações na tarifa, modificando taxas, c no anno seguinte 
em fevereiro ou março, fiz novas alterações, de sorte 
que quasi que, não digo annullei, mas modifiquei a ta- 
rifa tal qual tinha sido apresentada. Ora, somme-se a 
difTerença da quantidade do café, somme-se a differen a 
dos direitos depois do reduzidas as taxas... 

0 Sr. presiuente do conselho: Essas circumstan- 
cias se dão no presente. 

O Sr. Souza Franco : — Vou depois compara-lo ; eu 
argumento sempre procurando accommodar minha ami- 
tnenlação ao facto de quo so trata, e por agora á compa- 
ração de 1856 a 1857 com 1857 a 1858, que é de que se 
trata. Sommom-se essas dilTerenças, c ver-se-ha que o 
exeicicio dc 185/ a 1858 foi muito mais rendoso do que 
deveria ser, comparado com o anno do 1856 a 1857; o 
comtudo eu declarei,e declaro, que a gestão do exercício 
do 1856 a 1857 foi muito zelosa e econômica : não é a 
primeira vez que faço esta declaração; é a terceira a 
quarta, quinta ou sexta ; não sei quantas vezes a tenho 
repetido. 

0 Sn. presidente do conselho: — Que a sua admi- 
nistração foi zelosa? 

O Sr. Souza Franco: — Creio que sim ; mas o que 
estou dizendo agora é que a gestão do 18DG a 1857 foi 
muito zelosa e econômica. 

O Sr. presidente do conselho : —Pensei que eslava 
referindo-se ao exercido de 1857 a 1858. 

O Sn. Souza Franco: — Passemos adiante. 

No exercício dc 1857 a 1858 deu-se ainda uma gran- 
de circuinstancia cm dias dc novembro ; souhe-se no Rio 
de Janeiro que havia começado uma crise curopéa; os 
despachos de exportação quasi que cessarão ; se eu qui- 
zesse recorrer ás mesmas tabellas, poderia mostrar que 
immedialamenle as rendas dccroscèrão por causa da 
crise. 

O Sr. D. Manoel: — 0 inimigo fugiu; é bom si- 
gnal. 
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0 Sr. Socza Franco: —Nao foi por estar cansado 
de um longo discurso. 

0 Sr. D. Manoel : —Fallou um quarto de hora. 

0 Sr. Socza Franco;—E' talvez por um unico mo- 
livo, para ter desculpa de nao dar resposta, e resposta 
prompta, como e preciso que se de nestes casos, e eu 
sompre o faco. 

0 Sr. D. Manoel :—Elle nao costuma improvisar; 
seus discursos vem muito arranjadinhos de casa. 

0 Sr. Socza Franco; —Mas, como eu ia dizendo, 
csse exercicio teve sete mezes de criso, e de oma crise que 
assustau o Kio de Janeiro inleiro. E nesle eslado de 
cousas, esse exercicio apresentou, comoeu mostrei.grande 
reeeita e saldos. 

0 Sr. presidente do conseluo : — Mas teve o elixir. 
0 Sr. Socza Franco: —E' possivel, com a diffe- 

renga de que ha elixires que servem e outros que se 
vendem por ahi e nao preslao para nada. 

0 Sr. presidente do conseluo: — Crcio que o seu 
e assim. 

0 Sr. D. Manoel : Sao os elixires dos Dulcamaras. 

0 Sr. Socza Franco:—A tabclla apresentada pelo 
contador geral do thesouro,e que se acha appcnsa so rela- 
torio deste anno, mostra 700:0008 em favor da geslao 
de 1857 a 1838, geslao que teve meuos cafe, e esle 
mesmo se vendeu muito mais barato, parte por metade 
do prego, geslao que leve uma crise de sete mezes. Eu 
pcdirei ao nobre senador on a algum dos sous amigos 
que diga poi elle que reconhece que em eircumstancias 
taes a geslao de 1857 a 1858 pdde ter hymnos em voz 
nao rouquenha por aquelles que.... 

0 Sr. D. Manoel : — 0 paiz Ihe faz justiga. 
0 Sr. Socza Franco -——Ihe queirao fazer jusliga. 
Vamos, porem, a despeza; eu vou a lahella do rela- 

torio actual. 

0 Sr. D. Manoel: —Seus adversaries e que Ihe dao 
a maior importancia com esses alaques de todus os dias. 

_ 0 Sr. Souza Franco [lendo):— « Despeza do exer- 
cicio de 1837 a 1838— » Nao estou lendo os documen- 
tos de algibeira, sao as tal.ellas publicadas no relatorio 
desse anno, sob a assignatura do Sr. ministro da fazenda, 
que^as deu por exactas. A despeza foi (lahella n. 4) do 
51,741:4508; portanto, seareceila foi de 53,411:0008 
flcao quasi 2.000:0008 de saldo; reeeita 53 411:0008' 
despeza 51,741^008, saldo 1,670:0008. Ireiao balango 
defimtivo, publioado no anno passado: alii se %ura que 
a despeza excedeu a reeeita em 610:6128882 

Eu ja disse no senado, e repelirei ainda uma vez que se 
omprestou 832:2243 aos Eslados do Praia, empreslimo 
que nao o despeza. 0 empreslimo e apenas retirada de 
fundos para tornarem as caixas donde sahirao. Por- 
tanto, ainda admittindo o balango definitivo tal qual 
elle esla feito, nds teriamos 221:6128 de saldo entre 
reeeita e despeza, saldo notavel em um anno de crise 
que Jiminuiu a renda, em um anno de preparatives de 
guerra que augmentarao consideravelmente a despeza. 

0 nobre senador pelo Rio de Janeiro, a quern respondo 
e que ja niio esta na casa, me honrou hontem com alguns 
apartes, dizendo que eu queria dar por inexactos os 
1 ■L' os do thesouro. Mas, senhores, como e que eu posso 
ter essa intengao, se me siivo dos proprios dados do the- 

souro? Mas eu tenho tambera dados do thesouro,e dados 
desse tempo, que devcm servir de muito: (lendo) 

TADELLA DO THESOURO APRESENTADA AO MINISTRO 
NO DIA 7 DE AGOSTO DE 1838. 

Reeeita. 
« Importancia quo 
se vrt no quadro 
"•1   41,270:5478261 

« Idem da constanto 
dc balancetesexis- 
tentes nadiroctoria 
da despezapnblica, 
conforme o quadro 
"•2   3,269:7638837 

« Idem da do muni- 
cipio, deque ainda 
nao ha balancetes 
por falla dos pa- 
receres  5,776:7158101 

50,317:0268199 
Despeza. 

' Importancia do que 
se ve no quadro 
n- 3   33,405:3998270 

• Idem da constante 
de balancetes exis- 
tontes na direclo- 
ria da despeza pu- 
blica, conforme d 

■quadro n. 4 . . . 2,117:4888717 
«Idem da do muni- 
cipio, de que ainda 
nao ha balancetes 
por fulta dos par- 
"aes  6,503:3968670 
  42,088:2848663 

Saldo Rs. .'. . 8,228:7418536 

Se a importancia acima de 42,088:2848663 se addi- 
cionar a de 2,407:4188481,exislenle como saldo em po- 
der dos diversos responsaveis, conforme o quadro n. 5, 
suhira a despeza a 44,495:7038144, sendo a differenga 
3,821:3238055. 

Era o saldo pertoncenle ao exercicio de 1857—1858' 
e, estando intacto o de 11,879:6178084, pcrtenccnte ao 
de 1836—1857, tinlia o thesouro a sua disposigao nodia 
7 dc agosto de 1858 17,700:9408139. 

Eu fallo perante aquelles que conhecem os factos do 
thesouro; eu fallo perante aquelles quo sabem que o the- 
souro publico em todo o anno de 1857, em todo o anno 
de 1858, e principalmente antes de dezembro, pagava 
com a maior pontualidade todas as suas dividas- era um 
capricho que o ministro da fazenda linha na'o demo- 
rar pedidos de pagamenlo: desde que Hies chegavao 
as maos mandava-os pagar com a maior promplidao. 

thesouro tinlia saldos em todas as provincias, o 
nao precisava demorar os pagamentos; o nrstas eircum- 
stancias o que devemos dizer do dia 7 de agosto? 
E que eslavao pagas no Rio, e em geral nas provin- 
cias, todas as despezas ordinarias pertencentes ao 
anno. No Rio de Janeiro eslavao pagas despezas no 
valor de 6,505:3968670, que, nao estando ainda no 
balango, mostravao ser dos dias posleriores ao fini do 
anno financeiro, o, pois, a quasi totalidade das quo 
seriao exigidas. 
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Faltavao ainiia muitas ilespezas? Nao crcio, nao 
6 possivel ; mas aJmittamos que faltassem aE'umas ; 
admitlo que das provincias nao tivessem ainda vindo 
todos os dados : qual k a suppositSo de despezas que 
podia espi'rar depois de agosto porlencente ao anno 
em que por toda a pane haviiio saldos? os liaviao cm 
todas as provincias ? llaviao saldos na Bohia, ua caiva 
filial j haviao saldos om Pernambuco, lambem na caixa 
filial... 

0 Sa. pnESiDBNTE do consei.iio;— Podiao essas des- 
pezas nao estar escripluradas. 

0 Sr. Souza Franco : — Rcsponderei a isto. Haviao 
saldos por toda a parle, as despezas ordinarias estavao 
feilas, e ate linha-se tabella dos dinheiros em maos dos 
responsaveis, dos pagadores, talvez bastantes por liqui- 
dar o quo estivesse por pagar. 

0 Sr. presidente do conseliio :—Podiao deixar de 
ser conbeddos ca, 

0 Sr. Souza Franco: —Qual dovia ser o calculo do 
ministro da fazonda nessa occasiao a respeito da despeza 
que ainda estava por escriplurar,um, dous ale tres mil 
contos; fiz todos estes calculos; tinha, por assim dizer, 
o balanco quasi sempre presente, para ver como o the- 
souro marchava, o dizia coraign; • 0 excrcido de 1857 
a 1858 ba do deixar, a vista deste calculo,de 51,000:0008 
dc receita 4,000:0008 ou 5,000:0008 de saldos. . _En- 
trelanto vi com sorpreza no balanco definilivo que ainda 
se figurava 000:0008 de deficit, que ainda nesse easo nao 
seria'deficit, se so altender a que 833:0008 forao em- 
prestados. 

O nobre senador disse que eu accuso o tbesouro; mas, 
senhores, a questao nao e de imporlancia, nao e de 
gravidade, porque acredilo que nao e de dislraccao de 
dinheiros; a questao & de escriptura{ao inexa< ta, lan- 
cando-se a urn exercicio, ao do 1857 a 1858, o que 
portencia ao seguinte. 

O Sr. presidente do conseliio:—Isso nao 6 pos- 
sivel. 

O Sr. Souza Franco: — O nobre Sr. contador geral 
nos disse hontem que se oppoz a uma esperteza, nesse 
senlido, da contadoria da marinba. 

O Sr. presidente do conseliio : — Mas nem esse 
faclo so rcalizou. 

O Sr. D. Manoel (ao orador): — O nobre senador 
poll proviucia do Piauhy nao e contador geral, e dire- 
ctor-geral. 

0 Sr. Souza Franco : — E' o prinnpal chefe do tbe- 
souro dopois do Sr. ministro da fazonda; cbama-lo eu 
contador nao dirninueem nada o juizo que faco da sua 
muila capacidade e do scu zelo 

O Sr. D. Manoel : —Mas os contadores nao sao 
bispos. 

O Sr. Souza Franco :—Tem razao; boje contador 
it oulra cousa; S. Ex. d director geral da contabilidade; 
cu equivoquei-mo na perturbacaoda discussao. 

Fiquei. pois, adrairado quando li o balanco definitivo; 
mas depois do tudo isto o quo rosta, admittido mesrao 
esse balaiifo ? Ilesta quo esso exercicio, cm que a renda 
dovia diminuir rauito, porque o cafe diminuiu de uma 
terfa parte; esse exercicio, em que o cafe foi vendido por 
prefos muito baixos ; esse exercicio, cujo anno anterior 
[fie rotirou alguraa ronda das alfandegas pela mudanca 
dc tarifa; esse exercicio, duranto o qual se modilicou a 
larifa, e om quo a crise fez cessar a entrada e a sabida de 

generos, ainda assim deu o saldo de seiscenlos e tantos 
contos de reis. E o nobre senador diz quo venho aqui 
enloar byinnos a rainhaadministracao, quando nao venho 
scnao render justiga aos meus collegas, membros do ga- 
binete de 4 de maio, pelo zelo com que dirigirao os ne- 
gocios, desorte a babilitar o ministro da fazonda para 
deixar saldo em urn anno que devia deixar grande deficit. 

O Sr. Vianna: — Deixou deficit. 
O Sr. Souza Franco:—Estou fallando lao claro, o 

o nobre senador ainda me replica ! (Ao corefinito) Faja 
favor do balanco definilivo de 18o7 a 1858. (E' salis- 
feito.) 

O Sr. presidente do conseliio ; - Niio so esqueca 
das 140,000 libras esterlinasda eslrada de ferro de D. Pe- 
dro II, que tcm passado sempre para os outros annos. 

O Sr. Souza Franco:—Eu esperava estaobjeocao, 
e hei de responder a ella; se eu me esquecer, peco quo 
me lembrem. (ie.) Basta lembrar agora quo, es- 
lando fi.xado desde 1859 o balanco doflinitivo de 1857 
a 1858, ainda Ihe querem lancar novas despezas dos 
annos posteriores! 

• 1857 a 1858,balanco defllriilivo,fechadoejaimpressos, 
(e abi nao consta nada sobre as 140,000 libras oslerli- 
nas lornadas a eslrada de ferro) a receita diz-se que foi 
com depositos, 51,144:8448022: a despeza (incluida 
tambcm a restiluicao dos depositos — 51,755:6508906, 
deficit do exercicio 010:6128884.) Se, porem, se ompres- 
tou 832:2248200 aos Eslados do Praia, fica em favor do 
exercicio o saldo de 221:6181316. A despeza foi, pois, 
inferior a receita. 

0 Sr. Vianna:—A receita do anno foi inferior a 
despeza do mesmoanno era seiscenlos e tantos contos. 

O Sr. Souza Franco: — Nao e possivel. 
0 Sr. Vianna; — Alii tem os algarismos. 
O Sr. Souza Franco; — Ilouve um emprestimo de 

832:2248200, e emprestimo nao e despeza. 
O Sr. presidente do conseliio : — Que emprestimo? 
O Sr Souza Franco: — Este, o que esui mencionado 

na folba 57 da tabella do balanco : (lendo) « Ministerio 
dosnegocios estrangeiros, emprestimo a Coufederacao Ar- 
genlina 602:8808 ; emprestimo a Republica Oriental do 
Uruguay, 229:394g200; somma, 832:2248200. » 

O Sr. presidente do conseliio:—Parece-me que 
nao ha titulos para bavermos esses empreslimos. 

O Sr. Vianna;—Tambem de 1851 a 1852 abala 
dous mil o tanlos contos. 

O Sr. Souza Franco:—Nao estou comparando o 
exercicio dc 1851 a 1852 com o de 1857 a 1858 ; estou 
mostrando que a receita de 1857 a 1858 deu saldo, por- 
que emprestimo nao e despeza. 

O Sr. Vianna; — Nao estou censurando, estou no- 
tando ura facto. 

0 Sr. Souza Franco:—Desso facto eu ja tinha to- 
rnado nota. Um exercicio, portanto, de grandes calami- 
dades deixou um saldo. 

Mas disse o nobre presidents do conseliio que haviao 
140 000 libras eslerlinas a pagar a estrada do ferro de 
D. Pedro II; sao 1 244:3208 ao cambio de 271. Em 
que exercicio forao empregadas essas 140,000 libras es- 
lerlinas? Os dinheiros precisos para pagar em Londres 
as despezas do exercicio de 1857 a 1858 estavao la 
cm giande abundancia. 

85 
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0 Sr. presidente do conseliio:—0 facto e que 
cstao nesse exercicio como despeza, e que ainda se 
dcvem. 

0 Sr. Souza Franco: —As 140,000 libras eslerlinas 
nao constao do balango fechado de 1837 a 1858, e que 
foi encerrado em 30 de abril deste anno; erao para pa- 
gar despezas do exercicio seguinte, do exercicio de 1838 
a 1859; lance-as para elle, e nao confumla as questoes. 

0 Sr. presidente do conselho:—Parle de 1858 a 
1859 e de V. Ex. 

0 Sr. Socza Franco:—E' outra queslao; nao as 
confumla, Sr. rainistro da fazenda; estamos comparando 
a despeza com a receila sdmente de 1857 a 1838. 

0 Sr. presidente do conselho: — Xao confundo 
ncnlinma. 

0 Sr. Socza Franco:—Estamos traiando do exer- 
cicio de 1837 a 1858; nao me venha por ora com o 
exercicio posterior; sou muitj amigo de por as questoes 
no seu verdadeiro ponto de vista. A despeza nao era 
desse exercicio; portanlo, nao podia ser lerada a elle, e 
nao o foi cm tempo. Agora 6 larde para mais essa trica. 

0 Sr. presidente do conselho ; — Foi feita nesse 
exercicio e passou para o de 1838 a 1859, do de 1858 
a 1859 para o de 1859 a 1860, e des-se para o actual. 

0 Sr. Socza Franco:—Passou para o de 1858 a 1859, 
porque Hie perlencia. 

0 Sr. visconde de Jequitinhonha (ao orador) :—Di- 
zem que nao ha titulos a respeito daquelles empreslimos; 
nao foi no ministerio de V. Ex. ? 

0 Sr. Socza Franco : —0 emprestimo foi feito no 
meu tempo ; devcm exislir os titulos, bei de ver depois 
como isso se fez. 

0 Sr. presidente do conselho :—\ao me consla que 
cxista litulo algum. Mandei pedir infonnacoes no minis- 
terio dos negocios exlranzeiros, e a resposta que live foi 
que so existem os protocolios desses emprestimos. 

0 Sr. visconde de Jequitinhonha : — E' urn ponto 
grave e melindroso. 

0 Sr. Socza Franco : - 0 ponto e grave, ou antes, 
nao o e, porque o Sr. ex-ministro de estrangeiros o ha de 
explicar salisfactoriamenle. 

0 Sr. presidente do conselho :—Xao conslao outros 
emprestimos alem dos moncionados na tabella do meu 
relatorio. 

0 Sr. Socza Franco : — 0 meu collega ministro dos 
negocios extrangeiros do gabinele de 4 de maio nao esta 
na casa ; mas eu parto de um principio, e 6 que o tbe- 
souro nao da dinbeiro sera documentos, e, se os langou 
no balanjo tem os documentos. 

0 Sr. presidente do conselho: — Podia dar-se o facto 
de serem os dinheiros encaminhados as despezas com a 
commissao de limites, e oulras assiin. 

0 Sr. Socza Franco: — E como apparecem no balango 
como emprestimo ? 

0 Sr. presidente do conselho :—Porque forao effec- 
tivamente despendidos. 

0 Sr Socza Franco : — Eis aqui uma dessas con- 
fusOes quo nao entendo; o balanco traz a sabida dos 
dinheiros como feiias como um emprestimo; e V. Ex. 
diz que & da commissao de limites, isto e, despeza ellec- 
tiva. m > > r 

0 Sr. presidente do conselho: — Podiiio ser des- 
pezas secrelas. 

0 Sr. Socza Franco; — Despezas secretas nao indi- 
cao o objecto do emprego. 

0 Sr. presidente do conselho:— Ignoro; nao ba 
certeza disso. 

0 Sr. visconde de Jequitinhonha:—Derao-se os 
dinheiros, e precise averiguar isso. 

0 Sr. Socza Franco: — De certo que e precise ave- 
riguar; vejo escriplurada uma despeza no balanco, o 
thesouro diz quo deu esse dinbeiro, e o Sr. ministro da 
fazenda diz que nao sabe como isto se passou. 

0 Sr. presidente do conselho: — Nao consta haver 
outros emprestimos alem dos mencionados na tabella 
do meu relatorio. 

0 Sr. Vianna: — As despezas secrelas serapro sao 
feitas assim; os dinheiros sao entregues aos officiaes 
maiorcs, a policia, etc. 

0 Sr. visconde de Jequitinhonha:—Eu insisto 
muito por isso. 

0 Sr. Silveira da Motta : — De que tempo e? 
0 Sr. Souza Franco: —E' do ministerio de 1837 a 

1858. Esse dinbeiro se deu, esse dinbeiro eexigivel; 
foi um emprestimo, e o thesouro o escreveu como lal. 

0 Sr. Vianna ; — EfTeclivamenlo houve despeza. 
0 Sr. Souza Franco: — Ila de haver documentos de 

que se deu esse dinbeiro, e das condicoes com que se deu ; 
havemos de traze-los ao senado amanba. 

0 Sr. Vianna : —Ha muitas despezas secretas que 
se es ripturao, mas de quo o thesouro nao tem documen- 
tos; isto e de lodos os ministerios. 

0 Sr. Souza Franco: — Esse emprestimo e muito 
conhecido, fallou-so aqui no senado. 

0 Sr. D. Manoel: — Aid sustentoi sua necessidade e 
convoniencia era resposta aoSr. ministro da fazenda. 

0 Sr. preridenie do conselho : —Quo emprestimo? 
0 Sr. Socza Franco: —Esses empreslimos feitos a 

republica do Uruguay e a Confcderacao Argentina. 
0 Sr. presidente do conselho:—Desses nao ba titulo 

algum para se haver o pagamento. 
0 Sr. Socza Franco : —E eu digo que deve haver e 

eslar no thesouro. 
0 Sr. D. Manoel; —Era bom que tivesse liquidado 

isso no orcamento do ministro dos negocios estrangeiros, 
que passou sem uma palavra. 

0 Sr. Socza Franco : — Conlinuarei com as miuhas 
questoes; dcixarei de parle o ministerio ante-diluviano 
de 1851 a 1852 ; vou occupar-me com os exercicios 
de 1857 a 1838, 1858 a 1859, 1839 a I860 ; deixo os 
anti-diluvianos. 

Qual foi a receita do exercicio de 1858 a 1859? 0 no- 
bre senador disse, e disse com razao, que a receita tinha 
diminuido. 

0 Sr. Vianna : — Havia de diminuir, sem duvida 
alguma. 

0 Sr. Souza Franco: — Quaes forao as principaes 
causas dessa diminuicao? Forao duas: la, a ense que 
tinha cmbaracado os negocios, e que ainda continuou ale 
certo ponto de julho a dezembro, quo foi quando entrou 
o ministerio de 12 de dezembro; 2", a reduccao nas 
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imposifOes, em consequencia da diminuicao das laxas de 
imporlacao  

0 Sn. Vianna : — Isso i, verdade. 
0 Sr. Socza Franco : — .... no Eacalhao, na farinha 

de trigo, etc. 
0 Sn. I). Manoel: —Os senhores forao qae exigirio 

cssas rcducfOcs. 
0 Sn. Sooza Franco : — Vou mostrar isso. 
0 Sn. VISCONde de Itaborahy ; — Nao estou arre- 

pendido do ter voiado por cllas. 
0 Sn. I). Manoel: — Nao fallo com V. Ex. 
0 Sr. Souza Franco;—E cu fallo com V. Ex.; porque 

fui procurar o discurso em quo V. Ex. suslenlou a ne- 
sessidade dessas reduccOes, creiu quo no dia 25 de agosto, 
ecnconlrei nos Annaesesla nota—puldicaremosno appen- 
dice —^^e no appendii e achei outranola—nao foi entre- 
gue o discurso— ; do sone que lioje nao se pdde ler co- 
nhectmento desse discurso notavel com que V. Ex. sus- 
tentou anecessidade das reducouesdastaxas de imporlacao 
em algumas mercadorias. 

0 Sr. visconde de Itaborahy ; — Ainda hoje susten- 
10 esla necessidade, ainda hoje oppor-me-bei a que se 
elevem as imposicdes sobre esses objeclos. 

0 Sr. Socza Franco: — EnUio conto que V. Ex. vo- 
lara conlra o arligo addilivo que vcm nesle projecto au- 
lorisando o governo para clevar de 3 a 5 »/„ as taxas 
da imporlacao. 

0 Sr. visconde de Itaborahy ; — Nao diz lodas. 
0 Sn. Souza Franco : —Mas, como e muito provavel 

quo a elcvacaose verifiquoprincipalmenlenesses objeclos, 
eu conto com o volo de V. Ex. e com um discurso contra 
essa aulorisacao. 

0 Sr. visconde de Itaborahy: ~ Hei de fallar quan- 
do bem enlender, e nao quando o senbor quizer que cu 
falle. Quando eu enlender quo V. Ex. esl.i fazendo gran- 
de mal ao mcu paiz, bci do fallar, como jd lenbo feilo em 
oulras occasifies. 

0 Sr. Souza Franco: — Nao se oppae, mas nao sus- 
tenia... 

0 Sn. visconde dd Itaborahy ;—Nao suslento o 
que? Senbor, disculald com o Sr. ministro, porque nao 
desejo muito metler-mo neslas discussOes. 

0 Sr. Souza Franco: — E' verdade que S. Ex. deve 
bear fura dellas, porque depois vird comoum Salvador, e 
dira: • Todos esses einbaracos ao paiz nao forao meus. • 

0 Sr. visconde de Itaborahy : —Nao mostrei ainda 
essa arabicao do poder, que o Sr. senador mostra conli- 
nuadamente. Parece-lbe que nao ha ninguem que possa 
ser ministro senao V. Ex. 

0 Sr. RREsidente:—Allcncaot 
0 Sr. Souza !• banco: — So V. Ex. dissesse com con- 

viccao... 
0 Sr. msconde de Itaborahy:—E' profunda con- 

viccAo. 
0 Sr. Souza 1 banco: — .... e quizesse fazcr passar 

como verdade que sd eu posso ser minislro da fazenda, 
seria caso para que eu Iho agradeccsse se tivesse a pre- 
tencao. 

0 Sn. visconde de Itaborahy: — Sao as prctencOes 
de V. Ex. 

0 S. Souza Franco: — Quern declara todos os dias, 
quem falla claro e diz : • Nao desejo ser ministro •; qnem 
diz lao francamenle comoeu: • Nao admilto ser minis- 
tro em condicOes destas, de ser governado por oulros »; 
quem diz e repete: « Nao admilto ser ministro senao 
quando puder ser verdadeiramente ministro  » 

0 Sr. visconde de Itaborahy : — E' sd V. Ex. quem 
pdde ser verdadeiramente ministro; ninguem mais  

0 Sr. Souza Franco : — V. Ex. sabe quaes sao aquel- 
les que quererascr ministros? Sao aquelles que se calao, 
que se mostrao muito bomzinhos e de quem se pdde es- 
perar, visto que nao dizeui o que farao, que bao de vir 
a ser ministros satisfactorios. 

0 Sr. visconde de Itaborahy : — Esta enganado, 
0 Sr. presidente : — Isto e dialogo, e a discussao 

por dialogo nao se pdde admitlir. 
0 Sr. visconde de Jequitinhonha ;—Mas V. Ex. 

nao se imporla com os dialogos. 
(Ha um aparte.) 
0 Sr. Souza Franco: — A regra nao d para todos 

que estao calados, e para alguns qua estao calados. 
0 Sr. visconde de Jeocitinhonha : — E eu refiro- 

me ao Sr. presidente, que nao so importa com os dialogos. 
0 Sr. Souza Franco: — 0 Sr. presidente nao d dos 

mais calados, nao discute, mas falla. 
0 Sr. visconde de Jequitinhonha : —Mais condes- 

cendenle ainda nao vi nenhum, isto d verdade. 
0 Sr. presidente ; —Outros me accusao do contrarios 
0 Sr. D. Manoel ; — E' verdade, eu fafo as veze' 

minhas observafoes. 
0 Sr. visconde de Jequitinhonha : — E' a causa da 

muitas scenas tristes que teem tido logar aqui. 
0 Sr. presidente : — 0 Sr. senador pdde occupar 

o meu logar e por isto em ordem. 
0 Sr. D. Manoel : — Quem, eu ? 
0 Sr. presidente : —Reflro-mo ao Sr. senador pela 

Gabia. 
0 Sr. Souza Franco : — Se alguma censura pdde 

caber por essas inlerrupcocs, nao d ao orador que esta 
com o direilo de fallar; VV. EExs. d que estao com a 
obiigacao de se calarem emquanlo eu fallo, e tambem 
fallao. Mas vou conlinuando. 

Houve reduccao evidenle da receita, e a reduccao co- 
raecou no meu tempo. Senbores, a contradicfao do nohre 
senador pelo Ilio de Janeiro esta nislo; S. Ex. acha que 
deve tomar nota da reduccao dejulbo a dezembro para 
me fazer carga; e nao acba que deva tomar nota da re- 
duccao de dezembro a junbo, que foi muito maior, para 
reconbecer que, apezar de tcrom os molivos principaes 
da reduccao comccado desde dezembro de 1857, foi um 
grande service que a renda ainda assim fosse mais ele- 
vada no exercicio inleiro de 1857 a 1858 do que a dos 
annos anleriores, e muito mais do que a dos posteriores: 
aqui 6 que ha verdadeira injustica. Mas vamos tls re- 
duccOes. 

Eu nao lenbo a rainha disposicao, como S. Ex. o 
Sr. senador pela provincia do Rio de Janeiro, as tabellas 
do thesouro. 

0 Sr. Vianna ; — V. Ex. esti enganado nisso; elle 
as poderia ter comoV. Ex., se pedisse; mas nao as teve, 
ninguem Ih'as deu. 
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0 Sk. Souza Franco ; — Eis ahi uma das cousss ! 
mais inexplicaveis : um ami go do minislerio vern defen- 
der a situagao, vem fallar em todos os facios do thesou- 
ro, e se prepara com muita anlecedencia, e os Srs.dizem: 
« Nao Ihe fornecemos esclarecimento nenhum • ? 

0 Sr. Vianna:—0 thesouro nao deu. 
0 Sr. visconde de Itaborary : — Estao alii os docu- 

mentos officiaes que forao distribuidos na camara. 
0 Sr. Souza Franco: — Nao ha esclarecimentos dos 

annos de que nao ha balangos, e nem as synopses fornecem 
os de que se usou. 

0 Sr. visconde de Itaeorahy; - Iladocumentos apre- 
senlados na camara dos deputados, o e quanto bosta 

0 Sr. Souza Franco :—Mas eu ia dizendo o primeiro 
molivo da reduegao da receita foi a diminuigao das laxas, 
diminuigao cuja responsahilidade va a quemloca; nao 
me toca a mim,que pov muitas vezes disse na camara dos 
deputados— 

0 Sr. presidente do conselho : — V. Ex. foi quera 
a fez. 

0 Sr. visconde de Itaborary ; — Foi depois que al- 
gumas vozes da opposigao Ihe exigirao. 

0 Sr. Souza Franco : — Perdoe-me, deixe-me expli- 
car por palavras urn pouco diversas : eu tenho a res- 
ponsahilidade que leve o ministro de autorisar essa di- 
minuigao ; mas tenho em meu abono a circumstancia de 
que isso foi exigido pelos principaes homens do paiz , 
do que isto foi exigido na camara dos deputados, de que 
elles sustenlavao, demonstravao ser necessario, de que 
elles forgavao o ministro, quedizia: « Scnhores, temos 
saldos consideraveis. » 

0 Sr. visconde de Itaeorahy: — Dizia-se: "Te- 
mos 20,000:00o.S de saldos, » e, portanto, a opposigao 
nao podia deixar de pedir que se diminuissem as taxas 
sobre os generos de primeira necessidade. 

0 Sr. Souza Franco; — E V. Ex. nao me tem visto 
demonslrar que linhamos saldos? 

0 Sr. visconde de Itaborauy : — Demonstrar nao, 
senhor. 

0 Sr. Silveiha da Motta: — Allegar. 
0 Sr. visconde de Itaborahy: —Eu sempre o con- 

leslei a esse respeito. 0 que set e que ia consumindo os 
saldos que encontrou. 

0 Sr. Souza Franco : — Eu ia consumindo 1 
0 Sr. visconde. da Itaeorahy: — la diminuindo 

esses saldos; nao quero dizer que V. Ex. era quem os 
consumia. 

0 Sr. visconde de Jeqcitinhonha (no orador): — 
Deve pedir licenga ao Sr. presidente para podor fallar. 

0 Sr. Souza Franco: — Adopto as palavras do nobre 
senador pela provincia da Bahia: pego licenga a V. Ex. 
para poder fallar. {Depots de uma pausa.) Agora posso 
fallar,ao que parece. Eu dizia: a maior responsahilidade 
era daquellcs que tiuhao pedido a reduc^o das taxas ; 
mas note-se uma circumstancia : o decrescimento da re- 
ceita que tinha apparecido desde Janeiro anterior, c de 
que o nobre senador nao quiz levar em conta a meu favor 
e levou em conta contra mim, nos cinco raezes comegava 
a desapparecer; mas, desde que o nobre ministro onlrou 
para a administragao, a alfandega comegou a render mo- 
nos. Em 1858 a alfandega, que tinha reudido pouco, 
de Janeiro a Junho, por causa da crise, rendcu cm ju- 

Iho 1,564:000,?, em agosto 1,394:000?, em setembro 
1,206.000?, porque os negocios iao-se reanimando ; de- 
pois que em dezembro enlrou a administragao salvadora 
de 12 de dezembro desceu a 963:000? e os mezes seguin- 
tes regularao a pouco mais de l,00u:000?. 

O Sr. presidente do conselho ; — Entao nao foi no 
meu tempo. 

O Sr. Souza Franco : — Foi no do 12 de dezembro, 
nao foi no de V. Ex. 

O decrescimento nao era em consequencia da crise, 
que tinha desapparecido, e nem das medidas do rainiste- 
rio de 4 de maio, porquo a aniinagao comegava, o cam- 
bio tinha subido ao par ; mas a renda decresceu desde 
que enlrou o ministerio de 12 de dezembro, o cambio 
baixou, e baixou consideravelmenle, sd por offeilo da 
desconfianga. 

Ma deixemos esla queslao. Estao ha dous annos no 
ministerio, os salvadores estao senhores da situagao, teem 
tornado quantas medidas poderiao desejar, e atnda nos 
annnnciao annos de grande calamidade..,. 

O Sr. presidente do conselho : —Eu responderei a 
isso. 

O Sr. Souza Fanco; — Ainda ate 1862 havomos de 
ter uma renda decrescida. 

O Sr. presidente do conselho: — Se existe alguma 
cousa, e legado de V. Ex. 

O Sr. Souza Franco: — E' verdade, e legado: vamos 
examinar de quem, e quem d que o aggrava. 

O Sr. presidente do conselho: —Eu o examinarei. 
O Sr. Souza Franco;—O que augmenta a renda em 

nosso paiz sao duas circumstancias, as safras abundantes 
ou a producgao agricola e o desenvolvimento do com- 
raercio, que lira dellas o maior provoito possivel, facilt- 
tando a exportagao dos productos agricolas, e sua tioca 
com os productos manulaeturados precisos, vindo em 
metaes os saldos, se os ha. As safras teem diminuido? 
nao augmentarao? 

0 Sr. presidente do conselho:— Onde augmenta- 
rao-se ? 

O Sr. Souza Franco : - Estao alii comegando a vir 
ao mercado os productos da maior safra quo temos lido. 

O Sr. presidente do conselho : — Ila esperanga, 
ainda nao usufruimos. 

O Sr. Souza Franco : — Ja mostrci a V. Ex. 
que logo no exercicio posterior ao de 1857 a 1858 em 
logar de 8,680,238 arrobas de cafd que este exportou, 
tivemos 9,972,347 arrobas de cafe exportadas no de 
1858 a 1859, todas ellas so do porto do Rio de Janeiro, 
e que o exercicio de 1859 a 1860 nao foi tao mao que nao 
tivesse para exporlar 8,400,000 arrobas, que exportou 
effectivamente do Rio do Janeiro, e a progo tao elevado 
que a somma excedeu a de todos os outros annos. 

O Sr. presidente do conselho : — E o assucar, 
c os demais productos? 

O Sr. Souza Franco : — E' verdade. 
O Sr. presidente do conselho : — Seja juslo. 
O Sr. Souza Franco : — Isso fazia alguma pequena 

dirainuigao, 
O Sr. presidente do conselho : — Pequena nao, 

grande. 
O Sr. Souza Franco ; — Mas, tendo logo mais 

2,000,000 de arrobas de cafe sd no Rio dc Janeiro, c 
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grande augmonto de 
emK^v£r3 ou proximo ao de 185"a 1858, se renJ r „P,WaVrexsao das medidas admimstralivas a dcscotinanea e apn ssau 
o nao emMTagassem. 

0 Sa. pkesibente do consei.ho: — A rcnda pro 
vem unicamenlo da exportacao ? 

0 SR. SOUZA Franco :-V. EX rprer expires J 
Eu Ih'as dou. A exportacao serve do base.as 

mas a recoita da exportacao nao 6 a maior, 
nviiltada opera desta maneira: amma as transaccu , 
desenvolvo os negodos, augmenta a imporUeao, tudo 
islo ellcito da coiifianca: !mas, se a confianca desappa- 
rdce uma produ^ao grande 6 exporUda como reurada 
do futidos quo para o paiz se importarao cm me ^ . 
tempos; nao conlinuau animados os negocios, eseccaoas 
fontes de renda. 

0. .Ob., -.fcpo- 

Six 7'-io... 
16,000:0003 aquillo para que estava autonsado. 

0 Sr. Souza b Mello-.-PcIo orcamcnlo. disse eir 
n Sr S czv Franco: (Undo) - « Re^ita e despeza U sr. SvAza ,i„ iqk~ ,, isr)8» (esla assignado 

do impeno no cxcmcio de 185 a Ibob | 0 0 Sr_ 
pelo director, geral da contabihdade d ^ aljri| 
eonselheiro Joaquim Francisco Vianna, 
de 1800. 

0 Sr. V.anna ;—0 qual, pordm. diz ahi quo o saldo 
i de 11,250:9923, e nao de 16,000;000|. 

0 Sn Souza Franco : — Eu vou responder ao Sr. se- 

lado. 

0 SR. PREStDENTE DO CONSEI.HO : — A rel,™,;J <le 

fundos 6 para pagar dividas anter.ores ; o camb.o ba.- 
xou por osta razao, o baixou no tempo de V E . 

0 Sr. Souza Franco;—A rotirada do fundos lam- 
hem so opera para os pftr a salvo de um paiz, onde 
nao ha estabilidade em cousa nenhuma, onde todos os 
•lias so variao as tachas, se alterao as lanfas, se dao ao 
govorno quantas autorisacOos quer. 

o Sn. PRBSIDENTE do coNSEL.io:— Eu nao lancarei 
mao do seu elixir. 

0 Sr. Souza Franco:—E' verdade, cada um de nos 
nao pdde ou nao sabe usar scniio do nosso proprto, 
e, quando e mao, nao pdde produzir senao consequencias 
desastrosas. 

0 Sr. presidente no conselho: — Foi o quo aconte- 
ceu ao nobre senador. 

0 Sr. Souza Franco - - A mim, quo sustenlex a 
renda e vi o cambio elcvado ao par? t 

Eu queria aproveitar a occasiao da presenca do no- 
hrc senador pelo Rio do Janeiro; creio que clle esla lao 
incommodado quo nao sedemoraum rnomento em seu 
asscnlo. 

0 Sr. D. Manoel; — E' fdra de duvida que elle foi 
tosqueado. 

0 Sr. Sidveira oa Motta : — Ao argumento prin- 
cipal ainda V. Ex. nao respondcu. 

0 Sr Souza Franco : - Qual 6 o argumento prin- 
cipal? Peco quo me subministre, eslou em acto, 
venba clle. 

0 Sr Vi anna : —Gomoleuo meu nomo, que esla as- 
sinado nesse documonlo, por isso faco essa rectifieaca . 

0 Sr. Souza Franco ; - E' para flrmar a veracidade 
do balanco com umnome como e o de V . EX. 

On hem (Undo): • Receita fixada para o exercicu 

de'^842^0918217 ^poS vd-lo do balanco definitivo 
de 1857 a 1858. 

0 Sr. Souza e Mello; - Issoe a lei doorcamento? 

0 Sr. Sidveira da Motta : — 0 deficit que V. Ex. 
legou a sens successores. 

0 Sr. Souza Franco : —Eu mostro com os Iraba- 
Ihos dos relatorios que deixei dczaseis mil e tantos conlos 
de saldos, salvo so o relatorio mento. 

0 Sr. Sidveira da Motta;—0 relatorio nao e de- 
nioiisiracao. 

n St. Souza e Medlo:- Saldo nito, despeza effcctiva 
sohrbaorcada; V. Ex. enganou-se.... 

0 Sr Souza Franco-.-Neslc ponto eu estava a es 

0 Sr. Vianna; — Os saldos e que eu queria, porque 
isso e rauilo natural. 

^ c Franco • — Este aparte me serve muilo 

1 SioiSdS^o queliubeis para despendcr...,. 
0 Sr. Souza e Meldo ;-Ao votado na lei do orca- 

mento. 
n Co Cnrza Franco; —SeV. Ex. dissesse isso nao 0 Sr. -OLZA i rrnrrrnp V Ex. sabe que o mi- 

,,m (lilo WJo owmenio, eomo 

* L disto senao accuse seus amigos, a quem assim faz sabe disto. wn m deUes e de S1 que gas. 

iS'srs, -d,.. - i-"'"50 

I autorisados nas leis do orcamento. 

0 Sr Souza b Medlo. -Mas nao por si mesmos, 
nem pordccretos especiaes do poder executive. 

o Sr. visconde DE Jequitinhonha ;- Por si mesmos? 
Peco perdao. 

0 Sr. Souza Franco:-Nao e por decretos; nesta 
questao V. Ex. parece que nao rocebeu tabollas do 
souro. (liisadas.) 

0 Sr Souza e Medlo: - Fiz o trabalho por mim. 

o s.. sm. 
,1' a. isso; bio i a«»» <I» 

poder executive nem lei doorcamento. 
0 Sr. Souza e Mello; - Isso gastou-se ? 

86 
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0 Sk. Souza Franco : — N5o estou mostrando se so 
gastou ou nao; estou mostrando quo o governo estava 
autorisado por lois para gastar mais: c um argumento 
contra o quo disse \ .Ex.,que nds excedOmos a aulorisa- 
Cao. Seguem-se dirersos oulros arligos de lei nesla ta- 
bella a ft. 54 do balanco definilivo: o art. Ifi | 7" da 
lei de 26 de setembro de 1857, o | 9° do mcsmo arti- 
go e lei que diz—melhoramento da raca cavallar e intro- 
duccao do canaelos (risadas), o | 10 do mesmo arligo e 
lei—Inslituto dosSurdos Mudos.para oque eu ja disseque 
concorria com a somma que se podisseqror mais ayuliada 
quo fosse, pois e uma gtande idea, cuja necessidade cu ja 
estava prevendo. Em uma palavra: havia tal quantidado 
de leis outorgando despoza, que quando oufo o nobre 
senador dizer - decrelos do governo niio tenho reme- 
dio senao rir-me, e nao me rio as gargalliadas, porque 
nao sei dar gargalliadas. 

0 Sn. Souza e Mello: - Isso sim, porque nao sabe 
o que fez, ou nao se recorda do que fez, 5,000:000,? a 
7,000:0003 de cicditos abertospor decrelos do governo. 

0 Sn. Souza Franco : —V.Ex. jachegou a abrir cre- 
dilos dc 17,000:000$ em 1851 a 1852)scm se fnndar em 
lei, e scndo approvados posteriormenle em 1853. E en- 
tao para que \ .Ex. vem com estas censuras aos que as nao 
merecem? Sr. presidents, V.Ex. me manda a lei doorja- 
raento de 1858 a 1859? Quororer os credilos que abriu 
S. Ex. nesse exercicio ; basta-meo volume do 1857. (O 
orador ii satis feiio.) (be.)OSr.ministrodaguerra foiauto- 
risado paradespender 11,029:000$,gaslou 12,135:778$. 
Gastou, portanto, 1,107:000$ mais do que aquillo para 
que estava autorisado pela lei do orcamento, e abriu cre- 
ditos no valor de 2,251:141$ so pera a repartigao da 
guerra. 

-Xo 1° semcstre nao se gas- 0 Sr. Souza e Mello : 
tou nada? 

0 Sr. Souza Franco: —Xao se abrem creditos no 1° 
semestre. 

0 Sr. Souza e Mello. —Mas abrem-se no segundo 
para pagar as despezas do primeiro. 

0 Souza Franco: —A's vezes; mas nao £ V. Ex., ao 
menos segundo cerlas recordaffles que tenho, o proprio 
para dar lijOes de economia.... 

0 Sr. Souza e Mello ; — Xao sei. 
0 Sr. Souza Franco; — .... pratica, esta entendido. 

A comparacao, porem, mais notavel, de que o nobre se- 
nador foge, ea das despezas do exercicio de 1857 a 1858 
com as dos exercicios posteriores de 1858 a 1859 e de 
1859 a 1860, comparagoes que intoressao mais, porque 
acluao sobre a actualidade. 

Vou a 1858 a 1859. Tinbao-se findado os preparati- 
vos de guerra: as canhoneiras encommendadas pela re- 
partifao da marioha licarao pagas em 2,460:517$281 : 
o exercicio de 1858 a 1859 so teve de pagar 400:000$. 
Os dtnlieiros para munigoes, armamentos, mercadorias e 
tudo o mais, que S. Ex. disse que algumas chegarao dons 
annos depois, e que agora estao chegando, forao effecti- 
vamente remettidos em 1857 a 1858. Xao quero dizer 
que alguina parte dessa despeza nao loeasse tambem aos 
annos posteriores; mas a principal parte nao; forao re- 
mettidos os dinbeiros no exercicio de 1857 a 1858. 

Pego a V. Ex. que me mande o relalorio da fazenda 
de 1858. (E' satisfeiio.) 

Aqui esta a prova para mostrar que as despezas exte- 
nores^de 1857 a 1858 forao todas pagas com os dinbeiros 
do exercicio. {Mostrando o relalorio.) 

0balancete de 1857 a 1858 da-nos como despcndida 
r .Lon,Jres Por con la da divida externa •J. im.UOOs. Eu remetti no exercicio de 1857 a 1858 
para Londres 812,650 libras esterlinas (tabella n, 11); 
fafamos inn calculo approximado do valor das 812 000 

7 9i^;r,nan/lnil,i0 ,dC 37 011 8S888 Por libra,'sao 
1 c'-o c " remettidos para esse exercicio de 1857 a IS08. Se coma divida publica se gaslarao 3,744:000$ 
ficarao 3,256:000$, dos quacs se gastariao 600:000$ com 
o corpo dipjomatico e consular e oncommendas diversas, 
licando 2,650 e tantos contos para as encommendas da 
guerra e marinha, e isto tanto mais^que da tabella 
constao outras romessas em|p4o-brasil,e que no exercicio 
anterior a remessa do cambiaes e goncros fora superior 
as despezas. Sc pagamos cm navios 2,410:000$, ficarao 
exislindo sommas consideraveis para todas as outras 
encommcndas. E como sc nos vem dizer quo pagarao as 
encommendas desse tempo, quo pagarao e estao pagando 
namaior parte? 

O Sn. PREStnBNTE DO CO.NSELIIO : — Nao 0 oxaclo. 

Sr' 8oUZA Franco : Forao pages cm 1858 a 18o9 : nao e no tempode V. Ex., como para d&eulpar 
a horrorosa despeza do exercicio de 1858 a 1859.... 

O Sr. Souza e Mello : —Exercicio era quo V. Ex. 
lomou parte. 

O Sr. Souza Franco; .... sefazem contasdechegar, 
e se quer laugar sobrc o dc 1857 a 1858 as 140,000 libras 
esterlinasque nao precisou? Qucrosenado saberqual foi 
cssahorrorosa despeza? Vcjamosasynopscdc 1858 a 1859 
(e notejseque as synopses nao trazem aindaa despoza toda), 
52,415:565$ (ainda ha dc haver algurna despeza, ponca, 
aaccrescentar). Era anno dep:iz,ein quo nao seencommcn- 
dou navios, em que os encomiriendados estavao pagos 
em que nao erao precisos petrechos, em que as despezas 
estavao todas feitas, e gastou o minislerio de quo fez parte 
o nobre senador polo Uio de Janeiro mais do quo o do 
exercicio de 1857 a 1858, que so gastou 51,755:756$. 

O Sr. Souza e Mello:— E o nobre senador tambem 

O Sr. Souza Franco : — 52,415:565$ gaslos em 
anno de perfeita paz t quando no anno de ciise e pro- 
paros de guerra maritima e terreslre se tinluio "asto 
51,755:000$. 

Eu live cinco mezas de minislerio nesse exercicio; e os 
seuhores tiverao sete mezes, e mais os seis addiccionaes, 
tiverao treze mezes. 

O Sn. Souza e Mello : — Ah I tambem eslivemos ale 
o Cm do anno? O nobre senador quanlo a cpocas nao d 
muito forte. Esqueceu-se de que foi ministro no exerci- 
cio de 1858 a 1859. 

O Sn. Souza Franco :—Nao estou dizendo que estive 
cinco mezes? Mas csquecia-me deque felizmente para o 
paiz V V. EExs. sahirao em 10 de agoslo, lendo s.'mientc 
nove mezes de gestao do de 1858 a 1859,em logar de treze 
mezes; porem nao sei sediga felizmente, porque o minis- 
lerio de 12 de dezemhro c immortal, e suas ideas c.siao 
governando ainda hoje. 

Vamos a ver a coinparagao das despezas dos dous 
exercicios. O anno dc tantas ohras, que ainda mo lem- 
bro quo os nobros senadorcs se queixiirao muito de 
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quo estavamos fazendo as obra? do caes da Gloria na pas- 
sagem para o Caltete; obras quo eu queria ver se ainda 
liqje lia alguma voz quo so levanle contra a sua irnmensa 
vantagem, contra a necessidade quo havia dellas, e quo 
comtirlo,6 preciso lembrarifoi o principal ponlo decom- 
balo contra u minislerio dcl857 a 1858; anno em quo se 
fizorao dospozas consideraveis com essa obra cxcellenle, 
indispcnsavol, do canal do mangue, oulra obra quejoi 
objocto do consuras acres da opposicao do 1857 a 185S, 
e obra contra a qual nao sao nuns caprizes doolevar a sua 
voz, porque o publico lodo as ropellirin, porquc o pu- 
blic'o inteiro reeonheco quo ella era indispensavel ; anno 
em quo leve grands desenvolvimentoo caes da alfandega, 

qua so gasuirao perto do 500;000g; anno em quo as 
principaes dospozas, com excopcao das despezas do ar- 
mamento, erao dospozas produclivas, erao despezas em 
obras indispensaveis , erao dospozas animando as es- 
tradas, desenvolvendo a viacao, acorovoando toda a cs- 
pccio do trabalho... 

Nesso annoo minislonodo imperio gastou 8,342r88n ; 
veiu o ministerxo oconomico do nobre senador polo Uio 
do Janeiro o gastou cm 1858 a 185!) 10,159;338i)- 

0 Su. Souza e Meli.o: — Tendo de pa gar despezas 
crcadas por V. Ex., a casa da moeda, ocaes da Gloria, o 
canal do mangue, etc., tudo tsso continuou o foi pago. 

0 Sr. Sh-veira da Motta ; — Adiantarao-se logo 
200:0005• 

0 Sn. Socza Franco: —Paroce-me que ja eu linha 
adiantado o dinbeiro; portanto, pesou sobro o mou mi- 
nistorio; no posterior do 1858 a 1859 supponho quo 
nao se chegon a lazcr grandos pagamentos. 

0 Sr. SilveIka DA Motta : — Quando se comecou a 
obra adlantirao-sc 200:0005. 

O Sr. So'uza Franco: Mas esta questSo 6 outra: se 
no cunlralo bouve obrigacao de adianlar dinheiros para 
fazor vir do fdra as macbinas c alguns matoriaes, e uma 
questao a parte. A questao e quo niis dospondemos com 
essa obra c queorainisterio de 1858 a 1859, creio ((ue r-o 
despondeu cousa insignificante. Mas o nobre senador polo 
Uio do Janeiro nao una as snas vozes as do oulro nobre 
senador porque elle nao k da administrafao, elle esta 
equivocando despezas do fazenda, quando cu fallo de 
despezas do imperio; pdde cabir nesses erros, e \. Ex. 
nao lorn licenca para isto. 

O Sr. Sii-veira da Motta:—V. Ex. mesmo foi que 
fallou em despeza da casa da moeda. 

O Sr Souza Franco: —Nao vem ao caso quando 
estou comparando as despezas do minislerio do impe- 
rio. Niis gastamos 8,842:0008. os scnhores gastarao 
10,159:0005. 

O Sr. Souza e Mello: — Ern logar deHci deve dizer 
ni)% ; e mais exacto. 

0 Sr. Souza Franco ; — Vamos ao minislerio da 
iuslica, para tornar ainda evidente que em tudo que nao 
forao despezas de guerra, despezas de armamento, mis 
cstivemos muito aqucm do ministcrio de Y. Ex. 

Minislerio da justica.-3,730:0008 foi o quo gastou o 
ministro economico de 1857 a 1858; e o mimstrode 
1858 a 1859. gastou 4,200:000,S- 

Vamos aos cslr.ingeiros.— O minislerio de l de main 
gastou 773:0008. 00 oiinistro de 12 de dezombro ja 
aciiou meiosde gasliir 871.000 j- 

Vamos a guerra.—Tivemos armanientos, tlzcmos essas 
grandos despezas, gastamos 14,207:0008; vein o minis- 
lerio posterior, que nao teve despeza a fazet paia gucira 
em previsao, ou prubabilidado, gastou 12,136:0008, 
quando deviagastar.como no anterior, node 1856a]857, 
10,041:768$, ou como em 1855 a 1856 11,013:196$; 
cslragou dous mil e lanlos contos. E depois de tor dito 
— estraauu—, descansarei um instanto, para qae 
V. Ex. pense bem na forea desla palavra csliagou . 

Scgue-so o ministcrio da marinha.—Oministerio do 1 
demaio mandouvii vapores;com o quo gastou 2,400:000$; 
inanJou vir municiamcntos, com o que gastou so 
cm earvuo qualrocentos e tantos contos, e no mais talvez 
1,000:000$: gastou com motivos de guerra 3,000:000$ 
a' i,000:000$; gastou, portanto, no total 10,196:0008 : o 
minislerio economico do 1858 a 1859, isto e, o de 12 do 
dezombro, sctn tor de fazer nonhuma daquellas despezas 
exlraordinariaseconsideraveis, despondeu 9,526-000$, 
isto 6, apenas926:000$ mcnosdoquc despondeu o outro: 
dednzao-se as despezas de guerra, gastou 2,0. 0:000$ a 
3,000:000$ mais do quco oulro; eperguntarei ; gastaria 
augmentaudo o numero dos navios 7 Gastaria augmen- 
lando as pracas de piet 7 Gastaria melborando mais a 
armada 7 Gastaria melborando a siluacao dos emprega- 
dos publicos, quoro dizer, do pessoal da afma.'a 7 

Talvez eu nao aebe agora a lista que tirei, porque ja 
passou o minislerio da marinha e eu nao estava piepa— 
rado para esta discusssao, vou ver se tenho, para mos- 
Irar a comparafao do numero dos navios, do numero 
das bocas de fogo, do numero das prajjas do pret, e ou- 
tros services, queeu tinha colligido para a discussao do 
minislerio da marinha e de que deixei de tralar. (De- 
pots de procurar). Nao acho; posso, porem, assegurar 
quo no miuisterio de 12 de dezombro nao so aUgmcn- 
tou nem o numero dos navios, ncm o numero das bo- 
cas de fogo, nem o pessoal; nao se fez cm favor das 
classes daarmada augmentoalgum, etanto e isso nolavel 
que o nobre ox-ministro da re par tie ao da marinha, tal- 
vez arrependido de nao ter feito passar durantc o sen 
tempo melboramento ncnlium para a officialidade da 
armada, quando alias era muito mais possivel fazc-lo 
se tivesse vonlade... 

O Sr. visconde he Abaete: — VV. EExs. nao 
quizerao. 

O Sr Souza Franco: vein fazc-lo quando 
p6de langar sobre oulro a responsabilidade desta despeza; 
veiu faze-lo hoje em presenca de difflculdades do tbesouro, 
e comtudo teve o meu voto, porque do que eu tenho 
sentimento, e de que V. Ex. nao nvesse querido ebama-t 
a si suaobra no tempo em quo ella Hie pertencia, e qui- 
zesse 1 ancar hoje a responsabilidade sobre OS oulros. 

Vamos ao ministcrio da fazenda. Lu fui ministro da 
fazenda durante uma grande crise, o cambio descea a 
23 !4, as despezas tornavao-se ou deviao-se tornar con- 
sideraveis em coasequeneia da compra do letras com con- 
dicoes muito desfavoraveis; ainda assim o mimsteno 
de 4 de maio sdmenle dcspmdeu 13,380:000$ e eu nao 
posso apezar de incorrer na censura do nobre sen-mo 
pela provincia do Rio de Janeiro, dei.xar de mencffliar, de 
azer ensivel, que dirninui a despeza mesmo em compa- 
Sodo minislerio economico de 
despendido na reparltcao da fazenda 13,010.000$. O nil- 
nisterio de 4 de maio em condicocs muito mais desfavora- 
veis tendo augmontado as despezas de algumas repaiti- 
Coes da arrccalacao, como as alfandegas, melborando a 
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sorte tie muitos Jos empiegados, aiuda assim gastou 
13,380:0003 isto e, 330:0003 menos do que em 1856 
a 1857. 

Uma voz : — OIhe que a receila toi menor. 

0 Sol'za Franco : — A receita nao foi menor, foi a 
maior que temos tido ate boje. 

0 Sr. Yiaxna : — Foi menor. 

O Sr. Socza Franco: — De quo? das alfandegas? 
Trato da arrecadacao da alfandega, e ponho embargos a 
observacao de V. Ex., porque nao augmentei so nns pa- 
gamenlos incertoa, isto e, nos pagamentos das porcenta- 
gens que nascem da quanlidade do productos obtidos, eu 
augmentei muito nas quantias fixas, isto e, nas gralifica- 
voes e ordenados, e por consequencia independente da 
quanlidade do producto arrecadado. E pois ainda com 
menor receila, porque se houve dilTerenfa foi pequenina ; 
nas alfandegas a despeza foi maior, e apezar de des- 
peza maior a despeza total do ministerio foi menor. 

O Sr. Vianna ; — Muita gente so queixou de Y. Ex. 
nessa occasiao. 

O Sr. Socza Franco : — Urn ou outra cmpregado o 
fez sem razao : e se nao viesso a crise europt^a em 1857, 
e a crise que os ministerios fazem durar de 1859 ate boje, 
a tabella das alfandegas seria favoravel aos empregados. 

0 ministerio, o grande ministerio zelador, o ministe- 
rio economico de 12 de dezembro, elevou logo a despeza 
a 15,473:0003, cxcedendo em 2,100:0003 a despeza 
que eu tinha feito. 

O Sr. presidentr do conselho ; — Mas pagou 
quinhentas mil e lantas libras; pagou uma parte d" 
emprestimo. 

O Sr. Socza Franco : — Sim, lem essa razao; nao 
digo que os dous mil e tantos conlos fossem todos de 
excesso injustifkavel ; mas parte foi injuslilieavel, Em 
todo o caso , a todos os respeitos, o tal celebrado minisr 
lerio das economias gastou dous mil e tantos contos 
raais do que o ministerio anterior, 

O Sr. Socza e Mello:—Os dous ministerios gas- 
tdrao ; e como V. Ex. quer dizer. 

O Sr. Socza Franco:— Foi a 52,415:0'"03. 
O Sr. Socza e Mello : — Nisto tevc V, Ex. grande 

parte. « 

0 Sr. Socza Franco:— Eu creio que hei de ler 
pane nas economias que se fizerao nos cinco primeiros 
mezes doexorcitio, e nao no desperdicio dos scte mczes 
seguinles. 

O Sr. Socza e Mello: - Nos excesses e desperdicios? 

O Sr. Socza Franco; —Foi de V. Ex. augmenlar 
com profusao o numero dos empregados das secretarias 
de estado. 

O Sr. presidente do conseuio;— Nao; mas na fa- 
zenda nao hoave. 

O Sr. Socza Franco: — Houve em lodas as outras 

secretarias de estado. 
O Sr. visconde de Abaete : — Aponte outra despeza 

creada por esse ministerio; foi a unica. 

AGOSTO DE 1860 

O Sr. Socza Franco; — Se eu livesse trazido urn 
livrinho que tenbo  mas eu nao contava boje que o z 
nobre senador pelo Ilio de Janeiro viesse apresenlar-se 
com essa queslao: contava mesmo quo a discussao dos 
outros artigos ainda continnasse por boje, c que a discus- 
sao da receita Ccasse para outro dia. Em outra occasiao 
hei de vir mais proparado. 

Eu devia guardar para amanha o fazer algumas ohser- 
vacoes a respeito da renda, do orgamenlo quo so faz da 
renda; se, poriim, eu flndasse agora o meu discurso, 
se encerraria a discussao, o o Sr. ministro nao teria 
occasiao de responder-me, o que i5 muito mais facil, 
muito mais justo, quo faca amanha; por ism, querendo 
dar logar a que me responda, vou fazer ainda algumas 
observagOes. 

Eu vejo que, por exemplo, cm uma eraendaa receita, 
queera orfada em 46,659:6518,0 elevada a 49,659:0003, 
e que ha o augmento calculado de 3,000:0003. Ora, a 
receita de que" so trata e para o exercicio de 1861 a 
1862; neste exercicio devem estar em vigor todas as 
medidas para que o governo esta autorisado ; essas mc- 
ilidas devem dar uma produccao dupla de 3,000:0003, ou 
alem de dupla ; no cntanlo a receila so so calcula em 
49,00i';0003, quando a despeza vai a muito mais. 

O Sr. presidente do conselho • — E' a receila destcs 
impostos que eslao abi. 

O Sr. Socza Franco: — Dous inconvenientes eu desT 

cubro ; o primciro inconveniente e sabir um oreamento 
com delicit; eu nao acho convenienle que um orcamento 
qualquer saia com deficit, porque o publico, que nao vai 
indagar as razOes, sabendo qual e o orcamento que se 
votou para a despeza do 1861 a 1862 equal a receita 
que elle vai ter, do que ftca impressionado .6 de que se 
annuncie uma despeza de 51,319:0003, o quo no entrc- 
tanlo a receita e s6 do 49,659:0003, com o rosultado de 
um deficit de 1,000:0003. 

Uma das duas consequencias: ou o governo conta 
que os impostos para que esta autorisado bao de supprir 
esse delicit,o nao deixe ficar no orcamento essa mancha, 
nao deixe que o publico entenda que passa orcamento 
com deficit; ou nao conta, e deveria procurar meios de o 
supprir. Eu niio vejo no orcamento nem um so mcio do 
supprir o deficit quo se calcula que ba de haver, e appa- 
rece da differenca enlre a receita orc-ida e as despezas quo 
se volarao. 

Se se quer que o orcamento saia com um deficit, fique 
o governo autorisado com meios depoder suppri-lo. Eu 
so vejo que o governo e autorisado com meios de antici- 
pararenda, mas nao com meios de supprir a falta de 
renda; e, considerando isto um grave defeito deste orca- 
mento, pediria a S. Ex. que, se lem confianca no fuluro, 
se tern confianca nas medidas que pediu, demonstro que 
a renda ha deser igual ou superior a despeza; se nao tern 
confianca no futuro, diga-o, para quesaibamos com oque 
podemos cpntar e nao fique o orcamento com um deficit, 
que e muito censuravel, tanto mais que se lancuu mao 
de tantas imposicoes. 

Note ainda o governo que a reahdade da despeza nao 
e essa calculada em 51,319:0003; ha muitas ooiras 
quantias autorisadas, quo o governo ba de despender e 
que bao de elevar a despeza a cincoenta e ires mil e tan- 
tos contos. Se o exercicio alcunbado de economico, 
que ja se fecbou, de 1858 a 1859, elevou a despeza a 
52.415:0003,6 o de 1850a 1860, lambemftndo, uaodes- 
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cDudesto algarismo, comopodemos ^pp6r q^ no ™- 
oio sp"uinle adespezaha ser menor doqueou,000;000S 
Eu di" o quo ella ba do ir a 54,000:0008. e podena dizer 
quo ha do ir a mais, segundo a regra d«e em tod03 ^ 
exercicios postcriores vao augmeutando a despeza em 
rclacao a dos exorcicios anloriores. 

Fac-a-se exccpcao dos annos do guerra ou do prepares, 
com quo nao pode haver comparagao; mas eu comparo 
o anno que so espcra que scja do paz, de 18fal a . 
com os annos do paz do 1838 a 18od e 18o9 a 18 1 , , 
so ostos exercicios gastirao cincoenla o dous mil e lanlos 
SEo .S d. U d. 1861 . 1862 l» 
mcnos osta quantia ; e o quo nao sera se em logar do paz 
tivermos diffieuldades, so cm logar do paz tivermos ar- 
mamonlos? 0 que vejo e que o governo se prepara para 
uma guerra; pelo mcnos o recrutamenio, feito em uma 
quadra como esta, mostra que o governo se prepara para 
isso. 

0 Sr. pbesidente do conseuio —E'a raesma in- 
lolligencia quo houve em 1848, quando o Sr. Bias de 
Carvalho deolarou por uma circular que tinha lo^ar o 
reerutamento por occasiao da oleigao de vereadores. 

0 Sr. Souza Franco -.— A lei pdde admitlir essa in- 
telligoncia; mas ha necessidade de dar satisfagao ao pu- 
hlico do quo nao se quer impir ao voto; e a cessagao do 
reerutamento nestes dias nao prejudicana ao governo 
tanto como a sua conlinuacao, 

0 Sr. pbesidente do conseuio : — Erao as eleigoes a 
que se chamou de cacete; eu sustentei que nao erao. 

0 Sr. Souza Franco; —Mas, se cssacircular expedida 
nelo Sr. Dias de Carvalho ainda hoje se traz como motivo 
de ccnsura, estamos cm occasiao do evilar esseerro, se erro 
houve ; estamos cm occasiao do mostrarque hoje nao se 
quer incorror nesta censura. Pelo menos fagao como 
entiio, que nao se recrutou nestes dias. 

0 Sr. presidente do conseuio: —Nao acho hom 
que aquillo quo fazemos censuremos em outros 

0 Sr. Souza Franco; —0 que acho bom e que 
aquillo que fizeraos e achamos que nao foi bom tra- 
temos de melhorar hoje. 

0 Sr. presidente do conseuio: Ao conlrario, 
dissemos que era bom. 

0 Sr. visconde de Ababte; — E nao e bom porquo ? 
Nao e contra a lei. 

0 Sr. presidente do conseuio; —E' conforme o ala- 
mire. 

0 Sr. Souza Franco (ao Sr. visconde d,e Maete): — 
E' para que venhao de novo as Ycslaes dc >. x. 

0 Sr. visconde de Adaete ; — Ou as suas de 1848. 

0 Sr. Souza Franco ; —Sr. presidente, eu ainda 
tinba do cxaminar as divorsas verbas da receita ; mas 
nuardo-me para amanha, o pego ao nobre senador pela 
m-ovincia do Rio do Janeiro que mo permitta uma cx- 
iircssao quo podo ser deslocada, mas que eu acredito 
L,1,; yerdadeira; voiu buscarla o sahiu losqucado. 

0 Sr. Souza e Mello : —Sao opinioos. 

Dada a bora o Sr. presidente doclarou adiada a dis- 
cussao, e deu para ordem do dia da seguinte sessao : 

S1 discussao da proposigao da camara dos deputados 
mandando continuar em vigor durante a proxima legis- 
latura o decrelo n. 072 do 13 do sotombro ^ 18o3, 
one marca o subsidio dos deputados a asserablea ge- 
ral e indemnisagao para as despezas do viagem da 
vinda e volta, como foi eraendada na 2 discussao , 

Continuagao da 2a discussao da proposta do poder 
execulivo fixando a despeza e orgando a r®celU ®era| 
do imperio para o exercicio de 18G1 a 1802, 
emendas da camara dos deputados ; 

0 Sr. visconde de Itaboraiiy : ■ 
bonta.... 

E as outras malerias ja designadas.; 
Levantou-se a sessao as 3 boras e 55 minulos da tarde. 

'SS1 sessiio 

EM 1 DE SETEMBRO DE 1860. 

PRESlDENCtA DO SR. MANOEL 1GNACI0 CAVALCANTX 
DE LACEHDA. 

Summario.— Expedienlo. — Publicagao dos debates do 
sonado. Discurso e indicagao do Sr. Ferreira Penna. 
— Ordem do dta. — Subsidio dos deputados. Appro- 
vagao.— Orgamento da receita geral do imperio. Dts- 
cursos dos Srs. presidente do eonsellio, visconde de Je- 
quilinbonha e visconde de Uaranguape. 

A's 10 boras e 50 minutos da manba o Sr. presidente 
abriu a sessao, estando presentes 30 Srs. scnadorcs. 

Lida a acta Ja anterior, foi approvada. 

0 Sr. 1° secretabio deu conta do seguinte 

EXPEDIENTB. 

Um officio do 1° secretario da camara dos deputados, 
parlicipando que por aviso do mimsterio dos negocios 
do imperio de 25 de agosto ultimo conslou a mesma ca- 
mara que Sua Magestadc o Imperador consente nas reso- 
lugoes da assemblea geral que mandao admitlir : a ma- 
tricula do 1° anno da faculdade de medicina do Rio de 
Janeiro a Fabio Sizino Bastos da Silva e Ezequiel Al- 
fredo dos Santos Ribeiro; a do 1° anno da da Babia a 
Marcos Antonio Monteiro da Silva e Thomaz Lourengo 
da Silva Pinto; a do 1° anno da de dxreito de^ S. Paulo 
a Pedro Luiz Rodrigues Horta eMiguel Figueirfta de la- 
ria e a do 2° anno da do Recite a Ernesto Julio Bandeira 
de Mello. — Ficou o senado iuteirado. 

Outro officio do mesmo 1° secretario, acompanbando 
as seis seguintes 

Proposifdes. 

l.a « A assemblea geral resolve: 

• Art 1 0 Os contratosde qualquer nalureza quesejao, 
celebrados pelos differentes ministerios directamente, ou 
nor seus delegados compelentemente autonsados, 6 quo 
excederem do valor de 10:0008, deverao ser menciona- 

- Presumpgao e agua dos nos respectivos relatorios, annexando-se a estes 06- 
pias dos mesinos contralos. 

87 
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« Art. 2.6 Ficao revogadas para este Cm quaesquer dis- 
posicoes em conlrario. 

« Paco dacamara dos deputados, 31 de agosto de 1860. 
— Conde de Baependy, presidente.— Anlonio Pereira 
Pinto, 1° secretario. — Candida Mendes de Almeida, 2° 
secretario. » 

2." « A assemblea geral resolve: 

« Art. 1.° 0 governo Cca autorisado para organisar 
lima tarifa especial de direilos de importacao, consumo 
e transilo, destinadaas alfandegas da provmcia de S. Pe- 
dro do Rio-Grande do Sul e para mandar p6-la em exe- 
cucao quando entender conveniente. Na organisacao dessa 
tarifa os direitos de consumo serao regulados entre o mi- 
nimo de 2 e o de 20 %, segundo a qualidade das mer- 
cadorias, Ccando todavia sujeitos aos direitos especiflca- 
dos na tarifa geral aquellas mercadorias que nao forem 
comprehendidas na especial. Posta esta em execucao, as 
mercadorias nella comprehendidas e ja despacliadas para 
consumo nas alfandegas da referida provincia, que tive- 
rem por qualquer motivo de seguir para outra provincia 
por mar ou por terra, satisfaraO previamente a differenga 
entre os direitos de consumo estabelecidos na tarifa espe- 
cial dos da tarifa geral. 

« Art. 2.° ficao revogadas para este Cm asdieposigOes 
em eontrario. 

« Pago da camara dos deputados, 31 de agosto de 1860. 
— Conde de Baependy, presidente.— Antonio Pereira 
Pinto, 1° secretario. —Candida Mendes de Almeida, 2° 
secretario. • 

3.a « A assemblea geral resolve; 

« Art. 1.° 0 governo a autorisado para mandar pro- 
ceder a revisao da antiguidade dos juizes de direito, ad- 
mittindo as reclamagues denlro de dous annos dos que 
se julgarem prejudicados, uma vez que venhao instrui- 
das com cerlidao authentica do exercicio de cada um na 
magistralura; e providenciando para que os juizes de 
direito recebao annualraente por intermedio dos presi- 
dentes de provincia a relagao da antiguidade de todos 
elles, coordenada no anno antecedenle. 

• Nao se veriCcando esse recebimento, serao as suas 
reclamagues admiltidas em qualquer tempo. 

• Art. 2-° Ficao revogadas as leis e disposigBes em 
contrano. 

A 
« Pago da camara dos deputados, 31 de agosto 

de 1860.—Conde de Baependy, presidente.—Antonio 
Pereira Pinto, 1° secretario. — Candida Mendes de 
Almeida, 2° secretario. » 

4.a A assemblea geral resolve : 

« Art 1.0E' o governo autorisado para passar carta 
de naturalisagao ; 

« | 1.° Aos snbditos portuguezes Manoel de Souza 
Silva Serodio, Antonio Pereira de Magalhaes, Domingos 
Josi Bias Braga, Bento Josd Martins, Luiz Pereira Gui- 
maraes, residenles na corle e provincia do Rio de Ja- 
neiro; Ansel mo Jose da Cruz, residente na provincia 
do Espirito-Santo ; Albano Jose do Amaral e Anlonio 
Lopes de Castro de Miranda, residentes na provincia de 
Minas-Geraes. 

« | 2.° Aos subdilos allemaes Augusto IlilJetvirtb, 
Manoel Liebmann, Eduardo Silva, Bruno de Sperling 
e Jorge Gustavo de Thson, residenles na cdrte e provin- 
cia do Rio de Janeiro. 

« Art. 2.° Ficao revogadas as disposigoes em eontrario. 

« Pago da camara dos deputados, 31 do agosto de 
1860. — Conde de Baependy, presidente. — Antonio 
Pereira Pinto, 1° secretario. — Candida Mendes de 
Almeida, 2° secretario. » 

5.a « A assemblea geral resolve : 

« Arligo unico. Aos corpos policiaes das provincias, 
sujeitos a destacamentos em todo o seu territorio, Ccao 
extensivas as disposigoes dos arts. 9, 10 e 13 do decreto 
n. 2081 de 16 de janeiro de 1858, que regula a organi- 
sagao o disciplina do corpo policial daciirte; revogadas 
as disposigOes em eontrario. 

« Pago da camara dos deputados, 31 de agosto de 
1860. — Conde de Baependy, presidente. — Antonio 
Pereira Pinto, 1° secretario. — Candida Mendes de 
Almeida, 2° secretario. » 

6.a « A assemblda geral resolve: 

« Art. 1.° Fica o governo autorisado paracontratarem 
todo ou era parte, com quem melhores condigOes offe- 
recer, o servigo da navegagao a vapor do Rio de Janeiro 
a Santa Catharina pelos portos intermediarios de S. 
Paulo e Parana, uma vez que se rescinda o contrato em 
vigor, nao excedendo nunca a despeza a consignagao 
ou subvengao actualmente applicada. 

• Art. 2.° Ficao revogadas as disposigoes em eontrario. 

• Pago da camara dos deputados, 31 de agosto de 
1860. — Conde de Baependy, presidente. — Antonio 
Pereira Pinto, 1° secretario. — Canditlo Mendes de 
Almeida, 2° secretario. » 

Forao todas a imprimir, nao estando ja impressas. 

0 Sr. 2° secretario leu o seguinte 

Parecer. 

• A coraraissao de fazenda examinou diversos proje- 
ctos de lei remettidos pela camara temporaria, versando 
todos sobre melhoramenlos de vencimentos de diversas 
classes deempregados publicos, como foi resolvido pelo 
senado, approvando em sessao de 18 de junbo do cor- 
rente anno o requerimento do um de seus membros, 
apresentado por occasiao de discutir-se o projecto im- 
presso sob a letra — B —, elcvando os vencimentos dos 
empregados da secretaria do supremo tribunal de justiga. 

« A commissao reconbece que as classes de funcciona- 
rios a que sereferem os projectos de que setrala, eprin- 
cipalmente a dos magistrados, rocebem do thesouro bono- 
rarios insufficientes para acudirem ds mais urgentes ne- 
cessidades da vida e manterem com decoro a posigao so- 
cial em que se achao collocados, e que o augmcnto que 
Ihes dao os ditos projectos, em vez de exagerado, e ainda 
em demazia tenue; mas parece-lhe lambem fdradedu- 
vida que actualmente as rendas doestado nao chegao para 
satisfazer aos encargos quej.i pesao sobre o thesouro pu- 
blico, e que por conseguinle a decretagao da avultada des- 
peza de cerca de 1,000:000$, demonstrada na tabella 
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junto., aggravona grarulcnicntG as difficuldadcs finoncei- 

ras com quo lemos de lutar. 
« E', pois, a opiniao da coramissao que se adie a dis- 

cussiio dos supracitados projectos, at(5 que tnelhore o es- 
lado de nossas financas ou se crem novos recursos que 
possao nivolar a recoita com a despeza. 

« Paco do senado, 28 de agoslo de 1860. — Visconde 
de Itaboraleij.— Marqucz de AbranCet. • 

Foto em separado. 

« Ileconlieco com os meus illuslrados collegas quo o 
oslado actual das rendas puljlicas nao coraporla o avulta- 
do augmento de despeza demonslrado na tabella, resul- 
lanto do mcllioramenlo dos vencimentos das diversas 
classes de empregados a quo se referem os projectos sub- 
mellidos ao exame da commissao de f.izonda, exislindo, 
como lambem nao posso deixar de reconbecer, um d>*ficit 
considoravel, comparados os actuaes recursos do eslado 
com a despeza ja creada. 

« E',porem, a minha opiniao que, se porventura fo- 
rem docretados os imposlos propostos pela camara tempo- 
raria e ja por ella approvados, devem ser melhorados, pelo 
menos os vencimentos da magistratura. 

« Na presente sessao foi ja attendida a sorte de diversas 
classes de funccionarios publicos, autorisando-se o gover 
no para augmcntar-lhes os respectivos vencimentos. 

« No projecto de lei do orcamento, ora sujeito ao exame 
do senado, forao votados diversos augmentos de despeza, e 
alguns avullados. 

. Tudo islo, pois, leva-me a crer que o poder legisla- 
livo, em sua sabedoria, enlende que os recursos actuaes 
do estado, augmentados com o producio das novas impo- 
sicOos, nao sd bao de cobrir o deficit exislente, como que 
deixarad ainda sobras para tazer face 4s novas despezas ja 
cicadas, e as mais quo eslao propostas. 

« E ncsta hypotliese nao descubro uma sd razao para 
que o senado neguo a sua approvacao, pelo menos ao 
projecto que melhora os vencimentos da magistratura, 
roedida esta, na qual enlendo que vai ate o bem do ser- 
vif-o publico. 

« E', portanto, o mcu parecer: 
« 1.° Que entre em discussao o projecto que tem por 

fim melhorar os vencimentos dos mcmbros do supremo 
tribunal de juslica, desembargadores das relacOes, juizes 
de direito, municipaes e do orpbaos e promotores, com 
cxcopvao dos juizes de direito cujos vencimentos excede- 
rema 4:000$ annuaes, como sejao, por exemplo, osde 
orpbaos e dos feitos da fazenda da cdrle, os das varas do 
commcrcio, e tambcm os juizes das provedorias e de au- 
sentes quo perceborcm mais de 3:000$, porque esses ja 
estao bem aquinboados ; devendo comtudo allerar-se o 
mesmo projecto no senlido de ficarem pertcncendo as ren- 
das do estado os emolumentos que se perceberem nos 
dous tribunaes, e de supprimir-se a parts delles relativa 
aos escrivaesdas cbancellarias e de appellacdes. 

«. 2.° Quo, se o senado assim o entender, podem en- 
trar tambcm em discussao os dons projectos relativos, o 
primeiro ao augmento de vencimentos dos empregados das 
diversas catbedraes do imperio , e o segundo ao dos des- 
embargadores da relacaometropolitana eviganos cncora- 

mendados, excepto, quanto a este ultimo, a parle relativa 
aos coadjutores, porque a despeza com estes tem continua- 
do a correr por conta dos cofres provinciaes desde que 
pela lei de 28 de outubro de 1848 as congruas dos paro- 
chos passarao a ser pagas pelos cofres gems, pelo que 
compete as assembleas provinciaes altender a sorte dos 
mesraos coadjutores, se ojulgarem conveniente; al^m de 
que,nao me parcce justilicavel quenestas circumstancias 
se onerem os ditos cofres com a avultada somma de 
321:000$, em queimporlao as congruas dos coadjutores 
com o augmento proposto de 50 %. 

- 3.° Que continue a discussao do projecto do senado 
impresso sob a letra—B—,relative a secretaria do supremo 
tribunal de juslica, com as seguinles modificacoes: l", 
de crear-se unicamente um amanuense em vez de dous, 
por parecer-me que o servico da secretaria pdde ser des- 
empenbado por Ires empregados, o secretario, um otli- 
cial e um amanuense ; 2a, de dar-se ao porteiro 1:200$ 
em vez do 1:000$,porqueesse funccionarioficariadepeior 
condicao em sua aposentadoria,passando o projecto como 
estaconcebido.o que nao me parece justo,tendo elle adqui- 
rido jao direito ie perceber 800$ se for aposentado; 
3a, linalmenle de pertencerem do mesmo modo a renda 
do estado os emolumentos que percebera os empregados 
da dila secretaria. 

. E" minha opiniao que por ora nao deve ter anda- 
meatoo projecto de lei que augmenta os vencimentos dos 
empregados do tbesouro e thesourarias de fazenda, e dos 
da casa da raocda, embora entenda en que algumas das 
classes dos primeiros, pelo menos, nao teem ainda a de- 
vida remuneracao, porque pelos decretos de 29'de janeiro 
do anno passado e de 2 de marco do corrente, posteriores 
a data dos respectivos projectos, foi melhorada a sorte 
desses funccionarios do modo compativel com os recur- 
sos do estado. 

« Pelo que respeita ao projecto de lei quo equipaia os 
vencimentos dos lenles catbedralicos das faculdades de di- 
reito aos desembargadores, e flxa os dos lenles subslitu- 
tos em dous tercos dos mesmos vencimentos, apezar de 
reconhecer que sao ainda insullicientes os vencimentos 
ultimamenle marcados a taes funccionarios pelo decreto 
de28 do abril de 1854 n. 1386, enlendo comtudo que 
nao deve elle ser approvado pelo modo por que esta con- 
cebido. A doutiinadeste projecto funda-se talvez na dis- 
posicaodo srt. 3° da lei de 11 de agosto de 1827, quo 
creou no imperio dous cursos desciencias juridicas eso- 
ciaes, e no art. 1° do cap. 19 dos estalutos dados aos mes- 
raos cursos pelo decreto de 7 de novembro de 1831, onde 
se detenninou que os lentes proprietarios dos referidos 
cursos vencoriao o mesmo ordonado que tivessem os des- 
embargadores das relacSes, alem de gozarem das mesmas 
honras desles ; como, poriim, essa disposifao legislativa 
nao teve nunca execucao, nem depots que os desembar- 
gadores forao elevados, nem ainda era 1854, quando tove 
logar a ultima reforma dos mesmos cursos, parece-me 
que nao pdde ser mais invocada em justificacao da dou- 
trina do dito projecto, alem de que nao fdra justo alten- 
der unicamente a sorte dos lentes de direito, deixando 
de proceder- se do mesmo modo pelo menos a respeito 
dos das escolas milit ir e de raarinha, porque da-se iden- 
tidade de razao. 

« Parece-me, pois, que, no caso de entender o se- 
nado que e de juslica melhorar os vencimentos dos len- 
tes das faculdades de direito, como 6 minha opiniao, a 
medida deve ser geral e comprehender tambem os lentes 
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das mais faculdades e escolas, estabelecendo-se venci- 
mentos razoaveis para todos. 

• Cumprc-me porfim observar quo, so o senado en- 
tonder quo devcra ser augmentadas as congruas dos viga- 
rios encommendados, haveni effoclivamente o augmenlo 
do despcza demonstrado na tabella, mas quo nao havera 

JU- 
angmenlo no algarismo do orcamcnto rclaliro a ts- 
gruas, porque vena calculados abi na hypothese deos. 
larem lodas as parochias providas com parochos colla 

F. 
« Pai.o do senado, 30 do agosto do 1860. — J- 

Viatma. • 

ACGUENTO DE VENCIMENTOS DE D1VERSOS EMPREGADOS DA JUSTigA , INCLEIDOS OS RENTES DAS FACCLDJ 
DE DIREITO. 

Supremo tribunal de justica. 
17 ministros a 6;OOOS cada um  
Empregados da secretaria  

lielafues. 

68 descmbaigadores a 4;000S cada um. . 
Secrelarios das da Bahia, Pernambuco e Ma 

ranhao  
Escrivaes das chanccllarias das quatro relacOes 
Ditos de appellac5es (8)  

Juizes de direito. 
218, incluidososchefesde policia, os dt 

mertio, os dos feitos da fazenda e o de or 
phaos da cdrte a 2:4003 cada um. . 

Juizes municipaes. 

6003. 
Promotores publicos. 

183, sendo 2 a 2:4003, 2 a 1;2C 
1:0003, 7 a 9003, 55 a 8OO3, 1 
12 a 7003 c 92 a 0003  

Faculdades de direito. 

22 lentes, excluidos os direclores, : 
12 duos substitulos a 2:4003. . 

Relacdo melropolilana. 
7 desembargadores a 6003- • . . 

Coadjuctores. 
22 na curie, a 2003  

pagos pelos cofres geraes  
Vii/arios encommendados. 

Empregados das calhedraes. 
Curie . . 
Bahia. . . 
Maranbao 
Marianna . 
OUnda. . . 
Para. . . 
S. Paulo 

Oespeza actual. Augmento pro- I 
jeclado. 

102:000/10(0 
4:6003000 

34:000$000 
2:8403000 

272:01 03000 136:0003000 

4:8003000 
2803000 

1:2003000 
1:7203000 C 
4:8003000 

523:2003000 261:6003000 

1 
228.6003000 114:3003000 

a 
t, 

133:8203000 66:9103000 

}. 70:4003000 
28:8003000 

61:6003000 
19:2003000 

4:2003000 2:1003000 

4:4003000 
:r 

2:2003000 

321:0003000 

J. 

o1 217:6003000 108:8003000 

50:7003000 
14:6773500 
18:8673500 
13:6503000 
13:1023500 
21:3903000 
15:7643000 

15:9503000 
6:5123500 
7:0273500 
4:6003000 
9:4473500 
6:7103000 
3:8363000 

1,742:8513500 1,192:3533500 

gmenlo. 

33 1/3 
61 1/2 % 

50 

25 

50 

50 

50 

87 1/2 % 
66 2/3 •/ 

50 

50 

50 

31 1/3 
44 1/2 
37 1/4 
33 3/5 
72 1/10% 
31 1/5 
24 1/3 

)00 
136:000^)00 

7:440J 

300 
408:000{ 

300 
6:000ijo0 
2:0; OfjoO 
4;80i'| 

784:800) 
000 

342:9001 
000 

000 
200:730, 

000 
132:000,000 

48:000 

6-300 
1000 

6:600 
[( 

321:000 

1000 
3 
1000 

326 400* 
iooo 

JOOO 
66:65q0C0 
21:193000 
25:89^000 
18:25C|ooO 
22:55(5000 
28:100000 
19:G0C  

-iooo 
2,935:20=:  
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0 SR. FERRE1RA PENNA PecoaY. Ex., Sr. pre- 
sidcntc, que me declare sc considera subsislenle para o 
anno scguinle a deliberacao tomada pelo senado na sessao 
I assada para que a mesa contralassc a puhlicarao dos 
nossos trubalbos, ou se julga necessaria uma nova anto- 
risavao, quo nesle caso terei do proper. N'ao me recordo 
se aquella aulorisacao foi s6 por um anno, ou por tempo 
indeterminado. 

0 Sn. pnESinENTE; — Tambem nao me recordo; pa- 
rccc-me que foi so para a actual sessao; mas para veri- 
ficar vou mandar vir da secrelaria a indicafao entao 
feita pelo Sr. Vasconcellos. 

0 Sn FnnnEiKA Penna (depots de ler /olheado os 
Annaes):— Vejo agora dos Annaes, Sr. presidente, que 
a indicasao do honrado senador o Sr. Vasconcellos limt- 
tou-so a sessao actual, e por isso mando a mesa uma 
mofao para que se renove essa aulorisacao. Nao sei se 
V. Ex. a considera como indicacao, ou como re- 
querimento  

0 Sn. presidente:—Como indicacao. 
0 Sn. FEnnEinx Penna: - Como requerimento nao 

poderia eu justifica-la, porque o veda a disposicao regi- 
mentar ullimamcnle adoptada pcla maioria do senado; 
ncm o julgaria neccssario, porque crcio que ninguem 
contesta a utilidade e nccessidade da publicacao dos tra- 
balhos desla camara. Peco apenas pcrmissao para dizer 
duas palavras sobre a 211 parte da minba mocao, em que 
proponho quo o numero de exemplarcs dos Annaes do 
senado scja igual ao dos da camara dos depulados. 

0 Sr. visconde de Jeqcitinhonha: — Como rcqueri- 
rimento nao pddo dizer isso. 

0 Sn. Ferqeira Penna:—N'aoe requerimento, e in- 
dicacao. {Itiso.) 0 quo desejo sdmente nolar e que dos 
Annaes do senado lem-seald boje mandado imprimir um 
numero de cxemplares muilo menor que o dos da outra 
camara; o assim, aliim de ficar truncada era grandc parte 
csta importante obra, que deve comprebender os Iraba- 
llios de ambas ascamaras, em bem ponco tempo nao ba- 
ver.-t um sd exemplar disponivej depois de feita a dislri- 
buiciio que se dove fazer a divcrsos funccionarios e esta- 
Cues pubUcas, segundo uma relacao que organisei quando 
servi de 1° secretario. 

Esgotada csta edicao, ler-se-banecessariamente de fazer 
outra, com grando dispendio dos cofres publicos; e islo <5 
o quo desejo prcvenir, propondo que desde ja se imprima 
maior numero de exemplares. Tambem me parece de 
manifesta necessidade mandar reimprimir no mesmo for- 
mato dos Annaes OS trabaihos do senado desde a sua pri- 
meira sessao, que forao publicados aid certo tempo cm um 
diario ofiicial, e depois em diversos jornaes; mas, atlen- 
dendo a despcza que ter-se-ba de fazer com esta edicao, 
esperarei circumstancias mais favoravcis para pro- 
po-la. 

Veiu entao a mesa aseguinte 

Indicafao. 
. Proponbo quo a mesa seja autorisada para rontralar 

a publicacao dos debates do senado na sessao de 1861 e 
a impressao dos Annaes em numero de exemplares igual 
ao dos da camara dos depulados. 

. Paco do senado, 1° do setembro de 1861 .—Ferreira 
Penna. • 

Foi apoiada. 
0 Sn. visconde de Jequitinuonha : —Vai a alguma 

cominissao? 

0 Sn. pncsiDENTE :—Nao, senbor, porque em re- 
gra sd vao a commissao as indicacoes que lendem a alte- 
rar o regimenlo. 

0 Sn. visconde de Jequitinuonha: —Podia ir a 
commissao de fazenda. 

0 Sr. presidente : — Sd no caso de ser isso pro- 
posto e deliberado. 

A indicacao ficou sobre a mesa, para enlrar na ordem 
dos trabaihos. 

Comparecerao no decurso da sessao mais 9 Srs. so- 
nadorcs. 

OUDEM DO DIA. 

SUDSIDIO DOS DEPUTADOS. 

Entrou em 31 discussao e foi approvada scm debate, 
como foi emendada na 2" discussao, e remetlida :i 
commissao de redaccao, a proposicao da camara dos de- 
pulados mandando conlinuar em vigor durante a pro- 
xima legislatura o decrelo n. 672 de 13 de setembro de 
1852, que marca o subsidio dos depulados aassemblea 
geral e a indemnisacao das despezas de viagem de vinda 
e volta. 

OnCAMENTO DA RECEITA GEnAL DO IMPERIO. 

Esiando presenle o Sr. senador ministro da fazenda, 
continuou a discussao, adiada pela bora na sessao anto- 
cedenle, do art. 9° da proposta do poder executive que 
fixa a despeza e orca a receila geral do imperio para o 
exercicio de 1861 a 1862, com as respeclivas cmendas 
da camara dos depulados. 

0 SR. FERRAZ {presidente do conselho): — Sr. pre- 
sidente, nao posso deixar de fazer algumas obscrvacoes 
sobre proposicOes dos nobres membros da minoria cm re- 
lacao ao ministerio c em relacao a maioria do senado. 

Um dos illustres membros da minoria maravilhou-se 
de que a maioria nao tomasse parte na discussao, e de 
que um de seus membros ao menos nao disscsse uma pa- 
lavra sobre inaleria tao importante. Ao passo que csse 
nobre senador, membro da minoria, proferia esta propo- 
sicao, oulro, ao toraar parte na discussao, o nobre senador 
pela provincia do Rio de Janeiro, maravilhou-se tam- 
bem de que um membro da maioria tomasse a dianteira 
ao ministerio, quando durante o feliz reinado do gabi- 
nete de 4 de maio nunca isto se tinba dado, e ao contra- 
rio o ministerio on nlgum dos membros da commissao de 
fazenda tomava a palavra e discutia. Senbores, nao posso 
acbar explicacao para duas proposicOes desta ordem, que 
iuteiramente se contrastao ; e nem posso acbar razao nos 
reparos desles nobres senadores,atlenlos a marcba eo sys- 
lema de nossas discussOes. 

0 Sr. visconde de Jequitinhonha : — Peco a palavra. 
0 Sr. presidente do conselho:—Sr.presidente,quan- 

do a maioria nao tern molivos para censurar ou reprovar 
as medidas propostas, paroce que e de acerto que os seus 
membros nao lomem a palavra senao em caso indispen- 
savel para sustentar essas medidas ; parece-me tambem 
que, quando um membro da maioria toma a palavra para 
discutir sobre pontos de comroversia estranbos a admi- 
nistracao actual, nao ba motives para reparos de que 
essa discussao tenba logar actualmente em represalia a 
proposicOes de um dos nobres senadores da minoria, que, 
sempre que pOde, fustiga as adminislracOes de seus adver- 
sarios. 

Mas, Sr. presidente, o nobre senador sempre que faz es- 
ses reparos tern um fim, quo, ha de perdoar quo Ihe diga, 

88 
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nao e justo, nem generoso. Quando se tratava da lei Bnn- 
caria o nobre senador lancava tambem um estigma sobre 
a pessoa doorador que ora se dirige ao senado, porque 
nao tomava a dianteira em todas as materias e deixava a 
um nobre senador pela provincia do Rio do Janeiro o 
encargo de discutir as doutrinas insertas nas emcndas da 
commissao de fazenda. 0 nobre senador lamboin mais de 
uma vez, ainda na sessao de hontem, nos profligava, por- 
que de repenle, no mesmo momenlo, nao obslante o 
exemplo que eRe dara de sempre estar prompto para a 
discussao, nos nao tomayamos logo parte nella e nos 
guardayamos para o outro dia. 

0 nobre senador, querendo por em relevo a sua eapaci" 
dade, que por mais de uma vez tenho dilo que nao se 
pode contestar, tem ido maisalemno cmponho de fa- 
ze-la resaltar a expensas de seus contiarios. 0 nobre 
senador tem feito praea da maneira melbodica com que 
trabalhava no seu gabinele, desprezando muitos officiaes 
e reduzido a um unico; o nobre senador tem por mais 
de uma vez maniteslado que tem registros especiaes de 
todo o movimento financeiro do imperio, que tem uma 
escripturacao especial a parte da do thesouro {risadas), 
e que registra todo o movimento estatistmo; e finalmenle, 
senhores, o nobre senador tem-nos revelado que nos seus 
assentos, na sua estatislica, se encontrara, nao sd o nu- 
mero das vezes que falla no parlamento, mas atfi o nu- 
mero das boras e talvez o numero das linhas que seas 
discursos occupao. 

Se isto servisse unicamente para prestar testemuho do 
muito trabalho ou afan com que o nobre senador trata 
dos negocios do paiz, era desnecessario esse apparato, 
porque o senado todo rcconhece que o nobre senador tem 
distinctas qualidades de bomem de eslado. 

Mas, Sr. presidenle, ainda que nao Roavesse esle con- 
ceito, eu lembraria ao nobre senador a inscripcao do 
annel de Aristoteles,'onde se liao as seguintes palavras: 
• E' mais sabio aquelle que esconde o que sabedoque 
aquelle faz praca de seu saber. • Lembraria tambem ao 
nobre senador o procedimento dos povos anligos e dos 
poetas, que pinlavao Venus mia e Minerva encoberta ; 
porque. Sr. presidenle, de ordinario a impudicicia se 
revela mais do que a sabedoria, a impudicicia procura 
estar sempre a corpo mi, adescoberto, e a sabedoria se 
esconde, assim como as demais virtudes ; o que mesmo & 
caracterisado pelas palavras santas em relacao a cari- 
dade, que sd tem valor porque nao deixa ver actos, ou, 
como se diz, a mao que da se esconde ou nao i co- 
nhecida da outra; mas eu creio que o nobre senador, fa- 
zendo este apparato de sciencia, de altos conbecimentos, 
nao o fez para aquelles que se acbao neste recinto. Sem 
duvida alguma quando o nobre senador discute sobre 
materias de fazenda, quando accumula algarismos sobre 
algarismos, quando faz praga deseustrabalhos, de seus co- 
nbecimentos, creio que se dirige aos habitantes do Tury- 
Assii, da Carolina ou da Tabalinga, porque para nos 
isto (5 desnecessario, todos Hie fazemos ju-Iu;a, lodos te- 
mos o nobre senador no mais alto conceito  

0 Sr. Souza Franco:—Muito obrigado. 
0 Sr. presidente no conselho:—....mas me doe 

muito 6uvir o nobre senador pronunciar taes palavras 
sem consideracao ao seu collega, esdmente para mostrar 
que elle nem tem o methodo de trabalbo que o nobre 
senador tem, nem ao mesmo tempo a capacidade neces- 
saria para de prompto e de romania tratar de todas 
as cousas que aqui se disculem. Creio que mesmo por 
piedade— se nao fosse por outra consideracao, o no- 
bre senador deveria ater-se nessc juizo, porque tam- 

bem eu, que dcsprezo a vaidade, lonbo para mim qua 
ninguem deixara de conbecer que ou, nao sendo atblela, 
tenho comtudo a forca necessana para combater as pro- 
posicoes erroneas que porvenlura os nobres senadores 
aqui sustenlam. (Apoiados.) 

Mas, senhores, se admiro o caminbo que o nobre sena- 
dor vai tomando, e porque o conheeo de muito tempo e o 
vejo deste modo, niio sd fazendo apparato do sua sciencia, 
mas ainda procurando desviar a opiniao no senado e fdra 
delle sobre a necessidade de concederem-se os recursos de 
que o governo carece para matar o deficit, para destruir 
os obstaculos que o rodeao; ve]o por outro lado o nobre 
senador, conselheiro de eslado, promovendo reunides 
sem necessidade, dirigindo-as nao sei para que— 

Parece-me que o pensamento do nobre senador, seja 
qual for ao presente, sd tem um fim — immortalisar seu 
nome; eu Hie dou os parabens; creio que por este meio 
vera satisfeitos os seus desejos; mas tambem lembraroi 
ao nobre senador que os carpinteiros e os calafales da area 
de Noe nao se salvarao do diluvio. {Risadas.) 

0 Sn. Dantas ;— Quern sabe? A historia nao nos diz 
qua fim levarao. 

0 Sr. Silveira da Motta: -—Elle mesmo encontrou 
por la alguns riscos  

0 Sn. Souza Franco: —Por la, onde? 
0 Sr. Silveira da Motta : — E' a historia da area. 
0 Sr. presidente do conselho: —Foilaseslasobser- 

vacoes prDliminares,e que unicamente teem por fim mani- 
festar a dor da fcrida que me causou uma mao que eu jul- 
gavabenigna, entrarei na maleria o rosponderei a algu- 
mas accusacues que mo forao dirigidas peto bonrado mcm- 
bro da opposicao. 

Uma dellas, Sr. presidenle, se fundou cm haver na lei 
do orcamento muitos artigos additives e muitas autori- 
sagoes. Senhores, o minislerio fez a sua proposta nos 
termos quo o senado sabe, pediu recursos para matar o 
deficit existeute, oa camara dos dcpulados nao podia ini- . 
ciar em outra parte as mcdidas para este fim senao no 
proprio orcamento. E verdade que neste projeclo existent 
algumas outras disposifOes que os nobres senadores laxao 
de estranbas; mas eu Hies pedirei que se dignem do rcver 
a nossa legislacao financeira, e quo me digao qirtil 6 o mi- 
nisterio, nao digo de todos, do partido liberal, a que os 
nobres senadores dizem pertencer, qual e a lei de orca- 
mento desses ministerios que nao tivesse disposigOes se- 
melhanles a essas. 

0 Sr. visconde ub Jequitinhonha: — E creio quo 
V. Ex, tambem pertence ao partido liberal? 

0 Sr. presidente do conselho: — Nao sei se o bone 
Phrygio pertence a este ou aquelle , se pertence aos 
calvos ou aos que teem cabello (risadcts), mas o que 
afianco ^ quo o privilegio boje iutciro de possut—lo 6 ex- 
clusivo para cerlas cabegas. 

0 Sr. visconde de Jequitinhonha ; — Tambem e ver- 
dade  

0 Sr. Souza Franco; — Calvas ou cabelludas? 
0 Sr. presidente do conselho : — Creio quo mais cal- 

vas do que cabelludas, so nao calvas por fiira, ao menos 
calvas por dentro (Risadas.) 

0 Sr. Silveira da Motta ; — Calvas por dentro. 
0 Sr Vasconcellos : — E bom que Uiga isto, porque 

ha calvas por fdra. [llilaridadc.) 
0 Sr. Silveira da Motta; - li mesmo para me ex- 

cluir. V. Ex., como tem muito cabello.... 
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0 Sr. Vasconcelros : — Gracas a Deus. 
0 Sn. pbesidentb uo conseliio: — Sr. presidenle, 

sem examinar as leis anterioresa epoca de 1844, as rjuaes 
contecm materias identicas as disposicSes a que os nobres 
senadoresse referirao, se nao materias estranhas absola 
tamente, pediici ao nobre senador que veja a lei de 
1843, quo contem grandenumero de arligos addilivos, 
que contem muitas medidas relalivamenle a tribulos. 

Pcco ainda ao nobrc senador que veja a lei de 184o, 
feita a esforsos do partido liberal, quo contem medidas 
ainda de maior alcance, maior numero de autorisacoes, 
do que as dosie projecto. Lembre-se o nobre senador pela 
provincia do Para de que a lei de 1848, feita a seuses- 
foroos, o para a qual eu conlribui como membro da 
commissao de fazenda da camara dos deputados, con- 
tem grande numero de artigos addilivos; conte o numero 
das autorisacoes,examine a extensao dessas autorisacoes, 
e vera que os nobres senadores nao sao juslos quando 
aco'imao os outros por aquillo que olios mesmos (izerao. 
Seguem-se as leis do 1850; e dabi cm diante, salvo uma 
ou outra lei, esso e o modelo que nos fornore anossa le- 
gislacao financeira. 

« Mas, disse o nobre senador, ate sobre materias rela- 
tivas a guerra o projecto de lei actual contem medidas 
quo Ihe sao estranhas. » 

Sonhores, eu tomei aponlamcntos da legislacao ante- 
rior, que tarn hem se rescnto disso que os nobres se- i 
nadorcs aetualmente cbamao vicios. Na de 1845 vein 
disposicOes sobre a reforma da academia militar, sobre 
o ajudanta de ordens do ministerio da marinha e sobre o 
intendente. Na do 1848 ainda vem uma disposieao sobre 
a reforma dos corpos de saude da marinha e exercilo, 
sobre os official's de marinha emprcgados nas companhias 
de vaporos, sobre os offlciaes promovidos, paia que se j 
Ihes adiantassem soldos, suhre o asylo provisorio da 
marinha. Na do 1850 vfim disposicoos sobre eomedorias 
dos officiaes da armada, separatao do emprego de inspe 
ctor do arsenal das funccoes de capitao do potto da capi- 
tal, sobre a elevacao do numero dos conselheiros e vogaes 
do conseliio supremo militar; c no art. 10 | 4° da lei 
n. 586 autorisou-se a elevacao daforcado linba a 26.000 
pracas, o consignou-se a disposieao do que essas pracas 
podiao ser preenchidas por mcio de conlratos com estran- 
geiros, dando-se-lhes terras, etc. 

Jii ve, pois, u nobre senador que, se isto 6 vicio, nds 
nao fom'os os autores delle (apoiados); se isto e crime, 
mis nao somos os culpados; seguimos os docuraentos de 
autoridades respeitaveis, como o forao o Sr. visconde de 
Caravellas, o fallecido Saturnino do Souza e Oliveira, 
outros membros proeminentes do partido liberal de 1848, 
o nobre senador pelo Para e os seus companbeiros, a quern 
live a honra de sustentar. 

O Sn. Souza Franco; — A lei de 1848 nao foi pro- 
posta por mim. 

O Sr. PREsmENTE no conselho;— Muitas das medi- 
das forao propostas por mim, a pedido do nobre senador. 

0 Sr. Souza Franco: —Quando entrei para o minis- 
terio a lei de orcamcnto ja estavaem 3:' discussao. 

O Sr. presidente do conseliio:—O nobre senador 
nao propoz essa lei do orcamento ; mas a de 1858 a 1859 
foi propostapor S. Ex. como membro do gahinete de 4 
de mato, e contem os seguintes artigos: 11, 12, 13, 14, 
15, 16 com 14 paragrapbos, 17 com 7 paragraphos, 18, 
19' 20 21 22, 23 com G paragraphos, 24, 25 com 5 
paragraphos, 26, 27, v8, 29 com 14 paragraphos, 30, 
31,32,83, 34, etc. 

Accrescentemos agora mais alguraa cousa- aliim dessas 
disposicOes bavia a disposieao final, que punha em vigor 
todas as disposicOes das leis de orcamento antcriores quo 
nao versassem sobre receita e despeza, e para ahi erao 
cliamadas todas as autorisacoes anligas e modernas, 
o que dava uma verdadeira dictadura ao goyorno ; enlre- 
tanto que aetualmente em uma das disposicOes dos arti- 
gos addilivos so contem o seguinle; « Ficao cassadas. 
todas as disposicOes das leis anteriores que continhao au- 
torisacoes para clevar vencimentos, reformat'reparticoes, 
etc. • Note o nobre senador que uma destas disposicOes 
da lei de 1857 mandou quo a lei de orcamento entao em 
exercido fosse alterada, augmentando-se as despezas em 
dilTerenles arligos, de sorte que essa lei destruia logo a 
outra, alterava-se, afim de dar ao governo os meios que 
elle julgasse necessarios para desempenhar a sua missao. 
Alem disto, senbores, o nobre senador teve a sua dispo- 
sieao grande numero de credilos especiaes, ealguns delles 
indelinidos. 

Senbores, eu pedtrei aos nobres senadores que reparem 
quo todas essas observacoes se fazem quando estamos em 
opposicao; mas ellas cessaono momento em que subimos 
ao poder. E porque os nobres senadores neste momento 
podem dizer-me: 0 Yds nao fallastes ianto contra as auto- 
risacoes? . eu Ihes rosponderei: . Contra as autorisacoes 
indefinidas e contra aquellas quo existiao sempre em vi- 
gor, em consequencia do prcceilo do ultimo artigo da lei 
do orcamento" ; e e por esle motivo que no actual projecto 
de orcamento se resalviirao algumas das autorisacoes pas- 
sadas que cslavao em vigor e se declararao de uenhum 
efleilo todas aquellas que nao siio nolle mencionadas. 

Acode-me agora outra accusacao que nos faz a oppo- 
sicao Dizella: « E'uma dictadura. » Mas onde a dicta- 
dura? Na creacao do impostos sobre certas bases? Um 
delles ja era previsto por uma lei do tempo do nobre 
senador pela provincia do Para, e a autorisacao foi pro— 
rogada a sen pedido em uma lei posterior, fallo da im- 
posicao sobre as profissCes. 

Mas o nobre senador disse : « Estais enganado ; a fa* 
culdade era umeamonle paraalleraro imposto naquellas 
profissoes ou lojas que estavao sujeitas em vivtude do re- 
gulamento respective. » O nobre senador esqucce-se 
muito das cousas, e ba dedar-me licenca que Ihe avive a 
memoria. No regulamento re.spcclivo, creio que e de 1844, 
nao se mencionou as profissoes de corretor e de agente do 
leilao; cstas profiss5es tinbao um imposto de palenle dif- 
ferenlc do imposto de lojas, estabelecido pela lei de or- 
camento publicada em 1843 ; pareee que isto e evidente; 
tendo a autorisacao, como disse o nobre senador, sd- 
mente se referido a profissoes c lojas de que trata o re- 
gulamento respectivo, o nobic senador o que fez como mi- 
nislro? Pelos decretos ns. 2,145 f 2,146 do 10 de abril 
de 1858 taxou em virludc dessa autorisacao os corretores o 
os agentes de leilao como no circulo das profissoes ou 
lojas de quo trata o regulamento de 1844. l ogo, o 
nobre senador cntcn lia que a aWriiacSn conferida 
pela lei de 1855, e dopois prorogada pela lei de 1857, 
abrangia oulras profissoes que nao fossem aquellas do 
que tralava o regulamento do 1844, porque de outro 
modo nao poderiataxar eslas profissoes de correlores e de 
agentes dc leiloes em virtude daquella mcsma autonsa- 
cdo, que o nobre senador declara que esta restneta as 
prolissfles de que trata o cilado regulamento. 

E nem era outro o pensamenlo do nobre senador, at- 
tenlas as tradicdes que acbei no lliesouro. O nobre 
senador entendia que esse imposto era imposto dc pro- 
fissao, e differentcs ordens no lliesouro existem que tralao 
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do imposto de lojas como imposto sobre as profissoes; 
suas disposicoes estao ainda hoje em vigor, e teem sido 
sempresanccionadas pelo corpo legislalivo, porquenaoas 
tem alterado. 

Mas e o estribilho de que usao os cantores das diffe- 
renles rcunioes populates que teem havido em certas fre- 
guezias da cflrle, d o estribilho de que lancou mao o 
nobre senadorneste recinto ; « Vos quereis muito, que- 
reis oppnmir o povo; vao-se lancar tributes sobre todas 
as profissoes, sobre todas as industrias, e ai do povo 1 » 
Os oradores (ainda ha poucosdiaseu tiveo transumpto de 
uma destas sessoes nocturnas) assim se exprimiao; e o 
nobre senador aqui com voz magoada deplorou que as 
costureiras (coiladas!) fossem victimas desseimpostu. 

0 Sr. Silveira da Motta :—Tem dd das costu- 
reiras... 

0 Sr. presidente do conselho : —Sr. presidente, as 
ideas do governo actual sao as mesmas que dominarao 
no tempo do nobre senador e do ministerio posterior a 
respeito desla maleria; e e uma das condicoes da lei e 
do arligo que se acha inscripto nesle projecto que as pro- 
fissoes que nao teem meios nao podem soffrer o imposto; 
6 um principio de legislagao financeira, e por ccrto pdde o 
nobre senador ficar persuadido de que as classes dos ope- 
rarios nao podem ser objeclo desse imposto sobre as pro- 
llssdes; e, quando se tiver de fazera conveniente tabella, 
se ha de ter em vista, nao sd a posigao dessas prolissdes, 
mas ainda o eslado actual do imperio. 

Eu crcio que o nobre senador, que os sous illustres 
amigos, devem abandonar esse trilho— 0 nobrj senador 
e seus amigos teem recursos bastantes para que despre- 
zem esses boatos, esses rumores, afim de chamar era 
roda de si grande quantidade dessa genie incredula e 
ignorante, que nao pdde ter outro juizo que nao seja 
um juizo de emprestimo, na phrase de Benlbam, gente de 
cuja credulidade abusao, tomando a posigao do conselhei- 
ros aquelles que se dizem mais amigos quando fdra de 
poder e que no poder sao os maiores inimigos dessas 
classes. (Apoiados.) 

Outro topico que nao posso deixar passar desaperce- 
bido e o relativo ao recrutamcnto a que se precede- 
Senbores, em 1848, quando o nobre senador estava no 
poder, quando tinbao logar as eleigoes das camaras mu- 
nicipaes, houve uma decisao do ministerio do imperio, 
de um dos nobres senadores actuaes, a qual se acha na 
collecgao desse anno, declarando que a lei de 1846 nao 
probibia o recrutamento senao nas eleigoes primarias 
para eleitores. 

0 Sr. Souza Franco: — Mas nao se mandou proceder 
a elle. 

0 Sr. presidente do conselho: — Entao nao houv0 

uma unica reclamagao, porque essa decisao era fundada 
na lei; e como hoje, sobre os mesmos principios dessa let, 
se nos quor formar uma accusagao, a cuja apresentagao os 
nobres senadores nao teem direito ? 

Senbores, quanto ao facto ainda a sem-razao appa- 
rece. Quaes sao os recrutados durante estes ultimos mezes? 
Apenas da provincia do Rio de Janeiro vierao 7; e, se 
fossem 12,14,16, poderiao servir de argumento? Quaes 
sao as tropellias dos recrutados nestes ultimos tempos? 
E, se istoe a verdade, para que esta celeuma, adrede le- 
vanlada, senao para capt-ir os animos desta gente incre- 
dula, que melhor fdra que encaminbassemos para os 
trabalhos da vida, nessa epoca que os nobres senadores 
chamao calaraitosa e afflictiva? Para que desvia-la de 
suas occupagoes diarias o chama-la para esse barulbo 

das desordens politicas, em que ella sempre perde e nada 
ganba (apoiados), em que serve sdmente de instrumento, 
porque, apenas langado naurna o volo para os que a alli- 
ciao, perde toda a sua forga, toda a sua gloria e toda 
a sua importancia? 

0 Sr. D. Manoel: — Isso e declaraagao cbocha, nao 
vale nada. 

0 Sr. presidente do conselho: — Niio e declama- 
f.ao, todos o sentem, depois de passada a epoca das elei- 
gfles, ou depois dos combates da rebelliao : ninguem se 
lembra do operario que prestou servigos, ninguem se 
lembra do operario que dcrramou seu sanguo era conse- 
quencia das illusoes, dos conselbciros que... 

0 Sr. D. Manoel : — Va a qucm toca a carapuga; 
por ahi ba quem a possa tomar. 

0 Sr. presidente do conselho: — chamaraopara 
o campo da dispula essa genie, que ignora e que por de- 
mais almeja a felicidade do paiz. 

0 Sr. D. Manoel : — Es'a talhaudo boas carapugas 
para as cabegas calvas e nao calvas. 

0 Sr. presidente do conselho:— Senbores, os ho- 
mens que querem a aura popular sao todos feilos da 
mesma massa; o processo & sempre o mosmo; os meios, 
os recursos, sao identicos, pertengao clles a esta ou 
liquella phalange: mas actualmente nds nao somos os 
quepromovem pormeio dessas illusoes, por meiodesses 
teraores contra os impostos, contra o recrutamento, essa 
celeuma que se tem lovantado. 

0 Sr. D. Manoel: — V. Ex. falla por experiencia 
propria. 

0 Sr. presidente do conselho: — Nunca conspirci. 
0 Sr. D. Manoel-—Nao sei. 
0 Sr. presidente do conselho: — Pois saiba. 
0 Sr. D. Manoel:—Nao meimporto com isso. 
0 Sr. presidente do conselho ;—Um nao sei, quando 

nao so tem fundamento, imporla umainjuria, e eu re- 
pillo-a, porque aquelles que me conbocem desde os pri- 
meiros dias de minba vida sabem que nao eslive nunca de 
outro lado que nao fosse o do governo e da ordem pu- 
blica. 

0 Sr. D. Manoel :—Eu sei la de sua vida.,. E' cousa 
que me da pouco que fazer. 

0 Sr. presidente do conselho:—0 meu nome 
nunca se registrou nessa pagina dourada da revolu(do, 
da rebelliao,-ou raesmo da conspiragao. 

0 Sr. D. Manoel:—Pois entao va a quem toca. 
0 Sr. presidente do conselho: — Nao me dirijo a 

ninguem; respondo aquillo que se me diz. 
0 Sr. D. Manoel:—Se nao sedirige a ninguem, nao 

sei para que serve isso; entio <5 declamagao. 
0 Sr. presidente do conselho: — Senbores, quando 

fallo nesta casa, e na presento occasiao, apresento factos, 
pelo menos sustenlo verdades quo estao no conceilo de 
todos, nao declamo; c o mesmo eu nao poderia dizer 
daquelles.dos meus adversarios quelevao longas boras a 
discorrer, sem apresenlar pelo menos uma idea ulil a 
adopta r-se. 

0 Sr. D. Manoel : — Havomos de ver isso logo. 
0 Sr Souza Franco: — Uontem levci mais tempo, 

porque V. Ex. me pediu isso para nao fallar. 
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0 Sn. presidente do coNSELBO ; — Nao me refiro a 
V. Ex.... 

0 Sa. D. Manobl; — E' amim... 
0 Sr. presidente do conselho:— ... Mas devo ex- 

plicar o quo se passou : o nobre senador estava fallando, 
e devia acabar doz minutos antes da bora.... 

0 Sr. Souza Franco; — Mcia bora. 

0 Sr. I). Manoel: - Eu, so tivesse o sou talenlo e 

saber, dtria muitacousa; niio o tenbo infelizmento... 

0 Sr. presidente do conselho;—0 nobre senador 
disse quo nao quoria quo se encerrasse a dicussao hon- 
tdtn; e cu disse enlao, a vista de algumas pessoas, que 
nesse caso continuasse ate dar a bora; assim como ante- 
bontom fallei ate depois da bora, uniramente para ter o 
gosto de ouvir o nobre senador, o que nao aconlecoria se 
se encerrasse a discussao. 

0 Sr. Socza Franco: —So fallei ate o fira da bora 
foi para salisfazcr a V. Ex. 

0 Sn. D. Manoel:—E' quem nos quer ensinar... So 
elle tern iddas ; os mais fallao por fallar; e aqui o paler 
palraius. 

0 Sr. presidente no conselho;—Fclizmente o se- 
nado sabo o conlrario. 

0 Sr. I). Manoel: —Sabe... sabo... eslou aqui a dez 
annos, e nao a dez dias. 

0 Sn. presidente do conselho:—Nunca dou uma 
opiniao de maneira dogmatioa. 

0 Sr. D. Manoel :—Dou eu; dao todos que estudao, 
fundando-se nos aulores e escriptores. 

0 Sr. presidente do conselho; - Sigoo exemplo dos 

grandes homons... 

0 Sr. D. Manoel: — Nao ba tal. 
0 Sr. presidente do conselho:—.... como Cicero e 

Franklin, que nunca usarao do palavras dogmalicas, mas 
sempre disserao: « Parece-me. » 

0 Sn. D. Manoel : — Duvido que seja capaz de pro- 
var isso. 

0 Sr. presidente do conselho : — A respcito de Cr 
cero, olio era taxado de usar sempre da palavra —pa- 
roce-me. 

0 Sr. D. Manoel . — Isso d uma historia; nao d ca- 
paz de provar. 

0 Sr. presidente do conselho: — Note o senadoque 
nesto momento o nobre senador me accusava de querer 
aqui dar regras, e agora elle proprio nega ale aquillo que 
d conbecido por todos, nega quo Cicero usasse dessaex- 
pressao, quo d rcpctida por todos e ate foi objeclo de cen- 
sura... 

0 Sn. D. Manoel:— Talvez me do logo ao trabalbo 
do ler a vida do Cicero, quo lenho em casa muito bem 
cscripta. 

0 Sn. presidente do conselho :— Eu digo aquillo 
quo tenbo lido.o o nobre senador aindavai ler. (Itisadas.) 

0 Sr. D. Manoel :— Ja 11, vou verificar. 
0 Sr presidente do conselho:—Lembro-me a res- 

pcito disto o que me succedeu quando esludante. Na ci- 

dade do Recife fui atacado de uma molestia, e ohamei um 
medico, que boje occupa uma posicao em um dos nossos 
corpos deempregados publicos; elle me viu, e, depois 
de examinar-me, disse: ^ Eu tenbo um tivro em casa, 
e vou yer qual 6 sua molestia. » E' o mesmo que acon- 
tece ao nobre senador. (Risadas.) 

0 Sr. D. Manoel :—Vadizendo: hei de fallar logo 
se Deus quizer. 

0 Sr. presidente do conselho;—Sei que o nobre 
senador lem lido muito. 

0 Sn. D. Manoel: — Tenbo lido muito mais do que 
o nobre senador; tenbo mais idade, o ba muitos annos 
que leio e esludo. 

0 Sr. presidente do conselho ; — Ninguem nega 
isso. 0 nobre senador ba de permiltir que eu faca algu- 
mas obseivacoes sobre o que disse de offensivo ao orador. 

0 Sn. D. Manoel;—0 senhor foi quem disse quo 
eu nao digo senao palavras sem ideas. 

0 Sn. presidente do conselho;—Fallo em geral 
daopposicao, como o nobre senador falla do ministerio ; 
estamos no nosso direito. 

0 Sn. D. Manoel: — Felizmenle tenbo para quem 
appellar. 

0 Sr. presidente do conselho: — 0 conceito decada 
um quando os partidos sao divididos c1 sempre eivado de 
espirito de partido. 

0 Sr. D. Manoel: — Talento e saber... 
0 Sr. presidente do conselho: — Pois olbe, em ma- 

leria de conhecimentos sou o primeiro a confessor que sou 
o mais humilde senador. 

0 Sr. D. Manoel : — Nao digo isso. 

0 Sr. presidente do conselho: —E'rainha obrigagao 
dize-lo. 

0 Sr. D. Manoel .— Nao d tal obrigagao; nao sediz 
nada. 

0 Sn. Silveira da Motta: —0 melhor sempre 6 nao 
dizer nada. 

0 Sn. presidente do conselho: — Mas eu entendo 
que devo seguir o contrario. 

0 Sr. D. Manoel {dirigindo-se ao Sr. Silveira da 
Motla): — V. Ex. tambem falla aqui como mestre; ate 
o ar, o accionado.... 

0 Sn. Silveira da Motta: — Eu fallo sempre com 
muito medo. 

0 Sr. presidente do conselho: — 0 nobre senador 
pelo Para me pediu uma demonstragao dos saques tornados 
desde agosto do anno proximo passado atd o presento. 
Eu posso satisfaze-lo de dous modos: ou mandando ao 
nobre senador esta relagao, ou lendo-a ao senado. 

0 Sr. Souza Franco : — L4a, e depois mande. 
0 Sr. presidente do conselho: — Vou satisfazer ao 

nobre senador em ambas as paries. Esta lista abrange 
o mez de julho de 1859. 

Quando enlrei para o ministerio havia necessidt.de da 
passagem de perto de 409,000; librasesterlinas lomei todas 

89 
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as disposicoes necessarias para a effectuar; (Jendo) Os 
saques fdiao tornados do seguintes modo : 

1859 

Julho. — Em Pernambuco £ 5,000 a 25 b 
Agosto — Ni Bahia <t 10,000 23 

ft — Dito « 4,0(0 25 >; 
Setem. — No thesouro « 100,000 24 % 

« — Dito « 11,000 25 U 
« — Dito « 112,000 25 
« — Dito « 120,000 2o ■?(, 

Outub. — Na Bahia a 6,000 25 14 
Novem — No thesouro « 8,000 26 !f 

« — Na Bahia a 12,000 25 
Dezem. — No thesouro « 41,666,13, 4 • 25 '4 

« 50,000 « 25 
50,000 « 24 3i 
16,000 " 25 % 

• 20,000 « 24 ?£ 
8,000 • 25 
9,000 « 25 'A 

20,000 « 25 
« 335,000 i 25 % 

« 173,000 • 2514 

£ 1,112.666,13.14 

1860 

Janeiro.—Dito 
Fever. — Dito 

« — Na Bahia 
Marco. — No thesouro 

« — Na Bahia 
« — Dito 

Abrii. —No thesouro 
Julho. — Dito 

« — Dito 

Total 

A despeza com a pt ssagcm desses fundos, em con- 
sequencia das differencas de .cambio , imnortou em 
G12.'995^769. 

Alem dessa importancia o governo tinba tarabem em 
maos dos agenles a sommade 100,000 libras esterlinas, 
resto do empreslimo a companhia de Pernambuco que 
foi aqui pago ao procurador da mesma companhia ao 
cambio do dia. 

O nobre senador fez hontem uma observacao cuja res- 
posta se dignara de ouvir, porque se conl6m nas suas 
proprias palavras. 

Disse o nobre senador que, tendo-se creado, on man- 
dado alterar impostos pelos artigos additives para fazer-se 
face ao deficit, era obrigacao avaliar a importancia do 
producto desses impostos e considera-la no orfamento 
por consequencia; e que, em vez de 46:659,5631, se de- 
via aecrescentar a quanlia que se computasse poderem 
produzir os novos impostos. 

Sr. presidente, antes de tudo direi ao nobre senador 
que nao se pode ainda, por fatta de bases, coraputar qual 
sera o producto dessa elevacao de impostos. Todo e 
qnalquer calculo que se faca, nem pdde ser por appro- 
ximacao, hJ de ser a esmo. Por exemplo, no imposto 
addicional sobre a importacao, que deveser de 2 a 5n; 
conforme a qualidade das mercadorias e sua taxa actual' 
como e que se pode computar quando ainda se, tern do 
lever a tarifa e verificar quaes sao as mercadorias que 
podem soffrer o imposto na razao de 2%, e as que podem 
sonre-lo na razao de 5%? 

0 Sr. visconde de Itaborahy: — Apoiado. 
0 Sr. presidente do conselho: — De passa'mm di- 

rei que o governo nao pretende elevar o imposto nem ao 
menos na razao de2% noarligo comestiveis.... 

0 Sn. visconde de Itaborahy:—Apoiado. 
0 Sr. presidente do conselho:—....do consumo 

das classes operarias, quer da agricultura, quer das ar- 

tes e manufacturas. Por consequencia, esse imposto addi- 
cional depende da revisao da tarifa no sentido em que 
acabo de fallar, e so entao d que se podera determinar o 
quantum. 

0 nobre senador o calculou em 5,000:000$ annuaes, e 
eu creio que serei muito feliz se puder obter 3,000:000$; 
o so poderei obter este resullado no anno llnanceiro 
do 1861 a 1862, porque no exercicio actual, que lem de 
lindar-se no ultimo dejunho de 1861, nao poderei obter 
senao o producto de um semestre, se o obliver. 

Agora observarei ao nobre senador que eu lenho au- 
torisacao para essa elevacao ate apassagem destalei, por- 
que um artigo della cassa uma aulorisacao pela qual eu 
podia modihear a tarifa : entrelanto pedi ao corpo legis- 
lative que meautorisasse parafazer essa elevacao, dando 
assim mais uma provadaqqelles priheipios pormim sus- 
tentados nesta camara: dim esta prova quandoassim pro- 
cedo^ e ainda mais quando, com aulorisacao para elovar 
os vcncimentos dos empregados das differontes reparticOes 
que foruo rcformadas duranle o actual ministerio, eu su- 
jeitei as labellas respectivas a approvacao do corpo Icis- 
lativo. 0 

0 imposto de 2 0/0 sobre a exportafao 4 aquolle que se 
pode computar; mas esse tem variado de 1,6< 0:000$ a 
2,000:000$ e ainda pudo variar. O imposto sobre o sello 
larnbem nao se pdde bem compular ousc secomputar e a 
esmo. 0 imposto de profissOes ainda duvido, Sr. presi- 
dente, que se possa obter no anno financeiro correnle a sua 
refoima , 4 uma materia muito delicada, a respeito da 
qual 4 precise consullar muitos inleresses, organisar a 
tabella de modo quo nao possa sobrecarregar muito a essas 
industrias e profissoes que jase acbao laxadas. 

Mas o nobre senador deu mcsmo no sen discurso a res- 
pOsta a esta objeccao quando disse: « Se o deficit nao tem 
do ser real, onlao orce-se areceita devidamenle ; e, se se 
receia que o otcamonto appareca com deficit, lique o go- 
verno munido dos meios do suppri-lo. » Pois este e que 
4 o caso; conhece-se o deficit e da -so ao governo os meios 
de suj pri-lo. Quaes sao os meios? Sao cstes quo conlc-cm 
os artigos addilivos. 

Vamos a oulra questao, suscilada polo nobre senador. 
Disse elle : « Se conliais nas vossas medidas relativa- 
mente aos bancos, como desconfiais do futuro? » Sr. 
presidente, eu nao sigo o systema daquellos que consi- 
derao que as medidas relalivas a bancos sao a panacea 
para curar tolas as chagas que sente o corpo social. As 
medidas sobre os bancos podem por um paradeiro ao 
dosregramento das emissoes,podem regular esses cslabc- 
lecimentos, podem colloca-los cm um pe convonierito 
para fazerem o scrvico que se devo espcrar dellos ; mas 
podem tacs medidas ter uma inlluonda directa sobro a 
receita do estado ? Podem ter uma immediala influencia, 
podem actuar directamento sobre a nossa produccao, quo 
so resento de lantos obstaculos, e que se acha lutando 
principalmente com a escassez do bracos ? De certo quo 
nao. 

Mas, senbores, do facto de nos considerarmos a exis- 
tencia de um deficit ainda em 1861 para 1862, node 
deduzir-se que consideramos esse anno ainda em cir- 
cumstancias tao afflictivas como as actuaes? Conforme 
as teis que regulao a organisacao dos orcamcnlos, o 
thesouro tem obrigaciio, c tambem 4 lei de prudencia, 
do calcular a receita futura pclo termo mtdio dos tros 
nltimos annos. E' lei de prudencia, disse eu, porque, 
assim como se pode dar uma collieita feliz, tambem no 
mcsmo anno pode o paiz ser victima de alguns males 
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quo neutralisom os efTeitos desse grande recurso; a peste, 
a fomo, podem aclnar sobre esse estado. 

Mas para quu liavcmos de dizer quo nossa colheila i 
telicissima ? 

0 Sr. visconde de Itaborahy : —Apoiado. 
0 Sh. presidentb do aoNSELiio; —A colheila do cafe 

quo nos inspirava grande esperanca, n6s a vomos aquem 
dcssa esperauca pot eiTeito da'estagao. 

0 Sr. 1). Manoel : — Autda d boa. 
0 Sit. rnESiDENTE no conselho: — Mas quanto a co- 

lheila dos outros ramos de nossa agricullura, a lavoura 
dacanna, adoalgodao, etc., lodos sabem que 4 infeliz, 
e ainda para o anno nao sei se sera melhor do que aclual- 
menlo. {Apoiados.) 

Senboros, soria loucura por certo basear o orcamenlo 
sobre essas circumstancias inteiramente falliveis, assim 
como soria um vicio no orgamenlo seguir-se a regra que 
aqui foi estabolecida polos bonrados membros dropposi- 
C-ao, de quo se dove calcular o dispendio com os emprcga- 
dos, nao pelo numero docrelado, mas pelo nuraero dos lo- 
garos quo oslrverem provxdos, como se se pudessecom- 
putar do antomao o quo daqui a dous annos e meio pdde 
porvontura dar-so. Uesle facto se resentem muilos dos or- 
camenlos antigos, de sorle quo erao precisos creditos sup- 
plomentarcs a cada passo, a cada bora, porque nao se 
computava a despcza conforme o docretado, massegundo 
probabilidades inleiramente aeroas, sem base alguma. 

« Consideramos afflictivas as circumstancias do cxer- 
cicio do 18GI a 18G3, disse o nobre senador, porque que- 
remos elevacao deimpostos para essaanno, nao obsiante 
sor prospera a colheita do cafe.» Mas, como ja fiz ver em 
uma das sessOes passadas, o nobre senador da annas conlra 
si, quando, avaliitndo o deficit desles ullimos annos era 
18,000:000^, revelou queo producto dos novos impos- 
tos nao pdde cbegar senao ao algarismo de li',000-000g; 
e note-so quo o nobre senador nao computou o pa- 
gamento da drvida que dove venrer-se em maiode 18G2. 
Estes dados offerccidos pelo nobre senador sao uma res- 
posla sufficiento as suas obsorvafoes. 

So a elevacao deSses impostos nao pOde produzir mais 
do 10,000:000^ ( se produzir), e se o deficit se avalia 
era 18,000:000)) ( o que nao pode ser cxacto ), o resul- 
tado qual 6 ? E' quo lodos esses rocursos do exercicio 
do 18(11 a 1863 serao apenas sulll ienles, se o forem, 
para fazer face aos empenbos conlrabidos auleriormente, 
ao deficit existente. 

E' por isso, Sr. presidenle, que o artigo respeclivo 
manda quo esses impostos scjao sdmenle cobrados ate 
o anno dosta lei, porque sao sacriflcios indispensaveis, 
mas quo devem ser unicamenle os sullicientes para raatar 
o deficit c nao para as despezas ordinarias; e isto de- 
monstra que nds teraos confianfa no futuro e tomamos 
a peito manter debaixo de devida regra o systema dos 
nossos ftnancoiros. 

0 nobre senador disse ; « Vus estais porsuadidos de 
que as circumstancias do anno de 1861 a 1863 serao 
aflTclivas, porque a escola restrictiva, com as suas me- 
didas collocou o paiz em taes circumstancias. » Por sera 
duvida o nobre senador nao se lembrou das rellexues que 
em cutra opoca fazia, quando em oppesicao na camara 
dos deputados, e creio que aqui no senado. Vivia 
no poder ossa escola restrictiva, e durante a sua admi- 
nistragao as rondas forao pro>ressivamente augmon- 
lando. (Apoiados.) 

Dizia o nobre senador como depulado : « Isto e devido 
ao calor o 4 bumidade.» Agora que nds lutamos com um 

deficit, que pedrmos providencias para pdr-lbe um para- 
deiro, diz o nobre senador : « E' em consequencia das 
raedidas restriclivas desta escola. » E quando se falla do 
ministerio de 4 de maio, do tempo de sua rmssao, quando 
se moslra que a receila principiou a declinar deste 
tempo... 

0 Sr. visconde de Adaete : — Apoiado. 
0 Sr. presidbnte do conseluo : — ... entao o nobre 

senador diz: « Tifthatnos contra nds em primeiro logar 
a crise, em segundo pequena safra, em terceiro prepara- 
tives de guerra. » 

A crise ? Todos sabem que no primeiro periodo de uma 
crise os seus desaslres nao podem ser conbecidos; uma 
actividade febril entao reina, procura-so ludo para esca- 
par deseus estragos; passado o primeiro periodo e que OS 
desaslres com o seu cortejo se desenhao ou se senlem, 
entao se manifestiio as quebras ate alii entretidas (apoia- 
dos)... 

0 Sr. Souza Franco : — Nao apoiado. 
0 Sr. presidentb do conseluo: — ... entao appa- 

recem todas as desgracas : isto e o que mostra a bistoria 
linanceira de lodos os paizes. 

0 Sr. Souza e Mello : — E' o que se yd cm toda 
a parlc. 

0 Sr. presidbnte do conseluo: —Senbores, o qu0 

a razao dicta e : se apparece a crise, se as difflculdades 
apparecem, se o commercio esmorece, se quebras se dao, 
se as ruinas de muitas forlunas sao a consequencia desse 
estado, como o seguinlo periodo nao se rcsenle de todos 
os elleitos da crise 1 como de momeuto, como se passas- 
semos uma pequena rrbeira, sabirraos da difficuldado 
e cbegarmos logo ao cmporio da riqueza, ao gozo de 
todas as vantagens de uma vida commercial regular ? 

Mas a safra? A safra foi pequena. E o periodo seguinte 
nao se resenliu do mesmo mal? Ainda hoje nos resenli- 
mos delle, e sd temos algumas esperangas para o anno 
civil futuro. 

E a guerra? Senbores, o nobre senador ainda hontem 
nos deu dados convenientes para assegurarmos que as 
despezas da guerra n:io influirao sobre isso, qumio em 
sua demonstracao fez figurar apenas como gasto cxtraor- 
dinario da guerra a quantia de 3,600:000)?. 

0 Sr. visconde de Itaborahy : —Apoiado, 
0 Sr. presidbnte do conseluo : - E nessa parte eu 

p diria a Deus que nao me desse em meu favor demons- 
tracdes taes, porque, quando se deraonstrava todo o zelo 
neste negocio, porque impor aria a guerra ou um grande 
desar ou uma grande vantagem para o imperio, o nobre 

1 senador disse que nds nos preparavamos apenas com 
• 3,600:0005, para ter um exercito do5,000 prafas,que de- 
; via ser augmentado atd 7,000, para mandarmos ao Para- 
; guay, aflm de combaler um exercito quo ss avaliava em 

13,000 ou 14,000 soldados: 3,600:000)) para tudo isso, 
i para todos os preparativos ! 
> Mas, senbores, o nobre senador me dira; « A princi- 

pal scena da guerra serifo as aguas destes grandes rios 
i que banhao o nosso terrilorio e o territono do Paraguay. 
3 Para abi entao convergiriao todos os esforcos do go- 
i verno. » E comeffeitose demonstrou que a este respeito 
i da de>peza foi grande. Mas, senbores, digamos a yer- 
• dade, se a despcza com a marinbafoi grande, a despeza 
- da guerra devia acompaniia-la ; 3,600:0005 era quan- 

to tao diminuta que nao poderia fornecer os recursos 
necessaries, nem ao menos para uma marcha. 0 nobre 
senador esta enganado, a despeza devia ser raaior, por- 
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que eu nao posso laxar de maneira alguma de pouco 
zeloso o ministro que dirigia essa reparticaofapoindos), 
ou essa despeza ficou a cargo do anno scguinte. 

Bern ; ja tralei da crise, mostrci que clla nao podia 
actuar sumente sobre o primeiro periodo, como demon- 
ira o nosso estado aclual.... 

0 Sk. visconde de Itaborahv : —Apoiado. 
0 Sr. presidente do coxseltio :— .... ja Iralci da 

deficiencia da colheita, que actua lambem sobre o presen- 
te; e, quanto 4 guerra, pergunto eu: 0 ministerio actual 
nao lem necessidade de precaver-se contra as probabili- 
dades de uma guerra, ou poreslc ou por aquelle moti- 
vo ? (Apoiados.) E essas circnmstancias que militarao 
certamente no tempo da administrafao do nobre senador 
nao militio actualmente ? 

0 nobre senador com a sua panacea se esquece de 
todas essas circumstaneias que devem ler cabimento em 
sens calcnlos, mas imagina que o credito, como o 
concebe, vem a seroparafuso de Archimedes, o ponto 
sobre o qual todo o systema flnanceiro roda; por con- 
sequencia, havendo grande abundancia de emissao de 
notas.... 

0 Sr. visconde de Itaroraiiv: — Apoiado. 
0 Sr. presidente docoxseuio:—.... havendo grande 

numero de bancos do emissao, ludo esta salvo, nao ba 
crise, nao ha guerra, nao ba falta de colheita, porque 
o nobre senador eonsidera bem ou mal quo uma nota na 
imporiancia de 1:000S, 2:0005 e 3:000) imioria capi- 
tal, sd pelo simples facto do sua existencia. Bem ve que 
destes principles as deducfOes saologicas, sao largas; mas 
creio que o principio sendo falso as deduccOes resen- 
lem-se do vicio desuaorigem. 

O Sr. Silveiha da Motta : — Dabi vem ludo. 
O Sr. Soi'za Franco : — Vem ludo porque o Sr. mi- 

nistro s<5 enlra em generalidadcs. 
O Sr. presidente do conseuio : — E' sempre isto ; 

o nobre senador lem essa grande facilidade, cncontra em 
ludo que diz o sou adversano generalidadcs, porque elle 
e que esta no posilivismo; e eu confesso que o nobre se- 
nador foi sempre positivista  

O Sr. Soiza Franco:—MaonosenlidoqueV.Ex.quer. 
0 Sr. presidente do conseuio: - ... porque o nobre 

senador entende que accuraulando algarismos sobre alga- 
nsmos, fazendo urn amalgama de lodos elles, nos pOde 
convencer daquillo de que os proprios algarismos, os pro- 
pnos dados estatisticos, os proprios clementos apresenla- 
dosaocorpo legislativo, provao o conlrario. (Apoiados. 

sou para os seus successores. Isto nao (5 logico, toman- 
do-se dcslacados os dous factos e comparando-os ? 
E' assim que o nobre senador accusa os seus con- 
trarios. (Apoiados.) 

Mas esta accusacao, so alguom quizer scguir os do- 
cumentos do nobre senador, poderia tcr-lhe applicacao, 
porque o que 4 verdade e o scguinte: Em maio de 1857 
o nobre senador enlrou para a reparlicao da fazenda, e 
logo no fim do anno, como eu disse, appareceu a crise. 

O Sr. Soiza Franco:—No Brasil? 

A mim nao me engana, enganara a algum nosso collega 
que consider.! magnifico tudo quanto o nobre senador 
an, mas eu nao posso ter essa felicidade, que invejo sem 
duvida, mas as minbas faculJades nao chegao tao alto. 

Parece pois, senbores, que, semis seguissemosos prin- 
cipios do nobre senador, poderiamos fonnar contra elle 
uma accusacao muito mais logica, mnito mais forte e 
producente do que aquella que t ile nos faz. O nobre se- 

daas reur'T SCSl,i?l.e: ' Tom^o-,e agora estas medi- 
minuiu . aS' SU 3 eSCOla reslricllva. « a renda di- 

rit0 e.Sle P,inciPi0. facamos dellcaconve- 
=";a da apphcacao. Estavao as nossas financas em prospendade (apoiados,) havia urn saldo de onze mil 

e tamos contos ; o cambio estava llrme, ao par ; nao ha- 
via ense alguma, ao conlrario o credito e as induslrias 
m ao tornado grande elaslicidade, as eraprezas princi- 

pa men..,, Mal entrou o nobre senador, mal approvou os 

(n,?005' e,n 18d~' a crise appareceu, o cambio bai- , uas as cousas forao definhando, e o legado pas- 

0 Sr. presidente do conseuio:—O nobre senador 
ainda hontem disse quo a crise era cITeito.... 

O Sr. Silveira da Motta:— O elleito da escola rcs- 
tricla. 

0 Sr. presidente do conseuio ; — .... da escola 
reslrictiva, disse o nobre senador. 

O Sr. Socza Franco ; — A da escola reslrictiva e a 
do Brasil, a outra foi de fura. 

O Sr. presidente do conseuio : — Senbores, cora- 
parada a crise nas duas epocas, o resultado logico vem 
a ser cste pelo principio do nobre senador. 

O Sn. Silveira da Motta : — E o cambio ? 
O Sr. presidente do conseuio:—O cambio des" 

ceu, o cambio tern continuado mais on menos baixo at" 
o presentc, c cste facto teve origem no tempo do nobro 
senador; a renda escasscou no tempo do nobre sena- 
dor; a guerra appareceu no tempo do nobre senador' 
os nossos negocios externos nao caminliarao bem desde 
o tempo do ministerio do nobre senador; nos aceita- 
mos o estado actual tm consequencia dus negociacOes 
enlao liavidas e que nao forao levadas a eCTeito, dos tra- 
tados enlao cclebrados c que ainda nao forao appro- 
vados nom ratificados pclas potencias que os celebra- 
r3o. Ora, lodos esses factos com que lulamos nao datao 
de agora, datao do ministerio do nobre senador. Mas 
nao seria injusto querer eu accusar o nobre senador 
pelos clTeitos da crise, pclos eiTeitos da guerra, pelos 
elleitos da ma colbeila, pelos eiTeitos da baixa do cam- 
bio, unicamente porque isto se dcu no tempo do nobro 
senador ? Nao seria injusto que se attribuisse a seu 
systema todos esses males ? Eu nao Ihe fago essa 
imputatao. 

Eisaqui.Sr. presidente, a logica da opposigao; nao 
repara que nos podemos no combate ir pelos seus pro- 
prios fiosate o corarao ; e que seria mclbor que no com- 
bate do um homem professional com outro nao profes- 
sional, em uma discussao desta ordem, mis procurassc- 
mos elucidar a materia, ver o que era mellior para 
adoptarmos. Nao seria isto melhor do que procurarnios 
essas recriminagoes, do que procurarmos acoimar o 
proccdimenlo do tins por aquillo quo nao Hies perlence 
por factos allieios?Eu, Sr. presidente, tenlio-meadmirado; 
s6 considero elleito desta causa a posigao excepcionai 
do nobre senador, e csse desejo quo S. Ex. tern de 
querer immortalisar o seu nome por mcio de seus gran- 
des discursos... 

O Sn. Silveira da Motta: —Apoiado. 
O Sn. presidente do conseuio: — .... por meio dessa 

dedicagao que o nobre senador tern a lodos os seus prin- 
cipios e por essa virtude brilbanle que elle lem do sd 
considerar que i bom aquillo que elle faz. No entanto, 
ainda vou fazer uma observagao. 

Todas as cousas corriao bem alii dczembro de 1858; ba. 
via calore bumidade, grande uberdade; a crise nao pro- 
dnziu as circnmstancias allliclivas em quo nos achamos ; 
estavao na direcgao dos negocios publicos homens prove- 
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o procedimenlo do esudista 
abamloiia a nao do estado 

clos homens do prestigio, do grande nomcc do grande sa- 
bor ■' ascamaras preslsvao um grande aitoio, umapoiodc- 

' -o urn apoio palriolico : nesse estado nao sera por- 
ventura um perfeito crime ■ : ■ 
allo nestas circumstmcias 

loindos), fIue demmda os sous servicos, o sen zelo, e 
to" sera i'ndecoroso relirar-se ellc do inini<lerio dci- 

n' do a mSos inertes, a maos pouro apropriadas, a in- 
tid'l'i"cn'cias mediocres, a direceao dos negocios publicos, 

• r ei veiu clla cadr ncsto pobre senador, que, com- alo '1 ^ ^.niia a feliddade de reconbecer que 6 o ul- 
quanl IlOSgog lioirens publicos, nao pode todavia ler 
limo ' 0s —ja not)re opposifao o conceito de 

do a dita 
intelligen'f' 
Sr. P"""38 

nierecer 
perspiciz e traballiador ? Nao sera isto, 

sidenie, um dcsservi{0 ao paiz, dessemco quo 
^ ii'ne? Vds, que acima de tudo sois liomens, 

promover a fellcidade do paiz, rtualifico de crime! >o.s 
He.veis almejar e ijuo uo ^n(jonastes no momento era que elle esperava 

corno (Jpoiados.) E puniue o abandonasles? 

—■ ,r0 sei do Udos osmolivos;anho alguns dosque Eu aiiida_ 'rcaeSl oulros epbeineros, e o que i certo e que 
co referi'ao^ c,lUS0U a maior espcclatao a relirada dcsse 

tudo 
E 
sc refer 
no paiz .'""j,,,. devia lovar a nao do estadoa felizdestino. ministeno, comqUaito so repulem generabdades que nao 

®'aS •.v,.rdadi nuae crua, que nao pdde ser con- 
'■^^'''seiiso pelaslaxas de generalidades ou talvez de 

, r[(. relalivaa economia do minislerioaclual. Vatnos P a despeza votada para 1839 a 1860 

t-esSS**"' 

agra 
•rar . . „ banalidades 

effecluada, segundo se de- 
em ro, ate o prescnte e de 

Ha, con forme os dados que me forao 
foi d0 ^"escrii^1 rac50 do thesouro, ale o prescnte e de 
Pre"%di80«l5«-  39,94' j||loaqui,uinadiminui(,aode8,355:~53S320, 
prescntese e^ neste calculo a despeza feila com o pa- 
nao cntram j^sins. Deve baver afinal alguma dif- 
gainento r(jUe, mmo o nobre senador sabe, nunca 
forenfa. I' ^de-ss liijuidar tudo ; mas pelo inenos sao 
nesta oU os calculus que se podem actualmente 
cctes os . ]ia a despeza do pagaraento de deposilos, 
fazcr- 1':nlgo que a despeza reulizada ficara aquem 
foita a qual' J

rca do 5,000:o00S a (j,000:000S. 
da orpuda cl segllndij dados ale boje conhecidos, 

js'oste exe ua jmporlancia de 5,(571:710^909 ; 
houvera u?1., fora" applicados como supprimento os 

esse ^ losg a 1859, no valor de 4,270:oi7.,>'478, 
Waldos d® enas 11,11 deficit real do 1,401:3698131. 
^ ido aP ,-0 os dados, p6de-se dizer fjrovtsorios, 

i'g0' as na cpoca actual, dependendo tudo de 
0 sierio1 

restan® 
disP oS 

fifiuidaca" P°ar ao nobre senador que para essc deficit 
DcVO 'leC . 141,000 libras cslerlinas que o nobre 

conco^ 
senaJor tomou a 

como 

estrada de ferro de D. Pedro II, as 
sC coahece dos balancos quo tenho aqui 

■a crt Londres, forao applicadas as despe- 
r2 a 1858; bavendo al6m disto, segundo a 

185' .a jj mcz iie oulubro de 1859, nm deficit 
^•jlibra5 eslerlinas. Logo, bavendo deficit, 

. So."- '"..lo estas 140,000 libras eslerlinas, forao 
nccc^VV'ls despezas de 1857 a 1838. E a este 

pelas ditas 60,000 libras eslerlinas o quo o thesouro 
ignora.» 

Por consequencia, jd ve o nobre senador que o deficit 
lo anno que me pertence tern a sen cargo o pagamento 
de 140,600 libras cstcilinas, que ficou a cargo delle 
como divida fiui tuaule; e, pois, o deficit real, deduzido 
isso que pertence a este exercicio, d pouco mais de 
200:0008, conlribumdo para este resullado a maior 
economia possivel. 

Agora devo lambem nao esqtiecer o seguinte; no anno 
de 1837 a 1858 as gralificac&es... (Eu fallo nislo, porque 
o nobre senador admirou-se de qneduranle o tcrapo do 
sua missao houvesse tantas gratificac5es.) 

A gestao do nobre senador e de 1857 a 1858 e 1858 
a 1859. Em 1857 a 1858 as gratilicafues importarao 
em 49:8558330, e em 1858 a 1859 em 80:6ul8394. 
Agora, duranle o tempo em que sirvo, nao podendo 
logo de prumpto cortar por todas, porque era preciso 
antes exaimna-as, reduzi-las a 22:385,>i, bavendo por 
consequencia a economia de 58:2108394 sobre o ultimo 
anno. 

0 nobre senador insiste em que reduzamos a despeza, 
e eu Ibe tenho pedido que declare onde pole haver re- 
duccao. Eu tenho aqui arelatao de todos os augraentos; 
s.io servicos decretados; e,se o nobre senador quer, eu os 
aponlarei, alim de quo o nobre senador veja que nao e 
possivel cortar por essas despezas, como elle deseja. 
Tenho aqui os papeis, posso mostra-los ; mas o scnado ■ 
bade perniitlir que por brevidade eu nao lila o que ha a 
respeito de cada um dos ministerios. 

Agora consentira o nobre senador em que eu, ainda 
que perfuncloriamenle, porque nao 6 cousa que para 
mim tenba intercsse, Irate da parte relativa as despezas 
do anno de 1857 a 1858. 0 nobre senador disse que 
as suas despezas forao diminulas; mas, senhores, a des- 
peza votada para esse anno foi de 38,980:7388108, e 
a cITectuada de 47,145:0818088, que, em consequencia 
dos creditos especiaes, elevou-se a 51,755.6508906, 
tendo o nobre senador e seus rollegas aberto creditos na 
importancia de 9,801:9008345. Ja ve, pois, que e de 
cincoenla e um mil e Unlos contos a despeza de seu 
tempo, afdra as 140,000 libras esterlinas tomadas 
a estrada de ferro de U. Pedro II, que nao forao pagas. 

Ora, a despeza actualmente orcada e do 52,000:0008, 
porque exlinguirao-so todos os creditos especiaes pcla 
lei que actualmente se acha em discussao, e na qual se 
procurou computar as despezas creadas por esses cre- 
ditos especiaes. Isto i o que promelti ao senado, e creio 
ler cumprido, se nao cxactamenle, ao menos o mais ap- 
proximadamente possivel a verdade. 

Eu disse quo a renda no tempo do nobre senador 
principiou a diminuir, e e o que se vA da seguinte com- 
paracao dos balances ; (Undo) 

Ifrfos'sa ^ A* ri . _ i ' de zas 
con80.C84 

S8»riirn® 
nD|icadaf igrei o seguinte Irecho de uma infurmacao 

do ' 
aC®.ruII)p

re' ct(lcu 0 'hesouro das 200,000 libras 
• ^ i.-n o" tiii5a tornado a estrada de ferro 60,000 

n sSos ""gocios na praca deLondrcs: (Undo) 
0 nti10' 0hjervar que por ordem do 9 de 

jllO 
"a5w°'. w. h.- . csi®' con a mesma companlua reduzida a 

ficando assim a responsabilidade 

l"31"118 im Para cSltrlinas, no caso de que pcla casa Maua lie P3 

sc tenba ja credilado aeslrada de ferro 
1 4°'? He }*nel 

do U10 de 

1856-1857 
Importacao. .. 32,8"6;2G3.f294 
Despaeho ma- 

ntimo  
Exportacao... 
Interior  
t'eculiares do 

municipio... 
E xtra o rdina- 

ria  

249:413t5"3 
6,9lO;9!WT;9 
7,06o;737#at5 
1,531:15:^118 

512: 151075 

Depqsitos (li- 
quido)  

49,156 llimi 
2,016:93^115 

1857-1858 
32,2i3:399#155 

2'4:177^199 
6,661:891*219 
7,915:088*831 
1,74':G'8*764 

919 51 '*968 

49,747:007*187 
317:506*2:8 

51,2 3:352*839 50,064:513*435 

1858-1859 
28,998 083*142 

23 ,:41fi*]45 
7,374:119^908 
7,617:868*067 
1,571:917*549 

722:989*043 

46,565:398*914 
949:3134755 

47,51 J;707#669 

90 
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Ltrailando, porom, a comparafao (Jos primeiros sc- 
mestres Jos dous exercicios, durante os quaes o nobre 
senador dirigiu os nfigocios da fazenda, vfi-se quo no pri 
meiro semestre de 1858 a 1859 a renda de imporlacan 
diminuin, porque, sendo no primeiro sempstre do 1857 
a 1858 de 18,0931:262,S279, node l,s58 a 1859 foi 

havendo por consequencia unia 
differcnca conira de 1858 a 1859 de 3,816:8268521. 

0 Sa, Socza e Mello: — 0 nobre senador pelo Pard 
confunde o saldo da despeza com o saldo da receita. 

0 Sr. Souza Franco ; — Onde 6 isso do 18,000 0001! 
e 14,000:0008 5" 

O Sr. presidente DO conselho: —Eu digo _ -  — nu ui^u quo " 
renda de importarao do primeiro semestre do 1858 a 1859 

^>274:4358749 e a do primeiro semestro d 
' a 1858 de 18,091:2628270: portantu, tiuuve 

quanto a essas rendas no primeiro semestro de 1858 
a 1839 uma difforenja pelo menos de 3,816:8268521 
contra. No total da receita dos dous semestres corn- 
parados, inclusive depusitos, liouvo uma difierenQa de 
4.479:1758660 para menos em 1858 a 1859. 

^Por consequencia, parece que a bomba arrebentou nas 
maos do nobre senador; mas eu sou justo; niio foi falta 
de zelo do nobre senador, nem de ninguem; foi elfeilu da 
diminuii;ao de safra, de preparativos de guerra ede crise 
causas estas que teem infl udo ate o presente e ainda bao 
de influir talvez nos annos seguintes. 

Ora, etnqnanto a despeza do anno do 1858 a 1839, ja 
demonstrei que foi 52,415:5658405, e, emquanlo aos sal- 
dos, c essa uma questao que nao convem aprectar: sao 
elles re ursos de um anno, entrao nelle; a questao d 
avaliar sea despeza foi necessaria on nao. O nobre se- 
nador pela provincia do Rio de Janeiro e o proprio para 
ajustar estas contas com o nobre senador pelo Para 
porque ellas referein-se a dous ministenos em que os no 
bres senadores tomarao partc. 

O Sr. Socza e Mello.—Fomos socios..,, 
0 Sr. Socza Franco: — Socios que trabalhao para 

divorsos fins, nao e isto ? 
O Sr. PREstDBiNTE no conselho : — Mas o que 6 ver 

dade'e o segante; em 1856 a 1857 houve um saldo 
dos annos ameriores de 11,879:6178084. 

Ora, o nobre senador fez, pelos dados que entao teve 
o seguinte calculo ; . A escripturacao do tbesouro deu 
tanto de receita e tanto de despeza: logo, o saldo e tanlo . 
Mas, emquanto um exercicio nao se liquida, tudo o nue 
consta do tbesouro nao pdde ser exacto, nem pdde ser 
mesmo approximadame te exacto, porque hs movimento 
de fundos, ha suppnmentos do exercicio, ha saques etc 
que tie vena ser liquidadus: por consequencia, estes dados 
nao podem ser exactos. Agora mesmo, se eu fosse a querer 
cxaminar o anno actual, chegaria a um resultado que 
ninguem pdde prever, porque a escripturacao nao pdde 
estar em dia, nem o tbesouro pole ter todos os dados 
vindos das provincias, de Londres, de tolas as partes 
Por consequencia, as bases em que o nobre senador fun- 
dou sen calculo sao defectivas; o saldo sd pdde ser co- 
nhecido como exacto depois da liquidacao e pe^os 
balancos. 

Eu ereio, portanto, que se reahzou aquillo que o nobre 
senador nao podia ter previsto. 

Sr. presidente, quaes as causas, mesmo eslranlias a es- 
tas apontadas pelo nubre senador, de crise, de ma colheita 
e de guerra, que produzirao desequilibrio entre a receita e 
a despeza ? Quaes as causas que produzirao a deficien- 
cia ou diminuicao de receita? Entre todas estas exis- 

tera tambem as seguintes: Pelo tratado do 4 de setembro 
dt'mus entr:|da hvre ao xarque da Banda Oriental: por consequencia, deve-se calcular com essa diminuicao 

pi'la reforma da lanfa operada pelo nobre senador polo 
1 ara. Eu nao posso deixar de dizer quo houve uma di- 
minuicao, nao digo agora so foi ou nao jusla a reforma • 
nu minha opmiao, em parto ella era justilicavel: houve' 
por consequencia, tambem estes dous fjctos que con- 
Inbuirao para esta diminuicao de receita, factos quo se 
danao com qu ilqner oiuru ministerio que puJcsse dis- 
por de sal dos, porque eu entendo que os saldos devom ser 
appltcados ou ao pagamento do divida ou ao allivio dos 
nnpostos. 

O Sr. yisconde de Itaborahy: — Apoiado. 
0 Sr. presidente DO conselho: — Porconsequeu- 

cia, tu nao posso senao louvar aquelle minislro queseguo 
um destes dous trilbos; mas o quo cu niio posso louvar 
equo so desconhecao as funtcs do descrescimenlo da renda 
que se quer juslificar em uma ^poca de decrescimento e 
carregar a rnao sobre os successores desta epoca, que nao 
tiverao parte alguma nos successos que delerminarao 
esso decrescimento. 

Sr. president?, cumpro-mo dar a explicacao de um 
aparte que Iioatem proferi Quandu o nobre senador polo 
1 ara dizia que tintiao-se contratado empreslimos com as 
republicas do Praia eu disso que os titulos desta Jivida 
nao exisliao no tbesouro. E' isto uma verdade : nds 
nao lemos esses titulos, porque apenas ha o prolocollo- 
mas nao ba outro tilulo senao elle. O prolocollo era a 
promessa; mas as despezas se flzerao; isto consta. Tra"o 
esta explicacao, porqueum nobie senador acudiu logo,ill- 
zendu quo era esse um caso melindroso. Eu me per- 
suadi cntao que se tratava de outro emprestimo quo se tem 
propalado que cxisliu: deste emprestimo no tbesouro 
nao ba vestigio algum, c portanto ti de crer que nao 
so deu. 

O Sr. visconde de Maranguafb Qual dos empres- 
limos ? 1 

0 Sr. presidente do conselho : — Estou fallando do 
emprestimo do 1858, sobre que ha creditos extraordina- 
"os ; digo que a respeito delle constao as despezas, com- 
quanto ainda nao hnja os titulos do divida, porque na- 
turalmente os prizes com que foi contratado esse empres- 
timo ainda nao os derao ; no tbesouro niio ronsta; foi pre- 
ctso que eu pedisso ao ministerio dos nogocios oslran^ei- 
ros, e esse mesmo ministerio dissc que nao tinha outro 
litulo mais do quo os protocollos. 

I'allou-se que bouve outro emprestimo; ou declaro que 
deste naoba o menor vestigio; se houve,foi supprido pelas 
despezas que corrfirao pela verba socrcla, e que niio po- 
demos conhecer; mas mesmo disto nao ha vestigios. J'or 
consequencia, pdde Hear o nobre senador tranquillisado, 
porque nao e real a noticia de outro emprestimo alem 
dos dous constantes dos dous decretos que abrirao cre- 
ditos exlraordinarios para empreslimos a Confederacao 
Angentina c a Banda Oriental. Por consequencia, nao hi 
"a de melindroso nesteponto,porque o prolocollo cxiste, e devem exislir naturalmeuto os documentos da despeza ; 
o^que nao ha unicamente sao os titulos, e esses titulos 
sao necessarios para a matricula desta divida ou assenta- 
niBnto do ihesouro. 

A isto e que mo referia ; nao live intencao de procu- 
rer alludir a esso outro emprestimo, cuja realidade nin- 
guem pdde demon strar, e creio mesmo que nunca exisliu. 

Raosei se mo eseaparia algum ponlo a que nao res- 
pondesse. Pcdirei, ponini.aos nobres senadores que acre- 
ditem que nao e por faltas de deferoncia 4s suas pessoas ; 
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mas sim porfjuo nosso monionto nao sei se existe algum 
ponto a rosponder. Em resump, Sr. presidrnte, nao po- 
derei deixardu attender a quo a nobre, opposipao deseja a 
passagem da lei actual; mas desse facto nan se pude do- 
duzir razuo justa para o procedimcnlo passado relativo a 
lei eleitoral, e ncm pdde liaver censura justa e fundada 
contra o procedimonto da nobre maioria. 

Scnbores, ba direito do declarar pcranle o parlamenlo. 
« N6s, minoria, nao bavernos de consenlir quo passe 
unia medida que a maioria julgue necessana » ? Creio 
quo nao ba esso direito; temos direito unicamente de dis- 
cutir; o, se esse facto irregular se da, a maioria, que nao 
p6do deixar do queror que uma medida quo julga ne- 
cessaria seja lei do paiz, niio pdde espacar o tempo das 
gessoes dosenado para dar expansao a n bre minoria, afim 
de quo discuta, e discuta amplamenle? Crcio quo sim, 
Faltava o tempo ; mas esse tempo faltava, porque pelo 
nosso regimentoelle 6 limitado acerlo uuuiero de boras; 
a nobro minoria queria disculir largamente; aliriu-se 
vaslo campo, e mats duas boras diarias se Ibe derao para 
disculir vastamente. Creio que antes fui uma medida de 
generosidado... 

0 Sr. Dias de Cahvalho: — 01) I que generosidade I 
0 Sr. presidente do cONSBLito : — ... do que de vio- 

lencia, como fui qualificada. 
0 Sr. D. Manoel : — E' o que disse o Sr. Souza 

Ramos: i5 junlara violencia o escarueo. 
0 Su. presidente do oonseliio: — Qnal foi 0 resul- 

lado? 0 rosulladofoi aquilloque era possivul imaginar ; 
a minoria relirou-se dadiscussao, mostrando que o seu 
Jim era apenas prolelar, o nao disculir. 

0 Sp.. Vasconcellos ; —Ainda mais isso— nao es- 
lao satisfeitus 1 

0 Sr. D. Manoel : - llavemos de rosponder « fa t>o 
sans dire. » 

0 Sr. presidente do conselho ; — Mas, perdio, reli- 
rou-se, porquo nilo queria disculir, mas sim demorar. 
(do Sr. Vasconcellos.) Nao sei se posso dirigir-me ao 
nobre scnador, que uma on oulra vez tern sido parco. 
Eu creio que fui uma medida pela qua! fornecia a 
maioria o tempo neressario para que a nobre minoria dis- 
corrcsse longamente, moslrasse ao paiz se a reforma era 
justa ou injusta. Agora a minoria toma parte nas discus- 
soes ; c ou Ihc louvo isto, porque urn partido que sahe 
do parlaraento,abandona as discussdes, uma minoria que 
assim precede, nao pddo deixar de ser consurada. 

O.Sn. R. Manoel: — V. Ex. 6 quo fugia algumas 
vezes desta casa. 

0 Sr. presidente do conselho:—Eu,comominislro, 
fujo da discussao ? 

0 Sr. 1). Manoel : — Era opposicionista. 
0 Sr. presidente do conselho : — Nao, senhor. 
0 Sr. D. Manoel: — Pensa quo eu nao tinha olbos 

nosto tempo? Erao optimos. 
0 Sr. presidente do conselho; — Quando pertenci 

ii ogposicao aqnioraeusd. 
0 Sr. D. Manoel:—Abl como esla esquecido! 
0 Sr. presidente do conselho. — 0 anno passado 

nao portenda a opposi<;ao, sempreestive presente. 
0 Sr. Dias de Carvalho; — V. Ex. era da maioria ? 
0 Sr. presidente do conselho ; — Yotei sempreem 

todas as qncstOes com a maioria. 

0 Sr. Dias de Carvalho:—Assim como nos temos 
votado pelus leisde lixafao de forfas, pelas lois do orca- 
mento, etc. 

0 Sr. presidente do conselho;—0 nobre seria- 
dor me perdoara, eu nunca fui litigioso. 

0 Sr. D. Manoel ; — Hei de entrar ncsta questao. 
0 Sr.. Souza Franco: — E preciso disculir esle ponto; 

eu nao dou por liquido que V. Ex. nunca fosse litigioso- 

0 Sr. presidente do conselho ; — Eu, se fosse liti- 
gioso, nunca quereria que o nobre senador fosse meu 
advogado ; teria rainba causa como perdida, porque o 
nibre senador sempre conla com juizes cerios, quo sao 
os nobres membrus da minoria, que sempro Ibe dao o seu 
amen, c eu nao quero a nobre minoria para meu juiz. 

0 Sr. Souza Franco : —Sobre este ponto havemos de 
discutir alguma cousa. 

0 Sr. Silveira da Motta Da de ser uma discussao 
muito cunosa... 

0 SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA : - Sr.pre- 
sidente, estou convcncido de que, com as poucas palavras 
que vou proterir perante o senado relativamente ao onja- 
mcnto da receila, nao farei opposicao ao governo, nao 
poiei um graodc area na marcha adminislraliva do actual 
ministeno. 0 men fim unico (5 satisfazer alguns escru- 
pulos de consciencia quo nutro relativamente ao estado 
em que sc acha o nosso paiz pelo que respcita d receila 
publica. 

Tenbo prestado a maior attencao aos discursos proferi- 
dos pelo nobre ministro da fazenda presblento do conse- 
lho; igual atlengao tenbo prestado aos discursos proferi- 
dos pelo illustro chefc da opposicao, ex-ministro igual- 
mente da fazenda, e ainda me nao lenbo podido demovcr 
de uma idea que mo parece flxa. 

Tenbo estudado a marcha da administracao dc finan- 
fas no nosso paiz desde largo tempo; tenbo lido os icla- 
torios dosnobres minislros que mais tempo durarao nessa 
repartigao: illustrados como sao todos elles, ainda me 
nao convencerao de que no nosso paiz teem bavido mais do 
quo bons ministros do tbesouro.mas ainda nao houvc uni 
bom ministro da fazenda. Algumas vezes teem algnns 
nobres minislros da fazenda procurado satisfazcr sens de- 
veres relativamente a parte propria da fazenda, mas lem 
sido isto tao perfuuctoriamenle, tao ligeiramento-conse- 
bido, que at6 hoje quasi que se pdde aflirniar que nao 
temos tido um ministro da fazenda,mas optimos, mas cx- 
cellontes, magnificos ministros do thesouro. 

Esta distinccao importante, feila pelo primeiro impe- 
rador dos fraocezcs nomeando um ministro da fazenda e 
oulro do thesouro, parece que tambem se aciia concebi a 
ou incluida no nosso systema. Sao os ministros da a- 
zenda no nosso paiz presidenles do thesouro, imitnao-ie 
mais, e so trabalbao para salisfazer as obrigacoes do mi- 
nislros do thesouro, o o ministerioda fazenda corre com- 
pletamente a revelia. E o que e mais, senboros, & que 
nao se pddo atribuir essa revelia a falta de tempo, por- 
que, se as questOes incumbidas aos ministros da fazenda 
necessilao de tempo, do esludo aturado e demuita obser- 
vacao e experiencia, nds os temos tido quo teem dorado 
nessa pasta cinco annos, e esses nao sahirao da regra 
eeral. , 

E se acaso eu estou cm erro, se faco apenas uma de- 
clam'acao, acha-se na casa o nobro ex-ministro a quern 
morefiro; elle que nos prove ocontrario. E' meu dever 
desenvolver as razues que tenbo para mostrar que temos 
tido ministros do thesouro, e nao ministros da fazenda, e 
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o nobre senaJor dira se porventura com juslica deve ser 
nesta lista incluido, ou se deve ser della exceptuado. 

0 Sr. visconde de Itaborahy : — Devo ser exce- 
ptudo, porque nem fuibom minis'ro da fazenda, nem bom 
ministro do thesoaro. 

0 Sr. tiscosde oe Jeqbitinhonha ; — Nao eston dis- 
poslo hoje a admiltir resposta ao meu discurso por apar- 
tes: apenas tomarci em considcrayao alcum que me 
pareca digno disso; nao inlerromperei o fio daquillo 
que tenho de dizer; pouco servira, conconlo, e o sera 
apenas para que o senado forme o juizo que deve for- 
mar das opiuiocs do orador que tern neste momenlo a 
honra de dirigir-lhe a palavra na quadra em que nus nos 
achamos, quadra complelamente excepcional e desani- 
madora. 

Disse eu, Sr. presidents, que tinhamos lido ministros 
do thesouro, e que nao tinhamos ainda tido um sd mi- 
nistro da fazenda. 

Senhores, ao ministro do thesouro compete arrecadar 
bem, fiscalisar melhor e pagar as contas que forem legal- 
mente ordenadas: ao ministro da fazenda importa tomar 
em consideracao as grandes questdes financeiras, de modo 
lal que seja elle o que conduza, por assim dizer, o paiz 
a esse augmento de produccao e formacao do capital, 
sem o que nao i possivel crearmos a riqneza publica. 

Abandonado este systema, poslos de parte estes cuida- 
dos, as crises bao de apparecer, a renda ha de lornar se 
deficienle, os deficits bao de alropellur o thesouro: o 
commercio definbado, a induslria sem acorocoamento e 
animafao, qual sera a sorte do paiz? Esta que nds 
actualmente enchergamos, esta que tristcmente observa- 
mos e lastimamos. 

Observa-sc, Sr. piesidente, que lem versado a discus- 
sao deste importantissimo objecto sobre se vds gastasles 
raais do que eu, se gastasles os saldos que vos deixei ou 
que vosdeixdrao; as despezas augmentarao, a fiscalisa- 
Cao parece que nao mereceu todo o zelo necessario do 
nobre ministro da fazenda, e, porlanto, como que nao 
operou no desenvolvimenlo da rcnda aquelle beneficio 
que se esperava; eis aqui, senhores, em que tem con- 
sistido (diga-o o senado) toda adiscussao do minislerio 
da receita do orcamenlol 

0 Sr. Vascoxcellos;—Recriminacdes sobre recri- 
minafues e o que tenho ouvido. 

0 Sr. viscoxde de Jeqditinhonha : — Recriminacdes 
injuriosas e iraproprias do senado; entretanto quo satis- 
fazera-se bem assim os odios e as rivahdades; mas de 
cerlo o paiz nao pode colher de tudo isto senao o desani- 
mo e a misoria. 

Senhores, aqui se disse, e eu aproveilo e.-la occasiao 
para pedir ao nobre senador pelo Rio de Janeiro, ex-mi- 
nistro dos negocios estrangeiros, que haja de explicar-nos 
o que aqui hontem se disse relativamente a um credito 
aberto para com seu produclo realizar-se um cmprestimo 
as republicas do sul. Se o nobre senador pelo Rio de 
Janeiro, a quern creio que me sera permittido chamar 
meu nobre amigo, liver a bondade de nao levar a mal 
esta minha inlerpellacao e inlerprelar bem o motivo 
por que a faco, pcco-lhe que nao deixe de dar algumas 
explicacoes a este respeito. 

0 Sr. viscoxde de Maraxguape;—Ja pedi a pa- 
lavra. 

0 Sr. viscoxde de Jeqcitixhonha: —Talvez o nobre 
-enador nil saiba, porque nao assisliu honl'm a discus- 
sao, que o senado flcou debaixo da impressao de que 
acerca do cmprego do producto deste credito, deda des- 

peza, nao havia tituloalgum no thesouro, nem na secre- 
lana dos negocios estrangeiros, poronde se pudesse pro- 
mover o pagamento dessa quantia. 

Eis-aqui, Sr. presidente, o modo por quo tem sido 
discutida a receita do orcamento 1 Nada mais se tem fei- 
to do que examinar se vds gastasles mais ou gastasles 
menosjeu gastei mais por taes e taes motivos I 0 mi- 
nislerio da fazenda nao lem sido disculido, e menos as 
razOes por que nos achamos natriste situacao actual. Nem 
o Sr. ministro da fazenda tem procurado mostrar os meios 
por elle empregados para obsta la ou diminuir-lhe oe 
effeitos. Parece que os nossos financeiros officiaes do 
nada disto cuidarao 1 0 que faz hoje o Sr. ministro da 
fazenda fizerao-o, por assim dizer, quasi todos os sens 
antecessores. Limitados a dar conla do producto maior 
ou menor dos impostos, do nada mais se occupavao : 
nada se eucontra ncsses relalorios que nao seja : • Os 
impostos de lal nalureza renderao lanto; podiao render 
tanlo;mas nao foi possivel; podiao render mais que o 
anno passado; este anno foi escassa a sua cifra; o com- 
mercio esta atrasadissimo, poriim 6 de crer que se acho 
para o anno seguinte em raelhorcs circumslancias; a in- 
duslria, essa nao lem prosperado, porque a siluacflo nao 
e feliz. • E, se eonsultarmos pnncipalmanle os relalo- 
rios tidos como relatorios-modelos, nao encomraremos 
desde a piiineira pagina ale a ultima uma sd dessas 
listas largas, um s6 desses pensamentos financeiros, um 
so desses esludos quo assignalao o esladista como digno 
de occupar a pasta que tem a seu cargo. 

Diz-se : « 0 commercio nao pmspera, a industria 
acha-se atrasada. » Mas qual a causa? 0 quo c que len- 
des feito para evitar esse mal ? Quaes as medidas, resul- 
lado de vossa cxperiencia ofilcial, quo deve adoplar o 
corpo legislalivo para conjurar esse cstado decousas? 

Lembro-me, por excmplo, que, Iralando-so dos impos- 
tos de cxporlacao, disse-sc : ■ E' urgente que os im- 
postos de cxporlacao vao sendo gradualmcnto diminui- 
dos ; mas ainda nao, porque tenho receio de que esta 
medida nSo produza seus elTeilos sem que va acotnpa- 
nhada de oulras, por isso que (diz o relatorio) as pro- 
vincias podem por sua pane ir augmcotando esses im- 
postos, e inulilisar assim o beneficio que a assembl^a 
geral prelende fazor a produccao do paiz. . Ora, Sr. pre- 
sidente, o que d quo se deveria esperar quo fosse pro- 
poslo nessa sessao, ou, o mais tardar, na do anno se- 
guinte, sendo o mosmo o ministro da fazenda? Que se 
cuidasse de fazer o beneficio a nossa agricultura, cuidan- 
do-se de roinediar o mal que poderia inutilisa-lo, isto e, 
que se cuidasse de inlerprelar o | 5° art. 10 do acto 
addicional ; que se pedisse ao corpo legislalivo a inler- 
pretacao autbentica dessc ixaragrapho.cujo prceeilo e tao 
ambiguo, tao vago, que nao da a administracao, nem 
da as camaras, um guia seguro, um liinilc, para poderem 
saber ate ondc vai a altribuicao das assembleas provin- 
ciacs de crear impostos o aid onde chega a altribuicao 
da assemblea geral quando se trala da maleria contri- 
buinle, sem o quo mal devem ir as liuancas do paiz. 
Pois bem, senhores; nala se propoz, nem se fez, nao sii 
nessa sessao, como na do anno seguinte ; e aid hoje nio 
tem apparecido um sd pensamento a esse respeito; e 
continuao aseousas cm nosso paiz nesse eslado de aban- 
dono, que nao d possivel quo tenha outra consequence 
senao a miscria publica. 

Outro exemplo. Tratando-sc da provincialisafio das 
notas, diz-se: « Nao so cumpriu esta autonsacSo por 
taes e taes inconvenicnles. • Mas as difilculdades 
eslao removidas ; uma sd medida nem neste relatorio. 



SESSAO EM i DE SETEMimO DE 1860 861 

ncm cm oulro, apparcce proposta ao corpo Icgislativo ; e 
csta marcba, Sr. prosidcnle, torn sido constantemente se- 
guida. 

Api-nas cm 1853 appareccu uma mcdida capital, im- 
porlanlissima, quo dennnciava no niinistcrio o pensa- 
mcnlodc qucrcr fazcralgumacousade notavcl,de grande, 
de estavel, relalivamentc ao nosso syslema inonela- 
rio. Com elTcilo fez ; crcou-so o Uanco do Brasil; mas 
sen proprio pai pouco tempo depots tralou dc estran- 
gular o lillio, c ainda lioje cmda que so por essa forma 
pdde salvar osystema monetario do nosso paiz I 

Senhores, mio c isso do lamentar? Nao 6 doloroso ao 
reprcscnlantc da narao, quo tern obrigacao rigorosa de 
cnidar dos intercsses do paiz, ver-se na necessidade de 
cettsurar pessoas a quem respeila e aquem presla gran- 
de vencragao? Mas ijue remedto ha? E preciso saliir- 
mos desta rotina, i preciso quc acabemos com csse sys- 
tcma, e preciso que os bomens deem todo o elasterio ao 
sou talonto c ao sou patriolismo, tS preciso arranca-los 
dessa lelbargia. E como faze-lo scnao ccnsurando-os? 

I)ir-sc-lia ou podera dizer alguem que lacs expressoes 
profcridas pelo visconde de Jcquilinbonba teem por fim 
magoar ou mortilicar alguem. NSo, senbores ; ellas teem 
por fim ttnico lirar o paiz dessa lelbargia, que nao pddc 
sor scnao a vespora do urn grande calaclisma. V. Ex. 
vcja, Sr. prcsidente, quo todas as grandes crises dos po- 
vos modentos teem sido produzidas jieloestado dc suas 
ftnancas. Ilojc appaieco a diminuiv&o da renda, ama- 
nbii vera o deficit, depois vem a cunlinuacao delle, epor 
fim as finances completameote arruinadas, acabailo o 
credilo, ludo cm confusao, a agricullura em miseria, o 
commerrio dosanimado As despezas do estado sao 
scmpro as mesmas pouco mais ou menos, porque ba 
despezas fixas ou perpeluas,que nao podem ser de forma 
alguma cortadas, altcradas; eslas deveui sor salisfetlas ; 
mas com que rendas? Nao 6 necessario que saiamos 
deste estado? iNao c preciso, naoe forcoso, que algumas 
vozes apparctao no senado para tirar o jiaiz dessc estado 
dc lelbargia, para cbarnar a atlencao dos humens pu- 
blicos, daquelles quo se iucuu.bcm das liuaiicas do jjaiz? 
Ficaremos completamente reduzidos a eslas cifras csle- 
reis, porque sd podem deixar dese-lo quando dirigidas 
por urn grande pousanmnlo, jicla illustracao vcrdadeira- 
inento finani 'na? I'dde-so |iorvenlura avaliar a bon- 
dadc dc umrca Iminisiracao porijue arrccadou dez e oatra 
arrecadou apenasnove? I'dde-seavaliara boudade de uma 
administ'racao porque,em vez de gastardez.gastouoiloou 
sele? Certamentc que nao. Pddeaconlecer queaquellaque 
mcnos gastou fizesse mais mal ao paiz do que aquella 
quo gastou mais; que Services importantes, necessidades 
imperiosas, deixas em de sersatisfeilos, ]mri|uc nao forao 
conhccidos, ou porque forao desprezados. E' ou nao esle 
o ficd, e ou nao csta a pe Ira de toque, quc deve servir 
para sc poder avaliar o quo fez o linanceiro, o quc det- 
xou de fazcr de bom ao paiz, sua boudade, sua illustra- 
cao, sua proficiencia? Cerlamcnte quo situ. 

Nota-se, Sr. presidente, i)ue o nobre senador pela 
provincia da Babia presidente do conselbo vai s"guindo 
csse mesmo tnlho. Para o provar leraos esse discurso 
do nobre senador, temos mais as suas proprias pdavras 
lioje publtcadas no jornal da casa. Bisse o nobre presi 
dente do conselbo. (IJ, ) 

0 nobre presidente do conselbo entendcu quecomesta 
resposla tinba.nao sd salisfeito o senado, como de mais a 
mais salisfeito a sua conscieucia 1 

Senbores, deverd ser asstrn feilo o juizo do senado? 
Nao p •ideser. En concordo cm que a paralysacao do com- 
mercio mio data desle minislerio; mas nao e do rigoroso 

dever deste niinistcrio cuidar de tirar o comraercio desle 
estado de paralysacao e propur as medidas que julga lu- 
dispensaveis para quc o commercio saia deste estado, que 
uao e senao symptoma de ruina, de miseria? Se as ou- 
tras administracoes nada fizerao, se nao cuidarao em sa- 
tisfazer essa grande necessidade publica, fica porvenlura 
isenlo de censura o nobre presidente do conselbo, o ac- 
tual minislerio, nAotomando as medidas necessarias para 
tirar o commercio deste estado de paralysacao? 

Senhores, cslou convencido de que desla minba opi- 
niau 6 tambem o nobre senador pela provincia da Bahia 
presidente do conselbo; elle tambem pensa,como eu, que 
a s :a rigorosa obrigacao 6 ti,mar ou propor essas medi- 
das. Vijamos, porem, se o fez ; lia-se o seu relatorio: 
ba porvenlura neile uma sd medida que tenba por fim 
tirar o commer io do estado de paralysacao em que se 
acba? Eucoutra-se porventura em algum irecbo do 
relatorio do nobre minislro esle pensanienlo, tndispen- 
savel na quadra a(dual ? 

Examinemos ainda, senbores, os aetos da administra- 
cao aiiles de comevarcm as camaras, c vejamos os aclos 
adniiiiutrativos do actual minislerio pelo que respeita 
as financas do paiz. Forao ellcs de natureza a fazer crer 
que na realidade se tinlia no pensameuto o lirar o corn- 
men io desle estado de estagnacao cm que se acba? E. 
sc isto se nao fez, nao e censuravel? Devo calar me, por- 
que na renlidade sou andgo do minislerio? Devo con- 
tinuar a cntoar um bymno de louvor, quando alias cm 
minba conscieucia creio que de entoa-lo scgue-se nao 
por o nobre presidente do conselbo em doscnvolvimento, 
cm aecao, todo esse talento, toda essa illustracao, deque 
e dotado, em bcueficio do paiz c gloria para o governo? 
Nnoe antes nin sorvifo que presto? Sera duvtda algu- 
ma. Logo, Sr. presidente, as minhas palavras, cm logar 
de sereni tomadas como uma ccnsura, devem se lo como 
expressoes dirigidas per aqnelles que n;io teem outrofim 
ser m eoncorrer quanlo podem jiara a gloria do minis- 
lerio e para o bcueficio de sua patria. 

Assim, pois, Sr. presidente, o nobre ministro da fa- 
zenda, presidente do conselbo, lorn sido tambem um mi- 
nislro do thesouro, e da fazenda nao; tern feito tantas 
ccenonuas quanto e possivel, tem procurado no Ibesoiiro 
acabar coin todos os abusos ; mas promover renda, isto 
<5, angmenlar a produccao, dc fdrma que deste au- 
gmento resuiteo augmento do capital, da riqueza do paiz 
isto nao tem feilo. 

E nao se admire o senado destas minhas cxprcssOcs, 
nao creia (]uc eu avun^o um paradoxo. Parece a primeira 
vista que, quando se auginenta a produccao, lem-se au- 
gmentado a riqueza do paiz; eu disse, por6m, mais algu- 
ma cousa, porque su o angmento de produccao nao e para 
mini symptoma cerlo do augmento da riqueza; e quando 
nao, senhores,ponhamos umcxemplo: Eu lonho 100:000# 
de renda annual, oulro tem apenas 30:000$; eu gasto 
120:000$ pur annoe ooutro gasla20.000$;porgunto: qual 
de mis e o mais rico? Seguramenlo O que gasla 20:000$, 
porque o que gasta 12< :Ulii $, tendo apenas 100:000$, <5 
incoulestax clmenle mais pobre, O estado augmenta a pro- 
duccao; aqui se disse boutcm que as nossas arrobas de 
cafe subtao a 10,0u0,000; concordo ; mas,so esta produc- 
cao for toda ella consumida iuiproductivainente e ainda ag- 
gravada a situacaodos induslriaes do paiz, decididamente 
que, em vcz de riqueza, o resultado sera decadencias 
Para poder avaliar-se ainda melhor como OS nosso. 
minislros teem sido mimstros da fazenda, lembro-me que 
em um dos relatorios a que me referi, de um dos minis- 
terios passados, li cu a seguintc proposicao: {lendo) 

• Se c vcrdade quc um dos mais concludentes leste- 
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munhos da prospcridade da quaIfjuer paiz e o augmanfo 
progressivo das rendas de Lmporlacao, deve lisongt-ai - nos 
muito o quadra seguinte, qua niostra quanlo da an w a 
esta parts tern cres.-ido a das alfandagas do imp rio. » 

Que variedade de cousas nao pdde produzir o au- 
graenlodas rendas das alfaudegas, sem que esse augmento 
produza o augmento da riqueza do p dz ? 

Abandoao ao bom senso do senado aqaelli prnpo. icao, 
e o boax senso do senado detidird se ella tern nern som- 
bra de cxaclidao. Nao 6, senbores, nao S, nem pdde ser, 
o augmento de rsnda provenienle da importacao um tes- 
tsmunbo seguro de prosperidade para opaiz; assim 
como nao e, nem pdde ser, o simples augmento de pro 
ducgao. Empenhando so o paiz cada vez mais, consu- 
mindo rmproduclivamente todo o valor do sua produc- 
500, necessariamento nao pdde augmentar em riqueza. 

Mas a quem e que compete, Sr. presidenle, o desen- 
volvimento da riqueza nacional, pdr embaracos a deca- 
dencia do paiz ? Ao.nobre ministro da fazenda, a quem, 
Sr. presidenle, nao pdde salvar de fdrma alguma o di- 
zer: « Nao e do meu tempo.» Nao e, concordo nis-o; 
masque fizestes yds para arrancar-nos desse eslado, para 
melburar a nossa situacao? Se nada fizestes, pddc-se 
dizer que a censura quo raeroceis ainda e maior do que 
aquella que mereccm esses dosr tempos passados, onde 
principiou a decadencia, onde principiarao os moles a 
apparccer; vds os conbeceis ja cm grande totalidade: 
tondes, por consequencia, rigorosa obngacao de trab-ilbar 
para que este estado desappareca- 

Mas note-seque de tudo quanto se tern ouvido ao no- 
bre mtnislro results que ainda os dous annos fuluros nao 
serao felizcs; mas no entanto o nobre mtnislro da fazen- 
da nao nos diz quaes sao as medidas que tem empregado, 
quaes as medidas quo tem adoptado pe ra qixe esta roda 
de decadencia nao continue I A que estado, senbores, 
chegaremos per fun? Onde tera isto um paradeiro? 

Note o senado, e e precise que eu diga agora : para 
se salvar o deficit nao se crearao novas rendas; nao, se- 
nbores, angmentarao-se as rendas ]a existentes. Para o 
anno continua o deficit; pergunlo eu: Augmenfar-se-hao 
novas quotas, isto e, augmentar-se-ha a todas mats um 
decimo mais um vigesimo? Para o anno seguinte con- 
timia: far-se-ha novo accrescimo? E o systema de fi- 
nancas que lemos, mao, como elle e, recunbecida- 
menle mao fior todos os nossos financeiros, ou por 
todos aquelles que se occupao de laes materias, 
reconhecido, como acabo de dizer, nao por todos elles, 
nas por todos nds, ba de continuar sempre o mesmo ? 
Nao nos da urna esperanca o nobre ministro da fa- 
zenda, nao nos diz alguma cousa a esse respeito que nos 
sirva de cSnsolacao? Qnal 6 o sen systema? 

Em outro qualquer paiz em uma crise destas tratava- 
se immediatamente de saber quaes dev^rao ser as reformas 
das nossas finanfas, sobre que deverao os nossos impqs- 
tos ser lancados, quaes os que deverao ser supprimidos, 
quaes os que deverao continuar, quaes os quo deverao ser 
creadus; e no entanto sobre isto o nobre ministro da fa- 
zenda nao nos da a mais peqnena informa'.ao que sirva 
de consolacao a este respeito. « Fechai o deficit, basta, e 
ludu esta Sana !o. » All! e se continuar, repilo? Que fa- 
remos lids? Nao e para desanimar a um representante 
da naeao uma linguagem, um procedimento desta ordem? 
Tera ainda vigor', coragem, acteilitara ainda o represen- 
tante da nacao nas ctrcumslancias de seu paiz, na exis- 
lencia de sua patria, na copsolidacao de suas instiluiffles, 
no augmento de sua riqueza, de sua prospcridade; acre- 
ditara ainda, tendo a frenle dos negocins publicos ho- 
meiisque se contontao com acabar com o deficit, mata-lo, 

mas mata-lo dc fdrma que elle possa resuscilar para o 
anno e com mais vigor e forga? 

Eis a quo se reduz a linguagem lida no relatorio, eis a 
qua se tem retiuzido, senbores, a linguagem tida no se- 
nado. 

A respeito do mais, nao vi, nao nuvi, senao rer.rimina- 
Cdes de hnlo a lado ; eu nao rue roetto na bulha, nao dc- 
felido, nem censuro; cada urn que lame a parto que 
tiver nesta contenda. 

Mas o nobre ministro que nos de consolacao, alguma 
esperanca, senbores; e tanlo esta esperanca e nocessaria 
ealmejada por todos nds quanto, Sr. presidenle, o nosso 
commercio se acha absolutamento jiaralysado, nao ba 
operacoes, ninguem as ihlonta, nao ha especulacdes, pur- 
quo nmguem so alreve a f.izc-las; a desconfianca fez afu- 
gentar o credilo, c com ella os capilaes. Desappareoeu 
tudo— A estagnafao e geral  

E passara brevemenle este estado dc cousas com as me- 
didas voludas no parlaraenlo ? Ah 1 pcrmitta-so-me que 
dnvido ; sera um erro men  (pausa) Eu votei conlra 
tdlas, xcnhorcs; tenbo pezar de o ter feito, porque via 
tanta genie illustrada— tanlo financciro culminanle  
npoiandoessas medidas, dando-as por boas, por infalli- 
vcis ; coo separado dolles, votandoconlra 1 Escrupulos 
pungentes, Sr. prosidente, affiigem-me o cspirilo. .. Sao 
elles, e verdadc, na COnsciencia profundissiiiios... iMas... 
volei contra essas mcdidxs. 0 tempo sera o meuconsolo, 
ou a rainba confusao.... Vcrcinos se na realidads, 
Sr. presidents, essas medidas sao o salvaterio do paiz. 

Ab t o so nao forem? Ternveldecopcao I E se nao salva- 
rcm o paiz ? Quo de remorsos nao terA a causa primaria 
de tantos males? Como terao seu coiacao pun.ido, a alma 
esmagada (perrnitta se-mc a expressao1, elle quo foi 
a causa depots do corlo tempo para c;i do se por era des- 
ordenado movimcnto, era compteia confusao, tudo quo 
ate cntao cxistia ?.,.. 

Nao foi o nobre ex-ministro de 1857 a 1858 que poz 
em desordem as nossas finangas, nao; elle conxmelteu 
urn mero erro ; o V. Ex. recorda-se de que com aquella 
ingenuidade e simplicidade que me raracterisa censurei-o 
nesta casa, disse-lbo que nao tmlia obradu bem, pois que 
a lei de 1846 nao devia ser assim entendida, e que, so 
pedisseum bi/l de indemnidade, eu estava prompto para 
dar-lbe, a vista das dxfflculdades da fipoca; nao porque 
reconhccesse crisp, no sentido commercial, ou como se 
manifestava ella ctilao na Inglalerra e nos Estados-Uni- 
dos.essa nao cbegou ca; nascerao as nossas difiiculdades do 
modo como se fez o nosso commercio de imporlagao, 
e por isso, por assim dizer, mis a creimos. Mas afdra 
isso, se os sous prim-ipios erau um poucoexagoradus, se- 
gundu entendo quo devem ser cousiderados os principios 
monetarios,se o nobre ex-ministro nossa occasiao alguma 
cousa ia alem daquillo quo so devo fazer em um paiz 
como o nosso, nao foi elle a causa ; foi quem quiz fazer 
uma verdadeira revolugao em tudo quanto exislia, Irans- 
tornando tudo quanto estava om pratica, arabando com 
todos os eslabelerimentos de crcdito, afugenlando-o, fa- 
zendocom quo ningueux tivesse mais a ousadia de pensar 
que podia aproveitar-se dessa grande alavanca commer- 
cial, a primeira do mundo. 

0 Sr. Souza Franco ; — Apoiado. 
0 Sa. viscoNDE ue Jequitinhonha : — Sem ella nao 

pdde haver indmtria, nao pdde iiaver commercio. 
(Apoiados.) Esluu que lambem us da cscola diversa nao 
desconhecem a maxima, o valor da pr posigao que ara- 
bei de proferir; mas obrao de fdrma que ludo se resolve 
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negalivamente, o mal apparece, conlinua, e as medidas 
ainda o aggravao mais. 

Sr. presidents, pelo que diz respeilo a march a da ad- 
minist'racao financial do nosso paw, q»er porycnluru 
o aovcrno do Brasil seguir absolutamenle a maxima do 
laissez fain (nndo se), e deixar quo as cousas como 
sem o sen auxilio, sem a sua anin-,ac5o? E' por isso 
que o governo nada diz, que o governo enlre nos nao 
quer ser Sully, nem Colbert? Talvez.... Mas para que 
entao todo esse moutflo de medidas resin tiyas < I«•»'». , 
porem, da moralidade; isso sim , Sr. pre.-i .i n.e . \eja 
V Ex. rue ainda o proprio discurso do nobre presidenie , 
do ctn elho da uma prova de ser minislro do lliesouro, 
quando, oorao disse, nSo t cm liavido no nosso patz l 
minislros do fiuan«as, mas sirn rainislros do tliesouro. A | 
qualidade imporlanle do ministro do lliesouro e a rno , 
ralidade, n 6 isto a quo se refere o nobre prcsidmie do 
conselbo no trecho que vou ler, (Ec.) , 

Isto nao mostra quo o nobre senador prestdenle do 
conselbo tem em vista mais o ministerio do lliesouro 
Oo que o ministerio da fazemJa ? Sem duvida alguim- 

algucm povvenlura pbr em duvida a moralidade 
dos chefes do governo relalivaraente a fiscalisaeao e ar- 
reradacao ? Nao 6 isso uma gloria quo encbe de orgulho 
todo Curasao brasilctro quando perpassa em sua memona 
os nomes dus imtividuos que teem presidido as nossas 
finanoas? Sr. presldente, mais moralidade se uao tern , 
encontrado em paii algum : mais descjo tie fiscalisar, 1 
mais exaclidSo na arrecadacio, talvez cxressiva eyexa- j 
loria nJo so tem vislo em nenhum oulro paw. po- I 
demos dizor que, se nao somos os primciros, somos 
imaes aos primeiros administradores pubheos em mo- ; 
ralidade. Nao 6 csle o ponto, nao e essa lima condicao 
sobre que podem rccaliir minliasobservacOes, nao; e polo j 
abandonp em que se teem as flnancas do paw, nao se 
cuidarulo senao daquillo quo e proprio, mleiramente 
privaltvo do ministeiio do tliesouro. 

Fallci, Sr. presldente, no principio do meu disyurso j 
acerra de certls tnoilidas fiuanceiras quo deveriao lor ^ 
sido propostas o quoo nao teem sido. Dir-me-hi algueni. 
. Porquo uao aprescntais vds? Nao lendes uma cadeira 
no senado? Per que motivo nao apresentais csjas me- 
didas? » ■ , j 

Senbores, o arranjo finannial do nosso paiz depende 
muito da intellisenciado | 5° doart. lOdo aclo addicio- 
nal, do quo fallei : qualquer reforma ftnanretra que 
queiramos fazcr nao o pdde ser sem essa interpretacao, e 
para tal iulerpreucao e indispensavel oaccordo com o 
governo, porque so o governo esta nas circumslancias do 
poiler avaliar com prccisao aquillo que se deve conccuer 
as proviucias ; sao rnuitos os systemas a adoptar, e o 
juizo do governo i que po lo dar a uni mais forc;a do 
que a outro. 

A granite difflculdade i satisfazer as flnancas das pro- 
vincias, porque ellas estao em um estado precano e 
decadente ; A facto, todos rcconhecem que quasi todas as 
proviucias do imperio se achuo actualmeute com delic.ls e 
com divides ; tlrar-llies o recurso da creacao de impos- 
tos, diminuir esses recursos e diminuir-lhes os meies 
de crear rerula, seria, aliim de uma iniquidade, o meio 
mais efficaz de prejudicar a reuda geral, porque da mi- 
seria das proviucias nao p6de resultar senao miseria 
para a totahdade da naiiao ; logo, e indispensavel que 
ellas seiao prosperas, 6 indispensavel que ellas saiiio do 
estado cm que se aclnio. Mas como se ha de resolver esta 
qimstau ? Nfto piido ser resolvidu senao de acconJo com o 
governo. Uma proposla do governo, tomando em consi- 
dcrnuio lao impotlanlc objecto, tomando era conside- 

ragao o estado em que se acbao as proviucias, e que 
palera solver aquestao. 

Dir-se-me-ha: . Tambem vus sois representante da 
mcio- porque nao apresentais uma reforma de impostos, 
nao propondes a lista daqueiles que devem ser soppn- 
,judos c a daqueiles que devem ser crcados ? . A lesposta 
e amesma. Sr. presldente; sobre taes assumptos e pre- 
cisoque o cor po Icgi.btivu nao use leyianamente de sua 
inicialiva: e por issoque lanlo no senado como na camara 
dosdiulados, se nomeao comm.ssoes de flnancas; essas 
entendcra-se com o ministro, o minislro resolve as du- 
vidas qua alias apresentao, fdrma-se um syslema, redi- 
cc-se um proiecto, e esto com a autondade da palayra das 
commissOcs e disculido. Ba se porventuia esta impor- 
tancia esta iufluencia, ao projo to de um indivuluo que 
nao se aclia nem na posicao de minislro, nem na do 
menibro de uma commissao das rairmras enrarrcgada das 

i flnancas? Cevlamcnte, nao. Logo, taes censuras nao se 
me podem fazcr. nem a maiotia dos metnbros do senado 

Mas d indispensavel quo todos nos, por asstm dizer, 
1 com uma so voz, agiteraos esta questao, tiremos o mi- 

nisterio do lelhargo em que existe, desperlcmos sua at 
i tcncao, para que se occupc do ministerio da fazenda, cm 
; vezde sd so occupar do ministerio do lliesouro ; 6 mdis- 
! pensavel, 4 da primeira ne-cssidade... 

0 Sa. PRES1DENTE no coNSELiio: — Pego a palavra. 
0 Sc. visc.onde de Jkquiti.nhonha : — .... nem e pos- 

Mvel obrar de onlra furina. 
Como o nobre presidente do conselbo acabou de pedir 

a palavra e eu estou tambem cansado, pela falta de ro- 
bustez necssarla para enlrar nos debates, c demais a mais 
nao deseio prolelar a discussio, e por lim de contas tenlio 
salisfcilo os escrupulos da minha conscieueia, termino 
aqui, Sr. presidente. j 

0 SR. FERBAZ {jircsidente do conselho) : Sr. pre- 
sidente a ligao que nos acaba de dar o nolire senador pela 
minha prcvincia iufelizmenle nao sera lao proficua como 
nos a desejamos. 0 nobre senador, com a proficicncia do 
suas ideas e de suas patavras principiou por demontrar 
que nao teem liavido aid o presents minislros da fazenda, 
que nenhum tem-se compenetrado nem da missao, nem 
dus encargos do logar do minislro da fazenda, quo todos 
teem sido meraniente minislros do tliesouro, que mnguem 
seuao elle pode conhecer a fundo qual e a missao daquelle 
que loma sobre sens hombros a diflicil tavefa de dingir 
o ministerio da fazenda. 

0 nobre senador, depcis de passarassim a rasoura sobre 
ludo e sobre todos, sem altender nem as illustragoes quo 
ate o presents teem tornado pane nos negocios da fazenda, 
nem aos individuos que teem sustenlado com todas as 
suas forcas as differenles adminislracoes, sem altender 
ainda mais ao apoio que tem dado a essas admimstragoes, 
laucou seu anathema sobre todos. arrcmessou tudo por 
terra tudo liceu leduzido a pd, tudo licou rasol lots 
bem,'senbores; con'ueoa o lirasii, conhega o corpo legts- 
lativ'odeste imperio, quo ninguom ba que saiba dirigir o 
ministerio da fazenda; e porque, senbores? Porque os 
ministros que teem-so entregado a essa tarefa ardua so 
cuidarao dos inleresses do tbeseuro, nao avaharao os mte- 
resses daindustria, nao levanlarao as fontes de prospen- 
dade e de riqueza do imperio I m;„;sirn ,1-, 

F auaes sao, Sr. presidente, osdoveres do minislro da 
fazenda? Pelo hosso regimen, de quo mode pode o im- 
,,jslro da fazenda levanlai ou crcar fontes dc nqucza e 
animar a acgao da induslria? Do que modo, por que ma- 
ncira? 0 nobre senador no pnnctpiodo seu discuiso nada 
disso nos disse; mas no sen final nos aconselhou dous 
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unicos meios. Em primeiro logar, reform,ar-sa o ado 
addicional, atira dc melliorar-se a condivao das pro- 
vincias relativamenle a sua renda, porque nao pude 
haver systema algum de impostos que possa medrar 
tendo as assembleas provinciaes o direito de crear hmaes 
impostos, sobre os mesroos objeclos. Que novidade 11 
Em segundo logar, porque... escapou-me da memoria.... 
qual o oulro meio?... Lembro-me agora porque nao 
se faz uma revisao iJos impostos, nao se propoern ao corpo 
legislalivo aquellesque teem de ser supprimidose aqucl- 
les que teem de serde novo crendos; o que s6 se faz 6 
augmenlar os impostos exislentes!  

Aindabem! devemos ficar todos conlentes, porque o 
unieo meio que lia para bem desempenbar-se o uainistc- 
rio da fazenda o crear novos impostos em subslitui/ao 
dos acluaes e corlar pur outros dos que existem; porque 
e necessano aeudir as pruviucias, que andau mal com as 
suas rendast Fiquemos todos contentes, porque e isto 
uma provi iencia nova, que ainda nao passou pcla idea de 
ninguem, que ainda nao fui proposla em relatorio ne- 
uhum da fazenda ! 

Entretanto, quantoa primeira paite, nao lia relatorio 
nenhnm que nao indique a uecessidade de estabelecer-se 
urn systema de imposifoes provinciaes, que nao perturbe 
asiraposicOcs geraes. Ainda nao bouve um ministro do 
Ihesouro  

0 Sr. visconde de Jequitimionha :—Pe<;o a pa- 
lav ra. 

0 Sr. PREstDENTE do cokselho t — ..,, que nao fosse 
neste ponto ministro da fazenda, porque reeotibecerao to- 
dos o mal, deplurarao-o, pedirao medidas ao corpo legis- 
lalivo. E note mats o senado que, quando o jninisterio 
tem consultado sobre osta materia a secrao do conselbo 
de eslado, a que tao distinctamente pertence o nobre se- 
nador, sempre deu ocon elho que sujeite-se ao corpo 
legislalivo a questao rolativa as imposigoes creadas pelas 
assembleas provinciaes, que perturbao o systema de im- 
postos do governo geral. 

Quanto a oulra paite, permitla o nobre senador que 
Ibe diga que, se mis err a mo s, erramos com todos os mes- 
tres, seguimos os exemplos de todos os paizes; e entao o 
nobre nobre senador ha de tambemconsentir que Ihe diga, 
ou que essa sua doutrina e erronea, on que na Inglaterra, 
na Franga e em outros paizes nao teem existido ale 
aqui minislros da fazenda, mas sim ministros do Ihe- 
souro. 

Senbores, quando se trata de um dciicit na Inglaterra, 
o ministro, qualquer que seja o lado a que pertenga, o que 
propoe? iNao e o augmento da tuxa? i\ao e o rccurso do 
emprestimo? ^as occasioes difllceis porveuluru se recorre 
a outros meios ? Nas occasioes romo a em que actu- 
almente nos acliamos, se recorre a creagao de novos im- 
postos ? E quaes os impostos que podemos crear, excepto 
esse imposto por cabega, que existe em alguns paizes, que 
nao esteja creado entre nos? Com adifferenga de que nos 
outros paizes estes impostos carregao furtemente sobre o 
conlnbuinte, e entre nds com mais brandura, e pdde-se 
dizer mesmo no mimmo a respeito de algumas verbas. 

Alas como bavemos de fazer a revisao dos uossos im- 
postos, de que modo ? Par meio de uma tarifa relativa a 
importsgao, porque a acgao da tarifa p6de ser mais ou 
menos funesta as fontes de diversas riquezas ? 0 nobre 
senador foi o primeiro que condemnou a llieoria do sys- 
tema protector quando se tralou da tarifa actual; o nobre 
senador propoz a tarifa fiscal, em logar da tarifa de com- 
mercio livreou da tarifa protectora; e a tarifa fiscal por- 
yentura aplaina a marcha das induslrias, abre novas fon- 

tes de riqueza, allivia as induslrias do peso actual, chama 
os capitaes para esta ou aquella industria, cousidera as 
oxistentes pclo sou estado actual ou pelo estado futuio? 
Considera o porvir dellas ? Nao ; a tarifa fiscal carrega 
com mao forte, sobre tudo, som distincgao as fontes da in 
dustria ou as fontes da riqueza publica. Qual o outro 
meio ? Quaes os outros impostos que podem ser reforma- 
dos ou revislos? 

Senbores, a revisao de um systema tributario nao e 
objecto de um raomento, nao 6 objecto que se jiossa fazer 
em umdia, cm uma sessao ; & objecto (jue deve ser pau- 
sadamente feito por partes, com muila prudencia, com 
muito tento. Essa revisao de impostos nao tem sido entre 
nds pralicada ba muilos annos? Nao e com a experiencia 
que temos feito com que cerlos impostos pela sua acgiio 
nao otfendao cerlas induslrias? Ainda o nobre senador 
pela provincia .do Para no sou ministerio nos acaba de 
dara prova do quanto d rude a imposigaosobre os generos 
aliraenticios. An teriormei ile, por di versos rcgu)amentos,nao 
forao revistos os impostos da dizima de ch.incellaria, os 
impostos de Uccima de herangas c legados? E actualmente 
nopiojecto em discussao nao semelhuraoaigunsunpuslos? 

Os tributos que existem entre nds nao teem sido mais 
ou menos revislos, mais ou menos melliorodos, quer em 
relagao aos contnbuinles, quer em relagao ao estado ? 

Mas onde estii o laissez fnire, laissez pnsser? Se ad- 
mutirmos esta doutrina do governo preparar tudo, in- 
tervir em todos os casos para crear riquezas, pergunto 
ao nobre senador: deque modo podemos ir com ella? 
Ale que ponto chegaremos, em um momenlo de crise, 
como esta que se deu em 1857, e cujos elTeitos ainda 
sentimos? Qual a acgao do governo pa ra fazer parar a 
crise, ou para faze-la siilf icar, para prender os seuseffei- 
tos, para attenuar os sens males, para curar as chagas qua 
abriu? Qual a acgao do governo em materia desta natu- 
reza? Onde o de que modo? Nao e verdadeiramente uma 
Utopia dizcr-se que ao governo i que compete abrir as 
fontes da riqueza, melliora-las? Onde? Qual o systema 
seguido por algum econoruista, poralgum liomem financei- 
ro, queadmittaesseprincipio, da iruervengao todadirecta 
do governo, de que no momenlo de uma crise, quando os 
sens effeitos se seinem, o governo tratede sulfuca-los por 
todos os meios, quando muitas vczes a inlorvengao do go- 
verno em taes ados d peior, e mais desaslrosa, do que a 
propria crise ? Mas onde essa theorist? Deque modo? 
E se existe, nao compete ao nobre senador, como con- 
sclbeiro de estado, na confurmidade do seu regiinciUo, 
propdr ao governo aquillo quo for necessario a hem da 
adininislragao publica? E como senador do impcrio niio 
Ihe cabc essa obrigagao sem ser governo? 

Mas ah! diz o nobre senador; « E' precise que nesta 
materia n governo se presle a auxiliar. » Pois bem; eu 
espero que o nobte senador seja em breve ministro da 
fazenda, o entao sanara todos esses males. 

Senti que o nobre senador se pronunciasse desta ma- 
neira, porque o nobre senador vein de proposito, nao s6 
profligar o uosso procedimento, mas faze do com esse lorn 
com que elle cosluma (lescarregar sous golpes sobre seus 
adversarios, dizendo em alia voz: « E o quo tem feito o 
actual ministro da fazenda? 0 que nos propoe? lla 
actualmente alguma cousa no senlido de abnr as fontes 
da riqueza publica, que nos prepare para que o llrasil 
prospere o lenba essa felicidade quo nbs anbelamos? 0 
que nos propoz no seu relatorio? « 

0 ministro da fazenda niio tern, elle o reconhece, o 
cabedal de intelligencia de que dispoo o nobre senador; 
a sua intelligencia e fraca, e mesquinba ; porem no re- 
latorio apresenlou cssas ideas proptias, que os nobres se- 
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nadotes considorao como salvadoras, quer em relacao as 
provincias, quer cm relacao aos impostos que deviao ser 
revistos, que deviao ser examinados. 0 nobre senador, 
portanto, foi injusto em procurar o ministerio actual como 
label la para fatter as observacocs que fez cm relacao aos 
imnislcrios paasados; nao carecia que publicasse coma 
sua voz poderosa, quo proclamasse a minha incapacidade 
e a de meus illustres collegas; ella e conbecida: mas o 
juiz competentc nao 6 por cerlo o nobre senador; a con- 
sliluicao tern deposto cm outras maos esse poder. 

Mas, senhoros, ainda me admiro da nova theoria do 
nobro senador: • A pane do commercio, a parle da in- 
dustria, a parle da agricallura, a partedas arles, perten- 
ce ao ministerio da fazcnda pela nossa organisagao. . 
E c a esso ministerio a quern, dada a ihepria, condem- 
nada por todos, do nobro senador, eompetiria preparar 
esse terrcno proprio, em que o commercio pudessc exer- 
citar com esperanca de prosperidade lodos os sens mis- 
teres ? E assim a agricultura, e assim as arles, e, assim 
as dilTerenles induslrias ? Era o ministerio do imperio 
sem duvida quo leria esta compelencia. Mas de que 
modo ? E nao o fazemos ? A agricultura sente aclual- 
mcnle falla de bracos; o nao procuramos todos os meios 
para quo cssa fonto do riqueza publica scja auxiliada 
pola colonisaCao ? 0 que se poderia fazer nesle ponto era 
uriicamente exarninar se o systema emprcgado era o me- 
Ihor, se era defeclivo, se era infeliz. 

Quanto ao commercio, nao deixamos livre esse exerci- 
eio? Temos cdarctado porventura a suaaccao? Temo-lo 
manietado nas questoes do credilo? Nao se acha o 
nobre senador de aceordo comigo em cerlos pontos? Eu 
nao sei quern perturbou ; mas o que sei e qne nesta ma- 
leria nao linhamos nenbuma regularidade, e era preciso 
estabelcce-la: nao sei quaes serao os effeilos dessa lei; 
mas presumo que ella ntio faz mais do que acautelar os 
excesses, e sd por cste facto ella sera proficua. 

Quanto a industria manufactureira, mis a prolegemos ; 
c, quando a conhecertnos em estado que exija sacrificios, 
nao os temos feilo para aqueilas fabibas que os uecessi- 
tao? Nao Ihes temos dado a mao? Nao Ibes fazemos 
tudo quanto <5 preciso fazer em bem deltas? Nao fomos 
nds os primciros que professamos o principio de dar 
isencOes de direilos a todas as matcrias prirnas 1 Nao foi 
o nobre senador quem com sua consulta fez com que o 
governo abandonasse esse systema ? 

0 Sa. SmvEinA da Motta : — E auxilios directos. 
0 Sr. presidente no consbliio : — Nao temos dado 

auxilios directos, como dissco nobro senador pela provin- 
eia do Goyaz ? Nao favo.ecemos de lodos os modos, e as 
vezes de um modo qne ainda mais alTecta a exislencnt 
dessas fabricas do quo auxilia-las, dandodbes soc- 
eorros intempestivos, qne fazem que ellas esmorecao pelo 
descuido, a fiuza desses mesmos soccorros, que fazem que 
a emulacao nao se d6, porque o privilegio exclusivo 
muilas vezes pdde ser fatal a essas induslrias? Nao au- 
xiliamos sua accao do modo mais efficaz ? Nao prcmia- 
mos todos os industriosos que mais se esmerao cm au- 
gmcnlar a sua producgao e em faze-la prosperar? Nao 
acudimos a agricultura com as vias ferreas, com outras 
esiradas, com despezas exlraordinarias, acima lalvez de 
nossas posses, pela simples esperanca de quo no futuro 
todos esses sacrificios serao resarcidos cm proveito da 
riqueza do paiz, em proveito da renda publica? Nao au- 
xiliamos as induslrias por meio da navegagao a vapor, 
qne lemus estendido a lodos os rios, a lodos os portos, 
podo se dizer assim ? Nao favorecemos as induslrias por 
meio de.-s.is linbas de correiosquc todososdiasso vaoesta- 

belecendo,service que,aindaqueestejaenlrends emum es- 
tado nao prospero, comtudo esla raelhor do que muitos esla- 
dos o conhecSraoemlemposnaomui romotos? Nao procu- 
ramos reformar, como nos compete, aquelles estabelecimen- 
tospublicosqueprecisaode reforma; e nao eporisso, naod 
porque, antevendo esle bem, nds nos mostramos animados 
desse desejo, que mais de uma vez temos sido aqui 
censurados e accusados como reformistas ? Onde, pois,, 
qual e o meio por onde marcbaremos, qual a panacea 
para curar todas essas cbagas abertas por lodos esses ho- 
mens loucos que teem esladoa testa da fazenda, masque 
nao sabem ser ministros da fazenda, e sd sabem ser mi- 
nistros do tbesouro ? 

Senhores, o nobro senador pela Bahia foi muito alem 
do que desejava, porque como conclusao do sen discurso 
so uma cousa pude deduzir-se: — Ninguem pdde ser mi- 
nistro da fazenda senao elle. 

0 SR. VISCONDE DE MARANGUAPE Agra- 
deco muito ao meu nobre amigo, senador pela provin- 
cia da Bahia, porque considero como uma prova do in- 
teresse que por mim toma o convile que fez-mo para 
dar explicacoes sobre uma censura que me consta ter- 
ms sido hontem dirigida nesta casa acerca dos empresti- 
mos feitos pelo governo imperial aos dous estados Argen- 
tino e Oriental, dizendo-se que no tbesouro nao existxao 
os contratos celebrados sobre taes erTiprostimos, ncm 
inesmo documcnlos pelos quaes se prove que elles se rea- 
lizarao, e que, portanto, faltava tudo que era necessario 
para verificar-se em tempo competente a cobranca desses 
dinlieiros. 

Eu nao estava na casa, mas ouvi dizer quo a censura 
fdra forrnulada pouco mais ou menos nesles termos, e ja 
havia pedido a palavra para dar-lhe resposta quando a 
isso cunviduu-me o honrado senador pela Bahia. 

Limilar-me- bei a explicacao dos faclos em questao, 
nao prelendendo tomar partenadiscusslo doorcamentoda 
rereita, assim como nao tomei no da despeza; deixo islo 
aos dignos financeiros quo temos na casa, homens que 
teem estudado a materia e sao nella profissionaes. Apenas 
quando lenbo de dar o men voto sobre algum assumpto 
imporlante proenrcy ustifica-lo, e assim lenbo feito mais 
do queo meu nobro amigo senador pela Babla, porquan to, 
nao sd nao tenho posto nem um grao de arfia na roda do 
carro da adrninistracao, como ainda com o meu voto le- 
nbo concorrido para deilar-lbe algumas gollas de azeite. 

0 Sr. viscoNDB de Jequitinhoniia: — Ainda assim 
ve que nao agrada. 

0 Sr. Vasconcellos : — Apoiado. 
0 Sr. visconde de Mahanguape ; — E' verdade; nem 

assim agrado, e confessb que nao sei qual possa ser o 
motivo. 

0 Sr. presidente do conselho:—V. Ex. d injusto 
para comigo; eu nao disse nada. 

0 Sr. visconde de Marangdape : — Dcsde que o mi- 
nisterio de 12 de dezembro subslituiu ao de 4 de maio, 
deste mesmo logar declarci que ibe dava o meu apoio, o 
assim moslrei ao publico e ao senado que nunca venho 
tomar vineancas nem desabafar resentimentos nesta casa 
quando se trata de servir a nagao. Continuei este anno 
a proceder do mesmo modo, como o senado lera obser- 
vado (apaiadus), e apenas em qucslbes em que lenbo 
como conselheiro de estado ou como senador do impeno 
manifestado minbas opinioesnao quiz fazer o triste, se 
nao ridiculo papel, de vir aqui renuncia-las sd para 
acompanhar um ministerio quo alias desejo apoiar e 
que continue a governar opaiz, 

93 
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0 Sr. D. Manoel; — Quod Deus averlat. 
0 Sn. viscosde de Marangdape : —Nao lenlio a menor 

desafeifao a nenhum dos nobres ministros; sd o que f.nco 
esnstentaropinides minbas, dasquaes nao possu desistir: 
por exemplo, na questao Lancaria. Pois o nobre mi- 
ni^tro da fazenda do gabinete de 4 de maio itoderia 
tomar as medidas qne tomou sem participacao dos seus 
collegas ? Pela Diinba parte declaro que esltve de accordo 
com elle, porque sympatbiso com a liberdade do ciedilo. 

0 Sr. D. Manoel ; — Uegrada. 
0 Sr visconde de Marangiape : — Esla claro; mas 

nem por isso fiz cm circumslancia alguma a menor ag- 
gressao ou oflfensa aqnelles que, romo o honrado Sr. vis- 
conde de Itaborahy, pensao de outro modo. 

0 Sr. visconde de Itaborahy : — Sou tamberaamigo 
da liberdade do credito. 

U Sr. visconde de Jequitinhonha :—0 dia de boje 
6 de redempcaol 

0 Sr. visconde de Maranodape: — Pois bem; cada 
um a seu moilo. Sou amigo da liberdade do cretlito re- 
grado, e nao vi esse desregramento de que se tern 
arcusado o ministerio de 4 de maio, |iorqne instituir 
mais um banco de cmissao e dar o direito de emittir a 
outro banco ja iastiluido n5o e desregramento. Mas eu 
nao quero eutrar nestaquestao; ja juslifiquet o meu roto 
a tal rcspeito, e agora s6 trato das explicacdes que devo 
ao senado. 

Senhores, o ministerio de 4 de maio, cntendendo que 
devia prestar um auxilio pecuniario aogoverno da Con- 
federacao Argentina e do EstadoOrienlal, fez um empres- 
limo de 300.000 pata ocs ao primeiro e de 110, 00 pa- 
tacoes ao segundo, o que montou a oitoccntos e lanlos 
contos de rtis, segundo o cambiodaquelle tempo. 0 em- 
preslimo feilo ao governo argenlino fot por meio de um 
protocollo redigido por mao de meslre, o miuistru pleni- 
potenciario que tinbamos naquelle estado. 

0 Sr. Vasconcellos : — 0 nomo? 
0 Sr. visconde de Marancuapb : — 0 Sr. conselbeiro 

Jose Maria da Stlva Paranbos, que poz quantas con- 
uicOes erao necessarias para que o Brastl nao pudesse 
near prejudi-ado nesle negocio. 

Este proto-ollo, lavrado na cidade do Parana aos 27 
de novembro de 1857, diz o seguinte:(fendo). 

i 'n l-0OguTerno de Sua Magestade o Imperador do Brasil fornecera jior emprostimo ao da Confederacao 
rgcntina, para auxilia-lo nas circumstancias acluaes 

e sua adiiiiuisiracao de fazenda, a summa de 300 000 
patacCies. * ' 

■ Art. 2.° Este cmprestimo sera realizado em seis 
prestacoes mensaes.a conlar do 1» de dezembro proximo, 
seni o a primeira de 100,000 patacOes, e as outras de 
*aU,U00 palacGes cada mna. 

dentffA/;J'' As Prtstatues de que trata o artigo antece- 
tro e secre? e"tlei^UeS n0 Prlnc'P'0 'le caia mez ao minis- 
federacl w '0 esta(l0 llos "egocios da fazenda da Con- federaiao Argentina, ou a pessoa por elle autorisada, em 
teira sacadasobre o tbesouronational dolirasil aoito dius 
de visti, pelo represenlante de Sua Magestade o Imperador 
na cidade do Parana. 

■ An. 4." Os documentos da entrega das prestaciSes 
.ervirao de litulo da divida do governo argenlino para 
com o do Brasil, afim de serern regularisados e pagus em 

-nipo competente com os respcclivos juros. • 

•essCnn. 't' 08 arligos por parecem-me desne- as'an,loeslespara mostrar que oproprio proto- 

collo i o principal tilulo da divida e que os documentos 
de qne falla o art. 4° forio exigilos comoprova da effec- 
tiva entrega do dinheiro. 

Quauloao empreslimo ao Estalo Oriental procedeu-se 
do mesmo modo, sendo o piutocollo assignado cm 
M on lev id do a 29 de Janeiro de 1858 pelo Sr. Joaquim 
Tbomaz do Amaral, nosso muilo digno encarregado de 
negoeios naquelle estado. 

Ora, existindo esses prolocolhs, lendo sido por mini 
apresentados a assembles geral -oin o men relatorio da 
1858, em qne Ihe dei minucicsa conta dns opcracoes 
feitas, e correndo tudo isto impnsso, como pdde ser quo 
no thesuuro nao se saiba o que bouve a rcspeito dos em- 
prcslimos, e aid que recorrendo-se a secretaria dos ne- 
goeios estrange!ros esta respondesse que tambem alii nada 
constava sobre taes conlratos? 

0 Sr. Silveira da Motta:—Ahi se diz que seria 
cm letras? 

0 Sr. visconde de Marancuapb: —No art. 3° do 
protocollo de 27 de novembro de 1857, que acabei de ler 
estipulou-se cxpressamenlo que as prestacoes mensaes 
seriao realizadas por meio de letras sacadas sobre o tbe- 
souro do Brasil; e no da 29 do jnnciro de 1858 declarou- 
se: 1°. que a qnantia do empreslimo seria cnlregue cm 
Monteviddo ao governo oriental p?lo encarregado dc ne- 
goeios do Brasil; 2°, que noactoda entrega receberia o 
mesmo encarregado de negoeios un doeumento, que ser- 
viria de tilulo da divida do governo oriental para com 
o do Brasil, alim de ser regularisido e pago ein tempo 
competente. 

Quanto a este empreslimo consta do meu ja referido 
relatorio que a entrega dudinheiroveriticuu-se em Monte- 
video por inlermedio do Banco Mnua. 

Quautoao outro cumpre tamben notar que, depois de 
assignado o protocollo de 27 dc novembro, adoptou-so 
para a entrega do dinheiro o meio que cm nola de 27 do 
mesmo mez foi proposto pelo Sr. conselbeiro Paranbos 
ao governo argentino nesles termos: (Undo) . A legacao 
imperial entregara no primipio di cada mez a lelra sa- 
cadasobre o tbesouro do Brasil: S. Ex. o Sr. ministro 
da fazenda dara recibo daquella (nlrega, e com a lelra 
da legacao fara igual saque contra c Bam o Maud e Comp.. 
estabelecido em Montevideo, ou contra o que breveiuente 
sob a niesma lirma se estabi lecerdna cidade do Rosario, 
servindo a primeira letra para pagamento do banco, ea 
segunda para que deste haja o {overno argenlino' em 
moeila melallica a prestacao raensal do cmprestimo ao 
governo imperial. • 

Estas pecas ofliciaes, senbores, assim como as nolas 
reversaes que se trocarao sobre o as-umpto entre aquelles 
dous govemos e as nossas legacies, achao-se anuexas ao 
meu relatorio. Quern se der ao tnbalho de exaniina-lo 
acbara atii bem explicados todos os f.iclos; mas, para ruos- 
trar quaulu e injusta c iufumlada 4 censura que se me 
fez, julgo bastanle chamnr a alteacao do senado sobre 
nm unico documento, isto e, sobte a labella da diriila 
activa externa, que sob n. 32 A se adia anm-xa ao ultimo 
relatorio do ministerio da fazenda. 

Nesta tabella vejo eu o seguinle: (fendo). 
• hmprestimos feitos [lelogoveniodo Drasilao da repu- 

blica Oriental do Uruguay : 
■ I." Empreslimo em virtude di convencao dc 12 de 

oulubro de 1851, 1,958:4788720. 
• 2.° Dito realizado por meio de letras sacadas contra 

o thesouro nacioual pelo nosso niiiislro eir. Montevi- 
deo, 1,382:400/?. 

• 3.° Bito effectuado em virluto do (irotocollo assi- 
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gnado cm Montevideo em 29 de Janeiro de 1858, e das 
notas rcversaes de 8 do junho e 30 dc julho do raesmo 
anno, 229:34452'i0. 

• Emprestimos fcilos pelo govcrno imperial aoda Con- 
federai;3o Argentina, cm virtude do art. 6" da conven- 
gao especial de 21 de novembro de 1851 e arligo addi- 
ciunal de 25 do tnesmo mez: 

■ 1.° Empreslimo de 400,000 palacdes, 768:0005. 
. 2.° Uilo de 300,000 dims, 602:8805. . 
Na mcsma abclla encontro uma nota, em que se 

diz ; • As quamtias ai'ima mcncionad.ts forao exlralii- 
das do do umenlos cxistenles no thesouro. • Ora, se- 
ntiores, naopodondo scr outros senao aquellcs mesmos 
de quo agora Irato os dons emprestimos de quo faz 
mencao esta tnbella, urn de 229:3445200, e outro de 
300,000 paiacOes, on 002:8805, como se. vcm aqui di- 
zer quo acerca de laes emprestimos nada consla no the- 
souro ? Eu imo sci a quo deva allribuir islo senao a 
manifesto engano. Ainda se eu tivesse feito opposicao 
po ministerio podena considerar a censura como um 
mcio que se julgasse proprio para incommodar-me 
ou dcsgostar-ine, mas o senado tern sido teslcmunba 
do conlrano. Como, pois, vein o nobre presidentc do 
conselbo dizer no senado quo eu era tao leviano ou 
imprcvidente (nao sci exai lamcnlc dc que expressdes 
usou, porque nao o ouvi) que nao cuidei de fazer esses 
emprestimos com as devidas precauvOcs c de mandar 
para o thesouro os documcntos ? 

O Sn. presidente no conselho :— Eii nao disse isso. 
V. Ex. conscnlc quo eu dd uma explicavao? 

O Sn. visconde ue MAnANCUAPE:— Pois nao. 
O Sr. presidente no conselho ;— O Sr. presidente 

permit te? 
O Sn. presidente .— Sim, senbor. 
0 Sn. presidente no conselho:— As lelras forao 

passadas em favor do lerceiro, c quando este tcrceiio as 
apresentou forao consideradas como documcntos dc 
despeza, porijue nao jiodiao sor como tilulo de divida. 

O Sr. visconde de Maranguape:—Eu me recordo, 
foi o Banco Maua. 

O Sr. presidente do conselho:— Sim, senbor. A 
operagao teve logar jior mcio de letras, e o que se pre- 
cisava era das notas accusando o recehimento desse di- 
nheiro ; essas notas en as pedi a sccretaria dos negocios 
estrangeiros. e aquella sccretaria me communicou quo 
nao havia nella senao os prolncollos ■ agora eslou in- 
formado pelo negociador de que essas notas devemexis- 
tir na legafao. 

O Sn. visconde de Maranguape:— Mas havia o ti- 
tulo da divida, que erao os protocollos. 

0 Sn. PRESIDENTE DO conselho:— Mas as letras pas- 
sadas a terrelro erao tilulos parliculares. 

0 Sr. visconde de Maranguape; — Masnaconventao 
so dizia que aoperacao leria logar desse modo e pelo in- 
termedio do Banco Maua. 

O Sr. presidente no conselho:-- Nao live em vista 
fazer a mcnor censura ao nobre senador. 

0 Sn. I). Manoel : — Foi por hondade que V. Ex. 
disse aquillo bonlem 

O Su. visconde ue Maraxguape: — Tamhem nas no- 
las revcrsaes sededarou que era pelo Banco Maud que 
se devia fazer cssu opcrafao. 

Sr. presidente, tcrmino aqui, porque creio que tenho 

demonslrado que nao me pdde caber censura alguma a 
respeito do negocio de que acabo de occupar-me. (Apoia- 
dos.) 

Dada a bora, o Sr. presidente declarou adiada a dis- 
cussao, e den para a ordem do dia da seguinle sessao; 

la discussao da indicacao do Sr. Ferreira Penna sobrc 
a publicatao dos trubalbos do scuado na sessao del861; 

Coutiuuacao da 2'' discussao da proposla do poderexe- 
culivo lixandu a despeza e orcaudo a receila geral do 
imperio para o exercicio do 1801 a 1862, com as cmen- 
das da camara dos deputados ; 

E as oulras materias ja designadas. 

Levantou-se a sessao as 3 boras da tardc. 

SO1 EtPKSilO 

EM 3 DE SETEMBRO DE 1860. 

PRESIDENCIA DO SR. MANOEL IGNACIO CAVALCANTI DE 
LACERDA. 

Summarid.—Expediente. Ordem do dia. Ortamento da 
reccita geral do imjierio. Discursos dos Srs. visconde 
de Jequitinhonha, ministro dos negocios estrangeiros, 
Dias de Carvalho e D. Manoel. 

A's 11 boras da manba o Sr. presidente abriu a sessao, 
eslando presenles 30 S.s. senadores. 

Lida a acta da anterior, foi approvada. 

EXPEDIENTE. 
\ 
O Sr. 3° secretario, servindo dc 1°, leu um aviso do 

ministerio dos negocios do imperio, remeltendo um dos 
auiographos da resolucao da assembl^a geral que ap- 
prova a elevafao a 1:2005 da pensio enncedida ao te- 
nenle-coionel Francisco Xavier de Harros Galvao ; na 
qual resolucao Sua Magestade o Imporador consentc. 

Ficon o senado intcirado, emandou-se communicar a 
camara dos deputados. 

Foi lida e approvada a rcdaccao das emendas do se- 
nado a proposicao da culra camara, mandando conlinuar 
em vigor, duranle a proximo legislatura, o decreto n. 672 
de 13 de selenibro de 1852, que marca o subsidio dos 
deputados a assemblca geral e a mdenmisacao das des- 
pezas de viagrni dc vinda e volta, afini deserem as mes- 
mas emendas remcltidasd camara dos deputados. 

CorapareriTao no decurso da sessao mais G Srs. sena- 
dores. 

ORDEM DO DIA. 

PUBLICACXO DOS DERATES DO SENADO. 

En Iron em la discussao e passou para a 2" sem de- 
bate a indiescao do Sr. Ferreira Fenna, propondo quo a 
mesa scja autori.ada para contratar a publicajao dos 
trabalhosdo senado na sessao de 1861. 

ORC. WEN TO DA RECEITA GERAL DO HIPERIO. 

Estando prescnlc o Sr. senador ministro dos negorios 
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da fazenda, continuou a discussao, adiada pela hora na 
sessao antecedente, do art. 9° da proposta do poder exe- 
culiro, que fixa a despeza e orca a receita geral do 
imperio para o exercicio de 1881 a 1862, com as respec- 
tiyas emendas da camara dus deputados. 

0 SR. YISCONDE DE JEQUITINHOMIA: Sr. 
presidenle, na ullima sessao fiz algumas observacoes so- 
bro o orgamento da receita corn o lim de chamar a atten- 
gao do governo para o ministcrio da fazenda, yisto como 
ate hoje parece-me que os nossos ministros da corua teem 
mais se occupado do ministerio do Ihesouro do que do 
da fazenda. Estou convencido ijue no discurso que pro- 
feri nao sahi do estylo habitual que oostumo nsar n 
tribuna;^ nada disse que nao fosse intciramenle proprio 
da questao que se discutia, e que pudesso de alguma forma 
offender o melindre daquelles que podiao dar-se por 
incluidos nas reflexoes que offered a considoragao do 
senado; persnado-me que o nobre ministro da fazenda 
presidente do conselho nao me levaria a mal ter ate hoje 
quasi que guardado silencio subre as discussoes importan- 
tes do senado, eprorompido, para usar da expressao ap- 
plicada ao meu discurso, prorompido na ultima sessao 
com as observagiies que fiz. Digoqueme persuailo que o 
nobre presidente do conselho nao me levaria mal esse si- 
lencio,porque julgo-o completamentejuslificadojprimeiro, 
atormentado porumagravissimaenfermidade,aclici-meate 
o mez deagostoincapaz de tomar sobre mim a larefadedis- 
entir questOes importantesno senado. Naoesliveno Japao, 
nem fura do Brasil durante os tres mezes de sessao, mas 
estive dentro da corle do Rio de Janeiro e compared no 
senado nos fins dejunbo; demais, o nobre presidents 
do conselho deve saber que, desejoso de dar o maior 
aporo possivel a sua admznistragao, era do meu rigoroso 
devcr esperar lodos os seus actos e guardar minhas relle- 
xoes para o fim da sessao, e justamente para o orgamento, 
lei que mais enlende com a prosperidade do paiz, e da 
qua! podem nascer gravissimos inconvenientes, se nao 
grande serie de males, que levarao nossa patria a inven- 
civeis difficuldades. Fiz, Sr. presidente, observagOes 
geraes sobre todos os ministros, inclui quasi todos 
na classe de ministros do thesouro em vez de minis- 
tros da fazenda; e era isso do meu dever. Sr. presi- 
dente, porque, a nao ser exactamenle assim, seria sem 
duvida odioso da minha parte fazer excepgoes gratuilas. 
lodavia, Sr. presidenle, fiz uma excepgao, que foi a 
do anno de 1857 a 1858: esse ministro na realidade 
quiz sahir da rotina, quiz collocar-se em uma posigao 
diversa, procurar comprehender as grandes questoes do 
paiz ; e circumslancias iraprevistas para mim obstarao 
a que elle salMzesse esse dever. Confessei que a esse 
ministro, com a minha ingenuidade propria e habitual, 
Rz opposigao, mas verdadeiramente sobre urn assumpto^ 
a medida adoptada pelo nobre ministro, a quo a lei me 
autorisava a oppftr-me. Eu disse nessa occasiao, e co- 
mtgo disserao outros aqui no senado, que estavamos 
promptos a dar um biff de indemnidade a esse ministro, 
se elle o viesse pedir a assembltha geral ; mas que nao 
podtamos considerar o acto de forma alguma legal, por 
que elle se oppunha a lei, on a lei o nao sustentava. 
Nao quiz, Sr. presidente, fazer exccpguos, nao quiz que 
se procurasse langar o odioso sobre as minhas refle- 
xoes, nao especialisei factos; pudera lembrar-me nessa 
occasiao, Sr. presidente, que ja honve um ministro 

a fazenda no nosso paiz que achou no codigo ou direito 
commercial o fatal principio que o devedor pdde abrir a 

Hpm
enala ^ SeU cmlor' e Resse principio data a desor- o nosso sjstema monetario com todos os males 

do papol-moeda de curso forgado. Toquci en nisso, se- 
nhores ? Nao. 

Tratei porventura de outros factos que demonslrao 
a todas as luzes quo mais ministros do thesouro do que 
ministros da fazenda teem sido os ministros da corda 
no nosso paiz ? Esta a causa justamente, Sr. presidente, 
a que se deve attribuir ludo quanto vcmos de afilicttvo 
e de lamenlavel no nosso paiz a este re.speilo: d por esse 
motivo que as nossas finnngas nao progridem, que o nosso 
paiz nao prospera, que o nosso comraercio se acha aca- 
nbado e desanimado, soffrendo de vez em quando oscil- 
lagoes aterradoras; e hoje o proprio governo confossa que 
esta no estado da mais perfeita estagnagSo. Se os nossos 
ministros da fazenda tivessem procurado saber as grandes 
questoes do paiz, estariamos nos neste estado? Crcio 
que nao. 

Na sessao passada, senbores, ao menos, permilta-se-me 
que diga, fiz o servigo de tirar a discussao do tremedal 
de reenminagoes, de que o nobre presidente do conselho 
lanlo gosta, e a que rccorre conslanlemente. Saiamos 
desse estado, disse cu, examinemos como estao as nossas 
linangas actualmenle ; que nos importa saber se o mi- 
nisteiio passado, se os outros atrazados, gaslarao mais, 
ou gastarao menos ? 0 que gaslou mais, Sr. presidente,' 
pude ser que tenha gasto muito com proveito do paiz ; 
pode-se ter gasto pouco com desproveito do paiz. 

0 Sn. PiiESTnENTE DO conselho : — Nao fill eu que 
colloquei a discussao neste ponlo. 

0 Sr. visconde de Jeqoitinhonha : — E eu estou 
convencido quo nao podia dcixar de ser V. Ex. por um 
motivo; porque, se V. Ex. nao quizesse que a discus- 
sao de reenminagdes continuasse, lirnitava-se a demons- 
trar o estado da administragao actual; masocaso foi 
outro, e nisso laboramos lodo o tempo que se lem discu- 
lido a receita do imperio! 

Quiz eu porventura, senbores, com estas simplicissi- 
mas observagoes, dar uma ligao aos nobres ministros? 
Para que o nobre ministro da: fazenda, meu digno colle- 
ga pela provtneia da Bahia, a quern cu lenho tributado 
lanla consideragao nesta casa, que se mais nao lenho feito 
e porque nao tenho podido, qne se mais nao tenho po- 
diilo 6 porque as minhas circumslancias nao me o teem 
permittido; para que, repilo, o nobre presidente do 
conselho vein azedar a discussao, lomando, ou declaran- 
do, ou classificando como ligao simples observagoes de 
um senador do imperio ? Nao tenho eu. Sr. presidente, 
o direito do fazer ao nobre presidente do conselho, ao 
ministerio, as observagOes qne fiz na sessao passada? 

0 Sit. presidente no conselho ;—Esqueceu-se da sua 
exclamagao em rclagao a poliltca. 

0 Sn. visconde de Jequitinhonha : —E' porventura 
injurioso dizer-se que os ministros da fazenda do nosso 
paiz teem sido habeis, exactos e mui moralisados minis- 
tros do thesouro, mas que mio teem sido ministros da fa- 
zenda ? E' isto injurioso, senbores? Sr. presidente, se 
eu fora o nobre presidente do conselho, se me acbasso 
collocado na posigao cm que elle so acha, parece-me qne 
naoseguiria o rumo que o nobre presidente do conselho 
adoptou nossa occasiao; eu procuraria justitlcar o pro- 
cedimento do ministerio actual, e talvez o llzesse lambem 
por honra da firma dos ministerios passados; reronhccc- 
na o facto, porque e innegavel, estti na consriencia da 
lodos, nao ha um so espirilo no paiz que nao reonhci a 
que os ministros da fazenda nao teem sido scnao minis- 
tros do thesouro 1 Isto esta na consoiencia pnblicn, Sr. 
presidente. Negar, porlanto, o facto 6 negar a luz 
do dia. P6de elle ser justificado ? Niio tonho disso a me- 



SESSlO EM 3 DE SETEMBRO DE 1860 3G9 

nor duvida; eu sou umque pelaminliainapliilaonaoposso 
achar dosculpa; mas aquelles que estao a sonibra da ad 
ministracao, que conhecem as suas difflculdades, que 
sabeni,emuma palavra,como as teem procurado veneer, 
e porquo as nao teem podido dominar, a esses facil era 
jusliticar o comportamcnlo dos nossos minislros da fazen 
da, sera quojaraais se viesse perante o senado declarar 
quo urn senador do imperio.porque fez observasues desta 
ordera, quizessc dar utoa Utao aos rainistros, ao seuado 
e ao paiz. 

Admiltido cste genero de argumentacao, que senador 
serio ousara mais entrar em discussaode objeclos graves? 
Senhores, tal sortida.umaluo aspera reprebensao, eapph- 
cavel a tudo, de forma tal que nao havera urn sd objecto 
acerca do qual se facao observacoes que so nao possa 
dizcr : « Vindes dar-nos licao. • Otfondidas assim a 
modeslia o a benevolencia, tao necessarias nos deba- 
tes parlamentares, qualidades quo lodos os espiritos 
graves e respexlosos fazera timbre de ter para com 
os seus collegas, e principalmonte para com o governo, e 
para corn quaesqucr membros da publica administragao, 
toda discussao lorna-se impossivel 1 Senhores, estou con- 
vencido tambem que lodo esse melindre apurado ou exage- 
rado do nobro presidente do conselho e do imnisterio 
actual pudo alias ser justilicado pelo comportainento de 
arabas as caraaras Ja houve porvenlura um ministerio 
que maisobtivesse das camaras do queo actual? Ja bouvc 
um ministerio quo govcrnasse, que dominasse mais abso- 
lutanitsnle um por um os membros das camaras ? Que 
Ibos impuzesse sua vontade de um modo mais desabndo ? 
Que os prendesse mais arbitraria e severamentc ao seu 
carro? Pelo modo como esle ministerio lera-se compor- 
lado; pelo apoio flcticio ou real que tem obtido das 
camaras, Sr. presidente, pdde dizer-se quo nao tern ha ■ 
vido outro mais poderoso, mais illustrado, mais zeloso 
pel a causa publira, a quem se devao maiores e mais re- 
levantes servicos; emlim pdde dizer-se que 6 singularl 1 
Pretcndeu, falleraos do senado, reformar o regimento : 
fe-lo 1 A ponto tal que, se boje se levantassem do tumulo 
os senadores primilivos, baviao de assombrados declarar 
que osle nao 6 o senado brasileiro, que o senado da cons- 
lituicao naoexisto mais: este eraum corpoessencialmente 
conscrvador, linba por obrigacao rigorosa de ser o flel da 
balanca politica no nosso paiz, pender para um ou outro 
lado conforms julgasse em sua sabedoria,as circumstan- 
cias political do paiz. 0 senado da constituicao tinha a 
sua disposifiSo todos osmcios para conseguir tao impor- 
tante fim. Uoje a situacao d a mesma? ileformado o regi- 
mento pela fdrma quo so Hie deu, adoptadas as raedidas 
ultimamente aceilas, estabelecido oprecedente de se exi- 
girem cinco boras de traballio... pdde o senado faze-lo ? E. 
o senado.... 

0 Su. Yasconcellos: —Seis boras. 
0 Su. visconde nn Jequitinhonha : — Ou seis bo- 

ras de traballio, V. Ex. torn raziio. Admiltido este precc- 
dento, e o senado brasileiro o mesmo senado daquella 
epoca ? 

0 Sr. piiesidente no oonselho: — Nao obslaule 
islo, podia-so dizor o mosmo. 

0 Sr. visconde de Jequitinhonha:—Eunaocom- 
prebendi bem, islo e, nao ouvi, o boje vou declarar a 
V. Ex. quo estou disposlo a aceilar grande numero de 
apartes. Sabbado nao, sabbado estava nao sci como; mas 
boje estou disposto a aceitar os apartes com que me qui- 
zcrem bonrar; soY. Ex. tivesse a bondadedo repclir o 
quo me acaba de dar.... 

0 Sr. presidente do conselho: — Sem este prece- 
denle a que V. Ex. se referiu ja o senado nao era o 
mesmo. 

0 Sr. visconde de Jequitinhonha; — V. Ex. bade 
permillir que eu nao seja da sua opiniao. 

0 senado era o mesmo, poderia nao exercer o direito 
que Ibe dava a constituicao, mas linba os meios; boje, se 
ellc quizer, nao pdde mais satisfazer o seu lim; o minis- 
terio ha de domina-lo, ba deforca-lo, sua prdpria maio- 
ria nao podera resislir-lhe: hadesegui-lo em tudo e por 
tudo. 

0 Sr. presidente do conselho ; — 0 senado d a 
maioria. 

0 Sr. D. Manoel:—Entao nos da minoria nao somos 
senadores? Isto nao se ouve em urna casa de meninos; 
nem um menino diz 1 Obrigado pelo cumprimenlo. 

0 Sr. visconde he Jequitiniionua ; — 0 principio de 
que as maiorias... 

0 Sr. presidente do conselho:—A minoria nao lem 
o direito do impdr a sua vontade; isto nao e de menino. 

0 Sr. D. Manoel :—Agora e que vence. Aqui nin- 
guem impoe; c palayra que nao exisle nesta casa. 

0 Sr. visconde de Jequitinhonha:—0principio da 
que as maiorias devem governar, e nao asminorias, e ver- 
dadeiro ; mas e mister que baja explicacao, que se de- 
clare bem como e que as maiorias hao de governar, 
porque as maiorias tambem podera ser dospoticas e 
caprichosas, como os governos absolutes, o eu nao 
sei que os actos de tyrannia e absolulismo das maio- 
rias parlamentares possao ter outros effeitos menos 
prejudiciaes do que os actos do governo absolute. Com 
esla doutrina, Sr. presidente, concordao todos os publi- 
cistas, e cilarei sdmente dous nomes, um republicano e 
outro monarchisla, c monarchista doutrinario; o repu- 
blicano d o Sr. Calhoun, estadista de nome celebre nos 
Estados-Unidos; o monarchista d o Sr. Guizot; sao elles 
que dizem que e preciso que as maiorias scjao corrigi- 
das, que haja meios de obstar que ellas dispotisem, e 
como ha de haver esse mcio se em sua maoesta o regi- 
mento,se as discussdes estao completamento a cortezia 
das maiorias? 

Senhores, loquei neste objecto por aecidentc; eu nao 
perlenco a maiona, porque a maioria nao quer que eu 
pertenca a ella: e V. Ex. me ba de dar licenca quo eu 
faca esla declaraguo, que d com effeito inconcebivel, mas 
ereio que d verdadcira: sao desses factos que se dao, e 
quo nao podem ser explicados {rindo-se) 1 Eu, o senador 
que agora tem a honra de dirigir-so ao seuado, nao per- 
tence a maioria, porque? Porque a maioria nao querl... 
mas d ministerial; e declare ao nobre ministro da fa- 
zenda que,qucr o nobre ministroqueira, quer nao queira, 
bei de ser ministerial (risadas). Sobre este objecto eu 
nao admitto a menor duvida ; quer o nobre ministro me 
repilla, quer me afague, pdde contar que sou ministe- 
rial— 

0 Sr. presidente do conselho: — V. Ex. sabe que 
nao o repelli; senti sdmente a demonstracao de seu of- 
fecto. 

0 Sr. visconde de Jequitinhonha : — ... por mil 
razues, e destas mil raziies permitta V. Ex. que eu nao 
ennumere nenbuma. 

0 Sr. Yasconcellos ; —E' semprebom dar algumas. 
Como V. Ex. disse que boje quer apartes... 

0 Sr. visconde de Jequitinhonha:—Sr. presidente, 
daquillo que eu houver de dizer podera Y. Ex. achar 
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uma das razoes ou aigumas das razoes por qua sou minis- 
terial ^uand meme, forcado ou imposto; quer o goveruo 
queira, quer nao, sou ministerial, dou-llie apuio. 

Mas queixou-se em um aparte o nobre presidente do 
conselho da manifestacao quo eu bavia feito deste meu 
ministerialismo. Natnralmente foi sabbado, porque ate 
ahi estou que nao bavia manifestacao da minha parte. 
Eu nao creio que o nobre minislro da fazenda entenda 
que sao manifestacao desagradavel duas ou tres proposi- 
coes languidamenle profendas nesta casa... 

0 Sr. rRESioENTE do conselho: - Languidamente ? 
0 Sr. visconde de Jequitinhoxha :—... a respeito 

deste projecto monstro sobre os bancos. 
0 Sr. presidbxtp do cOiXseliio:—Operavao as suas 

rcflexoes como uma espada de fogo, naturalmente pelo 
affect o— 

0 Sr. visconde de Jequitinhoxha :— V. Ex. nao 
sabe a sensacao profunda que me causao expressoes tao 
benevolas como essas (risadas). Pude V. Ex. ficar cerlo 
de quo, so tem para comigo algum aUecto, alguma be- 
nevolencia, eu para com V. Ex. tenlio, alem do respeito, 
extrema dedicacao. 

0 Sr. presidente do conselho: — Muilo obrigado. 
0 Sr. visconde de Jequitixhonha : — No meu dis- 

curso, ou nessas palavras soltas na sessao passada, nao 
se podem encontrar senao conselhos. Eu disse,se bem me 
recordo, que era pena que um parlamenlar, um homem 
publico, umestadista da ordem de V. Ex.,seguisse aro- 
tina passada, limilaudo-se a ser ministro do thesouro. 
Ora, parece-me que nao ha a menor censura nestas ex- 
pressoes, nao ha senao o desejo de o arrancar do estado 
em quese acha. V. Ex, esla coacto, e talvez o nao saiba, 
mas esta decididamente coacto; ha quem influa mamea- 
mento sobre V. Ex., ha quem o domine  

0 Sr. presidente do conselho: — Neste momento?..- 
0 Sr. visconde de Jequitinhoxha: — e a razao 

por que o dominao d acreditar V. Ex. que as maiorias 
sao as que governao. Protendesse V. Ex. que as maio- 
rias nao governassem tanto ou tao despoticameme.ou for- 
masse uma maioria sua... 

0 Sr. presidente do conselho:—Nao quero essa 
maioria. 

0 Sr. visconde de Jequitixhonha: —.... eu eslou 
convencido de que V. Ex. naoseguiria a rotina atii hoje 
seguida, nao viria justificar ainda uma vez que os minis- 
terios passados nao se teem importado com as grandes 
questoesfinanceijas,e sumente teem cuidado das questdes 
do tbesonro: por outros lermos, que os ministros do pas- 
sado sao ministros liscaes, e nada mats. 

Sr. presidente, eu ainda devo j ustificar esta proposi- 
cao, proferida ua sessao passada com o intuito unica • 
mente de despertar a atlenfao do nobre presidente do 
conselho, para proceder differentemente e apresentar-se 
as camaras futures de uma outra maneira, de um modo 
mais proprio do ganhar a affeicao e respeito das cama- 
ras, o conceito do povo, e promover a prosperidade do 
paiz. Senbores, senao tem sido so ministro do tbesouro e 
sd ministro do tbesouro e nao da fazenda, pergunto ou 
ao nobre ministro da fazenda; porque de seus ados 
manifestou que pretendcu ser ministro da fazenda? 

Oprimeiroactodoseu ministerio foi o regulamento do 
sello. E' esse regulamento porventura de minislro da 
fazenda ou do ministro do tbesouro? V. Ex. teve em 
vista as grandes questCies da actualidade quando fez 

aquelle regulamento, ou teve em vista someute cbaraar 
para o tbesouro uma somma quo julgava necessaria? 
A esta pergunta, Sr. presidente, o nobre ministro mio 
me pdde responder senao de accordo com as minbas 
ubservacoes: o regulamento do sello foi uma rnedidu 
inteira e absolutamente fiscal; o nobre ministro nao 
considerou as questoes da epoca, uao se importou 
de examinar se com aquella medida ia fazer mal 
ao commercio , ja estagnado, como elle proprio 
reconbece, delinbar a imiuslria, afugentar o credito, 
o credito, de que tanto precisa a nossa agriculture.' 
Senbores, faco justiga ao nobre presidente do con- 
selho. Attentos os talentos do nobre minislro, estou 
convencido de que, se elle examtaasse essas ques- 
toes, nao prornulgaria o regulamento do sello; mas 
foi tal o espirito fiscal que doininou nesta occasiao o 
Sr. ministro da fazenda que nera viu que a medida era 
illegal e que nao tinha autorisagao em lei, como elle 
proprio reconlieceu aqui no senado na sessao passada: 
que obrava com positive e injustiflcavel arbilrio, e 
quo so osle facto Iho bavia de tirar muita fo'rga 
moral. Sobre a illegalidade do acto presume quo nao 
ba duas op in ides no paiz. Senbores, indicarei um outro 
acto do nobre ministro da fazenda, que prova, sem 
deixar a menor duvida, que, sumente ministro do 
do tbesouro, lem S. Ex. abandonado as grandes vis- 
'as politicas do publico administrador, para se cntreter 
unicamente com as questoes liscaes. Senbores, qual foi o 
pensamonto de S. Ex. onobro ministro da fazendaquando 
fez cssa alteragao na pauta relativamente aos vinhos ? 

0 paiz sabe, senbores, quo na falla da abertura das 
cftrtcs de Portugal disse Sua Magestade Fidelissima (ten- 
do): « 0 governo imperial doBrasil acaba de effecluardi- 
versas modificagues nas pautas das alfandegas, pelo quo 
respeita a importagao dos vinhos estrangeiros. Esta re- 
forma, de tanto alcance [)ara urn dos ramos mais Taliosos 
da nossa agricultura e commercio, pile termo aos direitos 
differenciaes, que alii nos prejudicavao, e faz justiga as 
nossas constantes allegafues para sennos tratados como 
a nagao mais favorecida.» Essa alteragao da pauta foi 
pira salisfazer as reclamagdes constantes do governo 
portuguez? 

0 Su presidente do conselho:—Do certo que nao. 
0 Sr. viscoxnE de Jequitinhonua :—0 governo 

portuguez enlrotevo com o governo brasileiro ultima- 
mento alguma correspondencia a osle respeito? 

0 Sr. presidente do conselho: - Nada. 
0 Sr. ministro dos negocios estrangeiros : — Ab- 

solutamente nada. 
0 Sr. visconde de Jequitinhonha :—Absoluta- 

mente nada ; dove ficar consignado o que disse o Sr. 
presidente do conselho, de eonformidade com o nobre 
ministro dos negocios estrangeiros. Mas, lendo elles 
existido, porque nao 6 licito duvidar do que afflrma a 
corba porlugueza, ou essas reclamagoes ou allegagGes 
estavao susponsas sem solugao, ou o governo do Porlu- 
gal nao quiz talvez reconhecer a justiga com que so 
exigiao de lie compensagues para aqnillo que elle pretendia 

e uos. qual ^ a conclusao? Expliquem-nos, pois, a uao 
ser este regulamento um meio absolulamonle fiscal, com 

■abandono dos interesses do paiz, quaes as questoes do 
alia politica financial que teve o nobre ministro em vista 
solver com a adopgao do tal regulamento ? E deveria 
uma tal alteragao do nossa pauta ser feita sumente com 
um fim fiscal ? Nao baveriao outras questoes importan- 
tes connexas com scmelbante medida? 
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0 Sit. presiuente do comseliio : — Solveu muilas 
(jucstOcs qiie sc dayao nas alfandegas.... 

0 Su. visconde de Jeqoitinhonha : — Unicamente 
fiscacs, concedo— 

0 Sn. presidbnte do conselho: — ...de inleressedo 
paiz. 

0 Sr. visconde de Jequitinhoniia :—Nao duvido 
quo o scjao ; mas nao A dosses de quo trato. E o caso e 
que o nobre niinistro nao tocou ncste objeclo no sou re- 
lalorio ; apenas so refoiiu ao deerelo que aUerou a 
pauta  

0 Sr. presidente do conselho ; — V. Ex. sabe mui- 
lo bent qual A a minha opiniao a respeito dos vinhos 
desde quaiulo tove do oxaminar o projecto de larifa. 

0 Sn. visconde de Jequitinhoniia ; — Mas nesla 
occasiao tanibom mo foi presonte uma oulra opiniao de 
V. Ex., anterior e contraria i que vem sustentada por 
V. Ex. no rclalorio ; e creio que existe no Ihesouro em 
[jrraa de infonnacao dada pof V. Ex, a csse respeito. 

0 Sr. president® do conselho; — Nao, sonbor. 
0 Sr. visconde de Jequitinhoniia : — Esse docu- 

mcnto existe. 
0 Sr. presidente do conselho: — Nao, sonbor; 

niio era dill'orcnto. 
0 Sn. visconde de Jequitinhoniia ; — Sr. presi- 

dente, o nobre minislro da fazenda, o Sr. conselheiro se- 
nador Ferraz, disso que elle nunca opinou nem informou 
cm sentido conlrario a essa medida; eu devo crer o que 
S. I£x. diz; mas peQO quo se tome nota, porque essa de- 
clarajiSo & contraria a opiniao que cu tinba, e que nao te- 
rei d'ora avanto, porque V. Ex. diz o contrario. 

Senhores, era minha opiniao, osta medida do nobre 
presidento do conselho foi contraria a inloresses im- 
portantes do nosso paiz, e lamento quo ella passasse 
desapercebida no sen rolatorio, de modo que nao se en- 
comia justificaffao desta medida peranle as camaras. 0 
nobre presidente do conselho no seu relatorio apenas da 
noticia do decreto n. 3,'189, quo aUerou a pauta neslo sen- 
lido, enada mais. Nao the mereceu, Sr. presidente, a as- 
semble geral uma so observacao, uma s6 juslificacao 
destc sou acto, e acto de tamanha importancia, que en- 
voi vo uma das primeiras delegacScs , uma das attn- 
buifijes ma is importarites dadas pela constiluieao a as- 
semblea geral t Se o nobre presidente do conselho no seu 
relatorio justificasse por qualquer forma a medida a que 
me rcflro, entao poderia eu, ou dar-me por convencido, 
ou impugnar as razoos em que o nobre presidente do 
conselho fundou essa sua medida. Mas para a queslao 
actual, para o objeclo que se discute, nao temos neces- 
sidado seniio do saber que a medida foi inteira e ab- 
solutamenlo fiscal; preleuduu-se augraentar a renda, em- 
bora se privasse o mercado brasileiro em algumas pro- 
vincias dos goncros esirangeiros que podiao scrvir de 
permuta aos do paiz. 

V. Ex. sabe que ba provincias que nilo teem commer- 
cio com algumas nacOos eslrangniras, porque, sd lendo es- 
las viubos para importar, iguolados os direilos, sua im- 
porta{5o torna-se impossivel, altenlos os precos de laes 
vinhos, pcrdendo n6s assiin a concurrcneia dessas nacOes 
para os gencros produzidos no paiz. Estas e outras con- 
sideracoes devenao mcrecer a altencao do nobre presi- 
dente do conselho; mas nao era indispensavel augmentar 
materialraente a ronda t 
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passado liverao o mesmo caractor, a mesma razao. Esta, 
portanto, justificada a proiiosicao proferida pormimna 
sessao passada, que ainda o nobre presidente do conse- 
lho era ou conlinuava a ser ministro do tbesouro, e nao 
ministro da fazenda. 

Lembrarei maisao seuado, senhores, o afan com que o 
nobre presidente do conselho tratou da queslao hancaria, 
que, permilta-me o senado que declare, nao era digna 
de tanla hulha, nem de lantos estudos. Para se conhe- 
cerem, Sr. presidente, os ahusos dos bancos, o ministe- 
rio tiuha todos os meios a seu alcance e podia chegar a 
conseguir o seu fim sem afugentar o credito, sem tira-lo 
aos eslabelecimentos ja existentes na forma da lei. 

Pa'recia que nao se pretendia fazer outra cousa sonao 
desacroditar eacnbar com aquelles eslabelecimentos, por- 
que linbao sido creados por um ministerio que desagra- 
dava aos economistas da escola restrictiva. 

Talvez eu, Sr. presidente, na discussao dos artigos 
additivos fasa algumas reflexoes e explique o mou voto 
relativamente a esta questao bancaria, porque hojevou 
tendo ja mats vigor, e e provavel que me sinta com 
animo de enlrar tambem nesla questao; por emquanto 
eu nao quero demorar a discussao do orcamento da re- 
ceita, desejo que ella se ultime, para que entremos na 
questao importante dos impostos. Direi, porem, ao se- 
nado, para fundamentar a proposicao por mini proferida 
na sessao de sabbado, que o ministerio de boje, assim 
como todos os outros, teem sido ministros do tbesouro, 
e nao da fazenda. Terminarei com a seguinte observacao; 
Senhores, quora 6 que duvida, como disse um escriptor 
moderno, que na grande manufactura social ba tres 
agentes; um que crea os productos ou os trnnsforma; 
outro que os envia para os mercados e os permuta ; 
outro que torna menos onerosas as permutas, facili- 
tando os pagamentos? Sem a existencia.sem a animacao 
destes tres agentes, nem o commercio, nem a industria, 
podem prosperar. 

Ora, pergunto a V. Ex.: Qual destes ires agentes foi 
animado pelo nobre presidente do conselho com as suas 
medidas? 0 ultimo deciilidameiite foi agrilhoado,a ponto 
que nao podcra mais prestar os servifos que so exigem 
delle. Senhores, os agentes de que fallo sao os bancos ; 
saoos bancos que tornao menos onerosa a permuta, faci- 
litando os pagamentos; sao elles os verdadeiros agentes 
do que se cbaraa em linguagem moderna systerna de cre- 
dito. 

0 credito nasceu, por assim dizer, com o trabalho; 
mas o systerna de credito e uma invencao moderna, e 
fillio da Civilisacao; aquelle suppoe moeda para se pagar 
aquillo que se toma emprestado ; o systerna de credito, 
nao; a sua base, o seu grande serviQO, e fazer com 
que os productos sirvao para o pagamento dos pro- 
ductos; por oulroi termos, que o negociante paguo 
com os lilulos de sua divida activa os de sua divida 
passiva, nao enlrando a moeda senao para pagar os 
saldos. Senhores, 95 % de todas as transaocoes na 
Inglalerra e nos Estados-Unidos sao saldados por 
esta forma. Tal e a vantagem do systerna do credito, 
e por consequencia dos bancos, som os quaes nao pode 
elle existir. Mas como o auxiliou, o animou, o nobro 
presidente do conselho? V. Ex. o (em visto. 

E as medidas estao abi para provar o odio, o rancor, 
que S. Ex. nutre contra todos os estabelecimenlos de 
credito e o c n cad cam en to em que os deseja ter. Porque 
corametlerao abusos? Os abusos, Sr. presidente, merecem 
correccao; mas, porque ha abusos em uma instituifao, 
bavemos de destrui-la e encadea-la por forma que ella 
nilo possa mais vingar em nosso paiz? 
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Se eu quizesse nesta occasiao, Sr. presidente, trazer 
a recordacao do senado o niodo como nos Estados- 
Unidos se tem entendido aquillo que acabo de expftr 
ao senado; se nao parecesse inteiramente deslocado, 
pois que mais proprio (t discutir-se este objeclo quando 
se tratar dos artigos additivos, eu provaria ao senado que 
o engrandecimonto daquelle paiz em grande parte tem 
provindo dos baneos, e o facto e que o engrandecimenlo 
tem marchado justamente com o augmento dos bancos. 

0 Sr. visconde de JIarangdape : — Apoiado. 
0 Sr. visconde de Jecuutinhoxha:—Em 1782havia 

apenas um banco nos Estados-Unidos; em 1790, 4; em 
em 18l'0, 28; em 1810, 89; em 1820, 308; em 1830, 
330; em 1840, 907; cm 1850, 824; em 1857, li' 0. E 
aquelle paiz prospera, os abusesapparecem, as correctoes 
sem duvida alguma teem logar; mas o paiz prospera! 
Procurao porvenlura os legisladores daquelles paizes 
corrigir os abusos destruindo as instiluicoes ? Decidida- 
mente nao. E para se provar o que acabo de dizor basta 
a resenha que acabo de fazer dos bancos existentes nos 
Estados-Unidos, chegando em 1857 ao numero de 1,4001 

Sr. presidente, o nobre presidente do conselbo achou 
que era uma Utopia a proposRao por mim proferida 
quando defini o que era mimstro da fazenda e ministro 
do thesouro, e disse (Eu devo lancar mao do unico 
extracto que aqui ha; se nao for exacto, V. Ex. dira, 
porque eu nao pude tomar apontamenlos do discurso 
de S. Ex.) 

• Em que consiste, exclamou o nobre presidente do 
conselbo, o laissez faire, laissez passer, de que fallou o 
senador que esta occupando agorn a allencao do senado"» 
Note bem o senado qua eu fallel no laissez faire como 
censura. 

O Sn presidente do conselho:— Percebi mesmo 
como tai. 

O Sr. visconde de Jequitinhonha ;— Eu disse 
que parecia que os nobres ministros da fazenda abando- 
navao as grandes questoes do paiz para as deixar correr 
a revelia. « Porvenlura, pergnntou o nobre presidente 
do conselbo, ao governo compete exercer intervencao 
immediata no desenvolvimento industrial da sociedade'?. 
Respondo negalivamente, e declare a V. Ex. que e por- 
que elles teem querido exercer essa intervencao imme- 
diata no desenvolvimento industrial da sociedade que eu 
realmente acho que e censuravel a sua adminislracSo, o 
seu systema. 

Mas, porque o governo nao deve de forma alguma in- 
lervir imme.iiatamente no desenvolvimento das industrias 
do paiz, segue-ae que nao deve promover e animar o sou 
adiantamenlo? Nao deve promover a sua exislen'cia, nao 
deve aplainar as difficuldades e por o paiz em circumslan- 
cias em que possao as industrias nasccr e vigorar? Nao 
6 isto justamente o que o nobre presidente do conselbo e 
loda a sua oumla restrictiva estao actuabnenle fazendo e 
teem feito? Nio e isto justamente o que se tem dilo nos 
relatonos passados relativaraente ao systema protector ou 
exageradamente fiscal? 

Lamento, Sr. presidente, que, combatendo o nobre pre- 
sidente do conselbo o systema protector nesse seu rcla- 
torio da reforma da tarifa, tendo-se o nobre presidente 
do conselbo opposto ao systema protector, adoptasso por 
flm, quando ministro, um systema que vai muito alem do 
systema protector  

O Sr. presidente do conseliio : — Nao sei. 
O Sr. visconde de Jeqcitinhonha: —   qucrendo 

dardestiuo ate as quantias as mais pequenas docidadao, 

as accnmulacSes as mais ordinarias, acabando com todos 
os estabelecirnentos de credito. E' isto, Sr. presidente, 
que na realidade envolvo manifesla contradiccao. Porl 
ventura o nobre presidente do conseiho jalga que'o mi- 
nistro da fazenda nao deve cuidar de solver as grandes 
questoes sociacs ? Nao devo tomar em consideracao os 
grandes principios eronomioos, para obrar segundo elles? 
E acredita o nobre presidente do conselbo que seja Uto- 
pia o pretender-se que o ministro da fazenda se occupy 
de taes questoes e que nao scja sdmente o ministro do 
thesouro ? 

Eu desejarei, Sr. presidente, o este e o meu systema 
que o governo nao intervenha, quo deixe livre a accao 
dos ca pi taes, deixe liyres as babilitacOes do cidadao, in- 
dustriaes ou commerciaes, para sc empregarem como me- 
Ihor Ihes pareeer; concordo nisto, mas que deixe o paiz 
assombrado com todasas diilicuidades que possao relar- 
dar a marcha de sua riquoza e prosperidade, quo as nao 
remova para poderem vigorar o commercio c a industria, 
que, finalmente, crtie elle mesmo estas diilicuidades?. 
Ah I nisso nao posso concordar. Porventura das medidas 
do nobre presidente do conselbo nao tem resultado que- 
rer ser elle o tutor universal de todos? Esses mconve- 
nientcs que acabo do lembrar ao senado nao sao porven- 
lura graves? E, se nao e assim, Sr. presidente, enlao 
.ret ao nobre presidente do conseiho que e verdadeira 

atnda a proposictio que proferi: isto d, que e na realidade 
ministro do thesouro, e nao da fazenda; que, devendo cui- 
dar sdmente da arrecadafao e da fiscalisacao e de fazer os 
pagamenlos que legalmente se ihe apresentar, e nada 
mais^mude o nomconao se cbame ministro da fazenda. 
Se nao quer animar a industria, se nada quer fazer em 
beneficio da produccao e do augmento dariquezapublica, 
como quer regular o modo por que cada um deve exercer 
sua industria? Com que fundamenlo quer exercer essa 
tutela malefica da escola que bojo o nobre presidente do 
conselbo segue? 

« Mas, disse o nobre presidente do conseiho, o com- 
mercio e a agricultura corrom pela pasta do impcrio, o 
nao pela da fazenda; maso governo torn procurado au- 
xilia-los por todos os meios a seu alcance, directos o 
indirectus, ja concedendoauxilios e privilegios, ja pro- 
movendo as vias de communicacao e fazendo qne a na- 
vegafao a vapor penelro por todos os rios importantes do 
paiz. » Aqui temos nds, senhorcs, a intervencao quo o 
nobre presidente do conseiho achou que era uma verda- 
deira utopia 1 De modo que, quando se trata do consurar 
aquillo que eu disse... 

O Sn. presidente do conseliio : —Foi em resposta 
a V. Ex. 

O Sr. visconde de Jequitinhonha: — entaoomi- 
nistro da fazenda nao deve ter de firma alguma a raenor 
intervencao. Mas, quando se trata de justificar o governo 
e provar que o ministro da fazenda nao e somcnto mi- 
nistro do thesouro, pordm lamlem ministro da fazenda 
enlao allega o nobre presidente do conseiho todos esses 
sens services extraordinarios. Ora, senhorcs, eu nego, e 
toi.oo paiz comigo, quo o governo tenba procurado tanto 
quanto e possivel dar bracos a agricultura e a industria, 
tenbi feito navegar os rios, tenba directa on indirenta- 
n.ente auxiliado, animado, o desenvolvimento da indus- 
tria e do commercio. 

Eu dispensaria ao nobre presidente do conselbo a 
expressao direclamenle, porquanlo t a directa interven- 
cao que eu desejo quo elle nao tenba, (5 a indirecla in- 
tervencao que eu desejo que elle tenba. O nobre ministro 
portanto, nas suas proprias allegacocs para desculpar-so 
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c censurar-me oonfessou quc o governo deye mtervir, e 
quo nao c uma Utopia, quo polo conlrario e um dever do 
governo. Mas,senhores,se nos fossepermittido trat. r agora 
do modo como o governo tem chamado brafos paramo 
paiz.... Limitar-me-hei nesla occ.asiao a pedir permissao 
ao nobre rninistro dos negocios eslrangeiros.... Em ver- 
daile eu nao posso discutir este lopico, purque trata-se da 
receita; mas 6 um lopico referido pelo nobre presidente do 
conselbo, e portanto crcio-me com o direito de proseguir 
na interpellacao que ia fazer, comquanto nao verse em 
materia da fazenda. Aproveito, portanto, a occasiao para 
porguntar ao nobre rninistro dos negocios estrangerros a 
razao por qne o governo portuguez, tacibtando tanlo 
quanto e possivel a emigracao de porluguezes para o Bra 
sil feila por partirulares, p6e embaracos os mais decidi- 
dos, alguraas vezos invenciveis, a colonisatao prelendida 
pela Associavao Central de Colonisacao. 

Ao principio bouvc uma razao justificativa.isto e.disse- 

so qne fazia-se essa opposicaoporque oagente daAssocia- 
gao Central do Colonisacao liavia oRendido pcssoalmente 
os mernbros do governo, on usara do praticas que des- 
agradSrSo ao governo de Portugal. 

A associacao immediatamente cuidou de acabar com 
isso; demittiu o sou agente, e nomeou outro interra- 
mente do aCcordo com o governo do Brasil, que devera 
ostar ao facto de tudo e rr lambem de accordo com o 
governo portuguez: portanto, cra-lhe licito nulrir a cs- 
peranta de que da pane do governo de Portugal hou- 
vesse toda benevolencia e boa vontade a este resperto 
Entretanto a Associacao Central de ColonisaQao tern-se 
vis to nos mestnos embaracos, lutacom mil difficuldadcs; 
nao enconlra a menor benevolencia, antes manrfesta 
ma vontade da parto das auloridades portuguezas. Consta- 
me que por varias vezes tem representado sobre rslo 
ao governo imperial, e natla tem obtido. Aatutabnenle 
o Sr. rninistro do imperio tem-se onlendido com o 
nobre rninistro dos negocios eslrangeiros, e S, Ex. hade 
lor empregado todos os meios necessarios para quo se 
romovao essas diiliculdades, que ate hoje nao teem sido 
removidas. 

Era bora, Sr. presidente, quo soubessemos nosos mo- 
livos; publicados olles e muito natural que a Associacao 
Central de Colonisacao cuidasse de acceder ao quc o go- 
verno portuguez pretende, ou contentar-se com a sua 
sorle. 0 nobre rninistro dos negocios eslrangeiros fara o 
u=o que julgar convenienle desta minha interpellacao. 

0 Sir. MlNISTUO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS :—SatlS- 
farci ao nobre scnador, 

0 Sr. visconor de Jequitinhonha ; — Em geral, pelo 
que diz respeito a colonisacao, V. Ex. sabe o eslado de 
ronfusao e desordem em que ullimamente ella se tem 
achado. A colonisacao este anno nao se tem feito, e pa- 
rece quo o governo nao a considera como uma cousa ne- 
cessaria e indispensavel. 

0 Sr. M1N1STRO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROSAO COn- 
Irario. 

0 Sr. viscondr de Jeqcittniioniia ■ — Se se attender 
a cerlas proposicOes proferidas por membros do governo, 
devemos enlender que elle quer antes difficulla-lg. 
Lembro-me de tor lido com espanlo na sessiio da camara 
dos Srs. deputados do dia do mez passado que o no- 
bre rninistro da justica declarara solemnemento quo os 
protestanles nao podiao ser empregados pubticos. Esia 
[iroposicao envolve uma queslao constitucional e uma 
quest,ao social para n6s. 

0 Sr. Dantas:—Apoiado. 

0 Sr. visconde de Jequitinhonha; — Nao set como 
podera ser suslentado no Brasil que os protestanles nao 
podem ser empregados publicos. Eu atd creio que elles 
podem ser minislros e senadores; o quc nao podem ser e 
deputados. 

0 Sr. ministro dos negocios estrangeiros: Creio 
que ha engano nesle discurso a que se refero o nobre se- 
nador; creio que o queo Sr. ministro da justica disse foi 
que os protestanles nao podem exercer certos direitos po- 
lilicos. 

0 Sr. presidente doconselho; — Actualrnente ha 
nao pequeno numero de empregados protestanles. 

0 Sr. visconde de Jequitinhonha: — Was o Sr. mi- 
nistro da justica nao corrigiu o discurso? 

0 Sr. ministro dos negocios estrangeiros : — Talvez 
fosse erro typographico. 

0 Sr. presidente doconselho: — E talvez mesmo 
que o meu collega nao lesse esse discurso. 

0 Sr. visconde de Jequitinhonha : — Entao fiquemos 
certos de que os proleslantes podem ser empregados pu- 
blicos. 

0 Sr. ministro dos negocios estrangeiros : — Ex- 
ccptuado o logar de deputado e outros de que trata a 
coustiluicao, podem ser rainistros de estado, senadores, 
quanto mais empregados publicos. 

0 Sr. visconde de Jequitinhonha Entao posso pe- 
dir aos Srs. tachygraplios que digao que o que veiu no 
discurso do Sr. ministro da justica na sessao de 24 de 
agosto nao e exacto. 

0 Sr. ministro dos negocios estrangeiros: — Nao e 
exacto. 

0 Sr. visconde de Jequitinhonha ; — Como estava 
na follia official da outra carnara, e como nao me consta 
q-ac bouvesse reclificacao alguma de S. Ex. a esse res- 
peito, entendi que mio bavia inexactidao alguma. 

0 Sr. ministro dos negocios estrangeiros; — V. Ex. 
tem razao na observaciio que fez ; deu logar a uma recti- 
ficacao. 

0 Sr. presidente doconseluo:—Muito estimamos 
essa sua observacao. 

0 Sr. visconde de Jequitinmoxiia:—Sim? Aomenos 
esta. 

0 Sr. presidente do conselho: —As outras.... 
0 Sr. ministro dos negocios estrangeiros: — E al- 

gumas outras tarabem. 
0 Sr. visconde de Jequitinhonha; — Como e que 

os rios teem sido navegaveis? Como o governo lent pro- 
movido a navegacao dos rios ? Como vai a navegacao do 
Amazonas? 

0 Sr. presidente do conselho ; — Vai bem. 
0 Sr. visconde de Jequitinhonha : —Essa navegacao 

do Bio da Pratacomo vai? 
0 Sr. presidente do conselho. — Esta era principio, 

mas vai bem. 
0 Sr. visconde de Jequitinhonha: — Que ammacao 

tem reccbido? 
0 Sr. presidente do conselho; Toda. 
0 Sr. visconde de Jequitinhonha : — Goncordo em 

que se tem despendido muito dinheiro e em que se tem 
94 
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do despender niuito maisj nao concordo, poriini, eni (ias 
tenha tido toda anirna^ao possivel. 

Disse mais o nobre miaistro o scguinto : • 0 ministro 
dafazendae fraco, elle o reconhece; mas o nobre senador 
foi injusto em feri-lo de tabdla.... 

0 Sr. fresiden'te do conselho: — For labelh.... 
0 Sr. vkconde db Jbqcitinho.nha :— para acer- 

tar seus golpes em ministros passados. » Foi injusto. 
Sr. presidenle, o nobre presidents do conselbo, cumo e 
tjuast sempre todo aquelle que pretende investigar ou 
avaliar as proposii;iies proferidas por outros, nao pelo 
que ellas significao, mas polas inteiifoes daquelle que as 
proferiu. 0 nobre senador tern este babito ; creio que 
S. Ex. se ha de achar morlifieado maitas vezes. E' me- 
Ihor seguir o systema de avaliar as proposigoes polo valor 
das^ palavras, e nao pelas intencoes. 

Senhores, eu nao quiz diminuir em nada o conceilo do 
nobre presidente do conselho; tudo quanlo elle disso a 
este respeito e inteiramentc gratuito. Eu nao sou capaz 
de avaliar os talcnlos do nobre presidente do couseltio; 
e, eomo estou ncsle caso, nao me animaria a dizer nem 
que elle c habil, nem que e inhabit. A primeira pro- 
posigao eu nao avancaria, porqua nao teria valor al- 
gum qaalqucr juizo qae flzesse di capacidade do nobre 
presidente do conselho; a segunda proposigao eu nao 
cnunciaria, visto que faltaria a todas as conveniencias 
publicas e parlamenlares, as quaes nesta casa, nemjamais 
cm toda minha vida parlamentar, tenbo faltado. Forcon- 
seguinte, nao sou eu o quo ha de responder ao nobre 
presidente do conss'ho acerca desse topico. 

Pelo que diz respeito aos ministros passados, S. Ex. 
sabo perfeitamente e deve saber que de ferir um mi- 
nistro actual pdde resultar utilidade o ainda prazer; 
mas um ministro passado nenhuma salisfifao da aquelle 
que o faz. Far, por exemplo, cm alguem que ja nao tern 
o poder, diminuir-lbe a forca moral por este lado, nao 
6 certamente proprio de um parlamentar, o por isso nao 
se mo podia dar tal inlenfao. 

Avaliando os ministerios como elles devcm ser avalia- 
dos no men juizo, distinguindo as funcgoes de ministro 
do thesouro das de ministro da fazenda, e referindo-mc 
aos relalorios passados,^ disse que nenhum dos ministros 
da fazenda do nosso paiz tinba sido outra cousa mais do 
que ministro do thesouro. Parece que exceptuei um; c 
nisto raesmo fui cauleloso, porquo nao queria trazer odio- 
sidades para o senado. Referi-me a esse ministro de 1857, 
porque na realidade quiz sahir da rotina; se na reali- 
dade sahiu hem, nao era occasiao de avaliar isso, e na 
terdade estava para com eile na tnesina relacao em que 
estou para com o nobre presidente do conselho. 

0 Sr. fresidente do conselho: — Parece que nao. 
0 Sr. visco.ndb de Jequitinhonha : — Nao avalio 

porque o juizo que fizesso a respeito delle nao teria 
forca alguma ; c porque? Porque nao sou pessoa sulli- 
ciente para ajuizar da capacidade de outros, e muito 
principalmenle de um ministro da corda. V. Ex. sabe, 
Sr. presidente, d testernnqba de que eu ten ha declarado 
aqui muitas vezes que sigo a rogra do que no regimenlo 
quern sabe mais d ocoronel; no paiz quemsabe mais d 
o governo : ora, se sigo este principio.como e quo poderia 
fazer um juizo relativamente a capacidade ainda daquelle 
que na realidade tinba quorido sabir da rotina? 

0 nobre senador presidente do conselho lambem quiz 
sahir da rotina, mas nao pdde ; S. Ex. sabo dislo perfei- 
tamente, melhor da qne mngucm. Eu sempre entendi 
que o nobre presidente do conselho t iaha occupar no paiz 
uma posicao media  

0 Sr. cresidente do coNSEmo: —Minima mcsmo. 

0 Sr. visoondb de Jequitimionha : —.... deixando as 
escolas exlremas; istod, vinha segnir o mcio termo, pondo 
departe essasrivalidades, nao pai ticipanda dosodios esis 
tentes, olliando para a sitnacao do paiz, applicando osver- 
dadetros principios economicos asituacaoexcepcional cm 
quo nos achamos, etc. Mas o resnltado fei adoptir o no- 
bie^ presidente do conselho todas as medidas do minis- 
terio passado, c ale a escola rcstrictiva na sua lei ban- 
caria, a ponto tal, sen bores, que fez dizer na camara dos 
Srs. diputados a um illuslro orador c ex-niini.stro da f'- 
zenda que o ministerio actual tinlia seguido em tudo c pur 
tudo os principios da administracao passada. Esse oraiior, 
terminando o seu discnrso,appellou para a maioria, acon- 
selhando-a que agradecesse ao ministerio por lor as- 
sim procedido e conlinuasse a dar-lhe seu apoio em 
signal de gratidao. V. Ex. tevo conhecimento desse Uis- 
cu.so, ouvtu-o proferir: portanto, nao e precisoque eu 
recorde o que se disse nelle. Por cousequencia V. Ex, 
veiu a ser conlinuador da administracao polilica o eco- 
nomica passada, era vcz do seguir aponas o termo modio. 

0 Nr. presidente do conselho; — Nao sou conli- 
nuador do ninguem. 

0 Sr.. visconde de Jequitimionha:—Eu nlo in- 
si.-tirei que V. Ex. tem sido; no que insislo c que 
assim foi julgado na camara dos Srs. deputados por um 
ex-ministro da fazenda solemnemenle em um discurso. 
E fez mais, creio eu, porquo refcriu-se a lodos osob- 
jeclos proposlos nesta sessao, e raostrou que nenhnm 
delles era novo, que todos dies tinbuo sido propostos 
polo ministerio passado. 

Eu acreditava, Sr. presidente, e disse aqui em um 
aparle, que as i Ifas economicas do ministerio actual erao 
dilTerentcs das ideas economicas da administracao pas- 
sada; con testa rao-me isso em outro aparle, e eu ainda 
nao me rcsolvi a aceitar a contoslacao ; ainda creio que 
as ideas economicas da administracao presente sao diver- 
sas, mas divcrsas cm semido extrcmo; isto 6, queria-se 
menos na administracao passada do quo so quiz o reali- 
zou na administracao actual. 

0 Sr. Vasconc.ellos : — Apoiado. 
0 Sr. visconde de Jequitinhonha : — Entuo quc- 

ria-se apenas que se adoptasse um principio; hoje nao 
so se adoptou esse principio, como se malarao do chofra 
as instiluicdes. Nao i possivel sahir, scm a revogacao da 
lei, dessa maleiita tutella, dessa cadca de fcrro fundida 
pcla lei que passou no senado. 

Sr. presidenle, cu nao me recordo de outras proposi- 
Coes proferidas pelo nobre senador presidente do con- 
selho. 0 exlracto quo ha do seu discurso 6 muito limi- 
tado. Depois que apparccer o discurso do nobro senador, 
se cu ainda liver a palavra na occasiao do se discutirem 
os artigos additives, poderei mais jusliflcar o que ou 
disso. 

Por ultimo disse o nobre presidenle do conselho 
o segmnto: • Desejo comtudo saber qual e essa pa- 
nncea nova quo o nobre senador descobriu. 0 nubre 
senador foi muito alcm do que peusava ; o resnmo 
do seu discurso consisle nas seguinles palavras: — No 
orasii mngnem ha capaz de administrar as fmanfas 

senao elle. » E assim terminou. o nobre presidente do 
conselho o sou discurso. Eu tenlio, portanto, de responder 
a esta parto do discurso de S. Ex.; o para responder a 
el la declare ainda uma vez que para mim 6 de indecli- 
navel necossidade quo o ministerio actual continue : esta 
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6 a razao por qua Uei tie dar-llie mou apoio, quer dla 
queira, quernao ; liciile ser imiiislenal jior forfa. 

0 Sr. pkesidente no consblho : — Desle modo. 
0 Sn. visconoe db Jequitiniionha : — Desejo quE o 

minislerio aclual conUnue, o corlinue por alguns annos. 
Fique corlo o nobre presidenle do conselbo de que para 
mjm o remedio aos males do pair, nao esia na raudanca 
dos homens, csla na mudanfa do syslerna. 

Quo inleresse, porlanto, posso ou ter em que o mi- 
mstcrio actual deixe de conlinuar? Parece-me antes 
que devo ter interesse cm que elle conlinuo, porque, a 
vista das medidas quo adoptou, dos males qnc cssas 
modi dos prodnzirao na execucao, e de crer que die 
arripio carrcira, que mude do systoma c promova a 
prosperidade do paiz, pava ovilar o cataclisma que nos 
amcaca. Ila mais probabilidade, senhores, de conseguir 
eslo grands lim com a contiuuacao dos miaislros acluaes 
do quo com a ftiudanfa dos homens. Se liuuver mu 
danfa, Sr. presidcnte, V. Ex. ha de ver repelir-so 
aqu'i no sfcnado outra discussao do recriminacoes. « N'ao 
lo'mos no5, exclamar-se-ha, que crearaos a silua?ao; foi o 
ministerio passado que weou a situacao; nds acliamos o 
paiz cm deploravcl cstado; essa letliargia de que vds 
accusais o govcrno uao e obra nossa; soinosaella forca- 
dos, uao a pbdemos remediar.» Com cstas e outras propo- 
sii;0es illudir-sc-ha a oxpeclafao publica, c o paiz con- 
linuara a deflnbar o a soffrer. Enlretanto que, se forem 
os mesmos mipistros os que executarem essas leis draco- 
nianas relalivamento ao crodilo, nao terao desculpa a dar 
ao paiz: toda responsabilidade 6 dellcs e de quem os 
aconsolbou, o a vista dos males bao do arripiar carrcira, 
e conseguir-se-ba aquillo (jue pretcudo. 

Porlanto, Sr. presidenle, nao vem a pello o dizcr-se 
quo eu ou'quo outro nos julgamos os timcos capazes do 
ministerio das (inan?as; nao, esta queslao e pessoal e 
esla fdra da discussao. Senhores, croio que todos os ho- 
mens que pcnsao no paiz descjao que o aclual ministerio 
continue. 

Continue o actual Sr. ministro da fazenda, para ver o 
fructo de suas lucubra^Ses cconomicas: continue o Sr. 
ministro doimpcrio, para ver o fructo de sua inerteadmi- 
nistracao. Continue o Sr. ministro da juslica, para ver 
lambem o abamlono em que se acbao os negocios ju- 
diciaes o ecclesiaslicos. Continue o nobre ministro da 
raarinlia, para veraugmentar odesanimo lembrado nesta 
ensa o suslonlado polo nobre senador pela provincia de 
Minas-Goraes. Continue o nobre ministro da guorra, para 
quo collia fructos hem sasonados dessas dissensOes eutre 
as alias autoridades mililares e seja reformada toda a 
administrafSo mililar. Tudoislo se faca, porque cumpre 
quo assim veja o paiz os benelicios que se conseguirao 
das leis propostas esle anno pelo governo, das aulori- 
sacOcs que so derao e do modo eomo a administrafao 
actual pretende promovor a prosperidade do paiz. 

Sr. prcsidente, toquei em um objcclo que desde j;i 
dcclaro a V. Ex. quo poderia ser um hello topico para 
ajgumas obscrvacoes na 311 discussao do orcamenlo 
cm rclafao ao ministerio da gucira; c o nobre presidenle 
do conselbo, que se acha prcscnte, poderia evitar que 
ou pedisse a palavra enlao se me rcspondesse agora ; 
mas eu o ovito; nao mesclarei a discussao da fazenda 
•com objeclos inleiramenle diversos ; espcrarei a ll1 dis- 
cussao do orcamento, para fazor enlao uma pergunla ao 
nobre presidenle do conselbo, conrernentea rcforma que 
se pediu, o quo creio foi concedida a rcpanicao men- 
cionada. 

Eu ja disse a V. Ex. que era ministerial, e portanto 

declaro por ultimo que bed de vc.tar polo orcamenlo da 
fazenda e fazer lalvez algumas observacoes relalivas aos 
aitigos additivos, quando osliverem em discussao, se o 
raeu cstado ainda convalescente o permillir. 

0 SR. CANSANSAO DE S1IS1MOU' (minislro dos 
neffocios eslrangeiros) ■ — Sr. presidenle, pfeUi a palavra 
lao sdmento para satisfazer a interpeltotao ou pergunta 
que o nobre senador pela Babia araba de dirigir-me cm 
relacao as difllculdades que diz haver encontrado a Asso- 
ciacao Central do Colonisasao na cmigracao portugueza 
para o imperio. 

E' ver.lade , senhores , quo o agcnle nomeado por 
aquclla associacao, afim de contralar omigrados povtu- 
guezes, nao achou as desejadas facilidades. Estou, porem, 
infonnado de que. a razao pela qnal niio onconlrou csse 
agenle taes facilidades foi por que n;Io quiz conformar-se 
com os regulanientos cstabeleddos pslo govcrno portu- 

s guez relativamente aos contratos dos emigranles. Essas 
' 1 reclamacOes chegarao ao conhecimento do governo impe- 

rial, e o governo imperial, tendo commeltido ao nosso 
minislro plonipotenciano em Lirboa o exame deste ob- 
jeclo, soube a causa das difficuhlades opposlas pelo go- 
verno portoguez, e era a que venho de exp6r. Comrau- 
nicando eu islo ao Sr. minislro do imperio, S. Ex., de 
accordo com o presidenle da Associacao Central de Colo- 
nisacao, raudou o agenle e noraeou oulro. Rosso asseverar 
ao senado e ao nobre senador que esle negocio mereceu a, 
mais seria consideracao do governo imperial. 

0 nosso minislro plenipolenciario em Lisboa, antes do 
enlrar no gozo da licenf.a quo ba pouco oblcve, annun- 
ciou ao governo imperial que cstava proximo de chegar 
com o governo portuguez a um accordo, cm que todas as 
dilflculduJes senSo removidas.asseverando que, se o nosso 
agenle estivesse resolvido a fazer os contratos inteira- 
mente de conformidade com os regulamentos portuguezes, 
a cmigracao daquelle paiz para o Brasil nao soffrcria a 
raenor objeccSo. 

Devo accrescenlar mais ao nobro senadot que, lendo o 
governo imperial na mais seria consederacao a inlroduc- 
cao de bracos livres no nosso paiz, sendo esse um dos as- 
sumptos que de preferencia teem occupado sua attencao, 
procurou, desde que o digno minislro de Porlugal che- 
gou a esta c6rte, eutender-sc com elle a semelbante res- 
peito ; e, depois de algumas conferencias, cbegamos a um 
accordo sob re o principio de que e tao conveniente a Por- 
lugal como ao Brasil que a populacao daquelle reino, 
que queira transporlar-se para estc imperio, possa faze-lo 
com toda a liberdade. E S. Ex, concovdou comigo em 
formularmos uma convencao, em que Dquem aplainadas 
todas as duvidas e difficuldades ate agora occorridas. 0 
digno minislro a que me refiro infonnou-me do que raan- 
dara ao seu governo um projecto de convencao, no senlido 
accordado, e que espera a cada raomento instruccOcs para 
levar ao cabo esta negociacSo, na qnal, lorno a dizer, o 
governo imperial toma o mais vivo interesse. 

Sr. presidcnte, vi com admiracao que o nobro senador 
increpava ao governo de nao dar toda a attencao ao prin- 
cipio da colonisacao no nosso p.iiz. Divei agora ao no- 
bre senador que o governo esla tao convencido das van- 
tagens, da ulilidade, da nccessidude mesmo da inlroduc- 
Cao de bracos livres no nosso paiz que, se Hie fosse licito, 
prescindiria de qualquer oulra materia, para cuidar ox- 
clusivamenlo dessa; porque, era verdade, so o desenvol- 
vimento do nosso paiz nao e tao rapido como se deseja, 
se o nosso eslado linanceiro nao e tao prospero como o 
nobre senador deseja, o nos todos desejamos, - nao pode- 
mos deixar de attribuir essa falta senao a cessafao do 
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Irabalho, cessafao provenionte da extinocao do trafico de 
. cscravos, o qual nao tem amda siilo possivel subsliluir 
por uma emi^rai;ao espontanca, nuinerosa e equivalentt.' 
as necessidades da nossa agricultura. 

Convencido, pois, de que o paiz nao pude, sem o desen- 
volvimento da emigra.ao em larga escala.ler o desenvol- 
mento nccessario, convencido de que as fonlesiia riqueza 
publica nao podem dilatar-se sem Uma emigravao que 
venha utilisar os rccursos naturaes que abundao em 
nosso vasto terriiorio, o governo imperial toma este ob- 
jeclo na mais seria consi leracao, e esta pcrsuadido de 
que alguma cou«a tem feito neste sentido, ja mellio- 
rando os regnlamentos exislentes, ja chamando a sua 
immediata direccao as emprczas coloniaes, que estavao 
nas maos do alguns particulares que nao linbao todos os 
meios para dar-llies o necessano desenvolvimento, e ja 
mesmo lucubrando um piano, pelo qual este ramo de 
servifo, Gcando debaixo da accao direcla do governo e sob 
sua immediata inspeccao, possacrescer e prosperar, como 
e necossario para o bem ilo paiz. Porlanlo, einjusloo 
nobre senador quando diz que o governo imperial nao 
lorn no aprcco que merece este ramo do servico publico. 

0 nobre senador fez tambem roparo sobre uma opi- 
niao emittida na camara dos Srs. deputados |ielo meu 
illustre collega o Sr. rainistro da juslifa. Agradecoao 
nobre senador o ensejo que assim me proporcionou para 
rectificar umengano atlribuiilo aquelle meu collega. 

Senbores, era impossivel que o Sr. ministro da jus- 
tic.r livessc proferido na camara dos Srs. deputados uma 
opiniao que nao pjde scr autorisada pela nossa legisla- 
fio. 0 faclo da-sc, como disse o nobre senador, por isso 
que consla do Jornal do Commercio. 

0 Sa. visconde de Jequitinhomia: — Do jornal offi- 
■ ial da camara dos deputados. 

0 Sr. mimstro dos .vegocios estrangeiros:—Pois bem, 
do jornal que publicaos debates daquellacamara ; mas o 
nobre senador sabe que csse jornal muitas vezes esta su- 
jeito a crros, tanto que sc fazcm correccfles amiudadas 
vezes. Xao era possivel que o Sr. ministro da justica, 
versado como (5 na legislapio do nosso paiz, pudessedizer 
(jne aquelles quo nao professas a religiao do eslado nao 
podem ser cmpregados publicos, visto como a nnica pro- 
hibicao que a constituicao estabelece e em relacao ao car- 
go do deputado. Aquelles que nao professao a religiao 
do estado nao podem aspirar ao cargo do represenlanles 
da nacao na camara temporaria; mas nao vejo era pane 
alguma da constituicao que nao possao ser senadorcs ou 
ministros de estado, excepto se para este ultimo cargo a 
essa condicao reunem a condicSo de naturalisados, e ainda 
muito menos que nio possao exercer os logares infcriores 
da administracao do paiz. 

0 Sr.. visconde de Jequitinhonha .—Apoiadu. 
0 Sr. ministro dos negocios estrangeiros:—Nao 

end. em parle alguma. ao menos explicitamenle, esta pro- 
ubicao. Mas qualidades que se exigem para ser memhro 

desta casa nao vein a condicao de ser cidadao nalo, nem a 
do que se professo a religiao do eslado. 

0 Sr. Dantas: — Seria odioso. 
0 Sr. D, Manoel: —Odioso porque? Nao pdde ser 

deputado e pdde ser senador? 
O Sr. ministro nos negocios estrangeiros; — Nao 

onlro na queslao se isso 6 odioso ou nao. 
0 Sr. D. Manoel; — Pois eu queroentrar nella. 
" Sr.. MINISTRO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS;—St) 

digo que pela constituicao essa opiniao nao pdde ser au- 
tonsada. 

0 Su. visconde de Jequitinhonha ;—Apoiado. 
0 Sr. D. Manoel; — En protestocom todas as minhas 

forcas contra essa intelligencia dada a constituicao, ja 
quo agora nao 6 occasiao propna para entrar nesla dis- 
cussao. 

0 Sr. ministro dos negocios estrangeiros: — Quan- 
do o nobre senador quizer convencer-me do contr.irio terei 
o maior prazer em ouvi-lo. 

0 Sr. visconde de Jequitinhonha:—E' verdade. 
O Sr. D. Manoel: — Dcclaro que eslou prompto para 

enlrar nessa discussao; mas nao e occasiao opporluna. 
0 Sr. ministro DOS negocios estrangeiros:—Pela 

constituicao so deprehendc que nao haoulra prohibicao 
para aquelles que nao professao a religiao do estado se- 
uao a de ser deputado. Sc assim nao fosse, assim como 
para o cargo de deputado fez-se cxpfessa mengilo dcssa 
condigao, tambem se faria a respeito dos logares de sena- 
dor e ministro de eslado; eem materia dcstasa ninguem 
e licilo ajuntar condigoes reslrictivas que nao sao expres- 
sas. Porlanlo, apanbadodc improviso, 6 o queposso di- 
zer sobre a materia, pois nem tempo live de consultar a 
conslituigao, e flnaliso agradecendo ao nobre senador pela 
Bahia o ter-me proporcionado occasiao de dar esta breve 
explicagao, aliai do dcsfuzeraimprcssaoodiosa e contraria 
ao espirilo liberal e franco da nossa lei fundamental. 

0 Sr. I). iManoel:—Nunca ninguem acrcditou que 
um proiestantc pudesseser senador do imperiol... 

0 SB. BIAS DE GAUVALIIO:—Sr. prcsidenle, desde 
que a illustre maioria do senado, na plirase do nobre pre- 
sidentedo conselbo, leve a generosi ladc de conceder-nos 
mais duas boras para polermos disculir amplamente as 
materias sujeilas ao exame do senado, eu, cuinprindo 
a promessa que Hz solemnemeute no dia 11 de agoslo 
de calar-rne para nao correspondor aos desejos da maioria 
cuao demorar mais as disoussdes do senado,lenbo guarda- 
do absoluto silencio ale boje. Nem mesmo mo levanlaria 
actualmente so eu nao tivesse necessidade de tratar de 
um facto que meepessoal. Antes, porem, que me occup,) 
desseassumpto, devodizer ao senado eao paiz que, se uJq 
tinha tornado parto na discussao das leis annuas, o mo. 
livo e muito diverso, e mai* nobre do que aquelle a que 
o nobre prcsidenle do conselbo attribue o nosso silencio 

Enlendi que cumpria um dever oppondo-me a passa- 
gem das medidas que se disculirao antes dessas leis, e 
empregando todos os meios que o regimento me fuculla, 
porque as considerava inconvenienles, e cnlcndia que a 
administragao podia marcbar sem ellas; nunca foi meu 
proposito protelar as discussOes, nem obstar a que a 
maioria as approvasse; e, se pisteriormente nao conli- 
nuei a tomar parte nos debates, a razao e clara. 

Eu nao pretendia por obstaculo algum a que essas me- 
didas fossem voladas pelo senado ; concorri antes corn o 
meu voto para a maior parte del las. 

Se boje nao enlro na discussao da materia sujeila, c por 
que entendo que a discussao e inutil; o senado sabe, o 
paiz lodo reconhece que quaesquer alleragoes que estives- 
sem ainda mesmo na consciencia da maioria do senado 
nao seriao adoptadas, pela razao de que a camara dos 
deputados nao se conservaria reunida para approvar as 
ernendas quo o senado votassed lei do orgamcnlo. 

Se, pois, na consciencia do todos esta quo a lei ba dc 
passar lal qual veiu da camara dos Srs. deputados, inu- 
til e boje disculi-la; poder-se-bia, talrez com melbor 
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fundamenlo, dizer agora quo adiscussao era simplcsmenie 
para demorar a passagem desla lei; e eu, que nao lenlio 
intencao alguina deoppor-me a que o governo scja lialu 
lilado com os meios de que necessita para dingir i paiz, 
nao pretendo lancar nera um grao de area na roda do 
carro admimstralivo. 

Iloje, como disse, o meu fim e sdmcnlo tratar de um 
negocio quo me d pessoal; eu entendi que'eslava na or- 
dem occupando-me desse objeclo^orque, seelle pode ser 
Iratado nesla mosma discussao por alguns dos oradures 
que mo precederao, mio so me pode negar o direito de tra 
tar lambem desse objecto. 

Scnlmrcs, um meu illustro collega pela provincia de 
Jlinas-Geraes cliamou a allencao do governo sobre o re- 
crutamento na actualidaile, e emittiu a sua opiniao a res- 
peito da conveniencia de que esse ado da administracao 
fosse interrompido nas vesperas de uma eleiiao. 

Tem-se dito, senbores, que nos nao podemos advogar 
uma semelhante opiniao, porque ella iria de encontro 
a decisocs tomadas pelo partidu a que pertenjo, quando 
no poder. E' para explicar osle facto, c para dar ao se- 
nado conta de minha conduda, e para justificar o meu 
rnodo do ver nesla qucstao, que eu fullo hoje perante 
o senado. 

Senbores, quando cm 1848, na qualidade deministro 
do imporio, cumprindo a lei de 19 de agosto de 1846, 
cxpedi o aviso que torn a data de 6 de selembro desse 
anno, note-so bem, de 6 de setembo de 1818, nao me re- 
cordo se a cllo precodeu consulta do conselhode estado, 
mas cstou ccrlo de quo consullei com meus rollegas a 
respeito da inlelligencia que se devia dar a lei para re- 
solvcr a duvida proposta. Um odicio do presidente da 
provincia de I'ernambuco linba sido dirigido a repartifao 
cm que eu mo acbava, consultando qual era a inlelligen- 
cia do ait. li S da lei de 19 de agosto de 1846. 0 go- 
verno, obrigado polas disposifocs desta mesma lei a dar 
a cxplicafSo pratica da maneira por que ella devia ser 
entendida, foi obrigado a enlrat no exame da materia, 
para dar a solucao podida sobre essa qucstao. 

A lei de 19 do agosto trata,nao sd das eleicOes prima- 
na e secundaria, como tambem da elcicao municipal; 
comprehende, portanto, duas classes de eleivOes, a de 
eleitores, que <5 indirecta, e a de vereadores c juizes de 
paz, quo 6 direcla. Nao e de presumir-se que, se esli- 
vesse no espinto dos legisladores de 1816 cslatuirem 
que o recrutamento ficasse suspmso por espato de ses- 
senta dias antes o trinta depois das duas classes dc elei- 
C<3es, nao houvesse usado de phrase diversa no artigo em 
questao : enlrelanto a lei sd se refere as cleigdes prima- 
rias, c nada dtspoe sobre a eleicao directa. Se, pois, 
a lei nao dtz cm geral quo o recrutamento seria sus- 
penso na occasiao das eleicoes scssenta dias antes e 
trinta depois, mas ttsa das expressdes — o recruta- 
mento sera suspense sessenla dias antes da cleifao pri- 
maria e trinta depois—; se ella define as eleicOes pri- 
rnarias, que silo aquellas cm que se reuncm os cida- 
daos activos da® parocbias para nomearern os eleitores, 
nao era possivel quo o ministerio, tendu de dar intelli- 
gcncia pratica 4 lei, nao se cingisse as suas palavras e 
fosse ampliar a disposicSo quo t lla continha; nem mesmo, 
senbores, seria convenienlo quo em caso de duvida o go- 
verno desse uma tal intelligencia, eslaluisse que o recru- 
tamento devia dear susjjenso por lao grande espaco do 
tcmp-t, como seria aqncllo que puderia dar-se no caso 
de cm um mesmo anno tercm de se fazer as eleicOes de 
eleitores e as municipaes, porqne cnlao cinco mezes esla- 
ria suspense o recrutamento cm todo o imperio, e isto 
de cerlo nao pode convir a marcha da administracao. 

Nao podia, portanto, afastar-se o governo da letra da 
lei; nao tinlia necessidade de consullar o seu espirito, 
porque as palavras da lei er^o claras e nao davao logar a 
uma intelligencia diversa. Portanto.o ministerio de 1848, 
que na imprensa lein sido arguido do 'ao haver d.do a 
lei a inlelligencia que o seu espirito acunselhava, pare- 
ce-mc que esla ju.-tilicado, porque nao se pdde prescru- 
tar o espirito da lei quando a sua letra e clara e contraria 
a esse espirito quo se quer dedazir de suas disposifOes 
em um caso para torna-las exlensivas a outro. 

Mas o que eu queru fazer sentir e o seguinte: quo a 
explicacao ou a intelligencia dada cm 1848 a lei n5o 
de\e seivir de justificacao aos actos da administracao 
actual, se ella quizer continuar a fazer o recrutameuto 
nesla lipoca. 

Ninguem contcsta que o governo lenba o direito de 
recrutar; mas pergunta-se: 6 conveniente que o governo 
use nesta f-poca da faculdade que a lei llie concede? 
(Apoiados.) Eu posso pensar que nao e conveniente, 
sera lodavia afastar-me do principio reconhecido; posso 
unir-rae, sem ser contraditorio, ao meu nobre collega 
pela provincia de Minas-Geraes, e dize-: 6 conveniente 
que ao menos nestes dias  

0 Sr. Vasconcellos ; — Apoiado. 
0 Sr. Bias de Carvaluo: — — o recrutamento seja 

suspense. 
0 So. misistro dos negocios estrangeiros : — A 

applicacao depende da prudencia e bom senso do go- 
verno ; quando abusar, teremos de censura-lo. 

0 Sr. Dias de Carvauio :—Eu peco ao nobre mi- 
nistro que se digue do ouvir as minhus palavras: sus- 
tento a doutrina do aviso, suslento que o governo esla 
no seu direito praticandoeste ado; mas, senbores, nera 
tudo quanto o governo pdde praticar em virlude das leis 
o deve praticar em toda e qualquer occasiao. (Apoiados.) 
Na occasiao actual posso dizersem conlradiccao, podem 
dizcr os meus collegas, os meus correligionarios, que ha 
uma conveniencia cm que esse acto nao scja conlinuado I 
nao conlestamos o direito do governo para praticar o 
acto, mas diremos: « Yds obrarieis mais convenicn- 
temcntc se suspendesseis agora o recrutamento.» 

0 Sr. Vasconcellos: — Assim como suspendcrao-se 
as revislas na guarda nacional. 

0 Sr. Dias de Carvaluo : — Eu tenbo necessidade 
de dar esta explicacao, porque nao quero que pese sobre 
mim a impulacao de quo um aviso expedido por mim d 
que autorisa o recrutamento na actualidade. Eu nao eon- 
teslo o direito ; rccrute o governo nesla occasiao, no pro- 
prio dia da eleicao, mas faca-o por sua conta, porque 
e um acto do administracao, e nao se diga que o faz por 
esse aviso. 

Eu disse a principio que o aviso foi expedido por mim 
em 6 de selembro do 1848, c pedi quo so notasse esta 
circumstancia, para raostrar que a data era da vespera 
do dia em que as eleicdes munictpaes tinhao de ser feitas, 
e accrcscentarei que foi expedido para a provincia de 
Pernambuco.... 

0 Sr. D. Manoel : — Apoiado. 
0 Sr. ministro dos negocios estrangeibos: — Mas o 

aviso nao foi para o momento, era uma opiniao per- 
manente. 

OSr.Diasde Carvaluo: — .... e que nao foi immedia- 
Inmenle publicado. 0 que eu quizera i que alguem pro- 
duzisse nesta casa, ou em oulra qualquer parte, docu- 
menlos que provassem que o ministerio a que pertenci 
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proceden ao recrutamento na (ipoea das eleicdes. (ipoia- 
dos.) So um semelhante acto puderia justilicar hoje a 
sua repeticao, firmado no prindpio do diraito,que eu nao 
contesto, mas qua nao foi entao po^to em execucao. Esta 
prova, porem, eu estou convencido de que nao sera ja- 
rnais produzida; ninguem mostrara que em 1848,quando 
se procedeu as eleifOes municipaes nesla cidada e nas 
outras partes do imperio, esdvesse em aclividade o recru- 
tamento. 

Deverei ainda dizer, senliores, nao como satisfacao, 
porque quando se trala de principios eu entendoque 
elles devera ser seguidos inrariavelmente, mas como uma 
attenua<;ao desta intolligencia, que na dpoca em que o 
aviso foi por mim expedido a guarda nacional nao estava 
sujeita ao recrutamento. 

0 Sb. tisconoe da Boa-Vista: — Scmpre esteve. 
0 Sr. Bias de Carvalho; — Haveria diversidade do 

opiniao. 
0 Sr. visconde da Boa-Vista :—0 aviso nao com- 

prehendia a todos, era em garanlia aos que se prestassem 
ao servifo. 

0 Sr. Bias de Carvalho : — Mas liavia disposicdes 
dogoverno, avisos que mandavao que naotossem recru- 
tados os guardas nicionaes que se prestassem ao servifo 
de deslacamenlos ; logo  

0 Sr. visco.vde da Boa-Vista:—Logo, era privilegio 
para aquelles que se prestassem. 

0 Sr. Bias de Carvalho : — Mas liavia esta disposi- 
r;ao. Hoje nem esta declaragao existe, porqne o recrula- 
mento se faz indislinctamente em todos os cidadaos, quer 
sejao guardas nadonaes quer nao. (Apoiados.) 

0 Sr. maeqcez de Gaxias: — Naa, senhor. 
0 Sr. Bias de Carvalho: — Na cArte se tem fcito, 

tcm-sc recrutado na guarda nacional. 
0 Sr. visco.nde de Abaete: — Aquelles que nao se 

prestao a servigo, que nao se fardao. 
0 Sr. visco.nde da Boa-Vista : — Apoiado. 
0 Sr. Vasconcellos : — Dous guardas do batalliao 

do S. Jose forao recrutados ainda hamuito poucos dias, 
e, reclamados, nao forao atlendidos. 

0 Sr. visconde da Boa-Vista : — Em Pernambuco 
reclamei muitos que nao forao altendidos e vierao sen tar 
praga. 

0 Sr. Bias de Carvalho : — Eu vou concluir o meu 
discurso, porque, como disse ao principio, nao quebrei o 
meu proposito, nao quero entrar na discussao das leis 
annuas, porque entendo que ellas devem passar;urge o 
tempo, sao meiiiJas indispensaveis a administragao. 
Comquanto pretenda voiar contra a maior parte das 
medidas da innovagoes que se encontrao no projecto e 
nas emendas vindas da camara dos deputados, nem por 
isso entendo que tenho o direilo de impedir que osena- 
do, cuja maioria apoia com tanta dedicagao o ministe- 
rio, deixe de Ihe dar o sen voto com a maior presleza. 
Creio que quasi um mez de silencio deve servir dedes- 
cnlpa a quem ainda hoje nao se levantaria para fallar 
se nao se tralasse de uma questao que Ihe dizia respeito 
pessoalmente. 

E' notavel, senliores, qne a maioria de 1800 apoie o 
nobre presidente do conselho, e que S. Ex. nosvenha 
dizer, como na sessao de sabbado, qne elle o anno passado 
estivera com a maioria 1 Sem duvida, senhores, quem ler 
o discurso profcrido nesta casa em 2 de agosto de 1859 
por S. Ex. o Sr. presidente do conselho, que com tanta 

vebemencia accusou a maioria de entao por haver des- 
prezado todos os principios cardiaes, que defendfira na 
trlbuna quando estava em oiiposigao, e por haver cal- 
cad i aos piis todos os sens principios de politica, de ad- 
ministragao e de finangas, deve reconbece-lo como o 
membro mais proeminenle dessa maioria e achar toda a 
razao para qne ella hoje apoie a S. Ex. com a dedicagao 
e sympathia de que temos sido testemunhasl 

Votarei, Sr. presidente, a favor deste artigo quo aulo- 
risaa cobranga dos impostos; mas nilo poderei votar pelos 
que se seguein, e que dao ao governo a faculdade de alte- 
rar quasi todas as taxas que forraiio a receila doeslado. 

0 SB. B. MANGEL;—Sr. presidente,em poucas pala- 
vras formulei o men protesto quando se iratou da dis- 
cussao do orgamento da despeza; hojerepito o mcsmo 
protesto quando se trata da discussao do orgamonlo da 
receita. 

Fiquei maravilbado da manoira como o Sr. ministro 
da fazenda respondeu as judiciosas observagoes quo na 
sessao anterior Ibe liavia feilo o meu nobre amigo que 
estasentado ao meu lado direito. Com effeito, senhores, 
nesta casa se vao admiitindo estyli s que n6s todos, sem 
excepgao de um so, devemos traballiar para extirpar ; 
responde-so a observagoes judiciosas e sensatas com 
abusos pralicados era oulros annos; assim, por excm- 
plo, quando o men nobre amigo notou esse catalogo do 
imposigSes com que se vai carregar o povo brasileiro , 
quando observou esses innumeros enxertos que neslc 
anno apparecem no orgamento,como Ibe respondeu 
o Sr. presidente do conselho ? « Fez-sc o mesmo nos 
demais annos. • Mas vds, Sr. presidente do conse- 
lho fnaosci se esla na casa), nao erguestes as vos- 
sas vozes contra esses abusos ? Vos nao nos promet- 
tesles o anno passado um orgamento modelo? V6s nao as- 
severastes ao scnado que o orgamento liavia do conler 
sdmente o que fossedespeza e receita? Como consentistes, 
como apoiastes na camara dos deputados esses imroensos 
enxertos que apparecem no orgamento? Como atd pe- 
distes quo muitos additivos fossem offerecidos, para de 
proposito pdr o senado em coacgao, porque, on osenado 
nao ha de approvar esses additives, ou lia de tomar o ar- 
bllrio de que ja laugou miio em outra sessao, de os fazer 
afaslar do orgamenlo para comporem projectos separados? 
Mas isto, segundo o Sr. presidente do conselho e os quo 
o apoiiio, pdde trazur um gravcpnconvenienle quo 6 ficar 
o goveino sem orgamento, porque se receia quo nao hnja 
numero sufficiente, na camara lemporana para approvar 
ou nao approvar qualquer alteragao que sa faga no sena- 
do ; on entao, senhores, ha de dar-se ainda outro maior 
inconveniente, ha de o senado ficar sujeito as ordens da 
camara temporaria, ou antes Ss ordens do Sr. presidente 
do conselho. 0 senado ve-se na dura necessidado de ap- 
provar ludo quanto veiu da oulra camara, mesmo contra 
sua a consciencia, contra os sens deveres, contra, direi 
mais, a sua dignidade, porque no dia em quo o senado 
sujeitar-so is imposigOes da camara temporaria pude di- 
zer-se que nesse dia o senado deixou de existir ; deixou 
de exisiir, porque nao poile fazer uso de altribnigoes que 
Ibe confere a lei fundamental do eslado; deixou do existir, 
porque o paiz olhara para elle com menos aprego, e no 
momento em que o paiz nao respeitar, nao apreciar esla 
casa, nds podemos,sem medo de errar,dizer que ella cessou 
de existir, torna-se uma enlidade quo nao pdde fazer os 
benefirios que o paiz tem direito de csperar della e quo 
a constiluigao nos ordena que fagamos. 

Se nas sessOes transactas o abuso de seenxerlar no or- 
gamento disposigOes inteiramentc imporlincntes foi prati- 
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caiio, o que nos cumpre hoje, senhores? Pur tcrmo aesse 
abuso, ou reprovando certas raedidas, ou enlao tnandan- 
do-as' separar para formarem projedos a pane, corao si- 
fez no priineiro anno da admimstrapao de que fui presi- 
donle o nobrc Sr. raarqucz de Parana; fui elle mesmo 
qnem disse aosenado: « Mandai os artigos addilivos 
para a commissao de fazenda, separai-os do orcamento, 
para comporem projectos d parle. » 

0 Sr. prosidonte do conselbo, que so da aqui ares do 
marquez do Parana, nao sei com qne lilulos, nao quiz 
Siguir o cxemplo do seu anlecessor; foi mesmo a causa de 
se tcrem cnxertado no orcamento tanios artigos adiilivos 
conlendo materias lietorogencas, e algumas da maior im- 
porlancia. Secllo tivesse dado na camara dos deputados 
mna palavra a este resiielto, podo V. Ex. estar eerto de 
quo a camara nao enxortaria nqorcamenlo tantas dispo- 
sicoos disparatadas,tanios objectosinloiramenteestranlios 
a um orcamento normal, Portanto, esse argumento nao 
collie, esse argumento nao serve senao para provar a for- 
ce das razOes corn qne o men nobre amigo mostrou a 
necessidade de que o senado se niio curvasse a uma irn- 
posicao da camara temporaria, ou antes a ordem dicta- 
torial do Sr. presidenle do conselbo. 

Elle la esUi conversando, quando a sua obrigacao e 
estar na casa assistindo a discussao, porque a constitui- 
tao lli'o ordona. Nao sei se esta passeiando, nao o vejo 
aqui, nao esta prosente, nao faz caso, esta na sala do 
pagode. 

0 Sn. phesidente : — Oh I senhor, pagodel! Aqui, 
Sr. seuador, nao ha sala de pagodes, isto nao i parla- 
menlar. 

0 Sn. D. Manoel; —Perdoe-rae V. Ex., o que nao 
e parlameiitar 6 quo o Sr. ministro da fazenda nao es- 
teja presento quando um inembro da casa esta discutindo 
o orcamento. 

0 Su MINISTRO DOS NEGOGIOS ESTRANGElROS: 0 TC- 
gimenlo nao Ihe impoe esla condic-ao. 

0 Sr. D. Manoel: Quern e que diz isso? Mas 
a constituiQao manda que os rainistros assistao a discus- 
sSo das propostas do govcrno. 

0 Sn. MINISTRO DOS NEGOCIOS ESTRANGElROS:  Quan- 
do nao lem outra cousa a fazer. 

0 Sn. D. Manoel: — Quern diz isso? 
0 Sn. MINISTRO DOS NEGOCIOS ESTnANGEIROS : —Os 

minislros nao teem outros deveres a cumprir? 
0 Sr. B- Manoel : —Esta nao esta mat E como csti 

irrilado o nobre ministro dos negocios estrangeiros com 
o sou ainigo? Para quo se zanga cumigo? 

0 Sr. ministro dos negocios estrangeiros: - Nao 
e zanga, esta enganado. 

0 Sr. D. Manoel:—V. Ex nao concorda comigo 
em quo e da rigorosa obrigacao do ministro da fazenda 
assistir a esla discussao? 

0 Sr. ministro nos negocios estrangeiros:—Pois elle 
nao ternestado hojcpresenle a discussao? 

0 Sr. D. Manoel ;—Ouca V. Ex., la esla ellena con- 
vcrsa. E' assim que so irata um representante da nacao? 
E naoquoro nobre ministro que eu defendaos direitosque 
competem ao logar (|ue occupo? Se fosse negocio urgenle 
queo cbaraasse, poder-se-hia toierar a ausenciae podir-se 
o adiaraentoda discussao; mas.desde que sei que elle esta 
conversando em alia voz, pdde o nobre ministro dos nego- 
cios estrangeiros levar a mal quo eu me queixe desse 

procedimento? Se V. Ex., Sr. presidenle, qner ver, 
va aquella sala, que eu cbamei do pagode; c dovo obser- 
var que era de mister tomar alguma medida poiicial 
para acabar com um abuso que se tem introduzido no 
senado de estarem alguns membros a perturbar as dis- 
cus.oes com conversas em atlas vozes, gargalhadas, etc. 
E, como se esta reformando o regimenlo, quero que se 
reforme tambem esta parle, inclnindo-se nelle alguma 
disposicao para acabar com aquelle eavaco,em que ate 
entrao muitos estranhos que, deilados naquelles canapes, 
pussao quatro boras na mais inslructiva das conversas. 
Para isto nao se attende ; contra quern falla, contra quem 
discute 6 que se t cm tornado medidas onergicas, como a 
til das seis boras, de qne nos fuilou no sabbado com 
viuila grata o Sr. presidenle do conselbo. 

S. Ex. eslevc, na verdade, mnito engraeadol E agora, 
senhores, deu-lhe a mania para ser espiriluoso, e esta a 
t ii]oo raomenlo dando apartes, nos quaes ainda nao aebei 
nem vislumbre deespirito. S. Ex. disse-nos no sabbado 
em torn graciuso; " Senhores da minoria, se approvamos 
o requenmento marcando seis lioras de trabalho, foi para 
vosouvir: como eslaveis tao desejosos do fallar, enten- 
demos que as quatro boras nao erao sufficienles, que erao 
nccessarias mais dnas. s Ora, isto e, como disse bem o 
nobre senador pela provincia do Rio de Janeiro,... 

0 Sn. Vasconcsllos; — De Minas. 
0 Sr. D. Manoel : — sim, de Minas-Geraes, o Sr. 

Souza Ramos, isto e juntar a violoncia ao escarneo, 6 
cobrir de ridiculo a membros desta casa, nenlium dos 
quaes esla abaixo desse humem, que por infelicidade do 
paiz&tabojecollocadono logardeprosiJente do conselbo. 

Sr. presidenle, V. Ex. leu o relatorio do ministerio 
da fazenda. E' uma dissertacao escolastica, e dizem-rae 
que alguem a corrigiu. De proposito digo isto, para que 
se me contoste. E quem corrigiu nao tem pergaminhos ; 
como aqui se fallou em pergaminhos, refiro este facto, sem 
fazer commenlarios. Mas, senhores, este relatorio e uma 
dissertacao escolastica, quero dizer, k um trabalho mnito 
mais facil do que deve ser um verdadeiro relatorio: pega- 
se, por exemplo, em sete ou oito obras, e nem e preciso 
isio, pega-seem um diccionario, por exemplo, de Dalloz, 
ve-se o arligo que se quer, e nelle o escriptor refere o 
que ba sobre a materia; cita paginas inteiras de muitos 
autuns, etc.; portanto, o ministro que nao tern muitos 
livros, mas torn um diccionario de Dalloz, e se nao o 
tem pede empre.stado, le os artigos, eopia-os todos, e assim 
apresenla um relatorio de sets, sete e oito paginas; vai-se 
ver e nao se encontra uma idfia do ministro, nao ba senao 
transcripcoes de doze e qnatorze escriptores que tralarao 
de buncos, por exemplo, etc. Entretanto o relatorio 6 ex- 
tensissimo, e na verdade calhamaco: vcjao isto (mostran- 
do o relatorio da fazenda), aqui esta o estadisla, aqui 
esta o grandc homem ; quem 61 0 bomem qne cupiou dez 
ou vinte aulores, o homem qne encheu o relatorio de lex- 
tos. E' o mesmo que aqui faz o Sr. presidenle do conselbo 
era seus discursos. Agora se tem cohibido um pouco, de- 
pois das observacoes que alguem Hie fez, porque a prin- 
cipio trazia daas ou tres folbas de papel cheias de passa- 
gens de escriptores, e levava uma boa bora a ler o que 
disse o Sr. Dalloz, Merlin, Guilbart, o nao sei quem mais. 
Vis diziamos dos nossos logares nos quoque gene sumus, 
tambem coslumamos ler estes livrinlios, e portanto, dis- 
pense-nos essa massada que nos esta dando ; mas elle la 
por dianle.e no fim dizia-se: .Que discursol queeslalis 
tal. Ora onde foi que se viu um verdadeiro estadista ir 
para uma camara ler dez e doze escriptores ? Nao 6 tao 
facil metier os autores na cabeca; mas ler os trechos de 
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manda-se C0Pbr esses trechos por um official de gabinele. 
La esta o Sr. presidente do conselho as gargalhadas- 

nao esla ouvindo. Sr. presidente, aquella voz sonora e 
euphomca? Veja como S. Ex. procede. 

0 Sr. ministro dos negocios estranceiuos: —Di"-o 
a V. Ex. que nem sempre i agradavel eslar aqui.... 

oir'^RnKo ?V>MtN0E|;: Te"hso pariencia, digao como bert Peel: . Hem sei que a cadeira de ministro e 
uma cadeira de espinhos. . 

0 SR. S1IM3TR0 DOS NEGOCIOS ESTRAXGEIROS: — 
quando se vem discutir a pessoa do ministro. 

. ^ ^R* ^anoel . g a pgSSoaj sao seas actos 
do conselho n TOra0 ministro da fazenda e presidente 
Ferre r Qufm entrou aqui na vida privada do Sr. 
la A •n0-eSla fazendo castellos para debel- 

na0 tr.at0 da Pessoa- ,ral0 d0 bistro. Es- lavamos bem semdosse nds.os representantes da nacS„ 
nao pudessemos dizer tudo isto em face do minis'ro: 

aTa7t
3 b.era strTldos se nao pudessemos dizer que os 

taX JuUo m0
1T

er,aC5eS escolastiMs. -Is de citafoes. Muito mehndroso esta hoje V. Ex. 

me?i cSostume!STR0 ^ ■NEG0C,03 esiranceibos: - NSo e 
0 Sr. D. Maxoel : —Esta muito melindroso, Nao 

7i|
raza0' PO^-.-u fallar pouco, ando doente ha 

protesto m,IS|i hoj,e a Palav ra, foi para fazer o men 
fesm «' n l qUe-0 funJamenla'-- Podia dizer logo-pro- testo-e nada mais, mas quero fundamentar o proteslo. 

faZpn,l"Pf
r,el">nJO' Sr', Pres'dente, que um ministro da 

ao narUmf ,Ura ? eSpeCial Sobr0 03 ""P'^los e diga ao parlamento com loda a ingenuidade: . Taes e laes im- 

faes imi^to" 7 P0T CSles 0 adUR|les mo,lvos. ta« e 
devem solTrer dunmSo' " taeS ""P Sl"S 

nesle rphfnrio^ v™ V • ' sen,10reS 0 que vcmos 
vezes sobre n- st0".a I"6 'em sido contada muitas 
relatorin do i coo me3 imPos'Cdes. Por exemplo, no 
Sr Bernard p aPresentado 4s camaras pelo defunto 
es Jista fez umT'T ^ Vasco"C0"a3. a"i esse distincto 
poSs e com nC0' 0. raais bel10' de ,odos 03 >m- 
disse . Taes ,qU 13 Sabed0ria 1ue 0 caracterisava, 
e taci im , af'S ,mPoslos devem ser abolidos, laes 
devem s^ ' 7 SUbsislir- ta6S e 'aes imj^slos 
serdiminuid?- ."If0-' tae3 6 taes imP0'lds devem s •, tudo isto fundamentado com as razOes 
vigorous com que elle costumava susten.ar as suas opi- 

n,. u r,3. ^szsszrsras: 
que, se fosse eleitor, nao dava o meu voto a um so denu- 
tado que tivesse volado por essas autorisacoes amplissi- 

diminufTo" hm'renho^'7imi'OSt.OS'aU-g,ni;nla-los' 

rod:Te-ra rP*™ 
constiluin.es, ^zer^o goTrnt ^T'606' peranle SeGS 

impostos o que vos approuver.' la'nc"!;" .r'se qui- 
zerdes, augmentai-os se quizerdes, diminui-os se qoi- 

dictadura tenileS 3 Csle rejPeit0 U|na completa 
E o senado. senbores, ha de seguir a trilha da camara 

antnrisic-P7 ^sen:,do ba deconceder as innumeras 
cmenilas ,'h 7 qUe 7 "I"4 e 1ue Vdm enxertadas nas s . camara dos Srs. deputados, que tenho pre- 

sentes ? 0 senado ha de demitlir de si uma das mais im- 
porlantes attribuifoes, a de fiscalisar, analysar lodas essas 
imposicoes, sd porque se Hie diz : 'Nao ba tempo de 
passarem as emendas • ? 0 senado ha de, como disse ha 
pouco, abaixar a cabeca e dizer: 'Farei tudo quanto 
quizcr a camara dos Srs. deputados, on antes, quanto 
detenuinar o miiiisterio» ? Fata o senado isso, proccda 
assim, mas o paiz Hie ha de tomar estreitas conlas; 
ainda uma vez rcpilo : hei de livrar a minha pelle dessa 
immensa responsabilidade, que ba de recahir sohre os 
representantes da n.-ifao, sa este orfamenlo monstruoso 
passar tai qual veiu da camara temporaiia. 

E' assim que se expressao os niembros da opposifao; 
i assim que elles respondem a essas sedicas accusacocs 
com que todos os dias sao obscquiados; d assim quo nds 
nao teremos o menor receiode comparecer perante o paiz 
real, que certamente nos enchera de bcncSes, e nos dira: 
• Cumpristes o vosso devcr, sois dignos do continuar a 
occupar essas cadciras que nds eleitores e o monarcha 
vcs conferiinos. • E eu nao sei qual e a sentenfa quo 
o paiz real ba de proferir contra a maiona do senado, 
que mio segue nesta parto os dictames, os exemplos e o 
conselho da minoria ; nao sei, jirofirau os senbores, so 
quizerem. 

No orcamento, Sr. presidente, figurao impostos do 
trezentos o tantos mil rdis por anno; e, para que se nio 
diga que improviso, peco licenca para abrir este calha- 
maco... E eu ainda dando-me ao tmbalho de ler isto! 
Alguem me poderia dizer : • E' porque nao lendcs quo 
fazer »; e alguem dira : « Nao leio, porque o que quero 
e ler folbelins >; maseu nao gosto de folbetins, isto esla 
dito ha muito tempo: (fendo) "Dito, dito, ouroem barra 
3i8.S'. ' Este imposto suDsiste ainda I Mas aqui esta outro 
ainda melbor: • I)ito,dilo sobre datas mineracs O'jJJ.r De 
maneira que os dous impostos sommados,mcus senbores, 
dao 4'l2S! Eu nao quero fallar do impostos de 6:000$, 
8:000$ e 9:000.1, nao entro nessas minudem ias, que de- 
viao eslar ba muito tempo abolidas, poique assim se fis- 
calisao melbor os impostos, se facilita mais a percepcao, 
e sobrecarrcga-so o tbesouro de menor despcza. 

Quer V. Ex. saber quanto rendeu o tal I'olosi, como 
ajuisedizia, e at^ se nos asseverava que baviamos da 
ter uma rcnda tao grande como percebem os Eslados- 
Hnidos? VejaV. Ex.: * Venda de terras publicas 5:337$ 1 • 
Ah! eu sinto queja nao estcja na direccao da repartifao 
das terras publicas o nohre senador pelo Rio do Janeiro, 
que aclualmentc 4 o Sr. commandanle da escola central; 
parece-me que nao perdeu, se nao lucrou, com a mudan- 
ta. Felizmente o logar nao esla provido; nao sei porque 
algum dcsses bemaventurados do ministcrio nao empol- 
gou ja essa boa posta, nao sei como esla ainda interina- 
mente servindo o logar o odicial-maior da repartitao das 
terras publicas. Ora, Deus qucira que ao menos o minis- 
terio nesta parte faca um service ao paiz, acabando com 
essa sinecura, e a assemblea geraldoveacabar comarepar- 
ticao das terras publicas, que, como eu ja disse, nao tern 
scryido senao para encber a barriga de mandnoes e de 
vadios, grafas ao Sr. senador pelo Rio do Janeiro, quo 
foi a causa do tudo isso, porque elle nao propoz uma sd 
creafao do delegaffles que o govcno nJo aceitasse ; en- 
cbeu as provincias de vadios, dando-Ibes bons ordenados. 

Note o senado quo so gastaannualmente com a lal sine- 
cura cbamada reparlifao das terras publicas,medifoes,etc., 
914:240$. Hois no anno em que reconbcceis a existem ia 
do um deficit, em um anno em quo ides tribularo povo 
em cerca de 8,000:000$ a 9,000:000$, nem ao menos 
vos lembrais de acabar com essa sinecura ? 

Colonisafao. — Ob ! E' oulra sinecura, Sr. ministro 
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dos ncgocios cslrangeiros. Isto nao corre pela reparlicao 
de V. Ex., mas e uma boa sinecura para alguns que nao 
fazem sonao alguns olTirios por anno, e quo dizem no fim 
do mcz: • Vcnliao ca iOO/J •; o que somina no fim doanno 
4:8005- OiTerecem um cainpo vaslo para muitas reflexOes 
as observacOes quo o Sr. mimstro dos negocios estran- 
geiros fez ha pouco sobro colonisacio; mas reronhero 
que nao posso Iratar desla maleria agora; na 3a discus- 
s3o, se me f6r possivel, tomarei na devida consideracao 
o que S. Ex. disse a respoito deste ponto. 

Sr. presidente, eu poderia continuar a moslrar os 
impostos que nao deviao mais figurar no orcamento, por- 
qne enma vergonha que todos os annos apparecao impo- 
sicOos que rendcra SOOg, 400,*), etc.;e uma prova evidente 
de quo nao se cuida destamateria, e de que os ministros o 
que fazem e copiar paginas inteiras de escriplores para 
raoslrarem abundante licao. 

Vou, porlanlo, lerminar o meu prolexto, que eu nao 
podia deixar defazer; mas.anles de concluir, farei ainda 
oulro, e 6 eontra a opiniao emillida pelo nobre minislro 
dos negocios estrangeiros do que um prolestanle pdde ser 
senador, mas nao deputado. Eu emprazo o nobre minis- 
lro para uma discussao a esle respeito quando se der 
opportunidade. 

OSn. MIMSTRO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS 1—AceilO. 
O Sr. D. Manoel: — Digo que no senado nao ouvi 

senao agora cssa opiniao. 
Felizmcnte, Sr. presidente, nosnao temosaqui nenbum 

proteslanto, porque entendo que, se aqui estivessc um 
proteslante, a consliluicao era violada. Seria bastantc que 
V. Ex. se lembrasse de que nos temos pelo nosso regi- 
mcnto a obrigagao de prestar o juramenlo de que manle- 
remos a religiao calholica apostolica romana, e prestamos 
csse juramenlo no dia em que tomamos assento. Pois 
bem, pergunlo eu, como se liavia de obrigarum prostes- 
lanle a picstar esse juramenlo? 

O Sr. ministro dos negocios estrangeiros: — Jlanter 
a religiao nao 6 profcssa-la. 

O Sr. D. Manoel: — Bem sabe V. Ex. a grande ques- 
tao do parlamenlo ingtez acerca do juramenlo. 

O Sr. ministro nos negocios estrangeiros: — Lao 
juramenlo i muilo diverse. 

OSn. D. Manoel : — Niis temos lei, que e o nosso re- 
gimenlo, e csta lei nio podia allerar a consliluicao. Oju- 
ramento que prestamos e o mesmo que preslao o impc- 
rador c bcrdeiros presumpiivos. 

O Sr. ministro dos negocios estrangeiros : —Isso 
nao destroc oque cu disse. 

0 Sr. D. Manoel; — E oque c manter? 
O Sr. ministro nos negocios estrangeiros : — E' 

conservar, mas nao e professar. 
O Sr. D. Manoel:—Esta e galante! E para que i o 

juramenlo.? 
O Sr. ministro dos negocios estrangeiros : — E' 

dara nao allcntar contra. 
O Sr. I). Manoel:—Nao cntro ja nesta queslao, por- 

que, como ja disse, a occasiao nao e opportuna; & apenas 
um prolcslo solcmne quo fago contra essa opiniao, que in- 
folizmenle 6 adoplada por um senador muilo illuslrado, 
e, alem disso, ministro da corda 

O Sr. ministro dos negocios estrangeiros:—E' 
opiniao minba individual. 

O Sr. D Manoel: — Fiquei admirado de quo S. Ex. 
caiitlisse lao de improviso Ulna opiniao que eslou con- 

vencido que nao acbou eco nesta casa. Ilouve um on 
oulro apoiado; o que prova que o nobre minislro nao 
estava sd: mas, que S. Ex. nesta casa nao tem meia duzia . 
de senadores que pensem como S. Ex., me parcceaveri- 
gnado. 

O Sr. ministro dos negocios estrangeiros.—Sen- 
tirei muilo. 

O Sr. D. Manoel:—Eu tambora sinto muilo que 
o nobre ministro nao tivesse a reserva propria de seu 
allo cargo, e que soltasse uma proposicao que mo obrigou 
a protestar contra ella. 

O Sr. ministro dos negocios estrangeiros:—Nao 
e opiniao de minislro da corua, & opiniao de senador. 

O Sr. D. Manoel:—O respeito que consagro a cons- 
liluicao do eslado foi que me obrigou a fazer esse pro- 
teslo; mas, rcpilo, emprazo o nobre minislro para em 
occasiiio opportuna entrarmos nesta discussao. Eslou con- 
vencido que a consliluicao, sem um absurdo flagrante, nao 
podia excluir da camara dos Srs. deputados os protes- 
lanles, para admitti-los no senado. 

Eu, porlanlo, Sr. presidente, concluo dizendo que nao 
dou ao govcrno um real de accrescimo de impostos; bei 
de votar apenas polos que cxistem. Eslou convencido que 
o governo nao quer senao dinheiro e mais dinhciro; 
nao qucr fazer economia, como Ihe cumpre, para equi- 
lilirar a receila com adespeza; e, Sr. presidente, se nao 
pararmos nesse syslema, V. Ex. vera que em poucos 
annos as forlunas do eslado serao absorvidas em maxima 
pane pelos impostos,que todos os annos vao crescendo, e 
que cresceraO aid nao sei quando. Heide votar pelos im- 
postos ja cstabclecidos, para nao deixar o govcrno sem 
meios de fazer face a depeza ; mas bei de votar contra 
todas as aulorisacOes, nao as possa dar, mOrmenle em 
raateria de impostos. 

Nao havendo maisqucralivesso a palavra, oSr. presi- 
dente declarou enccrradaa discussao por falta de numero 
para se votar, edeu para ordem do dia da seguinlesessao ; 

S" discussao das proposicoes da camara dos deputados; 
l", antorisando o governo para mandar admilliri matri- 
cula c acto de diversos annos das faculdades do impcrio 
os estudantes Vicente Jansen Pereira coutros;e S", auto- 
risando 0 govcrno para mandar satisfazer ao padre Gui- 
Ihermc Paulo Tilbury o ordenado correspondente ao tem- 
po que esleve privado do exercicio da cadeira da lingua 
inglcza ; 

Conlinuacao da 2" discussao daproposla do poder exe- 
culivo fixando a despcza e orcando a receila geral do 
impcrio para o exercicio de 1861 a 1862, com as cmen- 
das da camara dos deputados, precedendo avotacaoso- 
bre o art. 9°, cuja discussao ficou enccrrada; 

E as outras matcrias ja designadas. 
Levantou-se a sessao 4 1 bora da tarde. 

St* KCBBtiO 
EM 4 DE SETEMBBO DE 1860. 

PRESIDENCIA DO SR. MANOEL IGNACIO CAVALCANT1 
DE LACERDA. 

Stmmap.io. — Ordem do dia.— Dispensa a estudantes. 
Votacao. — Pietencao do padre G. Paulo Tilbury. Ap- 
provacao. Orcamento da receita geral do jmpeno. 
Votacao dosarts. 90e8.0—DisposicOes geraes. Discursos 
dos Srs. Souza Franco, presidente do conselho, visconde 
de Joquitinhonha e D. Manoel, Votacao do art. 10. 
Discursos dos Srs. Vasconcellos, presidente do conselho 
c D. Manoel. A proposta passa para a 3* discussao. 
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A's 11 horas da manha o Sr. presidente abriu a 
sessao, estanJo presentes 31 Srs. senadores. 

Lida a acta da anterior, foi approvada. 
Nao bouve expediente. 
0 Sr. presidents disse que se ia proceder a nomea- 

tao da deputagao que, na forma do eslylo, tem de felici- 
tar a Sua Magestade o Imperador por occasiao do anni- 
rersario da independencia do Brasil no dia 7 dosle mez ; 
e em seguida forao sorleados para a mesma depulajao os 
Srs. visconde de Maranguape, Carneiro de Campos, Vas- 
concellos, visconde do Uruguay, Souza Franco, barao 
deAntonina, visconde de Jequiiinhonha, Mafra, visconde 
de Albuquerque, marquez de Abrantes, Dias de Carva- 
Iho, Queiroz Coulinho, Souza Ramos e Aranjo Ribeiro. 

Comparecerao no decurso da sessao mais 6 Srs. se- 
nadores. 

ORDEM DO DIA, 
DISPENSA A ESTUDANTES. 

Entrou em 31 dismssao, e foi approvada sem debate, 
para subir a sanegao imperial, a proposicao da camara 
dos deputados autorisando o g iverno para mandar 
admittir a matncula e ado de diversos annos das faoul- 
dades do imperio os estudanles Vicente Jansen Pereira 
e outros. 

PRETEXgiO DO PADRE G. PAULO TILBCRY. 
Entrou em 3a discussao, e foi approvada sem debate 

para subir a sancrao imperial, a propusigao da mesma 
camara autorisando o governo para mandar satisfazer ao 
padre Gutlherme Paulo Tilbury o ordenado correspon- 
dents ao tempo em que esteve privado do exercicio da 
cadeira da lingua ingleza. 

ORgAMEXTO DA RECEITA GERAL DO IMPERIO. 

Submeltido a votagao, por ter ficado encerrada a dis" 
cussao na sessao anlecedente, passou oart.90da proposta 
do poder execulivo fixando a despeza e orgando a re- 
ceila geral do imperio para o exercicio de 1861 a 1862, 
com as respectivas emendas da camara dos deputados. 

Entrou entao em discussao o art. 8° da proposta, que 
ficara reservado para depois de votadas todas as verbas 
da receila, e foi rejeitado sem debate, passando a emenda 
da camara dos deputados. 

Seguiu-se a discussao do art. 10 da proposta. 

0 SR. SOUZA FRANCO : —Preciso fazer algumas 
breves reflexoes sobre esse artigo, e desejaria antes de 
faze-las que o -Sr. ministro da fazenda me informasse 
sobre dous pontos: 1°, se a somma de 5,810:0003, creio 
eu, em bilhetss do tliesouro, que ello declarou na sessao de 
6 do mez passado existirem f ira do tliesouro, existirem 
descontados, tem on nao augmentado; 2°, se esses bilhe- 
tes forao em sua totalidade entregues ao Banco doBrasil, 
ou em que maos existem elles, em maos individuaes ou 
principalmente no Banco do Brasil. 

Se S. Ex. tiver a bondade da responder aeslasduas 
perguntas eu fare! algumas muilo bre.ves reflexoes. 

0 Sr. presidente do coxselho:—Responderei ao 
nobre senador. 

O SR. FERRAZ {presidenle do conselho): — Sr. pre- 
sidente, primeiramente direi ao nobre senador que ha 
cngano ou erro de impressao quanto a quantia emitlida; 
nao sao 5,810:0003, sao 5,188:0003- Os bilhelcs fo- 

rao emillidos em 9, 11 e 25 de julbo. Parece-me que 
esta e a primeira pergunta. 

O Sr. Souza Franco : — Nao ha mais nenhuma 
emissao ? 

0 Sr. presidente do conselho : — Porora ate csle 
momento nao ha nenhuma. 

Em segundo logar a emissao se fez em consequencia 
de opcragOes de camhio e remessas de fundos para paga- 
menlo de juros da nossa divida externa. Por esta razio 
sao portadores desses tilulos as pessoas quo lizerao os 
saques, e nao o Banco do Brasil. Uma dcllas r.ao 6 pro- 
priainante individuo, e o Banco Maua, Mac Gregor e 
Comp. 

0 Sr. Souza Franco ; — Pdde-me dizer os juros? 
0 Sr. presidente do conselho:—Scte e oito por 

cento. 
O SR. SOUZA FRANCO : — Farei algumas reflexues 

sohre esta questao, e aproveitarei a occasiao para dizer 
algumas palavras em resposta a S. Ex. quanto a algu- 
mas reunioes eloitoracs que teem havido nesla cidade. 

Esta vot.-.gao de fundos, ou esta votagao de meios de 
credito ao governo, e imlispensavel sem a incnor du- 
vida. Quando o thesouro nao tem saldos, ainda no caso 
Oe ter uma ronda suHiciente, como a renda nao en (fa 
immediatamente no primeiro mez do exercicio, e com- 
ludo o thesouro tern de fazer despezas, precisa ser au- 
torisado para, por ineio de anti ipagao de renda, haver 
dinheiro para as despezas que so tornao necessaries im- 
mediatamente. Os billieles do thesouro sao entao o moio 
conveniente, porquoessa divida <5 uma divida fluctuante. 
e uma divida que se relira desdo que acaba o exer- 
cicio, ou se liquida pagando, nu se liquida convertendo 
em hilhetes do exercicio seguinte; e sd hilhetes do the- 
souro e que podem seivir. 

No caso presente eu acho uma duvida, e e que o the- 
souro, em logar de ter receita igual a despeza, tem grande 
deficit; os 8,00 :o003 podem servir para anlicipar a 
renda; mas nao podem servir para fazer todas as despe- 
zas em caso em que ha um grande deficit. A nao contar 
S. Ex. com uma receita augmentada, e a commissao 
nao conta, por isso que calcula a renda ainda daqui a 
dous annos em menor somma do que agora, como bade 
satisfazer essa despeza, como ha de pagar esse alcance ? 
Aqui linha logar o queteve sempre, autorisagao de emis- 
sao de hilhetes, e autorisagao de emissao de apolices. 

En receio que esta autorisagao de hilhetes ha de vir 
a cahir tuda sohre o Banco do Brasil. 

Eu vejo que os estabeleciraentos de credito vao sendo 
cada vez maisatacados. Um deereto publicado ainda hoje 
nos mostra que o Banco Agricola e aggredido de Mrma 
a ser ohrigadfo talvez a liquidar-se; os outros bancos nao 
se podem sustentar ou licarao em rnarasmo; o dinheiro 
ha de fallar em grande parte; os individuos que o teem, 
oscapitalistas,' hao do ter nos emprestimos parliculares 
lucres muito mniores do que no etnprego em hilhetes do 
thesouro; e, se algum demasiadamente segnro, porqueos 
ha Ss vezes, entender que deve pteferir o pagamento 
cerlo dos hilhetes do thesouro aos emprestimos parlicu- 
lares, quando a differengae de 3%, 4%, 5%, (1% e mais, 
hao de, porem, ser rarissimos aquelles capitalistas que 
hao de proferir os hilhetes do thesouro. Entao o quefani 
o thesouro precisando de dinheiro? Ha de ir ao Banco 
do Brasil ; o Banco do Brasil ti qnem ha de ter de dcs- 
contar estassommas. Dosorto quo d i-se esta circumstancia 
ou ha de dar-se: diminuem-se os meios de credito, quo 
o nobro senador pela provincia da Bahia tao eloquente- 
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menle nos mostrou alnda ultimamenle que sao indispen- 
saveis para complemenlo do manejo, que consisle em 
produzir, em conduzir e cm vender; os meios de creditos 
embaracao-se, o dinlieiro nao apparece, o tbesouro au- 
gmenta as suas necessidadcs: onde ha de ir busca-)o? 
No Banco do Brasil ? Mas o Banco do Brasil, que era urn 
recurso aos paniculares, sera assim esgotado, sem poder 
mais supprir meios ao commercio, a quern elle diz que 
qucr coadjuvar, ou a quern se diz que elle i creado para 
coadjuvar. HaVemos de ver repclidas as scenas do aniigo 
Banco do Brasil, menos na parte das dclapidacoes. 

Mas o Banco do Brasil ha de se conslituir caixa do ihe- 
souro para fazer dinlieiro e supprir o ihesouro para as 
suas despezas? Ora, islo em qualquer tempo era incon- 
veniente; em um tempo de cnse, em urn tempo de falta 
de meios, e da raaior inconveniencia. 0 commercio 
nao lera, nemos hancos, que hoje sao.espesinhados, a 
ponto do serem muitos delles ohrigados a se liquidar, 
nem o Banco do Brasil, que ha de passar a ser caixa do 
thesouro para fornecer-lhu dinheiros. 

E nao se diga: « 0 Banco do Brasil tcr.-i cuidado de 
nao fazer ao thesouro todos os fornecimentos de que pre- 
cise. »Nao pude: desde que o governo precisar o Banco 
do Brasil ha de julgar seu (lever coadjuva-lo, ha de se 
vorohrigado a faze-lo pela influencia que o governo tem 
sobre elle. 

0 Sr. D. Manoel ;— Esta claro. 
■ 0 Sr. Sohza Franco; — De sorte que os dinheiros do 
Banco do Brasil hao de ser para descontar os hilhetes do 
Ihesouro; e o puhlico ha deiicar privado deste soccorro, 
com que tern contado o corn que deve conlar cada vcz 
mais, 4 proporQao que as outras fontes de credito forem 
seccando^ 

Sao as consequencias do piano de hoje, diminuir a re- 
ceita e augmeutar a despeza ; seccar as funles da produc- 
Cao c querer mais agua, querer mais meios dessas mesmas 
fontes esgotadas; e piano, e piano antigo. 

0 nohre scnador pela Bahia linha razao quando fez a 
dilferenca cntre o minislro da fa z err da c o ministco do 
thesouro; eu, sem a sua eloquencia, ji linha dito que as 
providencias erao tomadas olhando para o ambito cir- 
cumscripto do edificio da rua do Sacramento, e tomando 
modidas umcamenle no inluito de satisfazer as necessidades 
do thesouro, sem altencao alguma com as necessidades 
das industnas. Uma bolilica linanceira que eu chamana 
judiciosa seria aqueUst; <|ue procurasse haver mats meios 
de desenvolver os trahallios, asinduslrias e os negocios, 
mas embaracar os trabalhos agricolas, as industrias e as 
transacfdes por meio de prcssao sobre o creililo o vir 
podir mais dinlieiro e ver-se na contingencia, que eu 
disso de tcr dn recorrer ao Banco do Brasil, que ha de 
vir a'ser a caixa de recolher dinheiros para as despezas 
do thesouro, com prejuizo de todas as industnas, que nao terao nem esse unico recurso que linliao. 

Eu, portanto, sem votar contra, porque disse desde o 
principio que era uma necessidade, fat'p estas observa- 
Cfios, para que seveja o akance das medidas que se teem 
tornado, o ponto a que vamos sendo levados. 

Agora direi duas palavrasmuito breves sobre alguns 
reparos do nohrc senarlor presidenle doconselho a respeilo 
das rcuniocs eleiloraes, que elle disse que erao feilas 
com inluito de agitar o povo, ou que viriao a ter esse 
resultado. Eu posso assegurar a S. Ex. que muilas 
podem ser feilas no iutuito de evitar que o povo se 
agile... 

O' Sr. D. Manoel : — Apoiado. 

0 Sr. Socza Franco;—... e, pelo contrarlo, no de 
Hie marcar uma linha de conducta que evite as agita- 
fOes, evite os movimentos, evite toda e qualquer pertur- 
bagao da ordem... 

0 Sr. D. Manoel : — Apoiado. 
0 Sr. Souza Franco: — Eu e meus amigos estamos 

nesle principio, de fazer que o povo cada vez mais se 
compeuetre de que o unico meio de salva^ao d o exer- 
cicto paciSco dovoto e nenhum oulro  

0 Sr. Dantas : — Apoiado. 
0 Sr. Souza Franco : - .... que neste excrcicio pa- 

cilico do volo livre e quo elle ha de enconlrar todo o 
melhoramento a suas queixas. 

0 Sr. D. Manoel : — E' o que nds havemos de acon- 
sclhar e aconselhamos ao povo. 

0 Sr. Souza Franco: —Se o governo nos coadjuva1- 

neste grande fim, teracumpridoa sua palavra, e o povo 
continuara a acrediiar naquelle aniigo adagic portuguez 

Palavra de rei nao lorna atras. 
Se o governo nao nos coadjuvar nesse intuito do voto 

livre, serao factos recoliiidos para que no futuro se veja 
como se pode conlar com as promessas do governo, como 
se phde conftar nellas. 

Eu conlo, e o disse muito claramente na reuniao, que^ 
o governo ha de pro'eger o volo livre, e nao quer senao ter 
occasiao de conhecer os factos que sao contra elle pra- 
ticados por auloritlades suhalternas, para tomaras me- 
didas precisas. Foi nesse inluito que commissOes se no- 
raearao, nao para ngitar, nao para fazer cabalas, nao 
pata designar candidalos, porque nao se tratou disso; 
mas para collier factos, leva-Ios ao conheoimento pu- 
hlico, ao conhccimeiito do governo. 

0 Sr. D. Manoel : —Osmemhrosdo ministerio dao 
mais garantias de ordem do que n6s? Era o que fallava 1 

0 Sr. Souza Franco ; — Senhorcs,.as reunioes desta 
ordem nao sao ajuntamentos illicitos, nao sao prohibidas 
pelo codigo. 

0 Sr. D. Manoel . — Pelo contrario. 
0 Sr. Souza Franco: — Sao permittidas, siio noces- 

sarias. 
0 Sr. D. Manoel ; — Apoiado. 
0 Sr. Souza Franco : —Eu linha, portanto, para 

comparecer a ellas o grande principio que adopto—do 
coadjuvar com as minhas fracas fur^as o povo para mar- 
char regularmente nas vias da constituicao, e acrediiar 
sempre que nella elle ha de achar hoje ou amanha 
remedio contra os males que soffre sem recorrer a outros 

sios. 
As gazelas tinhao puhlicado que outras reunioes se 

haviao feito anteriormenle; os jornaes tinhao annunciado 
que senadores, conselheiros de estado, tinhao presidido a 
cssas reunioes. Nao sci o que sc passou nellas ; acredito 
que erao feitas em muito bom sentido; a de S. Jose, por 
excmplo, foi presidida por um Sr. conselheiro do estado; 
uma que se disse feita em Santa Rita foi presidida por ou- 
lro Sr. conselheiro de estado. 

0 Sr. D. Manoel: — Dessas naosofallou aqui. 
0 Sr. Souza Franco : — Eu aehei-me autonsado 

para contribuir com o meu pequeno contingente, se- 
"tiindo lao hems exemplos, para que se procurasse pro- 
torer o volo livre, para que se procurasse coadjuvar o 
governo na inlengao que proclama de dcixar livrescom- 
pletamente as eleigocs. Trala-se de elcigoes que nao sao 



884 SESSAO EM 4 DE SETEMRBO DE 1860 

polilicas, trata-se de eleicoes de ura grande alcance, por- 
que a camara municipal (fallemosprincipalmente do mu- 
nicipio neutro) tem um grande fim, cuidar da saude, 
cuidar da commodidade dos sens habitantes ; a saude tem 
estado exposta a muitos perigos ; a commodidade nao e 
a preeisa. 

Accusa-se que os dinheiros da camara sao gastos em 
grande parte em um pessoal numeroso, machina elei- 
toral. Verdade ou nao, conheca-a o povo volante; tenha 
a liberdade para votar, reelegendo os vereadores que te- 
nhao concorrido contra esse piano, excluindo os yerea- 
doros quo lenhao concorrido para assim gastar mal os 
dinheiros da municipalidade. Haja plena liberdade, e 
cu nao tenho duvida em concorrer com todas as minhas 
fracas for^as para esse fim. 

0 Sr. D. Maxobl : — Apoiado; nom eu. 
0 Sr. Souza Franco: —E digo ao nobre senador 

presidente do conselho que na reuniao a que live a honra 
de presidir na freguezia de Sant'Anna nao se ouvirao 
senao palavras muito moderadas, discursos rauito apro- 
priados a occasiao, queixas de alguns contra o mao des- 
empenho dos seus deveres pela maioria dos vereadores 
actnaes; mas tudo no principio de que o povo deve to- 
mar conhecimento e compenetrar-so de que deve ter 
uma camara municipal muito bem escolhida, contando 
que o governo ha de deixar-lhe plena liberdade de 
voto. 

Se estas forao as minhas intcncoes e dos meus amigos 
da reuniao, duvido que alguem possa nos accusar ; acre- 
dito ao contrario que todos acharad que fiz hem, faco 
bem e farei bem sempre era contribuir para que as elei- 
foes nao sejao eivadas do vicio da agitacao, e que, livre, 
o votanle deponha nas urnas o voto de sua consciencia. 

0 Sr. D. Manoel: — Nao nos importamos com os 
resumos que se manda fazer. 

0 SR. FERRAZ {presidenle do conselho): - Sr. pre- 
sidente, pouco direi, apenas para demoustrar a injustica 
com que o nobre senador fez algumas retlexOes a res- 
peito da emissao dos bilhetes do tbesouro. 

0 que disse o nobre senador? « A emissao de bilhetes 
do tbesouro importa um avanco da receita: quando nao 
ha saldos e isto uma medida necessaria, indtspensavel; 
mas, quando ha deficit, torna-se em resultado uma di- 
vida permanenle; esta divida tem de recahir sobre o 
Banco do Brasil, e dahi um mal para o commercio, por- 
que, em vci dos capitaes do banco serem applicados em 
favor do commercio e da induslria, serao applicados as 
necessidades do tbesouro; e porconsequencia de necessi- 
dade o actuaf Banco do Brasil reduzir-se-ha ao antigo 
banco de 1812- » 

Sr. presidente, o nobre senador nao se lembrou do 
que disse anteriormonte, isto £, que a alteracao do im- 
postos desta lei necessariaraente produzira uma renda 
superior as necessidades. Ora, se se da isto, se tambem 
e verdade que o nobre senador acredita que a nossa co- 
Iheita ira sempre melhorando, eu creio que desapparece 
esse temor do nobre senador. E' por isso que a commis- 
sio de fazenda e a illustre maioria da camara dos Srs. 
deputados votarao este augmento deimpostos; o pro- 
ducto desse augmento cobre asdespezas de 1861 a 1862, 
e, portanto, ja vfi o nobre senador que a medida que se 
discuto nao e mais do que uma medida de preven(;ao,com 
o lira de que, nao havendo saldos, como demonslrou o no- 
bre senador, o governo possa ter os necessaries recursos 
para fazer face as despezas do estado. Creio que ueste 
jponto desapparece a objecpao do nobro senador. 

Quanto aos males que vai produzir a lei bancaria, en- 
tendo que o tempo, a exporiencia, demonstrardu que essa 
lei trara maior beneficio para o credito do que o systeraa 
do nobre senador, que o ia acabando. 

0 Sr. Souza Franco: — Estamos vendo que nao. 
0 Sr. presidente do conselho: — Veremos. Mas- 

nobre senador sempre se esquece do que diz anteriorO 
mentel Ainda ha poucos dias sustentou o nobre senado1 

que actualmenle nao havia crise: agora diz que ha. 
Sr. presidenle, eu tambem ja disse que a crise tinba 

differentes periodos ; no primeiro periudo os seus elTei- 
tos sao iguaos ao que produz a febre no corpo humano; 
no sognndo vem prostrafao, e no terceiro, sempre como 
consequencia, mais ou menos a convalescenca e em 
seguida o reslabelecimento de forcas. Foi o que so deu 
de 1857 para ca. 

0 Sr. Souza Franco: — Em toda a parte o tempo 
sempre foi muito curto. 

0 Sr. presidente do conselho : — 0 tempo nao d 
curto; lanto mais quanto se deu prostracao e quebra de 
forgas, que so podem ser restauradas pela produccao, que 
tambem se abate. 0 nobro senador sabe que muitos intli- 
viduos se lancarao em cspeculacoes e que se arruinirao, 
e que, se em outras pracas de maior importancia isto se 
da, quanto mais na nossa. 

Sr. presidente, hoje e conhecido que o nosso estado 
e melhor do que aquolle que podia antever-sc. 

0 Sr. Souza Franco : — Eu digo que e peior. 

0 Sr. presidente do conselho: — 0 nobre senador 
ve que ja o cambio de 23 ou 24, em que ello deixou, se 
acha a 28 H, e lenbo esporanca de que neste paquete 
se effectuarao os saques a mais de 20 M; estou persua- 
dido de que em outubro ou novembro nos teremos o 
cambio ao par. Isto demonstra melbores circumstancias 
actuaos do que aquellas em que o nobro senador se 
achau collocado. 

A par disto necessariamente as nossas rendas devem 
augmonlar. Se, por exemplo, nas provincias da Bahia e 
Pernambuco as rendas de importacao nao teem augmen- 
tado, ja na cOrte, principalmente nos dons ultimcs ma- 
zes, a renda tem sido superior (especialmente a do moz 
passado) a de annos mais felizes. 

Todas estas apprehensoos dovem desapparccer; e, for- 
tificando-se os bancos, deixando elles essa posicao falsa 
em que so acbao, deixando esse lerreno, que n6s poderaos 
considerar como um treraedal  

Uma voi; —Por causa das cscoras que Ihes puzcraO' 
0 Sr. presidente do conselho: — — marcbarad, e, 

em vez do mal que o nobre senador considera, eu estou 
persuadido de que sera um bem. 

Quanto ao Banco do Brasil, estou convencido deque n3o 
se pude receiar quo o peso dessa crnissao va acabru- 
nbar seus cofres. Em quanto e orcada ou lixada ? Em 
8,000:000$.E eslaquanlia podera perturbar as operacdes 
desse banco? Certo que nao. 

0 nobre senador entende que sera o mcio melhor pro- 
curar outros canaes, e nao pesar sobre o Banco do Bra- 
sil ? Tenbo proposlas de particulares dando preferencia 
aos bilhetes do tbesouro; ainda ba poucos momentos, 
entrando eu no senado, uma das casas mais respeilaveis 
da nossa praca me reiu ofTcreccr uma nao diannula 
quanlia. 
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Mas davo ponderar ao nobrc senador qne qupm nao 
gostara dislo 6 o Banco do Brasil, purque qucr quo estes 
dinlieiros dos particulares qne procurau euipregu em bi- 
llieles do ihcsouco se recolliao nos seas cofres, para lirar 
dcllcs interesse. 

A razao e clar.i, porque, tomando o banco os bilhetes 
do tbesouro, tern lambem a sou favor a roncurrencia dos 
capitaes particulares em deposito e a dilffrcnca do pre- 
mio. E* dabi quo provem que o Banco do Brasil tem 
rejeilado o desconlo das letras do tbesouro, e querassim 
obngar a quo os capitaes particulares so recolliao aos 
sous cofrcs, para haver inaior renda do que so acaso nos 
bilbetes do tbesouro se empregassem. 

0 Sn. Baptista ue Oliveira dri um aparte. 
0 Sr. phesidente no conselho : — Como diz o no- 

brc senador, no Banco do Brasil agora tem-se negado o 
dosconlo do grandes sonnnas. Concluirei dizendo ao no- 
bre senador quo o inal quo so Iho anlolha da emtssao 
dessos bilhetes ao coinmeicio se dara quer os capitaes 
sejao fornccidos pelo Banco do Brasil, quer por parti- 
culares. 

0 nobre senador lanibom fallou nas caixas filiaes do 
Banco Commercial o Agricola, e disse que o resultado 
do decrelo que se jiublicou hontem seta sua liquidavao. 

0 Sn. Souza Franco: —Pode ser. 
0 Sr. pRBSinBNTE do conselho :—Senbores, e prc- 

ciso attonder a dispusitao desse decreto; obriga, dando 
inlcrprctac.ao aos estatutos.de conformidade com o parecer 
da seo'cao de tazenda do conselho de eslado; obriga, digo, 
a que o Banco Commercial e Agricola apresenle denlro 
do prazo estabelecido os estatutos dessus caixas, para 
serein approvados, na forma da lei. 

0 qne se faz inais? Diz: « 0 capital de cada uma das 
caixas filiaes dove servir cxclusivamente de base a emis- 
sao das raesmas caixas,e nao dove servir ao mesmo 
tffiipo de base a da caixa malriz, como se tem dado ate 
boje.i. Ora, esta disposii;ao se contem no espirito.se nao 
na letra, dos proprios estatutos, e s6 por uma aberracao 
dcllcs so podia duvidar disso. Nao ba inconvenionte 
nenbura absolutamonle  

0 Sr. Souza Franco; — Digoquo ba. 
0 Sn. phesidente no conselho. — .... porque o 

unico inconvenienle quo a 2J parte da disposicao podia 
confer conforme as reclamacoes dos agonies dessas caixas, 
era o seguinte: ver -so na nocessidade o banco de ter nas 
caixas liliacs desses logares cofres fortes onde guardasse o 
dinheiro. Was, como o senado sabo, qual A o perigo dc 
ter uma caixa filial o seu capital guardadj no logar de 
suas operatBes? Scr accomnicllila por lad roes? Nao lia tal 
inconvenienle, porque todos sabem quo esses logares sao 
cidados.onde se raantem a tranquillidade, onde nao appa- 
rocem esses atlcnlados; c, alem disto, crrio quo ninguem 
discordara da seguinte considers can ■ pdde um capital 
dosignado para uma caixa ao mesmo tempo servir de base 
do emissSo a caixa o a matriz? Croioque nao. 

0 Sr. Souza Franco: —Nunca serviu. 
0 Sr. PRESIllENTE DO CONSELHO: StTviU, G CU 0 dc- 

mon.Htrei na camara dos Srs. deputados; os documenlos 
forio apresentados A sec<;ao do conselho de eslado, e por 
consoguinte esses documentos valem mais do que o asserto 
do nobre senador. 

Mas nunca serviu? Entao tollilur qucetlio. 0 que o de- 
crelo diz b quo nao deve servir; nuuca serviu, entao con- 
tinila do mesmo niodo. Como i, povtaulo, que o nobrc 

senador diz que se bao dofecbar por osta razao as porlas 
Jo Banco Agricola? 

Se e uma cousa que nunca existiu, nenbuma mossa 
pode soffrer esse banco; se existiu, <5 contra o sentido, o 
espirilo e alclrados estaiutus, e, portanto, d preciso pre- 
venir islo. 

Sr. presidente, eu auguro ao Banco Commercial e 
Agricola melbor future do que o nobre senador suppoe. 

0 Sr. Souza Franco: - Deus o permitla. 
0 Sn. presidente no conselho: — 0 nobro senador 

nao temcoufianva nessa insliluigao quee sua lilba, porque 
vd que a fragilidade da sua base Ibe ba de ser sempre 
nociva; mas eu ereio que.dada uma melbor direc(;ao,ba a 
maior esperauca do seu futuro, principalmenle execu- 
tada a lei bancaria, porque necessariameule bomens ex- 
perimentados e conhecedores dos negocios, sahedores da 
sciencia do ctedito, bao de procurar por todos os modos 
collucar esle banco cm uma stluacao lisongeira, apar- 
tando-se da tbeoria de que a cmissao e capital cffecliya o 
real. 

Eu melisongeio disto.lanlo mais quanto o Banco Com- 
mercial e Agricola deujao primeiro passo: elle, quedis- 
punba do uuico metal jirecioso que tinha em seus cofres,a 
fiuza de um pcqueno lucro, agora ja esta compramlo ouro 
para tazer com que a lei seja cumprida e a sua garantia, 
se torne mais effe tiva e real. Ha pou OS dias comprou 
uma nao p 'qucna porcao deouro, e continuara deste modo 
conforme suas posses; e o governo esta bem disposto, con- 
forme suas intencOes.aseeundar essa conversSo, quetrara 
um futuro lisongeiro a essa instituicao. 

Senbores, as vezesos quo so considerao amigos nao sao 
os mais amigos, e os que se considerao inimigos sao 
os raelbores amigos— 

0 Sr. visconde de Jequitinhoniia : — Apoiado. 
0 Sn. presidente do conselho;—... menos nas de- 

monstracoes de affecto, porque essas as vezes produzem o 
mesmo effeito que nos faz um pente de alizar passado 
pelo rosto acima, ou de baixo para ctma e de cima para 
baixo. 

0 Sn. visconde de Jequitinhoniia.— V. Ex. diz 
as vezes verdades de um quilale muito subido 1 

0 Sn. presidente do conselho: —Lisongeio-me 
muito de que as minbas palavras tcubao o assenlimento 
de V. Ex. 

0 Sr. visconde de Jequitinhoniia . — Foi uma ma- 
gnifica carapugaqueo nobre senador lalbou. 

0 Sr. presidente no conselho ;—V. Ex. sabe qua 
sempre fui desde os mais tenros annos um seu admi- 
rador. 

0 Sr. visconde de Jequitinhoniia : — Beijo as maos 
de V. Ex. 

0 Sr. presidente do conselho: — Sao eslas as refle- 
xoes que eu linba de fazer quanto ao quo o nobro sena- 
dor disse relalivanicnte a cmissao de bilbetes do tbe- 

Estou persuadido de que o nobre senador abandonara 
a posifao de Cassandra, quo tem nesta casa tornado. 

0 SR. SOUZA FRANCO Sr. presidente, sou obri- 
fado a relirar-me hoje muito cedo do senado, para o que 
pevo iicenca; assim, vejo-me na neeessidade do dizer do 
novo muito poucas palavras. 

0 Sn. PRESIDENTE DO CONSELHO t — No qUG DOS 
causa muita pena. 
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0 Sr. Socza Franco : — E' so por boje; ha de a 
pena durar pouco. (/iiso.) 

Sr. presidente, eu nao posso deixar de felicitav-me das 
lisougeiras palavras do nobre senador presidente do con- 
selho em favor do Banco Commercial e AgHcola; devo 
compenetrar-me de que ellas serao urn balsamo suavisa- 
dor para aquelles que se pe.rsuadem que tudo & guerra 
contra esse banco ; mas enlre os factos e as palavras e 
preciso fazer alguma differenga. 

0 Sr. presidente do conselho ; — Tire ao Banco 
Commercial e Agricola os conselheiros, que elle ira 
bem. 

0 Sr. Sopza Franco : — V. Ex., que sabe quem 
sao os conselheiros, ha de tratar de.... 

0 Sr. presidente do conselho:—Nao posso dizer. 
0 nobre senadorsabe que o Banco Commercial e Agri- 
cola aid obteve aulorisagao para a reforma de seus esla- 
tutos logo no principio. 

0 Sr. Socza Franco ; — Tambem nao sei a quem 
se refere ; e as minhas relagoes estao tao inter- 
rompidas  

0 Sr. presidente do conselho: — Nao sei que 
seja o nobre senador. 

0 Sr. Socza Franco : —.... com tudo quanto e di- 
rectoria de baucos quo nao sei absolutamente o que se 
passa nelles. 

0 Sr. presidente do conselho; — Aid sinto que 
nao seja o presidente delle, porque creio que tomaria uma 
direcgao diversa. 

0 Sr. Souza Franco: — Senteisso? 
0 Sr. presilexte do conselho : — Sinto. 
0 Sr. Souza Franco: —Creio entao que ha de con- 

tinuar a senti-lo. 
0 Sr. visconde de Jeqciiiniionha ; — Mas e lison- 

geiro  
0 Sr. Souza Franco : — E' sem duvida. 
Pordm, dizia eu, os factos parecem contrariar as pala- 

vras. P6r em duvida o direito que um banco tinha a 
conservar suas caixas flliaes, snjeitando-o a pedir nova 
autorisagao no prazo breve de60 dias  

0 Sr. presidente do conselho :—Para pedir appro- 
vagao. 

0 Sr. Souza Franco:— S6 para pedir, e nao para 
obte-la; bem: eisahi uma explicagao que serve e re- 
move os receios. Entender que pode mais convir a um 
banco, em logar da garantia que Ihe dava a emissao di- 
rigida na ciirtb, indo os bil betes para o ctrculo s6 para 
serem emittidos; converter essas caixas filiaes em verda- 
deiros bancos, que hao de ter o direito de emiilir em sua 
propria localidade, de fiscalisar a emissao e de a garan- 
tir com um fuudo disponivel dislinclo do da eaixa 
raatriz: tudo isto pdde e deve causar embaragos, nao 
obstante a intengao de os nao suscitar. 

De facto a emissao do Banco Commercial Agricola 
nunca excedeuo fundo disponivel que a devia garanlir. 
Que vantagens liavera em fazer com que esse fundo dis- 
ponivel, em logar de estar na cOrte, esteja fdra? Eu nao 
encontro nenbuma, e, portanto, nao vejo no decretosenao 
desvantagens para o banco. 

Se S. Ex. Ihe encontra antes vanlagens e favores, 
Dens o ajude nesse sen proposilo, leve-o a fim, tenha o 
Banco Agricola hoje a protecgao que S. Ex. parece nao 
querer dar ao Banco do Brasil, porque S. Ex. ja vein di- 

zor que langa mao do desconto dos bilhetes do tbesouro 
aos particulares de prcferoncia ao Banco do Brasil, em 
um sentido desfavoravel an proprio Banco do Brasil, que 
quereria obter esses billietes. 

0 Sit. D, Manoel;—Sempre teve ogerisa ao Banco 
do Brasil, ja ha muito tempo. 

0 Sr. presidente do conselho: —Nao sei para 
quelalome volte 1 

0 Sr. D. Manoel: —Jaaqui o declarou. 
0 Sr. Souza Franco ;—0 Banco do Brasil polia julgar 

vantajoso que, licando elle s6 em campo, tivesse todos os 
depositos particulares, e por seu inlcrmedio i que fossem 
ao tbesouro estes meios pclo desconto de seus billietes. 
Se os particulares vao din-ctamente ao tbesouro, o banco 
perde de recolher depositos em quantias equivalenles. 

0 Sr. presidente do conselho;—E' tambem dessa 
opiniao ? 

0 Sr. Souza Franco: — Son da opiniao que o tbe- 
souro seja livre em escolber quem Ihe faga melbores 
condigoes. 

0 Sr. presidente do conselho: — Logo, nao quer 
quo recaia toda a divida sobre o Banco do Brasil, de sorle 
a esgotar todo o seu capital. 

0 Sr. Souza Franco:— Nao ; pordm essa ha de scr 
a conseqiiencia, porque, ou o tbesouro ha de dirimr-se 
sd ao banco, e os depositos dos dinheiros particulares se 
augmentarad em razao da recusa do tbesouro em rece- 
be-los por desconto dos bilhetes; ou, admittindo a des- 
conto dos billietes os dinheiros dos particulares, obsta a 
que procurem emprego nos depositos no banco. 

0 grande inconveniente, porfra.esti em que estes capi- 
taes disponiveis, levados ao tbesouro por intermedio do 
banco, ou levados directamente pelos capitalislas, sao 
tirados do pequeno capital de que as industrias dispoem. 

0 banco pude achar vanlagens em ser o inlcrmediario 
para a tomada de fundos para o tbesouro; teria, pordm, 
maiores se esses fundos deposilados voltassem ao mer- 
cado, que paga mais por elles, e que, empregando-os 
produciivamente, augmenta as fonles de que o banco lira 
seus lucres. 

0 tbesouro paga menorjuro ao banco; pordm o que 
faz de mais desvautajoso edesviar esses capitaes das fontos 
ordinarias dapioducgao. E os desvia, note-se bem, na 
raesma occasiao em que com suas medidas restriclivas 
eslmca as oulras fontes em que as industrias iao buscar 
meios. 

0 Sr. presidente do conselho : — Sao sdmente 
8,000:000#. 

O Sr. Souza Franco: — Eu nao conto sdmente com 
os 8,000:000#; conto ja com as precisSes crescentes, que 
ban da ser o resultado para o tbesouro da diminuigao da 
roreita, e para elle e para o publico do augmento das 
despezas e da elevagao das taxas. 

O Sr. presidente do conselho: — Nao temos facul- 
dade para tomar mais do que os 8,000:000#. 

O Sr. Souza Franco: — Entao, desde quo V. Ex. 
concede que o governo pode ter grandes necessidades e 
que sdmento nao esta autorisado para pedir mais por nao 
terfaculdade, deixa o tbesouro em grave embarago, porque 
a faculdade deve estar na razao das necessidades qne elle 
deve ter. 

O Sr. presidente do conselho: — E'para isso que 
se pedem os imposios. 

I 
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0 Sn. Souza Franco!—Ap6zaraosimpostospedidps, 
V. Ex. ainda orcou a rerida inuito baixo, do sorle que o 
deficit lia de ser permanonte e grando, e se.r preencliido 
polo recurso aos capitaes que as induslrias precisao. 

0 Sr. prestdente do conselho: — Eeto renda dos 
impostos nao foi ori;ada. 

0 Sr. Souza Franco: —Foi calculada. 
0 Sn. presidente do conseliio:—Nao foi; ale o noire 

senador mesmo acousou-nos disto. 
0 Sr. Souza Franco : —Senhores, quando a camara 

dos deputados ou a sua commissao.depois de ter proposlo 
os imposlos, diz: « Em 1861 a 18G2 havcmos de ler uma 
ronda de 43,000:0t)0g • .suppOe quo essa renda ha de ser 
pequena, nao obstante os impostos; de outra maneira 
soda contradicloria.... 

0 Sn. presidente do conseliio ; — Mas o nobie sena- 
dor disso o contrario. 

0 Sr. Souza Franco: —... porque se ha de ter im- 
postos accrescidos e urna renda diminuida; e porqua 
conta quo apezar dos impostos a renda lia de diminuir 
pel a fallencia dos meios de que os impostos sahem, e 
dobalde se conta com seu maior producto quando aquel- 
Ics meios falhao. 

0 Sr. presidente do conseliio : — Masja se esque- 
ceu do que disse? 

0 Sr. Souza Franco : — Nao mo lerabro. 
0 Sr. presidente do conseliio: —N;to disse quo 

nao so computon o producto destes impostos? 
0 Sr. Souza Franco: — Repilo ainda que nao se 

declarou qua! vira a ser o producto das novas taxas para 
vermos so se conta que cubrao a despeza. Eu presurao 
quo a commissao de fazenda teve razao, eque apezar dos 
novos impostos e porque elles nao podcin tirar renda das 
fontes estagnadas, das fontes seccadas, ella teve razao 
quando disse quo a renda hade ir decrescendo, apezar 
destes mcsmos impostos, pois que e preciso dizer: os im- 
postos nao vao buscar renda, nao podem acha-la sufd- 
cienlo ondo nao ha IransaccOes bastanles ,x onde nao ha 
antmacao de trabalbo o onde a produceao definba. 

Eu, poriim, nao tomei a palavra senao para agradecer 
ao nobrc minislro os seus bons desejos, e para toruar mais 
salionto o que S. Ex. disse da sua proteccao ao Banco 
Commercial e Agricola, o quo suas medtdas bao de forta- 
lecer esto e os mais bancos... 

0 Sn presidente no conseliio :—Scmpro disse isso. 
0 Sr. Souza Franco:—... para tirar assim, repetir.do 

de novo 0 que S. Ex. disse, o susto em que eslao de que 
estas c outras medblas vao pondo os bancos em siluacao 
cm que eu recetava que tivessem de liquidar-se. 

0 Sn. presidente do conseliio:—Nao sao as vistas 
do governo, sao os c mmcntadores da lei. 

0 Sr. Souza Franco:—Estom persuadido. faco justica 
dizcndo que o governo nao tern esses sustos, nao teiia... 
nao sei a oxpressao de quo use... de decrelar taes medidas 
quo a ello mesmo assustassem. 

0 Sn. presidente do conseliio;—Nao tem rcceio 
algum. 

0 Sr. Souza Franco :—Fallo dos receios que as di- 
vecgoes dos bancos pmlessem ter. Sd para isso tomei a pa- 
lavra; por conseqnencia assento-me, e por hoje declaro 
que nao continuarei a foliar. 

0 Sr. presidente do conseliio ;—Porque nao esla na 
casa. 

0 Sr. Souza Franco ; —Porque lenbo de sabir a ne- 
gocio urgenle. 

0 SR. VISCONDE DE JEQUITINHONIIA :—Sr. pre- 
sidente, levanto-me unicamerite para pedir ao Sr. minis- 
tro da fazenda que rae de licenga para o(Tcrecer-l!ie algu- 
mas duvidas que lenbo acerca de uma proposigao, que, 
parece-me, foi proferida por etle ha pouco,^ relativa a 
esperangas que nutria de mellioramento da situagao fi- 
nanceira do paiz, do cummercio, emfim, das fontes do 
riqueza publiea, esperangas que Ibe da a subida actual 
do eambio. 

0 Sr. presidente do conseliio*. — Nao disse isso; 
V. Ex. lem vontade.... 

0 Sr. visgoxde de Jequitinhonha :—Pego perdao ; 
eniao, meu amigo e senior, e impossivel dizer eu uma 
palavra mais. 

0 Sr. presidente do conseliio : — Nao. 
0 Sn. visconde de Jequitinhonha: — Se V. Ex. 

pretende inlerprelar as minhas expressoes differente- 
mente da signifxcagao que ellas teem, inbabilita-me para 
discutir. Parecia-me ter S. Ex. dito que nao erade crer 
que a situagao conlinuasse com as mesmas diffiruldades 
em que se acha lioje, porque o eambio, que tinha estado 
a 24 e a 23, comegou a subir, e acha-se presenlemento 
a 26. 

0 Sr. presidente do conseliio:—E Jf. 
0 Sr. visconde de Jequitinhonha ;—A 26 !C Essas 

palavras forao proferidas polo nobre ministro da fazenda_ 
0 Sr. presidente do conseliio : — Eu disse que isso 

era um signal do mellioramento da situagao. 
0 Sr. visconde de Jequitinhonha :— Foi exactamenle 

isto o que eu disse; proterido por S. Ex. era isso um 
symploma do mellioramento da situagao ou de altenuagao 
do estado difficil em que se achao as nossas fmangas, o 
nosso commercio e a nossa industria. Era sobre esta 
proposigao que eu queria fazer algumas rellexoes e sub- 
melte-las a eonsideragao do nobre presidente do conseliio, 
porque duvido que a alia ou baixado eambio seja sym- 
ploma de mellioramento de difllculdades taes no nosso 
paiz. 

0 Sr presidente do conseliio:—Sendoa consequen- 
cia de uma boa producgao, creio que ninguem contestara- 

0 Sr. visconde de Jequitinhonha ;— Sou desta opi- 
niao, porque creio que, podendo clla ser exacta talvez 
em outrns paizes, cuja situagao seja diversa da nossa, 
nao piidc se-lo de forma alguma pelo que respeita ao 
Brasil. 

Senhores, o eambio em nosso paiz tem causas muito 
diversas, altOa ou baixa por circumstancias muito espe- 
ciaes, inteiiamenle distinctas do estado em que se acba o 
commercio. Poder-se-ba ainda dar a circumstancia de 
achar-se o paiz, acbar-se o commercio em triste posigao, 
e ao mesmo tempo o eambio nao dosce* a 23 ou abaixo 
do par. Era todos os paizes onde o commercio de impor- 
lagao esla entregue inteiramente nas maos estrangeiras, 
nao e possivel que se possa toinar o estado do eambio 
como um thcrmometro, corao um signal, como um sym- 
toma de melboraraento ou de diminuigao de diffieuldades 
commerciacs e induslriaes, porque ha de ser constante- 
menle influido por causas estranbas aquellas que po- 
dem influir na prosperidade ou decadencia do commercio 
O industria. As causas sao diversas, os effeitos devem 
tambem sc-lo. 

A nossa situagao e essa, ninguem o duyida, e e por isso 
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qus eu disse na sessao de 1858 que o Brasil nao linba 
lido crise ; as difliouldades que apparecerao enlao, os 
embaracos que soffreu, forao provonientes do moilo como 
sefazia o commercio no nosso paiz, islo 6, todo elle es- 
lava enlregue nas maos estrangeiras, e enlao era precisu 
seguir inleira e absolutamente as condicCes dessa si- 
tuapao. 

Para mira, porlanto, nao e um symptoma que me dil 
csperanpa. Alem disso, S. Ex., inelhor do que ningueui 
sabe que as letras de carubio, como instrumentos do ba- 
lance da impurlapao e exportarao, e que altrahem tanla 
altenpaono nosso paiz, e sao lao impurtantes para certos 
negqciantes,saode pequena consequeucia para a prosperi- 
dade e riqueza publica. Do seu estado so resulta gabho 
para o imporlador, quando baixo o premio das letras, e 
para o exporladi-r, quando alto. 

E, como o estrangeiro em geral ^ que figura de impor- 
lador e de exportador, o lucro e sempro delle. Demais, 
porquedepois das diffimldades de 1857 e 1858 vimos o 
cambio subir ? Por uma transaopao feila nesta occasiao 
Jia Europa, essa transacpao deu meios de fazcr allear o 
cambio. 

Passando aoutro objecto, Sr. presidenle, eu roconbefo 
a emissao dos biilietes do thesouro como decididamenle 
urn mal; mas.na siiuapao, em que uosachamos.e um mal 
necessario : o nobre prosidente do conselho rcclama do 
corpo legislalivo meios para fazer a despeza publica, e 
esle da emissao dos bilhetes do tbesouro nao pdde deixar 
de ser apontado ; eu, porlanto, nao me opponlio ao ar- 
tigo. Peii a palavra unicamenle para offerecer a consi- 
deracao do nobre presidenle do consellio algumas duvidas 
sobre o que S. Ex. sustentou. 

Parecia-me, e ain la me parece, que a emissao dos 
bilhetes do tliesouro por meio do Banco do Brasil seria 
mais vantajosa do que pelo mesmo thesouro a pessoas 
particulares. 0 Banco do Brasil e um grande capitalista, 
pdde por consequencia reservar fundos para a compra dos 
bilhetes do thesouro, e pdde ler fondos aindapara satis- 
lazer as necessidadcs docomraorcio. Ouvi dizer que ulli- 
mamente o Banco do Brasil recusou o desconlo de mil 
o tantos conios de rtiis a uma casa bancaria da cdrte em 
bilhetes do thesouro. 

0 Sr. presidente do conselho: —100:000$. 
O Sr. visco.nde de Jcquitinhonha:—Forao 100:000$; 

rccusou o descunto desles bilhetes do tbesouro, o ncssa 
mesma occasiao creio que descontou letras a particu- 
lares. 

O Sr. presidente do conselho; — 1,000:000$ a 
uma casa bancaria. 

0 Sr. visco^de de Jequitinhonha: — Porlanto, jd ve 
o senado e o nobre presidente do conselho que, so o Banco 
do Brasil recusou o desconlo dos bilhetes do thesouro, e 
porque nao se julgou com sufficienlesrapitaes para ser'vir 
ao commercio. Ora, se o Banco do Brasil so acha em 
uma situarao tal, apezar de ser um grande capilalista, 
aquelle particular que compra bilhetes do tliesouro deve 
necessarianiente diminmr os sens deposilos no Banco do 
Brasil e ontros. Senhoros, esses depositos sao destinados 
ao semco do commercio e a satisfazcr suas necessidadcs. 
E', pois, evidente que, diminnidos os deposilos no banco, 
necessarianiente aconlecera o m"smo e pcior ainda, pois 
c forgoso se presnmir quo o Banco do Brasil tambem se 
acbara menus habilitado para scrvir ao commercio e 
satisfazer suas precisoes. 

O Sr. presidente do conselho; — Mas repare que 
os depositos nao podem servir dc base de emissao. 

O Sr. visconde de Jequitinuonha :—O nobre presi- 
dente do conselho dizqueos deposilos nao podeut servir dc 
base a emissao ; concurdo nislo ; mas S. Ex. concord; ra 
tambem em que os depositos servera para as transacgDes 
de carteira dus bancos. de outra forma o banco teria 
esses depositos cm pura perda, irileiramenle estagnados 
e nenhnma utilidade obtena o commercio de, tacs depo- 
sitos. Esses depositos entrao para o banco, mas o banco 
lica habilitado para puder fazer descontos corn raaior 
amplidao do que se nao livesse esses depositos. A nao 
s»r assim, qual seria a utilidade dos deposilos? Sdmente 
guarda-los? Te-los aferralhados? Certamcnle quo nao. 

Us depositos, portanlo, servera para beneflcio do com- 
mercio, qucro dizer, aquelle dinlieiro quo eu teria 
fecbado em minha gavcla, inutilmente para o commer- 
cio, para a industria, vou doposita-lo em um eslabeleci- 
mento bancario, e esse estabelecimento faz, por meio de 
suas operagOes, quo lacs capitaes, quo na minha gaveta 
seriao inuteis, lornem-se ulois, dados ao commercio, da- 
dos a industria. 

O Sr. presidente do conselho: — ,Ta a assemblea 
geral do Bam o do Brasil uma vez decidiu quo niio se 
deviao admittir os depositos. 

O Sr. vtscondede Jequitiniioniia: —Depositos? 
O Sr. presidente no conselho *.—O Sr. Souza Franco 

sustentou cssa opiniao. 
0 Sr. visconde de Jequitinhonha: — Mas V. Ex. 

nao conleslou o que eu disse, o aquillo que cu disso 
nao tern relagao alguma com o facto lombrado pelo nobre 
presidente do conselho, pois foi o mesmo Sr. Souza 
franco queni propoz quo fosse autorisado o governo a 
deposbar sous saldos no banco. Porlanto, prosigo na mi- 
nba opiniao. 

O Sr. presidente do conselho: — Eu tambem lenbo 
a iniulia, c della nao me demovo, porque cntendo quo 
esla de V. Ex. nao 6 a melhor. 

O Sr. visconde de Jequitinhonha:—Para poder as- 
sentar no que deve ser, para poder illuslrar-rae, para 
poder talvez demover-me da minha opiniao, dosejava 
saber com exaclidao se acaso aquillo que eu disso nao d 
adoptado pelo nobre presidenle do conselho, isto e, quo 
os depositos depois de feitos servem para beneficiar ao 
commercio o a industria. 

O Sr. presidente do conselho:—Assim como nas 
maos dos particulares tambem servem. 

O Sr. visconde be Jequitinhonha Perd6o-rae ,• 
era melhor V. Ex. tor a botidadc de dizer—sim  
porque ficavamos de accordo, e depois V. Ex. faria as 
outras observagOes, isto d, complelaria a phrase; mas, 
nao concordando.c querendo so complolar a phrase,ainda 
posso licar era duvida so avancei um paradoxo. Mas 
nolo que o nobre senador pela provincia do Coara 
actual men to presidente do Banco do Brasil concorda 
comigo, e nao pdde deixar do concordat'. 

O Sr. presidente do conselho: — E' do interosse 
do banco. 

O Sn, visconde de Jequitinhonha:—Portanlo, os 
deposilos uma vez feitos servem a industria... 

0 Sn. presidente do conseliio. — Assim como nas 
maos do particular. 

O Sn visconde nn Jequitiniioniia :—O particular 
nao tem os mesmos incios; por exemplo, nao sendo en 
negoeiante, nao lenbo as mesmas facilidades de cm- 
prego dos fitndos que tonbo na minha gavcla. 
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0 Sb. presidekte do conselho ;—Vai da-los a um 
banquciro particular. 

0 Sr. visconde de Jeqcitinhonha: - Pois <5 isto 
juslamcnto, vou da-los a um estabelecimenlo bancario 
cu a um estebelocimento particular, que faz as vezesde 
banco; e a mesmissima cousa ; sobre isso nao ba a 
menor duvida. Mas o que & verdade e que o particu- 
lar nao torn os meios para fazer esse servico ao 
commercio, B nao dove, pelo grande risco que corre, 
entrar nessas transacdes, quo teem alguina cousa de alea- 
torias, c quo so podem olTerecer seguranca na hypo- 
these do ter-so conlieoimento muito particular e muilo 
positive das pessoas com quern se fazem essas tran- 
saciics, o quo nao so pude presumir em um parlicu 
lar, o sim em um estabelecimenlo bancario, seja elle 
banco tal qual, seja particular, que faz as vezes de 
banco. A desvantagem, pois, quo aponlei nao existe. 
Senbores, a nao ser exacto o que disse onlao, licaria pro- 
vado que os bancos sao inuleis, o que d mais que uv. 
parado.xo. Sena abusar da paciencia do senado, se eu 
ncsta occasiSo viesse fazer a demonstraeao do'que sao 
bancos de depositos, c da sua grande utilidade; em ou- 
tras occasioes ja tenbo dito que os bancos de deposilo 
sao instituicoes tao importantes que podem alterar o meio 
circulanto, tanto quanlo os bancos do circulacao. Os 
bancos do circulacSo podern alterar o valor do meio cir- 
culanto, augmentando-lhe a quantidade, e os bancos 
de depositos podem igualmente altera-lo, augmenlandoa 
celeridade do gyro da moeda, e assrm torna-la supera- 
bundante; de modo quo, so sao exactos os principios da 
escola roslricliva, deveriao ser tambem applicados aos 
bancos de deposilo. 0 contrario, porem, tem-se feito. 

Istoe ainda uma grande felicidade para nus, porque, 
se Se levasse o systerna restrictivo aid os bancos de de- 
positos, en tao nao teriamos estabelecimenlo algum que 
pudesse preencher as vistas de um syslema de credtlo 
bem fundado. 

Nao avancei, portanlo, Sr. presidento, nenbum para- 
doxo, repilo; e eu quizera antes que o nobro presidente 
do conselbo tratasse com os bancos, tendo de emitltr bi- 
Ibctos do thesouro, do quo tratasse com parliculares. A 
unica vanlagcm que dabi podera rcsultar sera esta con— 
curroncia; mas as vantagens que pdde ella offerecer nao 
sao tanlas como as que resultao de serein preferidos os 
cstabelecimentos de crcdilo. Elles, c so elles, cslao^ em 
circumstancias de poderem prestar ao commercio o 
verdadoiro servico pur elleexigi lo. 

Sonborcs, estas observacoes que acabo de fazer, se 
leem inteira applicaQao e e pratica constante nos paizes 
mais adianfados e mais ricos do que nds, teem uma abso- 
lula applicacao em nosso paiz, onde os capilaes sao extre- 
mamento mingoados, onde tudo & pouco para satisfazer a 
uma indusfria nascente, a um commercio que nao esta 
ainda nas maos dos nactonaes, a urn commercio que 
por muilo tempo hade ser o monopolio de nagSes estran- 
goiras. .. •> <■ > 

Nao craia o senado quo eu nesla occastao pretendo lul- 
rriipar o commercio estrangeiro ; nao, pelo contrario, 
estimo quo ello augmentc, e augmente muilo, porque 
somonte ello nos pude efficazmenle auxiliar. Mas e 
precise reconbecer a situagao cm que nos acliamos collo- 
rados, situacao que dove ser muito prudentemente con- 
sideradaquando so trata de applicar as nossas circumstan- 
cias principios geraes economicos e monntarios. 

Nao e, portanlo, de laaa caprina a qucstao. 0 senado 
conhece quaos os males quo resultao ao commercio de ser 
obrigado o govcrno, on de querer ser obrigado, a concor- 
rer com elle cm snas transacgdes de credilo e ainda na 

compra das snas letras, sabe o senado, sabs qualquer 
pessoa, de ser o governo concurrente na praga com os 
parliculares resultao canibios . licticios, ou pelo mcnos 
alteragao na taxa do cambio. Que o bonrado ministro da 
fazenda me diga so uma tal praxe e adoptada em nagao 
alguma civilisada. 

Seria muito para desejar, portanlo, Sr. presidente, quo 
o governo livesse um estabelecimenlo, ao qual se dirigisso 
quando tivesse de passar fundos para a Europa, que esse 
estabelecimento fosse o encarregado, e com certeza encar- 
regudo, que pudesse, portanlo, nas occasioes indicadas, 
fazer essa passagem de fundos, sent ir o governo concor- 
rer com os parliculares. Desde que se sabe que o governo 
tern de passar fundos para Europa o cambio altera-.se— 

0 Sr. presidente do conselho da um aparle. 
0 Sr. visconde de Jequitinhonha : — ... e altera-se 

porque o governo e um grande concurrente, ao mesmo 
tempo que nao tern em suas maos os meios para occaltar 
as transacgoes. Creio que por esto lado respondo ao 
aparle do nobre ministro da fazenda, se bora o com- 
prebendi. A proposigao que proferi foi que seria muito 
para desejar... 

0 Sr. PREsmENTE do conselho : — Eunaoaclio. 
0 Sr. visconde de Jequitinhonha: — A proposigao 

que proferi foi... 
0 Sr. presidente do conselho : — Ouvi; acbo que 

nao e para desejar. 
0 Sr. visconde de Jequitinhonha: — ... que seria 

muilo para desejarque o governo, tendo de passar fundos 
para a Europa, e fundos que nao siio depequena quantia, 
de ordinario sommas importantissimas, o fizesse por meio 
de um grande estabelecimento de credito, nao fosse con- 
corrcr, como negociante, na praga, comprando letras. 

0 Sr. presidente do conselbo : — Por esle ou por 
aquelle modoe a mesraa cousa; a concurrencia se da. 

0 Sr. visconde de Jequitinhonha; — Perd6e-me o 
bonrado membro; nao se dava o mesmo, porque, feito o 
contraio, o ajuste, por exemplo, com o banco, que e um 
estabelecimenlo de credito com bastantcs fundos, elle 
faria a passagem dos fundos nas epocas em que o enten- 
desse. 

0 Sr. prexidente do conselho ; — Impunha-nos 
a lei. 

0 Sr. visconde de Jequitinhonha : — Perdde-rae o 
bonrado membro; nao impunha tambem a lei, porque da 
parle do governo baveria o zelo necessario para negociar 
com esses estabelecimentos de credito; aconteceria no 
Brasil o mesmo que acontece na Inglaterra. 

0 Sr. prrsidente do conselho: — Mas qual o banco 
com que o governo devia contratar ? 

0 Sr. visconde de Jequitinhonha:—A esta per- 
gunta nao posso responder. 

0 Sr. presidente do conselho:—E' o Banco do 
Brasil? 

0 Sr. visconde de Jequitinhonha; — Nao respondo 
a esta pcrgunta, nao digo que seja este ou aquelle ; o que 
digo e sdmenle que o governo e pessimo concurrente, 
causa prcjuizos nao pequenos ao thesouro e ao commercio 
quando vai concorrcr na praga para comprar letras 
Appello para o quo se pratica na pnmeira nagao do 
mundo, que 6 a Inglaterra ; naqucllo paiz taes cousasnao 
so fazem; o governo alii nao se julga autorisado a cnlrar 
no mercado monetario, a ir para a praga negociar. E 6 
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naqueilo mercado vastissimot 0 qua diremos entre nds, 
mercado limitadissimo 1 Qual sera a posifao do ne^o- 
eiante em presenfa do governo ? 

Sr. presidente, este objecto nao tem sido ainda bem 
inyestigado nas camaras. 

0 Sn. presidente do conselho: — Assim como todas 
as materias de financas. 

0 Sr. visconde de Jequitinhonha : ■— Er bom que 
seja bem investigado, embcra os nossos ministros da far- 
zenda tenhao sido sdmente ministros do tliesouro, e nao 
tenhao sido ainda ministros da fazenda;como taes' ainda 
nao cuidarao deste objecto, sendo alias do thesouro'; mas 
para que seja bem comprebendida a sua importamia' 
basta recordar ao senado que de 1858 para ca se tem 
augmentado a divida publica de 8.0j0,000 de iibras 
eslerltnasl  

0 Sr. presidente do conseeho:—Isso e verdade. 
0 Sr. visconde de Jequitinhonha : — E quando, 

alem da divida que ja tinhamos, se augmenta a divida do 
paiz no curto prazo de dous annos de 8,i 00,000 de Iibras, 
segue-se (jue temos necessiilade de mandar para a Euro pa, 
aflm de satisfazer os empenhos de taes emprestimos, som- 
mas enormes. Estas sommas, reunidas as oulras, e sendo, 
como devemser, e sao na realidade, despezas ordinarias, 
devem embaracar muito ao lliesouro, e nao sei como po- 
dcra elle, ainda que queira, atropellar todas as difficul- 
dades da situa^ao: devem consumir o paiz,dellnljar muito 
a agricultura, coniplelamente o commercio e a industria, 

0 Sr. presidente do conselho : — 0 peceado nao 
e meu. 

0 Sr. visconde de Jeqditinhonha ; — Pcrd6e-me, 
ainda torno a repetir: que me importa a mira, senbores,' 
que nao seja o nobre presidente do conselho o causador 
de tudo isso? 0 que quero e saber se o nobre presidente 
do conselho tem tornado todas as medidas.... 

O Sr. presidente do onseliio : —Todas as medidas, 
tanto assim que o cambio nuncabaixou. 

O Sr. visconde de Jequitinhonha: —  para me- 
Ihoraresta Inste situafao. 

O Sr. pre-tdlnte do conselho: Nunca os saques 
do thesouro melborarao tanto, 

O Sr. visconde de Jequitinhonha. — Isto e o que 
desejo que o nobre presidente do conselho tenha fetlo ; 6 
por isso que tenho pedido a S. Ex. que, em vez de ser 
ministro do thesouro sorncnte, seja, mais que tudo, mi- 
nistro da fazenda.... 

0 Sr. presidente do conselho; — E' uma poesia de 
que V. Ex. langa mao. 

O Sr. visconde de Jequitinhonha: — .... que deixe 
ao tribunal do thesouro tudo quanto e relative a reparti- 
cao do thesouro, que inspeccione seus actos, e que, em 
uma palavra, se occupe das grandes questdes llnanceiras, 
Mas o nobre presidente do conselho diz que isto e uma 
poesia. 

O Sr. presidente do conselho ; — Sem duvida. 
O Sr. visconde de Jequitinhonha : — Senbores 

que resposta hei de dar a este aparte do honradomem- 
bro? Kao tenho oulro moio senao entrega-Io ao bom 
senso do senado. 

O Sr. presidente do conselho: — Assim como en- 
treguei a differenfa de ministro da fazenda e ministro do 
thesouro. 

0 Sr. visconde de Jequetiniionha : — Estabelecer a 
devida distinccao entreo ministro da fazenda o o minis- 
tro do thesouro, dando a urn asolugao das grandes ques- 
toes llnanceiras do paiz e ao oulroa boafiscalisaeao.a boa 
arrecadagao, e o pagamcnlo daquillo quo for legalmente 
exigido, a isto cbama o nobre presidente do conselho 
uma poesia! Ett nao tenho resposta para este aparlo tie 
S. Ex., e por isso o enirego ao bom senso do senado. 

Eu poderia tambem no raesmo estylo responder ao bon- 
rado membro ; mas, senbores, a idade, a posigao, a boa 
fe com que fullo, a simplicidade de minhas maneiras..., 

0 Sr. presidente do conselho; — Apoiado. 
O Sr. visconde de Jequitinhonha:—...me inbi- 

bem absolulamente de faze-lo. Quero antes que sobro 
mirn continue a recahir o obasco do honrado membro 
presidente do conselho; quero antes ser victima delle do 
que responder, sahiudo da posigao em que me acho. Por- 
tinlo, nao tenho outro remedio senao pedir licenga ao 
honrado membro presidente do conselho para entregar ao 
bom senso do senado o seu aparte. 

Sr. presidente, quando pedi a palavra a V. Ex. foi 
unicamenle para fazer as reflexfies que acabo do expen- 
der: nao live por fim contrariar as vistas do nobre pre- 
sidente do conselho, tie cuja illustragao e zelo estou inti- 
mamente convencido; desejava unicamenle oflerecer ao 
senado algumas duvidas, e, liradas el las pelo nobre presi- 
dente do conselho, eslaria eu satisfeito. Emquanlo ao ar- 
tigo pude V. Ex. estar certo de que por ora bei de votar 
por elle, bei de dar autorisagao ao governo para cmittir 
bilhetesdo thesouro, porque nao vejo oulro meio. E' pre- 
ciso antecipar a renda, eslamos nesta tristissima posigao; 
e preciso fazennos o sacrilieio, rcsigncmo-nos a elle. To- 
davia ainda pego ao nobre presidente do conselho e a todos 
os seus conselhelfos que tenhao a bondade de examinar 
bem as questoes, de considerar o estado em quo se acba o 
nosso paiz, de ver a differenga que ha cntre o Brasil 
e a Inglalerra e outros paizes mais adiantados, mais iu- 
dustriosos, mais ricos do capilaes, raenos forgados do dar 
animagao as industrias. Pego ao nolire presidente do con- 
selho e aos seus conselbeiros que adoptom alguma e.xcepgao 
as regras goraes e aos principios que tao toimosa (V. Ex. 
deixe passar a palavra) e frenelicamente se tem seguido; 
lembre-se S. Ex. de que de urn dia para oulro mis nos 
acbaremoscollocados em tal despenhadeiro que nao acha- 
remos mais remedio para podermos salvar nosso paiz. 

Concluida a discussao, passou o art. 10. 
Passou-se a discussao do arligo additive da camara dos 

deputados com a numeragao de 11. 
O SR. D. MANGEL:— Sr. presidente, eu noto que 

apenas pego a palavra o Sr. presidente do conselho cos- 
tuma abandonar a casa. Ora, ja hontem soilri isso, ainda 
que dissesse alguma cousa, mas hoje fago esla observagao 
para V. Ex. o maudar convidar, se elle ainda nao sahiu 
da casa, para assistira discussao do seu orgamento; e um 
dever que elle deve cumprir, nao e um favor que Hie 
pego, porque se trala de discutir a proposta do poder 
executivo, c o ministro respocttvo tem obrigagao de as- 
stslir a discussao. 

Sr. presidente em todos os annos passados eu tenho vo- 
tado por esta autorisagao ao governo para emiltir bilhetes 
do thesouro como anlicipagao de renda; e uma medida ra- 
zoavel, c, direi mesmo, necessaria; portanto, este anno 
nao hei do fazer o conlrario, porque, apezar de decidido 
opposicionista, nao hei de negar ao governo os meios in- 
dispensaveis de administrar o paiz. Tanto mais, Sr. pre- 
sidente, hei de votar polo arligo era discussao quanto es- 
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poro que ha do crescer a renda espantnsaraente com a 
multiplicidadc do impostos que se vao lanfar sobre a 
populafao, contra o men volo ja se sabe. 

E' yerdade que, ou o governo nao lord neoessidade 
do lancar mao da faculdade que Ihe concede o arligo, 
ou cm pouco tempo os bilhetcs do thesouro porlerao ser 
resgatados. .lave, portanto, V. Ex. quo eu bei do volar 
pelo arligo; mas, como setem tralado do Banco do Brasil, 
cu perguiitaria ao Sr. ministro da fazonda se deu ordem 
a diroctoria daquelle estabelecimento para nao comcvar 
ainda o troco das suas uolas em ouro. 

Senbores, os jornaes teem dado noticia de quo quasi 
todos os vapores inglezes teem trazido somrnas conside- 
raveis em ouro para o Banco do Brasil. Tem-se acredi- 
tado geralmente quo o Banco do Brasil tomara a delibe- 
rapao de comccar o Iroco de suas notas em ouro, e al6 
se disse que es.se Irooo se reahzaria deste o 1° do cor- 
rente mez. 0 quo e certo 6 que lioje o Banco do Brasil 
devc ter talvez, 10,000:000,S'ou 11,000:0008 do fundo 
disponivel em ouro, see verdade o que se diz. 

O Sa. Baptista de Oliveika:— 8,000:0008- 
O Sr. D. Manoel :—Bern, o Banco do Brasil tem 

8,000;t!008 do fundo disponivel em ouro. 
Ora, pergunto: havera alguma razao ponderosa que 

obrigue esse primeiro estabelecimento de tredito do paiz 
a nao por em exccucao a sua delibcracao 1 E eu ale 
creio quo essas sao as i ICas do Sr. senador pelo Ceara, 
presidente do Banco do Brasil. 

O Sr. Baptista de Oliveira ;— Apoiado. 
O Sr. I). Manoel: — S. Ex. acaba de honrar-me 

com um aparte. Ora, se o banco esta proparado para 
cumprir um dos seus deveres, e um dos seusdeveresmais 
imporlanlcs, corao 6 opiniao do nobre presidente desse 
estabelecimento; soao Banco do Brasil nao 6 licilo ter 
opcao cntre mocda papel o ouro, uma vez que o freguez 
que Hie leva a nota exige ouro ; se o Banco do Brasil esta 
hojo com um fundo dosponivel lao consideravel como se 
disse ba pouco, isto e, com 8,000:0008 em ouro ; 
pergunto, porque o banco ate hoje niio tem cumprido 
esse dcvcr a quo esta obrigado pela lei que o creou, nao 
na ininlia opiniao, note-se, masna opiniao do nobre pre- 
sidente do banco o na opiniao do actual ministerio? 

O Sr. Baptista de Olivbira da um aparte que nao 
pudemos ouvir, 

O Sr. D. Manoel; —Diz o nobre senador que isto 
nao esta no poder do banco, o da duas razoes : a pri- 
moira e porque o cambio ainda nao eslii ao par; e a 
segunda c porque essa dehberacSo de rcatizar as suas 
nolas era ouro podoria prejudicar a outros bancos de cir- 
culacao o do emissao. 

OSr. Baptista de Oliveira :— da um aparte. 
O Sr. I). Manoel Pepo perdao ao nobre senador 

para nao concordat com a sua actual opiniao, e devo ar- 
g a in en tar com a opiniao do S. Ex. manifestada nesla 
casa uma c muitas vezcs, devo trazer a opiniao que ji 
passou na outra casa do parlamento, devo trazer tarabem 
a opiniao quo esta expressa na nova lei relaliva ao meio 
circulanlc. Em primeiro logar vamos a primeira razao 
— o cambio niio estfi ao par — isto d, o cambio nao esta 
a 21 d. ponces por mil reis, quando o nobre senador 
presidente do banco declarou nesta casaque ao Banco do 
Brasil corria a obrigacao.pela lei do 23 de julho de 1857, 
do realizar as suas notas em ouro, dosde quo o porlador 
dellas dissesse; « Qucroouro; » pergunto: fez dislinccan 
en Ire cambio ao par, entrc cambio baixo, ontro cambio 

alto? Nao,a sua proposicao foi mui generica. Logo,desde 
que o portador aprescnla a sua nota ao bancoediz—quero 
ouro — o banco ha de da-In necessariamenlo, esteja o 
cambio a 27, esteja a 26, esteja a 25, ou esteja a 24. 

O Sr. Baptista db Oliveira da um aparte que nao 
ouviraos. 

O Sr. D. Manoel ; —Esta limilacao que o nobre se- 
nador faz agora nunca a fez era outro tempo. 

O Sr. Baptista db Oliveira da outro aparte. 
O Sr. D. Manoel : O nobre senador disse em 

l-rmos genericos que na lei nao havia arbitrio cm caso 
nenhuin para o banco declarar que nao podia realizar as 
notas em ouro? Disse o contrario. E eu creio quo as 
minhas opinides, apezar de serein de um curioso, teem 
em sen abono a opiniao de homens muito illustrados, e 
comerarei pelo nobre senador pela provincia do Rio de 
Janeiro, autor do projeclo que lioje e lei de 23 de julho 
de 1853, digo, creio que na letra e espirito desta lei esta 
apoiada a opiniao dos que suslentArao que ao banco era 
livre dar pelas suas notas ouro ou papel do governo. 

Senbores, eu quoro scr tao franco e lao leal com os 
nobres senadores que discreparao da rninha opiniao, que 
fapo esta declaracao, que & de todos os escriptores;« Nao 
se concebe que banco de circula(;ao nao seja obrigado a 
realizar em ouro suas notas. » Os escriptores, ao menos 
os poucos que tenho lido, todos a uma voz dizem :« Um 
banco de circulapao ha de necessariamente estar prepa- 
rado para no momento em que Hie forem as notas apre- 
sentadas elle dar ouro :» maseu pergunto ao nobre senador, 
que e versado nestas materias,e quo ate e raou mostre, se 
no anno de 1853 se podia fundar no Brasil um banco do 
circulapao impondo-lhe essa obrigacao, istoe, de dar ne- 
cessariamente ouro em troco de suas notas. 

O Sr. Baptista de Oliveira da um aparte. 
O Sr. D. Manoel :—Isto & outra cousa; podia nao so 

fundar, e o nobre senador sabe que eu nao volei por esle 
estabelecimento, eu o combati com lodas as minhas for- 
pas, porque nao admitlo bancos privilegiados, entendo 
que sao uma verdadcira calamidade, pnncipalmonte em 
um paiz pouco civilisado, pouco raoralisado, como e o 
nosso. Nao quero agora enlrar na demonslrapao da mi- 
nha proposipao, porque a occasiao nao e opportuna ; mas 
eu, como disse, combati esse projecto offerecido pelo nobre 
senador o Sr. visconde de Itaborahy. Eu, apezar do tor 
enlao menos ideas sobre a materia do que tenho hoje, 
vejo que os metis prognosticos se forao realizando , este 
estabelecimento, a que hoje preside o nobre senador polo 
Ceara, se ia tornando fatal as linangas do paiz, e a razao 
por que se ia tornando fatal era por causa dos privile- 

.gios que Ihe tinbao sido tao liberalmente oulorgados, 
O Sr. Baptista de Oliveira da um,aparte. 
O Sa. B. Manoel; —Estou vendo que ate talvez os 

proprios autores desta lei se arrepcnderao de ter offere- 
cido este projecto no anno de 1853; mas, uma vez que 
olla passou, nds Ihe dcvemos prestar obediencia, nfo de- 
veremos mesmo nao sopliisma-la, mas procurar todos os 
meios de fazer effectivas as suas disposigues; o foi por 
esta razao que eu por mais de uma vez nesta casa psdi 
licenga ao nobre senador, presidente do banco, para n-To 
concordar com a sua opiniao, que alias muito respeito, 
porque em materia de direito eu podia sem risco de ser 
tachado de temerario entrar em uma discussao com S. Ex. 

Se se tratasse do uma questao financeira, com effeilo 
eu podia ser acoimado de temerario; mas, tratando-se 
de uma questao de direito, me parece que podia sem ro- 
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ceio, como disse de ser tachado do temerario, offerecer 
minbas reflexoes as opinioss emiuidas pelo nobre sena- 
dor presidents do banco. 

Senhores, nao quero prover, nem quero ser Cassandra, 
como se disse ha pouco; nao quero prever o fuluro, porque 
isto e deDeus; nao sei o que vira ao paiz de urna Jei 
para a qual nao concord, mas a que presto obediencia e 
respeito, porque e lei do eslado decretada pelo poder le- 
gislatiyo. Nao sei qual a direccao que tomara este esta- 
belecimento, que e hoje o primeiro de credilo no Brasil; 
nao sei o que o governo fara delle; nao sei se elle sera urn 
instruraentofinanceiro do governo, como teem sido iguaes 
estabelecimentos em outros paizes; mas, seja o que for, 
aconteca o que aconlecer, o que e certo e que,se o Banco 
do Brasil esla habilitado para trocar as suas notas por 
ouro, deve-o fazer na opiniao do Sr. presidente deste 
estobelecimento. 

0 Sr. Baptista de Oliveira da umaparte. 
0 Sr. D. Manoel : — Perd6e-me, agora e fdra do 

questao quo o banco ainda lem um respiro de seis me- 
zes, se £ que a nova lei ja esla emexecucao, o quo nao 
set, porque creio que nao se pdde exocular sem a expe- 
dicao dos competentes regulamentos; parece-me ao menos 
que em certas disposiooes ella nao pude ter esecUfao 
sem que se publiquem alguns regulamentos. 

Ella, porem, ja teve execucao, senhores, em uma parte 
importante, que i na parte relative aos fiscaes dos ban- 
cos de cuculacao existentes na cdrte e em differenlcs 
provincias: so os afortunados vao ser galardoados. Ja 
hoje o Jornal do Commercio nos da noticia de quatro 
fiscaes: o fiscal do Banco Rural e Hypolhecario, que e 
um nosso collega ; o fiscal do Banco Commercial e Agri- 
cola, que e deputailo; o fisi ai do Banco da Bahia, que e 
um bacharel, que foi supplente; e o fiscal do Banco do 
Maranhao, que e tambem depulado. Essa parte ja esta 
executada, e ja se sabe que desde o dia em que o fiscal 
entra em exercicio principia a perceber o seu ordenado. 
E note o senado que estes fiscaes que pertencem as ca- 
maras nao estao inbibidos de sorvirem cumulativamente 
csse einprego. 

Ora, o Jornal do Commercio ainda nos nao deu noti- 
cia dos ordenados qne estao marcados para estes fiscaes, 
mas diz o Correio Mercantil, que tambem e uma folha 
que de ordinario e bem informada, que se ponsa que Ihes 
darao os mesmos ordenados quo percebem os directores 
desses estabelecimentos. Nao e mao. Principiemos por 
casa : lemos o nosso collega senador do imperio perce- 
bendo 3:6005 (e o systema das accumulacoes), lento ju- 
bilado, creio que porcebe 2:8005; ora aqui estiio 0:400$; 
dizem-rae que o logar de director do Banco Rural e Hy- 
pothecario dara de 5:000$ a G:000g. 

O Sr. Baptista de Oliveira da um aparte. 
O Sr. D. Mangel : — Nao da? 
O Sr. Baptista de Oliveira :— Nao, senhor. 
O Sr. D. Manoel: — Nao sei ; o certo i que o sys- 

tema das accumulacoes vai por diante, e assineeurassao 
tod os os dias creadas, principalmeute para aquelles, por 
esemplo, qne assignao rcquerimentos como um celebre 
deque V. Ex. ba de ter ainda lembranca, o das seis assi- 
gnaturas e das seis boras. 

Voto pelo art. 10, assim como tonho votado em todos 
os deraais annos. 

O SR. VASCONCELLOS ■—Continuo no proposito 
do nao discntir o orfamento. Parece-me inutil a discas- 
s5o quando e impossivel a emenda do crro que se de- 

monstra; sendo certo, pois, que os nobros ministros nao 
aceitao correcsoes aproposta do poder exccutivo que trata 
do orcamonto da despeza e da receita geral do imperio, 
nao quero ser inconsequcnte tomando inutilmente tempo 
ao senado. 

Ha, porem, nos arligos additives um sobre o qual do- 
sejo algumas explicatoes do nobre ministro da fazenda. 

Diz o | 28: {lendo) « Fica o governo dosde ja autorisa- 
do para encampar o contrato feito com a companhia de 
commercio e navegacao do Muoury, indemnisando os 
sous accionistas do capital das respectivas accoes. » 

O senado deve estar informado das condicoes de pros" 
peridadc em que so acba a companhia ; eu live mesmo 
occasiao de manifestar ao nobre ministro da fazenda a 
lisongeira situacao dessa companhia do commercio e na- 
vegacao. Quando tralei com S. Ex. a este respeito sub- 
motti a sua consideracao o inventario desta companhia, 
e por elle, quer o nobro ministro, quer os sens colleges, 
deveriao ficar convencidos do futuro que esla companhia 
reserva a provincia de Minas-Geraes, por quoin on te- 
nho a honra do representar a nacao.Nao quero,portanto, 
demorar-me agora em consideragoes para provar a vcr- 
dado do que acabo de enunciar, porque, nao sendo eon- 
testadas as proposicoes que proferi, pelo coiilrario tendo 
ellas abono nos. factos e na conscicncia de cada um dos 
nobros senadores quo so dao ao estudo da marcha desta 
companhia, ha do o senado dispensar-me de que a este 
respeito cu alongue consideracOes, que alias todas tende- 
riao a provar quanto dove merecer dos poderes do estado 
uma companhia coino aquella, que facilita ascommuni- 
cagSes do norle. da provincia de Minas-Geraes com o lit- 
toral ; o norte da provincia do Minas-Geraes, exacta- 
raente a parte mais povoada dessa intcrossanlo, briosa e 
generosa provincia. 

0 meu ftm, portanto, tomando a palavra nesta occa- 
siao,!) o de solicitar algumas informagOes do nobre mi- 
nistro da fazenda, presidente do conselbo, que contimia 
a nao estar na casa. 

0 Sr. Ferreira Penna ; — Esta aqui. 
0 Sr. Vasconcellos: — Ah 1 bem, estimo; como 

nao vi a S. Ex. no logar ondo costuma assentar-se, 
suppuz que se bavia rctirado. 

A primeira duvida quo occorre 6 a scguinte: o go- 
verno esta autorisado a encampar o contrato da compa- 
nhia do Mucury. 0 nobre presidente do conselbo sabe 
que a provincia de Minas-Geraes fez tambem um con- 
trato com a companhia do Mucury ; ha legislagao pro- 
vincial que o approva ; pergunto, pois : A adopgao deste 
artigo iraporta a annullagao dessa lei da assemblea legis- 
lativa de Minas-Geraes? 

0 Sr. presidente do conselho ; — So de accordo. 
0 Sr. Vasconcellos :— So o nobro ministro diz quo 

6 necessario o accordo da assemblea provincial, estando 
ella a este tempo reunida, devena o nobre ministro apro- 
veilar a occasiao para insinuar que alii seja o assumpto 
tambem tratado; alias a autorisagao se inutilisara, e a 
deraora na solugao do negocios desta ordem d prejudi- 
cialissima, quer ao interesse publico, quer ao indi- 
vidual. 

A respeito deste paragraphoainda tenho outra duvida. 
Manda elle applicar para a indemnisagao dos accionislas 
o producto do emprostimo contruliido em virtude da lei 
n. 1,011 de 8 de junho de 1859. 

Ora, o capital aclualmenlc disponivel e do 900:000$ ; 
sendo 900:000$, a provincia de Minas-Geraes, enjo 
interesse me compote zelar, vein a ter um consicleravel 
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i rojuizo,porcjuG, cm vez Jos 300.0005 Jgs actocs com 
quo entruu como accionista, clla recebeni sbmeiite 
225:0005. 

{Ila um aparte). 
Ou?o qua o emprestimo 6 Jo 11200;0005. Ha, po- 

rem, engano; para indetnnisar-se a provincia do Minas- 
Geraes dos 300:0008, guarJada a proporsao entre os 
accionistas, lera a provincia Je recebor unicamente 
225:0005. E' uma duvida sobre a qual desejava quo 
S. Ex. ms liouvesso do esclareoor. 

For ultimo direi: V. Ex. ha da lembrar-se qua me 
pronunciei nesta casa contra a encampacao do contrato. 
Entendo quo so devera consullar os interesses dos accio- 
nistas, uao o contesto; mas entendi e entendo ainda qne 
ha uma considerafao superior, qua e a do interesse da 
provincia de Minas-Geraes. A eneampacao do contrato 
indemnisa os accionistas das suas acgoes; mas adisso- 
lugao da companhia nao jxide deixar de ser prejudicial 
ao progresso da provincia de Minas-Gcraes. 

V. Ex. comprehende qne todas as emprezas que o 
govcrno dirige iinmediatamente sao de ordinario muito 
onerosas aos cofres publicos, e nao marchao com a cele- 
ridade e intelligencia que animao as emprezas indivi- 
duaes. O que hade aconteccr a este rcspeito. Sr. prcsi- 
denlo, 6 quo tantos sacriftcios que a provinciade Minas- 
Geraes tem feito hao de ser infructiferos, adoplado o 
paragrapho quo se discuto. 

Eu nao sci qual seja o pensamento do governo a res- 
peito da direcgao quo pretendo imprimir a marcha dos 
liabalhos dcpois da dissolugao da companhia. Impor- 
tava mnito conhocer isto, para que cu pudesse declarar, 
quer ao nobre rainistro da fazenda, quer ao sen ado, se 
estava ou nao decidido a prestar o meu voto ao | 28 do 
art. 11. Os nobres ministros teem manifestado nesta casa 
e na outra disposigdes sompre benignas a em|ueza; mas os 
nobres ministros,iniciando aidea daeucampagao, como o 
lizerao na camara dos Srs. deputados, contra o voto una- 
nime, isto (i, contra o voto anteriormente manifestado pela 
deputagao minoira, quo se reuniu mandando uma emenda 
quasi nos incsmos tcrmos em que era concebido o pro- 
jecto quo eu live a lionra de offerecer ao senado, me pa- 
roco quo demonstrarao quo conliao mais na encampagao 
do que na continuagao da empreza auxiliada, como pe- 
diao, quer os deputados de Minas-Geraes, quer o pro- 
jecto que iniciei nesta casa, com a mira do continuar a 
protecgao dada at6 aqui a comjianbia do Mucury. 

Eu quero, pots, que fiquo consignado de uma maneira 
bem clara e bom positiva quo eu, que lanlo concorri na 
provincia do Minas-Geraes para animar esta empreza 
que aconsclboi quanto era licito aconselhar ti assemblfia, 
provincial quo tomasse acgSes, nao conlribui com o meu 
voto para que a companhia se dissolvesse. 

No caso de passar o artigo,pedirei a S. Ex. quoaltenda 
as ohsorvagues ([ue fiz, aftin de que a provincia de Minas- 
G err os hao liquo prejudicada na razao de jo;00u5i como 
parece quo ficara so for applicado sdmente o producto do 
emprestimo para indemmsagao dos accionistas. 

Limito a oslas simples obsorvagdes o que eu tinha a 
dizer sobro o paragrapho. 

O SR. FERRAZ (prcsidentc do conselho) : — Sr. pre- 
sidente, cu responderei ao nobre senador da maneira por 
quo actualmente o posso fazer. 

0 paragrapho contdm uma simples aulorisarigao para 
encarapar o contrato celebrado pelo governo gerat com a 
companhia Mucury. O governo provincial do Minas-Ge- 
raes 6 accionista dessa companhia ; por consequoncia, u 
contrato tern elle do intervir como accionista. 

Essa enrampacao nao pdde ter logar senao por accordo 
enlre a companhia e o governo; por conseguinle, licao 
salvos tndos os direitos, porquea provinciade Minas-Ge- 
raes necessariametite ha de prophr aquillo que j ulgar 
conveniento aos seus interesses. 

Quanto ao conlrato celebrado entre a companhia e a 
provincia. e 1 creio que elle forgosataente, e por si mesmo, 
seraencaiiipado, deixando de existira companhia, porquc, 
cessaudo ella, cessa o mesmo contrato, e coniribuindo o 
governo provincial como accionista para a encampagao 
necessariamcnte ficao salvas todas as duvidas. 

Agora, sobre o fuluro, nao da empreza, porque eila 
cessa, mas sobre o andamenlo das obras, eu creio quo 
neste ponlo nao so o governo geral, como o provincial, 
fara tudo que for necessario para o acabamento dessas 
obras. Eu nao duvido que as emprezas dirigidas por in- 
dividuos possao apresentar mais vantagens do que ad mi- 
nistradas pelo governo; entretauto direi que as obras 
serao dirigidas por empregados do governo. 

Eu acho que no estado actual dessas obras,para o adiau- 
tamento que 6 necessario dar-lhes, o governo tem em si 
maiores recursos do quo a compaoliia; eston persuadido 
mesmo quo, applicados os 1,200:0005 do emprestimo a 
esses tnbalbos, elles nao serao sudicientes, porque e uma 
obra de grande custo e ponderagao; c observarei qne a 
companhia tem a seu cargo, nao s6 as obras, mas ainda 
oulros servigos, quo nao podcm hear a cargo do governo, 
por exemplo, o servigo de trarisportes. O servigo de 
transporles pesa muito sobre a companhia; o u servigo 
da colonisagiio tambera pesa sobre ella. Ja se ve, pois, 
que deste modo bavera duas forgas que convorgiraO para 
um grande ftm : primeira, forgas individuaes relativa- 
menteao servigo de transporles; segunda, forgas collecti- 
vas do governo relativamoute a factura das obras e a co- 
lonisagao. 

Mas eu direi ao nobre senador que isto imporla apenas 
uma autorisagao; o governo geral, de accordo com o go- 
verno provincial, procurara collier todos os dados que 
forcm necessarios para guiado no cumpnmento da lei: 
pdde dar-se a hypotliose do que, depois dos exames c in- 
formagoes que forem tirados, o governo reconhega que 
naodeve usar da autorisagao; pdde ser mesmo que a com- 
panhia reconhega que nao deve assenlar na encampagao; 
sao interesses diversos. Nao obstante isto, revelarei quo 
me consta que a maior parte dos accionistas quer a en- 
campagao. 

O Sis. Vascoxcellos:—Tatnbom disto estou infor- 
mado. 

O Sr. phesidexte no conselho: — Finalmente asse- 
verarei de novo ao nobre senador que o governo lem as 
raelliou-s intengOes sobre essas obras que eslavao a cargo 
daemprezado Mucury, e lastima que uma parte da legis- 
lagjo provincial lance obstaculos sobre vehirulosdo trans- 
porles que teem differentos vias para a mesma provincia. 
0 nobre senador sabe que a navegagao do Jequitinbonba, 
quero dizer, o transporte de mercadorias por alii, esta hoje 
sujeito a um impostu chamado creio quo do barreira, 
que 0 precisamenlo um imposto de importagao: por esse 
lado, pois, o commercio hade infallivelrnento solTrer, 
ao passo que pelo lado de Mucury, cm consequoncia do 
contrato, nao exislem taes barreiras, e, porlanto, fecil » 
lioio a conducgao de objectos do commercio o mesmo dos 
nroductos de Minas-Geraes. Quer por um lado, quer por 
outro lado, entendo que o governo dove procurar fazer 
t.,do o possivel para que so abrao vias ilo communicagao 
daquella parte da provincia do Minas-Geraos com as ou- 
tras do imperio. 

99 
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0 Sk. Vasconcellos: — Apoiado. 
0 Sr. rp.EsiDENTE do conselho ;—Este e o pensa- 

tnenfo. Nao poderei negar, nem jamais comestar.aquelles 
que entendein que as obras comefadas pela empreza do 
Mucury sao proficuas ao imperio , e principalmeme 
aquella parte da provincia de Minas-Geras. 

Isto e o que ten ho a dizer ao nohre senador. 
0 Sr. Vasconcellos ; — Estou satisfeito. 

0 SR. D. MANOEL:—la passar o art. 11 com trinla 
e dous paragraphos, conlendo quasi todos extraordina- 
rias autorisacoes ao governo para levantar-se impostos, 
para fazer grandes obras, para encampar contralos, etc., 
o da pane da maioria nao se ergueu ainda uma su voz 
para ao menos fazer algumas reflexoes sobre objeclos da 
maior gravidade 1 Que pralica e essa que vai seguindo 
a maioria? Onde se viu esse procedimento ? Que quer 
elia esperar do paiz? Ah I eu digo que ella espera do 
paiz a mais terrivel e tremenda das sentencas. I'ois bem, 
faca ella o que quizer, proceda como entender, prejudi- 
qua ao paiz com o seu silencio, abandone os objectos 
mais imporlantes, entregue tudo ao governo, e proclame 
at4 o absolulismo. Eis como procede o corpo eonserva- 
dor, eis como procedem os bomens que certamente teem 
lodas as habilitagdes para discutirem, como cumpre, urn 
orfamento tao monstruoso como o que se acba sobre a 
mesa ! 

Eu nao posso entrar na discussao de todos os paragra- 
phos, nao tenbo forcas, estou quasi exhauiido; apenas 
me limitarei a poucas reflexoes, porque bei de yotar 
contra todos, sem escepcao de um sd paragrapho, visto 
como todos elles conteem autorisacoes ao governo, e eu 
nao as dou ; aliim de que, sao muitas para objectos in- 
teiramente heterogeneos ao orcamenlo, os quaes forao en- 
xertados nelle de proposilo,para que ficassemos a morce 
da camara tomporana, ou antes as ordens do Sr. mi- 
nislro da fazenda, que impoz aquella camara a suavon- 
tade, que Iheordenou que approvasse taes e taes arligos, 
sendo uraa grande parte delles olTerecida pela commissao 
do orcamento e por amigos do governo, de maneira que 
so nao passou o que o Sr. mimstro da fazenda nao quiz 
que passasse, o que elie pediu aos seus amigos que nao 
votassem. 

Eis o estado, senhores, a que se acba reduzido o go- 
verno representalivo ; eis a posifao em que esti o se- 
nado! Aceilai sera discussao todas as imposicoes da ca- 
mara temporaria, ou antes curvai-vos aos dictames do 
rainisterio. E que ministerio, senhores? Um ministerio 
fraco e sem grestigio. Aceitem os que se sentao nesses 
bancosem frentede mim tudo quanto um principiante na 
carreira ministerial Hies ordona, aceitem sem discussao ; 
eu nao hei de seguir tao fatal exemplo, hei de separar-me 
da maioria, e declarar que, separando-me della, estou 
com o paiz ; expnmo a opiniao do paiz, e os senhores da 
maioria n3o sao della fieis interpretes. 0 paiz nao quer 
que uma lei de impostos, e impostos tao pesados, passe 
sem amenor discussao, que apenas um ou outromembro 
da oppositao se levante para offerecer breves reflexoes ; o 
que o paiz quer que se instilua um exame acurado so- 
bre as differentesimposicocs comque elle embrevevaiser 
aggravado.e que ao menos se just fique a neccssidadc del- 
las e a impossibilidade de fazer economias era muitos ra- 
mos de despeza pubhca. Se se tivesse demonslrado que 
nao se poderia prescindir dessas imposicoes, era denosso 
dever vota-Ias, lanlas quantas fossem necessatias, para 
equilibrar a receita com a despeza; mas nada se pro- 
vou, senhores; aquieslao despezas que obrigao opaiz a 

novos encargos, despezas de que por ora se podia prescin- 
dir. 

Diz o art. 11 | 1G ; « Para conlratar com o engenl.eiro 
Henry Law, ou com quern mais vantagens offerecer, a 
eonstrucciio de um segundo dique na ilba das Cobras, 
para o servico da marinlia de guerra e mercante, nilo 
excedendo o seu custo a 855:0 0^'. » 

Ainda nao esta acabado o primeiro dique, e ja se quer 
construir oulro, em tempo em que as circumstancias do 
paiz nao sao por cerlo favoraveis. Esta despeza e ur- 
gente ? Se nao i, porque nao adia-la para occasiao mais 
opportuna ? 

A encampaciio do contrato da empreza do Mucury ^ 
tambem uma despeza exlraordinaria que se vai fazer; 
nao sei de. quanto sera, mas 6 exlraordinaria, e no anno 
em que estaraos ella devia ficiir a margem. Nao fallo de 
outros artigos, porque e desnecessario ; nao pretendo se- 
nao justificar-ine perante o paiz, porque nao sou obii- 
gado a justificar-me perante a maioria do senado ; ella 
que se justifiquo do seu procedimento. Eu nao vacillo 
em prefenr a opiniao do paiz real a opiniao da maioria 
do senado; era bom que eu a tivesse; mas, se eu liver a 
do paiz, que me importa a mim a da maioria do senado? 
Se eu me lisongeio de ser um genuino representante da 
nagao, se eu estou convencido que a maioria nao reprc- 
senta o paiz nesta pane, que me importa a mim de ler o 
voto da maioria do senado? Porlanto, Sr. preadente, eu 
nao venho fazer hoje um discurso, nao posso; se as for- 
cas me permiltissem, eu enlraria na analyse de todos 
estes paragruphos ; mas esta sessau tem sido rauito traba- 
Ihosa, c venho ainda ao senado para cumprir o meu de- 
ver, e quero ver se posso vir ale o firn da sessao ; mas 
fallecem-me as forgas para longos discursos, e a analyse 
de tantas e tao variadas materias mo obiigaria a fallar 
muitas boras. 

Tomei a palavra principalmcnle para fazer reparo so- 
bre o | 29 do art. 11. Diz clleassim : (lendo) « Para man- 
dar desde jiextrahir ate doze loterias para cumprimenlo 
do contrato celebrado com a empreza lyrica da cbrte por 
decreto de 12 do margo de 1858, podendo tambem desde 
ja rescindir o mesmo contrato, do accordo com a re- 
ferida empreza. > 

Senhores, e um ataque ao senado a disposigao que vein 
da camara temporaria; 6 um acinte, como sao acintes 
todas essas disposigoes que vein nesto orgamento. A ca- 
mara dos depntados entenden que devia impfir sua 
vontade ao senado, e nbs, de duas uma, ou deixariamos 
o governo sem orgamento, ou baviamosde votarpor tudo 
que ella decretou. E que camara, senhores? Uma ca- 
mara que esta a tcrminar o seu mandato. 

0 senado, senhores, ncsla sessao fica absolulamente 
enfraquecido, e fica enfraquecido por uma camara do- 
funta, dirigida polo Sr presidente do conselho; o senado 
abdica as suas importantissimas attribuigSes, ou antes 
deixa de cumprir os seus importantissimos deveres; o 
senado nao dtscuto a lei do orgamento, o senado vota 
sem pvoferir palavra por todas as imposigoes que ao 
governo apraz langar sobre o povo que habita a terra 
de Santa-Cruz. 

0 Sr. presidente ; — Isto d mais uma censura a 
maioria da casa do que discussao sobre a mate,ria. 

0 Sr. D. Manoel ; —A mim nao me pareco censu- 
ra nenhuma ; a mim parece-me qned o cumprimento do 
um dever; nao estou aqui senao para dizer o quo 
entendo. 

0 Sr. presidente : — Mas guardando serapre as 
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conveniendas c a consiJmcao devida a camara e a cada 
lira de sous membros. 

0 Sr. D. Manoel : —Quaes sao? Quero que V. Ex. 
me do uma explicacao a este respeilo. Esta 6 a lingua- 
gem que, em lodos os paizes que sahem o que e governo 
ropreseutativo, eusada pela opposicao ; c, se V. Ex. qui- 
zor dar-se ao Irabalho de ler os discurses das grandes ce- 
lebridades da tribuna franceza e ingleza, de certo nao 
ha de tur o incominodo de me fazer essas observacoes. 

Sonbores, o procedirnento do mimsterio relalivamente 
a loterias para o tlieatro lyrico e o mats digno de censura 
que se pdde imaginar; nao ba nada que aville mais urn 
governo do que a maneira por que tal muiisterio procedeu 
neste negocio; vamos expo-la rapidamente. A camara 
temporaria mafidou para esta casa uma proposicao ele- 
vando a 24 as loterias concedidas ao theatro lyrico da 
cOrtc; essa proposicao enirou em diseussao nos fins do 
mez de agosto do anno passado; pude ler forca bastante 
para fazer com que ella fosse adiada, nao s6 pela estrei- 
teza do tempo, senao tambem porque projectos imporlan- 
lissimos urgiao por uma solucao, a qual necessanameiilo 
devia serdada naqUella scssao.A proposicao fieou adiada, 
c este anno, depois de certa dpoca, foi dada para ordem 
do dia nesta casa. 0 Sr. ministro da fazenda,nao s6 foi 
pedir e instar com o Sr. presidenle para que desse essa 
proposicao para ordem do dia, senao andou pedindo vo- 
tes a muitos dos nossos eollegas, alguns dos ijuaes oslao 
presentes. Eu lancei mao dos rneios que me outorga o 
rcimento, e pude eonseguir ir adiando a proposicao; mas 
asp bases que este negocio lomou furao celebres e nola- 
veis- urnas vezes o Sr. presidenle do conselho desertava, 
e clle gosla muito de desertar, do maneira que estou 
vendo f[ue se fosse soldado estava ha rnuito tempo melliuo 
era conselbo de guerra, e talvez fuzilado. 

Mas, como la dizendo, o Sr. presidenle do conselho 
umas vezes desertava e outras vezes votavaa favor, atii que 
finalmente, senhores, na 2a diseussao, iior motives que 
nao me 6 dado revelar, porque V. Ex. talvez me recor- 
dasso alguma disposicao do regimanto, S. Ex. fez o que 
esta fazendo agora, eslevo naquella sala em longa pales- 
tra com o Sr. senador pela provuicia do Rio de Janeiro, 
quo tambem nao quiz volar; e felizmente a proposicao 
cahiu, como ja disso nesta casa, pur dezasete votos con- 
tra doze. . • , , 

Ainda mc lembro com gratidao pnncipalmente dos 
nomes do nobre viseonde de Itaborahy e do nobre mar- 
qucz de Abrantes; nao ba duvida que SS. EEx. concor- 
rfirao muito para quo esta proposicao escandalosa cabi s , 
a despeito dos maiores empenhos, do mais eseandaloso 
natronato, que se levantou para faze-la passar, cmpenho 
e natronato tambem do Sr. presidenle do conselbo, por- 
que, como eu ja disse em uma das sessOes passadas quena 
remulrar certos services que Ihe tern prestado uma 
folha, chamando-o o primeiro homem do impeno e ate 
designando-o como aquelle quo ha de dar cabo desses 
medalbOes a que S. Ex. se refenu ha poucos dias: do 
sorto que o Sr. Angelo Moniz da Silva Ferraz e quem 
ba do dar cabo da inlluencia do Sr. marquez de Abran- 
tes, marquez do Olinda, marquez de Caxias, viseonde 
de itaborahy, viseonde de Abaete... (para o tnchyyra- 
phd) i engano, riao diga Abaete.... viseonde do Uruguay, 
Euzebio de Quciroz, e outros homens desla ordem 1 

0 Sr. presidenle do conselbo, inculcado nessa folha, 
que nao sei quem 6 que escrove, como aquelle que ba de 
levantar um novo partido lao numeroso, lao cbeio de 
prestieio, quo ba do destruir a influencia das persona- 
gens a quem me rcferl! Ora, senhores, e o que mo resta 

ver e minha patria entregue a poderosa influencia do 
Sr. Angelo Ferraz. Tenbo visto tanta cousa que ainda 
terei de ver mais esta. Pobro lirasil! Deus se compadeca 
deti! j r 

Entretanlo offereceu-se uma emenda, eo sonado sabo 
que o sou illustre autor, o Sr. viseonde de Itaborahy, de- 
clarou que elle mesmo votarra, como volou, contra essa 
emenda, que a offerecia sdmente para evitar um mal 
maior ; essa emenda cahiu, e e juslamente a sua doutrxna 
que esla consignada no | 27 do art. 11. 

Vamos a bistoria da camara dos Srs. deputados. No 
r esmo dia em que cahia no senado a proposicao a que 
me refiro apparecia na outra camara um projecto con- 
signando a raesma disposicao da proposicao que cahia 
no senado 1 Isto nao se acredita, mas & um facto. 

Na diseussao do orcamento offcreceu-se o projecto 
como artigo additivo, e cahiu por 54 votos contra 32, 
votando a favor os quatro mmistros deputados. Na 3" 
diseussao reproduziu-se o mesmo additivo, mas cons- 
la-me que se intimou ao ministerio que, se elie passasse, 
firaria sera orcamento. A intinmcao partiu do senado. No 
dia immediato foi retirado o additivo e subslituido por 
outro, que e o ^ 29- Note-se hem o procedirnento da ca- 
mara temporaria e do Sr. ministro da fazenda, que foi 
talvez a causa principal do papel que aquelle vamo do 
poder leaislativo fez neste negocio. 

Agora perguntarei ao Sr. presidenle se_o regimento 
nao probibe quo so a presents na mesma sessao a idea quo 
foi rejeitada. Ora, adisposicaodo art. 29 ja foi rejeitada 
pelo senado, quando negou o seu assenlimento a emenda 
do Sr. viseonde do Itaboray. Entretanto a camara dos de- 
putados, nao querendo fazer um projecto a parte, porque 
sabia que naturalmenle esse projecto nao seria appro- 
vado nesta casa, ou pelo menos que o nao seria nesta 
sessao, b que fez? incluiu no orcamento este paragra- 
pho, como quem diz: « Ou haveis de approvar, e assim ii 
de encontro a vosso regimento e praticar um acto que 
vos deslustrara, ou por causa desta disposicao ainda ha 
de vollar o orcamento para ca, e talvez em tempo em 
que nao haja numero legal de deputados. » Aqui esta a 
violencia, o acinle, o acto que o senado deve repelhr 
cheiodeuma jnsta indignacao, nao approvando esse ar- 
li<70 additivo, embora o orcamento tenha de vollar a ou- 
tra camara. Nao estamos aqui disposlos para sofTrer 
acinles, nao nueremos praticar um acto quo nos deslus- 
Ira, approvando aquillo que poucos dias antes linba- 
rao's reprovado. Se havia direito a uma indemnisacao, 
porque nao se fez um projecto para no anno seguinle 
ser votado ? Porque se poe o senado em coaecao? 

Pois hem, senhores, a raim nao se poe em maccao,por- 
que ninguem c capaz de eonseguir isto; hei do votar 
contra o S 29 do artigo que se acba em diseussao, porque 
bei de votar contra este additivo e todos os sens para- 
graphos. Faca a maiotia o que entender, approve hoje o 
que reprovou bontem ; eu tenbo dito quanto b precise 
par? que o paiz saiba que fui coherente, e nao me afas- 
lei do caminlio que tenbo trilhado sempre a respeito das 
loterias para o tliealro lyrico. Mas, senhores, nao havia 
um meio de dar esta indemnisacao ao theatro? Se a ca- 
mara dos deputados julgava que com effeito era, ®ao do 
iuslica, ao menos de equidade, que se desse uma indem- 
nisacao a empreza do theatro lyrico, porque nao decre- 
ton porexemplo.que das loterias concedidas para a cons- 
truccSo de um theatro lyrico se exlrabissern doze para 
essa indemnisacao? Entaoesta disposicao nao contrana- 
va a deliberacao do senado ; e onlrelanto preenclna-se 
o fitn que se tinba em vista, que era dar a indemnisacao, 
sem todavia obngar-se o senado, ou a fazer com que a 
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lei volte para a camara dos deputados em ura tempo em 
fjue se receia (jue ja n-io haja numero legal, ou approvar 
aquillo que ja reprovou. Essa cli^posicao poilia ser in- 
serida no orfamento, se estivesse a testa do governo urn 
homem de juizo, um homem qua pensasse, um homeiu 
quo soubesse guardar as conveniencias que devem ser 
observadas entre as duas camaras do parlainentu; mas, 
como nds temos a testa do ministeno ijuein quer pruteger 
individuos bem conhecidos, nao se attendeu a nada, 
e o resullado foi passar esse artigo additive, que & hoje 
o | 29 do art. 11. 

Tudo ficava sanado com a deliberacao quo acabo de 
apontar, nada havia que dizer; volassem os senhores 
como quizessem, nao tinhaniosde nos vermos em uma prtsi - 
Caodesagradavel. Todaviaamaioria naodevevacillar, por 
sua honra, por seu decoro deve rejeitar esta dispostjao, 
embora a lei volte para a camara, onde dizem quo ha nu- 
mero sufficiente ; ao menosate honteru ainda o havia; 
hontempassarao naquella camara dous ou Ires pmjectos de 
importancia. 0 mimslerio que convidasse seus ami"ns 
a nao desertarem do seu posto, o minislerio quo Ihes 
pedisse quo ao raenos fossem a camara para approvarem 
a emenda feita pr-lo senado. 

Sr. presidente, sinto-ine ja muilo fatigado, nao tenho 
necessidade de dizer mais nada; ten ho justificado meu 
voto. 0 paiz conhere perfeilamente a maneira por que 
tenho procedido nesta casa. Talvez que por cste anno 
tenha findado a minha missao. 

E' possivel, Sr. presidente, nao o nego ; e possivel, 
quero mesmo dizer, e certo que as vezes me excedi; mas 
tenho em meu favor o exemplo desses famosos oradores 
da antiguidade e dos tempos modernos, nenhum dos 
quaes deixou de exceder-sc. Esta proposigao nao tem 
excepgao. Apontarei esse grancle arislocrata; aristocrata, 
note-se, nao e so por sen nascimenlo, porque isso I 
rauito secundario, aristocrata principalmente pelo seu 
grande talento o saber; aristocrata pela sua grande for- 
tuna: e o conde Derby, sent questao nenhuma, um dos 
primeiros oradores da camara de LondreS, um dos pri- 
meirus esladislas do Inglaterra, um dos homens de maior 
nomeada e mais respeito daquel le paiz ; todavia, na dis- 
cussao elle e de um fogo extraordinario, como diz o seu 
biographo. Brugham, com uitonta e tantos annos, um dos 
maiores jurisconsultos, um dos maiores sabios da InMa- 
lerra , falla sempre com grande vehemencia. La oslii 
lord Palmerston, t.imbem ja adiantado em annos , as ve- 
zes falla com o maior calor. La esta De-Israeli, igual- 
mente uotavel pela sua vehemencia e pelos seus" sar- 
casmos. 

nao quero ir aos tempos antigos; podia citar o famoso 
Chatham, que ckegou ao ponto do dizer a Roberto Wal- 
poel: «Sr. minislro, nas vossas faces nao ha pudor. . 
.Xaofallareideoulros oradores, que, apezar desses excesses 
nemponssodeixaraodeoccuparem seu paizoprimeiro lo- 
gar, nem porissodeixarao de merecero respeito,aconside- 
ragao, a eslima e gratidao do seus concidalaos. Portanto, 
senhores, posso ter-me excedido; tonho-me oxcedido mes- 
mo, porque quem falla tantas vezes, quom d tantas 
vezes atacado, nao admira quo commetta um ou outro 
excesso.' Mas isto nao toria o merito do orador, se elle o 
tem. Casimiro Porrier tremia, espumava na tribuna, e 
era um dos grandes homens da Franca. Finalmento 
rauitos outros en poderia citar sem ser contest,ado. 

Portanto, confessoquo tenho-mo excedido; mas tenho- 
mc excedido Jefendendo a boa causa, sempre com a mira 
no interesse pnblico, nunca pop motrvo do interesse par- 
ticular, porque neste caso os excessos seriao improprios 
do um representante da nacao quo se preza: lenho- 

me excedido sempre defendendo os interesses geraes do 
estado, atacando os governos que se desviao do bom ca- 
minho, fallando com energiaa maiona, comoella me tem 
falfado porque aqui nao ha ninguem que tenha mais 
direito do que eu tenho, nossos direitos sao iguaes, em- 
bora cu per ten ca a um pequeno grupo e os senhores da 
maioria a um grande grupo, 

Tenho sido atacado muitas vezes. V. Ex. nao se tem 
rmportado de chamar a ordem aquelles que me atneao. 
Tambem nao Ihe pedi nunca isso, nem her de pedir 
porque o quo desejo e quo V. Ex. nao mo chame a or- 
dem, me do a palavra, porque podem estar certos os 
quo me atacao que eu hei de rctrihuir com uma recipro- 
cidade que elles seguramcnte nao hao de agradecer-me 

lenho procurado cumprir o meu doyer, ser fiel ao 
meu mandato, embora tenha usado de expressoes de quo 
nao costumo usar quando converso cum meus amigos. 
Mas ri quo nessas conversas meus amigos nao me diri- 
gem expressoes quo possao molestar-mo; meus ammos 
tratao-mo com a mesma liherdade e attencao com que eu 
os trato. 

Portanto, meus senhores, podem accusar-me de trio- 
lento, censurar-me por certas expressoes; o que Ihes 
assevero (5 que, se ha algum merito no orador, elle nao 
se perdo pot isso. Nosso (lever aqui, Sr. presidente e 
principalmente esludar, discutir e defender os interesses 
da patna. Se apparece nesta defesa um ou outro termo 
uma on outra expressao menos pohda, digamos assim' 
isso nao lira nada ao merito do representante da nagao' 
que de coracao advoga a causa do paiz a que pertence. 

Puro aqui c declare a V. Ex. que provavelmente nao 
fallarei no artigo 12. Ilei de votar contra o artigo 11 e 
todos os seus paragraphos, hei de votar contra o art. 12 
e todos os seus paragraphos. AutonsagOes ao governo 
nao as concederei; augmenlo de imposlos nem um real; 
e, se mo fosse licito usar da expressao do um nohrc se- 
nador quo nao esta hoje na rasa, eu diria : «Furte-se 
menos, para quo o paiz nao seja sobrccarregado com tiio 
enormes impostos. • 

0 Sr. ministro da fazenda Apoiado. 
Finda a discussao, passou o artigo com todos os seus 

paragraphos. 
0 artigo additivo com a numeracao do 12 passou sem 

debate com os respeclivos paragraphos, assim como o 13 
substitutivo do 11 da proposla, passando o 12 desta a 
ser o 14. 

Suhmettida entao a volapao, passou a proposta, conver- 
lida era projocto do lei e assim omendada, para a 3;l dis- 
cussao. 

0 Sr. SilvaFerhazrequereuurgencia, quo foiapoiada 
e approvada, para veriflcar-se tal discussao na seguinte 
sessao. 

Verificando-se nao haver casa, o Sr. presidente deu 
para ordem do dia da seguinte sessao : 

P e 2* discussao das proposifdes da camara dos de- 
putados; P, autorisaudo o governo ptlra mandar admittir 
a matricula e exame.de diversos annos das faculdades 
do itnperio a Jose Marciano da Silva Ponies e outros ; 
c 2a, approvando a pensao annual de 2001! conCedida ao 
guarda nacional Jos^ da Silva Guimaraes ; 

3a discussao das proposicdes da mesma camara: P, 
approvando a pensao annual de 4803 concedida a 
D, Maria Carlota Leitao Bandeira; 2a, approvando a 
pensao annual de 400$ concedida a Pedro Jose Cardoso ; 
3a, approvando a pensao de 12,s'mensaes concedida aPau- 
lino Gomes da Paixao ; 4a, roconheccndo cidadao bra- 
sileiro o padre Felix Maria de Frcitas Albuquerque ; 5a 
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fazendo extonsiva ao bacliarel formado pela universidada 
de Coimbra JoSeda Motla do Azevedo Correaa disposicao 
do art. 1° do decrelo n. 23 de 30 de agosto de 1834; 6a, 
autorxsando o governopara mandar adrniuir a despacho, 
Ixvres do direitos, lodos os ulonsilios emais objectos preci- 
sos a croprezadoesgoto das aguase asseiopublico dacidade 
do Recite; 7", autorisando o governo para mandar ad mi uir 
a matricula do diversosannos da cscola central a Joao Alves 
Pinheiro de Carvalbo e outros ; Sa, approvando na parte 
em que dopendotn de medida legislativa as condicdes do 
conlrato cclebrado com Jose Antonio Scares para a na- 
yegapao por vapor cnlre Montevideo e a cidade de 
Cxxyaba; O", autorisando o governo para aposentar a 
Silvano Francisco Alvos com o ordenado qne percebe 
como membro da junta vaccinica desta cidade; 10a, 
approvando os estalutos da companhia de navegacao pox- 
vapor na baliia do liio do Janeiro; e Ila, autorisando o 
governo para mandar passar carla de naluralisacao de 
cidadao brasileiro a Serafxxn Francisco de Carvalbo e 
outros cstrangeiros; 

3a discussao da proposta do poder execixtivo lixando 
a despeza e orpando a receila geral do imperio para o 
exorcicio de 18(il a 1863, com as cruendas da camara 
dos deputados; 

E as outras materias ja designadas. 
Leyantou-so a sossao as 2 112 boras da tarde. 

83a scssiio 
EM 5 DE SETEMBRO DE 1860. 

PnESIDENCIA DO SR. MANOIiL IGNACIO CAYALCANTI DE 
LACERDA. 

Summario.—Expodiento. — Ordem do dia. - Dispensa a 
estudantes. Passa em la e 3a discussao.— Pcnsoes. 
Approvapao.—Pretenpao do padre F. M. de Frcitas 
Albuquerque. Approvapao.—Pretenpao de Jose da M. 
de Azevedo Corrfia. Approvapao.—Dispensa de direi- 
tos. Approvapao.— Dispensa a estudantes. Appro- 
vapao.— Navcgapao a vapor onlre Montevideo e 
Cuyaba. Approvapao.—Aposenlapao de Silvano Fran- 
cisco Alves. Approvapao.— Navegapao a vapor na 
baliia do Rio de Janeiro. Approvapao.— Nalurali- 
sapoes. Approvapao.—Orpamento da despeza e roceita 
geral do imperio. Discursos dos Srs. Silveira da 
Motla e Souza Franco. 
A's 11 boras da manba o Sr. president® abriu a ses- 

sao, estando presentes 30 Srs. scnadores. 
Lida a acla da anterior, foi approvada. 
0 Sr. 1° secretario deu conta do segninta 

EXPEDIENTE. 

Urn aviso do ministerio dos negocios da fazenda, re- 
meltondo um dos autographos de cada uraa xlas resolu- 
poes da assemblca geral, a saber: la, raandando pro- 
ceder a nova liquidapSb do tempo de servipo prestado 
por Antonio Teixeira Alves, aposenlado no logar de 
solicilador dos feilos da fazenda da provincxa dc Minas- 
Geraes; o 2a, dispensando as Icis de amortizapao para 
(|ao o hospital portuguezerecto nacidadodo Recife possa 
possuir o predio cm que se aclxa collocado e quaesquor 
outros, nao excedendo o valor dostes a 200:000^: nas 
quaes resolupoes Sua Magestade o Impierador consente. 
—Ficou o senado intcirado, o mandou-se communicar a 
oulra camara. 

Um ofiicio do 1° secretario da camara dos deputados, 
partxeipando que a raesma camara adoplou e vai dirigir 
a sancpao imperial a proposipao do senado probibindo 
as loterias e rifas de qualquer especie, nao aulorisadas 
por lei.— Ficou o senado inteirado. 

Outro officio do mcsxno 1° secretario, acompanlxando 
a seguxnte 

Proposifao. 

« A asserablea geral resolve; 
« Art. 1." A lei de 23 de novembro de 1841 e o 

regulamenlo n. 124 ds 5 defevotciro do 1842 continuao 
em vigor com as seguintes modilicacoes: 

« | 1A O conselho de estado se compora de 12 mem- 
bros ordinarios e 12 oxtraordinarios, e sera dividido em 
quatro seccoes, a saber: 

« Do conlencioso adminislralivo. 
« Do marinha, guerra e obras publicas. 
« De cstrangeiros e justifa. 
« Do imperio e fazenda. 
« | 2.° Em cada seccao, que sex-a composta de tres 

conseRxeiros, bavera um auditor, sera voto, que servira 
de secretario e preparard os traballxos, vencendo 2:000§ 
de ordenado e UOOOfJ de gralilieasao ; menos na do con- 
lencioso administrativo, em quo bavera clous ; podendo 
ser empregados nestes logarcs os actuaos cousultores dos 
differentes ministerios. 

• Alem destes bavera ate dez auditores exlraordina- 
rios, sem vencimento algura, que auxiliaraO os primoiros 
e por designacao do governo servirau em seus impedi- 
mentos. 

« | 3.° Da seccao do contcncioso adminislralivo for- 
marao parte, alenx de tres conseRxeiros de estado ordina- 
rios designados por decreto, um de cada urna das outras 
seccoes ; sendo esles ultiiu.os raudados annualmente. 

• Servira de presidenle um dos membros effectivos da 
sectJo, nomeado por decrelo. 

• | 4.° A seccao do contencioso administrativo con- 
sultara sobre todas as questoes administrativas de natu- 
reza conlenciosa. 

« As resolugoes das consultas da seccao do contencioso 
serao expeiidas por decreto. 

■> O governo era regulamenlo estabelecera o processo 
que deve seguir em seus trabalhos a seccao do conten- 
cioso administrativo, e marcara o prazo donlro do qual 
devem ser apresentados os recursos paraella interpostos. 

« | 5.° Para ser nomeado auditor i necessario ter o 
curso completo de algumas das faeuldades ou escolas do 
instruccao superior do impox-io, de alguma universidade 
ou acadcmiaestrangeira. 

« Art. 2.° Pica creada uma secretaria, por ondo 
corrao todos os negocios snbmettidos ao exame do conse- 
lho de estado. 

• O governo (ica autorisado para organisar a mesma 
secretaria; devendo aproveitar do pessoal das secretaria®; 
de estado, sem augmento de despeza, o que for precise 
para compo-la. 

« Art. 3.0Ficao revogadas as disposifoes em contrario. 
■ Paco da camara dos deputados, 4 de setembro de 

I860.—Goude de Baependy, president!}.— Antonio Pe- 
reira Pinto, l0seeretario.—Candida Mendes de Almeida, 
2° secretario. > 

Foi a imprimir. 
Comparecerao no decurso da sessao mais 8 Srs. sena- 

dores. 
100 
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ORDEM DO DIA. 

D1SPEXSA A ESTCDANTES. 

Entron em la discussao e passou para a 2", e desla 
para a 31, sem debate, a propojicao da camara dos 
deputados autorisando o govemo para mandar admiltir 
a matricula e exame de diversos annos das faculdades do 
imperio a Jose Marciano da Silva Pontes e outros. 

0 Sr. Almeida e Albuqcerqie requereu entaourgen- 
cia, que foi apoiada e approvada, para se verificar a 
3a discassao na segninte sessao. 

PENSOES. 

Seguiu-se a I1 discussao da proposipao da mesma ca- 
mara approvando a pensao annual do 200S conredida 
ao guarda nacional Jose da Silva Guimaraes, a qual pro- 
posifao passou para a 2a discussao e desta para a 3a sem 
debate. 

Enlrarao em 3a discussao, cada uma por sua vez, e 
lorao approvadas para subir a sanccao imperial as propo- 
sifdes da referida camara ; 

1.a Approvando a pensao annual de 480$ concedida a 
D. Maria Carlota Leitao Bandeira; 

2.a Approvando a pensao annual de 400$ concedida a 
Pedro Josd Cardoso; 

3.a Approvando a pensao de 12$ mensaesconcedida a 
Paulino Gomes da Paixao. 

PRETENgAO DO PADRE F. U. DE FRE1TAS ALBUQUERQUE. 

Entrou em 3a discussao, e foi apjirovada para subir a 
sancfao imperial, a proposicao da referida camara reco- 
nhecendo cidadao brasileiro o padre Felix Maria de 
Freitas Albuquerque. 

PRETEXQAO DE I. DA M. DE AZEVEDO CORREA. 

Entrou em 3a discussao, e foi approvada, para subir a 
sanccao imperial, a proposicao da referida camara fazendo 
cxtcnsiva ao bacharel forraado pela universidade de 
Coirabra Jose da Motta de Azevedo Correa a disposicao 
do art. 1° do decreto n. 23 de 30 de agosto de 1834. 

DISPENSA DE DIREITOS. 
Entrou era 3a discussao, e fot approvada para subir a 

sanccao imperial, a proposicao da referida camara auto- 
risando o governo para mandar admittir a despacho, livres 
de direitos, todos os utensilios e mais objectos precisos a 
cmpreza do esgcrto das aguas e asseio publico da cidade 
do Recife. 

DISPENSA A ESTUDASTES. 

Entrou em 3a discussao, e foi approvada para subir 
u sanccao imperial, a proposicao da referida camara 
autorisando o governo para mandar admittir a matricdla 
de diversos annos da escola central a Joao Alves Pinheiro 
de Carvalho e outros. 

XAVEGAgAO A VAPOR ENTRE MONTEVIDEO E CUVABl. 

Entrou em 3a discussao, e foi approvada para subir a 
sanccao imperial, a proposicao da referida camara appro- 
vando na parte em que dependem de medida legislaliva as 
condicfies do contrato celebradocom Jose Antonio Soares 
para a navegacao por vapor entre Montevideo e a cidade 
de Cuyaba. 

APOSENTACAO DE SILVANO FRANCISCO ALVES. 

Entrou em 3a discussao, e foi approvada para subir a 
sanccao imperial, a proposicao da referida camara auto- 
risando o governo para aposenlar a Silvano Francisco 
Alves com o ordenado que percebe como mcmbro da 
junta vaccinica desta cidade. 

MAVEGAQAO A VAPOR NA BAHIA DO RIO DE JANEIRO. 

Entrou em 3a discussao, e foi approvada para subir a 
sanccao imperial, a proposicao da referida camara appro- 
vando os estatutos da companbia dc navegacao por vapor 
na babia do Rio de Janeiro. 

NATURALISAQOES. 

Entrou cm 3a discussao, e foi approvada para subir a 
sanccao imperial, a proposicao da referida camara auto- 
risando o governo para mandar passar carta de nalurali- 
saode cidadao brasileiro a Seraphim Francisco deCarva- 
Ibo e outros estrangeiros. 

orcamento da despeza e receita ceral no IMPERIO. 

Entrou cm 3a discussao a proposta do poder cxecutivo 
fixando a despeza e orcando a receita geral do imperio 
para o exercicio de 1861 a 1862, com ss emendas da 
camara dos deputados. 

O Sr. presidents deixou entao a cadeira, que foi oc- 
cupada pelo Sr. vice-presidcnle. 

0 SR. SILVE1RA DA MOTTA pronunciou urn dis- 
curso quo sera encontrado no appendice. 

O SR. SOUZA FRANCO;—Nao pretendia tomar ainda 
a palavra nesta discussao, a espera de quealgum de tantos 
oradores que ainda nao fallarao sobre a qucstao, e que pa- 
recera dispostos a fazc-lo, me preccdessem; vendo, po- 
r^m, que se ia encerrar o debate, tendo V. Ex. ja poslo a 
volos o encerramento, acbei que nao podia ser de fdrma 
alguma convenienle que a 3a discussao do orcamento, 
de uma lei quo contCm materias tio imporlantes, quo 
conlera enxertos taes que o nobre senador da maioria 
achou dever se oppor a elles e doclarar que vota contra 
esses enxertos, passasse sem algumas reflexoes mais 
do que as poucas, alias muitas dellas justilicadas, quo 
Ihes fez o nobre senador pela provincia de Goyaz. 

Comecarci pelas observacoes quo o nobre senador fez a 
respeito do emprestimo contrabido em 1858 a esforco do 
ministerio de 4 de maio, de que live a honra de fazer 
parte. S. Ex. achou como motivo de censura ou de re- 
paro que nesse emprestimo se pedissem quantias que nao 
linbao de scr emprcgadas, e que,portanto,erao dispensa- 
veis; acbou que teria sido mais convenienle pedir quan- 
tias inferiores.aquellas que parecia quedeviao ser emprc- 
gadas e que teem sido empregadas nesles dous ullimos 
annos. 

JIa diversas razucs contra a opiniao do nobfesenador; 
primeiramenteos empreslimos de quantias pequenas nao 
sSo dignos de ser tornados na praca de Londres por um 
paiz rico como 6 o Brasil, e apoiados por um governo que 
suppor-se-hia em grandesdillicnldades so fosse apoiar um 
emprestimo do 2,000:000$, 3,000:000$ ou 4,000:000$, 
que melbor fOra que elle mesmo fizesse, islo d, que elle 
supprisse on emprestasso esses fundos diminutos. 

Em segundo logar nao ha razao nenhuma para achar 
inconvemente um emprestimo de 12,000:000$, quando 
nao forao senao fundos trazidos para o imperio, e que, 
emquanto nao sao cmpregados na estrada de ferro, teem 
servido para fomentar asoutrasindustrias, para Ihes fa- 
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cilitar capitaos, quo a siluacao torn feito diminuir consi- 
deravclmente por mcio do suas medidas. 

0 nobro scnador achou ainda quo linha ha'ido falla 
do crilerio ou tinha sido imprudente o cmprslimo em 
tempos que cu mcsmo confessava que forao de crise 
S. Ex. enganou-so tambem ncsle ponto; a cris! ja tinba 
passado cm Londres, o o juro, quese linha eleTado pela 
primeira vez na Inglaterra a 10 % no dia 5 de lovembro 
ati5 quasi os ullimos do mez de dezembro de 1837, tinha 
descido tao baixo em abril, maio cjunbo de 1858 que 
cbegou a 2 e 2 '4 %. Foi nesla siluacao do mercado que 
o emprcstimo se fez, lendo ja passado a crise, e em con- 
dicoes quo sempre sao as que se seguem as crises, isto e, 
do abundancia de dinheiro, pelo desemprego 00 que con- 
linua por nao ler a confianca ainda renascido. 

0 Sn. SiLVEinA iiaMotta:—Porque nao aprovei- 
lou a occasiao para pagar as 500,000 libras cslcrlinas? 

O Sr. Souza Franco:—Eu Ihe vou resxmder: 
omprcslimo tinha sido feilo,porlanlo, nas condicoes mais 
favoraveis; mas o emproslimo era feito pot conta da 
eslrada do forro.c o governo nao tinba nisto seiao a pro- 
teccao quo devia dar e que tern orgulho de ler dado a 
todas as induslrias, a todas as emprezas de importancia 
como era aostrada do ferro de D. Pedro II. 

O nobro senador disse: • Como nao se pagou os 
500,000 libras quo eslavamos devendo? > >ao se tra- 
lava ainda dosta questao quando se mandou fazer 
emprestimo ; primeiramento era emprestimo pirticular o 
quo se ia fazer, c nao emprcslimo para o Ibesouro; cm 
segundo logar mandou-so contrahir o empnstimo era 
fevereiro ou marco do 1858, e as 500,000 libras, vcn- 
cerao-se nos primeiros dias de abril de 185S. Ha uma 
cspecie de conlradiccao, (apoiados), no argimento do 
nobre scnador, que considera que foi erro lomar um 
grande emprestimo e poucos momenlos depais diz: 
porque nao tornaslo maior? » Porque eu decia receiar 
as observacOos do nobro senador, e que, se acboj excessive 
o emprestimo do 12,000:0003, acbaria muito mais os 
lG,000.0003e 17,000:0003,somma a que seria elevado 
o emprestimo se se lomasse desde enlao o dinheiro para 
pagamenlo daquellas 500,000 libras. 

0 Sn. Silveira da Motta : — Podia-se pagar com 
o mcsmo emprestimo. 

0 Sn. Souza Franco;— Porque nao se pagou ? 0 
nobk senador osabo; tinhamosgrandes depositos.grandes 
saldos do dinheiro ; mas nao linhamos nesse tempo, 
quero dizor,cm janeiro, fevereiro e marco de 1859, facih- 
dade do passar fundos para Londres. 

0 Sn. Silveira da Motta; — 0 sou sutcessor nao 
achou la fundos. 

0 Sn. Souza Franco; — Note mais o noire senador 
quo envolve na censura, nao si, a mim, mas o ministeno 
que scguiu-me. Eu relirei-mo do ministeno no dia 12 i e 
dozembro do 1858, e o emprestimo devia ser pago era 
abril do 1859,quatro mezes depots; note-se nais que eu 
linha romeltido pelo paquete de dezembro, que 
sahidodous ou ires dias antes de mtnha relirada, 200,009 
libras; e diroi em confianca e afianco sobre a minha 
palavra quo tinha contralo para a conlinuacao da remcssa 
do iguaes sommas, do sorte que linha cspcratica de estar 
habilitado para cm abril pagar essas 500,000 libras. So 
o meu successor nao p6de conlar com a mcsma facilidade, 
se circumslancias vicrao ernbaraca-lo nisso nao houve 
culpa minha. 

Sobrctudo uma circumslancia so deu, a do tosfalharem 
proraessas quo tinhamos era Londres, como se faltou i 

promessa ao nobre minislro actual da fazenda, segundo 
elle disse ha dias. Nao se nos culpe, pois, a nds, que 
nos retiramos quatro mezes antes, nem mesmo ao meu 
successor, que enlrou e teve tres mezes para dispor de 
meios para pagamento dessas sommas, o nao te-Io feito. 

0 Sr. Silveira da Motta : —Elle fez um outro em- 
prestimo. 

O Sr. Souza Franco: — Nao pagou o de 1829. 
0 Sr. Silveira da Motta : — Fez outro emprcs- 

timo. 
O Sn. Souza Franco: — Esta solucao nao foi a quo 

se queria. Toda a nossa questao tem sido esta: que teria 
sido conveniente que em abril do 1859 so pagasse a di- 
nheiro esse pequeno emprestimo de 1829, quo entao se 
vencia; sobre a conversaoem outro nao havia duvida, 
nem nunca houve. 

O Sr. 1). Maxoel: — E' a repeticao das historiasde 
1857 e 1858. 

O Sn. Souza Franco : — Eu ia sahindo do meu pro- 
posito. O emprestimo de 1858 6 o mais vanlajoso de 
lodos quantos torn o Hrasil contratado, e vantajoso prin- 
cipalmenle porque se aprovetlou a melhor occasiao de o 
contratar, alem da habilidade com que foi dirigida toda 
a negociacao. 

Ora, as suas vantagens o nobre senador nao nos vem 
negar, e antes as admilte; e, censurando a opportunidade 
da occasiao, o nobre senador ccnsura o ministro, fazen- 
do-lheum grande elogio. Se censurais porque serviu-se 
da peior occasiao, o elogiais grandemenle, porque na peior 
occasiao fez o melhor dos empreslimos que se tem con- 
tratado para o imperio. 

O Sr. D. Manoel : — Apoiado. 
O Sr. Souza Franco; — O nobre senador passou de- 

pois a tralar da conveniencia, nao sei se diria da neces- 
sidade, de retirar do Banco Maua os fundos pertencentes 
a estrada de ferro quo estao alii conservados em deposito. 
E' uma conlinuacao da argumentacao, e eu direi que a 
primeira nao fura senao preparalivo para esta. 

0 nobre senador senliu que se tivessera tornado cmpres- 
tados em Londres tantos fundos desncccssarios, e sento 
agora que ellcs cstejao em maos do estabelecimento cm 
que nao tem confianca- Uma argumentacao prende-se a 
outra. Se nao se tivesse depositado esses fundos ou suas 
sobras no Banco Maua, que parece nao estar nas mo- 
Ihores gracas de S. Ex — 

O Sr. D. Manoel : — Nas peiores, mo parece. 
O Sr. Silveira da Motta ; — Isto nao i negocio de 

gracas. 
0 Sr. Souza Franco: — ... nao teria S. Ex. achado 

inconveniente a tomada de fundos superiores as neces- 
sidades proximas da obra, que por isso forao depositados 
no Banco do Brasil, c passarao depois para o Banco 
Maua. 

O Sr. D. Manoel : — Que ja esta ha alguns annos 
depositario dessas sommas. 

O Sr. Souza Franco: — E depositario para as fazer 
servir as industries, a que o mcsmo Banco Maua os tem 
emprestado com vantagemsuaedo paiz. 

■Mas vamos 4 questao em si. Pnmeiramente os fundos 
pertencem 4 coropanhia da estrada de ferro de . 1 e- 
dro 11 nue e quem tem a sua direccao especial. Lem- 
bre-se o nobre senador de que, se cu quando ministro quiz 
de qualquer maneira providenciar para que os fundos 
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nao estiressera em miios que, pagando menos juros, cer- 
ceavao o rendimento necessario para prefazer a quantia 
que tinlia depagar... 

0 Sn. Silveira da Motta •. — Isto eu reconheci. 
0 Sr. Socza Franco ; — o flz pormeio do conselho; 

disse que o governo nao se julgaria obrigado a forneeer 
quantia que a companliia podia obter removendo os sens 
fundos para estabelecimento que Hie pagasse maior juro. 

0 Sr. Silveira da Motta : — Ale ahi vai dircito. 
0 Sr. Socza Franco : — Logo, eu scn i-me de uma 

insinuafao, e nao de ordera. A queslap e espeaal da 
companliia ; o governo nao tern com ella senao o direito 
de fazer insinuacao de genero de que eu lancei raao. 

0 Sr. Silveira da Motta: — Menos isso, porqueello 
e que e responsavel. 

0 Sr. Socza Franco: —0 governo nao pdde ter, por- 
lanto, accao de mandar; pdde ter muila para aconselhar 
4 companhia... 

0 Sr. presioente do conselho : — Apoiado. 
0 Sr. Socza Franco: — ... ou para Ibe declarar que 

taes e taes convenieucias aconselhao a remocao. 
0 Sr. Silveira da Motta :—Elle c o responsavel 

pelo emprestimo. 
0 Sn. D. Manoel : — E a companliia nao e respon- 

savel ? 
0 Sr. Silveira da Motta: —Aid esta gastando do 

emprestimo. 
0 Sr. Socza Franco: — Eu poderia dispensar-me de 

lesponder quanto a eonfianga, porque com uma unica 
palavra S. Ex. o Sr. ministro da fazenda respondeu a 
tudo: < Tcnbo pcrfeita confianga no Banco Maua, Mac 
Gregor e Comp.., disse S. Ex. 

0 Sr. presidente do conselho: —Apoiado. 
0 Sr. D. Manoel; — Apezar de coramanditario. 
0 Sr. Socza Franco; — Mas examinemos muilo de 

passagem as condigues dos bancos. Primeiramenle nao d 
regra qne a quantidade do capital do banco seja sempre 
motivo para Ibe dar maior contianga. Nao nego a con- 
fianga que merece o Banco do Brasil; mas os bancos 
de emissao e o do Brasil, nesle ponlo, o nobre scnador 
e seus amigos teem dito que nao sao os de maior con- 
fianga. 0 capital menor pdde ser empregado de sorte que 
inspire mais confianga naquello quo o tem do que um 
capital muito maior que nao e muito bem empregado. 

0 Sn. Silveir.^da Motta: —Isto d vordade. 
0 Sn. Socza Franco: — Os bancos commanditarios 

teem sobre os outros, em condigOes iguaes, uma grande 
vantagem, que d a responsabilidade solidaria dos socios 
gerenles, cuja fortuna e garantia addicional aos fundos 
subscriptos; ao passo que os outros bancos anonymos 
uao teem garantia addicional no capital de cada indi- 
viduo, porque cada accionisla nao responde por mais 
do valor de suas acgSes, e o fundo recolhido ou sub- 
scripto dos bancos anonymos e a unica garantia para 
pagarem seus debitos. 

0 Sr. Silveira da Motta: —Para cerlos bancos nao 
ha responsabilidade individual no Rio de Janeiro. 

0 Sr. Socza Franco:—Esse banco commanJitario 
tem, alem do seu capital, a garantia addicional dos fun- 
dos de sens gerentes, que, se sao rkos, sc sao de 
confianga... 

u or. oiL\ eira da Motta:—Os commanditarios nao 
sao obrigados alem daquillo com que compromelterao se 
a entrar, e ja entrarao com tudo. 

0 Sr. Socza Franco : —Os commanditarios nao sao; 
esle e o principio geral da commandita. 

0 Sr. Silveira da Motta : —E* o principio legal, 
0 Sr. Socza Franco: — 0 commanditario nao res- 

ponde senao pela quantia com que se obriga a entrar ; 
mas no Banco Maua os tres gerentes sao responsaveis com 
todos os seus bens, altim das quantias com que entrarao. 

0 Sn. Silveira da Motta; — Ora, istouuma respon- 
sabilidade poctica. 

0 Sr. D. Manoel: —Poetica? Estou gostando disso. 
0 Sr. Socza Franco:—Nao 4 uma responsabilidade 

poetica, porque sao bomens que teem capttacs seus con- 
sideravcis, quo respondern na deficiencia dos entrados. 

0 Sr. Silveira da Motta : — Mas nao para responder 
por esses 7,000:0005. 

O Sn. Socza Franco:—O nobre scnador repete o ar- 
gumento que disse : « Nao teem para responder pelos 
i ,000.0005 •; mas os 7,000.0005 estao empregados, c a 
priraeira garantia delles sao os titulos do carteira cm 
queclles estao empregados. 

O Sr. Bias de Carvaliio: — Apoiado. 
O Sr. Socza Franco: —A segunda garantia sao os 

capitaes entrados; e a terceira garantia sao os ca- 
pitaes addicionaes dos gerentes. Tem, porlanto, tres ga- 
rantias, e nao se pdde dizer do Banco Maua que elle nao 
possa responder por essa somma, que estou informado 
que nilo chega a 6,000 0005. 

O Sr. D. Manoel;—Tudo isto nao vale nada, e 
poetico I Creio que hoje esta 0 nobre scnador muito 
pocta. 

O Sr. Socza Franco: — O nobre senador ainda trouxe 
outroargumento: . O Banco Maua tem tido perdas.. O no- 
bre senador ba de saber que essa perda, quo 0 meu diguo 
collega do Rio-Grande do Norte disse que ainda nao esti 
verificada,porque a demanda nao esta perdida ; ha de sa- 
ber, digo, que essa perda ja esta langada em conta da 
reserva, e que ja se dispuzerao fundos de reserva, ganhos 
dos ullimos annos, para pagar essa perda; de sorte que 
0 capital do banco nao perdc cousa ncnliuma. E' por 
isso que os accionistas nos dous semestres anleriores.... 

O Sn. D. Manoel : — Sahiu impresso isso. 
O Sn. Socza Franco:—...recebfirao 45$ do dividendo 

semestral por cada 1:0005 de capital, quando antes re- 
cebiao 705 0 615 por semestre, que regulou a 12 e 14 % 
ao anno. Sao quantias ja liquidadas, que nao entrarao 
pelo capital do banco, e ao contraiio forao pagas com as 
suas reservas. 

O Sr. D. Manoel : —E isto 6 pocsia? 
O Sr. Silveira da Motta: — A responsabilidade de 

que esta fallando 0 Sr. Souza Franco n5o i poetica 
nao senbor ; poetica e a outra. 

O Sr. Socza Franco: — Todas as oulras, as tres ga- 
ranlias ? 6 

^ Supponho que tenlio respondido a todas as observa- 
goes do nobre senador. 

O Sr. Silveira da Motta : — Nao forao dirigidas ao 
nobre senador; foi devogao sua responder a isso. 

O Sn. D. Manoel : — Foi porque bulirao com elle. 
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0 Sn. Socza Faanoo;—Foi devocao minlia; e tenho 
muila salisfagSo de cm todas as ocoasiOes salisfazcr cste 
derer de defemier amigos ausentcs: alem de que, note o 
nobre senador quo ha circumstancias especiacs que tor- 
nao a defesa de amigos lambem defesa de estabelecimen- 
tos que merecem credilo e que precisao te-lo em uma 
occasi.io destas, nos iuleiesses do publico. 0 nobre mi- 
nislro da fazenda disse: ■ Essa remogao de depositos 
poderia trazer graves consequencias se fosse feita com 
prccipitacao, porque iria arrancar os capities dos ca- 
naes em quo estao emprcgados. i Note o nobre senador 
que as suas palavras poderiao trazer alguma sombra de 
descrcdilo ; nao ouso dizer que algum dcscredito, spezar 
da forfa que Hie da a auloridade da pessoa; mas poderiao 
cmbaracar as transaccoos dolianco Maud, cesses cmba- 
rajos nao recabiriao com mais piejuizo nem sobre a di- 
rectoria, nem sobre os agentes, nem sobre os accionislas, 
mas sobre aquelles que teem empregados os dinbeiros do 
banco, que, se fossem obrigados a reslilui-los immediata- 
mente, se veriao cm grandes difficuldades. Ir-sc-bia em- 
bararar a praca do Rio de Janeiro cm uma occasiao de 
crise, cm uma occasiao de penuria, cm uma occasiao de 
deficiencia do capilaes, esLpondo aquelles que os teem em- 
pregados a nao terem recursos, a fallircm, e a todos os 
males que sao o corlejo das fallencias, quando a prata do 
Rio de Janeiro ja se acba em eslado muito mdindroso. 

Senhores, o nobre senador disse que elle nao era amigo 
das encarnpatOes; eu creio que, se elle nao i amigo das 
Cncampacues, o & dos encampamentos (riso), porque elle 
sustenta a lei do orcamenlo actual, que 6 um verdadeiro 
acampamenlo em quo se amontoao todas as especies de 
Iropas; parece-me mesmo esses acampamentos em tempo 
de anarcbia, onde, para fazer numero, se aceila o bomem 
de cbufo, oque traz uma esp ida, e o proprio invalido, 
qnenaopo lera senaojngar uma pedra. (Hi$ndas.)0 orca- 
menlo actual e nm acampamenlo era que todas as medi- 
das se adoplao, se amontoao, em que tudo serve para o 
fim quo se tcm cm vista. 

0 Sn. pnEsipENTE no conselho: — Ja mostrei que 
uma lei do sen tempo era igual. 

0 Sn. Soczc Faanco: — Eu nao quero enlrar agora 
cm discussao com V. Ex. nesse ponto. Eu poderia dizer 
primciramente que a lei nao linha passado em ultima 
discussao no mcu tempo, quo esse tempo era muito mais 
didicil. 

0 Sn. pnEsiDEME do conseuio : — Nao 4 a de 1848- 
0 Sn. Soeza Fbanco : — A de 1857? 
0 Sn. phesidexte do conselho ; — Tem 34 arligos. 
0 Sn. Sii'ZA Fhanco: — Nao veiu ao senado com os 

numerosos additivos que se Hie apresentarao, apezar do 
grande cmbaraco que eu cncontrava na camara dos de- 
pulados. Apezar de uma opposicao numerosa, de in 
membros, nds conseguimos fazer separar da lei do orca- 
menlo os arligos additivos; e V. Ex., que dispnnba de 
uma maiuria, ou de uma quasi unanimidade, poderia 
ler empregado o seu zolo, os sous esforcos, pora fazer com 
que nao vicssem tanlos. 

0 Sn. PI1BSIDENTE DO CONSELHO: — AcllO-OS nCCCS- 
sarios. 

0 Sn. D. Manoel ; — Pelo conlrario, fui o mesmo 
quo fez cum que viessem esses arligos additivos do pro- 
posito; abi 4 que esla o crro ou falia ainda mais grave. 

0 Sn. piiesidente no conselho: —Nao sei que seja 
prro ou falla grave. 

0 Sc. D. Manoel; — E' islo o que V. Ex. dizia cm 

oulros tempos, quando fallava em orcamenlos normaes, 
quando fazia preleccoes a esle respcito? 

0 Sn. Solza Fhanco: — Direi a V. Ex. que nao de- 
sejo emrar nesta discussao, e nem estou hoje com muila 
disposicao para fallar. 

0 Sn. presidente do cosselbo:—Parece que nao, 
ale esla eloquente. 

0 Sn. D. Manoel; — Estasempre. 
0 Sr. Solza Franco: — V. Ex. acba? 
0 Sr. presidente do conselho ; — Esta at4 inspi- 

rado. 
0 Sr. Souza Franco : — Mas o nobre senador por 

Goyaz 4 inimigo das cncampacOes ou nao e? Eu o sou 
em quasi todos os casos. 0 que quer dizer encampacao? 
Quor dizer compra por parte de um dos interessados da 
empreza de que se trata; a encampacao de que se falla 
e a compra por parle do govtrmi da empreza do Mucury. 

0 Sr. D. Manoel: — Sem duvida nenbuma. 
0 Sr. Sooza Franco;—0 governo, que 4 sempre o 

peior dos emprezarios, quer-se tornar emprezario. 
0 Sr. D. Manoel : —Afoiado. 
0 Sr. Socza Franco ;— 0 governo 4 cm todos os 

casos aquellc que peior pide desenvolvor as emprczas 
deste genero que cbama a si Uma de duas: ou a empreza 
do Mucury vai mal, ou ella vat bem; se vai bem, dei- 
xai-a conlinuar, ja que tern podido veneer tantos obsla- 
culos  

0 Sr. D. Manoel ; —Apiiado. 
0 Sn. Souza Franco : —.... que tern enconlrado. Em 

logar de a rhamardes a vossi dtreccao, fornocei-lbe esses 
soccorros que a generosidade, direi antes, a polilica il- 
lustrada do corpo legislalivo, Ibe mandou fomecer. 

0 Sr. D. Manoel:—Nat raaos do um bomem como 
ba poucos no Brasil. 

0 Sn presidente docosseliio; — Agora. 
0 Sn. D. Manoel:—E cimo e agora ? Agora porque? 
0 Sr. Souza Franco:—Vo enso em que uma empreza 

vai bem, c uma empreza da magnitude dessa do Mucury, 
todos os soccorros sao tmueciilos da parle do governo 
do estado ; todos os soccorrcs Ibo sao devidus, porque os 
merecem aquelles que tcemsabido dirigir bem uma em- 
preza dessa grande magnitude. 

0 Sn. D Manoel: — Apoiado. 
0 Sn. Souza Franco; — So ella esla mal, nao va o 

governo se envolver nella, ntio va encampa-la, nao va 
compra-la por precos altos. 0 que quereria dizer que a 
empreza vai mal? Quereria dizer que o capital dosac- 
cioni-tas tiiiba sido desiierdicado, tmba sido gasto sem 
van la gem. 0 capital 4 o teprcsenlado pelas aefbes; o 
governo iria dar o prcco das accues para pagar a uma 
empreza que nao valia esse dinbeiro das accoes. 

0 Sr. presidente do conselho: — Sao 40 leguas 
do terra; valem muito. 

0 Sr. Souza Franco :—Portanlo, eu sou adverso- 
quer em um.quer em outro caso.a encampacao, e de opi- 
niao que se Ibe fornecao os fundos tornados por cmpros- 
limo para esta empreza. 

0 Sr. presidente do conselho: — E 80 annos dc 
iscncao de tudo. 

O Sn. D. Manoel : — E cu tambem poderia dizer 
« Agora 4 que sc diz islo. . 

101 
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0 Sr. presidente do cokselho: — Sempre se disse. 
0 Sr. D. Manoel : —Nunca ouvi. 
0 Sr. presidente doconseliio: — Ate os mesmosque 

defenderao. 
0 Sr. Souza Franco : — Senhores, duas palavras so- 

lire o orcamenlo de que se Irala. 
Abrem-se grandes creditos, augmenlao-se considera- 

velmente as despezas, e tudo isto d digr.o da maior atten- 
tao do senado. 0 senado ja attendeu a que neste artigo 
additivo se vai de novo abrir o credilo dc G,000:000*) 
que erao destinados a colonisagao? Ninguem infira das 
minhas palavras— 

O Sr. presidente do conselho; — Ocredito nao csla 
exhausto. 

O Sr. Sol'za Franco:—. .. que quando fallo neste sen- 
tido eu seja adverso a colonisacao ; i pelo contrario. Desde 
que se tratou da lei das terras,em que tomei muito grande 
parte, em todas as sessoes, eu tenho sido um daquelles 
que enlendem, que orao, que se esforfao no senlidu de 
attrahir a colonisacao estrangeira parao Brasil; porque 
eu sou daquelles que entendem que a colonisacao 6 um 
grande meio de civiGsacao, e um grande meio de pro- 
gresso, e que a populacao iraportiida dos paizes eslran- 
geiros & que nos pode dar essas forcas de pop ilacao e 
augmentara prosperidadeo riqueza, a que naopoderemos 
chegar senao muito tarde se nao recorrermos a esse meio. 

O Sr. Manoel:—Mas boa populacao, e nao esses 
radios e criminosos que para ca nos teem sido mandados. 

O Sr. Socza Franco ; — O | 26 do art. 11 diz o se- 
guinle : (lendoj •Paracomprar lerrenos nas proxiraidades 
dasestradas de ferro, para o estabelecimcnto de colonias, 
ficanio para esse flm em vigor o crcdito concedido pelo 
decreto n. 885 de 4 de oulubro de 1856.... • 

Ocredito que se manda restabelecer, antorisado pelo 
decreto de 4 de outubro de 1856, d o credito de 
6,000:0005: o governo, portanto, pede aulorisacao para 
poder gaslar mais esses 6,000.000g, que parecia que 
elle tinha querido deixar extinguir-se. 

O Sr. D. Manoel:—Eis a razJo porquesepede tanto 
dinheiro; d para essas despezas feilas de proposito. 

O Sr. Socza Franco: — Note-se que a lei do orca- 
mento diz no § 11 do art. 12 additivo; {lendo) * Ficao re- 
vogadas todas as leis que teem concedido aogoverno cre- 
ditos especiaes para services nao conlemplados aid agora 
nas proposlas deleis de orcamento, e annullados os res- 
pectivos creditos, ou sejao definidos ou indefinidos. • 

Neste artigo se omitliu , talvez muito de proposito, o 
—desde ja—,que vem em todas os outros artigos. QuanJo 
se tra a de impostos se diz — que se perceberao desde 
ja. —Quando se trata de despezas se diz —que co- 
mecarao desde ja. — Quando se trata de annullar ou sus- 
pender os creditos anteriores diz-se— ficao revogados — 
mas nao se diz que o ficao desde ja, e deve entender-se 
que hao de ficar revtfgados quando coraecar a vigorar 
esta lei do orcamento, isto b, em juthp de 1861. O go- 
verno fica, portanto, com um anno para dispbr dos gran- 
des creditos e procurar augmenta-los. 

O Sr. D. Manoel : —E' verdade. 
O Sr. Souza Franco: — Se accrescentarmos a todos 

os outros meios que, ou nesta lei, ou na lei bancaria, 
se promulgarao para haver dinheiro para as caixas do 
thesouro; se accrescentarmos os meios possiveis de ba- 
ver-se as sommas da lei do orcamento ; teremos que o 
goyerno fica autorisado para perceber e despender utna 

somma muito consideravel de dinheiro. Depois, nao po-i 
demos suppbr que liaja o proposito de economia de des- 
pezas quando se quer estar preparado com tanlos meios. 
Quern tivesse a inlencao de despender pouco nao se pre- 
parava com tao grandes meios, como se prepara o minis- 
terio actual, 

Augmentffo-sO consideravelmente as despezas. E' uma 
qucslao diseulida, a que eu nau voltarei agora. Nao se me' 
contestuu que as despezas iaosef elevadas de 52,000:0005 
a 54,000:0005 ; e nao se me contestou mesmo a argu- 
mentacao quo eu deduzi das despeZas anteriores, que, 
tendo chegado a 52,000:0005, nSo podem deixar de ele- 
var-so a 54,000.0005 nos annos posteriores, quando tan- 
las novas despezas se volao. 

Temos, portanto, creditos augmentados e despezas 
augmentadas. 

0 Sr. D. Manoel; — Isto e que e ministerio; o mais 
e historia. 

O Sr. presidente do conselho:— Creioque vai hem 
porque algumas pessoas nao gostao delle. 

0 Sr. D Manoel:—E'optimo! 
O Sr. presidente do conselho;— E' signal do que 

vai muito bom. 
OSa. D. Manoel;—Vai pessimamento, e o ministerio 

mais fatal em despezas. 
0 Sr. presidente doconselho: — Dizendoisso V. Ex., 

creio que b o contrario. 
O Sr. D. Manoel:—Digo, e repelire.i sempre. 
O Sr. presidente do conselho: — Nao bouve ainda 

ministerio de quem o nobre senador nao dissesse isso, 
excepto o ministerio a que perlenceu o Sr Souza Franco. 

O Sr. D. Manoel; — Naobatal. 
O Sr. Socza Franco: —O ccrto b que eu acotnpanho 

o nobre senador por Goynz na demonstracao do que 
o ministerio nao vai liio hem como descjavamos que 
fosse. , 

O Sr. D Manoel : — V. Ex. ainda tem estas con- 
lemplacoes; mas eu ca sou piio, pao, queijo, qucijo. 

O Sr. Souza Franco:— Eu uso destasphrases goraes, 
um pouco mais poltdas. 

O Sr. D. Manoel:—Eu,nao; em um tempo destes 
b pao, pao, queijo, queijo. 

O Sr. presidente do conseluo; — 1 so b de agora, 
de poucos dias. 

O Sr. D. Manoel •—Nao e de agora, nao. 
O Sr. Souza Franco; —O nobre senador pela pro- 

vincia de Goyaz, argumentando com a necessidade das 
despezas, disse; « Como suppri-las senao por meio de 
impostus?» Esta nao e a unica queslao; a primeiraques- 
tao e se essis despezas siio necessarias; a segunda qucs- 
tao e so esses impostos sao os convenienles. Ja os discu- 
timos como taes? 

A respeito da despeza disse o nobre senador ; * Yds 
nao apontastes quaes erao aqucllas quo podiao ser redu- 
zidas. • A resposta foi dada immedialamente pelo meu 
nobre amigo senador pelo Rio-Grande do Norte: « Nos 
apontamos diversas»; eeuja tinha dito antes• • Quer o 
guverno ter para si o privilcgio de angmentar as despezas, 
e nao quer dar-nos a satisfacao de dizer que concor- 
reu lambcm para aponlar algumas verbas de despezas 
em que se pdde fazer economia ? » 

Qual b a missao do governo ? Dirigir o paiz com a 
menor despeza possivel o procurar reduzi-la. O governo 
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ilemUle do si csse grande enipenlio, e diz * « Eu con- 
servo o empenho, que k scmpre gravoso, de augmenlar 
as despezas; vds, opposifao, estudai, procurai os meios 
por que eu as poderei reduzirl » 

Mas a respoito dos impostos serao porventura os de 
quo so lanr-a mao os mais couvenientos? S. Ex. hade 
me permittir primeiro algumas observatoes prelimi- 
nares. 0 orcamento actual elova os impostos indireetos e 
crea novos imiiostos ou laxas directas; lia de me per- 
mittir quo eu lite faca uma observaeao, queainda nao se 
fez este anno, a respeito do mode do lancauienlo das taxas 
directas. 

0 Sn. D. Manoel ;— Isso c cousa que nao occupou 
nunoa a atlonfao do governo. 

0 Sr. Souza Franco: —A constituicao no art. 15 
diz : (Undo) « Compete a assembliia geral; | 10. Fixar 
annualmente as despezas publicas e rcpartir a conlribui- 
fao directa. » 

No art. 171 diz ainda: (lendn) « Todas as contri- 
buicocs directas, a excepcao daquellas que estiverem ap- 
plicadas aos juros e amorltzacao dadivida publica, serao 
annualmente estabeleIdas pela assembles geral... • 

0 Sn. ritBstDENTE no conseliio ; — As conlribuifues 
jirectas. 

0 Sr. Souza Franco ; —0 nosso syslemae modelado 
sobre o systema inglez, que serve de typo c de cxemplo 
a todas as nafoes cOnstituoionaes. 0 systema inglez e 
votar annualmente as taxas indircclas... 

0 Sn. rhesiuente no conselho : — Mas se a con- 
stituittao diz — directas— ? 

0 Sr. Souza Franco: — E dabi? Ja dcsfez o rncu 
argumento ? 

0 Sr. rnEstDENTE uo conseliio : — A contrario 
scnsu. 

0 Sr. Souza Franco ; — Se V. Ex. nao ouviu ainda 
o men argumento, como o quor ja destruir? 

0 Sr. rnBSiDBNTE do conseliio: — Pois vamos a elle. 
0 Sr. Souza Franco :—0 systema e este : votao-se an- 

nualmente as taxas indireotas, que de ordinario nesse 
paiz sao voladas sent maior exame, porque ja estavao cm 
vh'or anteriorrnente, c quasi que se discute sd as que se 
alter3o, mas nao as que continuao; e, depois que se faz 
o orcamcnto do producto das laxas indireclas, diz—se: 
« Fallio 1,000,000, faltao 2,000,000, 3,000,000, 
4,000,000, 5,000,000 o lantos inilhoes de libras ester- 
linas» ; e entSo que lancao uma taxa directa e vao pro- 
curar nella o preoncbiinenlo do deficit; essa taxa re- 
parte-se soguudo eila [idde set supporlada. Entre nos o 
systema da const!tuifiio 6 o mesmo; a lei do orcamento 
devcrtii fazero seguinle : « Taxas indireclas, lanto; pro- 
duzom lanto ; a despcza ha da ser tanlo; falla lanto, que 
se deve rcpartir como conlributcao directa. > 

O Sn. prbsidente no conselho ;—Porque, nao se lem- 
brou dislo no sou tempo? Agora esta dando licues aos 
oulros ; tomo-as para si. 

O Sn. Souza Franco: — Antes tarde do que nunca. 
O Sr. D. Manoel ; — Esta refloxao agora e boa! 
O Sr. prbsidente do conselho: — Porque nao o fez 

quando minislro ? 
O Sr. Souza Franco • — Volverei o argumento contra 

V. Ex. quando eslava na opposicSOJ V. Ex., que entende 
quo a opposicio e qucm dove lembrar a reducfao de des- 

pezas e os meiboramentos, porque nao nos lembrou 
este ? 

O Sr. presidente do conseliio:—Eu cstava na op- 
posigao ? Como se esquece 1 Aid 6 ingrato nisso. 

0 Sn. Souza FnANco: —V. Ex. nao estava presonte, e 
verdade... 

0 Sn. presidente do conselho : — Infelizmente ale 
I he dei apoio duas vezes. 

O Sr. Silveira da Motta : — Infelizmente? 
O Sr. presidente do conselho: — Ah I felizmenle 

e verdade... digo infelizmente, porque vejo tanla ingra- 
tidao. 

O Sr. vice-fresidente : - Atlenfao I 
0 Sr. Souza Franco: — Mas o systema e calcular a 

renda das laxas indireclas, e lancar entao as taxas directas. 
Entre n6s nao se faz islo; lancao-se taxas directas sera as 
reparlir. Reparlir quer dizer calcular uma somma qual- 
quer que 6 precise levanlar, e distribuir essa somma pelas 
diversas provincias, muni ipios, localidades, ou indi- 
yiduos : eis-aqui o que a constiluicao queria. 

Mas vamos ao exame, vamos examinar em si as taxas 
directas de que se pretende lancar mao. Que sao laxas 
directas nao ba duvida nenbuma; sao taxas de profis- 
sues, sobre as casas, sobre estobelecimentos, sobre os 
operarios ; e , pois, sao taxas directas. 

Diz-se que a autorisacao para estas taxas esta na lei 
de 1856, promulgada em tempo do ministcrio anterior 
ao de 4 de maio, o na lei de 1857 feita sob a inspecpSo 
do miiiistenS de 4 de maio, e referendada pelo minislro 
desse mesmo ministerio, que tem nesto momento a honra 
de se dirigir ao senado. 

V. Ex. me manda os volumes das leis de 1850 e 
18"7? (O orador e salisftito.) 

O art. 11 da lei n. 884 do 1° de outubro de 185G 
diz: (Undo) « | 3.° Alira dos impostos de que trata o 
art. 1° | 1° do regulamenlo de 15 de junho de 1844, 
cobrar-se lia na cidade do Kio de Janeiro, Babia, Per- 
nambuco o Maranbao, uma taxa que sera fixada na ta- 
bella que o governo lira autorisado a organisar, tomando 
por base a importancia de eada dasse do induslna e pro- 
fissao das compreliendidas no mencionado regulamenlo, 
exclmndo aquellas indu&trias ou proftssSes que pela 
pequenbez de sous credilos nao devao ser sobrecavrega- 
das com esta taxa. Esta tabella seni sujeita a appro- 
vacao do poder legislalivo no principio da proxima 
sessao. » 

Igual disposigao passou na lei de 1857, art. 33, pelas 
mesmas palavras. 

Ha duas grandes differencas entre a disposifilo do 
entao e a disposicao de boje. A primeira differenfa 
consiste em que entao o corpo legislalivo, com pencil ado. 
da importancia de uma taxa desta natureza, mandou pre- 
parar as labellas, mas nao admiltiu que fossem postas 
em execucao sem Ihe sercm apresentadas, e sem que 
elle as approvasse. A Segundn differenca era segundo a 
natureza e importancia dos estabe.Iecimentos e industria 
sobre que se ia lancar-lbes taxa ; nao ficava o governo com 
aulorisacao muilo arapla, nem a taxa era sobre indivi- 
duos, ou operarios, porCrn sobre os estabelecimentos. 

Mas agora diz-se : (Undo) - Art. 11, |10 dos additivos. 
O governo fica desde jd autorisado para substituir 
o iniposto estabelecido pelo alvara de 20 de Oulubio. 
de 1812, e alterad i jielo art. 8" | 4° da lei de 22 de 
oulnbro de 1836, c art. 10 da lei de 21 de outubro de 
1843, por uma taxa que deverd comprehender todas as 
industrias e pro/issues que forem cxercidas nas diver. 
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sas cidades e villas do iraperio, com excepcao sdmente 
das que pela natureza privilegiada das respeclivas 
funccSes.... • 

AUi reconliecia-se profissSes que, pela ponca impor- 
tancia dos seus reditos, nao devioo sollrer a laxa; aqui 
recorre se a natureza privilegiada, de modo que ha pri- 
vilegio para industrias, para estabelecimenlos, para 
aquelles que talvez podiao pagar mats, e que hao de. 
vir a ser dispensados de pagar, sendo obrigados a pagar 
aquelles que nao o poderao talvez fazer. Alem disso, a 
taxa vai ser sobre profissoes, ou individuos, e estender-se 
a todas as cidades c villas do iraperio, quando alii era 
para as qualro cidades jutga las as mais commerciantes 
do iraperio. 

E' cousa notavel ua lei do orcamenlo actual que duas 
imposifdes, creadas em 1812 com o firn de forlalecer o 
Banco do Brasi), a imposigao sobre lojas e casas de 
negocio e a imposigao sobre barcos, venhao a ter alte- 
racao no anno em que effectivamenle se (era o empenho 
contrario, isto 6, o empenbo de enfraquecer os bancos 
exislentes. Entao era o governo absoluto quern animava 
os bancos, creando imposicoes para habilita-los a dar 
vida as industrias; hoje e o governo raonarcbico cdns- 
litucional representative quern eleva essas impostcoes 
em occasiao que desanima os bancos, que cncadea o 
credito, que o agrilboa e difficulla as transaccoes. 

Da-se ainda uma circumstancia ao mesmo tempo, e 
vem a ser que, depois de uma vida de 48 annos, o im- 
posto sobre as lojas e sobre os ostabelccirnentos e aggn- 
vado, e o imposto sobre os barcos d dispensado. Qual 
o segredo desta infelicidade de um desses dous iruiilos 
geineos? Jiao e nenhuma oulra senao que o imposto 
sobre os barcos rendede 15:OOOS a KbOOO.S" eo imposto 
das lojas mil c tantos conlos. Aban lonou-se o prnneiro 
imposto, e e uma obra raeritoria que fez o nobre minislro 
da fazeuda aceitando essa suppressao, porque o imposto 
dos barcos nao dava oulro rosultado senao embaracar 
a navegacao interior; mas o imposto das lojas vai ser 
suslenlado, porque e mais rendoso, e vai dar-se-lhe por 
companbeiro o imposto sobre o trabalbo, que nao e 
menos embiracoso do que o imposto sobre a navegafao 
inlerna. 

Vamos agora a natureza das taxas, a essa especie de 
palente qne se vai lancar sobre as profissoes. Eu tenbo 
sido constante em aconselbar e lembrar que apruveilemos 
a experiencia dos paizes que podem ser nossos meslres; 
que aproveitemos a experiencia da Inglaterra antes do 
quo as medidas da Franca e de outros paizes. Na Ingla- 
terra nao ha laxa de profissoes, nao ba taxa sobre o tra- 
balbo ; na Franca ba taxa sobre profissoes, ha taxa sobre 
o trabalbo. Nao e o trabalbo que se deve gravar, e ba 
para isto mais do uma razao; o trabalbo deve ser favo- 
recido, as taxas devera recahir sobre o rendimento ; 
e alem disto cumpre nolar que as taxas indireclas sao 
mais faceis de cobrar do que as taxas direclas. 

Estas taxas direclas que se vao adoptar sao muito dif- 
ficeis de lancar e de cobrar e ao mesmo tempo de 
rendimento nullo. Lanca-se uma taxa sobre as profissoes 
de todas as cidades e villas; quanlo se ira cobrar do 
pedreiro, do sapateiro, do alfaiate, do ourives e de todos 
os outros operarios? Uma quanlia tao diminuta que a 
maior pane do rendimento ha de ser esgotada pela des- 
peza do lancamenlo e da collecla. 

Se formos seguir o exemplo de Poring il, havemos de 
lancar sobre todas as profissoes e operarios; mas nao 
seguimos em ludo o exemplo desse reino, alias muito 
mais pequeno, muito menos illustrado que o Brasil, por 
que elle, ao passo quo lancou esses impostos, diminuiu as 

taxas indirectas, facilitou as transaccoes nas suas tarifas, 
reduzindo as taxas de muilos dos objeclos que enlrao 
para o cousunio do paiz; e nds lancamos taxas directas, 
exactamenle na occasiao em que vamos augmentar a» 
taxas de imporlacao, 

Eu podena ler as tabellas portuguczas, cm que esse 
imposto foi lancado, e moslrar que nao ficou alii profis- 
sao nenhuma nem opcrario quo nao se fosse procurar 
pira lancar uma laxa direcla. Entro nos, se lizermos o 
mesmo, nao resullara grande vantagera pira o lliesouro, 
porque a collecla ba de ser diminula e, absorvido o pro- 
ducto do imposto pelos gastos do lancamenlo e da arro- 
cadacao, ha de se desanimar, sum proveilo para o the- 
sonro trabalhos, que A pre iso animar. 

Eu, porlanto, nao posso votar por estas iniposicijes, 
e nao posso votar principalmente porque ellas nao sao 
lancadas como a conslitub.ao quer, isto e, reparlida- 
mente, na forma do | 10 do art. 15 da constituicao do 
imperio. 

Nao quero alongar muito o meu discurso, quero dar 
a algum dos nobres senadores occasiao de fa liar ainda, 
tendu para isto quasi uma bora; o porisso direi simplcs- 
mente que nao voto por esses impostos. 

Nao voto tambem pelo imposto do scllo sobre as trans- 
accdes das apolices pnr n.ais de uma razao; primeira- 
niente porque os possuidores teem estadonouso do privile- 
giodonao pagamento do uenlium dus impostos; ourn con- 
tralo feiio por lei; uma let o assegurou aos seus possui- 
dores. Bern sei que por outra lei podem vir modificacdes; 
masconlradireitosadquiridos daquelles quo teem cm suas 
maos essas apolices. 

Esla razao, porem, soria pouco valiosa, se nao fosse 
uma outra, e d que o sello sobre as apolices Hies diminue 
o valor: a conscquencia jd se csta sonlindo, e uma das 
razues, bem que uao scja a uoica, porque as apolices eslao 
baixando no mercado; as de 0 % ja boje eslao quasi 
ao par. 

0 Sr. ministroda fizcnda nao usou tie palavras muito 
prudentes quaudo na camara dos dep itados disso que era 
preciso acabar, ou cmfiin censurou a mania le ompregar 
tlinbeiro em apolices. 

0 Sa presidente no conselho : — Nao c exaclo 
nisso 

0 Sit. Souza Franco: — 0 Jornal da Commercia 
o traz. 

0 Sr. presidente no conselho ; — Nao e exactu 
nisso. 

0 Sr. Souza Franco: —0 Sr. presidente do con- 
selho na sessao de 9 de agosto do 1860 disse o segmnle - 
(Undo) > Hoje as apolices teem em sou favor uma gran 
de procura (apoiudos) ; porque tod is as sooiedades assim, 
civis como religiosas, procurao converter os seus capitaea 
nesses lilulos ; porque os orpbaos e viuvas, e todas as 
pessoas que possuem capitaes, querem te-los na maior sc- 
guranca, levados tambem pela mania de reccbei rendi- 
mentos pelo tbesouro— » 

O Sr. presidente do conselho: — Isso nuoeoque 
V. Ex. ostjva dizendo. 

O Sr. Souza Franco: — Mania de lor apolices. 
O Sr. presidente no conselho : — Era quanto ii 

seguianca. 
O Sr. Souza Franco : — Nilo posso deixar do dizer, 

ainda quo muito de passageui, que na autorisa'cao para 
reformar as taxas do sello ba aqni algnns itens que nao 
admitlo. Em pnmeiro logar devo lembrar a opiniao 
cmitlida na casa quanto ao decrelo de 30 d? selepibto dj 
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1859. N5o cntro nesta questao cx-pro/'esso, porque nao 
tl tempo, o ja foi muito debatida; tempo, quero dizer, 
nao estou bastanle disposto para entrar em uma large 
discussaonofirada sessao. E', porem, nolavelque o go- 
verno se julgasso autorisado para lancar impostos exces- 
sivos com Cm ds provcnir certos ados. S. Ex. disse 
quc o Cm desses impostos era impedir que os bancos 
augmentassemsua emissao; era uma prevengao, porlanto, 
mas uma prevengao levada aquelle ponto que mesmo 
em direito criminal nao se admitle; porque a prevengao 
nao pude ser levada ao ponto do corlarem-se os bragos 
ao individno,porque d possivel que clle venba a commet- 
tcr crimes. 

Ha sobreludo uma razao pcla qual me declarei muito 
formalraenle contra as disposigoes desse decreto, c e que 
elle, contra o principio rcgulador das taxas, lira como 
taxa o producto inteiro do ob]ecto taxado t ianga sobre 
os bilbctos do menos de lOfj uma taxa maiordo quo o 
proprio producto, sequestra a propriedade a litulo de 
imposigao. 

0 Sr. PREsmENTE no conseliio: — Onde a pro- 
priedade ? 

0 Sr. Souza Franco; —Porque,desde que se exige o 
sellode um bilbete qualquer, exige-se como pagamento 
uma moeda quc tenha valor, exige-se por exemplo o sello 
de Ig em nota de Ig emitlida, eo pagamento desle sello 
lem de scr feito cm notas do thesouro, ou cm dinbeiro 
metallico, etc. 

0 Sr. rrbsidente do conseliio: — 0 papel 6 quee 
a propriedade? 

0 Sr. Souza Franco: — E'tanlo a quanlia que se 
Ibe exige como sello desse papel como o mesmo papel que, 
emitlido, tornava-se ellc, ou o seu producto, propriedade 
do que o cmitle. Tira-se, portanto, no imposlo do sello 
uma quaulia igual aquella de que clle pretende usar, 
emitlindo ou se servindo do bilbete. 

0 Sr. presidentb do conseliio : — Se quizer usar, 
porque a emissao 6 um privilegio dado pelo governo. 

0 Sr. Sodza Franco : — Tambem se podia entender 
que o governo, taxando os billieles de Ig e de menos, 
tinba tornado livre a sua emissao. 0 que, porem, c fura 
de duvida e quo a taxa igual ao objecto taxado e um 
verdadeiro scqucslro do valor. 

Ha aqui rauitas mcdidas com as quaes nao me con- 
formo. Nao mo conformo com o augmento de 2 a 5 % 
na importagao de mercadorias da maneira por que e 
autorisado. Eu nao admitliria o augmento de algumas 
das taxas de importagao, se viessem designadas ; mas 
autorisa-se o governo para crear taxas do 35 % sobre 
mercadorias que pagao 30, e em geral para o fazer sem re- 
gras, o quc nao mc parece razoavel. 

Nao admitto a vcnda dos proprios nacionaes a arbitrio 
do governo em um tempo e.n que todas as propnedades 
teem decrescido de valor pelas difficuldades era que 
cslamos. 

Acbo duvida quanto aos aforamentos dis terrenosde 
alluviao, taes quaes estao nrs || 7° e 8.° 

Exigtria explicagoes sobre a maneira de langar as ta- 
xas do sello proporcional c fixo, e principulmente na sua 
reyalidagao, porque boje e minba opiniao que o paga- 
mento de uma quanlidade qualquer da taxa nao pdde 
servir senao para revalidagiio na mosma cspecie de taxa, 
de forma que qucm pagou uma parte da taxa fixa nao 
(ica como direito de scr rovalidado o tilulo como lendo 
pago parte do sello proporcional. Dcrao-se grandes abu- 

ses com esta explicagao que se deu a disposigao, expli- 
cagao que alias parecia equitativa. 

Nao vejo necessidade absoluta de se aulorlsar a con- 
strucgao de edificios para as faculdades do direito ede 
medicina do Recife e do Rio de Janeiro, quando teraos 
falta de meios, podendo isso ser deixado para tempos 
melbores. 

0 Sr. fREsiDENTE do conseliio — Exislia esta 
xutorisagao. 

0 Sr. Souza Franco: — Dada em tempos mais pros- 
peros. 

0 Sr. presidente do conseliio: — Ainda esta em 
vigor. Esta e oulras autorisag.oes passarao para esta lei, 
nao e cousa nova. 

0 Sr. Souza Franco:— Nao acbo coberente que 
aquelles que sustenliio que as emprezas sao que teem es- 
golado os capitaes do paiz o trazido as difficuldades com 
que boje lulamos auloriscm odesmoronamento do morro 
do Caslello.com a dupla condigao de despozas considera- 
veis e de contribuir o thesouro com 1,000:0003 para 
cssas despezas. Se yds dizeis que as empreEas sao quo 
teem esgotado os capitaes do paiz o trazido os ombaragos 
com quo lutamos como autorisais novas emprezas? 

Entrelanlo todas as que existem o teem trazido esses 
cmbaragos nao sao do nosso tempo ; as estradas de ferro 
de D, Pedro II, da liahia, de Pernambuco e do Maud, as 
estradas Uniao e Induslria c de Mangaratiba, emfim quasi 
todas as emprezas e estiibelecimentos de que se diz que 
teem causado cmbaragos sao de tempos anteriores ao 
ministerio de 4 de maio. Se bouve inconveniencia, niio 
foi nossa; eu digo que nao bouve, e o que teubo susten- 
tado e que nao e conveniente que, quando sob a palavra 
do governo emprezas dessa nalureza teem comegado, se ya 
depois embaragar sua marcba, se va trazer-lhes difficul- 
dades, se ya langar nellas e no commercio essa perturba- 
gao de que se tern noli.ia, o que seria muito maior se o 
espirilo da praga do Rio de Janeiro nao tiyesso concorri- 
do para evitar as muilas fallencias que seriao as conse- 
quencias dessa perturbagao. 

Se fosse oc 'asiao de entrar em uma discussao um pouco 
mais ampla, eu perguntaria que medida se prepara a res- 
feito de fallencias, nao sd porque ellas se vao tornar 
mui o mais frequentes com a nova lei bancaria, mas pelo 
simples facto de sua possibilidade. 

Ha queixas no Rio do Janeiro de quo as fallencias ju- 
diciarias sao muito dispendiosas; o principal dispendio 
consiste em despezas de cartorio, as quaes sao acrescidas 
pelas despezas occasionadas pelo julgamento dos reos. 
Tem-se enlendido em outros paizes que as despezas com 
a parte criminal das fallencias deve ftcar a cargo do es- 
tado. Nao ha razao nenhuma para que, quando o paiz 
carrega com as despezas necessanas para punir toda a 
classe de crimes, scjao as despezas necessarias para puni- 
gao dos crimes quo nascera das fallencias, a cargo dos cre- 
dores, a cargo das massas fallidas. 

Nao voto, como disse, pelo restabelecimcnto dos 
6,000:000g. 

Nao voto pelo | 21 para mandar procedcr aos exames 
nccessarios a desobstruigao da barra do rio Cunhanbu c 
canalisagao do rio Ceara-Mcrim, etc. , porque, desde que 
nao se votao fundos e tern de scr forta a despeza polos 
fundos votados na verba geral, o governo esta autorisado 
para mandar proceder a esses trabalbos (contra os 
quaes eu nao falio) pelo simples facto das yerbas quo se 
lliedao, sem necessidade deste artigo. 

Nao voto pelo enxerto do artigo a respeilo da lei de 
promogues ; estou ittformado de quo esse artigo nao e sc- 
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nao interprefativo da lei de promocoes; estou informa- 
do que a lei de proraocoes se diz que dove ser enlendida 
no sentido deste anigo, que e votado sumente para evi • 
tar que os ininistros da guerra, como o actual o fez, o 
entendao de outra maneira. 

E' para esse fim que no ortamento passa urn artigo 
destes. Ha, porlanto, contra a approvatao deste artigo a 
intelligencia do Sr. ministro da guerra actual; e era 
precise discutir, e saber quem entende bem, se o Sr. 
ministro actual da guerra, ou se aquelles que querem 
esta intelligencia. Nao era na lei do orcamento quo se 
deveriao imp6r essas regras,contra as quaes protesta a in- 
telligencia que a lei de promocoes tem dado o actual Sr. 
ministro da guerra. Se tem havido essa desintelligencia, 
se a lei prectsadereforma, faja-se no logar competente ; 
se precisa de interpetrafao, tambem, por que 6 muito 
conveniente que se discuta, que se saiba se o Sr. minis- 
tro da guerra actual entendeu bera a lei, ou se a enten- 
dem bem aquelles que a sustentao em sentido conlra- 
rio ao que foi dado pelo actual Sr. ministro da guerra. 
Portanto, nao posso votar por este artigo. 

Tenho feito algumas observances, nao as que preten- 
dia, porque o men proposilo seria em outra occasiao, 
para que ficasse a discussao, encarar por todos os lados 
o projecto de lei do orgamento, para fazer observagoes 
em geral; mas, sendo levado a responder de prompto ao 
nobre senador por Goyaz, nao fiz oque pretcndia. 

Eu disse que nao podia approvar a autorisagao que se 
da ao governo para augmentar de 2 a 5 % a taxa de im- 
portagao. E' innegavel que, quando as rendas nao cbe- 
gao, ea importagao a que pjde melhor pagar a quanlia 
que se julga neeessaria para preencher o deficit, uma vez 
feitas todas as reducgOes de despozas possiveis; sao pon- 
tos que nao admitlem questao. 

As imposigoes sobre exporlagao sao sujeitas a muitas 
objecgoes (apoiados) ; as imposigoes sobre importagao 
sao sujeitas a menos objecgoes. Ellas comtudo exigent 
muitas cautelas; e a primeira e escolher entre os ob- 
jectos sobre que se quer impbr aquelles que nao sao 
susceptiveis de facil contrabando, para impor sobre elles 
de preferencia aquelles que sao mais susceptiveis de con- 
trabando. Se as laxas excederem certos limites, e o con- 
trabando tiver interesse muito grande em introduzir 
clandestiuamente algumas especies de mercadorias, as no- 
vas imposigoes hao de trazer queixas ; em logar de favo- 
recer a renda, hao de prejudica-Ia ; em logar de haver 
uugmento de renda, ha de haver diminuigao. Logo, e 
precise cautela quando se trata de augmentar as taxas 
em acertar aquelles objectos sobre que devemrecahir os 
augmentos. 

A segunda regra 6 que nao se devem augmentar taxas 
Itaquelles objecto? que sao de comsumo mais geral. 

Ainda oulras regras se podem encontrar, segundo as 
quaes so devem dirigir as imposigoes sobre aimportagao; 
essas regras deveriao ser fixadas pelo corpo legislalivo. 

Eu nao tenho motives para acredilar que o Sr. mi- 
nistro da fazenda nao tenha o maior interesse em execu- 
tar o artigo que o autorisa para esse augmento, de forma 
a nao violar nenhumas destas regras; tenho ao eontra- 
rio a supposigao de que Hie se esforgara para isto ; mas 
nao acho judicioso que se leve a conflanga ao ponto de 
entregar a urn ministro de estado o direito de poder errar, 
impondo graveraente sobre objectos que nao deveriao 
ser impostos. Acho que se deveriao fixar algumas regras, 
o que o direito amplo que se esta votando, com responsa- 
bilidade do corpo legislative, e um direito que nao pude 
ser admittido. 

Ha uma outra razao; as tarifas devem sertaofixas 

como d possivel que o sejao, c sdmenle variaveis segundo 
as variagdes do mercado, admittidas como estao as taxas 
especificas, aquellas que nao consagrao direilos ad va- 
lorem. E' um dos inconvenientes das taxas especificas 
que os generos sobem de valor e ellas ficao na mesma, 
ou os generos descem e ellas se conservao. Nao se podem 
tambem langar taxas cspeciaes sobre cada qualidade de 
mercadoria, e e preciso lauga-las sobre as classes em 
grande; as classes inferiores pagao muito, as classes su- 
petiores pagao muitas vezes monos do que convinba. 
Os direitos especilicos, portanto, devem ser variaveis 
tanto quanlo e possivel, segundo a natureza dos merca- 
dos, segundo as variagoes a que os generos estao sujeitos 
no mesmo mercado. 

0 Sr. viscondb de Jequitiniionha: —E'uma verdade, 
0 Sr. Souza Franco:—Mas fora disto as variagoes 

das laxas nao servem senao para embaragar o comraer- 
cio. 0 commercio precisa decalcular exactamente em que 
condigOes pbde negociar com certos e determinados pai- 
zes ; e aquelles que todos os dias variao suas taxas, e 
sobretudo variao elevando-as, esses prizes crcao emba- 
ragos ao desenvolvimento do commercio exterior. 

0 comrnerciante, que nao sabe se os generos que ex- 
porla vao encontrar a taxa existente ou outra nova mais 
elevada, torna-se mais propenso a evitar transaegbes do 
que a desenvolve-las com paizes desses. 

E (5 esta mais uma razao para procurar o augmento da 
renda antes na reducgilo das taxas, como fazem scmpre 
os estadislas meslres na sciencia financeira, do que na 
elevagao das laxas existenles. Aquellas, isto e, as reduc- 
gOes desenvolvem as transacgoes, enriquecem o paiz « 
augmentao a renda com menor gravame dos contribuin- 
tes; a elevagao das taxas, a que recorre a actualidade fi- 
nanceira, tende a limitar as tratisacgOes e empobrecer os 
contribuintes, que no entrelanto sao chamados a pagar 
maiores quotas; ou, se se absteem do consumo do certas 
mercadorias, da-se o resullado de diminuir a renda pela 
acgao dos proprios meios adoptados para a elevar. 

Este systema nao 6 o melhor, e veja o nobre ministro 
bem asituagao cm que se colloca. Ate Portugal, queanda 
sempre alrazado e nao toma nunca a dianleira a oulras na- 
goes, reduz actuahnenie as suas tarifas; quem ler o que 
se esta passando em Portugal ha de ver que muitos dos 
direitos forao reduzidos nas retormas votadas na sessao 
legislativa ainda ha pouco encerrada. Quem ler o que se 
passaera Frangaba deycrqueaFranga,esse paiz dos direi- 
tos protectores, esse paiz quo procurava exporlar muito 
e importar pouco por meio de suas tarifas prolectoras, 
as estti modificando no sentido de facilitar o commercio, 
diminuindo as taxas, para tirar deste processo, que 6 por 
certo um processo muito mais generoso e social, muito 
mais digno de approvagao e muito mats conforme aos 
principios da sciencia, maior rendado quo do oulro pro- 
cesso, digamos assira, anti-social, porque afasta os po- 
vos das cotnmunicagSes entre si. 

Aqui esta uma despeza, a respeito da qua! eu nao le- 
nho informagaonenhuma: « § 17. Para despender ate 
100:0008 com a desapropriagao dos predios conliguos 
aos arsenaes da Babia e Pernambuco. » 

Parece-me uma dessas despezas se podia dispen- 
sar ou prorognr para tempos melhores; talvez sejao pre- 
dios que seja indispensavel quanto antes ilesapropriar, 
lalvez sejao locacs, cujo valor tem desubir, e queo estado 
lucre em quanto antes fazer a desapropriagao; talvez bajao 
circumslancias muito diversas que aconselbem que ella 
se faga o mais depressa que e possivel. E, pois, sent in- 
forraagfles, eu nada posso dizer a este respeito. 0 que direi 
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:ri primelr.i vista o (juo ntc parece uma despeza que pode 
ser disponsada, que pode ser adiada para tempos mais 
felizes; e, pois, sera informacoes eu nao volarei por ella. 

« | 20. Para despender a qu:intia necessaria com a 
conlinuacao do exame da navegabilidade a vapor no Rio 
de S. Francisco da cachoeirade Pirapora para cima. • 
Nao tenho informapOesa este respeitu, rom tenho ouvido 
dizer quo se tornassem insuffieieuies os exames feitos, e 
com que se despendfirao sommas nao poquenas. 

Ouvi opiniOes diversas a esle respeito; uns d sserao 
que os exames linhaosido feitos com opossrvel estudo, com 
inuilo zelo, com muito trabalho, que os mappas, se nao 
erao perfcitos, ao menos davuo umaideaapproximada dos 
logares; oulros disserao quo taes exames nao linhao tido 
logar, que forao mappas lirados em casa a visla de oulros 
conhecidos; quenao setinbao conhecimentosexactos dos lo- 
gares quo sedescroviao; e quo havia poesia c muila poesia em 
ludo isso. So siio oslogares a respeito dos quaes eu tenlio 
essas informapdes, desojo saber, para regular omeuvoto. 

A navegapao do rio de S. Francisco pddc ou deve tra- 
zer muito grandes vantagens as provincias limitropbes; 
eu, porlanto, nao terei duvida,dosdeque me informarem 
a esle respeito,de contribuirparaessa despeza; parece-me, 
porcm, que nestes casos o que e conveniente e votar sem- 
pre uma quantiapara obras, e deixar que o governo as es- 
colha,quco governo mando fazor as explorapdes que pre- 
feiir, as quo sao mais convenientes ou mais indispen- 
saveis. Estas autorisapoes designadas muitas vezes nao 
sao senao o resultado de favores especiaes a dcpulapOes 
mais numerosas ou a amigos a que seja preciso salisfazer. 
0 governo nao tern alii loda a liberdade, scria mellior dei- 
xar-Hie a liberdade de preferir as despezas com aquelles 
servipos que sejao da maior necessidade. 

Sr. presidente, a bora esla tao adiantada que eu por 
bojo findo aqui o meu discurso, com a declarapao que nao 
sera com o meu voto que se lia de sobrerarregar o povo 
do novas ou mais aggravadas imposipoes, para gastar 
com urn pessoal numeroso, que lodos os dias se augraenta. 

Dada a bora, o Sr. vice-presidente declarou adiada a 
discussao, e deu para ordem do dia da seguinle sessao ; 

3" discussao da proposipao da camara dos deputados 
autorisando o governo para mandar admitlir a matricula 
o exame de diversos annos das faculdades do imperio a 
Jose Marciano da Silva Pontes e outros ; 

la o 2a discussao das proposipOes da mesma camara : 
lfl, autorisando o governo para conceder um anno de li- 
cenpa com o ordenado ao 1° official da secrelaria do estado 
dos negocias da justipu, Jose Maria CorrfSa de SiBene- 
vides; 2a, autorisando o governo para mandar pagar a 
Joaquim Dias Bicallio a melhora de sua aposenlapao no 
logar do inspector da thesouraria da provineia de Minas- 
Geraes; 3", autorisando o governo para contralar o ser- 
vipo da navegapao por vapor enlre o Rio de Janeiro e 
Santa Catharina ; e 'i\ autorisando o governo para con- 
ceder dons annos de licenpa com vencimentos ao parocho 
Pedro Pierantoni e ao procurador fiscal do thesouro, 
Jose Carlos de Almeida Arfias; 

Continuapao da A' discussao da proposta do poder exe- 
culivo fixando a despeza e orpando a reeeita geral do 
imperio para o exercicio de 18G1 a 1802, com as cmen- 
das da camara dos deputados; 

la e 2a discussao da proposta do poder execntivo, so- 
bre casamonlos entro pessoas que nao professem a reli- 
giao catbolica apostolica romana, com as emendas da 
camara dos deputados; 

E as oulras materias ja designadas. 
Levantou-se a sessao ds 3 boras da tarde. 

83a sessao 

EM 6 DE SETEMBRO DE 1860. 

rRESIDEXCIA DO SR. MANOEL IGNACIO CAVALCANXI 
DE LACERDA. 

Si'mmario. — Expediento.— Ordem do dia.— Dispensa 
a estudantes. Approvapao. — Orpamento da despeza 
e reeeita geral do imperio. Discursos dos Srs. vis- 
conde de Jequilinhonha, presidente do conselho e 
D. Manoel. 
A's 11 boras da manha o Sr. presidente abriu a ses- 

sao, estando presentes 30 Srs. senadores. 
Lida a acta da anterior, foi approvada. 
0 Sr. 1° secretario deu eonta do seguinto 

EXPEDIENTE. 

Um aviso do ministerio dos negocios do imperio, par- 
licipando que Sua Magestade o Imperador sedignade rc- 
ceber,no dia7 do correnle mez,a 1 bora da tarde, no papo 
da cidade, a deputapao que tem de felicitar o mesmo au- 
gusto senhor por oecasiiio do anniversario da indepen- 
cia do Brasil.—Fieou o senado inteirado. 

Oulro aviso do mesmo ministerio, remettendo um dds 
autographos da resolupao da assemblea geral que auto- 
risa o governo para mandar passar carla de naturalisa- 
cao de cidadao brasileiro ao subdito portuguez Antonio 
Maximiano de Figueiredo e outros ; na qual resolupao 
Sua Magestade o Imperador consente. 

Outro do ministerio dos negocios da marinha, remet- 
tendo um dos autographos da resolupao da assemblea 
geral que autorisa o governo para reformar a labella das 
maiorias dos offlciaes combatentes da armada ; na qual 
resolupao Sua Magestade o Imperador consente. 

De ambas ficou o senado inteirado, mandando-se faz e 
a compolente communicapao a outra camara. 

Um offlcio do 1° secretario da camara dos deputados, 
parlicipando que a mesma camara adoplou as emendas do 
senado a proposipao que manda continuar em vigor, du- 
ranle a proxima legislatura, o decreto n. G72de 13 de se- 
tembro de 1852, que marca o subsidio dos deputados a 
assemblea geral e a indemnisapao das despezas da viagem 
de vinda e volta, e que vat dirigir a proposipao assim 
emendada a sancpao imperial.—Ficouo senado inteirado. 

O Sr. presidente dtsse que so ia officiar ao Sr. ministro 
dos negocios do imperio para se saber o dia, bora e logar 
em que Sua Magestade o Imperador so dignara de rece- 
ber a deputapao que tem, nao sd de apresentar ao mesmo 
augusto senbor os projectos das leis annuas para o anno 
financeiro de 1861 a 1862, como tambera de pedir res- 
peitosamente a Sua Magestade Imperial a designapao do 
dia, bora e logar da sessao imperial do encerramento da 
assemblda geral. 

Em seguida forao sorteados para 'a mesma deputapao 
os Srs. Moniz, Souza e Mello, Diniz, visconde de Itabo- 
rahy, barao de Muriliba, visconde de Jequilinhonha o 
Pimenta-Bueno. 

Compareetlrao no decurso da sessao mais 8 Srs. se- 
nadores. 

ORDEM DO DIA 

DISPENSA a estudantes. 

Entrou em 3a discussao, e foi approvada sem debate 
para subir a sancpao imperial, a proposipao da camara 
dos deputados autorisando o governo para mandar admit- 
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tir a matricula e exame Je diyersos annos das faculJacles 
do imperio a Jose Marciano da Silva Ponies e outros 

ORQAMEXTO DA DESPEZA E RECEITA GERAL DO IMPERIO- 
Continuou a 31 discussao, adiada pela hora na sessa0 

anlecedentc, da proposta do poder execmivo fixando a 

despeza e orcando a receila geral do imperio para o excr" 
cio de 1861 a 1862, com as emendas da camara dos de- 
utados. 

0 SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA : — Sr. pre- 
sidentc, tonho de fazer ainda algumas observacues a 
respeito do orQamento; portm principiarei porgun- 
tando ao nobre presidenle do consellio se clle tem sabido 
ou lido noticia do occorrido n.i San la Casa da Misericor- 
dia, relativamenle a um estudante que dalli foi deitado 
fdra e depois obstado de comparecer na sua anla de cli- 
nica? Lias peqas ofliciaes, tanto do vice-director, co- 
mo do lente da faculdade, a queixa ou exposicao do es- 
tudante e a declanqjao do digno provedor daquelle pio 
estabelecimento, o por estes documentos fiquei certo de 
que o estudante conlinuaria a frcquentar o sen curso e 
nab perderia o anno, que a ordem arbitraria e abusiva 
dada pelo mordomo linha sido revogada. Porem de ne- 
nhuma das pejas ofliciaes quo acabei de mencionar se 
deduz quo a Santa Casa da Misericordia reconliece 
que nao tem direito para obslar que um estulante 
possa assislir as suas aulas, qualquer que seja o 
procedimenlo que elle tenha dentro daquelle pio 
estabelecimento, que sd Ihe assiste o direito do repre- 
sentar aogoverno, para que o governo proceda na forma 
da lei, ou dos estatutos da escola. E' uma violencia, 
sera serapre reconhecida como tal, determinar a mesa 
daquelle pio estabelecimento, ou algum dos sous mem- 
bros, a exclusao de um estudante de suas aulas. Kao se 
concluindo isto da declaragiio e officio do digno provedor 
da Santa Casa da Misericordia, que alias era para de- 
sejar que o declarasse, para acabarcom oulros excesses 
que possao ter logar ainda da parle dos mordomosou 
outros empregados, e nao tomar-se precedenle o facto 
occorrido. E nole-se que nao teve logar a violencia do 
mordomo sd com um estudante, mas teve tambem logar 
com um dosoppositores ou substitatos da escola deme- 
dicina, o qual foi tambem como que reprehendido e obs- 
tado de sahir do hospital; em uma palavra, foi vexado, 
e alias nenhnma razao bavia para isso, que nem de leve 
attenuasse um ta! procedimenlo... 

0 Sr. Jobim: — Apoiado. 
0 Sr. viscoxoe D3 JEQUITINHONHA; —  porque 

nenhuma parle linha tid) no procedimenlo que deu occa- 
siao a probibicao tfeterminada acerca do estudante.1 

0 Sr. Jobim : — Foi um simples cstouvamento. 
0 Sr. viscoxde de Jeqcitinhonha : —Comtudo, isto 

ja esta acabado, creio ea ; mas era necessario que appa- 
recesse na resposta offlcial do digno provedor da Santa 
Casa da Misericordia o reconhecimenlo de que elle nao 
tem direito algum, nem o mordomo, nem a mesa, para 
obrar pela forma por que obrou. Tem o direito, sim, de 
represenlar, de pedir ao governo providencias' que'ob- 
stem alii desordens ou assuadas, e a punicao, na forma da 
lei, de quern asfizer; mas certamente nao podem obstar 
queum estudante frequente suas aulas. 

Eu nao entro no exame do facto que deu logar ao oc- 
corrido na enferraaria, que deu logar a essa probibijao. 
V. Ex. bem sabe que, devondo proferir um juizo, esle 
juizo nao pbde ser formado senao ouvidas as paries, c 

em presenca de factos lestemunbaos ; nao os tendo, for- 
marei o meu juizo quando me achar babilitado, por isso 
por emquanto sou obiigado a suspende-lo. Se oformasso, 
porem, sem duvida estranharia quo se procedesse pela 
forma como dizem que procedfinio a respeito de uma das 
infelizes que. vao alii procurar os bons ollicios da 
caridade christa. 

Sr. presidente, na penultima sessao fiz eu algumas 
reflexoes relalivamente ao orcamento, e o nobre presi- 
dente do consellio, respondendo-mo, disse < quo Hie 
parocia que ficaria no meu conceito a patria salva se 
so livesse tornado alguma mcdida relativomente a intel- 
ligencia do | 5° do [art. 10 do ado addicional. . Eu 
peco licenca ao nobre presidente do consellio para nao 
acoilar o chasco ; c nao o aceito, 1°, porque referi-me 
a intelligencia daquelle paragrapho, unicamente como 
exemplo; 2", porque quem bem refloctir vera que pdde 
muito bem dar-se, pdde muito bem aceitar-se, a pro- 
posicao do nobre presidenle do consellio ; pelo menos, 
se se desse uma intelligencia differento ao disposto 
naquello | 5° do art. 10 do ado addicional, muitas 
quesloos linanceiras se acbariao resolvidas, e o estado 
das pnvincias, que reclame que alguma cousa se faga 
a cste respeito, muito raelboraria. As provincias, como 
eu disse, nessa occasiao estao sobrecarregadas de dividas, 
inhabilitadas por falla de renda para cuidarem do 
seu desenvolvimento material, o qual exige augmenlo 
de despeza. Como, pois, nao sera ulil o dar-se uma in- 
lerpretapao defmida, judiciosa, do accordo com os inte- 
resses geraes e provinciaes do paiz, aquelle paragrapho? 
Qual deve sor essa intelligencia eu nao ouso declarar ja; 
mas nao posso deixar do dizor ao senado que me nao 
agradou o modo como S. Ex. no seu rolatorio pareceu re- 
solver a questao. 

V. Ex. faz-me o favor da mandar vir o relatorio da 
fazenda desle anno ? (0 orador e satisfeilo ) 

Senbores, sobre se as provincias teem direito de crear 
imposlos do exportacao duvida-so ha muito tempo, 
o estadistas c conselbeiros de estado teem ja se dedarado 
contra esse direito. Actualmente todas as provincias 
creao impostos de exportacao. 

0 Sr. Vasconcellos: —Erabom rccordar a doutrina 
do acto addicional.. . 

0 Sr. viscondb de Jequitiniiomia ; — V. Ex. faz-me 
o favor de mandar vir o acto addicional ? ( 0 orador 
e satisfeilo.) 

0 Sr. Vasconcellos: — ... para vcr a especio deque 
0 nobre senador falla. 

0 Sr. presidente do conselho: —Se podem crear 
impostos de exportacao. 

0 Sr. visconde de Jequitinhoniia : — Diz o | 5° do 
art. 10 do acto addicional: (Undo) • Compete as mes- 
mas assembldas legislar sobre a lixacao das despezas 
municipaes e provinciaes eos imposlos para clla neces- 
sarios, comlanto queesles nao projudiquem as imposicfles 
geraes do estado. » 

Como eu disse , muitos estadistas e conselbeiros de 
estado teem reconhecido que as assetnbleas provinciaes 
nao podem crear impostos de exportacao, porque muito 
especialnr.ente prejudicao as rendas geraes, firmados no 
principio de que a importacao depende di exportacao e a 
exportacao da importacao; uma regula a outra. Se esta 
doutrina iS ou nao a que se deve adoptar, atnda nao se 
acha decidido ; que e conveniente decidir esta questao 
e evidente. 

0 nobre presidente do consellio, no seu relatorio, pare- 
ce que se inclina a que as assembldas provinciaes pc- 
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dera crear imposlos dc exportacao : {lendo o relalorio) 
« Ila (luestdes acerca desle assumpto (imposlos provin- 
ciaes), cuja justa solucao me pareco que nao p6de ser fa- 
yoravol as assemblSas provinciaes ; porqueas claras se 
manifesta seu desejo de ultrapassar os hrnites quo Ihe 
forao trarados pela conslituigao. Ila,porom, algumas que 
me pareoorn fillias do espiriio de resiriccao, e nesta restea 
enlra a opiniao quo llies nega o poder de crear impostos 
de exportacao, etc. » 

Ora, o nobre presideute do conselbo nilo deu raziio 
alguma, declarou sdmente que Hie parecia que era rsso 
effeito do espirito do resiriccao. No (im deste artigodiz, 
porem, o nobrc presideute do conselbo : (continuando 
a ler) « So fosse possivel, a vista da nossa legislacao, as 
asserableas provinciaes deyiao limitar-se a crear quotas 
addicionaes aos impostos geraes. » 

Nito porei remate a esta citacao sem que leia mars o se- 
guinto paragraplio do relatorio, que no meu juizo inleira- 
mento contradiz a opiniao do nobre presidenlc do conselbo 
acima mencionada.para quo scja permittido as assembleas 
provinciaes crear addicionaes aos impostos geraes. Eil-o . 
« Qualquer quo for o piano de aliviar de impostos, ou 
de naosobrecarregar as industrias, de modo que seu peso 
nao enfraqueca sua marcba, ou as acabrunhe, pudo ser 
olio animado porumalei provincial que impuzer sobre 
o mesmo objeclo, cm desharmonia com csse piano. » 

Ora, se o nobre presidente do conselbo reconhece, 
como so 16 tambem no seu relatorio, quando se occupa 
dosto objeeto, a necessidede de acabar com a divisao de 
impostos provinciaes o impostos geraes ; se rcconnece 
inualmonto o raal quo pdde resullar de imporem as as- 
sembleas provinciaes sobre o mesmo objeeto, bade tam- 
bem reconhecer quo Ihcs nao deve ser permittido crear 
taes addicionaes. Mas, senliores, os impostos de expor- 
tacao nao podem de fdrma alguma perlenccras assembleas 
provinciaes, porque ellas bao do alterar necessanainenle 
qualquer systema que o governo haja do adoplar para 
animar acssa industria, qualquer que ella seja, agricola 
ou fabril. E esla cunsequencia se deduz dos propnos prin- 
cipios postos o adoplados polo nobre presidente do conse- 
lbo' o inais ainda; so quizer melhorar ou tavorecer a pro- 
duceSo ngiicola do paiz, diminuindo os impostos de ex- 
portacao, como podera fazer,sera absolulamenle inutil,sera 
uma verdadeira illusao,porqueas assembleas provinciaes 
podem crear esses impostos, ou, scgunro o seu systema, 
crear quotas sobre elles. Senbores, estes impostos teem 
o maior nexo, a maior intimidado com o progresso^com 
a ■ rospcriilade da nossa primeira fonle de produccao, a 
aaricultura, unica industria que actualmenle lemos. 
Assim 6 indispensavel que o direito de crear impostos dc 
exportacao pertenca dquollo que tem o direito^ de 
regular os impostos do imporlacao, e esla proposifao 
mais cabal mente ainda se demonstra com a sustenlada 
pelo nobre presidente do conselbo ; agora o me hodo 
de conseguir isto, proposto pelo nobre presidente do 
conselbo, 6 quo me nao paroce convenicntc. 

Senbores, as assembleas provinciaes dovem ter o di- 
reito de crear impostos; ellas dovem ter tambem o seu 
systema fmancciro, nao devom ser limitadas a irem de 
accordo em ludo o por tudo com as imposicoes creadas 
pela assomblda geral, o quo aconteceria segundo o sys- 
tema proposto ou lembrado polo nobre presidente do 
conselbo; ellas dovem ter, como acabei de dizer, a fa- 
culdade de crear impostos o determinar as matenas con- 
tribuintcs quo melbor cntonderem: o^ conlrario disto e 
(tue scria lilho do espirito de reslricfuo-, assim que, 6 
indispensavel quo se nao adoptc de forma a guma o meio 
lembrado pelo nobre presidonlo do conselbo, porque vi- 

riao ellas a se achar inteiramente sujeitas as imposi?Ses 
creadas pela assemble! geral, o que, alem de inconve- 
niente, e contra o acto addieional. 

Se se pudesse cxplicar o | 5° do art. 10 de forma a fi- 
carem bera certos e clarosquaes sao os impostos que mais 
iutimaraente prejudicariao a renda geral, e sendo esses 
naturalmente os mais importantes; sesepudesse porven- 
tura dar uma quota destes impostos as assembleas provin- 
ciaes, ficando todavia a ellas o direito de crearem impos- 
tos sobre oulra qualquer materia oontribuinte, conseguir- 
se-bia o fim desejado, e nao se violaria o acto addieional, 
e ao mesmo tempo nao se embarafava qualquer systema 
financeiro que o governo houvosse de projectar e levar 
a effeito; alem disto, nao licariao as provincias sem a 
renda precisa para desenvolverem os seus recursos ma- 
teriaes, e ganhavao a despeza que necessariamente se tem 
de fazer com a arrecadacao e fiscalisa?ao de taes impos- 
tos, por isso que o governo faria a arrecadacao e fisea- 
lisacao destes impostos, e daria as quotas as provincias, 
ficando sempro as assembleas provinciaes com o direito 
do crearem outros impostos e terem o seu systema fi- 
nanceiro 

Neste piano, senbores, eu teria muito em vista, ou 
desejaria que se tivesse muito era vista, o contrario da- 
quillo que se tem ate boje considerado harmonia ou sime- 
tria, quero dizer, a quota que se desse a uma provincia 
nao podia ser a mesraa para todas, porque uma provin- 
cia cujo imposlo poderia render muito pouco em attcn- 
cao'as circumstancias especiaes em que se acha, teria 
muito pequena reuda, quando alias, em consequencia 
ainda de sua situacao pouco avantajada na carreira in- 
dustrial e ogricola, exigiria ella uma despeza maioi, 
para poder por em accao os elementos de sua riqueza. 
Seria necessario dar-se-lhe uma quota maior do que so 
daria a uma provincia enriquecida pela industria, e cujo 
commercio seacbaja desenvolvido. 

Sr. presidente, a barmonia fatal, quo nos tern feito 
tanto mal, e acerca da qual ainda direi algumas palavras 
depois, no proseguitnento do men discurso, nao teria, 
nao deveria ter acolbimento, nem das camaias, nem do 
governo; ella nao serviria senao para perpetuar, ou, pelo 
menos, demorar por muito tempo o augmento da riqueza 
do estado. Se as camaras e o governo adoptassem essa 
medida, ou essa intelligencia do | 5° do art. 10 da cons- 
lituicao, far-se-bia muito benefieio ao paiz; e que 6 
indispensavel uma medida nao ba duvida alguma. 

Senbores, pois as malerias, uma vcz conlribuintes 
para a renda geral, podem continuar a se-lo para a 
renda provincial, sem prejaizoda renda geral? Nao con- 
cebo ; sem prejuizo do certo que nao : o disposto pelo 
| 5° do art. 10 nao pode ser respeitado, uma yez que as 
provincias possao impur sobre a mesma materia que j-i e 
conlribuinle para as rendas geraes. Mas onde irao (essa 
6 que 6 aquestao), onde irao eliasbuscar malerias con- 
lribuintes para fazerem o seusyslemade impostos? Onde? 
Como far.io? Seguindo que systema? Se as assembldas 
provincias seguirem systema novo, inteiramente contra- 
rioao systemaadoptadopelalegislacao geral, islo e, pelo 
systema linanceiro geral, ja se vc que esse encontro dos 
doussystemas ba de necessariamente produzir maleficos 
effeitos a respeito de um e a respeito do outro: logo e 
preciso que sobre essas matenas se tome alguma resolu- 

3 Nao e pois, uma panacea ridicula, Sr. presidente, 
nem lao'de tana caprina a questao que levantei no meu 
ultimo discurso, como pareceu ao nobre presidente do 
conselbo, e no men conceito sena talvez mais ulii ao 
paiz que se tivesse delinido este anno esla e outras ques- 
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toes existentes entre o governo geral e os governos pro- 
vinciaes, do que se tivesse occupado o parlamenlo com 
todas as questoes que nelle esle anno teem passado. Eu 
espero, por^m, Sr. presidente, que o governo para o 
anno que vem tome esta e outras questoes em considera- 
Cao ; ellas nao podem continuar mais no estado em que 
se achao, 

Eu nao rue oppuz, Sr. presidente, ao artigo additiro 
que restabelece os 2 % sobre a exportacao dos nossos 
generos pelos molivos que acabo de expor, porque e 
pura perda. De que serve hoje favorecermos nds a agri- 
cultura, diminuindo 2 % nos direitos de exportacao, se 
as assembleas provinciaes podem impur 6, 7, 10 e 15 ? 

0 Sr. Dantas : — Apoiado. 
0 Sr. viscoBbE de Jequitiniio.nha : —E' molbori 

portanto, que continuem os 2 %. Se se tivesse, porem. 
detinido a queslao, ogoverno e a assemblea geral poderiao 
tomar nma resolucao definitiva a este respeilo; e per- 
guntarei: nao e irnportante, nao e de solida politica, o 
acabar com esses direitos de exportacao? Nao se tern aqui 
nuitas vezes demonstrado a utilidade que deve resultar 
da exlinccao dos direitos de exportacao? Nao necessita o 
nosso commercio de exportacao deste favor? Nao nccessilao 
os nossos lavradores deste beneficio? Mas como faze-Io? 
Eu tambem nao culpo, senhores, as assembleas provin- 
ciaes, porque na realidade ellas nccessilao de renda, 
e essa renda naoti facil achar; porissoem minlia opiniao 
creio que seria judicioso adoptar o systema que acabei de 
expor: ver quaes sao os direitos de imposicao mais im- 
portanles, e delles dar nma quota as provineias, ficando 
elles considerados tao somente gcraes, sem que as pro- 
vineias possao lancar mais impostos sobre tacs ohjeclos, 
salvo o direito de considerarcm materia contribuinlc 
qualquer outro. E nem isto e direito novo, nao se allera 
cm cousa alguma o | 5° do art. 10 da constituicao ; da- 
se a justa intelligencia ao disposlo nesle paragrapho, 
porque e tao vaga aquella disposicao que se nao sabe ver- 
dadeiramenle o que e que quiz o legislador con^liluinte; 
apenas se reconhece que o legislador constituinte nao quiz 
que as imposicoes provinciaes prejudicassem asimposi- 
Coes geraes; mas nao deliniu o modo como poderiao ser 
as impesicues geraes prejudicadas pelas imposicoes pro- 
vinciaes; iicarao as assembleas, tanto a geral como as 
provinciaes, em duvida, epor consequencia exposlo opaiz 
a esse gravissimo inconveniente. 

Nao e possivel, Sr. presidente, tocar em todos os ar- 
ligos additives que se achao em discussao ; seria nma 
tarefa vastissima, que sd poderia serpreenchida poralgum 
espirito igualmente vastissimo e de constituicao rauito 
robusta. Ora,euiteraem um, nemem outrocaso mo acho; 
por isso nao tenho remedio senao continuar a fazer ob* 
servacoes somente sobre alguns: e, como comecei por sus- 
tentar as opinioes proferidas por mim no raeu primeiro 
e segundo disenrso, ainda continuarei a faze-Ias. 

Sr. presidente, toquei eu aqui em um objeclo que 
me parece tambem irnportante, quefoi o eslabelecimento 
de nma taxa unica para os vinbos ; S. Ex. o nnbre mi- 
nistro da fazenda nao tomou em consideracao este lo- 
pico do men segundo disenrso ; no seu relalorio nao 
existe uma sd rollexao em sustentacao desta medida, 
adoptada pelo governo pelo decreto n. 2,489. Pudepa- 
recer a alguma pessoa que a medida foi fiscal e politica, 
isto e, do ministro do thesouro e da fazenda, mas era esta 
demonstracao queeu desejava quo o nobre presidente do 
conselho, on a tivesse feito no seu relatorio, ou a fizesse 
peranle ascamaras. Faze-!o no seu relatorio era um de- 
rer, uma obrigacao, porque, nao lendo o governo o di- 

reito de crear impostos ou diminui-Ios, lendo-o foilo 
unicaraente por delegacao do poder legislativo, cumpria 
da parte do delegado expbr os molivos, perante o delc- 
gante, que oarrastrdrao, que o movfirao a proceder desta 
ou daquclla outra forma; no entauto nada apparoce, e 
caso omisso no relatorio do nobre presidente do conse- 
lho, e a materia 6 irnportante. Para fazer ver ao scna- 
do quanto k irnportante esta materia, quanto poderia 
ella servir para melhorar as nossas relacoes commemaes 
com o reino de Portugal, basla sdmente lancar uma vista 
deolhos sobre os direitos que pagao os nossos principacs 
generos naquella alfa'ndega, e entao, se se fez beneficio a 
Portugal, como foi reconhocido na falla do tbrono da 
aberlura das cftrtes por Sua Magestadeo Rei de Portugal, 
ainda que posto em duvida por algurnas folhas daquelle 
paiz, d evidentc que esse beneficio feito pelo governo do 
Brasil ao commercio porluguez poderia tambem servir 
para oollocar os nossos generos em uma situacao favora- 
vel, o reverter em nosso beneficio ; nada mais justo, nada 
mais consenUinco com os principios, nada mais proprio 
de um governo que procura, que se desvela em promo- 
ver os inlercsses do paiz, qucro dizer, os interesses com- 
merciaes e industriaes do paiz. No entanto note o senado 
que as concessoes feitas as redamacOes portugnezas, 
antes de subir ao poder o nobre presidente do conselho, 
forao graluilas, nao reverteruo no menor beneficio do 
Rrasil, econtinuamos a soffrer tudo quanto o governo 
portuguez tem entendido fazer relativamcnto aos nossos 
generos. 

Na mesma occasiao, Sr. presidente, em que, como 
disse, o nobre presidente do conselho fazia a concessao 
a que me teferi, nessa mesma occasiao linba o assucar 
branco do Brasil naquellc paiz o preco de 2^200 a 
2^400 por arroba, e pagava de direitos e emolumentos a 
enormissima somma de 1$150 por arroba, mclade do 
seu preco. 0 assucar mascavo vendia-so por 1§700 a 
1J5800 a arroba, e pagava o mesmo direito de 1^150; 
veja o senado sc direitos desta natureza nao se podem 
considerar ate um certo ponlo direitos inteira e abselu- 
tamenle prohibitivos. 

0 governo porluguez nao cnlendeu os seus interesses, 
nao os entendo ainda ncste caso. De lao altos direitos o 
que resulla a Portugal? 0 contrabando conlinuado pela 
fronteira da Ilospanha, de um modo tal que hojc quasi 
todo 'O assucar que se consome cm Portugal & enlrado 
pelos portos seccos da fronteira, c por consequencia 
perdidos os direitos para o governo portuguez, aliim do 
vexame que taes direitos devem produzir na populacao 
pobre, principio esle exlenso c estatisticamenle demon- 
strado pelo Sr. Dunckley, na sua mascula obra A Carta 
das nafucs, quo obteve o primeiro premio conferido pela 
celebre sociedade dos Amigos da Liberdade do Commercio 
na Inglalerra. 

Nao sei se lemos reclamado contra isso. 0 que 6 cerlo 
6 que o governo porluguez tern conlinuado, nao do certo 
por desejo do encurlar ou limitar nossas rolacOes com- 
merciaes e fazer com quo os nossos generos sejao exclui- 
dos daquelle mercado, mas o resultado nao pdde ser 
outro, a vista de imposicoes absolutamonte prohibitlVas. 

0 que^deveria ser feito por nds? Abrirmos tniio 
tie questoes importantcs, nao as apreciarmos devida- 
mente, e estabelocermos uma taxa unica sobre os vinbos, 
do que rosulta, como disse muito bem Sua Magestade 
o rei de Portugal, na aberlura das camaras, « grando be- 
neficio a nossa industria ». Deveriamos nos obrar desta 
Krma, tratados como acabo de expor ? Nao 6 isto dolo- 
roso, nao merecera, Sr. presidente, uma expressao, um 
ai sollado no parlamenlo brasileiro,que mostre que nao 
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foi do agrado do parlamenlo quo esla medida so adop- 
lasso ? 

Pcrddo-me o nohro presidente do conselho, mnguem 
mais do quo eu deseja Ihe dar apoio doeidido.... 

0 Su. presidente do coNSEUio : — Lhe agradeto 
rauito. 

0 Sr. viscondb de JEquitinhonha ; — Ninguem de- 
seja raais tor occasioos de clogiar o consolidar com o meu 
voto, so 6 possivel, todas as inedidas por S. Ex. adop- 
tadas, tantopelo quo diz respeito a poluica, como pelo 
quo diz respcilo as flnangas do paiz. E' senipre. Sr. pre- 
sidente, com aflictivo conslrangimcnto, quo me vejo no 
parlamenlo obrigado a dirigir ao ministerio uma s6 
obsorvacao quo pareca do censura ; nao & este o meu do • 
sejo, o contrario o o meu proposito. Mas como deixar 
de fazo-lo sobro t.al objocto? Nao e isto objeclo impor- 
lante, senliores ? 

0 Sr. presidente do conselho; — Peco a palavra. 
0 Sr. visconde de Jeqditinhonha : — Dcvera pas- 

sar sem uma observaoao este objecto? Nao deveria eu 
dar, como araigo do nobre presidente do conselho e do 
ministerio, occasiao a S. Ex. para juslidear a sua me- 
dida ? E, fazendo-o, nao rondo urn servico ao nobre 
presidente do conselho? Re cerlo; pdde nao ser hem 
avaliado, pdde-so cntendcr o contrario, mas aminba 
consciencia flea salva. 

Do quo disse. Sr. presidente, relatlvamenle ao assu- 
car, passo a mostrar ao scnado o que acontece relativa- 
menle ao cafe. A mesma cousa. 

0 cafe pagava cm janeiro deste anno dc dircilos e 
emolumentos 15450 por arroba, eo sou preco regulava 
nessa epoca por 3S-200 a SgSOO: nao ^ quasi metade, 
senhores ? Pdde de forma alguma o consume de um ge- 
nero tal sergrande? Sr. presidente, o consumo do cafe 
brasileiro em Porlugal desappareccu, e boje o cafS que 
alii so consomeeda mais inferiorqualidade; ccom razao, 
porque todos sabcm que generos onerados com imposlos 
tao exorbitantes precisao, para poderem achar mercado, 
que sejao compvados pelo importador pelo prcco o mais 
baixo no paiz de sua producgao, para que, sendo levados 
aos paizes ondo leemde ser consumidos, ainda enconlrem 
algum favor no mercado. Ora, quacs sao os generos que 
custao barato no paiz de sua produccao ? Geralmente 
falfando nao sao oulros senao os de inferior qualidade. 
0 caf6 porlanto, quo se consome boje em Portugal 
e de m'uito inferior qualidade. Pois bem, esse cafe de 
inferior qualidade paga o mesmo que pagaria se fosse 
do superior qualidade;,'paga 15450 por arroba, e o seu 
preco nao oxcodc do 3S200 a 35500 I E' querer-se quo 
ocafc do Brasil seja consumido em Portugal? Certamente 
quo nao. , , 

O flm, porlanto, do governo porluguez e acabar com 
o consumo dos nossos generos principles naquelle paiz. 

Continuarei ainda, so V. Ex. mc der hcenca, a res- 
peito da nossa agnardente. 

Senliores, a aguardenle do Brasil em Portugal sofire 
diridlos tambcm completamenlo probibilivos. O go- 
verno portuguoz nao quer que se consuma aguardenle 
brasileira naquelle paiz ; os dircilos sao immensos. Para 
juslificar o quo acabo de dizcr, oxporci os dircilos que 
paga a agnardente no consumo: o consumo da aguar- 
denle cm oulros tempos era de milhares de pipas; esla 
boje reduzido a quasi nada polos direitos probibitivos 
do que eslA sobrecarregzda. Cada almude paga 35850 I 

E' isto possivel? Nao era occasiao de negociar com o 
governo porluguez? E' util a Portugal quo no Brasil os 
vinhos paguom uma so laxa? E'. Poisbcm; vejamos o 

que se pode fazer relativamente aos generos do Brasil 
quando entrarera para o consumo de Porlugal. 

Assim discorreria um minislro que nao fosse o do tbe- 
souro. Os couros pagao por 100 libras 300 rs., alem do 
que pagao como as demais mercatlorias, isto e, 18 % e 
mais GO rs. sendo despachados na alfandega, e 30 rs. 
sendo despachados no caes. Senhores, tudo isto existia e 
conliiiiia a cxislir 1 Nos 284 arligos de importacao que 
tnerecerao do governo porluguez ultimamentc di— 
minuigao relalivamenle aos direitos, nesses 284 ar- 
ligos nao entrarao os generos brasileiros ; um so 
delles nao mcreceu reduccao nos direitos de con- 
sumo, a despeilo de serem elles productos de uma nafao 
que acabava de fazer l3o grande benellcio ao commercio 
porluguez I Tinbamos direito para exigir alguma conlem- 
placao ; mas essc ."iireito foi abandonado por nds. O con- 
irano teria logar, Sr. presidente, se da pane do governo 
do Brasil houvessem mais do que considerafoes flscaes, 
se o Sr. presidente do conselho fosse lambem rainistro 
da fazenda e nao fosse sdmente ministro do thesouro. 
A situagao do Brasil seria lomada em seria consideragao, 
e iratar se-bia de mclbora-la de accordo com os inleres- 
ses do paiz a quem faziamos aquclle grande beneficio. 
Sem duvida. Nao live razao ? fui injusto? inventei uma 
poesia? contei um romance quando disse quo os nos- 
sos minislros de iinancas tinhao sido sempre mais mi- 
nistros do thesouro do que minislros de finangas? As 
quesloes fiscaes sao as unicas a que elles teem attendido, 
pondo de parte, desprezando todas as questoos do 
alia importancia, e que alias teem o maior nexo com 
as do thesouro. E eu quizera, Sr. presidente, que 
despertassem dalethargia em que se deixao morrer (rin- 
do-se) os nossos esladistas, nossos flnanceiros, emfim os 
nossos economistas por exceliencia. Nao desprezem estas 
e outras observacoes sdmente porque nao sao Irazidas ao 
conhecimenlo do senado por uma possoa professional e 
sim por um cunoso em economia politica. 

Senhores, se nos nos comportamos por esta forma, 
pelo que diz respeito ao nosso commercio cstrangeiro 
tambcm nao procedemos differentemento quando se trata 
de resolver em grande as quesloes financeiras do paiz. 
Quem 6 que nao sabo que 6 uma questao impor- 
tanlissima, dc vastissimos resultados, a das alfando- 
gas especiaes, no Rio-Grande do Sul e Mato-Grosso? Ha 
de porvenlura. senhores, ser a mesma tarifa que regula a 
alfandega da cdrte, da Babia, de Pernambuco o de ou- 
Iras provincias, a mesma que rcgule o commercio deim- 
porlagao da provincia do Rio-Grande do Sul e de Malo- 
Grosso? As disposigoes devem ser diversas para poder 
haver igualdade, porque as condigoes sao tambom di- 
versas, os onus, digo, as despezas para a importagao sao 
lambem muito maiorcs. Para poder haver igualdade, 
isto e, para que o consumidor do Rio-Grande do Sul 
pague o mesmo que o consumidor da Babia, Rio do 
Janeiro e outras provincias, para que o consumidor 
de Malo-Grosso pague o mesmo que pagao os consu- 
midores dos generos que entrao pelas alfandegas que 
acabo de mencionar, i indispensavel, senhores, quo 
se faga uma tarifa especial para aquellas duas grandes 
provincias. So se tivesso feito isto pelo que diz respeito 
ao Rio-Grande do Sul, muilo se teria feito para evitaro 
contrabando que se faz pela fronteira; e, se se nao f.zer 
nelo que diz respeito a Mato-Grosso, o resullado sera 
quo nunca ou mui tarde podera prosperar o commercio 
daquelia provincia. Todos sabem o modocomo se realiza 
a importagao naquolla provincia e suas difflculdades: 
todos sabem quo os generos quo la vao ter nao sao or- 
dinariamente do Rio dc Janeiro, sao generos que ja pa- 
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gdrao direitos nas republicas do Prata. Estes generos 
onerados, sobrecarregados com taes impostos, necessaria- 
jnente devem de ter no logar Jo consumo exuberante 
preso ; entretanto viu-se qua este anno nada se fez a tal 
respeito. 

0 nobre presidente do conselho assim pensa. Ella o 
disse no senado, creio en; mai o nobre presidente Jo 
conselho nada fez neste anno. Apresentou-se na camara 
dos deputados... 

0 Sr. presidente do conselho ; — V. Ex. o anno 
passado foi quern pedin aqui o adiatneulo da medida  

0 Sr. visconde de Jequitinhonha ; — Agradego a 
V. Ex. a lembranga. 

0 Sr. presidente do conselho :— dizendo queera 
materia de muita delicadeza. 

0 Sr. visconde de Jequitinhonha: —You satisfazer 
a V. Ex., e entao havemos de fazer as pazes quando eu 
responder este topico. 

0 Sr. presidente do conselho : — Nao ... 
0 Sr. visconde de Jequitinhonha : —Nao faz, nao? 
0 Sr. presidente do conselho: —.... nao ha inimi- 

zade com V. Ex. 
0 Sr. visconde de Jequitinhonha :—Nao ha de que. 

Oh! eu estava disto certo ! Mas, como ia dizendo, o no- 
bre presidente do conselho 6 desta opiniao  

0 Sr. presidente do conselho:— Nao pelas razoes 
expostas. 

0 Sr. visconde de Jequitinhonha : — Apresen- 
lou-se na camara dos deputados um artigo addi- 
tive a este respeito. Passou, mas, note o senado, foi 
mandado separar do orgamenlo ; e o nobre ministro 
nem ao menos se oppoz I 

0 Sr. presidente do conselho :— Pela opiniao de 
V. Ex. no anno passado. 

0 Sr. visconde de Jequitinhonha : — Morren no 
nascedouro, 

0 Sr. presidente do conselho: —Nao, esta aqui. 
0 Sr. visconde de Jequitinhonha: — Faz o objecto 

de um projecto em separado, quando podia ser hoje, 
passando no orgamento, lei do estado. Este anno nao 6 
possivel que se discula o projecto, e nao sabemos ainda 
se passara na sessao do anno que vem. Deus sabe se ha- 
vera no ministerio um representante desta doutrina, tao 
vigoroso como o nobre presidente do conselho, que a 
adopte e seja capaz de dar-lhe impulsol Por que motivo, 
pois, nao veiu este artigo additive na lei do orgamento? 
Seria porvenlura, Sr. presidente, porque na lei do or- 
gamento actual nao entrarao artigos additives senao con- 
cernentes a receila e despeza? Ainda assim, esse tratava 
da receita cdespeza*base essencial da lei do orgamento. 
Mas nao, senhores, encontrao-se na lei do orgamento 
artigos de todas as especies, eslranhos completamente a 
receita e despeza. Por que motivo, pois, nao veiu nella o 
artigo de que me occupo? 

Seria talvez porque esse artigo e de natureza tal que 
precisa nolavel exame e investigagao? Tambem os que 
nella forao inseridos necessitao desse exame e investiga- 
goes. Accresce, senhores, que jd o anno passado foi dis- 
cutido este objecto, por demais investigado era outras 
sessoes. E, por isso que pedi no fim da sessao passada 
que se adiasse esta materia, deveria teruma solugao final 
este anno. Apenas considerei o objecto melindroso, digno 
de ser ainda estudado. Feito, como foi, este anno esse 

estudo na commissao e na camara, porque, pois, send0 

por ella approvado o artigo addilivo, foi aiinai separado 
da lei do orgamento? 

Disse o nobre presidente do conselho que nao veiu na 
lei por culpa minha... Ora, Sr. presidente 1 

0 Sr. presidente do conselho: — Eu nao disse 
assim. , 

0 Sr. visconde de Jequitinhonha:—Realmenle o 
nobre presidente do conselho quer censurar-mc, a imi- 
tagao do leao da fabula com o cordeiro, por um motivo 
ainda mais extravagante e injusto. 

Que culpa live eu ou podia ter de que esse artigo 
additivo nao viesse na lei do orgamento deste anno? 

Eu nao pertengo a camara dos deputados, nao dinjo 
os seus trahallios, nenhuma influencia tenbo nelles... 
S. Ex. pelo contrario phde tudo este anno!... 

Yds o anno passado dissestes que este artigo nao po- 
dia passar, porque merecia seria comtemplagao. —Pois 
hem, foi o anno passado? E como passou o anno parsado 
a lei do orgamento ? Foi como o nobre presidente do con- 
selho quiz que ella passasse, de chofre e atiopelladas 
todas as dilRculdades. Vos sabeis, senhores, passou com 
tal rapidez que a nobre commissao de fazenda do senado 
abandonou todas as suas emendas, alias muito impor- 
tantes, porque o nobre presidente do conselho parecia 
dizer : « Abandonem tudo; para o anno faromos uma lei 
de orgamento magistral;- contem comigo, tenhao con- 
fianga em mim. • JDizia ainda o nobre presidente ; « Este 
artigo nao e conveniente. » Levantava-se o relator da 
commissao, e, tornado da mais plena confianga e zelo pela 
causa publica, respondia: « Sr. presidente, como o nobre 
presidente do conselho nao quer este artigo, pego para 
retira-lo; » o retirava-so immedialamenle, o as emendas 
desappareciao 1 Parece que nada tinhao ellas com este 
ministerio da fazenda 1 Ora, se o nobre presidente do con- 
selho reconbecia entao a difliculdade da epoca, a estreiteza 
do tempo, como era possivel tratar-se da tarifa especial ? 
E porque nao se tratou della o anno passado, nao podia 
passar este anno? Propoz porventura S.Ex. que essadis- 
posigao adiada o anno passado fosse discutida este anno, 
e oppuz-me eu a isso ? Declaro ao nobre presidente 
do conselho que,se eu fui dessa opiniao o anno passado, 
hoje por isso mesmo devera ser de opiniao contraria ; e, 
se o nobre presidente do conselho o quizer, eu desdigo- 
me (rindo-se), retracto-me, para que o nobre presidente 
do conselho lique tranquillo. Acbo, pois, muito incon- 
veniento que nao viesse o artigo additivo, porque hoje 
talvez ou segunda-feira seria elle lei do estado. 

Sr. presidente, os nossos ministros da fazenda sao 
mais ministros do thesouro do quo ministros da fa- 
zenda. Veja V. Ex. o modo como as nossas reformas 
da alfandega geralraente so fazem ; sao todas ellas no 
espirito fiscal unicamente. V. Ex. quer um exemplo ? 
E' um sd. Os empregados da alfandega teem venci- 
mentos divididos em tres classes, quero dizer, ordenado, 
porcentagem e gralificagao. Vencem elles estas tres 
quotas quando estao em effectivo servigo. 0 nobro mi- 
nistro da fazenda da 1857 a 1858, o nobre senador 
pela provincia do Para, o Sr. Souza Franco, decla- 
rou que, nao estando em servigo effectivo, venceria 
o empregado sdmente ordenado e porcentagem, e que 
se Iho tiraria a gralificagao; mas os seus successores dis- 
serao; «Nao conlinuara a serisso assim.» Porque? "Por- 
que nao ha harmonia (a tal harmonia contra a qual me 
queixo ha muito tempoj, nao ha harmonia com os em- 
pregados do thesouro, porque esses, quando nao exercem 
os seus logares teem sdmente o ordenado. » Entao ja se 
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V« q«0 0 rSr I ve UElu u  - 11,; 
as tres quotas sOmente a duas, quo era ordeuado e grali 
ficacao, para que. as sun unifortnisados os vencimenlos, 
no caso do cffei tividade deservico.pndessedar-sea lal har- 
monia quando impedidos ou doentes. Mas fe-lo o Sr. 
nresideule do consellio ? Nao. Derlarou quo, como os 
empregados do tliesouro somente percebom o ordei.ado e 
pordema gratificagjo quando nao eslao cm effcctivo ser- 
vico ou quando estao doentes, por exemplo, tambem 
os empregados da altandega devem ter sdmente ordenado 
o perder a porcenugem o a gralifiracao quando estao 
doentes. Ha nisto igualdade? Ha nisto harmoma? Dig. 
o senado. 

0 Su. pnESiDENTB do conselho :—Ha conveniencia 
e justica. 

0 Sr. visoonde de Jequitinhonha: Pcqo perdao 
a V. Ex., para dizer que nao ha nem conveniencia, nem 
justiga, porquo, por isso que a lei, eslabeleeendo 
trcs quotas para so format com ellas o vennmenlo do 
empregado da alfandega, tove em visu nao dar urn or 
denado sullicrente, dado pequeno, por isso que em 
compensagao desse pequeno ordenado dava-lhe a por- 
centagem, por isso mesmo a porcentagmn o cm- 
plcmento verdadeiro doordenado, e a gratificagaoc que e 
pro labors. Enlretanlo que a respeito dos empregados do 
thesouro a lei fez outra cousa , dividiu sens ven- 
cimenlos em ordenado c gratificagao, esta eutendido 
quo no caso de falta de effectividade ficava o ordenado 
que a lei julgou merecer o erapregado, tirando-se a 
gratificagao, quo e sdmente dada pro labors- 

0 ordenado, pois, em urn caso fot calculado de tal 
modo quo nao precisasse uma outra quota, que alias na 
alfandega 6 indispensayel, e que se chaffla porcenlagem. 
0nNtoe duvido que haja conveniencia, mas que.genero de 
conveniencia, Sr. presidente? Conveniencia de. imqOi- 
dade, dc trintareis, de urn grao dc area, conveniencia so 
para o tliesouro, que ganha essa migatba, que, alias o 
nao e para o erapregado publtco; conveniencia do mes- 
mo genero do outra que por acaso me occorre agora, e 
que tambem dirci para juslificar o qued.go, visto que o 
nobre presidente do couselbo falla em justiga e conve- 
niencia. 

Tern-se levado, Sr. presidente, ao ultimo ponto, ao 
Itimo grao, a desconfianga da primeira auton lade da re- 
partigaoem relagao aos seus sunallernos, de forma que 
o subalterno no lirasil nao tern pudor, nao tern amor pro- 
prio, nao tem espirito do justiga, 6 essennalmente rela 
xado, e tudo, porque e precise trata-lo com a maior se- 
voridade, como prova aquella histona doschapeos do tliesouro, e com umadesconfiangaque nao se podoavaliar. 

0 acto do nobre presidente do conselho. que me occorre, 
Josegu nte Delerininou-se que quem fa lasse ao sabbado 
sem motivo entendia-se que mmbem faUava ao d^m.n- 
gol E esta. Sr. presidente?.... E que quem fa 
lasse A segunda-feira tambem se devia enlender qu 
faltava ao domingo! Eniao?... Demodoque o ri ao P" ^ 
tuguez que dizia que pelos domingos se tirao us dias 
santos nSo e mais verdadeiro; agora o ritao 6 oulro, pelos 
dias de servigo se tirao os domingos 1 {Risadas.) 

Sao estas e outras cousas que eu lembro apenas para 
fazer verao senado quanlo 6 preciso arrancar os minis- 
tros da fazenda desse systcma fiscal que os alonnenla e 
os embaraga, quo Ihes entorpece a marcha, e que nao 
deixa que os sous lalentos prodnzao os fruelos que po- 
dem produzir e a que o paiz aspira. 

Sr presidente, eu desejava fazcr atgumas observagoes 

reiauvaui^uic « ,v.,|j... — — ---0 
nao se achando piesente o nobre mimstro dessa reparti- 
cao sendo alem disso reparligao que entende com nego- 
iusle extremo melindre, creio que sera mais ajuizado 

nao fazcr rcftexao alguma, nem ainda acerca das noti- 
cias vindas pelo ultimo paquete. Kao posso, purdm, 
Sr presidente, deixar de pedir licenga ao nobre presi- 
dente do conselho p-ra ex por algumas duvidas que tenho 
acerca da repartigiio da guerra.   

Senhores, essa repartigiio e uma das mats importantes 
do nosso paiz, nao sd porque se refere a semdores^do 
estado muilo dignos e necessarios a nossa seguranga in 
terna ou exlerna e a nossa gloria, ja porque ispen . 
pur essa reparligao talvez nao menos da quarta parte da 
reuda do paiz. Uma reparligao desta imporlancia deye 
mereeer do curpo legislalivo loda a attengao. Enibora nao 
se oerleiiga a profissao das armas, embora nao se conhega 
leclinicamenle as parlicularidades da repartigao, todavia, 
todos nds devemos tomar parte no seu orgamento. 

0 primeiro objeclo snbre, o qual eu desejava algumas 
informagfles. se fosse possivel, e acerca da reforma da 
secretana da guerra. Senhores, devemos estar muito 
prevemdos contra laes reformas ; forao ellas feitas ha 
muito pouco tempo, de modo tal que tomarao de im- 
proviso a tudo o paiz ; o nobre senartor pela mtnha 
pruvinria, men digno collega. nao leyara a mal que ea 
as-im me exprinia. Estou que, no juuo de S. Lx. a re 
for'na foi muito hem feita, o augmenlo de despeza fot 
uma ninharia, o servigoganhou fabulusamente, e, por- 
tanto a reforma foi digna de todos os etogios. Eu julgo 
que S Ex. tem raziio, mas quero que S. Ex. tambem 
entciidaque eu tenho raziio, ambos nds ajuizamos eons- 
cienciosamenle. 0 nobre senador olba o quadro por um 
I ado e eu olho-o p.r oulro. Assim, iratando-se agora de 
reformar secretarias, estou de sobreayiso e receioso de 
dar autorisagao a esle lespeito, pnlicipalmente quando 
se trala da reparligao da guerra ; nao por falta de. con- 
lianga no nobre niinistro, mas por mutivos que todos 
descobrem. 

A primeira queslao que se me oflerece & a seguinte ■ 
Esta reforma sera feita de maneira que nella preva- 

lega o espirito paisano ou o espirito miluar? 
0 Sr. Souia e Mbllo: — Isso esta no orgamento? 
0 Sr. presidente no conselho:—Deixe-o; puxou 

a ferula e esta.... 
0 Sr. visoonde de Jequitinhonha ; —E' bora que 

V. Ex. diga isso baixo, que e paraos tacbygrapbos nao 
ouvircin, senao elles proprius Hie levarad a mal. Nao 
estou aqu. fazendo o que V. Ex. diz; e. se V. Ex en- 
tende islo, deve dizer; . Srs. senadores, calcm-se, dora 
availte nao fagao observagdes algumas, que as nao posso 
soffrer; volem como eu quero, votem embora como 
quizerem; basta que eu teuba a maiona e nada mats. » 

0 Sr. presidente do conselho;—Eu conto com 
V Ex. na maiona*, ao menos contava ha pouco tempo. 

0 Sr. visoonde de Jequitinhonha: — Com o que 
V. Ex. pdde contar <• que eu sou ministerial, quer V- Ex. 
queira, quer nao. (Hisodas.) 

0 SR. PREStDBNTE DO CONSELHO *. — A SCU gCltO. 
o Sr. visconde DE Jequitinhonha : — Cada quaV 

obra conforme sua intelligencia. 
0 Sr. presidente do conselho ; — Conforme os in- 

leresses do paiz... 
0 qj\ visoonde de Jequitinhonha *. — Agora, nao,, 

104 
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pertencoa maioria, porque ella nao quer ; se ellaqui- 
zesse ha muito tempo estava eu nella. (Uisadas.) 

0 Sr. Souza e Mello : — E' porque ella nao e 
digna de V. Ex. 

0 Sr. visconde de Jequitinhoxha : — Ella repelle- 
me, tem-me repHllido, nao posso pols dizer qne sou da 
maiona ; porfim ministerial 1 Pude V. Ex. ficar certo 
que hei de ser, eseret ministerial, quer V. Ex. queira 
quer nao queira. 

0 Sr. presidente do conselho: — A sen geilo. 
0 Sr. visconde de Jeqcitinhonha : — Oh I indu- 

bitavelmente. .. Como ? ilade ser purventura ao ceilo 
de V. Ex. ? 

0 Sn, presidente do conselho; — Aiada e uma poe- 
sia isso. 

0 Sr. visconde de Jequitinhonha Portanto, adu- 
vida, como ia dizendo, que tinha a respeito da reforma da 
secietaria da guerra, e — qua! sera o eleniento que pre- 
prevalerera ? Sera o eleiuento militar ou oelemcnlo pai- 
sano ? Por oulros terrnosj eu me expheo cum mais cla- 
reza, em linguagem charra; deixe-mo nos destas figmas, 
de eleraentos; pergunto : feita esta reforma, o official 
maior da secrelana da guerra, que £ paisano, teni debaixo 
de suas ordens os generaes eni'arregados das diroctunas 
parciiies? Eis aqui a miuha duvida. 

Eu ja ouvi dizer que a reforma tinha sido feita por urn 
digno ex-ministro da guerra altamente cullocado. Bern 
desejara eu poder nesta occasiao dirigir-me a pile, e re- 
clamar sua benevoleucia para nos explicar a reforma; 
mas elle (ireveniu me ja com o seu aparte, cuja severi- 
dade nao deixou de alerrar-me. 

Nao o podendo fazer ao nobre ex-ministro, dirijo-me 
ao nobre presidente do conselho. Se o elemento paizano 
e oque ha deprevalecer? Se us generaes encarregados das 
directorias parciaes da serretana fi arnO as ordens de urn 
paisano,que e o offli-ial-maiorda secretariada guerra? Ue- 
clararei fruDcameule que, se se attender hem asexprcssdes 
do noljre ministro da guerra, no seu relatorio, deve con- 
cluir-se que o pensamento de S. Ex 6 que prevah'ca 0 
elemenio paisano ; porque digo a V Ex. (ao Sr. Souza 
e MelloJ Ah 11 Perdao por dirigir-me a V. Ex., nao tinha 
intengao disso, mas. ., porque, faliando S. Ex. da 
reforma da repartifao do ajudante-generdl, disse que suas 
yislaserao que aquella reparlifau entrasse ptra a secre- 
taria da guerra, e fizesse della uma parle, furmasse uma 
directoria imlependente, e venlade diz elle, mas, iuime- 
dialanipute sujeita ao ministerio da guerra. Ora, seassim 
se explh-ao nobre ministro da guerra relativamente a re- 
forma da reparticao doajudante-general, qne muiloe que 
na reforma da secreiaria suas vistas sejao que preva- 
lefa o elemento paisano, era vez de prevalecer o ele- 
mento militar? E sera isto convenimle, senhores? Nao 
offfindera a distiplina, ou o amor propiio e bnos da classe 
militar? Amor proprio e brios. Sr. presidente, que ja 
teem sido tao profaiidaraenle feridos? 

\ . Ex. couvira coraigo que, e me permiltira atti que 
Ihe pergunte: se pdde coneorrer para a diseiplina do exer- 
cilo, se pode satisfnzer ao Curacao verdadeiramente mili- 
tar o ver despojadu da sua categoria, ver mallraiado em 
sua posii.'.io, desconhectdus osseusservicos, pasta de parta 
sua probidade e intelligencia, aquelle que preside, de- 
pots do ministro da guerra, os destinus doexercito? 
Iffide isto agradar ao exercito? Pdde satisfazer o seu es- 
piritu ? E^las lutas, portanto, que com o maior des- 
gosto presenciou a capital do tmperio do Brasil enlre o 
nobre ministro da guerra e o actual ajudante-general, 

pergunto eu, forao de accfirdo com adisciplina doexer- 
cito? Forao ellas convenionles, produzirao alguma uti- 
lidade? Ganhou alguem, senhores, com isto? Perderao 
todos. De certo nao forao ellas tao falaes que pudessem 
desconceituar a posicao a que haviao elevado o aju- 
daute-general services contados desde a nossa indepen- 
dencia a 16 hoje; intolligencia nao vulgar, disciplina a 
mais rigorosa. Estou que nao foi deslocado de sua posi- 
Can o general a quem eu tenho nesta occasiao a honra de 
referir-me; mas forao ellas uteis ao paiz? 0 exercito 
ganhou? Nao, elambem nao ganhou o illustre ministro 
da guerra; e nao ganhou, porque esperava-se delle outra 
cousa : nobre de senliraentos, generoso, illuslrado, de 
longa villa publica, arnigo igualmente da disciplina mili- 
tar, severe em suas praticas, estava completamenle em 
contradicgao com aquilto que todos reconbecem que faz 
base do seu nobre caracter t 

Quem conliece urn e outro,. lendo aquella correspon- 
dencia,dizia: Como 6 possivel que o nobre ministro da 
guerra assim se exprima? Sao destas anomalias, Sr. 
presidente, qne ohrigao o cidadao a lamentar e a con- 
fessar a fragilidade huraana! JMelhor fura sem duvida 
que tal nao se tizesse 1 

Voltan lo, portanto, Sr. presidente, a minha primeira 
observacao, pergunlarei: Foita a reforma da secretaria, 
sera o elemento paisano o que prevaleca, referindo-me a 
reforma da roparlicao do ajudante-general no senlido era 
que o nobre ministro da guerra se exprime no seu rela- 
torio? Desapparecera de todo esta auloridado central que 
ate hoje tem exislido, pu chamada commandante das 
armas, ou chamada ajudante-general? Desapparecera de 
todo o ajudante-general? Ficara sdmente o director na 
secreiaria da guerra, ou restabelecer-se-ha os anligos com- 
mandanles das armas? E qual destes systemas sera o 
mais ulil ? Nao seria bom que o nobre presidente do con- 
selho nos dissesse alguma cousa a este respeito? 

E, nem se admire o senado de pretender eu eslas infor- 
matoes, porque live a cortezia, senhores; reeonheci do meu 
dever prevenir ao nobre presidente do conselho quo a pri- 
meira vez que fallasse na 3a discussao do orcaruento ha— 
via de expfir estas duvidas, e enlao pedi a S. Ex. que, 
nao sendo a repamcao da guerra a sua propria, tivesse 
elle a hundade de prevenir-se para informar ao senado. 
Espero, portanto, Sr. presidente, que o nobre presidente 
do conselho informe ao senado sobre asduas reformasdo 
que fallei, e mris ainda sobre os seguintcs objectos: 

Senhores, correum boalo de que o nosso exercito nao 
esta bem armado. Dever A do senador do imperio per- 
guntar ao ministerio em que estado esui o armatneuto 
do exercito... E um molivo que dou, e uma occasiao que 
offereco aos njbres ministros para exporom ao paiz as 
circumslancias, o estado de um servico, no mou conceilo, 
da maior nnportancia. 

0 Sr. Souza Mello : — Os balalhOcs do sul eslao ar- 
madus como nunca estiverao, com as melhores armas. 

0 Sr. visconde de Jequitinhonha: — Visto quo o 
nobre senador,que me parece quo em ontra occasiao se oc- 
cupara da reparticao das terras publicas, e nao da da 
guerra, esta tao ao facto de exercito... 

0 Sr. Souza e Mello da um aparte. 
0 Sr. visconde de Jequitinhonha: — Ja que o nobre 

senador pelo Rio de Janeiro teve a bondade do satisfazer 
i minhapergunU,eu cnlao diroi mais: Quantas armas ba 

1 reserva nos arsenaos? 
0 Sr. presidente do conselho ; — Nos nem o dove- 
mos dizer. 
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0 Sb. ministro dos negocios estrANGEiROs: — Ainda 
que o soubessemos exactarnente V, Ex. corniirehendebem 
que nao deveriamus dizer perante o senado. 

0 Sr. viscondb de Jbquitinonha : — Nao compre- 
probendo t 

0 Sr. presidente do conseliio:—Pois comprehenda. 
0 Sr. vlsconde de Iequitiniioniia :—Porque aquillo 

que o governo comprcbendo pode aconlecer que lodo o 
mundo nao comprehenda; c isso e exacto, e era born que 
V. Ex. tivesse a bondade, se Ihe parocer judicioso, de 
exp6r as razdes desse segredo, dessa monita seereta, desse 
sygillo- era bom que tivesse abondade de espor os mo- 
livos po'r quo nao pdde o senado saber em publicol Pelo 
menos me drra S. Ex. em particular, cm segredo? 

0 Sr. ministro dos negocios estrangeiros:—Quando 
quizer. 

0 Sn. visconde de Jbquiunhonha: — Arazaodisto? 
Pois o patz nao deve saber ludo isto? Nao fallemos do 
senado, porque quando fallo do senado fallocomo repre- 
sentante do paiz, nao sd para o senado, mas para o paiz. 
0 paiz nao dove saber o armamento que tern nos sous 
arsenaes ? Elle, que tern despendido tanto dinbeiro; elle, 
que tern esgolado a sua algibeira; elle, que se ve aclual- 
mente nas criticas cinminslancias financetras em que se 
acha, por causa sera duvida dessas despezas niesmas 
extraordinarias, fabulosas, leilas pelo governo com ar- 
mamentos? Iloje nao dove de saber se esse armamento 
ainda existe ou se toi perdido? Como o ba do saber? Eu 
desejaria que se me indicasso o raein, salvo seos nobrcs 
ministros pretendem quo se nomee, uma commissao ou 
que em comicios do povo se exarainem os arsenaes. 

0 Sr. ministro dos negocios estrangeiros da urn 
aparte. 

0 Sr. viscondb de Jequitiniionha : — Isso e que eu 
nao quero, quero antes que saibamos direclamenle polo 
senado. N6s que lemos ilespendido tanto, como acabei de 
ilizer, niio bavemos de saber se aquillo em quo dcspen- 
demos ainda aisle; e,se nao existe, porque nao existe? 
Guarde o nobre ministro a doutrina para si; nao a 
acoito, nein posso acoili la, nem o meu juramento pres- 
tado como senador do imperio m'o permute. 

0 nobre senador pela provincia das AlagAas, actual 
ministro dos negocios estrangeiros, pensa que lodas as 
reparticOesdo minislerio saoreparliebes diplomaticas.... 

0 Sr. ministro dos negocios estrangeiros ;— Nao, 
senhor. 

0 Sr. visconde de Jequitiniionha:—... e entaoleva 
o sen segredo diplomatico at6 a repartifao da guerra : 
ate a pretender que o senado nao saiba se existe arma- 
mento, e quanlo existe 1 So porvemura hoje prectsasse- 
mos nds de levantar urn excrcito. nao vina o nobre se- 
nador pedir fundos para comprar cssas annas ? 

0 Sr. ministro dos negocios estrangeiros. Sc- 
ria entao occasiao dessa discussao. 

0 Sr. visconde de Jequitinhonha : —Nao dedara- 
ria quantas haviao, o que e feilo das que exisliao ? Nao 
saberta o inimigo que so existiao lanias armas? 

Em estado do paz, senbores, quando as nossas rela- 
c3es sao pacificas cum lodo o mundo, quando a nossa 
situacao inlerna 6 a mais lisongeira pelo que diz res- 
poito a tranquillidade publica, e quando um senador do 
imperio pergunta: que armamentos existe?. Extste o 
quo? Nem podereis saber, c nem podereis ter o dtretlo 
do pretender saber semolhante cousa. » 

0 Sr. ministro dos negocios estrangeiros : —Nao 
disse que nao linha o direito do pretender saber; mas 
disse que nao seria opportuno responder. 

0 Sr. visconde de Jequitinhonha: —Prelendo, e 
prosigo: e demais, senbores, ja o proprio Sr. presidente 
do conselbo nao disse aqui no senado que sd se achavao 
cerca de 1,00 ■ annas? Arrependeu se dessa conlissao o 
Sr. ministro? Senbores, i meu dever fazer a pergunta 
que fiz. Eon tin do a faze la: Em que estado esla o ar- 
mamento do exercito? Quantas armas ba era reserva nos 
arsenaes? Dizem-me ate que nao ba as armas precisas 
nos arsenaes do imperio para armar quatro bataihSes! 
Quero saber se isto 6 verdade ou nao. Nao o dizem? 
Pois bem, osilencio sera julgado pelo senado e pelo paiz. 
0 paiz julgara se cu linha direito para fazer esla per- 
gunta, e 0 governo a obrigacao de dar a resposla. 

Sr. presidente, creia V. Ex. que por falta destas e ou- 
ras invesligacdes tern corrido no paiz a opiniao de que, 
feilas as mais extraordinarias despezas para o armamento 
do nosso exercito, acabado o motivo por que forao ellas 
feilas, ou terminada a luta, e dissipada a truvoada, tudo 
o que se comproa desapparece t Esta <5 a opiniao do povo, 
estae a opiniao que lavra em todo o paiz; porque? Pcla 
doutrina ba pouco susteutada pelos nubres ministros da 
corfia. 

Eu declaro a V. Ex.; pode V. Ex. ficar certo quo, se 
bouvesse algum senador do imperio, sendo eu ministro, 
que me fizesse uma pergunta desta ordera, eu Ibeagrade- 
ceria, par dar-me occasiao para dizer alguraa cousa a 
esse respeilo. 

Senbores, veja V. Ex. se nao ha con trad icjjao enlrc 
isto quedisserao os nohres ministros e o que hoje ii eu, 
e lerao lodos os nohres senadores, dilo pelo nobre pre- 
sidente do conselbo, relalivamenlQ ao modo como se fa- 
ziao os orcamentos passados. 

V. Ex. faz-me o favor de mandar o Correio Mercantil 
de hoje ? (0 oradar e satisfeito.) 

E' o nobre presidente do conselbo que o diz em um 
discurso solemne, e V. Ex. compare agora esla doutrina 
com a outra de guardar silencio relativamente as armas 
que e\istern nos arsenaes. {Lendo) « E facto, Sr. presi- 
dente, que, eslimando-se muilas destas verbas em lanto, 
era unicaraeule com o bin de considerar-se a despeza 
menor do que aquella que realmente era. Eu encontrei 
na repartifao que dinjo prova exuberante disto; nos ras- 
cunhos dos proprios orfainenlos, em que por declararem 
que uma verlra devia or^ar emmais do que aqidllo que se 
pe lia, forao postas para o lado, afim de nao assornbrar 
o corpo legislative ; mas, creio que a /e ou confian^ct 
que a maioria de ambasas camaras deposila no imnisterio 
era incompativel com a occullafd*' da verdade, etc. » Os 
ministros nao qmzerao a&sombrar as camaras!.. Se isto 
6 verdade, estaoincursos na leidaresponsabilidadedos mi- 
nistros Se bouve quern assiruse comporlasse, quern assim 
pretendeu illudir o corito legislative, fazendo apparecer 
uma despeza menor do que aquella que na realidade se ia 
fazer, falseando de proposito o oryamento, que deixou 
de ser uma verdade. ea expressao das neressidades publi- 
cas. para que nao fosse assombrado o corpo legislativo... 
Oh! quern assim obrou nao foi leal para o corpo le- 
ffislaliYO, esla inctrso em as disposigoes da lei f a res- 
|jonsabili(lade ministerial. Nao 3 isto exacto? 0 nobre 
presidente do conselbo assim o denuncou.... ao corpo 

'C'Flc!unos agora a applicacio desta denuncia dos sens 
anlecessores, com o segredo rclaltvo as armas exislentes 
em reserva nos arsenaes. Nao bouve segredo. julgou que 
nao devera haver, que cumpria fazer a denuncia desta 
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fragiliiiarle humana! Sobre essa falta Oe fiR ententleu nao 
dever haver segrwlo, nao devera ler misericordia com 
os ministros (jas^ados: era-lhe licito apresenla-Ios nils 
o criis, taes quaes forao perante o parlamenlo  0 le- 
gado de honra, em que talluu o nobre senador prla pro- 
vincia de Minas-Geraes, quando foi minislro da corba, 
era uraa verdadeira pnesia desse nobre senador, que 
nenhuma consideracao deve merecer do ministerio ac- 
tual ; e nao eobre us ministerios passa los em um facto 
destaordcm. Deve apparecer a rerdaile... No entanto que 
quando se trata de saber o armameulo que temos em re- 
serva nos arsenaes, quando se trata Me investigar o flm 
que levuu tolo esse armamento, comprado com os 
cxiguos recursos do povo brasilt-iro, nimiamente so- 
brecarregado de impostos, cntao deve haver silencio, 
nada se deve saber, para nao se poder com para r ai[ui![o 
que jaexistia com o que se rompiou, nem aquillo que 
era necessario com a despeza quo se feal E' isto logicoT 
E' isto pmprio do systema represenlalivo e conslitucio- 
nal, quetodosjuramos? Declaro. Sr. presidente, que nao 
sign a doutrina do imbre mi dslro, e sinto summamente. 
porque ninguern respeita mais a S. Ex do que eu, por- 
que ninguern desejava ir mais de accordo com S. Ex. e 
os nobres ministros do que eu ; e tenho dado disto pro- 
ves, e pretendo e espero em Deus que hei de coulinuar a 
dar-lhes; porque declaro aioda uma vex, quer (fueirao 
SS. E\s. quer nao queirao, hei de apoiar o sea mi- 
nisterio. 

0 Sr. mixistro dos xbsocios estrixoeiros: — Ao 
contrario, queremos. 

0 Sr. viscoxdb de Jequitinhoxhx : — Sr. presidente, 
en estou cansado, nao posso mais fallar; nao eslou ainda 
de todo restabelerido; nao pretendo fazer elTeilo com o 
meu discurso, mas apmas offerecer algumas considera- 
fOes a attenfao do senado; descnlpem-me, pois, V. Ex. 
e o governo se fiz mais do que aquillo que pretondia. 

0 SR. FERRAZ (presidente do consellm): — Sr. 
presidente, o senado reconheoe a nccessi.lade de evilar- 
mos uma prorogaoao: por conseguinle, procurarei ser 
breve, limitando-me a dar as inrurmacoes pedidas pel«i 
nobre senador. 

Principio pela primeira: o nobre senador perguntou 
que quauti lade de armamento temos nos arsenaes. 

Se o senado exigir saber p^r uma votacao qual a quan- 
tidade de armamento que existe nos arsenaes, o governo 
prestara todas as informagoes; mas nan me parece ccn- 
veniente que o seja pelu modn exigido pelo nobre senador, 
sendo ccrto, o que elle nao deixara de reconhecer, que 
nao e possivel fornecer de prompto ao senado essas in- 
formafoes, e tanto mais quanlo podem dar se circum- 
stancias em que isto, em vez de ser um beneticio para o 
patz, seja ao contrario um mal; pdde dar-se mesmo a 
circumstancia de que uma pergunta destas seja mais de 
um inimigo do qde de um amigo. 

Posso, porera, aliangar ao nobre senador que a forga 
existenle na provincia do Rio-Grande do Sul esta sufli- 
cienlemenle armada ecomo nunca esteve. 

0 Sr. ViSCONoe de Jequitinhonha :—Nao fallei do ar- 
mamento da fuga do Rio-Grande do Sul, referi-me ao ar- 
mamento existente nos arsenaes. 

0 Sr. presidente do conseuio: — Nos arsenaes 
existe armaruemo, e nds esperamos ainda mais armamento 
nas primeiras cmbarcacoes que tiverem de chegar, em 
consequencia de encomraendas que se fizerao ; mas por- 
milla o nobre senador que eu nao Ihe faca a vontade de 
declarar a quantidade nem mesmo a qualtdade. 

0 Sr. visconde de Jequitinhonha : — Fapa o que 
quizer. 

0 Sr. prvsidente do conselho : —0 nobre senador 
tambem exigiu saber qual o modo por que tenciuna o go- 
verno usar da autorisacao concedida para reformar a se- 
cretaria de estado dos uegocios da guerra. 

0 Sr. visconde de Jequitinhonha ; —Diga tambem 
que nao quer dizer. 

0 Sr. presidente do conselho : — Declaro ao no- 
bre senador que, nao estando em discussao esta maleria, 
que, sendo uma autorisagao dada pela lei de fixatao de 
forfas do anno passado, o governo tem este objecto em 
estudo, e eu nau pu-so declarar ja qual a maneira por quo 
a reforma ha de ser feita, nem me e possivtd faze-lo, 
porque depende de conferencias, depondc de exame, de- 
peude ainda da resolugio; e, emquanlo isto nao se der, 
nao se pode conhecer o li ■ que pdde tomar essa reforma. 
Se i) nobre senador quando deu essa auturisafiio exigisse 
saber quaes as id as do ministro qne a pedia, entio elle 
as danu ; mas a autorisacao foi dada sem esta exigencia, 
e foi dada depois de ouvir-se o nobre ministro da guerra, 
anlecessor do actual, quo a solicitou, e passuusem a menor 
reflexao. 

Nao sei mais o que disse o nnbre senador a respeito da 
reforma da secretiria da guerra; o lim unico do nobre 
senador foi fazer resa I tar essa censura, que por mais de 
uma Vi'Z se tern leitoao nobre ministro dessa repartigSo. 
Eu prevejo bem qual o lim que o nobre senador teve em 
vista; mas enlendo que mis devemos procurar por todos 
os meios evitar discussfics desta ordem, que podem trazer 
alguns estremecimentos entre pessoas que actualmente se 
acbao na melhor harmonia. 

0 Sr. visconde de Jeqcitinhoniia: — Protesto con 
tra o exame que faz o nobre ministro da fazenda a res- 
peito de iniuhas nlencoes; nao Hie dou esse direito, 
porque nunca pralico lal aqui no senado. 

0 Sr. presidente do conselho : — Nao me refiro as 
inlencoes, refiro-me ao tun, 

0 Sr. visconde de Jequitinhonha ; — Prevejo bem o 
fim, disse o nobre presidente do conselho. 

0 Sr. presidente do conselho ; — Nao quero dar 
aso a taes conflietos. 

0 Sr. visconde de Jequitinhonha:—Diga o que 
quizer ; mas nao preveja o lim, porque nao tenbo fins 
senao parlamentares. 

0 Sr. presidente do conselho: — Nao sei quaes 
sao os fins do nobre senador. 

0 Sr. visconde de Jequitinhonha : — Sao fins par- 
lamen lares. 

0 Sr. presidente do conselho: — Nao sei se o no- 
bre senador tem ou nao fins parlamentares ; o que Ihe 
afianco 6 que nao posso de modo alguin aceitar sobre 
este ponto a discussao.... 

0 Sr. visconde de Jequitinhonha: —Ah! entao 
diga isto. 

0 Sr. presidente do conselho:— .... porque ella 
nao sena proveitosa, nem regular. 

0 nobre senador, tratando da minha reparticao, lan- 
cou o escarneo sobre iniin.... 

0 Sr. visconde de Jequitinhonha: — NSo fiz tal. 
0 Sr. presidente do conselho :— — porque man- 

dei executar uma ordem do meu antccessor relativamento 
1 ao desconto dos vencimenlos dos empregados quo falta- 
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™„. 0 n.tre — P.,d..rt ,» did. n« I » «. a"W*"- F0' "" "!'a' 
seus descjos ou as informacdes que tem, partao ellas (Apotados.; 
donde partirem, nao sao cxactas 

0 Sr. visconde de Jequitinhonha : - Tant mieux. 
0 Sr. presidente do coNSELiiot —A ordem de 16 de 

jutliodo 1859cont6maseguintedisposic3o'.(Jc)ido) • Fran- 
cisco de Salles Tnrres-Homem, presidenle do inbunal do 
thesouro nacional, ordona que na organisacio dos map- 
pas dos ponlos dos ernpregados de fazenda oara o calculo 
das gralilicacdes de exenicio se contem romo falta, nao 
sd os dias uteis em que o empregado deixar de com pa- 
recer au;d(iuer quo seja o molivo, mas tarabem os san 
lificadds c feriadte que se comprelienderem no espaco 
decorrido dos'le a primeira falla ale o dia cm que o em- 
pregado se apresentar para o service da repartifao ; i- 
candu entendido que para o deseonlo da n ferida gratifi 
cacao devc esta ser dlvidida por todos os diasdo mez, 
salvo no caso deser a falta nao juslificada, poisque on- 
tao deve seguir-se a regra es.abelecida para o deswmo 
doordenado. Rio do Janeiro, cm 1(5 dejulbo de 18o9 
 Francisco de Salles Torres-Homem. » 

A ordem que oxpedi niio fez mnis do que excitar a ob 
servancia dessaordera, comOsevd doseucontexto: dendo' 
« Ministerio dos negocios da fazenda.— Rio de Ja- 
neiro, em 14 de Janeiro do 1860. — Angelo Moniz da 
Silva Fcrraz, presidenle do tribunal do thesou o nacio- 
nal, para boa intelligencia da ordem de 16 de julho 
de 1859, retaiiva ao modo do se contarem as falias dos 
ernpregados do fazenda para o calculo das gralili-afoes 
do excrcicio, declara que tambem se devem contarcomo 
falta os dias sanliflcados ou feriados seguintes ao em 
que o empregado deixar de comparecer na reparltfao, 
cmbora se apresente na segunda-feira ou dia immediato 
ao feriado. — Angelo Moniz da Silva Ferraz. » 

A pratica antiga era Oividir-se a gralili acao pelos 
dias uteis; eslabeleecn-so a regra em contrario pela re- 
ferida ordem, dividindo-se por todos os dias uteis ou nao 
uteis, e da lit resullou a pratica abusiva do empregado 
faltar de proposilo, por motive reprovado, a fmsa do ven- 
cimento do domingo ou do dia sanlo. Foi esta a pratica 
cortada pela disposicao que mandei por em vigor. 

0 Sn. visconde de Jequitinuonha :—Entao e exacto 
o que eu dissc. 

0 Sn. presidente do conselho : - Enlendo que e 
uma dasmedidas mais eonveoientes, que nao tem por 
fimnemapurar nngalhas, nem esse oulro lim a que o 
nobre senador allribuiu. 

o Sn. visconde DE Jequitinhonha:— Nao disse 
mais nada senao rnigalhas. 

0 Sn presidente do conselho:— Ao contrario, teve 
por flm fazer com que os ernpregados se ctrcumscrevos- 
sem na orbita do seus deveres e fossem assuluos nas suas 
repartigOes. 

0 Sr. visconde de Jequitinhonha:—Nao sao es- 
cravos. 

0 Sn. presidente do conselho;—Nai sao escravos, e 
teem direito a gratificacao do exercir.io nos dias em que 
nao traballiao? E' facil assim argurnentar. 

0 Sn. visconde de Jequttinhonha : — Elles teem di- 
reito a que se acredile na sua boa fe c no scu bom ca- 
ractcr. 

0 Sn rnESinENTE do conselho; — Deste modo tudo 
se ndde justificarl Todos teem direito a qne se acredite 
em sua boa it e em seu bom caracler, e por conseguinte 

0 Sr. visconde de Jequitinhonha : —E a mesma 
regra que fez sujeitur ao ponto os lentes das academias, 
o qu® 6 unl escaudalo para os alumnos. 

0 Sr. presidente do conselho : - Sr. presidenle, o 
outro ponto de accusacao Fd o seguinte; —Que eu con- 
siderci a porcentagem como gratiflcacao, e privet desta 
gralllicacao o empregado que faitasse ou esUywO 
licenca.— Senhores, a regra nao & a que o nobre senador 
quiz estabelecer; a regra em legislacao do fazenda c a 
seguinte. o empregado sd tem direito ao ordena o p.. 
tempo que esia doente ou tem licenca; esta t a regra ae 
toda a legislacao de fazenda, porque se considerao as 
gralificacSes como uma recompensa pro labore ; sendo 
uma recompensa pro labore o empregado nao pdde ter 
direito a ella no caso de falta, imdestia ou licenca senao 
por uma disposifao especial. Ora, qual e a nalureza da 
norceutag-m ? A porcentagem & uma gratilicacao, nao 
"ratiftcacau fixa, mas segundo a receila da reparticao ros- 
ne liva; e, sendo assim, ainda direi quo a natureza da 
porcentagem e ser uma gralilicacao ainda mats fraca o 
que a natureza de uma gratili cacao lixa; a sua natureza e 
differente, porque acompanba as vicissitudes do rendi- 
mento, poique esta adstricla inte.iramenle a boa ou a 
ma sorle da renda do tempo respective. Por conseguinte, 
o principio da legislacao financeira vem a ser o seguinte. 
u empregado so tem direito duranle suas molestias ou It 
cenca ao ordenado, salvo uma disposi?ao legislativa 
que disponha de outro modo, conforme o poder legisla- 
livo o reconhecer e doci<iir. 

Responderci a outro ponto de accusacao, e vem a ser 
sobre a laxa dos vinhos. 

0 nobre senador procurou cbamar em seu favor essas 
antigas rivahdades que existiao enlre dous paizes. 

O Sr. visconde de Jequitinhonha: — Nao ha tal. 
0 Sr. presidente do conselho: — 0 nobre senador 

foi mais alcm; procurou ver a legislacao portugueza a 
respeitu dos direilos d« importacao e mostrar quo alii os 
nossos generos erao muiio tributados, pagavao altos direi- 
tos. Mas o nobre senador, aopasso que investigou a legis- 
lacao portugueza, nao investigou a legislacao franceza, 
nao investigou a legislacao hespanhola, porque, se inves- 
tigasse, veria que pela legislacao hespanhola todos os 
generos do Rrasil quasi em geral pagao direilos prohibiti- 
vos, so nao e ao todo vedada a sua enlrada; veria a le- 
gislacao franceza da mesma sorte estabelecer altos direilos 
sobre os nossos productos. 

Poslo esle principio, facamns a applicacao. Qua! era a 
base da nossa tanfa? A base da nossa tarifa era tribular 
os generos conforme a sua qualidade, conforme o sen 
valor no raercado. Ale certa dpoca os vinhos do Medi- 
t rraneo erao inferiores em preco aos vinhos porlugue- 
zes; mas a industna dos fiancezes e dos hespanhdes soube 
cooquistar no mercado do Rrasil para os seus diversos 
vinhos, conforme suas marcas, uma posicao igual, e ate 
em muilos casos superior a dos vinhos portuguezes. 
Assim, nao s6 sua importacao cresceu muito, mas sens 
vinhos forao obtendo precos mais elevados on pelo 
menos iguaes aos dos vinhos portuguezes Qual, pots a 
razao da differenca enlre o imposlo de 240 rs. para o., 
vinhos portuguezes e de20» rs. para os vinhos francezes, 
lies pan hbes ou de outras procedencias ? Qual a razao ? 
Qual a pratica dos outros paizes ? Exaimnc-se uma por 
uma todas as tarifas dos differentes paizes, e vcr-se-ha 
quo a respeito de vinhos so se conhece a qualidado para o 
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Inbulo ; nao pagao conforme a procedencia, ainda que 
cssa pronedencia designe uma qualidade; muitas vezes 
nao se faz differenca dessa procedencia; todos sao nive- 
lados conforme suas classes ou suas qualidades. 

For que razao, pois, nos deveriamos fazer subsistir 
essa differenfa, quando os precos de todos os vinhos, quer 
francezes, quer bespanhdes, quer porluguezes, erao os 
mesmos, se nao maiores ? E o nobre senador nao sabe 
que 50 % sao lancados sobre todos os vinhos, conforme os 
valores que elles obleem? E, sendo lancados os 50% 
sobre esses vaiores, poderiamos estabelecer uma taxa 
menor para os vinhos francezes e hespanhdes do que 
para os vinhos porluguezes? Qual a base? Nao era o 
valor? Mas qual a razao da differenga? Deviamos esta- 
belecer direitos differenciaes, nao obstante os valores dos 
vinhos de uma e deoutra procedencia serera os mesmos? 
Qual a base dos direitos differenciaes? Porque os nossos 
genoros pagao mais em Portugal do que na Franga, do 
que na Hespanha? Ao contrario, a Hespanha nao pdde 
admiltir o nosso assucar e o nosso cafe, porque tern de 
proteger o cafe e o assucar de suascolonias das Antilbas, 
e a Franca tambem tern seguido a mesma marcha. 

Mas o nobre senador ainda foi mais injusto para 
comigo quando disse que nos fazemos uma concossao ao 
governo ponuguez. Onde essa concessao ? Nos tcrmos ex- 
postos? Onde essa concessao, se nds augmentamos os 
direitos, se os vinhos porluguezes, de 240 rs. que pa- 
gavao, hoje pagao 320 rs. 

0 Sr. visconde de Jeqcitixhonha :—Matando o 
commercio de todos os outros paizes. 

0 Sr. presidexte do conselho : —E' engano do no- 
bre senador ; o nobre senador nao esta ao corrente dos 
documentos eslatislicos respectivos. 

0 Sr. visconde de Jeqditinhonha : — Mata o com- 
mercio. 

0 Sr. presidexte do conselho: — 0 nobre senador 
neste ponto segue informagoes inexaclas, e estas infor- 
magdes muitas vezes sao dadas em consequencia do de- 
sejo de susteutar caprichos. 

0 Sr. visconde DE JequitiiThonha ; —Qual capricho! 
0 Sr. presidexte do coxsELiio; — Sr. presidente, o 

nobre senador diz : • Para matar o commercio dos ou- 
tros. » Aqui esta a prova do contrario. Ha cerca de dous 
mezes tivemos em deposilo cerca do onze mil e lantas 
pipas, a maior parte dcllas lodas procedentes ou da Hes- 
panha ou da Franga. Actnalmentetemos 8,000 pipas, e a 
procedencia 6 pela maior parte desses duus paizes. 

Deveriamos porventura favorecer o commercio da Hes- 
panha se a Hespanha nao exporta quasi nada de mis ? Eu 
lenho aqui os dados. A Hespanha no anno de 1850 a 
1857 apenas exportou productos nossos na importancia 
de l.UT'.TSG^, cm 1857 a 1853 apenas 782:148S era 
1858 a 1859 apenas 889:425S. 

Ora, a proposifao de que o commercio do Maranbao 
sottreu ainda e inexacla. A entradade navios hespanhdes 
no anno de 1851) a 1857 no Maraohao foi de cinco navios 
com 889 toneladas; de 1857 a 1858 o mesmo numero, 
com 1,051 toneladas; e del858 a 1859 tres apenas, com 
509 toneladas. A quantidade de vinhos impomda no 
Maranhao no primeiro desses annos foi de 4JG 14 pi- 
pas, ou 74,479 raedidas; em 1857 a 1858 orcou por 
565 37/60, ou por 101,811 mcdidas; cm 1858 a 1859 
apenas chcgou a 319 11/60, ou 57,433 medidas. 

Mas, Sr. presidente, ainda concedemos por amor da ar- 
gumenlagao que o raciocinio do nobre senador scja ver- 
dadeiro. Vejamos nossos dados eslatislicos ; por elles ve- 

rificar-se-ba que a importacao de vinhos hespanhdes e 
francezes tern mais que triplicado. Em 1845 a 1858 
nesta cdrte o augmenlo verificado dos de Bordeaux, 
Celtc, Marselha e outros nao especilicados deu-se na razao 
de 61,6 %. O dos hespanhdes de Tarragona, Malaga, 
Cadix, etc., verificou-se na de 08,8% ; e a dos outros na 
de 83 a 92 %. Nos vinhos porluguezes houve no mesmo 
periodo diminuigao, a qual se verificou do modo se- 
guinte: nos vinhos da Figueira, Madeira e oulros nao es- 
pecilicados na razao do 76,1 %; do Porto hranco e tinto, 
em cascos, na de 46,6%; de Lisboa nranco e tinto, 
em cascos, na de 72,4 % ; de Jurupiga, em cascos, 
na do__,75,5 "Madeira superior, em cascos, na do 
45,2 % ; dando-se sdmente augmenlo nos de Musca- 
tel, Porto-Foiloria, na razao de71,l %, e nos vinhos 
nao especificados ongarrafados na de 88,2 %. 

Por consequencia, ainda poreste lado, pela diminuicao 
da imporlacaOjO nobre senador nao pdde estar em lerreno 
firme. 

O augmento, pois, dos vinhos francezes e hespanhdes 
tem sido sempre progressivo, o a par de seu progresso 
tem bavido diminuicao e abatimento de importacao dos 
vinhos porluguezes. No entretanto nossa exporlacao 
paia Portugal, muilo superior a que so effeclua para a 
Hespanha e pouco inferior a que so verifica para a Franga' 
se tem alguma cousa enfraquecido, como so verifica 
pela seguinto demonstragao: 

EXPORTAfAO GERAL DO IMPERIO PARA OS PAIZES 
AQUI DES1GNADOS. 

1856 a 1857 1857 a 1858 1858 a 1859 
Portugal o 
possessOes 7,510:304$ 7,631:098$ 4,400:097$ 
Franga e 
possessSes 9.634:291$ 6,984:405$ 9,972:051$ 
Hespanha e 
possessOes 1,117:770$ 782:148$ 889:425$ 

Ora, agora colloquemos a qucslao nesta posicao: de- 
viamos favorecer(com que interesse?) o commercio hespa- 
nbol, que pdde-sc dizer que d o unico quo pdde soffrer, 
mas que nao soffre, porquo a sua importacao, tem au- 
gmcntado? Deviamos favorecer este commercio, quo nao 
nos leva senao poucos productos nossos e era pequena 
quantidade? Deviamos favorecer este commercio, em des- 
favor do commorcio ponuguez? Com quo razao assirn pio- 
cederiamos? Nds na nossa pauta deviamos seguir o prin- 
cipio do direilo differencial, porque ta! se deveria ropu- 
tar logo que os vinhos francezes e hespanhdes se puzerao 
em valor ao par dos vinhos porluguezes ? Deveriamos fa- 
vorecer a sua importacao? Eu croio que nito. 

Mas, senhores, soria eu o unico que trala desla ma- 
laria? O raiiiistro da fazenda devia seguir as sujeigdes, 
os rancores ou os caprichos de alguem, e nao estabelecer 
sobre as verdadeiras bases a tarifa respectiva neste ponto? 
O nobre senador defende lalvez uma opiniao sua mas 
uma opiniao que tem sido sempre combatida. 

E se nos, Sr. presidente, formos estabelecer essas dif- 
ferengas, nao deveremos estabelecer diffcrengas tambem 
em relagao a certos productos, a certas fazondas franco- 
zas, comparadas com asinglezas, nao deveremos estabe- 
lecer a mesma differenga a rcspeito de muitas outras fa- 
zendas de oulras procodcncias, de oulra origem ? 

Mas o nobre senador disse: « O que quereis ser c lis- 
cal,oquequcreis i renda.» Ainda neste ponto eu respondo 
ao nobre senador. Se ba materia tributavel, vem a ser 
os vinhos, os espiritos alcoolicos. A propiia Inglalerra 
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nas suas tarifas o tern feilo. Nesse tratado, que se chama 
de livre commercio entre a Franca e a Inglaterra, os cii- 
reitos forao rebaixados; mas ainda hoje se achao era grao 
superior aos direilos que teem os vinkos no Brasil peia 
nossa tarifa. 

0 Sr. visconde de Iequitinhonha :—Quid iude? 
Pois havemos de saltar de urn polo a outro? 

0 Sr. presiuente do conseliio: — Pcco que o tachy- 
grapho registre oste principio, agora erailtido em urn 
aparte pelo npbre senador: « Havemos de saltar de urn 
polo a outro 1 » Is,to serve de rosposla as suas retlexoes de 
ba poucos dias, quando queria quo de um raomcnto para 
ouiro se fizesse uma rofoma radical nesse systema de 
inbutos. 

0 Sr. visconde de Iequitinhonha;—Ora, qual re- 
forma radical I 

0 Sr. presidente do conseliio:—E facil agora dizer- 
so isto; mas o nobre senador nos acoimou por esta razao 
ou de ncscios on de poucos zelosos. 

0 Sr. visconde de Iequitinhonha ; — V. Ex. e quo 
se cbama, eu nao. 

0 Sr. presidente do conseliio:—Nao era eu s6, sa0 

todos ; nao houve seniio a exceptao de uma pessoa, em 
eonsequencia das rolacues proximas e presenles. S. Ex. 
disse que mis todos ou eramos ncscios ou pouco zelosos, 
porque deixavamos tudo isso ir pela agua abaixo, so tra- 
tavamos de arrecadar para othesouro; que eramos sO 
minislros do thesouro, e nao ministros da fazenda. 

Sr. presidente, eu poderia seguir o nobre senador com 
vantagcm cm todos os pontos ora que elle tocou, poderia 
segui-lo nessa questao de cambio que elle susntou em 
uma das sessues passadas; mas eu deixo passar hvre e in- 
colume esta proposifao, porque os enlendidos a acoima- 
nio corno berclica. 0 nobre senador entende que o cam- 
bio nao devc ser delerminado pela maior ou menor pro- 
cura de saques em favor dcste ou daquelle paiz, pela 
necessidade.... 

0 Sr. visconde de Iequitinhonha; — Ora, senho- 
resl Ora, senbores! Ora, senboresl 

0 Sr presidents do conseliio: — 0 nobre senador 
disso aqui, o senado ouviu, que o cambio eslava sujeito 
a ccrtas rogras, c que cnlre nds se dava uma excepcao, 
actuavao oulras causas, outras circumstances. Se o no- 
bre senador nao disse isto, veremos o sou discurso, elle 
ainda nao esta impresso; mas os meus collegas e eu, que 
assislimos, bavemos do altendcr a que S. Ex. disse isto, 
que nao deviamos tomar o cambio como tliermometro 
de certos faclos, por.iue eslava sujeito a regras especiaef; 
que as reeras quedoininao o cambio emoulros prizes nao 
dominavao entre mis Deixo passar iucoluraeesta propo- 
Siciio ; lique ella rogistrada, porque os enlendidos, os sa- 
bedores, a poderao apreciar. 

Sr. presidente, eu po leria ir adiante; mas para que? 
jju so lamento que o nobre senador se lembrasse de 
fazer opposicao nos ultimos dias da sessao, se lembrasse 
critao do prolligar a reforma do regimento, que foi votada 
anui sem discussao alguma; que tratasse de profligar to- 
das as oulras racdidas. inclusive esse_ prupno requeri- 
raento em que o nobre senador poderia inlervir se qui- 
zsssc 'porque eslava na easa quando delle so tratoa. Smto 
profundamente, porque por certo nao so o gab.nelcactual, 
mas a maiuria do senado, teria-o prazer, ganbanao muito, 
cm ouvir as prelccfocs do nobre senador sobrc matena 
tao impoctante 

0 Sr. visconde de Iequitinhonha : — Isto e o que 
V. Ex. admitle. 

0 Sr. presidents do conselho: — Senbores, eu po- 
deria tambem ir mais adiante, responder ao nobre sena- 
dor pela provincia do Para; mas o tempo urge, eu nao 
deverei voltar scbre proposicoes que nao podem ser do- 
monstradas; pednei apenas ao nobre senador quo tratou 
a rcspeito das rcformas da tarifa que reconsidere as suas 
proposicoes. 0 systema mclbor e aquelle que exige como 
reira a revisao mais ou menos proxima das taiifas exis- 
tentes. Pedirei ainda ao nobre senador que reconsidere 
tambem um outro principio que aqui emittiu, de que OS 
impostos deviao recahir sobre classes de mercadorias. 
Os impostos nao recabcm sobre classes de mercadorias; 
e scmpre sobre a mercadoria, conforme seu destino, uti- 
lidade; essas classes da tarifa actual nao se acbao 
bem feitas. Se o nobre senador reconsiderasse o seu 
trabalho de reforma, veria que o seu primeiro prin- 
cipio e rejeitado pela sua pralica, porque era menos tal- 
vez de um mcz fez duas reformas sobre os mesmos arti- 
"os, e, nao contente com as reformas que fez, ainda por 
um aviso mamlou reformar dous arligos da mesma tarifa, 
a pretexto de errata. Neste ponto o nobre senador sabe 
que eu podetia levar vantagem na argumenlaf;ao, porque 
iria examinar o seu trabalbo,eenlao deraonslraria.nao so 
incoherencia de principios, mas desigualdade ; que o re- 
toque que loz na tarifa nao podia cslar em harmonia com 
os seus desejos, com a sua intencao, nao obstante o nobre 
senador ter tido o trabalbo dedirigir-se a alfandega e 
mandar pesar certa mercadoria. Eu pergunlaria por que 
principio entre nos a seda de luxo, a se la de grando va- 
lor, poga os mesmos direitos que o fragil lafela, que serve 
para o consumidor das classes menos abastadas. Por que 
razao esses vesiidos cbeios de muitos franjados, esses ves- 
lidos avelludados, pagao os mesmos direitos por peso que 
u fr.i 'il tafela? Poder-lhe-hiamostrar mesmo que no ar- 
tigo seda o nobre senador, toraando por base o peso, dei- 
xou oulros arligos idenlicos sujeitos a direitos por vara 
quadrada; mas eu nao quero enlrar nesta discussao. 

0 Sr. Souza Franco : — Havemos de ver o que 
V. Ex. faz, e examinaremos depois. 

0 Sr. presidente do conseliio; — Nao tenho a 
presumpcao de ser o mais abalisado em cousa alguma, c 
por eonsequencia os meus erros podem ser desculpados. 
0 que presumo e de zelo, c de trabalbo, e de procurar 
fazer aquillo que posso; e, Sr. presidente, devo van- 
gloriar-me deque mesmo esse trabalho boje existente 
foi feito sobre bases devidas talvez aos meus fracos es- 
ludos nessas raaterias, ao concurso de minbas debeis 
forcas. 

Parareiaqui, Sr. presidente, pela consideracao de que 
naodevemos prorogar a sessiio actual, e porquea maioria do 
senado e o publico intciro me faraojuslica quando lanca- 
rem suas dccisdes sobre accusacoes fellas no fim da sessao, 
quando ja nao podemos responder ao nobre senador pela 
provincia da Bahia. 

0 SR. VISCONDE DE IEQUITINHONHA Sr. pre- 
sidente, principiarei pebis ultimas palavras profen as 
pelo nobre presidente do conselho relauvamonte ao sen 
proles to acerca da nao prorogagao desla sessao. 

0 Sr. presidente do conselho:—Nao protestei , 
disse que desejava quo esta nao livesse logar. 

0 Sr. visconde de Iequitinhonha: —Pouco meira- 
porta que a sessao se prorogue ou dcixe de prorogar-se ; 
nao me intimida o nobre presidente do conseliio, hei de 
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fazer as observacoes qae enlender e quando o julgar con- 
veniente. 

0 Sr. Socza Franco:—Apoiado. 
0 Sr. visconde de Jequitinhonha:—Mao don tps- 

posla nem altengao alguma a relbixao feita pelo niibre. 
presidente doconselho, dizendo que adrnirou-sc, on nao 
sei o que, da ter eu feito redaNoes aaerca da adminislra- 
Cao publica no firn da sessao e nao no principio. 

0 Sr. presidente do conselho: — Eu nao disse isso. 
0 Sr. visconde de Jeqdttinhoniia : — Ou no meio ou 

no fnn; nao sei quando, nem cuido de saber. Sr. pre- 
sidente, eu devo dar esta satisfafao ao senado, devo da-la 
ao paiz, porque o senado e o paiz teem direito para e.\i- 
gir de mim a razao porque fallo agora e nao fallei an- 
tes. 

0 Sr. presidents doconselho;—Exprimi apenas 
nm sentimento. 

0 Sr. visconde de Jequitinhonha: —Ao nobre pre- 
sidente do conselho nao se referetal direito; refore-se ao 
senado, c o senado esta satisfeito, porque sabe perfeita- 
menle que s6 conipareci aqui depois do dia 17 de junho, 
e ainda em tal esta Jo que ale, por assim dizer, nem po- 
dia andar, e ale o meiado do mez passado mal pudc pro- 
ferir uma ou outra p.davra. Depois de cinco mazes de uma 
grave e dolorosa enfermidade podia esle senador lomar 
partc nas qussldes imporlanles que tratou o senado? 
Como e que se me cen-ura de que nao fallasse antes e 
fallasse sdmenle no fiiu da sessao ? 

0 Sr. presidente do conselho: — Eu disse que 
sentia. 

0 Sr. visconde de Jequitinhonha: — Pcrsuade-se o 
Sr. presidenle do conselho que algnra outro mutivo,que 
nao fossedebilidade ou fraqueza physica, podia reter-me, 
podia f.izer que nao exprimisse o oieu pensamenlo claro 
e singelo? E sempre que live occasiao de o fazer em ter- 
mos breves porveutura nao o fiz ? Nao se rocorda o Sr. 
presidente do conselho daquellas poucas palavras taoex- 
pressivas quo proferi arespeito da sua Id bancaria? Re- 
corde-se de que eu disse que nao meimportava que essa 
lei passasse, porque haviao de ser tnes os absurdos que 
produziria a sua execucao que quasi niio receiava os 
males que todo o liometn de senso commum presagia. 

Nao e porventura isso um juizo que fiz acerca desse 
acto importaule, que tanto occupuu a attensao e lucubra- 
Qoes do ministerio? Nada mais disse, porque mais nao 
pude, porque me achava no estado em que a Providencia 
quiz que eu estivesse. 

Chegou. porein,a occasiao de manifestar ao senado mi- 
nha opiniao relativamente ao orcamenlo com aquella 
franqueza de que sou capaz. Nao live, nem tenho ainda, 
nem prelendo ter, aintentao do deslocar o minislerio, de 
pbr um grao de aiea'na sua marcha, a interiQao de cn- 
cadea-lo ou faze-lo baquear; pelo conlrario, acredite o 
honrado raembro,acredilem o senado eo paiz inleiro que 
cu quero que o rairisterio actual continue, porque 
convent que as leis que passarao sejao porelle executadas 
fielraente, produzao todos os seas elTeitos; quero que o 
paiz saiba o que se fez e o que se nao fez, para que 
possao ser julgados os actos do ministerio, c o possa elle 
ser com loda prova, e verdade. 

Agora declaro ao honrado membro, presidente do 
conselho, quo hei de ser o fiscal o mais severo relativa- 
mente a execucao dessa lei e das outras ; hei de exami- 
nar,occupar-me-h3imuito,qaaiilo forpossivel,para saber 
se todos os artigos, se todas as disposiybes, e, por assim 

dizer, se todos os pontos e virgulas dessa lei bancaria fo- 
rao exoculados. Nao quero que se illudao suas disposi- 
Qfies, quero que ella seja julgada, e como s6 piide se-lo, 
sendo hem executada, liei de fiscalisar a sua execcufao, 
e eonlo ser aju lado pcla imprensa independenlo nesta 
importante tarefa. 

S. Ex. talvez se porsuada deque, por ter algumas 
vezesaqui fillado no senado sobre o regimento da casa, 
porque insist! algumas vezes com o Sr. presidente para 
que o executasse a risca, porque muilas vezes live a au- 
dacia de otferecerao nobre presidente do senado algumag 
observavoes sobro o modo como o executava e o entendia 
fazia eu isso por amor da reforma, por ser amigo della- 
engana-se, delesto-a, considero-a impropria do senado.._ 

0 Sr. Vasconcellos:—Apoiado. 
0 Sr. visconde de Jequitinhonha; —... semclhanle 

reforma nao devtira ser feita, nao devera passar; mas, 
tendo pa-sado,.. Oh 1 Queremos que se execute a risca, 
para podermos avahar todos os seus elTeitos, toda a sua 
bondade; para que ca.la um quetomou pane nesta ques- 
tao saiba o grao de responsabilidade que fez recabir 
sobre si; 6 por isso, Sr. presidente do conselho, que tanto 
insist! e continuarei a insislir para que V. lix. execute a 
risca a reforma. Na minha opiniao o Sr. presidente deu- 
Ihe uma interprehnaofavoravel; isto, poriim, nao convem; 
quero que a maiorta, e o nobre presidente do conselho a 
tesla della a vista de seus rcsultados, talvez mui breve- 
mente com sua voz forle e inlimaliva, confesse que foi 
um mal, e que nao deve continuar; quero qne se clieguc 
a este ponlo, ijue se leve a cruz ao Calvario, que se 
nao illuda o paiz, illu lindo-se as disposicfles desta 
reforma: 6 s6 deste modo que se podem avaliar bem os 
votos daquelles que se Ihe oppuzerao. 

Sr. presidenle, depois de ter respnndido em primeiro 
logar a estes topicos, para nao esquccer-me delles, devo 
declarar a V. Ex., que a resprito dos outrosnao seguiroi a 
or.lem eslabeleclda pelo Sr. presidenle do conselho : irei 
conlestando aquelles de que me for lembrando. 

Exclamouo Sr. presidente do conselho: « Srs, tachy- 
graphos, vejao bem, escreviio este absurdo proferido pelo 
Sr. senador pela provmcia da Bahia. » 

0 Sr. presidente doconselho: — Nao disse assim. 
0 Sr. visconde de Jequitinhonha;—V. Ex. nao 

disse assim, mas peco permissao para traduzir deste modo. 
Em sum ma, V. Ex. considemu pouco cohcrente com os 
prim ipios economicos relativamente ao modo de avaliar 
os effeitos do cambio, e por consequencia relativamente 
ao modo de avaliar a proposicao que V. Ex. proferiu. 

Disse o Sr. [presidente do conselbo na sessao de se- 
gunda-feira  Nao me record.i, foi em uma sessao pas- 
sada  que a esperanfa do ver-se o paiz era um estado 
mais prosperu principiava a ser dada pelo estado em que 
se achava o cambio, passando de '2-i c 21, em que cstava, 
para 26 e tanto em que se acha. Ora, a esta proposicSo, 
Sr. presnieute, respondi ou dizemlo que me permitisse 
S. Ex. que eu deforissc do sua opiniao, e que nao era isso 
um signal, uma especie de Sanlelmo, que prenunciasse 
bonanua para o futuro, e accrescenlei que as causas quo 
influem sobre o cambio nos paizes ondo o commercio da 
importaplo e mono|iolio ainda dos estrangciros podem 
ser taes que suas oscillacues nao sirvao de thermometro 
para dahi doduzii-se o estado prospero on nao prospcro 
do commercio e da industria do paiz. Tantas causas 
podem inlluir sobre o cambio, tantos os inlcrcsses, tao 
diversos e encontrudos operao sobre elle em paizes collo- 
cados na situagao em que nos achamos, que nao 6 pos- 
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sivel qua sirva o cambio Be thermomctro para aqnclla 
esperanca. Assim, pedi ao nobre presidente do conselho 
quo me'permiuisse S. Ex. quo nao nulrisse eu a mesma 
esperanca qua parecia elle lanto afagar. Nao live o in- 
luito do descortinar os principios quo regulao o cambio 
em geral. Unicamsnte mo occupei do caso especial cm 
que collocou a queslao o Sr. jiresidente do conselho. 

Pcrgunto agora: e vcrdade que o nosso commercio do 
importaWo esta em maos eslrangeiras? Ninguem o ne- 
gara Tal siluafao e excepcional? E'. Allera as regras 
geraes, applicadas as nacOes qua nao se achao nessa 
situacao? Sam duvida alguraa. Mostrou o honrado mom- 
bro qua isto nao e assim? Moslrou que, apezar do tolas as 
oxcepcoes, apezar da variedade das circumstancias, regula 
a regra geral? Nao. Pelo contrario, poderia eu mostrar 
(tjle alguraas nacoes teem prosperado com camlnos baixos 
o outras definhado com cambios altos. 

Perdfte-se-me, imperito foi o nobre presidente do con- 
klho, quando, eslsbelccendo o principio, S. Ex. confun- 
diu a causa com o offeito e tomou a nuvem pot Juno. 

Sr. presidente, em materias economioas nada e mais 
lacil do quo saber os principios, porque os livros abi 
esiao, todos nds os podemos lor e cntendcr, todos somos 

' capazes do aprocia-los; mas a difflculdade e outra, 4 
a applicacao desscs principios, depende eila essencial- 
mente do esiudo, do exame, da indagacao aeurada e 
laboriosa das circumstancias peculiarcs do paiz ao qual 
so tem do fazer a applicacao. Por falla desso estodo desse 
exarae, e quo V. Ex. e o paiz teem presenciado loda essa 
serie do medidas com que se teem atropelladoo commer- 
cio e a industria, com que se tem posto o paiz nessa 
efervoscencia, nesse desanirao em que nte o vemos, 
e em que todos afflrmao que eslao a industria e o com- 
mCrC'0- , C T7 ^ 

Crein ter respondido ao que com tanto afan S. Ex. 
dissc, appellando para os tachygraphos; despertan- 
do-lhos a attencao a mais seria, e impondo-lhes a 
obrigacao de tomarom o que eu disse, no que me 
fez muilo favor, dando-me assim tambem o direito 
do pedir-lhes quo accrescenlera agora o que acabo de 

^ 0 Sr presidente do conselho fez uma allusao que 
nao 6 propria desta casa; pode ser do outra, desta nao; 
e foi- «0 discurso do Sr. senador amda nao foi publicado, 
e eu espero que ello o seja; esla na lembranga de todo o 
senado o que elle disse. . A esla allusao nao respondo, 
iul-ro-o indigno do mim, niio respondo a allusoes laes, e 
o nio fato porque ruio quero emporcalhar-me. 

So o nobre presidente do conselho entende que cu era 
caraz de altcrar o senlido do quo disse aqui no senado 
quando rcvisse o discurso, tal suspeita nenbuma apph- 
cacSo pdde lev a mim e nera a outro mcmbro desta casa. 
Allusoes taos disponsao qualquerresposta. Sena.porem, 
para desejar quo o Sr. presidente do conselho nao 
lizesso laes allusoes; os bomens series nao as fazem , 
fallao c comportao-se como o oxigc a posicao quooccupao; 
seria elle capaz do fazer alterafOes no discurso? Nao, 
quo eu lambem nao o sou; suppo-lo involve uma injuria, 
o que se nao faz, nera se diz: porlanto, nao respondo. 

Eu Sr. presidente, trabalbo tanto quanto me e pos- 
sivcl para que na tribuna satisfaca aquillo quo devo a 
mim quo devo ao senado o ao paiz; e creio que difficil- 
ment'e deixarei do cumprir esse dever, parece-me quo 
' ■ Poie o tenhocumprido; depnmetro nunca inter- 
nreto as inlcncuos daquelles cuja opiniao contesto; tomo 
as palavras em sua signifiencao propria; em segundo 
logar nao faco allusoes quo possao envolver offensa. 

trabalbo tanto quanto e possivel para nao sahir desta 
son da 

Tralou o Sr. presidente do conselho de um objecto 
grave, Sr. presidente, que foi esse decreto de numero 
2489, que sujeitou os vinhos a uma sd taxa; S. Ex. 
esforcou-se por demonstrar a ulilidade da medida como 
financeira, ja porque della nao resultara diminuicao 
de renda, ja porque della nao ba de resultar o incon- 
veniente de intorpecer a marcba commercial era algumas 
provincias. Nao aeompanbarei, Sr. presidente, o nobre 
presidente do conselho nessa demonstracao, porque nao 
me liz cargo della a primeira vez que falloi sobro este 
assumpto. Eu occupei-me de outro objecto ; a minha 
ar^umenlacao con<isliu simplesmente no seguinle: 

^Este decreto foi de grande benefic.io para Portugal. 
Exprimo-me assim, porque Sua Magestade o rei de 
Portugal declarou na falla do throno que aquelle decreto 
era de grande benelicio e yantagem para o commercio, 
a'ricultura e industria daquelle paiz. Eu li aqui entao as 
proprias palavras proferidas par Sua Magestade Fide- 
lissima nessa occasiao solemne. Perguntei entao ao nobre 
minislro dos itegocios estrangeiros se sobreestc assumpto 
tinba havido correspondencia diplomnlica, ou recla- 
macdes, conforme o declarava a mesma falla de abertura 
das corles. S. Ex. teve a bondade de dizer-me que nao no 
sen tempo, que talvez em tempos attasados houvesse 
re -lamacoes e correspondencia diplomatica aeste respeito. 

Scnhores, a minba argumentacao e a seguinte. lizemos 
um benelicio a Portugal, e entretauto os nossos generos 
alii importados, os principaes generos doBrasil, soffrem 
direitos que podem e devem ser classificados como direitos 
probibilivos, que difficultao, e como que extinguera ale 
certo ponto o seu consume, e diminuem nossas relagoes 
commerciaes com aquelle paiz , como se deduz dos 
proprios dados estatislicos apresentados hoje por S. Ex. 
Enumerei desses generos o assucar, o cafe, aguardonte 
e os couros. Perguntei entao como e possivel que ^o 
nosso govcrno fizesse um beneficio desta ordem a nagao 
porlugueza,e nao selembrasse nesse momento quesobre 
nossos generos pesavao direitos prohibitivos, e que por 
isso mal podiao ter alii entnula ; como e que se esque- 
cerao nessa occasiao dos interesses do Brasil ? A falla do 
tbrono diz que os ministerios passados impugnavao essa 
concessao: como foi ella feita pelo actual ? Que razSes 
teve para nao examinar o estado em que ficou a ques- 
lao, e os molivos em que se fundsirao esses ministerios 
para se recusarera a fazer a concessao? Que ganhou com 
ella o commercio do Brasil ? A estas observafoes res- 
pondeu porvenlura o Sr. minislro da fazenda? Isto 6 o 
que pergunlo. Decidi, sen bores, nao quero ser juiz, 
seja-o o senado, e submelter-me-bei 4 sua sentenea. 
Tenho exposto a queslao nos termos os mais claros. 
S. Ex. falloi em augmento do commercio dos vinhos 
da Hespanlia e da Franca. Mas a que 6poca perten- 
cem esses dados estatislicos, offerecidos a considerafao 
do senado? Sao elles posteriores porvenlura ao decreto 
de S. Ex.? Nao. Entao para que sorvem? Disse tam- 
bem S. Ex. que na Hespanlia e na Franca os nossos 
generos pagao grandes direitos. E a Hespanlia e a 
Franga, pergunlo eu, pedirao-nos, ou reclamarao de nos 
akuma consa? Nao. Portogal reclamou? Sim. Logo, 
de Portugal, e nao da Hespanlia e da Franca, era 
occasiao de reclamar diminuicao de direitos. Senbores, 
o caso e que S. Ex. nao respondeu as rainhas consi- 
deracoes. A verdade 4 que nao occuparao a cabeca do 
Sr.' rainistro da fazenda os interesses do Brasil. 

0 SB. UINISTUO DOS NEGOCIOS ESTKANGEIBOS : — A 
oncessao poroquidade podia ser feita? 

106 
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0 Sr. riscoN'DE de Jequitinhoxha : —V. Ex. per- 
doo-me. Respondo quo nao, visto como os nossos gene- 
ros pagaoalli direitos prohibilivos. Nao duvido das boas 
inlencoes com que procedeu o govtrno actaal, nao, eu 
n5o crimino asintengoes; nao as avalio, nao trato de 
as examinar. Podem ser boas, e censuraveis aos olhos da 
nafao os ados dos que os pralicarau. Os interesses do paiz 
nao sedefendem com intengoes: sobrc isto nao ha a me- 
nor duvida. Digo, e repito, que em laos circumstancias 
oulro qualquer governo olharia para o estado em que se 
achao os nossos productos naquelle paiz, e que o gover- 
no do Brasil nao olhou, a nada attendeu. 

0 Sr. ministro dos negocios estrangeiros : — 
Pdde servirde base para se pedir consessao igual. 

0 Sr. visconde de Jequitinonha: —Nao duvido. 
0 Sr. jiixistro dos negocios estrangeiros: — Uma 

concessao desta ordem e sempre urn meio de prcparar 
boas relagoes. 

0 Sr. visconde de Jeqcitinhonha : — Pego licengu 
para lirar o sempre. 

E demais : as boas rolagoes exisliao entre Portugal e o 
Brasil. 

0 Sr. ministro dos negocios estrangeiros : — 
Commcrciaos. 

0 Sr. visconde de Jequitiniionha : — Commerciaes 
cxistiao as que exislem ainda; sobrecarrrgados de direi- 
tos os nossos principaes productos, difflcultada a coloni- 
sagao ... Emfim o commercio entre os dous povos d hoje 
quasi feito sohre as mcsmas bases, inais ou menns. Temos 
oslreitas rclagoes, soraos quasi as mcsmas familias, pa- 
rentes, etc. 

Senbores, nao nos illudaraos, as relagoes sao boas; 
mas por incuria nossa os nossos generos pagaoalli direi- 
tos exagerados, e taes que ofTendem os interesses do Bra- 
sil, e dao logar ao conlrabando, prinripalmente do assu- 
car, que mui pouco vai actualrnente do Porto para as 
provimias. Se os direitos fossem menorcs, consumiria 
Portugal bom cafii em q talidade, e o prego nao augmen- 
laria; e, quando augroentasse, augmentavaoos direitos de 
imporlagao, porque sao pagos ad valorem; os lucres, 
portanto, resullantes desle commercio, seriao maiores, ja 
para othesouropnrluguez, ja para ocommerriobrasileiro: 
urn, porqueaugmentava as suasrendas,eoutro, suasrela- 
goes commerciaes. A nossa principal producgao ganbava, 
porque augmentavamaisesse mercado.Esta, pois, provado 
o quedisse, isto e,queogoverno nessa occasiaonaoalten- 
deu aesta impoi lantissima circumstancio enegligenciouos 
interesses do Brasil. Senbores, se em todasas epocas sao 
os governos obrigados a eslender as relagoes commerciaes 
do paiz, muilo mais o era o governo do Brasil em relagao 
ao nosso commerducom Portugal, se altendermos as cir- 
cumstancias difficeisque nos acbamos, naopalendo 
prescindir ainda das menores vanlagens. 

Nesta occasiao lembro-me de uma daquellas sorlidas do 
nobre presidente do conselho para respunder as observa- 
goes quo se fazem aos sens aclos administrativos. Abun- 
dante de palavras, singularmmte conliado na prompti- 
dao do seu pcnsamenlo.dotado de uma imaginagao fertil e 
aguda, nao Ihe e difficil responder a um,dous,tresequalro 
discursos! Nesse turbilbao de iddas disse o lionradopresi- 
denteduconselho : • Vede o que a Inglaterra e a Franga 
acabao de fazer.» Senbores,o que equefizerao alnglaterra 
ca Franga?Foi isso mesmoque aqui expuz aosenado. A 
Inglaterra procurou nesse tralado com a Franga dirainuir 
os direitos de sua rcciproca imporlagao, para augmcnlar e 
ronsolid-ir as relagoes commerciaes entre os dous povos, 

para promover os interesses de umaeoulranagao: e,pols, 
isto que reclamo, e isto que eu queriaque oSr. ministro 
da fazenda fizesse actualrnente. 

Lembre-se o senado deque Portugal esta diminuindo 
hoje os direitos de imporlagao, porque esta reconhe- 
cendo, como todos os governos reconbecem, que <5 uma 
atrocidade esse systcma protector, que nao serve senao 
deacanbar a industria, animando-a a ser rolineira, em- 
pobrecer o commercio e o proprio thesouro, e fazendo 
coin que seja mais incommodo o viver dos povos, cujos 
recursos enlao difficilmente os habilitao dos meios ne- 
cessarios para sabirem da penuria e da miseria. E isto 
unieamenle para enriquecer as algibeiras de uma ou 
outra classe. Os povos conhecem ja essa grande verdade. 
Resistem ; e nao ba remcdio senao ceder. Senbores, o 
systema protector ba de acabar no mundo. Um systema 
mais ou menos fiscal e que ba de prevaleccr. 

0 Sr. ministro dos negocios estrangeiros : — "Wao 
existo entre mis o systema protector. 

0 Sr. visconde de Jequitiniionha : — Nao exisle ? 
0 Sr. ministro dos negocios estrangeiros;—Ate' 

quanto a cabolagem temos procurado diminuir os direitos 
o mais que i possivel. 

0 Sr. visconde de Jequitiniionha : — Sim, senbor. 
0 Sr. ministro da fazenda dcclarou-se no relatorio da 
nova larifa contra o systema protector em favor do um 
systema meramenlo fiscal; mas e forgoso convir que o 
estado actual da nossa pan la, se nao indica o rigor do 
systcma prote:tor, nao sd nao e meramente fiscal, como 
muito se approxima do systema que combato, e cuida- 
dosamente seguido pelus ministerios passados. Senbo- 
res, 30 e mais por cento ad valorem ^ porventura sys- 
tema meramente fiscal ? 

Sr. presidente, bade acabar o systema protector, nao 
lenha V. Ex. duvida alguma; e, so V. Ex. ainda nutre 
alguma, desde jii eu me obrigo a lirar-llfa. Ha de 
acabar, senbores, mais codo ou mais tarde ; e um sys- 
tema financial mats apropriado e mais consentaneo com 
a equidade e jusliga dar.i ao estado a renda neccssaria. 
Que irnporla que os direitos de imporlagao e de expor- 
lagao sejao facilmente arrecadados, se elles siio des- 
igualmenle langados? Crear nova fonte de renda que 
subsBtua a renda de imporlagao e exporlagao, eis o 
trabalbo glorioso do ministerio da fazenda. 

Eu, portanto, Sr. presidente, nao fui combalido vic- 
toriosamente pelo nobre presidente do conselho. Em 
outra occasiao recnnhecerei sua superiondade, e ludo 
quanto S. Ex. quizer; porem por omquanto ainda nao. 
Pdde ser que o seja amanha, ou em outra qualquer 
questao, e cntao bei de dar as maos a palmaturia, e isto 
V. Ex. bade me ver fazer com uma ingenuidade des- 
eommunal. 

Nao tendo, portanto, Sr. presidente, o nobre presi- 
dente do conselho respondido a minha argumcntagao 
principal, que foi o ahandono dos interesses nacionaes, 
entre muilo embora essa medida no numero das do mi- 
nisterio do thesouro; era outra occasiao, esta nao e pro- 
pria, habiliiar-me-hao os proprios dados estalistieos 
para moslrar que todo esse augmenlo que S. Ex. disse 
triplicado, en nao sci se decuplado, naoexistiu. S. Ex. 
ha de me perduar, porque, para eu consenlir na de- 
ducgao que tirou dos dados que aproscnlou, era pre- 
cise que elles fossem de datas posleriores d sua me- 
dida ; emfim, i mister examina-los; e isto faria lam- 
bem S. Ex. de dados queeu olTereccsse ; nislo nao ba 
nenbuma oflensa. Eu nao examinci os dados; portanto 
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^so dizer qua o commercio de vinhos 
mi docuplou c muilo menos posso dizer quo tnphcaraO 

locnnkraS em consequencia do decreto n. 2,460. 
0U SWa Pma s6 tax a para os vinhos. Agora, se 
iUL ' 5 essa hypolhese, se fez elle, ja esse milagre. e 
fo nosso religioso devor altrihui-lo a circumstancias 

, i alaraes cu pelo menus inteuamenle eslranhas a 
JmedtdaT e a/se poderia dizer q«e, se nao fdra a 

medida o augmento seria maior, se as mesmas causas 

Cr oresMnte S. Ex. tomou tambem em considera 

»«—jfft 

S. fcx'cnlu'' -o nao disse qne elle eslava de- 

armamenlo nas maos dos . ' . . jaiuha per- 
dados estao desarmados: esta nao for a mm P 
gunta- ro em arte qne ainda que 

Jhest nao dizU: e no sen d.scurso, porem, tendo na- 
turalmenleretleclido urn pouco mais, disse que, se a per 
gunta fosse feita com yotafio do senado, enlao responde 

ora, ao menos isso.. 

macOes ao ^rno,^ mnda^ 

i^tUisou essa aUnbui^o do 

^rn^riS^u dis'so. quasi ^^1.0 go. 
verno' do nosso paiz tern foTca hasmnW para recusar s ^ 

^Ora^eflouvomro'queS. Ex. voltassc afnis um 
pouqu'inhu, P-d- =doJ 
paSC Cotf p to menrnJfmuu o senado c.ara- muilo, scnnorc., i Karante, ao menos ap- 
mcnlo menoscabado. Ainda mj ine gar ' .nforiua. parentemeule.o d.reuode, votary sevou , 

^ZS^q-domn scnador pcdir... isto nao 
vlS penal Uesponde-se-lhe com um cbasco... Nao 6 
assim, Sr. presidentu ? , , „ 0 .,0^,0 nresidenle 

a 
o.raxrers:?rXdiqd"«:eism 6. qur 

C0" 1 re nresidenle doeonsellio medi^sesse a r.izao via que 0 nobre p ■ clle inforraara, e se o se .ado 
porque, so o senado _ 'e osta. Uecerlo nao e a razao 
nao vowr elle nao dak 1 . ..Kimo do - ao niam- 
qne elle tinba dado do iar nao'devassar nussos 
feslarao esirangoro, nao lle"un la ' arllias le.nos 
arsenaes. nem fazer saber ao paiz quam ^ 
nos arsenaes; csta nao c a razao, porque, 1 
0 senado vole on deixe de votar, o easy c 0 mesmo, ba 
1Z conheeimcnlo, a mcsma denunc.a, por ass m 
dizer do eslado cm que estao os arsenaes, etc. Portanto, 

1 „rtde ser a razao da differenca? Isto nao fez S. hi. qUf'1l r do dizcr-nos, c, como 0 nao fez, deelaro quo nao 
■US™1 sua opiniao excentrica, para nao dtzer outra 
cousa. do conimercio dos vinbos disse ao 

havendo uma taxa unica para lodos, cntao disso S. Ex 
tcnbo aqm nos meus apontamenlos, entao 0 mesmo de 
ver se hia fazer relativamenla a oulros generos. Ora eu 

a nroprla de um mfnistro tie fmanfas. RazOes poderosas 
tasUficariao a differenca deimposlos relaUvamente aos 
vinbos ainda que nao a justiflquem de fdrma a gama^a res- 

todos os govern os contra a medida que igualava a taxa 
relalivamente aos vinhos. Quando se tratava all°^ ' 
rifa todos os governos representarao contra uma so ta , 

~r "r;.rs s's -r—f 
OS vinhos [tela sua proccdencia, e nao como 0 sao as ou- 

"T »" 

aualqnw alleracao que se faca sobre um genero de sua 
manufaclura comas mesmas razoes. E, se 0 governo im 
uerial assim procedesse, piocedia mal, e expunha 
reprezalias, vFolando por tal modo essa communbao com- 
mercijl que deve exislir enlre os povos cmlisados. 

n nnbre nresidenle do consclbo, Sr. presidenle, tem 
„m babito que na realidade colloca 0 senador que discute 
c mi elle em uma posicao bem falsa e dolorosa, ou pe 0 

psninbosa S Ex. imagina sem fat.los qualquor 

encao . Imagina outra? .Foiisloque Uveslescm vista.. 
(Vinda outra? « Este e 0 vosso fira. » Emfim suppde, af 
firma at« nue o orador com quern contende avancou tal i i<"Tn ! On corr.o c possivel disculir corn o ou tal l)r"P ^ 9 ForCa 0 senador, ou a nao disculir, ou 
h:::£ cm —tes p^O... r Obser- 
vacao e para lembrar ao senado um trecho do sen dis 
curso. Disse: « 0 Sr. senador pnn.apiou P-vaRcen- 
do-se da rivatidade dos dous povos. . Oia, V. Lx. e os 
nubres senadores recordao-se de algutna palavra mini a 
aue livesse por fim reviver rivalidades enlre 0 povo do 
Lsil e o povo de Portugal? Profen uma so P1^^11® 
tivesse isso por Cm? ou que pudesse ser uma allusaoa 
laes rivalidudes ? ICS nVUIluuuca 1 

0 Se. Souza Fhanco; - Nao do certo; eu nao ouvi. 
0 Sa. visconde de Jbqditinbonha : —Tratei sdmente 

dos interesses commerciaes do paiz, isto 6, permitta-ma 
v Ex que ainda repita, disse eu : «Sua Magestade o rei 

Brastl, reclamando daqueRe g sohrecarregados dc impos- 
veuos Pira °S fC" naqnelle reino? Porque se fez do grata 
lUS "p SI er (eito em rctdproco beneficio? Porque vos 0 quB'1^0" ^® 0 ,,efa Sobre os productos dc 
eSqUaIlefiabada agricuBura? » Eis 0 que disse. Onde 
^ a pxpres'sao, a allusao rclativaracnle a rivalidades? 
Este metbodo, senbores, de argumenlafao suffoca a dis- 
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cnssao. Nao sei se o nobre presidents do conselbo proce- 
deu assim para relirar a discussao do ponto em que a 
colloquei, e desembaracar-se dc observacoes que viva- 
mente opungiraoe a que nao encontrou resposta satisfa- 
clona; nao sei se elle o fez com oulro fim; se e habito, 
d habito do que e preciso cohibir-se. Mas sei, Sr. presi- 
dents, que um tal procedimenlo e o mais proprio para 
aterrar o adversario prudente,e que sabe alliar o ardor da 
discussao com a elevafao e dignidade da tribuna parla- 
mentar. 

Aproveito, Sr. presidente, a occasiao para agradecer 
ao nobre ministro dos negocios eslrangeiros a esperanca 
que nos deu relativamenle a melboramento desse estado 
de cousas commetciaes enlre o Brasil e Portugal. S. Ex. 
no-!o deu a entender.... S. Ex. perguntou : « Nao seria 
aquella medida dos vinhos um meio para chegarmos a 
algum accordo? » E' isto que agradeco a S. Ex. 

Desejarei muito, Sr. presidente, que o nobre ministro 
dos negocios eslrangeiros adquira essa gloria para sua 
administrafao. Portugal pode consuratr muito do nosso 
assucar, pdde consumir muito cafe, muita aguardente e 
muitos outros generos; no entanto nada disto se faz; 
nossas relacoes commerciaes estao muito diminuidas, ou 
quasi reduzidas a nada; e porque? Pela tal pocsta que 
S. Ex. o Sr. ministro dos negocios do tbesouro sabe  
Aquella ■potsia que tanto magoou o nobre presidente do 
conselbo  isto e, que os nossos ministros da fazenda 
teem sido ministros do tlicsoaro e nao ministros da 
fazenda— Sim: e esta poesia tao prejudicial, mas lao 
veridica— At)! mas liquem certos  estigraatisem-me 
embora corao quizerem : d.iqui em diante hei de constan- 
temente deciarar, emquanto os ministros da fazenda forem 
so ministros do tbesouro, que elles nao sao ministros da 
fazenda, para yer se os arranco desse estado lethargico 
em que estao, dessa rotina algida que raata o paiz, se os 
desperto a que sejao estadistas a este respeilo. E' pena, 
senhores, e pena, porque mais habilidade, raaior aclivi- 
dade, mais zelo pela causa publics, tambem nao; ludo 
nos deparou nelles a fortuna ... E nao querem ser mi- 
nistros da fazenda?... Querem forcosamente perder-se 
nessa rotina podrc? Porque nao hao de empregar esse 
zelo, essa illustragao, no desonvolrimenlo real da gran- 
deza do paiz, em desembaraear as fontes de riqueza pu- 
blics ? Sera mister, pois, que sejao forgados a isso, qner 
gostem, quer nao gostem? Fallo de consciencia, creto 
que os nao offendo nisto e domais 4 uma poesia ... 
Mas, seja poesia ou nao, hei de continuar nella  

Nao me satisfez tambem, Sr. presidente, a resposta 
dada pelo nobre presidente do conselbo relalivamenle ao 
modo como a secretaria da guerra ba de ser reformada 
ou reorganisada. Disseelle: • Nao respondo », porque? 
« Por duas razoes: la, porque essa disposigao passou 
na lei de fixagao de forgas de terra; era la que o Sr. se- 
nador deveria fallar; jtao fallou, prescreveu. • 

Oh I com effeito, Sr. presidente, o direilo deprescri- 
(iio, a fallar a verdade ... e bem achado! Prescreveul 
Nao posso fallar! Mas onde nao posso fallar? Na dis- 
cussao da lei do orgamentol Ob! Quem diria! A se- 
gunda razao : • E tambem nao respondo porque e negocio 
que esta ainda pendents de combinagao ministerial. • 
E qual ha de ser o resultado dessa combinagao? E, se 
nada sabieis, como reconhecestes a necessidade da refurma 
e pedistes a autorisagao? 

Senhores, se o parlamento, se o senado, eslivesse em 
outras circumstancias, a resposta que dava a tao impro- 
pria declaragao do honrado presidente do conselbo era : 
• Pois hern; tambem nao vos dou a autorisagao que 
pedis. • Senhores, sou velho no parlamento, e inge- 

nuamente dcclaro que nunca ouvi resposta tao dcscom- 
munal..., Mas emfim.... « Ja passou na lei de fixagao 
de forgas », diria o Sr. presidente do conselbo, e o se- 
nado responderia: « Bem; mas nao vos dou dinbeiro 
no orgamento para isso »; e passava uma emenda agora 
declarando que, qualquerque fosse a reforms feita pelo 
Sr. ministro da guerra, de conformtdade com a autorisa- 
gao da lei da fixagao dc forgas, ella nao seria posta em 
execngao sem ser primeiro approvada pelo corpo legis- 
latiyo. Assim responderia o senado a inaudila resposta 
do Sr. presidente do conselbo. Mas as circumstancias do 
senado sao taes que  Emfim nao foi salisfactoria a 
resposta dada pelo Sr. presidente do conselbo. 

Sr. presidente, digo a V. Ex. que deveras esta me 
parecendo que isto de camaras e umazombaria. Nao sei 
se e isto veihice em mim : pdde muito bem ser, porque 
em geral os velhos sao um pouco difliceis  

0 Sr. visconde de Sapucatiy ; — Uabugentos. 
0 Sa. visconde de Jequitinhonha; — rabu- 

genlos, diz V. Ex. muito bem. Rcalmenle esta me 
parecendo tudo isto uma bugiana, apenas uma val- 
vula de seguranga para os ministros que vem aqui 
graccjar comnosco ; e quanlo mais mogos na alta car- 
reira adrninistrativa mais altivos; fazem um alarido 
muito grande, e o povo esta crendoque nds discutimos os 
interesses do paiz, que sabemos ludo quanto o governo 
faz, que o governo nada faz que nao seja com consenti- 
menlo do senado e da camera dos deputados, o que, por- 
tanto, aquillo que o governo faz e o mclbor, e e o melhor 
por esse consentimento devidamento dado Mas per- 
gunta-se ao governo : • Que armamento existe nos arse- 
uaes ? » Obi.... 

« Admiro aid que o nobre senador faga uma pcrgunta 
desta ordem. . 

Quem o acredilaria ? 
Mas d uma verdade. Estou dcsanimadocomplctamento, 

seja nao estou pelo que respeita a sorle das inslituigoes 
juradas. 0 desprezodesanima, ou irrita o patriotismo.... 

Tenbo de senado dez annos, nao me recordo do que os 
ministros passados fossera assim.... E'verdade que nds 
devemos ir em progresso.... Sim, a nagao marcha.... e 
o progresso tambem d admissive! a este respeito  

Senhores, eu, porexemplo, que souinolfensivo, como 
V. Ex. sabe e presomia, nao tenbo ja coragem para fal- 
lar— Sao tantas as allusoes, tantos os cbascos, que eu, 
a fallar a verdade, devo cobibir-me; juizo lem quem nao 
falla  

Sr. presidente, aqui tem-se feito aos nobrcs senado- 
res muita iujustiga, que nao discutem, que nada dizem, 
contentao-se com o seu voto. Fazem elles muito bem.... 

0 Sn. Vasconcellos : — Apoiado. 
0 Sr. visconde de Jequitinhonha : —. .. principal- 

mente homens velhos, encanocidos noservigo pubIico,que 
contao muitos annos de vida parlamentar ; estes devem 
porvenlura cxpor-se a recebor maos tratos dos minis- 
tros da corda, com excepgao apenas deumououtro mi- 
nistro? Quando alias, pelo facto sd da posigao que occu- 
pa o ministro, dcve sempre presumir-se quo nella exista 
a prudencia, porque d condigao da forga o ser prudenle e 
generoso ? Os quo assim obrao fazem porvenlura grande 
idea de si ? Parece-me que suspeilao sempre do juizo dos 
outros... Sr. presidente,a vida do mundo lem-me feito sa- 
ber o seguinte : que muitos bomens so perdcm porque 
fazemdemasiado coneeito de si, e outros tambem se per- 
dem porque fazem muito poucoconceito de si. Nao devo 
ser nem uma cousanera outra, porque no primeiro caso, 



SESSAO EM 6 DE SETEMBRO DE 1860 
425 

vem o orgulho, vcm a plniaucia, vem a arroganm, quo 
incommoila aos oulros e a propna pe.soa ; e no omr 
caso vem as posifOM ImnuMes e pouco decentes. 0 
(jue 4 verdade e que a vida parlamentar esta sendo mu.P. 
o muito espinhosa, uao se podem mi tar os negouos pu 
blicos. 

E note mais V. Ex., outra cousa que havia de notar 
lioie no discursodo nobre president.- do consclho, quefui 
elle que atirou-rae para a opposicao.... Mas Pord"p'' 
para quo, senboreS ? Porque fiz duast-bserva^.^orque 
live a audacia do submelter ao jmzo de S. Ex. uma ou 
onira considerao^ol... ~ n c** 

Senhores, cm quo ba deconsis'ir a discussao (ao Sr. 
minhlro dcsnpgncios cslrangeirns), V. Ex. mm me dira 
cm quo? So V. Ex. me disser, p6dc contar que esforca.- 
me-bei por executar. Nao hei de alguma vez observar 
contra? 

0 Sr. M1NISTRO DOS NEGOCIOS ESTRANGE1R0S LOde 
obscrvar o que quizer, eslamos aqui para discutir. 

0 Sr. visconde de Jeqbit.nhonha Hei de fazer 
abmn.s reparos contra, e hei dealgumas vezes faze- os a 
favor ; mas porque se censura um ou outro ado segue-s 
ja quo seji- um inimigoflgadal? 

0 Sr. MIN1STR0 DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS1 .Ex. 
csta exagcrando ; nrio tern bavido da parte do Sr. prest- 
dento do conseiho intencao de offendera nenhum dos no- 
bres senadores. 

0 Sr. B. Manoel Pois nao t 
0 Sr. visconoe de Jequitinhonua ; - Beijo as maos 

doY.Ex. 
0 Sr. ministro dos negocios estrangeiros E o 

fine iulco Falla algumas vezes corn mais calor e cner- 
gia, sen? que comtudo tenba a monor intengao de offen- 
der a nirigucm. 

0 Sr. viscondb de Jequitinomia ; — Nao me re- 
cordo Sr. preltdenle, de alguma outra proposigao pro- 
fcrida polo nobre presidente do conseiho. A respeitoda- 
nuollas a que eu dcixar de responder uao flqueose- 
uado presumindo que cstou de acordo. Term.no aqui. 

0 SR. B- MANOEL;—Nao me fez a menor mossa o 
nue ba pouco disso o nobre ministro da fazenda, relati- 
vamonte a necessidade de votarmos quanto antes o orfa- 
meuto para evitar uma prorogsfao. Estamos hoje ab de 
setembro, a asscrabltia gcral abriu-se a 12 de ma.o, por- 
lanto temos sessao, polo menos, ale 11 deste mcz; mas, 
quando raesmo sppareca a duvida de que yamos lei tros 
.lias teriados, mis puderiamos, Salvando o dia de amanba, 
nue 6 diade fcsla nacional, anniversano da nossa eraan- 
cioacao polilica, aproveitar o sabbado c domirtgo; e 
dcsdo ia doclaro que,so o senado cm sua sabedona delxberar 
.mob iia sossSono sabbado e domingo, eu bei decom- 
parecer sem duvida alguma. Portanto, mio temos neces- 
sidade do prorogacao por causa do orfamento. 

Nao sei seha mais algum objeclo importante que o go- 
verno quer que passe uesta sessao; se nao ba, nao temos 
necessidade do prorogacao. Se nilo for votado bojo o or- 
camenlo, cerlamente o bade ser na scgunda-feira. 

Ora cu nao crcio fjue n6s possamos receiar uma pro- 
rncacio para tratar do negocios particulares. Y. Ex. den 
mra ordem do dia um objeclo importante; mas nao crcio 
line scia do Ud urgencta quo soja tao indispensavel que so 
deva VOtar nosta sessao: « apropos.cao da outra camara 
tl diva aos effeitos civis dos casamcntos das pessoas quo 
nao nrofessao a religiao cathohca apostolica romana. Pa- 
rccedue quo sem o menor inconveniente essa proposicao 

nudeficar adiada; e em maio proximo o senado so oceu- 
p-.ra com elta; portanto, repito, naovojo necessidade no- 
ntiuma de prorogacao. 

E mio sei porque o Sr. ministro da fazenda exigtu que 
uao fa assemos mais sobre o orcamenlo, o logo nos foi 
assustundo com uma prorogacao. Gertamenteque^o 
uoder moderador pn.rogasse as camaras, eu nao tena uu 
vida nenbuma de conlinuar a frequcntar 0 co^ 
ten ho feito ate agora, posto quo seja 
amis descje que seencerre a sessao,para poder ter algum 
descanso. 

Sr. presidente, eu commecarei por commumcar ao se- 
nado um boato de gnmde vulto, que esta correndo e que, 
e preciso que o diga, ouvi na casa aummembroda 
maioria. Quero explicacoes positivas a este rcspeito, e 
quero explicacocs por causa do paiz princ.palmente 

Diz-se que o govcrno, para aplainar certas difficoldades 
com uma das republieas do Praia, comprometteu-se a 
mandar algumas sommas, nao sei se do presente ou a litulo 
,1c emprestimo ; acxrescenta-se queos recctos de guerra vao 
desapparecendo, e por isso eertos preparativos que parece 
que se estavaofazendo, vao ter alguma lenudao. E nego- 
cio como Y. Ex. v6, de summa importancia, e sobre o 
qual peco esclarecimentos, pecoquo o governo diga : « U 
boato nao everdadeiro, o boato oiio 6 exacto.; ouenjap 
use das exnressocs quo se costuma usar cny taes cir 
cumstancias, se sao negocios pendentes que nao cor.vem 
publicar. 

0 Sr. presidente do conseuio ; — 0 boato o falso. 
0 Sr B. Manoel;—Aindabem. Pot consequencia, 

Sr. presidente, conlinuSo osmeus reeeiosde guerra, por 
nue nos estamos acoslumados a solver as noss.as dtfficu 
dades com algumas republieas do Praia mandalido-lhes 
dinhelro a litulo de emprestimo, e essa medida parec 
nue tem sido proficua, porque o que e verdade e que 
nos nao estamos em guerra coin eslas republieas. Se a 
medida 6 boa ou ma, nao e questao que eu deva de 
ventibir, Yisto que o Sr. presidente do consclho acaba 
de assevcrar que e falso o boato a que eu me reten. 

A"ora, Sr. presidente, ser-me-ba iicito perguntar em 
que estado, em que p6 cstao as nossas reUfOes com 
essas republieas? Se as nolicias que chdgarao uluma- 
mente sao verdadeiras, pareee que vao acabar as re a- 
coes diplomaticas entre o Rrasil e as republieas do 1 rata, 
e que abi u6s teremos consules, assira como essas repu- 

i blicas tcrao sdmente agonies consulates no Rrasil. Nao 
1 sei se isto e exacto ; mas o quo sci e o seguinte ; que os 

nossos agentes diplomaticos estao todos com licence, ja so 
sabe, percebendo os sous competentes ordenados, que nao 
sao tao maos; um.por exemplo, passou do para 

Buenos-ATres, e actualmenlo dizem quo esta em Monte- 
video ; outros ostao na cbrle, e isto me taz crer, pelo 
menos me faz presumir, quo com eiTeito as nossas relacues 
diolomaticas com o Paraguay, com a confederacao Argen- 
tina com Montevideo e com Buenos-Ayres nao estao no 
mdlior pe, porque essa prolongada ausencta dos nossos 
a-'entes diplomaticos faz-me acreditar quo ba algum 
niotivo ponderoso que obnga o 
va-los na cdrte os que ° r

menl a 

qUe TircT Ta "b gtd~ due Hies 
cumpre re^hRr So nlo ha um motivo ponderoso, o 
maior dos escandalos consent)r-sc que os nossos agentes 
diplomaticos andem de passeio, estejao na cbrle perce- 
bendo ordenados, e os nossos negocios enlr -gucs a inte- 
rinidades Me pareee que isto nao i decoroso, a nao 
haver como disse , algum motivo muito plausivel que 
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obriga o govcrno a nm lal procedimento; ja se ye que 
em um estarfo normal nao merer,ena approvacao, sena 
digno de censura. 

Desejava, porlanto, qne o nobre ministro dos negorios 
estrangeiros, se esta presente... Nao seise esl.i, seria bom 
que V. Ex. Ihe mandasse conimunicar que se esta tra- 
tando de um negocio relativo a sua reparlicao, purque 
rsto e grave, isto nao e questao de lana caprina; e, por- 
tanto, veja V. Ex. se esta na casa, porque quero ter com 
S. Ex. toda a attencao. 

0 Sr. pbesidexte:—Vou mandar ver. 
0 Sr. D. Makoei.:—Se elle estivcr na casa, ha deter, 

per certo, a bondade de vir ouvir-me, porque e muito 
attencioso e benevolo; nao digo o mesmo do seu collega, 
que tern a delicadeza de retiiar-se logo quo comeco a 
fallar. 

0 Sr. tresidente: — Ja sahiu. 
0 Sr. D. Manoel:—Bern, se sabtu foi cerlamenle por- 

que tinha necessidade derelirar-se. 
Eu, Sr. presidenle, vou continuando, porque talvez 

que, quando S. Ex. tiver conhecimento do que tenbo 
dito, na segunda-feira, possa dar-rae a resposta que julgar 
conveniente. 

Senhores, fal!ou-se na casa na re.particao da guerra , 
e cu (como V. Ex. tem observado) de proposito me te- 
nbo abslido de tomar parte nesla discussao, c cis a ra- 
zao; V. Ex. ha de recordar-se que eu disse nesta casa 
quo as relaroes pessoaes e a amizade linhao sobre mim 
uma grande tnfluencia ; pois bem, eu sou amigo do no- 
hro ministro da guerra, sou amigo do nobre general que 
esta a testa do quartel-general; mas devo dizer a V. Ex. 
com toda a franqueza que tenbo sentido de corarao lo- 
dasas occurrencias que teem havido ontre aquellas duas 
antoridades , e de que os jornaes teem dado noticia. 
A amizade que consagro a ambos me tolhe de ser mais 
explicito; mas accrescenlarei que, se a minba somnam- 
hula esta bem informada, a nova reforma da secrelaria 
da guerra, quanel-general, etc., esta prompta, nao ba 
mais nada a fazer, nao so espera scnao que seencerrem 
as camaras para ser pnblicada. Quiz a minba curiosi- 
dade saber isso, e disserao-me: « Tambem bouve um cu- 
noso (nao foi a minba somnambula) que me deu uma 
nocao geral dessa reforma, e asseverou-me que extinguia- 
se o logar de ajudante-general. » Nao sei ate que ponto 
isto 6 exacto; refiro estes boatos, e talvez que, se eslivesse 
presente o Sr. ministro da fazenda presidents do consc- 
!ho tiles fossem desmenlidos da mesma maneira, corao 
o foi ba pouco o boato relative ao empreslimo que se 
dizia (agora nao so devo dizer mais) ter stdo feito pelo 
nosso governo a uma das republicas do Praia. 

Senhores, o senado deve saber que eu fui opposto a 
esta creacao, e, jpezar das relacoes que tinha com o Sr. 
ministro da guerra de entao, nao concedi a autorisacao 
que S. Ex. pediu para reformat este ramo do service 
publico, posto que S. Ex. nao carecia do meu volo, por- 
que a antorisagao passou por uma grande roaioria nesta 
casa. E agora direi, em abono da verdade, que o nobre 
ministro da guerra de entao nao pdde ser censurado , 
nao pdde ser accusado por ter procedido como enlendcu 
mais conveniente, em virlude de uma autorisagao amplis- 
sima que Ihe deu a assemblea geral legislativa; rccaia 
a censura sobre a assemblea geral legislativa, e sirva isto 
para que ella nao continue na carreira precipitosa cm 
jue tem marcbado de annos a esta parte. .Mas que espe- 
ranga posso ter dJ que a assemblda geral arripie carreira, 
quando acabo dc ver votada em 21 discussao a proposta 

do orcamento da receita e despeza, cbeia das mais am- 
plas, das mais diclaturiaes autorisagSes, quejamais se 
teem comedido no paiz e fora delle? Nunca se viu o 
que este anno observamos, nunca, senhores, a assemblea 
geral deu autorisagOes tao amplas, tao extraordinarias, 
prinei))alnienle em que, senhores? Em maleria de im- 
poelos. Deu aquem, senhores? A um rainisterio que, 
digao o que quizerem, nao insprra nenhuma confianga, 
e urn ministerio fraco, sem prcsligio. 

Eu devo uma resposta ao Sr. presidenle do consclho, 
Quando fallei aqui em prestigio, senhores, nao live em 
vista senao o quo esta consagrado na lei fundamental, 
prestigio dado pelo talonto e pclas virtudes; nao me re- 
feri, como o Sr. presidenle do conselho disse na casa, a 
anslocracia de nascimenlo. Ora, senhores, fallar-se no 
Brasil, corn uma constiiuigao eminenlemente liberal, em 
prestigio vindo de nascimento era necessario nao ter nem 
senso cummum. E na constiiuigao ha este prestigio do 
nascimento? Puis uma constiiuigao tiio liberal, quodiz: 
« Sao admiltidos aos cargos publicos homens por seus 
talentos e virtudes», cxigiu para alguem a nobreza? 
0 unico logur em que se falla do nascimento & no artigo 
que trala da susccssao do tbruno. 

E' urn facto que eslavamos acoslumados a ver sempra 
a I'rento do gabrnele um honicm nolavel, quo deno- 
minei medalhao; mas prnventura esse rncdalhao era 
cbamarlo ao cargo de presidenle do conselho pelo seu 
nascimenlo? Nao seguramenle; era pelo prestigio do 
que gozava, polos seus talentos, saber, longa pralira, 
bons servrgos, e tambem porque em geral tinha grande 
numero de amigos nas casas do parlamento. 

Ora, tudo isto e obvio, mas approuve ao Sr. ministro 
da fazenda, para tornar-me odioso, fallar em prestigio 
de nascimenlo e inculcor quo eu tinha dito quo para 
presidenle do conselho s6 devia sor cbamado quem fosse 
nobre. E' prociso eslar om muito ma fe, para altribuir-so 
um tao estulto pensamenlo. Na propria Inglalerra, onde 
tem ainda grande prestigio o nascimento, porventura 
o condo Derby e cbamado para organisar um gabinete 
pelo seu nascimento? Nao, sao os seus grandes talentos,o 
saber, experiencia e relagoes que inlluem nesse ado. 
0 mesmo direi a lespeito do lord Palmerston, lord Job 
Uusse, que seguramente nao foi 1° ministro, e hojo 
e o 1° secrelario de estado dos negocios estrangeiros, 
por ser descendonte dos duques de Bedfort. 

Logo, para que vem o Sr. presideute do conselho 
langar-me em rosto uma cousa que eu nao podia dizer? 
Pois os medalbOes do conselho do estado occupao oalto 
emprego em que boje se acbao polo seu nascimento? 
nao forao os seus talentos? nao foi o seu saber? nao 
forao os seus servigos? nao forao mesmo, a rcspcito de 
alguns, as relagbes quo teem com o paiz official, quo 
levarao a coroa por muilos annos a s6 charaar para 
presidenle do conselho um conselbeiro de estado? Por 
ventura a corba, tao conslilucional quanta e possivel 
ser-se, attendcu ao nascimenlo p.ira collocar na alta po- 
sigao do cbefe do gabinete os differentes cidadaos que 
teem sido presidentes do conselho? Nao tem ella, senho- 
res, clevado ao primeiro cargo do estado pessoas que nao 
teem isso quo se cbama a anstocracia do nascimento? 
Logo, o Sr. presidenle do conselho nao quiz senao ferir- 
me, tornar-me odioso, nao direi tanto ao senado, mas 
ao paiz, prelendendo que eu bavia falladoaqui em aris- 
tocracia do nascimento. 

Prestigio I pots, senhores, pdde occupar-so no paiz 
o alto cargo do presiilcnle do conselho sem prestigio ? 
Mas esse prestigio devidoa que? Devido, como eu disse, 
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.OS lalonlos, is virtudes, aos services, a cofianca que 
a-, nnrfia e a «m apoio mais ou menos prova- 

srV. i"." 
nas casas do parlamento, a old no paiz real. 

F senhores, podera alguem pensar que, se ainda hoje 
a co'roa em sua alta sabedoria julgasse convementcmente 
chaniar para organisar o mimslerio um conselbe.ro de 
eslado digo, bavera alguem que dissesse que ^le era 
chain ado pela sua nobreza? Que bauahdade portanlo. i ^f^in n nresidente do conselho? pSS, que prot,ri - ^ P e|lio Ienlp05 , 

e,tq par'® q'^q p — ' Tt*. ?.T ' riipithi n(1 o com a valentia da verdade, e lal 

senado nesta scssao, explicar os raouvos da opposifao 

SSfeS! nem elle podia^sperar queo 
acornpanhassef porque minbas opinioes contra ellas erao 

^ Ormprc'cntretaiilo notarque, se combali as medidas, , ' . ' c„ minislros ate porquo tmha ma is puz de I'"'" 0'(!S
S"om™ dos, e atnizade com dous. Mas, 

l ip me fez as mais horrivois iraicOes. no negocio das lote- 

meud6ver, domeu decoro, da minha bonra. separar-me 

n'briz Cn^o)aachouC'um^Bold5o,"enc'ontrou um pequeno 
vulto, quo, a semelhanca de David, atrrou a sua pedra e 
accommeiteu o giganle. 

nisterio adoptou todas as medidas proposlas pelo gabr- 
nete transacto, e contra as quaes eu me bavia declarado 
com aniicipacao; elle deviaestai certo de que nao podena 
ter a minha dedicacao, nem apoio; todavia, cu nao 
e.qtava deliberado a fazer-lhe opposicao forte, e assim 
deliberirao tambem os meus amigos, como mats de uma 
vez lenho duo. 

Sr. presidenle, era uma das ultimas sessocs eu tinha 
ouvido mat uma historieta de um rei que nao era nobre, 
a respeiio de um idolo formado do metal do vaso de que 
se servia o rei e seus hospedes.... Parece incnvel que um 
'senador, presidenle do conselbo do mtnistros, levasse tao 
longe o cynismo, conlando uma historit quo encheu, 
nao de indignifao e de rarva, seniio de nojo e asco a todos 
os que a ouvirao e lerao. 0 Correto Mcrcanlil de hoje 
traz a dila bisloria, e o paiz licara sabendo se eu tinha 
razao quando disse quo i de mister que a testa do goyerno 
estejao homens com juizo. E quern refere laes histona.s 
nesta casa tern juizo"? 

Ouando acabci de ler o trecho do discurso do Sr. mi- 
nistro da fazenda, em quo vem a bistoria do vaso.... 
disse immediatamente comigo: - Quando a frenledagover- 
nacao do eslado estao bomens como Angelo Moniz da 
Silva Ferraz, pdde-se afoulamonlc repelir as seguintes pa- 
lavras de Seneca: Pericre,mores, jus,decus,pietas, fides, 
el qui redire nescil, cum peril, pudor. 

Perecerao os costumes, o direito, a bonra, a piedadc 
a fa e o pudor, que uma vez perdido nunca mais se re- 
cupera. 

Senhores, tenho sottrido muito; mas tambem tenbo 
repeilido! 0 Sr. presidenle do conselbo tom-se esque- 
cido do logar que occupa, procurnndo raolestar-mc poi 
todas as maneiras, ja nos seus discursos, ja nos seus apar- 
tes ia nas suas conversacoes, ja retirando-se da casa 
quando comeco a tallar, etc., etc.; mas nao o lent fetto 
impunemente. Agora resta-mc pedir comas maospos- 
tas a Divina Provideneia que livre a terra de Santa 

! Cruz do opprobrio por que esta passando. E, porque e . . i  rlr.trrv /./.rtiinnnr n fldtlSTEir ministro da fazenda profenu o ' tr" bo^'u nao devo continuar a fatigar 

Vnnnosicuo Ihe nao fizesse a mais crua guerra. E saiba um dos pSa|mos de Da\id. a oppuMv^  mirrr,Aa on Sr. ministro da fa~ , . . , a, opposicao "je u^ ^■'^ade ao Sr."ministro da fa- 

zenda por alguns annos nem nos comprime-.tamos; c zonda, por a fc , 3 cr.Xo de mcra corlozta, a ponlo 
depots as j V0J, que me procurou foi quando se 

**. : *■ . 

efiqueBu sa'a tomar o ineu chapio, S. Ex. teve a bon- eu aquci'a .a ^ senador, sou muito grato a 

V Ex pela maneira como me tralou. . Ao que respond, 
que erii essc o meu dever. E de certo, senhores, parque, 
eu disse nesta casa, em outra occastao, algnma V 
que ppderiao ser menos Jisongeiras ao Sr. mm s 
imperio, niio liz mais do que manifestar os meus senlt 
menlos a respeito de dous discursos profendos por 
S Ex. na outra camara. Porlanto, toembavidoaquialgumasscenasdesagradaveis 
sdmentc entre mim e o Sr. presidenle do con-el ho ; mas, 
qijanto aos outros Srs. mtnistros, o senado for testemunha 
icular do modo como me portet com ellcs, a ponto que 
fmao osprimciros a reeonhecer que com efferto as mtnhas 
uuestOes erao unicamcntc com o cbefo do gabtnele. 

lAs Si presidenle, as razCes pelas quaes me colloquei 
cm' opposicao: nao live outro remedto desde que o mr- 

Vidi impium super exaltaiam, el elevalum sicut 
cedros Libani. , . 

Et transivi, el ecce non eral; e( quaesivi cum, el non 
est imenlus lociis ejus, 

Eis a traduccaado uosso douto palricio, o fiuado pa- 

Vi o impio avullar, e como os ccdros 
Do Libano elovar a altiva fronlc : 
Passei, ja nao o vi; busquei, perdtoa 

Esieve dello a memoria. 

Dada a bora, o Sr. presidenle declarou adiada a dis- 
enssao, e deu para ordemdo diada seguinte sessao: 

Continuafao da discussao adiada ; 
2^ discussao da indicacao do Sr- F"reira PenM sobre 

a publicacao dos trabalhos do senado na scssao ibbl, 
p discussao do parecer da commissao da mesa sobre 

a licenca pedida pelo official da secrelana do senado 
Andre Antonio de Araujo Lima ; 

E as outras materias ja designadas, accrescendo . 
la e 2a discussao das propostjues da camara dos depu- 
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iados; la, autorisando o govorno para aposentar, com o 
ordenado correspomieute aos vem-imentus que percebe, o 
cirurgiao encarregado da enfermaria de marinha da pro- 
vincia de Pernarnbuco Joaquiiu JostS Alves de Albu- 
querque ;e 31,autorisando o governo para mandarpagar a 
Frederico Sauer Broun o ordenado correspondente a 
congrua qua percebem os parochos do imperio. 

Levantou-se a sessao as 3 boras c 20 minutos da tarde. 

84a sessao 

EM 10 DE SETEMBRO DE 1860. 

FEESSDENCIA DO SR. MA NOEL IGNACIO CAVALCANTI DE 
LACEKDA. 

Suumario. — Ordem do dia. Orfamento da despeza 
e receita geial do imperio. Appruvagao. — Publi- 
cagao dos debates do senado Discursos dos Srs. 
Dantas, Ferrctra Penna, visconde de Abaetd, D. Ma- 
noel, Jobim, Vasconcellos, Silvoira da Wotta, Car- 
neiro de Campos e marquez de Olinda. Approvagao.— 
Lolsria para a fundigao do vidros dosta cidade. Dis- 
curso do Sr. D. Manoel. A discustao fica encerra la. 
A's 10 boras e 50 minutos da manha o Sr. presidente 

abriu a sessao, estando presenles 33 Srs. senadores. 
Lida a acta da anterior, foi approvada. 
Nao houve expediente. 
O Sa. visconde de Maranguape participou quo a de- 

putagSo encarregada do felicitar a Sua Magestade o Im- 
perador no dia 7 de setembro, anniversario da indepen- 
dencia do Brasil, bavia desempenhado sua missao, e que 
elle, como orador da dita deputagao, recitara na pre- 
senga do mesmo augusto senbor o seguinto 

Discurso. 

"Senhor! —0 logar qneo Brasil occupa entre as na~ 
goes civilisadas, a estabilidado e forga das suas institui- 
goes politicas, a sua crescente prosperidade, tudo partiu 
desse brado portentoso quo o cxcelso pai de Vossa Ma- 
gestade Imperial soltou Jo alto do Ypiranga. — Inde- 
pendencia ou mortel exclamou o grande principe, e o 
Brasil todo, repolindo cstas memoraveis palavras, por 
ellas so consliudu para sempro uma uagao livre, forte e 
independenie. Era o future rei de Portugal quern pela 
separagao dos dous estados rosolvia o problema de uma 
revolugao, cujas consequencias ainda boje podiao ser bem 
funeslas so nao ffira esse ado daquolla grande alma, da- 
quelle raagnanimo curagao. 

« Todasasnagoes o applaudiriio.ea mai patria, ronun- 
ciando a uma lula inulil e desastrosa, nao lardou em fir- 
mar, polo rooonbocimento da nossa emaucipagao, as re- 
lagoes de amizade e docommurn intoressc quo raiito con- 
vinha eslreitar entre dous povos pareules. 

« Asstm obra a Divina Providencia quando quer pro- 
teger um povo, quando lite apraz turna-lo feliz e podo- 
roso. 

• E'oanniversario deste t:io glorioso acontecimenlo 
que o Brasil hoje celebra e festeja, e o senado nao podo 
melhor manifostar a parte que Ionia em tao grande rego- 
zijo nacional senao poranto o tbrono onde se assonta o 
lilho querido do Brasil, nosso adorado soberano, » 

Ao que Sua Magestade o Imperador sc dignou do dar 
a seguinto 

Jtesposta. 

« Clieio de jubilo, reccbo as congratulagoes do senado 
pelo anniversario do dia mais glorioso da nagao brasi- 
leira. » 

O Sr. presidents deciarou que a rosposta de Sua Ma- 
gestade o Imperador era reeebida com muito especial 
agrado. 

O Sr. 2° secretario fez a leitura dos decretos da as- 
semblea geral que fixao as forgas de terra e mar para 
o anno Gnanceiro do 1861 a 1862. 

Ficou sobre a mesa para ser examinada e approvada 
a follia do subsidio vencido pelos Srs. senadores no l" 
mez da presento sessao. 

Gomparecerao no decurso da sessao mais 9 Srs. se- 
nadores. 

ORDEM DO DIA. 

ORftAMENTO DA DESPEZA E RECEITA GERAL DO IMPERIO. 

Continuou a S" disenssao, adiada pela bora na sessito 
antecedcnte, da proposta do porter execulivo fixando a 

despeza e orgando a receita garal do imperio para o exer- 
cicio de 1861 a 1862, com as emendas da camara dos 
deputados. 

Dada per ftnda a 3a discussao, foi approvada a pro- 
posta convertida em prcflecto de lei, com todas as emen- 
das, e remettida a cornmissao de redacgao, para collocar 
as mesmas emendas nos seus respectivos logares. 

PUBLTGAgAO DOS DEBATES DO SENADO. 

Enlrou em 2a discussSo a indicagao do Sr. Ferreira 
Penna, propondo quo a mesa seja autorisada para con- 
tratar a publicagao dos Irabalhos do senado na sessao 
de 1861. 

O Sr. Dantas : —Pego a palavra. 
O SR. PRESIDENTE : - Antes de dar a palavra no 

Sr. senador devo observar ao senado que e eonvenienle 
deflnir se a indicagao e facultativaou imperaliva; porque, 
so 6 facultativa, como me paroce quee, pois toda a aulo- 
risagao importa a faculdade de fazer ou de deixar dc 
fazer alguma eousa, ou solemnomente declaro, pela parte 
que me toca, quo nao estou resolvido a contratar com 
ninguem a publicagao dos trabalbos do senado  

O Sr. Joimi; — Sou da mesma opiniao. 
O Sr. Vallasqdes;—E eu tambem. 
O Sr. presidente :— porque, alem de grande dis- 

pendio, nao vejo entre mis elcmcnlos para o perfeito 
desempenho de semelbanla servigo. Sc e, puriim, impe- 
raliva, entao obedecerei; mas cm todo o caso deve ficar 
isto liquido, por serem alguns senhores da mesa lambent 
da minba opiniao. 

Os Srs. Jobim ij Vallasques: — Apoiado. 
O Sr. presidente:—Tern, pois, a palavra o Sr. 

Dantas. 
O SR. DANTAS:-Ha uma indicagao na mesa para 

que ella fique autorisada a contratar com o Jornal do 
Commercio a publicagao dos trabalbos da casa. 

O Sr. D. Manoel : — Nao e com o Jornal do Com- 
mercio', d com quern melbores condigoes oOfcreccr. 

O Sr.. Dantas: — Nao sci se o Sr. presidente disse.... 
0 Sr. presidente : —O que cu disse foi que, sc a 



SESSlO EM 10 OE SETEMBRO DE 18G0 429 

indlcac^o era mer&menlP farnltaliva, en e alguns senlio- 
re-- da mesa nao estavamus di-paskis a contra tar cum m - 
ffuem a pnldicatao dos Ir-haUios d. sen ad..; e s. era 
imperaliva, enlao oBedeceriainos, mas que julgava m- 
dispetisavel que licasse istu liquido. 

0 Sc. D. Manobl ; — Nao 6 esse do certo o Cm da 
indicauao, como logo mostrarei. 

0 Sr. Bias de Cabvalho ; — Apniado. 
0 Sr. D. MaNJEL : — A autorisacSo & sol.re as con- 

difgos do contra to, mas que a mesa dove conlraUir nao 
ha duvida nenliuma. 

0 Sn. Dantas; — Aclio que impnrla saber se a in- 
dicacao i1 imperiitiva ou facullaliva ; mas ereio que nos 
outros annos a rnesa tem si lo a ilori ada dessa maueira. 

0 Sr. 1). Manobl : — Con*l»nt»m«nU»; o que a casa 
quer 6 que liaja (lulilica^au dos sens traballius. 

0 Sr. Bant as : — Desde qne a casa deposita loda a 
eonfiaiica na mesa, nao se_i a quo vein cssa dilterema do 
gor imperaliva ou facullaliva a iudicacao. 

0 Sr. presidente; — H dei os m. tivos. 
0 SR.FEKliliHU I'KNNA: A principal otijecfaoque 

se piide iqqiftr an coutr. to, que a minlia ind CafRO lent 
pur Cm autorisar, consislena despcza que dever.. recaliir 
sobre o tuesuuro, desi«iz.i que reronbeeo miu s"r poueo 
consideravel. Comquaulo, por m, me iiilctfe     
a ser . ontado enlre aquelles meu.brus da casa que ile or- 
diuario mais prucmao poupar os dinbeiros publieos, de- 
elaro quo nao podena admillir a ecouomia que uesla 
casa se prelemle-se f.aev nao mandando puldi.ar os nossus 
debates,puPqnB estuu convimcido de qimdahi resullanau, 
aldm lie nulros inconvenienles, nao pequ na qliebra da 
forca moral do senado. (opmndns.) Tao obvio me pa- 
rece isto qne jnlgn escusado along'ar-rae em considera- 
fOes para pic fi.ra de duvida,nan sd a fonveiiien ia, mas 
tanibom a necessidade dessa publicscao. {Apoiudos ) 

Offereeendo a minlia iudicacao nos lermos cm que se 
acba concebiila, isto d, como uma anlorisacao, quiz 
deixar a mesa a ma'ior amplitude..., 

0 Sn. B. Manobl : — Quiz deixar-Ihe toda a liber- 
dado para fazer o contrato mat; conveniente. 

0 Sr. presidente ; — Faittir ou deixar de fazer ? 

0 Sr. D. Mangel : — Nunca doixar de fazer. 
0 Sn. Dantas; — Apoiado. 
0 Sr. FerrEira Penna : — .... mas niio para deixar 

absolulameiite de fazer o conlrato, porque pare eu-me 
que appruvada a iudicacao, Ceana entembdo que o se- 
nado queria a publuacao dos debates. (Apoiados.) To 
davia. utteiidendu a declaraiao que acaba de fazer o 
Sr. presidente, proeurarei remover a duvida, drclarando 
por uma emenda que a mesa flea encarregada de con- 
tralar. 

0 Sr. presidente ; —E' melhordizer—a mesa con' 
tralara. 

0 Sr. Ferreira Penna : — Nan dpsejo usar de termos 
lao imperativos; proeurarei conseguir o Cm que lenbo 
em vistas guardando a defcrenoia c.evida a mesa e dei- 
xando-lbe toda a liberdade neoessaria para estipular as 
con1)lines do contralo. 

0 Sr. D. Manobl; — Mande a emenda ; mande p6r 
oautela. 

Veiu enlao a mesa a seguinte: 
Emenda' 

« Em vrz das palavras—autorisada para conlratar, 
diga-sc —en arregada decoiilrata-.—Fcrmro Penna. . 

Fui apoiada, e enlrou (■onjunctamrnle em discussao. 
0 Sit. V1SGONDE DE AUAETE; — Direi mnito 

pnin o a este respidln. Esmu resolvidn a volar pela indl- 
r .cao apri'srnl nla pdo nobre srnador pda piovii na do 
Amazi.nas, p rque ells aumrisa a rnesa a lontralar a pu- 
bli.-.cfm dos nossus in balbns; let como lorti de du- 
vida que e uma faciildade comedida a mesa para ella 
conlratar nu d ixai de conlratar com qncin Hie parecer, 
segiiodo as condicOcs que fi.rein apreseutadas. I.nmo, 
poreni a emenda que fui maiiil da a mesa turna impe- 
raliva essa delegacao, isto 6. diz que a mesa i olingada 
a con In. tar— 

0 Sr. Ferreira Penna ;—E encarregada de, contra tar. 
0 Sr. visconde he Acaete: — —digo que parece-me 

illogu-a uma tal emenda. 
Eu pergnntarei an nobresenador quernandou a emen- 

da a mesa se, quaesquer que sejan as con icOes offereci- 
das pt-los enqiiezarios para a publtcacan dos Iraliallms. a 
mesa fna obrigada a areiiar eslas condiciies; pareie-me 
que isto ser.a un. absurd... Ora. se isto e assirn, como d 
,, (. SH ha de deteio. ioar a mesa que. nao obslanle serem 
niuilii desvantajosas as conditoes que se ollerecao. loda- 
via seja a mesa coiistrangida a asslgnar o eonlrato? A fa- 
col.hole de conlratar ou nao conlratar me paicoe nma 
condi.ao e.ssciTcial. e. |jor isso cnlcndo que a iiidira«ao i 
que deveser approvada. 

K;io foi, pnri'iii, principalmente por este molivo que 
cu pedi a palavra, fui porque a mesa dedarou pelo or- 
gan de sen presidente, que, se niio fosse imperaliva a de- 
h gacan para cnntralar, nao eoiitrataria a pnhlicaiao dos 
trabathns. En pe(;o licenca a mesa pal a obseivar que 
ella nao pmlia f c/.er uma tal dixlara?ai). Em que e que 
se funds esla declaraiao? Bir-sp-ha que nan ha empre- 
zano neniiuin coin os luetlis de publicar rpgu anncnte OS 
nossos trab. lb >s? A mesa nao o piide dizer. 

Alem disst eu poucas vezes tenliu latiailo no senado , 
mas essas poucas vezes que falfei fora.n os meus drsiur— 
sos Uu bem tornados pe'os ladiygraphos do Correio 
Mereanlil qne de.vo dar tesleinunhu ao senado de que 
recoiiheii qne u trabaibo era flinito bem feito. NSo digo 
que fosse peifeilo, mas assevero que poucas erao as cur- 
re. (,oes que tinlia a fazer nos drscursos qne evan tornados. 
Enlretaiitn, pela declaracao feita pela mesa pide suppiir- 
se que se emitte umjuizu muito destavuravel a respeito 
das pessoas [ler'encenles ao jornal da casa que se encar- 
rrgiiiao da pul licacSo dos nossos trabalhos; e como eu 
enteinlo que eslejuizo e iujusto, julguei que era do men 
dever fazer esia declaracao ao senado. 

Isto, purSni, nao quer dizer que a mesa contra te ne- 
cessanaineuie mm o Cm-mo Mereanlil; p.ide conlratar 
com o Currtio Mereanlil, piide conlratar com qualquer 
dos outros j.Tn .es que entenda que terihao os mifios ne- 
ressarins pan desempenhar este trababio. Mas acho pre- 
cipitado, pelo menos, u juizo emitlido pela mesa de que 
nao ba de cqi tratar com nenliuma das emprezas que se 
ni.ssao encarregar de-le trabuliio. 

Depors, perdoe a mesa qne Ihediga que ella conlratou 
ha annos com o Correio Mereanlil., e nao sei se com ou- 
tra empreza, quandn nan eslava bem inftrmado de que 
os jnrnaes tirdiao enlao tmlos os meins necessarios para 
fazer uma boa e regular poblica?ao do? nossos trabalhos. 

108 
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No primeiro anno essa publicacao nao foi bom feita, 
tod us nds saberaos disto, enlreianto a mesa n:io teve du- 
vida em assignar o cuntratu; p;.is agt>ra e que nao sd 
elJa tern duvida. mas tem convi- gao de que nao prde* 
mais "ontratar com a emprez i que so en arreguu dos nos 
sos trabalhos, qua' du e^a enrpreza. na minha ojnniao 
tem cumpndo satisfjctoriamente os sous deveres? Acho 
que isto nao deve ser adnnttido. 

Eu notei que a publicacao dos nossos trabalhos era as 
vezes demurada. (beio rjue polo contr.ito a empreza de- 
vla publiear os discursus que se profenao no senado com 
o inlervallode ires dias, at» niais; enlreianto alguns dis- 
cursos houve que so publicarao miiiio dppois. Al.is, pf^r- 
gunto eu, tie quern era a - ulpa? Se era daempn za, eu 
tena direrio a arguir a mesa de nao ler f.-ito o que man- 
da o contralo, isto e. de nao ter imposto as mullas a q e 
a emprez. i dovia bear suje.iia por falta de. cu in prim en to 
dessa condiyao; mas, se a mesa nao fez effeciiva esla 
condipao, e ponjue a fulpa, devo assim acreditar, na > 
era da empreza. 

Senhon s, eu nao desejo alougar-me ; pedi a palavra 
para re' lamar contra uma ieclaragau que nao me pare- 
ceu por forma aljruma justa. 

Sr. Sodza Kamos :—Apoiado. 
0 Sr. visconde de Abaete : Terminarei dizendo 

que Voto pel» mdicaga > do nub re. senador pela pruTiiieiu 
do Amazonas que da a mesa a faculdade d-* centra tar ou 
de nao contratar; e nao voto pela eu.enda, porqueobri- 
gan io a mesa a fazer oeonlrato piide sujeila la a Cundi 
Coes que sejao desvantajosas. Esla 6 a minba opiniao. 

0 SR. D. AJANOEL —Desde que V. Ex., Sr. presi- 
dente, declarou em turn calbegorieu que nao conlralava 
a publiiagao dos trabalnos do senado, visto com > en - 
tendia que. a indicacao era, nao impurativa, mas facul- 
taiiva, inuito born procedeu o n -bro senador pela pro 
vincia do Aho-Amazonas, aulor da indicacao. em man- 
dar a ernenda que ha pouco foi lida. Qual era a con- 
clusao das paiavras do V. Ex.? Se ellas est.tvau de 
accordo coin a opmiao dos seuboros da mesa, coino eu 
deduzi de uma de laragao que ouvi a urn dus Srs. secre- 
tarios, a conclusao era que o senado nao linha no anno 
seguinte uin jornal que publicasse os seus traballios. A 
razao e cl.ra, V. Ex. anuouciou que nao conlratava 
porque entendia quo o senado nao obngava a isso a mesa, 
mas aponas the dava a faculdade de contratar ou nao 
contratar. 

Senbores, eu concordo com o nobre autor da indica- 
cao em que ella tern por fim que se continue a ter um 
jornal que publique os debates desta casa.... 

0 Sr. Ferreira Penna: — Ado anno p^ssado foi 
nos mesmos termos. 

0 Sr. D. Mangel: — Eu la ia, estou bem certo disso. 
Alas ao mesmo tempo a indicacao quiz Oar a mesa uma 
grande amphlirte a respeito da rn rneira do fazer o con 
trato Porfanlo, no meu modo de pensar a indicacao im- 
puuba a obrigac-io de contratar os trabalhos do senado. 
mas a indicacao dizia a mesa: « (b»ntratai cum quem mo 
Ihor o fizer e com melhores cundicOes.'* Aqui equehouve 
o arbitrio am| lo dado a mesa. 

0 n.-bre senador pola provincia do AIlo-Amazonas 
acaba do dizor uma cou>a quo eu ia repclir, e e quo 
a indicacao do anno passado foiconobidi nos niesiuu> 
termos om (jue esta a a lual, e r u nao ouvi da cadeira 
essa duvida. antes vi quo. p^ ucos itas di p us lie encer- 
rada a assemblea ger.il, o Sr. prosidenlo imm iou convi- 
dar por annuncios as pessoas que eslivessem nas cir- 

cumstancias de publiear os trabalhos do senado; essas 
pessoas appareierao,e rids soubemos que o Sr. presidente 
fez o contralo com os proprietarios do Correio Mfrcan- 
til. Ora, podemus queixarmos-nos de que os emjrreza- 
rios do C' rreio Mcrcnvlil nao salisfizerao as condiQoes 
a que se sujeitarao ? Eu nao me qucixo, senbores, pelo 
contrario, louvu o zelo c on que os emprezarios do Cor- 
reio Mercaniil prucuravao desemperibar os seus deveres. 
Sonhorcs, eu sou pur ceitu um dos senadores que nrais 
fallarao, ee veniado quo a publicacao dos meus dis- 
cursos algumas vezes b.i demoradu, mas o foi por minha 
causa. 

Fajlandolodososdias ou quasi todos os dias, nao podia 
ter a currecgao em dm e alrazei-me por lal maneira que 
ainda lenbo em casa sele discursos,e um de (juatroboras, 
que nao lenbo pi.dido cor jgir. e e provavel que os nao 
curriga, e pur conscijuencia nao sejao publicados. Por- 
lento, se Im culpu, declaiu ao senado que e minba e nao 
dos emprezarios do ilorrvio Mcrcniitil. Nao me juslifico, 
porque o senado nao me p6 :e obrigar a dar a razao pela 
quai nao tenlio publitado os meus discursos; nemose- 
iiado tem esse diivitu, nem eu es>a obrigacao, e portanlo 
nao me justifi o (ajxrindo); liz o que enlendi, o quo 
bem me pareceu, na^ duu salisfacao nenbuma ; o que 
ac.'ibu de dizer, nao e como salisfacao ao senado, e para 
que se nao oiga que a culpa recabe sobre os emprezarios. 

Portanlo, Sr. presiiiente, enlendo que, visto quo 
V. Ex. declarou que nao cu tralava us trabalhos du se- 
nadu corn pesssoa .ilguma, deve-se appt'uvar a enienda 
mandada p- lo uubre aulor da indicacao, a qual impoo 
a V. Ex. ou antes <i mesa a obrigacao de fazer o 
con la to. 

Alas, senbores, uma duvida seoffereceu e e a seguinte: 
bade secuntratar necessariamenle. sejao quaes forem as 
eomlicoes ? I.sto nao e duvida seria. Supponlia o senado 
quo V. Ex. faziao que lez o anno passado, ruandava 
annunciar que as pessoas que eslivessem babililadas 
para contratar os iiabalbos do senado se dingissern a 
V. Ex., e supponbuiiius que erao tao exlravugantes as 
propostas, 'por exemplb, supponb.imos que se pedia 
10:000# ou 12:000> por mez, porvenlura haalgum lio- 
mem desenso comu.um qnediga que esta indn acao obri- 
gava o Sr. presiiiente a contratar deste modo os trabalhos 
do senado? 

Emende-se, senbores, contratar com condigoes ra- 
zoaveis. 

0 Sr. Ferreira Penna:—Apoiado. 
0 Sr. D. AIanoel: — Mas querem ainda p6r uma 

hmilacao? Pois rnandem uma emenda dizendo que nao 
se excedera aquautia de t.inio (opoiodns) ; querem essa 
lirmtai.au I Eu nao a quero, ponjue confio ua mesa inteira- 
menle, e contio tan to no bom sensu deila que cslou con- 
vencuJu que nao hao de ajij>arecer essas propostas exlra- 
vagan'es, eque se apparecessun a mesa as desprezaria o 
n > anno futuru diiia ao senado: <• N >o pude sali>fazer o 
en argu de que me im umbi^les, porque apparei erao pro- 
postas tao extravagant s que enleiidi que era do meu 
dever nao as a"eiiar, e pitrianto naufiz o 'onlrato.» Ora, 
senbores, ha vena algum loernbro d >ta casa que nao 
approvasse uma de)iJ)eracao tao sensala, tao aceit-ula? 
(Apoiados ) Pois, sea In.res, podia o senado imjjur a sua 
commissao de mesa a ub igacaode conlralar a pnbli agao 
dos trabalhos fosse qual fosse o pietfO? Isto repugna 
ao bum senso. 

Nciutenbo. portanlo, duvida nenbuma deapprovar a 
indicacao cum a • rnenda, e appruvo a emenda por causa 
du Sr. presidente do senado  
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0 Sr. Feiu.eitia Pexna • — Apniado. 
0 Sn p. M*KOBt: - .... pwiuc jii sabemos como 

S Ex enlRridea imlicacJo, c Kmb-ui jn sabemos que 
s' Ex. nao fara coptralo algiim para ciue us nussos tralia- 
Ihos sejao publicados. 

Sera nurventura necessario alonfjar-me para xnos- 
irar a nroessidadu da publicafao dos nussos Irahalhos ? 
Nao isti) se cotr.prrbeudo a pru.iaira visla. _0 qur e, 
senllore.s, urn corpo delibrranln win pnldicacao da 
Xlhus? Como u quo o paiz ha de aju.rar da n.anoi.a conioossenanu.uddar.osruuq.rofflseun.andato.soelonao 

nrt,],. it,- mua nalavraduquo so diz nusenadu brasilnru? L 
Jeiwus senhores, soria dccento que a camara lempuraiia 
nublir'asse OS seus trabalbos, fazmdo nma despeza naO |m- 
lena o que o senado ..So 8«KUisse nest;, pa.ten exemplo 
do "utru ra.uo do poder legisla.ivo? A .nenos que o se- 
nado nan queira camaras como sao hojeas francex.s. 

Mas devo dedarar ao senado que riem se p6 .e di 
zer lanlo actualmeute; as     fvancezas agmaes- 
?ao uublicaud" i-dos us seas debates e quasi pur extenso. 
Eu lenho US Umiloret, us qnaes irazem os debates que 
feen vido eu, ambasas rau.aras pur oeoas.aodo ultm.u 
iTa'adu efde.bradu eutrea Eraneae alugb.terra; e, senl.o- 
res (. furga confessar, teom-se puhlicado debates qua ala- 
eao' furlissimamente o guverno, purque oradures se teem 
levanlado para   baler esse tralado como om.uuso a 
Franca e teem feilo ao governo as mais acres censuras. 

Mas punliamos do pane, este inoiden.e, e imUlemus o 
exemplu dessa narao model,, que nao permute que ne- 
X palavra de sens oradures deixe de ser cunhec.da 
do pair in eiru. e poucas boras depuis que us d.scursos 
sao pruferidos em arabas as rasas do parlamento. Ja o 
senado sabe que fall,, da Ingbuerra. 

Voto, port an to, pela indicacao com a emenda. 
0 SR. JOHIM prununeiou urn Jiscurso que sera cn- 

conlradu no appendice. 
0 SR VASCONCELLOS -.-Sr. president, fui preve- 

nido em grand® parte pelo hunradu sena.lor pela prov.n- 
ciade Minas-Geraes. iNau concur,lo, purem, como iy. hx. 
nnando nreteud , que o senado adupte antes a ind.eacitodu 
r nuhre anilU senador pela prov.n ia do Anrnzunas, 
do que a emenda pur elle ha puucu olTerec.da. Aa„ po 
di-t oruceder duvida alguma, nem eu a tana em dar o 
tuCu. a iudieaca,. tal qu.. se aeha re,hg,da, se V Ex. 
com luuvavel franqueza nao houvesse declara-h. que pas- 
sando a indicacao em lermus facultalivos, eslava , el.be- 
rado a nau conlratar com empreza atguma a publicacao 
dos nossus trabalbos, purque nau julgavaqu.-.a du Goneto 
Mercanlil. ou qualquer outra. .ivesse a sua d.»po«ic«o 
meios sulflcientes para a regular publicacao dos debates. 
Depois desfci .naoifestacau de V. Ex.,que lorno a repel.r 
foi urn ado de luuvavel franqueza, ent-ndu que a emenda 
fonnulada pelo Imnrado senador pela pruv.ncia do Ama- 
zonas 6 uma necessidu'le.... 

O Sr. Bias de Carvalho ' - Apuiado. 
0 Sr. Vasconobllus: — P-rque sem ella o se- 

nado (l-ara privadu da pablicaciio dos debates na proxima 
fi'ilura sessao de 1801, em grave prejiuzo dos mter-sses 
p-dili-os. Acaba de confirmar esta verdade urn honrado 
membro'pela provincia du Kspirito-Saulo. Siutu diver- 
-ir do honrado senador e ver me conslranguio a impu 
Lar assuas opiniues; mas S. Ex. tolerara que eu nan 
Lnccionecum men s.lencio algumas pronosicoes cu.mi- 
das pur S. Ex., que me pareceu uas v„ze> que vein d. 
priiferir adversariu muilr pronun lad., da pol.licaca,, dos 
debutes du parlamento. {AVoi»dvs)AU grande vantagem. 

nemo pretiso demonstra-la (apoiados), na publicacao dos 
debates das camaras. 

0 Sr. B. Mangel Isso t de simples intuicao do 
bom senso. 

0 Su. Vasconceli.os : — Se lia discursos prolixos, 
seb., discursos laconics, isso pouc imporla para qne o 
senado deixe de conlr uar no prop,,silo que lem segun o e 
na prath'a .onsianiede fazer publiear os seus debates. 
E' mu dever, e„ja transgressao seria desairusa. 

0 nobre senador nolou que as publiraeOes sao feitas 
com grande de.nura, mas jii o honradu membro pela pro- 
vincia de Minas-Geraes a esie rcspeilo „hs rvou mm o 
bem que a culpa desta dernora nau podia ser impulada 
a empreza, porque, se o fOra, a mesa dever a lurnar 
elTe.clivas as pen s imposlas no contratu para ser a pu 
bliwcau regnlarmeule fella. 

Sen .ores, ludos nus sabemos que se se pdde notar 
uma oil outra falla na empreza que se encarrega aclual- 
niente da publieacau dos trabalbos do senado; 6 tudavia 
, Clio que ell., lem inostrado sempre a melhur vmitade e 
imparcialltade no desempenlio de.sie service. (Apomdos.) 
Peio que me respeila, devo ser-lae graii>, porque la vez 
livesse comigo algmna cundescendemia, 

0 Sr. B Manuel ; — Com lodos rids. 
0 Sr. Vasconceli.os: — Creio que nas mesmas cir- 

cumstaneias estau mmlos dos Imnrados senhores que to- 
inarao parie nas discussoes du senado. (Ipoiaaos.) 

o Sr. 1). Manoel : Eslou como V. Ex. jus- 
tamente. 

0 Sr. Vasconcellos : — Poi consequencta, essa im- 
pulacaode dernora nao pdde ser feita na casa e rauito 
menus pela mesa, cujo primeiro cnidudo devera ter sido 
a flscalisacao do contra to que celebrou. 

0 Sr. Suez A Ramos: — Este anno a empreza do 
Curreio Mercantil cumpriu bem os seus deyeres. 

n Sr. Vasconcellos:—Acaha o nobre senador pela 
provincia de Minas Geraes de corroburar o quedigono 
seu a parte, que repetirei ; . A empr. za este anno cumpriu 
bem OS seus deveres. » Nao sei como o nobre senador 
pela provincia do Espirito Santo, referindo-se a publi- 
cacao de ha dims ou Ires annos, se esqueceu que essa 
publicacao que S. Ex. elogiou foi aquella que menos 
satisfez o ronirato celebrado com o senado. 

M-1S diz o nobre senador; ■ Importa em 20:000# 
annuaes a publicacao dos trabalbos do senado: ale ha 
pouco 2:0003 erao sufflcienies para o pagarnento desta 
impressau; boje 5:000# nao bastao, e, feito o conlrato, 
no meio da sessao alii vem solicitar-se ainda augmento 
de cousignacao. . Parcce que o nobre senador nao re- 
flectin fazendo esta observacao, qne tudo enlre nds tem 
suhido de precu. 0 nobre senador, se eslivesse a testa de 
uma empreza desta or,lem, conheceria que hoje um com- 
n.,vitor um In,mem encarregado dos pndos, etc., nao 
vence o mesmo salario que vcncia nos tempos a que o 
nobre sena or se referiu. Alii esta a prova desla verdade 
em diversas leis que teem sido publicadas augmentando 
os ordeuados dos empregados pi.hlicos: um ama'iuense 
dc seer,-tana, que linlia o vencimento de 1:200#, hoje iil s, l,, .a,ia, M official uue recebia 
tern tres contus e tan to , um i 
9 400.1 tem lioje 4:000#- ■ 

K denials, sera em para per,la o dmbe.ro que se 
Ipstini a publiar os debates do senado? As disi.us- 
.nes explhao « texto da lei e dingem o seu exe- 
cutor. (Apoindos) 

E, se a publicacao dos debates e deftiorada para a 
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corte, nan o e sem duvi<la para o imporio; aletn de qua, 
V. Ex. sabrt que os dchales qua lioja sa piibliian im j,ir- 
nal S'lbvencionadu sao traiisrript .s em f.dhelcis, que. 
sob o titulo de Annnen P-irtomentari's, so distribuein. 
Ebla c ire.nustaneia tamberu iJernanstra <fue o au^iiienta 
de de.speza a que huje sube a impressao dos debal s 
nao e cxeessivu; quail lo a p ddicatao cuslava 2:00 ft 
mensaes nau l.ayia essa impurlaute collecvao dos tra- 
balbus. 

^ Mas, disse o nobre senador : o Sein augmento de ser- 
X'ico esie auno se aiigme itou a snlivencao. » V. Ex. 
Sr. pre-ide te, ba lie lernbrar-se de qae uos annos ante- 
riores as sessSes diarias do sonajg nau pissavau da 1 
horu da larde.... 

0 Sk. B. Maxoel; — Apoiado, 
0 Sk. \ ascunoellos: —— as vezes nem a 1 bora da 

tarde se esiendno, lu.je, depois da ref..riiia do iegi 
memo, as sessjes leeui duradu coustauleiaente quatro 
boras seguidas. 

0 Sr. Jueiji: —Esta no regimento qualro boras de 
sessao. 

U Sr. Bias de Cakvaliu:—Que imporla isso? Nunca 
se preencberao. 

0 Sh Vasconcellos: — Era isso disposiCao do n>«i. 
meuto, coi.veuhu ooin o nobre senador; o.as o fo b, que 
leslHiiiunhavarrios tolos era que ao uieio-fiia, a 1 Iwra 
da tarde, as p irtas do senadu estivao fei-hadas; e agora 
istu oiio acontere as sessoes t«eui-se proluogadu, teem 
sempre duradu qualro boras -u. dessiVas, e por cou-e- 
gunde tern anginentado o trahalho d . e upreza que se 
encarregon da publi aiau dos riussos debates. 

0 ^MaN0Ei-: —que a camara dos depulados paga o:8005 mensaes. 
0 Sr. \ AscoNr.ELLos: Obserx'a muito bem o nobre 

senador peb, Kb,-Grande d . Norle, que a pul)licaCao dos 
trabathos da camar.. d ,s deputados eusta mais aclu.,1- 
meate d > que a publieaqau dos traballios do senado. 

Se. pois, o senado ficou eompenelnido das razoes dadas 
pelo nobre se ador pelo EspiriU,-S into, as quaes se 
reduzem a suppri.oir a publieariao de nossos traballios- 
se o senado mostra, como o n .bre senador, indtsposi oes 
a pub It idade do que so passa nesta casa.... (nao 
apomdus.) 

ab° f" Jobim: — ^ao apoiado: ahi estao as portas 

0 Sr. Dantas da mn aparte. 
0 Sr- Vascoxcellus: — .... devo adoptar a indicacao 

e rejeitar a emeu la.... 
0 Sr. Jobiu :— FaCa-se como em toda a parle, que nao 

se paga, sd nos d que paga funs. 
0 Sr. Vasconeellos: —.... masse, pelo contrario, 

cntuule que nw e pengosa a publicatao dos traba- 
llios da casa, entau, v.sla a d •clarafdo formal de V Ex 
e forvoso que se adopte a emenda do nobre senador neb, 

t^TZiuiT^ uu'ori'-acao, queremos publicld£ toda a pftbin Ida le d,, qUB ,,quj SR passar. 
0 nobre seer dario que esta ao lado de V. Ex. acaba 

do deciarar que estao aberlas as galerias e as portas desla 
casa para quern quizer assislir ao que se diz no se- 
nado. 

0 Brasil, Sr. presidente, nao se liniila aos espectadn- 
res que frequentao as galenas do senado (npnindosl ; ba 
mmtos brasileirosnem maior uumero no truperio do que 
aquelles especladores que teem a bondade de ouvir-nos 

(npoiadns), e que inleressa nSoexclair-se do aaber oqua 
faz o poder legislativo. 0 eslrangeiro nrlo sera tarubem in- 
'iilrt'renie. 

Sr. presidente. nao entendibem urns parle do dise.urs® 
do nobre senador a respeito de earaeferes: nao set se 0 
nobre senador reteriu se aos caracteres do senado... 

OSr. Jobim:—Nao, senhor, aos caracteres da im 
pivssau. ^ 

o Sr. Vasconceuos: — Ah ! bem, a esse resndtu en 
tend" que o nobre. senador lem i.«l» a r.-.ziio; convira 
a mesa o he pmaesta einumslai.cia, porque a muitos lei- 
ores tenbo ouvnlo qm uas de que o Ijp,, em que se Pu- 

u "s traballios e .is vezes l.-io miudo que lor- 
naqoas, uuposs.vel a leitura: estou uesse pmlo de ac- 
co/jIo rorn o nobre senador. 

Nesies terinos tenbo just,flcado o vmoque prelendo dar 

zonas J 0 rec 1)310 no,,re setrador pelo Ama- 
0 SR. SILVRIRA OA MOTTA:—Sr. presidente 

peuso de modo diverse dos nobres senadores que anoiao 

pnmidva' Jl,l8<"a deSnecessar'!l 0 Votarei pela indicacao 
0 Sr. viscox'de de Maranuuape: — Tambem cu. 
0 Sr. SavE.RA DA Wotta : — Entendo que a emenda 

''nI accreseeular ao que esta exurado na indicacao 
JO Sr. Vascoxcbllos : V. Ex. nao ouviu a decla- 

rayao do Sr. prnsidenln? 
O Sr. Sirveira da Motta;- 0 mesmo pensamento 

a HRlnacau ..ul.mtnndo a ue-sa e ta na emenda eucar- 
rcynndo a mesa o coutratar a publieagao dos debates. 
Nao escapa ao mais ligeiro e.XHme , 6 uma « a mesma 
cousa aub.nsar-se a mesa a eonlralar a publicacao dos 
debates on en arregar a mesa do conlrafar essa publica- 
cao, porquanlo desde que o senado aulorisa a mesa para 
eonlralar a publieaeio dus seus traballios lem decidido a 
que-dao da comeniencia dessa public.-,fio , alias estaria 

nlcSr Um tliS':Ulir U auto,'^C0es des- 
0 Sr. Souza Ramos : — Apoiado. 
0 Sr. I),as de Carvalho ; — Entcndendo-se assim, 

voto c.mtra a emenda. 
0 Sr. Sirveira da Motta: — So acaso o Sr. nre<d- 

de.de euteudfi que a autorisacao para cunlratar a publi- 
cacao dos debates Hie faoulta a aliei ualiva de II,es dar ou 
m-gar pu dicidade essa intelligeucia e evidentemen te 
dtscorde do yoto do senado; e nao p,SSo suppor quo a 
mesa queira azer prcvalecer a sua opiuiao sobie a opi- 
mao do senado. (Apoiados.) 

Sr. presidente, a phrase rie que usou o nobre senador 
pelo Amazon,as 6 a mais curial que elle podia cmpregar 
para sigmflcar o pensamento do que „ senado quer q0uo 
OS seus debates contiiiuem a ser publicados: d mesmo 
a phrase legal. 

0 Sr. vtsco.NDE deAbaete: — Apoiado. 
0 Sr. Sirveira da Motta: _ Quaudo se autorisa o 

governo par,-, eon.naar     publico reeonhece- 

eomo n M . Ue88e MSrvi«0 e "sbilielece-se o contrato como o meio de o realizar: a autorisacao, neste caso, 6 
para que o governo possa decretar a despeza e os con- 
tratarites ou emprezarios tenbao garautia legal de que 
nao (Je ser pagos. 

Se o corpo legislative, por exemplo, cnlender quo e 
conveuieuleaos interesses publicos eslabolecer uma nova 
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litilia do navegacao, e autorisa ogoverno a contrata-la, 
nao me paroce conforme com o systema represenlalivo e 
com os direitos do poder legislativo dizer-se quo semc- 
Ihanle autorisacao deixa ao governo a faculdade de deci- 
dir que o legislador nao apreciou bem a conveniencia e 
opportunidado da medida ; a conveniencia e opporluni- 
dade estaodecididas porquem o podia fazer constitucio- 
nalraenle. Hesta ao governo somonte o dircitode zelar os 
interesses do thesouro e da administracao, conlralando 
com pessoa idonoa, exigindo garanlias reaes para aexe- 
cucao do contrato e podendo dispor dos fundos necessa- 
rios, se no orcamento nao encontrou verba especiiicada. 
(Apoiados.) 

0 Sa Vxsconceli.os da um aparls. 
0 Sn. Silveiiuda. Motta: — Agora, applicando este 

principio ao nosso caso, e claro que, quando o senado au- 
torisou a mesa para conlratar a publicatao de nossos tra- 
balhos, rosolveu iraplicitamente que esses Irabalbos de- 
viao scr publicalos j mas o senado 6 una corpocollectivo, 
nao pdde entendor-se eolleclivamerite com as emprezas 
typograPicas tendo a mesa para representa-lo nesse e 
em oulros actos semellnsntcs, coniia-lhe o trabalbo de 
conferenciar, disculir c contralar com as ditas empiezas, 

0 Sn. D. Manoel : — V. Ex. nao ouviu o que disse 
a mesa polo seu orgao ? 

0 Sa. SrnvEinA da Motta ; — Eu ja disse a minba 
opiniao; enlondo quo, desdoque o senado autorisa a con- 
tratara publicacao dos debates, tem resolvido a queslao 
da conveniencia, e a mesa nao pdde oppcr-so a delibera- 
fao do senado. (Apoiados.) 

0 Sn. D. Manoel : — Eu tambem assim entendia; 
mas, depois da declaraeao do Sr. presidente, vejo que e 
necessaria dcelarayao expressa. 

0 Sn. SiLVEinA da Motta ; — A mesa podia estar 
convencida do que o senado lliedava urn arbitrio para fa- 
zer ou nao o contrato da publicafao dos debates ; mas 
e uma opiniao individual, quo nao pdde prevalecer sobre 
a do senado, manifestada por uma resolucao sua e por 
todos os precedontos. 

Senhores, o nobre scnador peloEspirito-Santo avenlou 
uma qucstao do alguma importancia. S. Ex. e de opi- 
niao quo se faculte a entrada no senado as diversas em- 
pr'ezas jornalislicas, afim de pubhearem os nossos deba- 
tes som quo o senado as subvencione. 

Aid corto ponto concordo com o nobre senador; mas 
no estado ainda pouco (lorescenle dos jornaes, sent urn 
vasto corpo do tachygraphos, sem outras facilidades que 
so encontrao nos paizes mais adianlados, a adopgao de 
seraolhanto ideafdra uma condemnagao da publicidado, 
que e cssencial aos nossos Irabalbos. Domais, com os 
precedentes seguidos, o com o systerna adoplado pela 
outra camara, esta innovagiio nos deixaria em poiores 
comlicoes: a camara dos deputados da ao Jornal do 
Commercio a subvensao mensal de o'-SOO^. Nem essa fo- 
Iba nem outra qualquer nos faria gratuitamcnte aquillo 
que reclaraa uma componsacao daquella nalureza. So 
com sacrificio sou o pudesse fazer o lornal do Com- 
mercio, altendendo a quo a subvenyao da outra camara 
Iho proporcionaria meios do tor alguns tachygraphos, o 
sacrificio so tornaria por demais oneroso :is outras em- 
prezas, quo de modo algum poderiao concorrer. 

Estas eonsideracSes teem ainda mais peso depois da 
rcforraado nosso regimento, quetornou as sessoos ohri- 
gatorias ate as 3 boras da tarde. Antoriormenle ouvia- 
se um orador por sessao : emquanto elle fallava retira- 

vao-sealguns senadores, nao havia numero para se vo- 
tar e a sessao terminava a 1 bora da tarde, para re- 
petir-se a mesma scena nos dias seguintes, em que 
outro orador toraava a palavra, o com esse simples f.icto 
dara logar a protelar-se a discussao infinitamente. Era 
menos difficil enlao a qualquer erapreza lomar os nossos 
trabalhos. Mas depois da reforma, depois que a rolha 
da votacao por meio do discursos protelatorios substi- 
tuiu-se o saca-rolba da palavra, obrigando-se os ora- 
dores a permanecerem na casa, sob pena de se dar por 
encerrada a discussao, nao e mais possivel contar com 
a magnanimidade dos jornaes, para tomarem e publica- 
rem gratuitamcnte os nossos trabalhos. Eis ahi mesmo 
porque o senado achou razoavel a reclamacao do Cor- 
reio Mercantil pedindo que a subvencao marcada no 
seu contrato fosse elevada a 5;000tS ; os sous sacrificios 
ficarao sendo iguaes aos do jornal da outra camara ; 
era tambem justo que se igualasse a compensagao, visto 
que o Corrcio Mercantil tem cumprido bem os empe- 
nhos que coulrahiu", e, se alguma vez os discursos se pu- 
blicao com alrazo, nao e culpa sua, mas dos oradores, 
que os retardao em seu poder. 

Accresce, senhores, que nao e curial no systema re- 
presentativo por-se em duvida as vantagens da publi- 
cacao dos debates das camaras, nem mesmo isto se pdde 
considerar questao do conveniencia ou de vantagem ; _e 
queslao de dever ; sim, e do dever das camaras decli- 
nar peraute o paiz as razees dos votos dos seus niembros. 
(Apoiados.) 

Como, por uma mesquinba questao desubsidio a im- 
prensa, subsidio que e uma retribuigao de ponososervijo, 
como, pergunto eu, iremos estabelecer em torno desta 
casa uma muralba entre nds e a opiniao publica? Como 
vedar ao paiz os meios de aquilatar-nos ? Senhores, nao 
sao as galenas tao sdmente que teem o direito de ouvir 
as opiniOes dos represenlantes da nacao. {Apoiados.) 

0 Sr. Souza Franco:— Muito bem I 
0 Sr. Silveira da Motta:— Note-se que no sys- 

tema representative publicao-se as leis sem preambulo ; 
nao aconlece como no antigo regimen, cujas leis erao 
sempre precedidas de uma exposicao de seus motivos e 
do espirito segundo o qual linhao sido resolvidas. Hoje, 
porem, que no regimen constitucional represenlalivo as leis 
naopodem terproambulos, porquesao o resultadode mui- 
tas vontades, para cujo concurso podem ler actuado ra- 
zoes de diversa nalureza, esta reconhecido que a illus- 
trayao juridica, a applicacao sensata e prudenle das leis, 
nasce da leitura dos debates a que ellas forao submetli- 
das. Os debates, porlanto, subsliluirao os antigos pream- 
bulos. (Apoiados.) 

E qnantas vezes, Sr. presidente, perante os tribunaes 
dejuslica, quando se controverte o sentido de uma lei, 
uao tem servido de pharol seguro para firma-lo o estudo 
das discussoes parlamentares ? So e este o unico meio 
que temos, como se ha de dar a uma pequena galeria 
o privilegio do conhecer nossas opinioes e votos ? 
(Apoiados.) Repito: isto niio d questao do vantagem, 
nao e questao de conveniencia; e questao de devor do 
parlamento. {Apoiados, muito bem 1) 

Por estas razoes, Sr. presidente, embora eu tenha o 
costume do submetter-me a opiniao de \. Ex., que, 
aliim de ser nosso chefe, merece-rae toda a considcracao 
pessoal, nao me e licilo neste momento aceilar como pro- 
cedente a intelligencia que V. Ex. da as palavras da 
indicacao. 

Conferida a mesa a autorisacao para contratar a pu- 
blicacao dos debates, nao tem ella a alternativa de reali- 
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zarounaoesse contrato; pode, sim, preferir a empreza 
(Jite Ihe aprouyer e estipular as condicoes gue mkar 
convenientes, trabalho este que nao poderia o seoado 
pazer coilectiyamente. 

0 Sr. viscosde de Abaete; — Apoiado. 
0 Sr. Silveira da Motta :_Depois, nao acho 

mesmo o inconvemente que o nobre senador pelo Rio- 
Grande do Sul notou  

0 Sr. Vasconcellos:—E' pelo Espirito-Santo. 
' 0 Sr. Silveira da Motta Melhor, porque nos 

ummina mais  
0 Sr. Bias de Carvaliio : —Mas nao nesta occasiao. 
0 Sr. Vasconcellos:—Nao nos illuminou desta vez. 
0 Sr. Silveira da Motta: —Nao parlilho a opi- 
0 do meu rlollre C0"eoa contra a prolixidade dos dis- cursos, porque o nobre senador sabe que a prolixidade 

dos discursns e muitas vezes recurso de tribuna usado 
em todos os parlamentos. Quando uns tornao-se pro- 
mos, outros tornao-se laconicos, e as vezes silenciosos 
ficando assim compensada a prolixidade de uns polo si- 
lencio de outros. Foi o qae vimos ba pouco tempo: os 
uobres membros da opposigao tornarao-se na verdado 
prolixos, ate lerao-nos aqui tred.os corapridos Uealquns 

venTI; T m' ?.S adv®,arios. que virao o incon- vemente dessa prolixidade, reagirao tomando pane me- 
nos activa no debate. Ye, pois, o nobre senador que se 
compensa uma cousa com outra; quando a prolixidade 
arvora-se em systeina os adversaries calao-se. 

E depois Sr. presidente, V. Ex. e o senado sao tes- 
lemunhas de que alb esse mesmo inconveniente da pro- 
lixidade, de que fallou o nobre senador pela provinda do 
Espento-Santo, desappareceu ; bastou uma simples in- 
oicacao do Sr. visconde de Abaete. 

O Sr. Vasconcellos:—Apoiado 1 
0 Sr. Silveira da Motta: — .... propondo uma pro- 

rogacao de duas boras por dia cmquanto se disculisse o 
projecto da reforma eloitoral. 

Q Sr. D. Manoel: —Nao temos receio de que as 
nossas prohxidades apparegao. 

0 Sr. Souza Franco:—Apoiado. 
O Sr. Silveira da Motta :—Reconhefo isso. 
Portanto, Sr. presidente, nao acbo que se deva pbr cm 

U;IS cousas que sao as conclusoes destas minhas poucas palayras: 1», que a questao da publicafao dos 
do ates nao e questao de conveniencia, 4 questao de de- 

er o senai o, 2\ que a autorisaciio que o nobre sena- 
dor pela provmcia do Amazon-, s propoz que second- 
nuasse a mesa para conlratar a publicaCao dos debates 
imporla ja a idea de que o senado quer que os seus de- 
bales sejao jjublicados. 

Nao seria Uecoroso que uma corporacao como esla, que 
tern immensa importancia no jogo politico dos supremos 
poderes do estado, iique reduzida a nao ter eco no paiz. 
I ela minha parto entendo que as discussoes.por mais lon- 
gas que sejao, conslituem a vida do syslema representa- 
ivo o quo 0 senado nao pdde dispensar a publicafiio des- 

ses debates sem decalurde sua dignidadc e da alta posicSo 
em quo acha collocado. (Apoiados.) 

0 SR. FERREIRA PENNA: — Tendo sido impug- 
nadaaminha emenda, juj|o dover dizer ainda algumas 
palavras para justiQca-la. 

foi dos dud,ales Jo senado no corronte anno 
m 1859 net r vrtUd0 de i"Jicavao offerecida em 18o9 pelo Sr. Vasconcellos nestes tennos: llcndo) 

« Indn-.o que se autorise a mesa para contratar a publi- 
cacao dos trabalhos do senado da sessao de 18G0. » 

Quanto aos annos anteriores nao posso vorificar neste 
momcnto o que se fez, mas parece-me quo a deliberacao 
do senado sena concebida pouco mais ou menos nos mcs- 
mos termos. 

0 Sr. Souza Ramos : — 0 requerimenlo que passou 
nao foi o do Sr. visconde do Abaete. 

0 Sr. Silveira da Motta:—Mas liuba sidode S.Ex. 
0 Sr. Vasconcellos: — Quizerao roubai ao Sr. vis- 

conde de Abaete as glorias dessa idda ; mas nao ba du- 
vida algnma de que essas glorias pertencem a S. Ex. 

0 Sr. Silveira da Motta: —Mas vimos que essa 
idea foi salutar. 

0 Sr. Bias de Carvaiio:—Apoiado  salutarl 
0 Sr. B. Manoel; —Qual idea? 
0 Sr. Silveira da Motta: — A das seis boras. 
0 Sr. B. Manoel:—Nao diga isso. 

tra^eUa' SlLVE*,RA DX Motta : — Advirto quo volei con- 

lutart' I)' Wanoel : ~EntSo como 6 que a chama sa- 
0 Sr. Silveira da Motta: — Pelo resultado quo teve- 

porque os nobres senadores que faziao discursos prolixos' 
segundo a qualiflcacao do honrado senador pelo Espirito- 
Santo, assignarao termo de fazer sd discursos succulen- 
tos; o nobre senador pelo Para disse logo: « Nao faco 
mais senao discursos succulentos. » Ja V. Ex. quo 
essa prolixidade, que e realmente um verdadeiro incon- 
vemente, pode curar-se com pouco. 

Apoiado'8' VIS0NDE DF' Abaeti5 e Silveira da Motta;— 
0 Sr. Ferreira Penna : Ora, sendo certo quo a mesa 

—" a P
t

U ,!Cacao dos debate3 em virlude destas au- tonsacSes, entendi eu que propondo outra igual conso 
guma o mesmo fim. 0 

0 Sr. Souza Ramos:—E entendeu muito bem. 
0 Sr. Ferreira Penna :-Mas,desde que o Sr. presi- 

l COm l0da a J'''anclueza I118' a passar a indicatao nos termos era que se acha concebida isto e 
como meramente facultativa, nao faria contrato al"um' 
eu, quo desejo que nao deixe de fazer-se a publicafao dos 
trabalhos do senado, julguei necossaria a emenda para 
tornar mats claro o meu pensamento/Jizendo - encarre- 

tatar COntralar " em vcz de aulorisada para con- 
0 nobre senador por Goyaz observou que a emenda em 

nada dilfere da indicafao, quo ambas significao a mesm-i 
cousa.... 

0 Sr. Silveira da Motta :— Sem duvida. 

0 Sr. Ferreira Penna...-mas eu peCo iicenCa para 
contestar esta op.mao com os proprio.s exemplos dtados 
pe o nobre senador. Sempre que qualquer lei diz que 

se ou^t .'t a\,!urisado ist0. aquillo, entende- 
obrigatoria P081^0 meranlente facultativa, o nao 

ia P> SR- r)- MAN0EL-- —E' como o governo entcnde; vo- ja-se a ter do oreamento deste anno. 

a ^ ''t'" Fer.reiha Penna:—Eu poderia aponlar muitas dessas autonsacoes concedidas por lei, deque o governo 
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nunca usou (apoiado), e por isso nao foi elle jamais cen- 
surado, {Apoiados.) 

Dcmais, para comljotcr osta opiniao, eu podoria soc- 
corror-me com as razoes produzidas por outro lionrado 
senador pela provincia de Jlinas-Geraes,que,approvando 
a indicafao, rejeita todavia a emenda, ado ponjue a 
julguo suporflua ou redundante, mas porque emende 
que priva a mesa da liberdade quo dove ler para fazer 
ou dcixar de fazer o contrito. 

0 Sa. Silveira da Motta:—Nao disse isso. 
0 Sn. Souza Ramos . — A liberdade de aprceiar as 

condicdes, e nao a conveniencia da pubioacao. 
0 Sn. Ferheira Pbnna:—Onobresonador porMinas- 

Geraes csta proseute, e podera declarar sa disse ou uao 
o que acabo de roferir. 

0 Sr. viscomdb de Abaetb; —0 que eu disse foi que 
nao devia passar a omenda, mas sim a indicacao, porque 
a mesa deve ftcar com a faculdade de nao fazer o.conlrato 
so as condicoes nao torom aceitaveis. 

0 Sn. Souza Ramos;— A apreciacao da conveniencia 
da publicafdo nao fica a arbilrio da mesa. 

0 Sr. Febrbira Penna:—Passando a minba omenda 
Pica claro quo o senado tem resolvido que se taca a pubii- 
cacao dos debates, mas nao se segue que a mesa Pique 
obrigada a aceitar quaesqucr condigSes, por mais exorU- 
lantos e dosarrazoadas que sejao. 

0 Sr. Silveira da Motta; — Passando sdmcnte a in- 
dicag'.ao d a mesma cousa. 

0 Sr. Ferreira Panna : — Mas o Sr. presidente, que 
tcm de oxecuta-la, cntonde que nao &. 

0 Sr. Silveira da Motta:—0 Sr. presidente mudara 
do opiniao a vista da manifestagao que tem havido. 

0 Sr. Ferreira Penna;—So o Sr. presidente decla- 
rar isto mesrao nao duvidaroi retirar a emenda. 

0 Sr. presidente;—Eu persisto na mesma opi- 
niao, e o mais que posso fazer, se passar a iudicagao, 
e consultar o senado se a considera ou nao impera- 
liva. 

0 Sr. Ferreira Penna: — Mas passando a minba 
emenda cessara toda a duvida. 

0 Sr. Silveira da Motta; — Desde que o Sr. pre- 
sidente declara quo ba de consultar o senado a este res- 
peito torna-se dosnecessaria a emenda. 

0 Sr. Ferrbiua Penna: — Mas, ja que a emenda se 
acba sobro a mesa, parerc-mc convenienle approva-la, 
porque ella previne a necessidade de nova consulta ao 
senado. 

0 nobro senador pela provincia do Espirito-Santo, res- 
pondondo as breves consideragoes que eu havia feito, 
disse quo yotava contra a indicagao, principaimenle 
pela raziIo,que a mini parcceu de pouca monta, isto (';,por 
causa da grande despeza que a publicagao dos de- 
bates trara ao tliesouro; mas eu pego permissao para 
observar-lbe quo nao mo comprehenden bem. Eucome- 
cei o meu pcqueno discurso confessando que o custo da 
publicagao dos debates era a principal objecgao que se 
podia offerecer, mas accrescentei que o meu consiante 
desejo de poupar os dinbeiros publicos nao podia levar-mo 
ao ponto de volar contra esta dospeza, que considero da 
mais manifesta conveniencia e necessidade. (Apoiados.) 
Sei que em annos antoriorcs a publicagao dos debates das 
camaras custava muito menos do quo custa boje, e tambem 

receio que a dospeza va ainda em augmento, por causa da 
elevagao que se nota nos pregos, nao so da mao de obra, 
mas de todos os generos de primeira necessidade; mas 
ainda assim entendo que devemos sujeilar-nos a ella, 
como uma necessidade indeclinavel. (Apoiados.) 

Qnanto a esperanga que manifesta o nobre senador de 
ver gratuitamente publicados os debates das camaras 
pelos jornalisias que forem nisso interessados, confesso 
que me parece muito mat fundada, porque nao creio quo 
qualquer das emprezas typograpbicas existentes no nosso 
paiz queira e possa encarregar-se do trabalho tao difficile 
aturado sem contar com uma retribuigao certa. (Apoia- 
dos.) Extructos de uossas sessOes, mais ou menos am- 
plas, mais ou menos exactos, poderiao apparecer, como 
ja teem apparecido em diversas tolbas diarias; mas taes 
exlractos nao bastariao para supprir a falta de uma 
publicagao official c autbenlica, em que devem ticar 
lielmenle registradas as opiniOes e os actos de cada um dos 
representanles da nagao. (Apoiados.) 

Qaanto ao modo como se tern publicado ullimamente os 
nossos debates, jasemostrou que aemprezadoGormoilfer- 
cantil ha feito quanto Ihe e possivel para bem cumprir o 
seu conlrato; e que.se muitos discursos deixao de appare- 
cer no prazo mai cado, deve-se isso atlribuir namaior paile 
aos proprios oradores. Aisto accrescentarei ainda uma ob- 
servagao, e & que. se desejamos ver aperfeigoado este tra- 
balho, se queremos que as emprezas typograpbicas semu- 
nao do todos osmeios necessaries para bent desempenha-lo, 
cum pre quo as animemos com a ccrteza de que Oile teia 
de ser conlratado nos annos futures. (Apoiados.) 

Em summa,passando a minba indicagaocom a emenda 
Dcara decidido; primeiro, que o senado quer a publica- 
gao official dos sens debnes; segundo, que, encarregando 
a mesa de contratra-la, deixa-lbe toda a liberdade paradar 
preferencia a qualquer emprez;a que offerega condigoes 
mais razoaveis e vantajosas. (Apoiados.) 

0 SR. VISCONDE DE ABAETE'; —Sr. presidente, 
creio que o nobre senador pela provincia do Araazonas 
rae perguntou se eu considerava a autorisagao que se con- 
cede pela indicagao como facultativa ou imperativa. Devo 
dizcr ao nobro senador que acbo tao facultativa a autori- 
sagao que se contcra na indicagao como a quo se contem 
na emenda. 

A indicacao autorisa a mesa a contralar a publicagao 
dos nossos debates; o senado, portanto, emilte a opiniao d- 
que julga conveniente e necessario que se faga esta publi- 
cagao; mas nao impoea mesa aobrigagao de fazer o con- 
lrato, porque esse conlrato depende das condigDes que de- 
vera set olferecidas pelos emprezarios; se as condigoes 
forem aceitaveis, so nao forem summamente onerosas, a 
mesa deve fazer o contrato, porque o pensamento emitlido 
pelo senado 6 que elle descja, quer, julga indispensavel 
que os nossos debates sejao publicados. 

Supponhamos, pordm, que nao passa a autorisagao 
que se contem na indicagao, mas passa a emenda,que diz 
o seguinte : « A mesa contratara. » 

0 Sr. Ferreira Penna- —Fica cncarregada de con- 
tratar. 

0 Sr. visconde de Abaexe; — Eu adopto mesmo eAa 
outra redacgao.que parece mais imperativa: «A mesa con- 
tratara a publicaQao dos debates do senado. . ^x., 
Sr. presidente, nao pfide tomar parte na diseussao, e por 
isso serei muito conciso nas observagBes que vou fazer. 

la observagao; Porque e que Y. Ex. declarou que, 
se nao llie impuzessem como obrigagao o contratar a pu- 
blicagao dos nossos debates, Y. Ex, hayia de contratar 
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essa publicacao? Qual a razao ? Nao sei nem V Ex 
pode dize-Io. 

rni^rfHo FERnE'RA Pe>,na : — Porque nao ha no paiz quem desempenhe hem esso seryigo; foi o quo o Sr nre- 
sidente disse. F 

0 Sr. visconde de AeabteSupponha V. Ex. quo 
so apreseulao certas condigoes para a publicayao dos 
nossos trabalhos quo V. Ex. ou a mesajulga quo nao 
sao aceitaveis; pergunto : V. Ex., ou a mesa.ha do assig- 
nar o contrato? De certo que nao. Se os emprezarios 
puzerem condiguesque parecao a V. Ex. muilo onerosas, 
\ . Ex. nao ho de contratar a publicasao dos nossos de- 
bates: logo, a emenda ofTerecida pelo nobre senadur pela 
provincia do Amazonas nao e nesse seniido imperatiya 
e tambem (acultativa, porque, ainda que ella passe o 
contrato dependeradas boas ou mascondicoes que forem 
offerecidas. 

Fare! outra observacao; Quaes sao as condijoes que a 
mesajulga aceitaveis e quaes as que naojulga aceitaveis? 
Julga a mesa aceilavel a condifao de que a publicacao 
dos debates continue pelo mesmo subsidio que actual- 
mente se da? Nao sei nem posso perguntar a V. Ex. se 
julga aceilavel esta condicao. Enlretanto, a mesa pude 
julgar nao aceilavel e entender que nao deve dar a era- 
preza do Correio Mercaniil para a publicacao dos nossos 
debates senao o mesmo subsidio que ella recebia antes da 
rcforma do regimento. 

Portanto, desde quo V. Ex. fezuma tal declaracao.qne 
eu achei que nao devia ser feita, que eu achei inju'sla, 
nao posso dizer nada; porque nao sei em que a mesa se 
fundou para faze-Ia ; mas o que posso asseverar e que (ao 
facultativa e a autorisacao como se acha na indicapao 
feita pelo nobre senador pela provincia do Amazonas,' 
como e facultativa a emenda que o nobre senador mandou 
a mesa, porque o contrato dependera em todos os casos 
de entender a mesa que as condicoes sao ou nao favora- 
veis. Agora quaes sao as condicoes favoraveis e aceita- 
veis na opiniao da mesa? Era necessario que V. Ex. 
viesse tomar pane na discussao ou quealgum dos Srs. se- 
cretaries viesse declarar como e quo entende que ejuslo 
e razoavel fazer-se esse contrato. 

Senhores, ern todo o caso nao voto do maneira no- 
nhuraa pela emenda do nobre senador pela provincia do 
Amazonas, porque, diga-se o que se disser, nao eon- 
correrei com meu voto para por uma das partes que tem 
de contratar em peiores condicoes do que a outra. 

0 Sn. Febreiba Penxa ■ — Ainda agora V. Ex. dizia 
que era a me:ma cousa. 

0 Sr. viscondb de Abaete :—0 pensamento da 
emenda e, como disse o nobre presidente do senado 
imp6r a mesa, que e uma das paries contratantes.uma tal 
ou qual obrigacao mais forte de contratar, e por conso- 
guinte colloca-la-ha em circumslancias mais desfavora- 
veis do que sejiassar unicamente a indicacao como foi 
apresentada ; porque a indicacao deixa a mais plena li- 
berdade para esse contrato. E' assim que a nmsa ponsa. 

Denials, V. Ex. ha depermiltir que eu Hie diga que, 
se a mesa nao teve duvida de contratar a publicacao dos 
debates duranle a presenle sessao, pela autorisacao que 
nosmesmos termos Hie foi dada nos nltimosdias da sessao 
passada, se entao a mesa nao teve objecgao nenhuma a 
fazer, que motivo origina seus escrupulos agora que o 
Correio Mercaniil deu proras do que tinha salisfeito 
tanto quanto era possivel as obrigaco ;s que havia con- 
trahido? (Apoiados.) Nao sei explicar esta mudanca ! 

Repito, voto pela indicacao do nobre senador pela 

provincia do Amazonas e contra a sua emenda, porque 
nao desejo, apezar de. ser isto pedido pela mesa, collo- 

a, segundo a intelligencia que ella da a emenda em 
peiores circumslancias do que as cm quo fica a o'ulra 
parte com quem tem de contratar. 

0 SR. CARNEIRO DE CAMPOS:-Eu entendo, como 
o nobre senador que acaba de senlar-se, que a indicacao 

e mesmo nunca houve duvida a esle res- 
P ' ma3 a declaracao quo a mesa fez oolloca a questao m urn ponto mu.to differente. A mesa disse que, se pas- 

a Autorisacao como nosannos anteriores, ella nao fare 
o contrato. 

0 Sr. Dias be Carvalho :—E deu a razao. 

,0 Sr- CaRNEiro de Campos;—Portanto, passando a ndicacao comonosannosanleriores, deve o senado contar 
que o contrato nao se fara. Nao sei se o Sr. presidente, 
bom em tao persislento em suas opinioes, deixara do pro- 
ceder no sentido da declaracao quo fez... 

0 Sr. visconde de Abaete:—A' vista da discussao 
ha de pensar melhor. 

0 Sn. Carneiro Campos;—Tomo a declaracao da 
mesacomo uma manifestacao sdria, sobretudo lendo sido 
corroborada polas observacues quo fez urn dos Srs se- 
cretanos. 

0 Sr. visconde de Abaete: —A discussao esclarcce. 
0 Sr. Carneiro de Campos :—Pareceu-me encontrar 

nas observacoes do Sr. secretario que era inulil publicar 
os debates do senado; mas eu entendo que por lodas as 
razoes os nossos trabalbps devem sor publicados, afira 
de que as discussoes havidas no senado sejao conhecidas 
pelo paiz ; interessa isto a ordem publica e ao pronrio 
senado. jlei de votar, portanto, por qualquer redaccao da 
indicacao que obrigue a mesa a fazer esse contrato e 
nao deixe de o fazer,como entendem os Srs. presidente c 
secretario. 

Eu volaria ate para que so disscsse — contralara. 0 
nobre visconde de Abaete observa que isto colloca a 
mesa, como uma das paries contratantes, em peior con- 
dicao do que a outra, porque a outra ja conta com a 
obngacao certa que a mesa tem de fazer o contrato A 
isto, porem, observarei quo nao ha no paiz someme uma 
empreza para a publicacao dos debates; ja isto colloca 
a mesa em circumslancias de menos. sujeicao, o em se- 
gundo logar, quando mesmo ou visso que esta imposicao 
feita a mesa a colloca cm uma circumstancia mais des- 
favoravel as vanlagons do contrato, cu votar a, apezar 
de tudo, porque era todo o caso prefiro uma despeza um 
pouco maior a que nao se publiquora os debates do se- 
nado. (Apoiados.) 

Estou certo do que a mesa sendo encarregada de con- 
tratar esta publicacao lia de procurar as melhores condi- 
coes, mas demos que haja algum embaraco por parte dos 
publicadores e que por isso elles possao obler mais 
alguma quantia do quo seria so houvesse maior concur^ 
rencia; antes isto do que nao publicarmos os nossos 
debates. (Apoiados.) 

Eu, portanto, lie! de votar pela emenda do nobre se- 
nador pela provincia do Amazonas, salvo so V. Ex. 
declarar que, a vista da discussao, se conforma com a 
opiniao de que pela indicacao a mesa fica obrigada a 
fazer esse contrato. 

0 Sr. presidente; — Sei se passar a emenda. 
0 Sr. Carneiro de Campos: — Entao hei de votar 

por ella. 
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0 SR. MARQDEZ BE OLINBA: —Acho singular que 
estejamosperdenilo tumpo com esla discussao. Eu niio es- 
perava que se puzesseem duvida a ulilidadeda publica- 
pao dos nossos Irabalhos, isto para mim d cousa sin- 
gular. 

Sr. presidente, a mim, parece-mo indilTerente uma ou 
outra rcdacpao; tanto faz que se diga : « Amesa fica au- 
lorisada para coniratar, como que se diga a mesa oon- 
IratarA. » ; ambas as rodacpoes envolvem o mesmo 
pensamento. 

0 Sn. Silveira iu Motta ;— Apoiado. 
OSn. marquez de Oi.inda; — Quando se diz: « A 

mesa fica au(»risada para coniratar •, esta autorisapao 
ja d fundada no reconlxectmenlo da conveniencia da pu- 
blicafao. 

0 Sr. visconde de Araetb : — Apoiado. 
0 Sr.marquez de Olinda . —Bizendo-se: « A mesa 

contratara » niio dispense que clla consulte as convenieu- 
ciasdo conlralo. (Apoiados.) Beste modo creio que se 
acha explicada a questao, 

Pedi a palavra por uma razao, porque eslou receiando 
que destas duvidas acerca da indicacao e da emenda re- 
sulte que ambas sejao reprovadas. 

0 Sr. presidente : — Isso niio. 
0 Sr.marquez de Olinda: — 0 Sr. presidente as- 

segura que nao 1 
0 Sr. presidente ■— Asseguro, porque hei de sub- 

metter a votaQiio a indicacao, salva a emenda. 
0 Sr. marquez de Olinda :— Muito bem : assim sa- 

be-se tudo. Entretanto eu receiava o seguinte : 0 nobre 
presidente diz que nao contratara; e tem alem disso o 
voto do um dos membros da mesa que declarou que o 
acompanbaria, que eo Sr. 3° secretario ; eeste vaimais 
longe que o Sr. presidente, porque elle nao quer publi- 
cacilo nenhuma ; aqui tcmos ja dous votos; e se apare- 
cer um terceiro quo acompanhe o Sr. presidente, nao 
pelamateria em si, mas por causa das condifoes que as 
pdde rejeitar lodas, ainda querendo a publicacao, pdde 
haver uma maioria conlra a publicacao dos nossos tra- 
balhos. 

0 Sr. Jobiii A publicacao pdde-se fazer, mas 
iaca-a quem quizer. 

0 Sr. Bias de Carvaliio: — Qucremos que se faca 
paga pelo thosouro. 

0 Sr. marquez de Olinda; —Esperar a publicacao 
de emprezas particularos e o mesmo que nao querer pu- 
blicacao. Mas tudo se evita pondo o Sr. presidente a 
votacao a indicacao salva a emenda; assim tira-se toda 
a duvida, porque receio muito que se verifiqne para o 
anno o que ja houve ha quatro annos. 0 nobre senador 
pola provincia do Espirito-Sanlo rocordou o quo houve 
ha tres annos; eu nao me lembro do que houve entao, 
mas lembro-me bem de que ja houve um anno em que 
nao se publicarao os trabalhos do senado, e o resultado 
foiignorar o publico o quo se passavaaqui, e, o que e 
peior ainda, correr hira do senado o contrario daquillo 
quo nolle se passava. (Apoiados.) 

0 Sr. visconde de Araete faz signal affirmativo. 
0 Sr. marquez de Olinda: — 0 nobre senador ccn- 

firma o que eu digo. 
0 Sr. visconde de Araete: — Sim, senhor. 
0 Sn. marquez de Olinda:—Muitoeslimo. Naohaja 

nra novo caso desla natureza. 

Nao possn terminar, Sr. presidente, sem fazer uma 
declaracao. 0 Correio McvcantU, que e a folha aclual- 
mente cncarregada da publicacao dos nossos trabalhos, 
tem cumprido fielmente por si c por seus empregados 
{apoiados) as obrigacOes a que se sujeitou. Alguraas 
vezes a publicacao tem eslado atrazada, n6s 6 que somos 
osculpados  {Apoiados.) 

0 Sn. Silveira da Motta: — Sou um defies. 
0 Sr. marquez de Olinda:— ... restituimos os dis- 

cursos muito tarde. 
0 Sr. Silveira da Motta:—Tenbo um discurso ba 

oito dias 
0 Sr. marquez de Oi.inda: — Facamos justicaao jor- 

nal da casa, tem da sua pane feito tudo quanto dpossivel. 
Julgada a materia sufiiientemente disculida, foi ap- 

provada a indicacao com a emenda. 
0 Sr. visconde de Sapucahy, como relator da com- 

missao de redaccao, aprcsentou o decreto quo fixa a 
despeza e orca a receitageral do imperio para o oxercicio 
de 1861 a 1862 ; o qua! foi lido pelo Sr. 2° secretario 
para subir a sanccao imperial. 

0 SR. PRESIBENTE disso que o Sr. senador Moniz 
achava-se impossibilitado, segundo Ihe communicara, de 
fazer pane da deputaeao que tem de levar a sanccao os de- 
cretos que acabao de ser lidos, e de pedir a designacao do 
dia, bora e togar da sessao imperial do encerramento da 
assemblea geral, em consequencia do que foi sortoado 
para o subsliluir o Sr. barao de Antonina. 

LOTERIAS PARA A FUNDigAO DE VIDROS DESTA CIDADE. 

Seguiu-se a la discussao da proposicao da camara dos 
deputados, concedendo quatro loterias para auxiliar a fa- 
brica de fundicao de vidros desta cidade. 

0 SR. B. MANOEL:—Como V, Ex., Sr. presidente, 
aproveitou esles poucos momentos para divertir o senado 
com o jogol Eu declaro a V. Ex. que ja nao estou pata 
divertimentos, o que quero agora e descansar, e V. Ex. 
nao quer que ou descanse ainda ; e por isso deixou mui- 
tos objectos que estao na ordem do dia, e alguns mats 
importantes do quo loterias, para entreler os senadores 
com o tal jogo,de que teem provindo ja tantos infortunios. 
E note-se, nao sao loterias para uma matriz, para uma 
casa de caridade ; nao; sao cousas profanas ; que goslol 
Eu nao o invejo. 

Senhores, ha poucos dias passou nesta casa, e ja foi 
approvada na camara dos deputados, uma proposicao, 
que snbiu a sanccao, cujo fim era fazer com que se niio 
concedessem mais loterias. Na discussao V. Ex. ba de 
lembrar-se do que se disso.... 

0 Sr. Vasconcellos: — Ja esla sancciouada esta lei. 
0 Sr. B. Manoel : — Agora acaba de dizer-me o no- 

bre senador, meu illustre amigo, que ja esta sanccio- 
nada a lei..., 

0 Sn. Vasconcellos:—Apoiado. 
0 Sr. B. Manoel:—...alei que di ao governo auto- 

risagao de conceder loterias, mas com a declaragao ds 
que o nao podera fazer emquanto nao correrom todas as 
que existera. 

0 Sn. Vasconcellos : — Apoiado, 
0 Sr. B. Manoel:—E o nobre senador pelo Piauhy, 

noparecer que deu e foi lido nesta casa, calculou que as 
loterias concedidas nao poderiao correr senao em novo 
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annos; porlanlo, durante nove annos nao node o governo 
conceder loterias. n 

Como e, pois, que V. Ex. deu para a ordom do dia 
csle projecto ? Eu estava com vontade do fazer um re- 
qnenmento de adiamenlo, para que o projecto seta re- 
met lido a comraissao do fazenda. 

Kogo a \ . Ex. quo so digue dizcr-me se eu apresen- 
lar um requenmento de adiamento oelle nao puder hoje 
ser votado, so contunia a discussao da materia prin- 
cipal. 

0 Sr. presidente: —Segundo a reforma fica preiu- 
dicado o requerimento. 

0 Sl'';.D;, 1'AN0EL : — Entao e inutil o requerimento, porque \ . Ex tcve a haitilidade de fazer fugir quasi to- 
dos os membros daeasa, quo esta quasi deserta. Tanto 
desagradou aos senadores o procedimento do V. Ex.1 
Infellzmente la passarao na lei do orcamento 13 loterias 
para o barracao. Nao digo roais nada, e esla claro que 
ei de votar contra o projecto. Nao digo mais nada, nem 

mo iraporto cjue isto appare^a. 
0. ^ asco.vcELLOs (pela ordem) : - Consla que a sessaoe prorogada? 
0 Sr.. presidente : — Nao, scnbor. 

_0 Sr. Vascon-cellos : —No caso de haver proroea- 
cao eu queria pedir que V. Ex. desse para a ordem do 

"J" Projecto; mas, nao sabcndo se a sessao sera en- cerrada no dia 12, reservar-me-hei para amanba. 
o Sa. presidente ; — Amanha e que devemos saber. 

ro^5-8' D' tAX0EL : ~ POae Pedir i seilSo houver pro- rogacao, acabou-se. 

madaSnfiicTTON^Et'LOu:—C0m0 a meSa 1,50 estd infor- mada officia monte se ha on nao prorogafao, eu peCo a 

mm V Tf ^ P"3 a 0r(Iem d0 dia' e estimarei niuilo 1 . Ex. tome o men pedido em consideracao, o pro- 
jecto quo eleva os vencimentos dos magislrados. Hoje 6 
que appareceu impresso o parecer da illustre commissao 

lazentla: e por isso nao pude fazer ha mais tempo o 
Tequerimento que submelto agora a considerafao de 

Nao havendo mais quem livesse a palavra, o Sr.pre- 
sidente declarou encerrada a discussao por falta de nu- 

sesslo^ara ^ 70tar; e'leU Pai'a 0r'Jem d0 dia seguinte 
VotaCao sobre a proposifao, cuja discussao ficou en- 

cerrada. 
E o resto das materias ja designadas. 
Loiantou-se a sessao a 1 bora e 25 minutos da tarde. 

da Molta, Fonseca, Bias do Carvallio,raarquez de Abran- 
les e visconde do Uruguay. 

O Sr. presidente declarou que nao podia haver sessao 
por fiilta de nuraero para formar casa, c convidou o$ 
Srs. senadores presentes para trabalharem nas com- 
missoes. 

iJe JI de scterealu-o de tsoo. 

PRESIDENC1A DO SR. MANOEL ISN'ACIO CAVALCANTI DE 
LACEBDA. 

A S ll1'0"5 <'a m:inl|5 feita achamada,acharao-se pre- sentes 2o Srs. senadores, fahando com causa os Srs Sil- 
va Ferraz, barao de Cotigipo, barao de Quarahim, Paula 
Pessoa, Almeida o Albuquerque, Slendes dos Santos, 
Cansansaode Sinimbii, Vianna, Fernandes Torres,mar- 
quez de Sionte Alegre, visconde de Albuquerque, visconde 
tie Ilaborahy e visconde do Sapucahy; e sem ella os 
Srs. Jioniz, Cunlia Vasconcellos, barao de S. Lourenjo, 
Souza Franco, Baptista de Oliveira, Candido Bor^os, 
Earneirode Campos, Queiroz Coulinho, Souza Queiroz' 

Albuquerque, Miranda, Araujo Bibeiro, Silveira 

Aeta clc 1« de setemliro de 1$60. 
PRESIDENCIA DO SR. MANOEL IGNACIO CAVALCANTI DE 

LACBRDA. 
As llliorasda manbafeita achamada, acharao-se pre- 

sentes20 Srs. senadores, faltando com causa os Srs. Sil- 
va Ferraz, barao do Coligibe, barao de Quarahim, Pau- 
la Pessoa, Mendes dos Santos, Cansansaode Sinimbu', 
Vianna, Fernandes Torres, marquez de Caxias, marquez 
de Monte Alegre, viscon de de Albuquerque, visconde de 
Sapucahy e visconde de Saassuna; e sem ella os Srs 
Moniz, barao de S. Lourenco, Souza Franco, Carneiro 
do Campos, Queiroz Coulinlio, Souza Queiroz, Paula 
Albuquerque, Miranda, Silveira da Molta, Souza Ramos, 
Fonseca, Bias deCarvalho, Nabucode Araujo, marquez 
de A bran les, marquez de Olinda o visconde do Uruguay. 

0 Sr. 1° secretario leu dons avisos do minislerio 
dos ncgocios do imperio. parlicipando que Sua Ma"es- 
tade o Imperador se digna do receber hoje ao raeio-dia, 
no paco da cidade, a deputa^ao quo tem.nao so do apre- 
sentar ao mesmo auguslo senhor os projectos de lei do 
orcamento e de fixacao das forcas do mar e terra para 
o anno financeiro de 1861 a 1862. como tambem de 
pedir a Sua Mageslado Imperial a designacao do dia, 
bora e logar da sessao imperial do encerramento da as- 
semblea geral. 

0_ Sr. presidente declarou que nao podia baver 
sessao por falta de numoro para formar casa, e convi- 
dou os Srs. senadores presentes para nella permaneca- 
rem.e a deputacao para se dirigir ao sou destine. 

Voltando a deputacao a meia bora depois do meio-dia, 
o Sr. barao de Antonina, como sen orador, panicipou 
que a mesma deputacao se dirigira ao paco da cidade, e 
que.tcndo cumprido asua missao.Sua Magestade o Impe- 
rador se dignara de responder quo examinaria os decre- 
tos da assemblea geral ; e que a sessao imperial de encer- 
ramento teria logar nodia 13 do corrente, a 1 bora da 
tarde, no paco do senado. 

0 Sr. presidente declarou que a resposta do Sua Ma- 
gestade o Imperador era recebida com muilo especial 
agrado, e convidou os Srs. senadores para screunircm 
no dia seguinle ao meio-dia. 

SESSAO IMPERIAL BO ENCERRAMENTO BA 
ASSEMBLEA GERAL. 

EM 13 DE SETEMDRO DE I860. 
Pi'esidcncia do Sr. Manoel Ignacio Cavaleanti de 

Lncerda. 
Ao meio-dia reunidos no paco do senado os Srs. de- 

putados o senadores, forao nomeados para a deputacao 
que devia receber a Sua Magestade o Imperador os Srs. 
deputados barao dc Mar.oim, Atbayde, Pederneira, Hcn- 
nqucs, Toseano Barroto, Pereira da Cunba, Sam- 
paio Vianna, Souza Leilo, Marlinho Campos, Pereira 
i'ranco, Luiz Carlos, Rezorra Cavaleanti, Sergio deMa- 
csdo, Augusto doOlivei.a, Ilenriques do Almeida, Tei- 
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xcira Junior, Paranhos, Sa e Albuquerque, Gomes de 
Souza, Alcantara llachado, Paulino de Souza, Tavares 
de Mello e Alexandre do Siqueira, o os Srs. senadores 
marquez de Caxias, Silveira da Molla, visconde de Ila- 
borahy, Teixeira do Souza, marquez de Abrantes, mar- 
quez de Olinda, visconde do Abaeld, Souza Franco, Bias 
do Carvalho, Diniz, PimentaBueno e Nabuco de Araujo ; 
e para a deputacao quo devia receber a Sua Magestade a 
Imperalriz os Srs. deputados Lima e Silva, Pedreira, 
Pinto do Campos e Monteiro doBarros, e os Srs. sena- 
dores visconde da Boa-Vista e Baptisla de Oliveira. 

A' 1 bora da larde annunciando-se a chegada de 
Suas Magestades Imperiaes, sahirao as deputafoes a 
espera-los a porta dq edificio. 

Enlrando Sua Magestade o Imperador na sala, foi 
alii recebido polos Srs. presidente e secretaries, os quaes 
unindo-se a deputacao acompanbarao o mesmo augusto 
sen b or aid o tbrono. 

Logo quo Sua Magestade o Imperador tomou. assento 
e mandou quo so assenlassem os Srs. deputados e sena- 
dores Icu a seguinle 

FALLA 

■ Augustos o dignissimos Srs. representantes da na- 
yao.—0 cstado das relafoes entro o imperio eas poten- 
cias eslrangeiras nao sotTren alteracao depois do que vos 

annunciei na f.illa com que abri a actual sessao legisla- 
liva. 

« 0 paiz todo conserva-se tranquillo. 
« A secca, que tem flagellado parte da populacao de 

algumas provincias do norlo, diminuiu de inlensidade, 
gracas aProvidencia Divina. Todavia o governo naoces- 
sara deempregar as medidas a seu alcance paramoderar 
osrigores dessomal. 

« A importancia dos trabalhos desta sessao teste- 
munba vosso zelo a bem dos interesses nacionaes; e 
aproveito a opportunidade para manifestar-vos meu re- 
conbecimento pelos meios com que habilitastes o governo 
para prover as necessidades do estado, e evitar desequi- 
librio enlre a receita e a despeza publica. 

« Augustos e dignissimos Srs. representantes da naoSo. 
 Vossas luzes e amor a causa publica afiancao-me 
que, recolhidos a vossas provincias, por meio de saos 
consclhos e pelo proprio exomplo na proxima cleicao, 
robustecereis no animo de nossos concidadaos a convicfao 
de que a vcrdadeira felicidade do paiz depende essen- 
ciabnente da fiel observancia da constituifao e das leis. 

• Esta eneerrada a sessao. » 
Terminado este acto, retirarao-se Suas Magestades 

Imperiaes com o mesmo ceremonial com que haviSo sido 
roccbidos, e immediatamente os Srs. deputados e sena- 
dores. 
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0 SU. VISGONDE DE M.VRVNGOAPE Sr. presidente 
3» razOes atd agora prodaiidai am im'entacjao do pro- 
jrcto nSo teem servido ienao para eoredar-noi o en- 
len limenlo. O quo um do< eeus defensores concede aos 
que o tem comtwtido, ontro nega. Se um diz que a di«- 
pcsiijao 6 daqaellaj que a constiluiqao considers como 
cotistilucionaer, e que i imperativa, um oulro defensor 
diz que i facultativa e objecto de lei civil; no que, 
pordm, (odes esses senhoreiconcordio, apezar da« suas 
(So contradicloria* opiniOes, d em votar para que o pro- 
jecto passe & 2a discuuao. Eu lambem votaria assim 
*e o projecto n3o conliveisea explicaqSo do artigo con 
• litucional «o meu entender necessaiia ; ma« elle nada 
menos 1'az do que abrogar adisposiqao de que tratamos, 
como Incontenavelmeute dimonstrirao o$ nebres sena- 
doresque o combaldrao, e com quern me associo para 
etla bonrosa tsrefa. 

Que o nobre aulor do projecto quizeise arrancar da 
comtiluiqSlo a disposiqSo do art. 6° § 1° para converte-la 
em diversa dij])Osi<;ao de direito civil era o que re devia 
tzperar da sua sagacidade, porque »6 a»«ira pi derta de- 
fender a sua obra; ma.«, depots de oegar o nobre preopi- 
raute a comtitucionalrdade do artigo, nSo sei para que 
lire possSo prcttar os trstos que (em dado ao »eu espinto 
psra persuadir ao senado que o artigo e facultativo, e para 
atstm cemura-lo, j,'i por nSo ter aceitsdo ha mais tempo a 
inteiligencia queihe derao alguns consules eitrangeiros 
nas suas reclarcaijoi i apciadaa pelas respeclivas legaqdes ; 
reclamsqOes de que o governo deu conbecimento is ca- 
marar; jil por nao ter desprezado, romo frivclos e de gente 
pouco entendida na materia, os argumeotos com que duas 
comrois fles desta camar? ccmbalerao a interpretaqao 
dada & nossa consri'uiqao poraquelles consule«. Nao sei, 
rrpito, para qt.e poasdo zernir ao ncbre preopinante os 
Iratos que tem dado ao sen elevado ospihto para oon- 
vencer o senado de que o artigo e lacukativo. Pudesse o 
illmtre preopinante convence-lo de que o artigo nSo 6 
constltuciona), e ludo leria conseguido. 

Do balue oita elle o exemplo d r ter se reCormado por lei 
cdinaria um artigo semelbaote da conttitui95o de um 
outro cstatjo; elle assim n.to 1'az sendo prevenir-nos contra 
um proce limeuto cuja im taQ.ln devemos evilar, para que 
a ntrisa constitulqSo teuha a estabilidsde que Ihe d3o os 
melos nella declarados, pelos quacs sc poderi allerar ou 
ruformar algum dos seus arlrgos. 

Vendo o honrado sma tor pela provincia de S. Paulo que 
a legtsla^So civil da framja e de algumas outras Dai;Oe» da 
Europa conldm disposii;dea que traUo do estado poli- 
tico das pessoas, concluru dahi que e ts materia d de 
dircilo civil; mas niio conclulu bem. 

Vejamos o que diz o art. 7° do cod:go civil fiancez : 
[Undo] 

• 0 exercicio dos direilos civia 6 indeprndente da qua- 
lidtde de cidadao, a qual nem se idquire e nem se con- 
serva scnSo conformo a lei coustilucional. • 

A lei conslitucional a que o legislador se rrferia era a 
do anno 8.° Eis aqui a disposii;5o de seu art. 1° ; 

• Todo o bomem nascido e residente em Franca, que 
nai lade de2I attoos completes se tern feito inscrever no 
regrslro civico do seu municipio, e que tem permanecido 
depois durante nm anno no lerritorio da republica, d ci- 
dadao fraucez. > 

Aoui temos, pois, que aquella metma lei civil, que o 
illustro prcopinsnte invoca, reconhece que a qur lrfica^ao 
de cidadao d objecto da direito constrtucional e que o 
codign civil nio fez mais do que explicar e desenvclver 
aquelle artigo constitucional. 

As nacoes que fordo vcunidas A Franca conservarSo 
depois de separadas o codigo civil fraucez; mss todas 
ellas, excepto a nspolitana, Ozerao notaveis alteracOes 
no liv. tit. 1° daquelle codigo. 

No Piemonte o Glho nascido de um fslrangeiro alii es- 
tabelecido com inten^ao de permanecfr perpetuaraeate 
(.inlencAo que se prova com 10 annos de tetidencia 
consecutivos) d, segundo o art. do codigo civil, consi- 
derado ccnro cidadio piemontez. 

0 codigo lio'.landez no seu art. 1« consider,! como cida- 
dao holandez, nAo so todo o individuo nascido no reino, 
comtanto que ahi tenlra flxado o seu doniioilio, mas atd 
o (llho nascido em paiz estrangeiro de pats estrangeiros 
domiciliados no reino ou em suas colo^l r, e ausenles 
momenlaneamente ou empregados no »ervi90 do estado 
fora do terrilorio hollandez. 

Sa] it-Joseph, que tem certamento um Irgar distincto 
entre os jurisconsultos e puldicistss francezes, recoahe- 
ceudo o direito com que o legist.dor hollandez alterou 
a legislaijao franceza, cxprime-se assim : 

« 0 codigo hollandez concede a nacionslidade com uma 
verdadeira Urgueza, provavelmente por causa da grande 
exteniao de auas relarjoez com todos os povos.» 

E o que diremos nos, avidos como zomoi e devemos 
ser de popularjSo estrangeira? 0 ait. 6° § 1° da nossa 
constituipao responds salisfactoriameute a csta perguata. 

A constituiijao Jecrelada pelas cdrtes geraes do reino 
unido de Portugal, Bmsil e Algarves consagrava, sem alte- 
ra^ao alguma, o principle de direito publico da Franks 
consignijo no art. 9° do codigo civil desta nafAo. Aili se 
dizia : 

» S3o cidadaos portnguezei os filhos de pais estrangei- 
ros que naicerem e adquirtrem domiciiio no Reino- 
Cnido, comtanto que, chegados A maioridrde, declarem, 
por termo assignado nos livroe da camara do seu domiciiio, 
que querem ser cidadaos portuguezes. » 

0 legislador brasileiro tinlra bem A vista essa disposiijAo 
constrtucional; elio conhecia bem as conttitnii;Oes e leis 
polilicas dos cnlros estados, como attests a nossa consti- 
turi;5o, conslituiijSo que por si so dea ao Brasil umlogsr 
distincto entre as naijOes cultas e civilisadas; elle, pordnr, 
comparou as circumstancias deste palz o as suas necei- 
srdades sociaes com as dos outros paizes, e eutendeu que 
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-0 priDciF,;o da I«> franceza para negah 

i^r ? ttrjr 

assnmn?-)1 if d'sp0,,<''ao con'ida n»quelle projecto gt,bre o 
fl'hnfS .e que- traUD30,: iten'io) ' Sao branl-iroi os 
fp'n? nf? e,.tran=eil:2s na'cldos no'imperio, comtaoio que .eu. par. uao estejao era aen^o da, aua. re.^iv" 

com ^ cons,aSrada nanoHa con9titul<;5 
ehm.nfa P^SW neilaie notao ; ten(}o-3B dell elimmado completaixiente as paUvras que tornavao 

no so'lxV iU^ir',1!1"0'00!1 decretada Pe'aa cflnesdo iiosso ex-KciQo-Uuido : poder-se-ha diypp r,.aQ . 

asss t fer, • swssasas? 

i„,DirT'ha' POr^m•, ,'ue bSo se deTe dar i mente do .epislddor uma explica^ao absurda. Eu recoolieco tsie 
KS0 de delle me leoha s'r.To Zl combaler a enonea intellig^ncca que c» defeosoref d,. 
projeclo ddoao aitigo coostruoioDal, e dello ire aiuda 
rei para justentar a unica expllcaqSo qae e^e TiZ 

cla^Drnf -y613"'0 pr0'esuirei no exame das propod- 
Su^en^regf COnlra a oon.mu^o'que 

Tem-,e dilo, e eu ,ei, que a lei ingleza a reipeito da 
oacionalidade do, flihas de ctrangeiro, uascido, na Gra- 
Bretanha, tem a ,aa ongem notjstetca feudal; eu tuos- 
, jadei emcutro tempo graude p ro a e«,a ohserva- t5o. Ma, quando ,e e»tuda atteDtameute esae syjlema e 

toda. a, mudanga, que elle sorfieu para Se cLgaT ao 
ponto que tem atlmgido a coiuiuu.gJo de que hoie se 
ufaua aqutlia nayao, como de ter com ella ensioado a 
povo, muiio civiluado, o melhor tyslema de eoveruo 
representative, uao se p6de mai, ir piocurar nn Jnfl 
systema feudal daqudle paiz razoavei, argumeutos para 
condemnar a sua actual legi.lagao a respWto da Jc'Z 
nalidade doa filhos do estrangeiro alii oascidoi. A lideli- 
dade ou feudal eatre aassallo, c lords ndo exisie 
man; o que exist* unicamecte, depoi, da conveueao par- 
lamenlar, 6 a sabroitsao, d a fidelidade detodo, o,,ub- 
di os pur na.cimento ao chele da nagao. Esta submissSo 
esta bdelidade, nada teem de commum com o systema' 
feudal, e nemo, Eatado, Uuilos, que em mater.a dVb! 
berdade a nenhuma nagao cede o passo, deixarido de 
alterar eise ponto de legi„lag5o que receberao da Io"la- 
terra, se nelle houvene alguma couaa de feudal e cor 
isso de .ocompati.el com a, suas in.tituigoe, politiL 

Pode a let que regula o eatatuto pessoal em f ranga con! 
stuerarfrancez, cc mo tem ccns.derado, o filho nascidode 
francez em paiz e.trangriro; ella, pordm, uao pode fazer 
mats do que offerecer-lhe all. uma palria, quando elle 
abandonar a palna a que perteuce p-Ias leis Jo paiz do 
,eu nascimemo e re.idenc a, e, qua-8 esta .ujefto em- 
quanto delle nao ,e desbga pelo modo que as me.m« 
leis prescreve.'D. 

Os publicista, fraocezes, amollando o, 5eus tratidos 
do direito publica at , pnucipio, ettabelecido, na leei,la 
gaodo leu paiz, p,qieudetn grmrali.ar es.e. prinoipiot 
e converte-lo, em regras ..guida, por todas a, uacOe. c-- 
viliaadas. A„.m ddo elle. o caractJr de dou.rl correut 

pertfnee .eP^ab "S10 ' ' 0 2,110 f" Parte da na«ao a quo 
Longe de ser corrente e..a dautriua, nao e ella aCeiia 

pslas njgSe! oude »e s^gue o priucipi, consignado na 
con.tituigao do Brazil; com esta d llerenga, que em umas 
o jimples facto de ter nascido em Jeu terriiorio ba.ta para 
que o nlho do estrangeiro faga pane dellas, em oulra, 
e precise que o pat »e tenha ahi estabclecido e ahi per- 
mane^a. r 

A lei mgleza faz man ; ella coosldera como iWez o fllho 
"aC'd.0 D,a Ing'alerra de pai estrange,ro ; ella con.idera como inglez o filho na.cido de pai ioglez em paiteuran- 

seiro sem que dahi re.ulte coullicto algum inleruacioaal 

emterritn in in I u ' po'6ln' elle Tai e»tabelecer-,e 
a rei ebe-lo, Z 3 a Uma palria semPre diaposta 

ds^o^aVt'coT^d82"0;-,- A q,IestSn de que te trata 
e»lra„geiro, /ou ndo faculta'Svm re81,eit0 ^ 1U,10S de 

0 Sr. ytscosDH UB Marangoapr : _ o nubre .ana- 
dor, ou nao me tem ouvido, ou nau me tem emendido" 

0 Sr. Pimrinta Burho:-Eu fago e.ta ohservarSo 
P con,tar que o honrado vi.oonda foi de parecer no 
cu'lVliva. eitaa0 qUe a di,posiS50 daquelle artigo i fa- 

0 SR- VIScokdk de Marangdape: — Eu pnderiare, 
hn" [ a i'rg,1'<?ao como re,poudeu urn dos meu, Brado, collegas a oulra semelbaute, quando elle disie 
Inartn Sena':lor ai0 ob'igado eteruamente a votar no ,enado como tive.se votad . no conseIbo do e.ta.lo, Nao 
enho, po.dm, nece.iidade do rcponder asjim. Nao ha a 

mcobereacia que se pretende Imputar-m^ o que ha 6 

DWtln0omaem''enh0 T que eU recebi, d' senado a re.- 
upn:cirdeita%i.r;a

e„.>£aid'ir "or Minas-G-e' •- 
faz muila honra a V0ExSa(d^7L:-EsSa ^ 

0 Sa. viscotrpg db Marangbape : — Se o nobre »e- 
nador pela provincia de S. Paulo quizes,e lembrar .e do 
que eu disse quando, na .csjao de 22 de julho do anno 
passado, locouMe na que.tao de que tratamos agora, ie- 

exntenT/'6 fUl eu m"J,r110 que uo »So a 
de,i,G? d« «u!.? ^llrec'r' co|npromettoudo-ma a.sim a 1 . 0. n C,e ieus Pomos, coto eateodo que devo lazer depois de urn mai, acurado estudo, a que me teem 
obr gado reueradas discus.Oe. da materia, e depoi. d" 
acontecimentosque vierSo tornar palpavel a razSo porquo 
a cou.tiluigao uao querque fiquem no B asil, como Cida- 

PermUurmegeSrS'r1DnU
rf
m<!r0S iDdi,'iduos nolle nascido,. 

curso a que'me referf. qUe 60 0 lrec1'0 do d»- 
( 0 orador pede os Anmes do senado, e Undo, diz ) 

ceAidaie®!0 Pria!eir0 qile ha U 80,103 "conheci a ne- 
execuur ,oa?ma ' ^ ■e«u'a'3n 0 ™odo pratico de execuUi-soarespectiva di,po„gao conuiiucional. Achei- 
me enlao ,0; miuha opmiao foi combalida pelo, couso- 
rimn0! t CO ' l"6001111^ forSo cou.ulcadcs sobre t5o 

para oua a«a(BSUmpU>" i t0U' pois' duposto a concorrer para quo se laga uma let ne.te leutldo, ma, nSo no do 

ciTde S PauToeU 'f'1!'""''1 "i"6"8 Senad,r p':la foviu- 
sentado em 1853*. ^ parentb83" = ^ outro apre- 

( Continiia ler : ) 
Su''entan10 a con,t|tuig5o do meu paiz tal qual tem 

, ne le entendid,, eu declarei em minlia correspon- dencia com a legagao franceza que j^mai, enlraiia em 
di,cu«,5o com governo, e.trangeiro, lobre a iiilcbi>'enria 

'ZJo. d.eV0 dar 3 <I'lilll^uerdo, arl'o0s da me,ma con.ti- 
Reconbecendo a oece^sidade defta loi 1 i 

pitaule,enn1oPdeilxCo"p'orais,tordde0 coT^0' COn'id"a p^ 

da naM 'uste»tado o projecto. O que tem havido somente 
b .CmmatES:/"11"2 " da SUa Iei!a^0 ^ Cdrle 

Examinemo, com calma e com animo somente de acer- 
onnaii, a neoeJ8ld<ide de uma lei que explique o artlgo consutucicnal de que tratamos. 
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Eu, como ja d!««e, entendo que eis» n^cessidade £ de 
simples fntuioao; ma. 6 precise que a pretexto de uoia 
explicaijSo nao fa^amos uma rtfurma : no. nio eslatnus 
iuvestido. de.saitus.ao. 

0 projecto de con.titui^ao .ubmeltiio^ 5 coo.idera^So 
da anemb'da coD^tiiuiale dizia, como j4 vimos: .Sao 
lirasileiro. os fllhos de eitraoseirq. n.scido. no iinpeno, 
comianto que seas pail nSo eslejao em servii;o de suas 
respectivas nai;0es. » 

5)iz, por£m, o art. S" § 1» da no.sa coaslitulij3_o ; .Uma 
Yei que o pai nao re.ida por servujo da tua uacao. » 

Seri o me.mo dlzer-.e — nao e.teja — qua d.zer-»e — 
nao re.ida—7 Certamente qiif'nSo. E«Ur e acliar-.e pre- 
senle em algum logar sem in!en<;5o de alu flaai; residir e 
permaneeernelle: logo, a coa.lituicjao quiz quetusse cida- 
dSo braiiltiro o filho do e.tiangeiro que le.idisse no lira 
iib Para se couhecer o ieutido de uma lei 6 preciso atten- 
der-ie i propriedadenos sens termo., quem nio proceder 
aiaim dar Ibe-ha uma intelligencia erronea. 

Ueclarar, pob, quantoi anno, de re.ideoeia »5o precise, 
para que se po.aa ler por prova la a «ua inten^So de pei- 
manecer no Bra.il d o que noa cump e laaer, para que a 
conslituicao po..a ser ob.ervada- 

NSo me opporei a que .e estabelciji am maror numero 
de anno, do que o esiabelecido na lei da Saidenha, com- 
taato que, chegando o fllbo do ctraogeiro aqui resi- 
dente ou domiciliado & -bpoca da maioiidade, .eja ipso 
facto cidad5o brasileiro, como impei'alivamente quer a 
coostituiijao; nesta parle ella nSo carece expuaaijao, e. 
quando .e tratasse de reforma-la, ainda as.im coaviria 
.usteuta-la, atleulasa. ponderosag razOes que a dictarao. 

Dizem, pordm, o» detemore. do p'qjecto quo 1510 « 
forcar a ser cidadao brasileiro o indiriduo degcendeute 
de estrangeiro que quer ter por patria a patna de .eus 
nai». Nao, .cnbore., nao se lori;a a mnguem. Ivao lia le' 
mai. faaultativa a este re.peito do que a no.sa consti- 

Esae individuo, que tem, .egundo ella, a qualidade de 
cidadao brasileiro, pode, como ella me.mo permitte, re- 
nunciar e.sa qualidade, n5o so quanio chrgar a ipoeada 
maioridade (ante, da qual nSo se i cidadSo,, como ainda 
depoi. do ter exercido direito. polillcos, e ir comluu r- 
se Cidadao de outro paiz, sem que por "so sollra pena 
alguma. 0 que, nor^m, no Brasil, como na Franca, nao .e 
tolera, k que aquelle em quem a lei tem recouhecido a 
qualidade de cidadao abd.que c.sa qualidade denlro do 
.eu proprio terntorio ; porque se fosse de outro modo, 
diz Foucarl, elle poderia g zar de todfs ss vaolagen. .o- 
ciac», onde tem vivido, e quer viver, sem .upporlar o. 
Bern encargos. . 

Se ha govcrno. di.posto. a presum.r que o. de.cen- 
deute. de seu. suhditos estabeleoidos em pstz e.lrangeiro 
sSo pernetuamenle po.suidoi da intemjao de vollar para 
a patria de seu. pais ou avos; .e es.es governo. enlen- 
dem que e.ta inteoqao & mai. forte no. lilhos que nunca 
la estiverao do que no. pal. que, por se lerem au.en- 
tado e .i.ido longo tempo fdra della, perdem, .egundo 
as leit do seu paiz, a nacioEalidade alh adquirida por 
na.clmento, e n5o a recobrio .en.io quaudo toIiSo e de 
Clarao que querem alii flxar-.e ; se e.ses governo. que- 
retn proceder a».m dentro do. .eu. e.tado., n5o lazem aenao exercor iocontestaveis direitos de » ♦ 
delles, por6rn, a sua acQ^o limita-se a reclama em 
de seu. .ubditos a fiel observancia ds. leis do p.iz a que 
este. »e 8ubmotter5o quando vierao habita-lo, e a do. 
tratado.. 

Senbores, se n5o .u.tentarruos a nos.a constituii;ao, se 
a alterarmos como a alters o de.t'be o projecto em uma 
das suas mai. importantes diipo8i<;oes, para sati.fazermos 
reclamacOe. de governo. e.trangeiro., qual .era a lei do 
Rra.il que n5o ceder4 o logar a leis e.traogeiias quando 
es.es governo. quizsrem quo .eu. subdito. .ejao por e.ta» 
e nao por aquelUa regidos? [Apo'ados.) 

Senbores, prestai, por honra do .enado, por zelo da 
difnidade nactonil, .mia attenQSo ao que vo. pondero. O 
projecto f "z mais do que sati.fazer razoavelmente a.exl- 

rencia. da alguns governos estrangeiro.. A arrecadagao 
da. heramja. dos lldios menores de seus .ubditos, assim 
como a con iicao ci.il destes rnenores sao ot verdadeiios, 
e ate ceno ponto, atteodiveis motivo. das reclamaQOes 
esie. governo. e mai. especialmente do governs Irancez. 

■ I que elle. julgfto inju.io b que e.se. fllbo. dos tens sub- 
titos, que se acbSo no Bra>il, sejio privados da proteajSo 

■1 s ieu> consoles e sujeito. a certos encargo. que o 
Brasil, assim ccmo outras na^bes, impflfi^ ai. menores 
ie certa idade. 0 que faz, pordna, o projecto? 

Deslroe por excexo de corojlaceaeia e com evidente 
infraccSo a dispo.icSo conslitucional e imperative, que 
se refere sdmcnte ao. de.cendentes de.ses ejlrangeiro. 
nascidos no Brasil, desligados do pader paternal, como 
6preciso que o 8ejao para que pos»aoser comprehenaicios 
ua coadi^ao politics com que ella quer que elles ia(jao 
parie de»ta ua^ao, onde u-scfirao e residem. Sendo islo 
iao claro e demooatrado, como esl^ deraouitrado que nos 
estamo* aqui, a explicaQao do arligo coasUtaciocal, como 
e-u a tenho iodicado, basta paia salufazer ao que ha de 
iusio nas rcclaraa^es do poveruo francez e naqueilas 
(jue, nor concumiiaccia, tenhao feilo alguns ou.tros go- 
vernos. em que nos atrevamos a reformar desnecessana 
e ioconttiiucionalmenle o art. 6° § 1° da conslituicao. 

Sustealaodo assim os direitos de soberama e os in^e~ 
resses da nossa na^So, eu nao desatteodo ao que neUes 
ha de cooforme como* das outras na^oes, cujas rela^oes 
oioguem mai* do que eu deseje que ss manleaMo e cada 
vez miis se eitreitem. . 

N^o coacluirei e*te curto discurso, Sr. presidenle, #em 
accre.centar alguma. obiervrCoe. sobie um objecto de . _ .• 1,„ .1. <1n Art. 20 do nroiecto. cci"esc*-niar aif<uuiti» , " • 
,utra ordera : l.llo da duposi^ao do art. 20 do piojecto. 

Disse o seu illustre autor que ella e nece.saria para 
que o. flllios de pai brasileiro e o. il'egitimo. da mSi 
branleira, na.cido. cm paiz cstrangeiro, nao flquem pri- 
vados da proleccao dos BO. OS consules, como jS acon- 
teceu, por entender um deste. funcelonarlos que, se- 
gunlo a comlitniqao, emquanlo esae menor nao yies.e 
estabelecer dornicilto no irnperio, nSo era cidadao brasi- 
leiro. Se eu fo.se mini.lro, disie eu entao, cbatnana 
es.e consul 6 re.pou.abilidade. Pareceu ao nobre pre- 
opinante queen nio tinha pe.ado bem as minhas palavrai, 
e duvidou de que eu me atreve.se a ter csse procedt- 
mento, para o qual elle nSo me juigava autorl.ado, ante, 
que o arligo do seu projecto losse convertido em let do 
ettado. Prometii-'be mo.lrar que eu sabia o que dizia, e 
vou ranxlrar-Ih'o. • j m • 

Quando a constiluicSo diz que aSo cid^d3o$ branlei- 
rns os fllhos de pai brasileiro, e os illegitimo. ile mai 
bra.ileira, nsscido. era paiz estrangeiro, que vieremes- 
t.Lelecer domioilio no imperio, nSo ihes lira por i.so a 
qualidade de brasileiro ; e.ta qualidade differe da de ci- 
dadao, esta qualidade pertence a todos os iudividuos de 
lodo o sexo e de loda a idade, ella ihes confere sdmcnte 
o gozo dos direitos civil. Aqmlidade de cidadao, que 6 
a de que IraU o artigo const tuciolial, exige as condtc- 
(jO.s de sexo e idade, elU coulere a aptidao ao. direitos 
politico.. Exigiodo, pois, a constituiqao que aquelles 
fllbo. veohao e»tabclecer-«e no lira.U, para que pos.So 
ter a qualidade de cidadao bra.ileiro, nSo Ihes lira en- 
tretauio a de brs.ileiro, de que ahi nSo selalla. 

Tenho, pois, mo.trado por este modo a muldidade do 
art. 2° do p[ojecto ; agora moslra la-hei com o art. 184 do 
nosso regulamenio consular, cujo projecto eu fiz : 

« Fallecendo sera herdeiro ou te.taroenteiro, ou com 
hcrdeiros menores, que .ej5o brasileiro., qualquer do. 
mcus .ubditos, o consul procedeid como esliver c.tipu- 
lado em tratados, ou as leis do paiz o permitiirem, pro- 
movendo por todo. o. meio. ao seu a'"00® 0 

do. subdilo. bra.ileiro. au.ente. e dos ^e^de"■08 

re. quo «ejao brasileiro. ou puderem yir a ser cxdadSo. brasileiro., conforme o § 1° do tit. 6« da couUitunjao do 

'"peu.o! Sr. preiidente, que nunca de.empenliel mait 
flelmenle o meu dever como repre.entsnle da naijao do 
que com a opposiqao que tenbo feito a este projecto. 
[Apoiodos.) 
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DISCURSO PRONUN'CIADO PELO SR. D. MANOEL XA SESSAO 
DE 24 DE JULHO. 

0 SR. D. JIAXOEL : — Sr. presidents, em um dos 
annos passados o illuslre deputado pela provincia de 
Pernambuco, que e hoje nosso collega, o Sr. Nabuco de 
Araujo, offereceu na camara temporaria um projecto de 
grande importancia, o qual tinha por firm reformar a 
nossa legislacao hypothecaria e ao mesmo tempo esta- 
belecer as bases do credito predial ou territorial, tao recla- 
mado pela agricultura. Este projecto foi remeltido a 
uma commissao, da qual me parece que fez parte, se nao 
meengano, o Sr. presidente do consellio. 

0 Sr. presidente do conselho-.—Nao, senhor. 
0 Sr. D. Manoel:— Mas foi remettido a uma com- 

missao, e ella deu o seu parecer. 0 projeco foi discu- 
tido, passou naquella casa, e veiu para o senado. A re- 
querimento meu foi essa proposicao remettida a illus- 
tre commissao de legislagao, que era composta, se a me- 
moria me nao falha, dos Srs. Souza Ramos, barao de 
Muritiba e Silveira da Motta. 

Dopois de algum tempo appareceu um longo parecer 
a respeito dessa proposigao. 0 parecer foi impresso 
e distribuido, e por causa da falta de tempo nao pode 
nesso anno entrar a proposicao era discussao. Em lodas 
as fallas do throno, em todos os relatorios do ministerio 
dajustiga, se tem falladona necessidade de medidas que 
eslabelegao o credito predial; mas este credito predial 
nao se p6de estabelecer sem a reforma da nossa legislafao 
hypoihecaria. 

No relatorio desle anno o Sr. rainistro da justiga falla 
expressameute a este respeito. E devo informar ao senado 
que o anno passado mandou elle ouvir a juizes, a advo- 
gados e outras pessoas da protissao a respeito dos pro- 
jeotos hypolbecarios qne.existem nesta casa; refiro-me a 
proposigao da outra eamara o a um projecto offerecido 
na sessao passada pelo Sr. ex-ministro da justiga. Como 
disse, o Sr. rainistro da justiga colbeu muitas informa- 
goes, queestao annexasao seu relatorio. Parece, portanto, 
que e tempo de disculir-se esta importante materia. 

Em uma das sessoes ultimas o Sr. presidente do con- 
selho pediu de viva voz a V. Ex., Sr. presidente, que 
desse para a ordem do dia o projecto hypothecario offe- 
recido pelo Sr. barao de Muritiba, senador pela provin- 
cia da Bahia. V. Ex. se deu pressa em condescendcr com 
os desejos, comavontade, do Sr. presidente do conselho; 
o que certamente V. Ex. faria com qualquer rainistro 
de estado; e nestas materias, na verdade, toda a compla- 
cencia, loda a condescendencia, digo mais, toda a allen- 
gao, para com os Srs. ministros e propria de quem occupa 
a cadeira de presidente desta casa. 

Mas com pasmo e admiragao vi retirado da discussao 
este projecto; suppuz e ainda supponho que foi engano : 
pois que motivo podia haver para nao conlinuar na 
ordem do dia um projecto tao importante? Mas eu pego 
licenga a V. Ex., e tarabem ao Sr. presidente do con- 
selho, para observar que era mais convenienta que se 
desse para a ordem do dia a proposigao da outra ea- 
mara, que tcm ja um parecer longo e luminoso. 

Eu por ora nao trato de analysar esse parecer, nem 
essa proposigao, nem tambom do emiltir rainha opiniao 
acerca do projecto do Sr. barao do Muritiba ; isto e 
para outra occasiao. Portanto, a discussao esta jii muito 
facilitada, e era possivel nesta sessao dotarrnos o paiz 
com uma lei que e geralmenle reclamada. Xao ha mnitos 
dias ainda que o meu nobre amigo que se senla ii minha 
direita mandou a mesa uma representagao  

0 Sr. Souza Franco: —Apoiado. 
0 Sr. D Manoel: — .,,, pedindo a assembl4a geral 

que tome uma medida sobre este importante objecto. Niio 
e a unica representagao desle genero quo tem vindo a 
asserablea geral, e um objecto geralmente reclamado. 
0 objecto, como disse, tem sido recommendado em diffe- 
rontes fallas do throno; ha sobre elle estudo sufliciente, 
e o senado nao deve adiar por mais tempo a discussao 
delle; e o paiz tem direito de esperar de uma corpora- 
gao tao illustrada uma lei tao necessaria e tao geralmenle 
reclamada. 

Ila uma outra vantagera, Sr. presidente, e e que osla 
na casa o Sr. Nabuco de Araujo, autor do projecto ori- 
ginario, qua tcm feito estudo especial da materia, e por 
consequencia esta muito habilitado para nos esclarecer 
com as suas luzes, para dirigir-nos na discussao e para 
concorrer, tanto como membro da outra camara, como 
desta, para que o paiz tenha nesta sessao uma lei, como 
disse, tao geralmente reclamada, uma lei cuja necessidade 
e por todos reconbecida, uma lei que talvez com algum 
retoque possa conlribuir para que no paiz mis tenhamos 
as instituigoes de credito quo em outros produzirao os 
mais assignalados beneficios. 

0 senado sabe perfeitamente quanlo as instituigoes 
de credito territorial ou predial contribuem para o pro- 
gresso e melhoramento da agricultura. Ellas tiverao prin- 
cipio na Polonia, na Allemanha, e hoje pOde dizer-se 
que existem em toda a parte. E' tanto mais necessario, 
Sr. presidente, que nos occupemos seriamenle deste ob- 
jecto, e com urgencia, quanto V. Ex. sabe que a agricul- 
tura nao se acha em bom estado ; as suas circumstancias 
tornao-se de dia em dia mais criticas ; e, senbores, o que 
e o Brasii sem lavoura, o que e o Brasil sem agricul- 
tura ? 

Donde tiramos mis todas as nossas riquezas ? Qual e 
a fonle, pdde-se assim dizer, quasi exclusiva da nossa 
renda ? E' a lavoura. Portanto, mis temos necessidade 
urgente de attendermos para essa industria, que se pods 
dizer quasi exclusiva do paiz; nus somos forgados a em- 
pregar todos os recursos em bcneflcio desta fonte de ri- 
queza, que, se acaso cbegar a seccar, os males serao ineal- 
culaveis; nds temos rigorosa obrigagao de envidar as nos- 
sas faculdades para prevenir grandos calamidades, mo- 
dilando, estudando os meios de tirar a agricultura do 
estado em que se acha. 

Felizmonte, Sr. presidente, vejo nesta rasa distinctos 
lavradores, que conliecem praticamente quanto e do mis- 
tor acudir quanlo antes a essa quasi unica industria do 
paiz, e alguns mesmos dos nobros senadores teem proposto 
differenles alvitros. Eu me recordo que cm annos passa- 
dos o nobre senador por Pernambuco apresentou um 
projecto que tinha por fim dar a agricultura meios para 
sabir do estado em quo seacha, facilitando-lhe o credito 
e livrando-a do peso das dividas, e, o quo 4 peior, dos 
juros excessivos que e obrigada a pagar pelas quantias 
que pode empreslado. 

Mas eu creio que,quaesquer que sejao as medidas que so 
proponhao no parlamonto, nao produzirao o effeito doso- 
jado se acaso nao forem prccedidas de uma lei que regule 
melbor as hypothecas, para sobre ella poder fundar-so 
o credito predial, as instituigoes que em outros paizes 
teem dado fomento, vida, protecgao, a agricultura. 

Ha ainda outra consideragiio. V. Ex. sabe, e o senado 
todo, porque lerap os relatorios dos Srs. ministros, que 
a lavoura esta ameagada de sor novamento sobrecarregada 
com o imposto de que tinha sido alliviada. Parece que 
o Sr. presidents do conselho e ministro da fazenda pedo 
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quc OS 3 % na exportacao revivao ; quo a lavoura, por- 
tanto, venha a pagar, em vez dc 5 %, mais 2, islo e, 7 %. 

0 Sit. Angelo Moniz: —Com 5 % provinciaes.... 
0 Sr. I). Manoel: • Nao mc retoria ao imposto 

provincial ; mas o aparte do mcu nobre amigo e muito 
judicioso. Eu apvoveilo ja para dizer ao senado que 
o imposto do 7 % nao seria excessivo se as assem- 
hleas provinciaes, como bem advcrte o men nobre amigo 
illuslro senador ptda provincia do Marauhao, nao U- 
vessem tambem langado impostus, e impostos urn pouco 
onerosos, sobre a lavoura, para acudirem as deSpezas das 
provincias. Ja ve o senado quo o imposto e muito 
mais avultado do quo 5 %, e brcvementc 7 %. 

(Ira, calcule o senado todos os onus com que carrcga 
a lavoura, e vira no conhecimento de que as rcndas 
della vao todos os dias diminuindo, e cm lal escala que 
nao sei mesmo como havera quern se animo a volar por 
novos impostos sobre esle rarao tao importanle da nossa 
rcnda, sobre a Ionic da riqueza publica. 

Mas, senboros, ao menos, se quereis volar por novos 
impostos, so o governo esta disposto a pedir a assembliia 
geral quo faga reviver os 3 %. « necessario que se lance 
mao do meios adequados, afim de tirar a lavoura do cs- 
tado calamitoso em quo so acha; i necessario sobreludo 
pensar em fomecer-lhe osrecursos.dc maneira lal que ella 
possa ter capitacs, lor dinbeiro.paraoccorrer as snas ne- 
i-essidades, para o seu progresso c augmento, com urn 
prazo longo para a amorlizagao e com urn juro modico. 

Foi assim que aPolonia e a Allemanba comegarao a 
anirnar a lavoura; o os govcrnos concorrurao com som- 
mas considcraveis para o estabelccimenlo de inslituicoes 
de crodito lorritorial. Em 1839, se bem me lembro, o 
Sr Wolowsky publicou uma longa memoria, onde, la- 
zondo conbecer pela primeira vez o mocanismo das asso- 
ciacdes do crcdito terrilorial cstabelecidas na Allemanba 
depois do decirno oitavo seculo.propunhainlroduzirem 
Franca semelbantes instituicOes, subordinando comtudo 
o ostabolocimento dellas a relorma dalegislacaobypothe- 
caria. Quanlas obras cxistem actualmente sobre tao im- 
portanle objecto 1 „ 

Ora, naoentondeV. Ex., Sr. presidenlo, que era um 
dos primeiros trabalhos quo o governo deveria ter pc- 
dido a V. Ex. quo desse para ordem do dia logo que 
comecou a sessao ? K nao estariahoje volada a lei ? Nao 
estaria hojo o paiz dolado de uma medida que lancana 
as bases dos estabolocimentos de credito territorial ? Ja so 
ve quo estou oderecendo o meu fraco auxilio ao minis- 
torio que podiu acoroa que de novo cbamasse a atlengao 
da assemblea geral legislativa sobre a relorma bypo- 
tbocaria. 

Pois quando objcclos, como este, de lanla monla es- 
lao na'pasta da commissao, ou nos arclnvos da secre- 
taria, ha de o senado ocupar-secom negocios particulares 
e muito secundarios ? Por exemplo, nao era melbor que 
nos estivessemos occupando da proposifao da camara dos 
Srs. depuladosdo que do projecto sobre lotcrias? Por- 
venlura ba no senado alguem que so opponha a adopcao 
do lal medida? Nao estao todos promplos para concor- 
rorom com sous volos para quo nesta sessao o paiz nao 
seja privado do uma loi tao geralmenle reclamada? 

Fntrctanto V. Ex. ve que nao ha boa disposicao para 
as loterias; vai apparecendo mesmo repugnancia para el- 
las- a opiniao publica vai-se manifestando a um ponto 
mm nao sera possivel resistir-lhe; a imprensa vai lo- 
mando o logar quo Ihe compete em todos os negocios 
publicos; hollos avtigos se teem escripto a respeilo de 
loterias, e tambem sobre a necessidade de credito territo- 

rial, sobre a necessidade de uma lei bypolhocaria, sobre 
a necessidade do nao adiarmos indefinidamente uma me- 
dida quo ja tevo o assenso do outro ramo do poder legis- 
lalivo, que ja teve o estudo, a meditacao de uma commis- 
sao da casa, a qual ba muito deu o sou parecer sobre a 
proposb-ao a que me retlro. 

Eu farei agora uma pergunta ao Sr. presidente do 
conselho, e ate mesmo Ibe pediroi licenca para dirigir- 
Ihc uma peticao de queixa: porque S. Ex. logo nos pri- 
meiros dias da sessao nao pediu ao Sr. presidente do senado 
que desse para aordem dodiaa proposicao sobre a relorma 
hypothecaria? Agora ba mais alguma difficuldade, 
porque brevemen to temos de nos occupor com as leis annuas, 
c alem disso com a relorma eleitoral, que o governo julga. 
da maior urgcncia. 

Uma voz: — Naluralmente ha de discutir-se amanha, 
se ja liver vindo para esta casa. 

0 Sa. D. Manoel:—Sim, a relorma oloitoral, que 
nao esta tao estudada como a relorma hypothecaria , por- 
que creio que os meus illustrcs coliegas, principalmente 
os que cosluir.iio empenbar-se na discussao, jii teem pon- 
sado e estudado a proposicao da outra camara c tambem 
o projecto do Sr. barao deMuritiba. 

Pois 0 paiz nao merece que se de animacao, protcc- 
cao, lomento, a sua agricultura, principal fonto de sua 
riqueza? Pois a relorma da loi de 19 de setembro de 
1855 e tao urgentccomo a relorma hypotbocaria ? A fe- 
licidade do paiz dependemais de circulos de Ires doputa- 
dos do quo de uma lei hypothecaria, do boas instituicOes 
de credito territorial ? E a felicidade do paiz dependera 
mais de uma duzia do loterias concedidas ao theatro ty- 
rico do que de uma boa lei hypothecaria, do uma lei que 
estabelcca as bases parao credito predial ? 

Enlretanlo dous mezes vao passando, eslaraos ja no 
terceiro mez de sessao, c ainda nos occupamds com lo- 
terias para o theatro lyrico 1 Ila quasi mez e meio que 
ellas estao na ordom do dia, ja na vanguarda, ja na 
rctaguarda, ja no centro! E' uma verdadeira estrato- 
gia; e admira, senbores, como esla sciencia faz progresses 
cntre n<5s. Os nobres senadores hao de ver, como eu 
vejo, que na primeira parte da ordem do dia apparccn 
um objecto importanle as vezes; na sogunda parte Id 
vem a guarda do centro. Por exemplo, boje: primeira 
parte, guarda avancada, a lei sobre o art. 6° | 1° da 
consliluirao; no centro esta o theatro lyrico com as 
suas loterias, e a relaguarda e coberta por projeclos de 
dispenses a estudantes. Pobrcs estudantes! elles ja de- 
viao ter tido uma sbiucao, porque 6 indispensavel que 
as suas prelencoes lenbao um defcrimento com toda a 
brcvidade. 

Sr. presidente, creio que V. Ex. consul taria bem os 
interesses do paiz, adquiriria maislitulos de oslima, con— 
sideracao e gratidao de seus concidadaos, se desse para 
a ordem do dia a proposicao da outra camara sobre a re- 
lorma hypothecaria, com o parecer da commissao de 
legislacao; crcio mesmo que V. Ex. nesta parto teria o 
apoio do Sr. presidente do conselho... Nao sei se S. Ex. 
esbi na casa, porque ja nao dislingo senao vultos; e de- 
mais nao esta aqui o nobre senador o Sr. viscondede Sa- 
pucaby. que as vezes meempresla osseus occulos, e com 
elles vejo muito bem. Esta ua casa o Sr. presidente 
do conselho ?... Ahl dizem-me que esta, o por isso 
en Ihe poco que se digne attender-me: ou pedia 
ao muito illustre Sr. presidente do senado'que desse 
para a ordem do dia a proposicao da outra camara sobre 
a relorma hypothecaria, com o parecer dado pela com- 
missao de legislacao. Dizia eu que o Sr. presidente do 
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tenado devia ter o apoio do Sr. prcsidente do conselho, 
porque S. Ex. aconselhou a coroa que reeommendasse 
11a fa 11a da abertura da presente sessao a atlencao das 
camaras este objecto , e este objeeto podia ests anno pas- 
sar , quizesse-o Y, Ex. ; e en, desde ja Hie assevoro7 
nao hei de protelar a disrussao, bei de limitar-me a 
expfir a minha humilde opiniao sobre as disposicbes da 
proposb-ao e sobre as emendas olferecidas peia commis- 
sao de legislacao. 

0 Sr. presidente do conselho: — Eu tenho oulros 
objectos mais importantes. 

0 Sr. D. Manoel:—Asloterias? 
0 Sr. presidente do conselho:—Xao, senhor. 
0 Sr. D. Manoel:—Ah! porque as vejo as vezes 

iia frente. Eu inclino-me a crer que o Sr. presidente do 
conselho reprova que as taes lolerias estejao na ordem 
do dia. 

0 Sr. presidente do conselho: — Nao reprovo 
acho que se deve dar uma decisao a isto. 

0 Sr. D. Manoel: — Contraria? 
0 Sr. presidente do conselho: — Nao sei, como o 

senado quizer. 
0 Sr. D. Manoel*—Mas V. Ex. como vota? Nao 

pade ter a bondade de declarar ao senodo ? 
0 Sr. Dantas:— Na discussao. 
0 Sr. D. Manoel : — Ora, essa nao csta ma 1 
0 Sr. Dantas: — Eu mesmo nao sei como voto. 
0 Sr. D. Manoel (dirigindo-se ao Sr. presidente 

do conselho): — Entao V. Ex. yai lomar parte na dis- 
cussao das loterias? 

0 Sr. presidente do conselho : — Na discussao direi 
o meu voto. 

0 Sr. D. Manoel :—Mas, ou V. Ex. approve ou niio 
as loterias, o que e verdade e que nOs devemos occupar 
o tempo melhor do que com loterias ; porque, em ver- 
dade, e indifferente que ellas passem ou nao; e indiffe- 
lente que ellas caiao ou sejao approvadas; e indifle- 
rente para o fim que se tem em vista. Mas eu ainda digo 
que o Sr. presidente do conselho ba devotar contra, 
porque nos disse que queria quo se acabasse com as 
loterias, porque nos pintou no sen relatorio o povo 
avesado a um jogo funesto, do qual teem ja provindo 
muitos a grandes infortunios : portanto, o Sr. presi- 
dente do conselho ba de mostrar este anno que 6 sinccro 
no que escreveu no seu relatorio. 

Mas o Sr. presidente do conselho acaba de dizer que 
tem negocios mais importantes do que o projecto sobre a 
lefoima lit potbecaria, Nao os vejo. As ieis annuas 
ainda niio forao dadas para a ordem do dia, apezar de 
ter vindo para o senado a proposta de forcas de terra ha 
mais de 15 dias! A prorogafao ba de ser longa, e nos ha- 
vemos delicar exhauridos; eu creio que no fim da sessao 
quatro ou cinoo senadores ficao por tal modo derrotados 
que ou descem ao tumulo, guod Deus averlatt ou nao 
teem remedio senao ir para alguma chacara reparar as 
forcas perdidas. Em que estado nao estou eu ja e oulros 
illustres collegas que todos os dias lomao parte nas dis- 
cussoes? 1 

Pois ba alguma cousa que juslifique a demora da dis- 
cussao das leis annuas ? 

Quer o govcrno dar o triste exemplo de ficar sem leis 
annuas, como aconteceu o anno passado ? 

Dar-se-ha o escandalo de offerecer-se um projecto 

mandando prorogar a lei do orcamento actual para o 
anno de 18G1 a 1862? 

E as promessas solemnes feitas o anno passado pelo 
Sr. presidente do conselho? ! 

0 Sr. presidente: — 0 Sr. pediu a palavra parafun- 
damentar um requerimenlo, e entretanto esta divagando. 

0 Sr. D. Manoel; —Pedi a palavra para fumia- 
mentar um requerimenlo de urgencia, o estou mostrando 
que a reforma hypothecaria e de grande urgencia. Se eu 
quizesse divagar, entraria na discussiio da tbeoria do cre- 
dito territorial, para mostrar a necessidade de tratarmos 
quanto antes da proposicao a que me tenho referido; 
mas nao o desejo fazer, ale porque nao quero lirar o 
tempo ao nobre minis.tro de eslrangeiros, que talvez vc- 
nha fallar hoje ; e S. Ex. tem necessidade de relirar-se 
a 1 bora, para ir assistir naoutra camara a discussao do 
orcamento de sua reparticao. 

You terminar, ate porque me pareco que V. Ex., Sr. 
presidente, csta aborrecido de me ouvir, 

0 Sr. presidente: — Niio senhor, pelo conlrario. 
0 Sr. D. Manoel: — Eu peco-lhe encarccidamenle 

que retire da discussao o projecto sobre lolerias, para 
que naprimeira parte da ordem do dia o senado seoccupe dc 
negocios mais series e importantes. Se V. Ex. niio qucr 
dar para ordem do dia a proposta de fixacao do forcas 
de terra, digne-se dar a proppsiciio sobre a reforma 
hypothecaria. So V. Ex me promettesse de atteuder ao 
meu pedido eu niio faria seguramenle o requerimenlo 
que vou mandar a mesa. 

DISCURSO f'RONUNCIADO PELO SR. D. MANOEL NA SESSAO 
DE 25 DE IULIIO. 

0 SR. D. MANOEL: — Sr. presidente, ainda me sinto 
faligado, e, o quo mais e, desanimado. A fadiga passa; 
descansando-se um pouco, vollao as forcas; mas o des- 
animo, meus senhores, de ordinario d perenne. Estou 
desanimado e quasi com vonlade de me sentar. Quando 
eu, advogando uma causa tao justn, a causa da civilisa- 
Ciio, da moral e da religiiio, niio triumphei, quanto mais 
advogando o requerimenlo de um profano, e que profano, 
no sentir do Sr. presidente do conselho 1 Ora, quando um 
bomem falla desanimado falla sem vigor; do que me 
acontece agora; estou sem vigor, sem animacao. 

Depois de nos occuparmos dc lolerias, depois de cabir 
a urgencia que tive a honra de pedir ao senado para se 
tratar de um objecto imporlanle, qual o projecto do no- 
bre senador pela provincia de Goyaz, vamo-nos occupar 
de uma materia, no meu modo de pensar, do maior al- 
cance, de um projecto que faz alteracfles notaveis na 
lei de 1855, que involve questOes constitucionaos, 
porque, senhores, este projecto viola clara c aberlamen- 
te a constiluicao do estado. Ora, pergunto eu, o Sr. pre- 
sidente do conselho encarrega-se de sustenta'r este pro- 
jecto? Parecia-me que o projecto devia ser sustentado 
pelo Sr. ministro do impcrio, o qual na outra camara 
fez um disenrso muito abaixo de seus talenlos, sinto 
dize-lo, nm discurso muito pouco digno de um ministro 
de estado, 

0 Sr. ministro nos negocios estrangeiros ; —Niio 
apoiado. 

0 Sr. I). Manoel: — 0 nobrcministro tem obriga- 
Cao de assim exprimir-se. 

0 Sr. ministro dos negocios estrageiros : — E' 
um discurso que faz honra as luzes do Sr. ministro do 
imperio. 
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0 Sk. I). Manoel : —E' um discurso que um cstu- 
dante mediocre nao o proforia, quanto mais um minislro 
da corOa peranto o parlaraenlo, depois de se haver prepa- 
rado com muita anjicipacao 1 

0 Sn. M1NISTRO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS : —E' Uma 
iiijusta apreciatao que V. Ex. faz. 

0 Sr. 1). Manoel : —Estoudisposlo a dizer a verdade, 
agrade a quem agradar, o desagrade a quem desagradar. 

Tenho-mo collocado em uma posicao ta! que uao te- 
nho no meu dicoionario a paiavra —compromellimeuto. 
E' o meu habito de i3 annos dc juiz nesta c6rte que me 
tern habilitado para assim pro eder, quercmnojuiz, quer 
como legislador, e, grafas a Dcus, lenlio para isso a iu- 
dependencia de caracter uecessaria. Portanto, lenhao pa- 
ciencia, hei de dizer nesla discussao verdades duras, 
nuas-o cruas, sem me importar com nenhura resultado, 
sem mo fazer mossa qualquer idda que possa haver de 
compromctli men to. Tanto mais o posso fazer, quanto 
ninguem dira queo fago por animosidade, por odio. Co- 
mo particular, faco do Sr. minislro do imperio o conceito 
quo elie merece, respetto-o, poslo que nao tenha com 
elle maiores relacOes; mas, nas poucas vezes que nos le- 
mos encontrado, eu nao tenho lido sonao motivos para 
applaudir estas nossas poucas relacOes. 

Portanto, senhores, nao ha animosidade, niio ha odio; 
tenho no ministerio amigos, o comeearei pelo Sr. mi- 
nislro dos negocios estrangeiros: mas isso nao me inhihe 
do emittir o meu juizo com toda a liberdade, a mais 
alhpla que se pdssa imaginar. 

0 Sr. MIN1STRO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS - Nin- 
guem coutcsta. 

0 Sr. D. Manoel: — Ja sesabe, ficaticito ao senado, 
ao paiz, apreciar o que eu disser nesta casa em relacao a 
esta discussao. E agora accrescenlarei que o primeiro 
discurso, p6de-se dizer o uuico, que proferiu o nobre 
ministro do imperio esteve abaixo dos seus lalentos, e 
podcria ser apenas proferido por qualquer estudanle me- 
diocre que tivesse estudado a maleria, porque nesse dis- 
curso uao ha senao citacbes, que faz qualquer, discurso 
que chamarei uma verdadeira lieao repelida depois de 
inuitos dias de estudo. 

0 Sr. presidente : - 0 Sr. senador deve cingir-se 
ao que esta om discussao. 

0 Sr. D. Manoel:—La vou; islo 6 para mostrar a 
nccessidade de approvar-se o requerimento do nobre se- 
nador pela provincia do Para... 0 segundo discurso, que 
quasi pvoduziu uma crise no gabinete, nao e digno nem 
de um estudanto mediocre,. Ua proposiches tao precipi- 
tadas que eu nao esperava ouvi-las da boca de um mi- 
nislro; ha uma conducta em toda esta discussao tao abai- 
xo da dignidade de um ministro que, eu confesso, ma- 
ravilhci-me de ler o que foi dito pelo ex-presidente da 
provincia do Rio do Janeiro. E foi necessario fazer-se a 
scena que so ropresentou na outra camara para como qne 
apagar a impressao que o discurso tinba causado, a ponto 
de se rccciar a qu6da do ministerio. Nao houve nin- 
guem, ate amigos dcdicadosdo Sr. ministro do imperio, 
que nao eensurasse o procedimenlo de S. Ex. e a incon- 
veniencia do seu discurso. 

Sr. presidente, se ba objecto quo mereca o exame de 
uma commissao da casa, d certamente a proposigao que 
esta cm discussao; e o senado se ha de recordai que o 
mosmo autor, pode-se dizer autor, ou ao menos o minis- 
tro, que fez passar na camara o projecto que lioje e lei 
do paiz (lei de 19 de selembro de IBSh), foi que pediu 
quo duas commissOes dessem o seu parecer sobre a re- 

forma eleitoral. As commissdes deruo parecer, e V. Ex. 
ba de recordar-sc de que foi uma das discussOcs mais 
luminosas que bouve nesta casa a que versou sobre a 
proposifao que estabeleccu OS ciiculos. Hoje vamos 
alterar a lei profundamente, com a expericncia apenas de 
quatro annos, com uma sd eleicao; nao bavemos ao 
menos dc ouvir a illuslre commissao de constituieao, nao 
bavemos de seguir os mesmos passes que seguimos na 
lei de 1855? 

Senhores, porgunto eu, o projecto offerecido o anno 
passado pelo Sr. deputado Sergio Teixeira de Macedo, 
que 6 a propnsigao que se vai discutir, nao foi remet- 
tido a uma commissao especial da camara dos Srs. depu- 
tados? Nao deu ella um parecer longo, alterando muilas 
disposisoes do projecto? Nao foi esse projecto sujeito 
tambem a uma lunga discussao, em que appareceu gran- 
de diversidade de opinioes, em que se offerecdrao innu- 
meros arligosadditives, emendas, etc.? Poisbem, por- 
que bavemos de p:elerir essas formulas salutares segui- 
das no senado? Porque bavemos de discutir ja e ja, com 
2i boras de intervallo apenas, um projecto de tamanbo 
alcance? Como se quer forcar os raembros desta casa, 
que tomao parle em lodas as discussoes, a acabar a vida 
na tribuna? Porque ha sd meia duzia de senadores que 
disculem conlinuamente. Nao attendeis ao nosso grande 
trabalho? Hontem forao bancos, depois o art. e0 | 1° da 
constituicao, hoje loterias e eleicoes 1 E'possivel espe- 
rar tanto de a6s, senhores, de n6s, a quem o paiz deve 
ser grato.... 

0 Sr. Souza Franco;—Apoiado. 
0 Sr. D. Manoel:—.... porque,senao discutissimos, 

o que seria do senado? Meia duzia de boraens nesta casa 
eslao sempre em scena, revesao-se, mat teem tempo de 
descansar, ja com a leitura, ja com o fallar, ja com a nc- 
cessidade de rever discursos. E eu nao posso deixar de 
lembrar que os Srs. lachygraphos carregao com um peso 
enorme; e por isso qne tenho com elles toda a indul- 
gencia ; nao sei como podem com quatro boras consecu- 
livas de trabalho, sobretudo um que principalmente 
tonia as nolas tachygraphicas, e com muita habilidade. 

Mas, senhores, i um proposito firme do Sr. presi- 
dente do consellio obrigar-nos a votar tudo esle anno; 
quer nos impdr a sua vontade. Pois ha de achar da mi- 
nba parte a mais decidida opposicao. 

0 Sn. Souza Franco:—Apoiado, e da minha. 
0 Sn. D. Manoel ; — Quer tomar o papel, quer com- 

parar-so com o homem que de certo nao lem successor 
neste seculo. 

0 Sn. Dantas; —Diz hem ; e Deus permilta que nao 
o lenlia. 

0 Sr. D. Manoel ; — Quer nos impfir loterias; vai a 
mesa exigirdo Sr. presidente que as de para a ordem do 
dia. Elle nos impoe a reforma bancaria, a reforma elei- 
toral. Ora, um homcm de hontem nao nos deve fazer taos 
imposicOes. Para se tomar este papel de dictador sao ne- 
cessaries outros lilulos que o Sr. presidente do conselho 
nao tem. Talcntos, ninguem contesta, temos aqui muitos, 
e na camata dos deputados ba as duzias ; inslruccao, 
ninguem o nega, temos aqui muita, e na camara dos de- 
putados ha mocos que parecem velhos no saber, que estao 
em dia com tudo. Portanto, nao e sO o talento, nemal- 
guma licao, que babililao para tomar o logar que pre- 
tende occupar no senado o Sr. presidente do conselho, a 
quem faltao oulras qualidades para ser o successor do Sr. 
marquez de Parana. 

Pois um inspector da alfandega por pottco tempo, fis- 
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cal do thesouro, fambem porpouco tempo, e prosidente de 
"ma provinaa, ondenao seio que fez de bom, basta para 
so arvorar em dictador? 

0 Sr. -Mimstro dos negocios estraxgeiros : — Houve 
quern julgasse que esses tilulos erao suflicientes para que 
fosse presidente do conselho. 

0 Sr. D. Manoel ; — Nao enlro nessa questao. 
0 Sr. mixistro dos negocios estraxgeiros: — Tanto 

bouve queelle o e. 
0 Sr. D. Maxoel: Eu tambem posso formar o meu 

juizo. 
0 Sr. Daxtas:— Para combater-se o projeclo nao 

precisa entrar na vida privada. 
0 Sr. D. Maxoel : — Quem fallou aqui em vida pri- 

vada, Sr. senadur? Digo eu quo para se tomar uma tal 
posifao em um parlamomo 6 necessario ler lilulos que 
elle nao possue. 

0 Sr. presidexte: - Mas o objeclo da discussao e o 
requenmento de adiamento. 

0 Sr. D. Manoel : — Quo duvida t ouca-mc V Ex 
antes de fazeradverteneias. E' uma cadea de muitoselos'! 
a cadea esta na mao de V. Ex., na minha estao os elos ; 
V. Ex. ba de ver que a cadea ha de ficar muito bem feila. 
Tenlia V. Ex. paciencia. 

Mas, dizia eu, quo nos qucrem malar, porque somos 
•seis ou sete oradores, que todos os dias se empenhaonas 
i rscussoes mais importanles; que nao teem um mornento 
do descanso, que estudao c corrigem os discnrsos a noite 
e den tro em pouco tempo estarao complelamente impossibi- 
itados de fallar. Mas estao enganados, Dens e grande 

flavomos de erguoras nossas vozes, para dizer .—alto la 
e muito querer na casa dos velbos impdr sua von lade 
aos senadores do imperio, e muito querer obrigar-nos a 
um trabalbo que de certo da cabo de nos. 

Pois, senhores, bavera alguem que altenda ao reque- 
nmento do nobre senador peto Para que o considere me- 
nos digno de approratao? Nao e tao justo que liaia um 
parecer da commissao que nos dirija, que nos esclarega, 
que venba auxiiiar-nos no grande empenbo era que es- 
tamos de discutir este projecto ? Faz-se mais. Sr. pre 
sidente, e e o que me irrita, se esla palavra se pude em 
pregar, faz-se mais, pretere-se as lois annuas.... 

0 Sr. Sodza Franco: — Apoiado. 

„A^rS,R| I)' MaN0I;L : — para 1ue dieguemos a um 
fohr" ell as™ tlUC Uma pa,avra 1,50 nos seja possivel dizer 

Ora, se dissessem: sao projectinhos, pouco importan- 
les, bem ; mas sao projectos que precisao de uma scssao 
mteira, para podercm ser examinados regularmenlc. 

0 fomento levou algum tempo, aS1 discussao foilon- 
ga e luminosa; tambemsediscutiu longamcnte o projecto 
bancano, mormentc o nobre senador peloPara, e ahi esla 

ortcio . ercantil cbeio de seus discursos. Creio nue 
o meu nobre amigo esta preparado para combater a trella. 

0 Sr. Souza Franco : — Apoiado. 
0 Sr. D. Maxoel :—E ja nao e crianga, emais velbo 

do que eu. 
0 Sr. Sol-za Fraxco ; — E' exaclo. 

. 0 .Sk' D' ^noel : —E, seeu ja me sin to too acabado 
fraco' fIlIe quasi nao posso fallar, que dira V Ex que tcm trabalhado muito mais do que eu? 

Q projecto relativo ao | l" do art. 6" da constituigao 
foi por nds muitodiscutido ; tom.imos a larefa de mos- 

-E' V. Ex. o saca-rolha? Nad 

trar a inconstilucionalidade delle, a qual foi lovada a m i- 
dencia, embora o senado o approvasse em la discussao 
depois de uma forlissima opposigao. 

De reponte, quando nos precisavamos de algum re- 
pouso, apparece a reform! eleitoral, islo e, de proposito. 
Nada de forgas de terra e de mar, porque dtzem que 
quando ellas entrarem os oradores estarao impossibilitados; 
a maiona nao falla, e agora nos qucrem tapar a boca 
com uma indicsgao que, pcrdoe-se-me a exprcs- 
sao, eu chamarei de eslupida, uma indicagao quo admira 
que se apresentasse na casa, e contra quem ? Contra os 
ornameritos do senado, contra os oradores quo tomao parte 
na discussao de todos os objectos importanles, e que apre- 
sentao uma erudicgao quo de certo causa inveja aos autores 
da indicagao. E claro que nao fallo de mini, quo aponas 
presto um fraco auxilio aos meus amigos. 

Venba quanlo antes para a discussao a indicagao de 
que fallei, para scr analysada como merece. 

0 Sr. Silveira ua Motta :—Pego a palavra. 

f. vo qR ^AN0EL : —Contra o rcqucrimento ou a 
0 Sr. Silveira ua Motta ;—Contra. 
0 Sr. D. Manoel Creio que a rolba aqui vat ser 

apcrfeigoada. 
0 Sr. Silveira da Motta : — Por ora nao ha rolba 

ha saca-rolba. ' 
0 Sr. D. Manoel 

be inve jo o officto. 
, Q."6™ casa quer protolar ; c os quo na'o 
fallao? Estao bnlhando ? Votao 1 Ora, e muito commo- 
da essa nussao de responder com os votos, ora sentados 
ora de pe ; o que e um puuco material, aqui ontre mis' 
Agora, oacto de fallar, nao ; principalmonto quando se 
falla bem ; isso nao, nao e material, porque e preciso 
ler, pensar e estudar as questoes ; agora, o ado do votar 
sem fallar emais tacit. 

0 Sr. visconde de Sapucaiiv da um aparle. 
0 Sr. D. Maxoel ; — Esta enganado ; V. Ex. falla 

porsi. Ila muilos homens para quem o pensar d : comer 
beber, passeiar, divertir-se e jogarl conservcm-se cilcs nas 
suas postgues felizcs, mas nao nos opprimao com vio- 
lencias, com medidas que ate fazem perder o gosto do 
vir a esta casa; e se essas medidas continuarem, medidas 
que eu chamarei novamente de eslupidas, pddc V. Ex 
estar certo quejici de vir poucas vozes, e ainda menos 
lallarei, para nao ficar exposto ao dospotismo de um pro 
sidente, com quem nao tenho nem quero tor relagbes. 0 
senado bem sabe que nao mo refiro a quem actualmente 
occupa a presidencia ; mas sim ao quo so diz que na 
proxima sessao substituira o Sr. Cavalcanli de Lacerda 

Sr. presidente, V. Ex. tern obsorvado quo todos os 
projectos importanles sao remettidos ordinariamente a 
uma commissao; e, sem ser preciso remonlar a annos 
transactos, lembro-me da proposigao da oulra camara re- 
laliva aos crimes porpetrados por brasileiros em naiz 
estrange!ro, a proposigao sobro o melboramonlo do meio 
circulanle, o projecto rcgulando o art. 0° | 1° da con 
stitmgao, o projecto sobre rifas, olferccido pelo Sr. mi- 
mstro da fazenda, a proposigao augmentaudo os venci- 
montos dos magistrados, conegos, etc., e outros que 
omitlo por brevidade. 

Pois, senhores, cstcs projectos sao do ordem superior 
ao que se vai discutir? Estes projectos precisao de mais 
exame do que esto que esta sobre a mesa, e que, a men 
ver, cont^m disposigdes ami-constiludonaos ? E' hoje 
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que liavemos do fazcr urea excepcao de regra? B lendes 
receio de. que a illustre commissao de conslituii.ao male 
estc projecto? Niio silo merabros dclla os Srs. viscondes 
do Sopuculiy o do Uruguay o marquez do Olinda? Al- 
guein pddo presumir que estes tres distinctos senadores 
do imperio nao deem logo sen parerer, isto e, com aquella 
demora indispensavol quo exigo matcria tao importante? 

0 Sr. visconde de Sapocaiiv da um aparlo. 
0 Sn. I). Manoel: —Pois alguem pode desconfiar 

quo .esses illustres senadores nao iiao de empregar todos 
os sous desvolos para era breve corresponder a confianfa 
do snnado? Scria uma injuria irrogada aos nobres sena- 
dores, quo lanlo se dislinguem no cumprimento dos seus 
deveres e quo com tanta celeridade diio parecer sobre os 
trabalhos de que sao encarregados. 

0 Sr. visconde do Sapucahy mesmo acabado dizerem 
um aparto que, so o projecto for a commissao de consti- 
tuigao, cm breve ba do scr apresentado o parecer; e ac- 
crescentou; « E' nossa obrigagao »,—obrigagao que sa- 
bom cumprir com a poutnalidade quo o senado csta 
acostumado a ver e elogiar. 

Va boje o projecto a commissao; deixemos para ama- 
nba a discussao das forcas de terra, e,emquanlo se diseu- 
tirem as forces de terra, depois as de mar, eslao esses 
illustres senadores meditando para apresenlarem um pa- 
recer digno dolles e do senado. Ha nada raais justo? E 
achais que isto d protslar a discussao? 

Al) I cu ja estou vendo o que hi de aconleocr. Sim, 
ficarcmos aqui alii as 3 boras, fallando para poucos se- 
nadores quo se conservao nacasa; todavia desompenba- 
romos a nossa missao, e procuraremos esclareccr o paiz a 
respeito de uma reforma impensada, precipitada, impoli 
liea e atd pcrigosa. 

So acontecftsse quo a commissao de consliluicao fosse 
pomposta do tres opposirionistas, ainda podia haver re- 
ccio do demora; mas dous sao decididos amigosdo minis- 
tcrio, e um tambem nao d adversario, e apenas Hie faz 
observagOes com aquelle critorio quo o distingue; 
c ningtiem dira que o Sr. marquez de Olinda ba 
de pdr pedra sobre o projecto. 0 Sr. marquez de 
Olinda d bomom de um trabalbo que admira na sua 
idade, o com os scus profundos conbecimenlos, com a 
sua pratica e exporiencia, ha de ajudar muito aos seus 
illustres cotlcgas uo parecer luminoso que apresenlarem. 

Portanto, nao tenlio receio de demora; e dcmais ha 
nogocios nrgentos, como disse, de que devemos tratar ja, 
por exemplo, as forgas do terra c de mar; nao se leve 
esta raateria de afogadilbo, niTo se queira impdr, discu- 
Umos com calma, examincmos este projecto, e vejamos 
o que a pratica mostrou a respeito dos effeilos da lei de 
1855, o, se a alteragaofor necessaria, nds a faiemos com 
a mira nobem do paiz. Mas, para mim, d fdra de duvida 
que o projecto coutdm disposigoes iaconslitucionaes; 
naod agora occasiao opportuna para entrar neste exame, 
em quo me cmpouharei quando se disculir a propo- 
sigao. , - i, - 

Sr. presidents, d tanlo mais necessano que va elia a 
commissao doconstituigao quanto ecertoque muilos Srs. 
senadores liilo do cstar lembrados das grandes discus- 
sOes quo houve acerta desle objecto mesmo antes 
do 1855. 

Alterar-se essencialmenle uma lei, sem omaisprofuudo 
cxame, meparece improprio dcsla casa. 

Niimucm melbor pdde fallar sobre essa materia do que 
en norquovolci contra a lei do 1835, isto d, nao me 
euvolvi na qucstao dacleigao por circulos de um sd de- 
putado; nao dci grandc importancia entao a essa alle- 

ragao, talvez porque niio conflasso na boa execugao da, 
lei'. A questao que discuti longamente foi a das in- 
compatibidades, que combat! quanto pude, porque en- 
tendo que ella se nao pdde decretar sem refdrma da 
constituigao. Desde que essa questao apparaceu na ca- 
mara dos depulados nunca a deixei passar em suoncio, 
como se pode ver do jornal que publicou os debates da- 
quella camara. 

Pego ao senado que nao recuse o seu volo ao requen- 
mento do nobre senador pelo Pani, a vista das razoes que 
elle produziu e dos precedentes da casa. 

DISCURSO PRONUXCIADO PELO SR. D. MANOEL NA SESSA0 
DE 27 DE JULIiO. 

0 SR. D- MANOEL: — Quando se discutiu a pro- 
posiguo da outra camara approvando a pensao concedida 
a viuva e fdha do Sr. chete de esquadra Pedro Ferreira 
de Oliveira eu live a honra de fazer algumas observa- 
cocs tcndenles a mostrar que a classe da armada era raal 
remunerada, e por isso acontecia qne a maxima parte de 
seus membros morriao pobres, e tao pobres que o go- 
verno ia em auxilio de suas viuvas e filhas, dando-lbes 
pensocs. E' justamente o que acontecou ao dislineto bra- 
sileiro, cujo nome ha pouco proferi. Ncssa occasiao 
pedi eu ao Sr. presidenle que tivesse em attcngao uma 
proposicao da outra camara augmentando os yencimentos 
dos olTiciaes da armada, proposigao que, tendo entrado 
em discussao, fora remettida a illustre commissao de ma- 
rinba e guerra, a qual deu um parecer intciramente fa- 
voravel. E, se aca^o a proposigao tivesse entrado cm dis- 
cussao, eu ouso affirmar que teria passado talvez sem de- 
bate, e por unanimidade de volos. Tal 6 o desejo que o 
senado tern de melhorar, quanto perraitlem as nossas cir- 
cumstancias, a sorte deuma classe por tantos titulos rcs- 
peitavel, digna da maior coBsideragao e da gratidao do 
paiz. V. Ex., Sr. presider.te, nao sei porque faz dormir 
essa proposigao e nao a tern dado para a ordem do dia, 
de maneira que nutro hem fundados receios de que ainda 
na sessao desto anno os officiaes da armada nao gozarau 
Jo beneficio que ja Ihes foi oulorgado pela camara dos 
Srs. depulados, e ccrtamente o sera pelo senado. Ora, 
quando uma proposigao que tern em vista fins tao justos 
jncrece o asscnliniento dos dous ramos do poder legisla- 
tivo, eu posso affirmar, sem medo de errar, queo poder 
moderador de cerlo dara sea sancgao ao acto que for 
desta camara. 

Mas, senhores, pode-se a bel-prazcr demorar assim 
uma proposigao que tendc a melhorar a soite de uma 
classe tao digna dc nosso respeito? Pdde prcterir-se a dis- 
cussao desta proposigao por outras quo seguramente nao 
eslao nas drcumstancias daquella? Pdde-se abandonar 
os semdores do estado a sua mesquinha soi to, quando 
os poderes politicos estao dispostos a altendcr as 
suas urgentes necessldades ? Pdde a vontade do um bo- 
mem supplantar lodas essas considcragOcs ? Cbega a 
tanto o direito de quem occupa a cadeira de presidenle 
do senado ? Pois bom ; eu nao qucro constestar este 
direito ; mas usarei do que me outorga o rcgi- 
mento, de maneira que tenda a neulrabsar este arbitno 
illimitado do Sr. presidenle do senado, e levantarci a 
minba voz parapedir urgencia. Ja que S. Ex. nao quer 
attender as supplicas que cu Ihe dirigt nas sessoos pas- 
sadas ja que S. Ex. entende que pdde pretenr os nego- 
cios que estao na casa a seu bol-prazer, eu nao te- 
nlio outro recurso senao dirigir-me ao senado e pe- 
dir ao menos urgencia para que entro quanto antes 
em discussao a proposigao a quo me reliro, porque 



10 
APPENDICE 

e uma injustisa revoltante quo, estanJoambas as cama- 

vontal iSPOStala beneflciar uma c'ass8 tilo respeitavel, a 
IT/f rem ueulraIise comp'etamente a von- taae de perto de duzentos represen tames da naeao On 

f.w/'f1!61' senll0res' ciue llaja regimento que'de ao P emdenle da casa semelhante arbitrio; e,so elle o desse 
eu curia que era uma loiabsurda quo nao devia terexecu- 

assemW3"3 aSS'm- ^ Uma exPressao ^ Mirabeau na assemblca constiturnte, quando disse: . Quando a lei e 

execuot; ?naM 0ff'nde 0 b0m sens0' ella nSodeTC ter eiecufao. . lias nao, senhores, o nosso rerimemo nan 

aZsToT1^™? ^ 0 Sr' PreSidentC lhe da"o 
amtn?L glmen^ ha artlgos1lle 'Mndao preferirpo antigmdade as matenas que estao na casa. 

0 Sb. Dantas da um aparte. 
D' Maxoe[- : — Esla intelligencia nao 6 sdmente eqmlatira, esla intelligencia e razoavel, paraqueTnio 

tonsmta que um homem so tenba um arbitrio illimitado 

Sli6rer Pdr obstacul-a vontadede LlZt 
OS dLhn d r,ePresantan^ da naoao. Sejao quaes forem 
contestar t nt™ ' e" "So b« d8 

manto nUn ^ , reCOnheco' 03 luaes mesmo eu devo manter para bem de nossos trabalbos, esles direitos nao 
g---porno de so tornarem 

0 Sb. viscoade de Sapucahy da um aparte. 

a vonStadf,lilA;N<)EL ' ~ 0 tIue esla em discussao naoe 
eontm a oL qile dig0 d(iue este aibitrio 8 

dimipllp- 1 Pu^'lca> e contra os desejos mesmo 

da camara doTde^ubdos como qValVum oufra. r0S0,aC;:0 

0 Cb. D, JIanoel ; —iVJo e como qualquer outn 
porquea queesta na ordem do dia d modema pr e-' 
undo outras muilo mais antigas. P 

0 Sb. Da.xtas da um aparte. 
Sl1- D. IIaxoel : — Sim, ha resolucdes vindas da 

camara de differentes categorias, especies e eeneros • nor 
exemplo, a proposiCao que fixa a forca de tern que Veiu 
da camara dos deputados nao eurgente? Podia o nre 
siden e a seu bel-prazer deixar de dar para a ordem do 

essa proposifao? E, se o faz, hao correctivo denedir 

3-".Sd" p"™». '™.r 

, ■'Vpr0p0si,;f0' senhores, relaliva ao melhoramento dos 

p™r.n ■ v'rm» w —"PS paironato, foi o yoto espontaneo de uma cam in intJL . 
a proposicao a que me refiro 6 a retribuioao, poslo oue 
mesqumha, de semcos relevantes prestados por uma 

danacao" copno esPon'aneo dos representantes 

do^ phrase do Sr presrdente do conselho, tern plod^do Jd m Juo, 
infortunios ajustipa feita a uma classe inteira? Como 

Lo.Vr^0' na0 d I,ara a ordemdo diaesta propo- crmrttao-me os nobrcs senadores quo Ihes dioa 

me aueTest0 Pdde-Ser 8 permuSS- 
Zatro 1 ricoP 5a qUe na0 comParem loterias para o 

.mnXrjrs.'r- »»«•» 

OSb. vtscoNDE DE Sapucahy dd dm apar(,. 

vez, senhores, —amnoada polo j®,repellr mais de uma 
e, portanto, que se node comn ,me Patronalo- Como 
dtssernelhames P 0nipirar duas ProposifOes tao 

propmdf^s^esbfonlcia"a respeit(fdorn,n0
)^

<^do,aVan 

foi volado pelo senado. ' jecto que ja 

«.s t "S7"«" iri" "r» ■,mi 

putados. resolufao da camara dos de- 

resoIu"aof quann0quoi^^nfna0 fIualificJlloi de infame a 
repetir o epithetm^infmne 0P^onMo, c lad de 
Ihes licitn nnlhao de vezes. Idea- 

distrabir o orador do caminho qurv-duinT'6! " Para 

srr.-syr' *•L ^ 

amadfmorHdo'er ba Poueo que os officiaes da 
reduzidas as fmi.ias 

vidf Ora uua^"?1^ ? rS ',rg'emes "ecessidlle da 

0 Sb. viscoxde de Sapucahy da um aparte. 

K1osSc^T ^ ~-- 
e.^ , mas Itao de salur impresses nos jornacs Prn- 

arei discussoes, pdde ser, mas protelo discussOes re- 
querendo a urgoncia de objectos damaissnh;i • 
tancia, da mais patente jusliCa. Veitond,' 
que tenho chamado para a discuLdo J,eCt?S 

amanhd, quo de cc Jnao seS^r i^r^0 ^ 

classe dfarmada^ efU' qUal 6 0 meio d(! ''abilitar a 
a 

angmento dos vondmontos^dos'officiaM'da ^nmida 0,Ora0 

ma'is^iimton: ^ ,p,e osl« augmenio nao 
comnorro lra alguem, r!lle as fmangas do estado nao 
tns I ?, ■ Pe(Illena dospcza cm favor dos bonemeri- OS da patna; em favor daquclles, como disse ba noucn 
que estao promptos sempro a cumprir as ordens do go' 
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vcrno, a deixar suas familias, a arriscar sua exis- 
tenciaja nos mares encapcllados, ja nas balalhas, quando 
cllas sc offerecem? Crcio que nao havera um sd merabro 
da representacao nacional quo recuse o sen volo em favor 
de uma proposicao laojusta; nao ba um so represen- 
tante da nacao que nao qucira dar mais esta prova de 
gratidao, de consideratao e do estima a classe da armada. 

Quando nds, senhores, nos conservamos no gabi- 
nete Irabalbando com a nossa penna; quando outro.s nem 
isso fazem, andao nos passoios, nao abrem a boca, 
nem cstudao, recebcm cm sanlo ocio os sous 3:600,^ 
um pobre official com uma pequcna relribnii;ao la esta 
soffrcndo temporaos nos mares do norle e sul ; la vai 
para a Kuropa cm viagens do inslruccao, la vai se 
oxpor aos frios dos polos; amanha, senhores, ha- 
vera necessidade de parlir uma flotilha para sustentar 
a honra e a dignidade da nacao nas aguas do Prata, 
e o official em poucas boras recebe a ordem, cmbarca, 
abandona a sua familia. N6s o quo fazemos ? \ amos por 
aqui, por alii, fumar o nosso cbaruto, isto e, os que 
fumao, porque eu nao goslo, ainda nao me acostumei 
a isso; alguns passao dias inteiro naquella salela 
em um dolce far niente, nem se importao com a dis- 
cussao; os oradores fallao, disciUcm as questoes, elles 
tornao o cbapdo e vao para a ru a do Ouvidor pales- 
trar naquellas lojas; no fim do mez vsnbao os aben- 
goados 3;600|}. E o pobre official, meusVnboresl... 

Assira fazia ccrto depulado nas curies de Portugal; 
fallava muitas vozes, mas no dia do pagamenlo era in- 
fallivel. Mottia o dinheiro na algiheira, chegava a casa e 
dizia a mUlhor: « Aqui esta, minba mulher; que di- 
nboiro bera ganbo: nao fallei, nao estudei, fui poucas 
vozes as cdrtcs, o todavia derao-me este subsidio. • E' o 
que so pude tambem applicar a cerlos membros do se- 
nado, que vao para as suas casas com o dinheiro na al- 
giheira, e dizoin: «Aqui esta: que dinheiro hem ganbo 1 
nao fallei, nao abri livro, andci passeiando pela rua do 
Ouvidor; c cnlretanto aqui oslao 900^: que felicidade! » 
Entrelanlo os que leem, cstudao, discutem, sao proteia- 
doros, atrapalliadores I E decretcm-se reformas no rcgi- 
mento, su com o fun de Hies impbr silencio ! 

Razao tinha o fallecido imperador da Russia quando 
cbamava o governo represehtativo systcma rccrcalivo. 
V. Ex. sabe que a assembUa gcral legislaliva autorisou 
o governo para mclborar a sorte dos officiaes de saude da 
armada; e com elteito, o miuistro da marinha de entao, 
o Sr. conselhoiro Saraiva, aproveitando-se da autorisa- 
fao que recebera do poder legislativo, deu-se pressa em 
corr'esponder ao fim da lei, melborando, e mclborando 
consideravclmente, a sorlo dos officiaes de saude da ar- 
mada. Ella bojo nao e ma, pdde dizcr-sc mesmo que 
6 boa, e, ale mais, que e optima cm relagao aos officiaes 
da armada. 

llouve nessa reforma uma injusliga.da qual nao poJe 
ser accusado o Sr. conselheiro Saraiva, porque infeliz- 
menlo na lei nao passou autorisagao ao governo parame- 
Ihorar a sorte dos officiaes da armada, autorisagao que 
foi limilada unicamonte a meihorar a sorte dos officiaes 
do corpo de saude da armada. 

Alguns entendHrao, a mou ver nao hem, que o governo 
podia sem consura cstonder esse beneficio da lei aos of- 
ficiaes da armada. A lotra da lei e expressa; mas diziao 
elles: « Nao e possivel quo os que concederao a autorisa- 
c5o livessom cm vista meihorar sd uma pequena parte 
de um grande todo. Pergunta-se: Estavad hem aquinhoa- 
ilos os officiaes da armada? Nao. Estavao hem aquinhoa- 
dos os officiaes do corpo de saude? Nao. Logo, o fim da 
lei conccdendo a autorisagao era que o governo mclbo- 

rasso a sorte da armada, qucr em relacao aos officiaes 
della, quer em relacao aos officiaes do corpo de saude. » 
Ora, eu nao concordo com esta intelligencia; se ffira mi- 
uistro, em materia do autorisacoes, e radrmente para au- 
gmontar despezas, eu me imporia o dever de seguir a 
risca a letra da lei, e na sessao seguinte pediria a assem- 
blca geral que me autorisasse, me aulorisasse nao, quo. 
fizesse o que esta, porexemplo, na proposigao a que me 
refiro. isto d, que melfiorasse tambem a sorte dos offi-. 
ciaes da armada. 

Estas erao as ideas do Sr. conselheiro, Saraiva;. elle as 
emitliu com toda a franqueza na outra eamara quando 
foi censurado, ou ao menos quando. se fez reparo a res- 
peito do procedimento que tivera com os officiaes do, 
corpo de saude, deixando em olvido os officiaes da ar- 
mada. 

Razao, por conseguinle, temos nus de sobej.o para 
approvarmos desde ja a proposigao a quo me reliro. 
Porque havemos de consentir que eontinue esta desi- 
gualdade por mais tempo? 0 nobre visconde de Albu- 
querque, que sinlo nao esleja boje presente, o anno pas- 
sado, com sua linguagem nobre e do perfeito cavalheiro 
com que costama eiumciar-se, mostrou da raaneira a 
mais clara e convincente a injustica que se praticavacom 
os officiaes da armada; S. Ex. nao demorou senao o tempo 
indispensavel a proposigao da camara dosSrs. depulados, 
que fura remetlida a illustre commissao de marinha e 
guerra; e logo essa commissao, de que elle e mui digno 
membro, se apressou cm dar o seu parecer, o mais favora- 
vel. Como disse, o illustre visconde de Albuquerque 
tambem o anno, passado pediu a V. Ex. que nao olvi- 
dasse esse negoeio; e V. Ex. foi surdo a ludo, nao quiz 
ouvir as vozes do Sr. visconde de Albuquerque, seu il- 
lustre amigo c parento, e que advogava uma causa tao 
justa, porque elle nao advoga senao as causas justas. E 
este anno tambem V. Ex. niio me altendeu quando tratei 
da pensao concedida a familia do fallecido chefe de esqua- 
dra o Sr. Pedro Ferreira do Olivoira; e pedi quo desse a 
proposigao quanto antes para a ordem do dia, porque ella 
passava lal vez scm discussao, por unanimidade de votos: 
obriga-me, pois, agora a estar-me cansando nesta bora tao 
appetecida para so salvar o Prasil com uma poreao de lo- 
terias concedidas ao barracao do theatro lyrico do campo 
da Acclamagao, que nao sei se 6 ainda provisorio ou effe- 
ctive; na espcculagao.na profanacao e na prostituifao ella 
e ba muito tempo effeclivo e ate jubilado. 

Estou ja ouvindo aqui umas vozes dizerem; « Todos 
os dias nos massa este senador com seus requerimentos 1» 
Uma de duas,ou os hei de massar com estas materias im- 
portantes, ou com o barracao: a massada & infallivel; 
mas que querem ? E' mais um dos meus defeitos, e 
— ser massante —. V. Ex. bera sabe que esta palavra 
esta agora muito introduzida, o para cxplicar-me deva- 
gar preciso beber alguns goles de agua, porque estou 
com a boca secca e ate com alguma sSde. V. Ex. da li- 
ccnra? Nao faz idea quanta refresca um copo de agua 
quando se tern sede 1 E' um dos grandes prazeres da 
vida. 

Entendi que era raolhor massa-los, pedindo, por 
exemplo, que o projeoto do nobre senador pela pro- 
vineia de Goyaz fosse dado para ordem do dia; 
pedi urgencia para o projecto hypothecano, e tam- 
bem nisso live em vistas ir de accordo com os dese- 
jos do meu illustre amigo senador pela provincia do 
Para, que ba poucos dias mandoutl mesa uma represen- 
tacao pedindo uma lei hypothecaria; live cm visla ser- 
vir o proprio ministerio, que aconselhou a corua que na 
falla do throno inserisse um topico a este respeito ; live 
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em vista auxiliar os lavradores do men paiz, pedindo 
que entrasse em discussao o projecto que trata do credilo 
terntonal. Alas com grande, admirafao minha fui mat 
snccedido, nao obtendo os votos ate dos proprios sena- 
ttores que sao lavradores ; do modo que os lavradores 
querem que se prefira a discussao do projecto relativo as 
lotenas para o barracao do theatre lyrico, demorando-se- 
llies deste modo os meios de poderera sahir do eslado 
pouco satisfaetorio em que se achao. 

Eu nao sei como explicar possa taes phenomenos! Da- 
qui a pouco queixao-se das camaras, porque nao toma- 
rao era consideragao o projecto hypolhecario, etc.; hei 
de perguntar entao: "Porque naoapoiastes o mcu rcque- 
nmento, que pedta que se desse para ordem do dia, de 
preferencia a essas nmharias que abi estao, o projecto 
hypotheeano; porque? • Pois bem, o meu requerimento 
e^ta escnpto, e o meu discurso, desde ja previno, nao 
sei se apparecera impresso, porque estou com um mdlbo 
de discursos em casa para corrigir, tenho pouco tempo 
de dia para faze-lo, a minha vista ja nao mo permilte 
t e escrever a noite; por isso nao sei se hei de pu- 
hhcar este discurso, o quo hei de sentir muito, por- 
que quero defender os interesses da classe da lavoura 

Um aa C aSSe maiS resPe'tavoI no imperio; a lavoura tem direito a exigir de mim todos osesforcosem favor 
delta, porque devo em grande pane a olla o logar quo 
occupo nesta casa; esses lavradores do Rio-Grande do 
iNorte me honrarao todos com seus votos, salvas poucas 
excepgues. Par tan to, olios teem o direito de exi'dr de 
mim quo fara esforgos em beneficio delles. On eu nao 
sou egoista nem me limito a uma provineia; altendo ao 
impeno todo, porque a minha patria e o imperio do 

1 attendo aos lavradores de todo o imperio, sem excepcao de logar algum: advogo, porlanto, uma causa 
]u»ta, c apezar disso os meus requcriraentos nao sao 
approvados! 

Sera porque nao ando do banco era banco pedindo 
votos? Jenhao paciencia, isso nao fago eu, nao ando 
cabalando de banco em banco ; se a minha causa n3o e 
boa, snjeito-me i minha sorte; se e boa, porque niio 
encontro aporo nos meus collegas ? 

Sr. presidente, se V. Ex. quizcsse tera bondadodedar 
para a 1 pane da ordem do dia do amanha a proposigao 
re aliva a melhoramento dos vencimentos dos ofliciaes 
oa armada, eu seguramente nao faria o requerimento, a 
respeito do qual tenho por algum tempo occupado a at- 
tengao do senado. \. Ex. prestaria um bom servigo a 
am classe tao digna da nossa consideragao. Mas tambera 

J 'neorrera no desagrado della se for causa de que nao seja esto anno approvada a raforida proposigao. 
Lembro-se \. Ex. dos servigos que a armada tem prcs- 
tado era todos os^ompos, sem haver um facto sd que a 
deslustre. 1 

Discunso ruOM-NCIADO PELO SR. D. UAX0EI. NA 9ESSAO 
DE G DE AGOSTO. 

0 SR. D. JfANOEL Sr. presidente, antes de co- 
megar o meu discurso permitta V. Ex. que eu fag a uma 
rellexao, quo nao e a pnmeira vez que apparece na casa • 
estamos a 6 de agoslo, as leis do fixagao de form, de mar 
e terra eslao aqm ha muilosdias.eate hoje nao teem sido 
dadas para ordem do dia. Como e quo em um mcz de 
sessao pouco mais ou menos havomos do cmuprir o mais 
importanto do nossos deveres, o cxame minucioso das 
leis aunuas? Ja se vA, Sr. presidente, qual e o fun do 
ministeno; e cansar o senado, e apresontar-lhe nos fins 
ae agosto as lets annuas todas, o assim evitar a discus- 
sao, que certamente teriao so o senado livessc o tempo 
preciso para examina-las acuradamcnle. Este proce li- 
mento e digno da mais severa censura. Entrelanto o mi- 
nisteno manda escrever contra os poucos membros desta 
casa que ousao ergucr suas vozes contra cerlas medidas 
quo die nao discute e quo quer que sejao adoptadas sem 
exame. 

0 Sr. visoonde de Sapdcaht ; — NSo ha duvida. 

0 Sr. D. JIanoel : ~ Entao V. Ex. hade approver 
o men requerimento, 

0 Sr. viscohde de Sapvcabv dd um aparte. 

0 Sn. D. AIaxoel : — Eu ja conto com isso, e creia 
S, Ex. quo ndo fago a violencia de Ihe pedir. 

Sr. presidente, vou torminar, pedindo licengaa V.Ex. 
para mandar o meu requerimento a mesa, visto qua 
S . Ex, nao deu a entender quo daria para ordem do dia 
na amanbi a proposigilo da outra camara augmentando 
05 vencimentos dos ofliciaes da armada. 

0 Sr. presidente do conselho todos cs dias esta cha- 
mando de protelatorios os requerimentos o discursos que 
so fazera nesta casa. Jiilo sei com que fundamcnlo S. Ex. 
se julga autorisado para assim oxprimir-sc ; mas nuero 
conceder que S. Ex. tem razSo no que diz. quo com 
clicito nos protelamos as discussoes. Sc acaso nos prote- 
lamos as discussoes, fazendo longos discursos, otTere- 
ccndo requerimentos a consideragao do senado, usamos de 
um direito quo nos da o regimento, langamos mao de um 
recurso quo nos da a lei da casa, e porlanto estamos 
dentro dos limites tra?ados por ella. 

E as minorias nao terao direito do embaragar aado- 
pgao de quacsquer medidas que julguem prejudiciaes ao 
paiz? Isso e para mim incontesiavel. V. Ex. sehade 
recordar de que uma das maiores glorias do parlamento 
inglez, quo hoje yive com mais de 80 annos do idade 
quandu pertencia a camera dos communs (hoje esld na 
dos pares), foiaccusada do protelar as discussOes; este hn- 
mom distincto e notavel polos seus lalentos, polo sou 
saber e alii pcla sua immensa robustcz, jiorque ainda 
hoje, coutando mais de 80 annos de idade. dizem que 
e»ia vigorosissimo; este homem, que faltou sete boras 
desenvolyendo um projecto quo apresontou sohre rcfor- 
ma judiciaria, facto unico na hlstoria parlamentar lanto 
da Franga como da Inglaterra; este homem respondeu 
hem quando jho disserau : . Os vossos discursos sao tao 
longos quo nao servem senao para protelar a adopgao 
do medidas da maior importancia • . Sim, respon- 
•ieii pouco mais ou menosessc distincto inglez ; poder5rj 
ser longos os meus discursos, nao o ncgo; mas liquem 
cerlos do que estou no meu direito fallando quanto per- 
mitlem as minhas forpas physicas e intellectuaes para 
quo no calalogo das leis inglezas nao appareca uma ki 
que deshonra a camara dos communs. » 

Portanto, tambem posso, Sr. presidente, dizcr com 

sSn lnn n 
ag8m: ".Hcc0nljo«o fl"" OS mous discursos sflo longos, mascontmuarei a fazo-los da mesma maneira 

■■.e o pcrraitUrcm as minhas forgas physicas c intelle- 
ctuaes, porque nao quero que na collecgao das leis do 
meu paiz apparega esla, que doslustrao senado. . Por- 
lanto, estou disposto a nao fazer o monor caso da censura 
do proteladoros torn que todos osdias nos hrinda o Sr. 
presidente do conselho, um dos maiores proioladores quo 
tenho conhecido quer nesta casa, quer na outra, quando 
opposicionista, 
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Ora, Sr. presidente, que um ministro de estado que 
nunca' foi prololador, que nunca consumiu o tempo das 
casas do parlamento com tongos discursos, se expriraisse 
desta maneira, nao admiraria; mas o Sr. presidente do 
conselho 1 Sabo V. Ex. quern poderia exprimir-se assim ? 
Seria, porexemplo, o Sr. ministro dos negocios eslran- 
geiros,que foi sempre parco em discursos, tanlo na camara 
dos deputados como nesla: o Sr. ministro dos negocios es- 
trangeiros poderia ! an car a pedra; mas o Sr. senador pela 
Jiahia, ministro da fazenda e presidente do conselho, este 
por cerlo nao pdde hoje chainar proteladores aquelles 
que provavelmente seguem o caminho que S. Ex. Ibes 
indicou quando estava em opposicao, quando faliava 
largamente contra cerlas raedidas queerao desejadas pelo 
governo. 

Espero quo o nobro presidente do conselho se abste- 
nha de uraa censura tao infundada e reconheca os nos- 
sos direitos, oulorgados pela constituisao e pelo regi- 
mcnto. Pela rninba pane, so as minbas forcas physicas 
o intellectuaes me permitlircm, usarei desse direilo cm 
toda sua plenitude. Sinto que nao possa fallartres,qua[ro, 
rinco boras, porquo com clTeito minbas forcas se acbao 
dobililadas. So eu estivesse ainda nos meus bons tempos, 
so eslivosso ainda nos meus quarenta elantos annos.cer- 
tamente faria o que fiz emoutras epocas.Rccordo-me, por 
exomplo, com jirazer da opposicao que fiz a famosa lei 
intitu.ada—corta-cabeca—; failed quanlo pude,fallei tal- 
vez 30 a 40 boras ; mas quo bello tempo era esse. 
Sr. presidente ? Eu estava com lodo meu vigor, com 
lodas minims forcas; mas oilo ou nove annos nao passao 
soin produzirgrandes alteracoesnoindividuo,como V.Ex. 
ha do reconliecer por exporiencia propria. 

Era preciso dar esta resposta ao Sr. presidente do 
conselho. Sinto que S. Ex. nao csleja na casa; prova- 
velmente esta discutindo na ontra camara o orcamento, a 
respeito do qual lalvcz nao queira que digamos aqni uma 
palavra. Crcio quo o meu nobre amigo, que tanlo costu- 
ma occu^ar-se comos orgamentos, ver-se-ha na necessi- 
dadc de guardar silencio, porque se nao dir-lhe-hao : 
« Yds sois anarchista, vds nao quereis dar ao governo 
os meios precisos ; quereis tomar todo o tempo para se 
enccrrar a sessao som que o governo esteja munido do 
leis tao iniportanlos o indispensaveis. • 

Depois desse pequcno exordio, vou enlrar era ma- 
teria. V. Ex. sabo que do pouco tempo dispuz napri- 
meira vcz que fallei a rospcito da propostcao que se 
discute; demais,V. Ex. tamliem so ha de recordar deque 
eu linba feilo os gastos de quasi toda a sessao ; tinha 
fallado em uraa questao de ordem que se apresentou, 
tinha fallado main do dims boras sobre o projeclo relalivo 
ao art. 0° I 1" da constituicao. felizmente o nobre 
senador pela Babia veiu em meu auxilio, e eu descan- 
sei os tres quartos dehora queelle gastou emseu discurso 
luminoso; e en tao lomci a palavra, quando vi quo o no- 
bro senador nao tinha resposta, e quo o honrado membro 
pela provincia deGoyaz, depois deter escripto duranle 
tres quartos de bora algumascincO ouseisresmas depapel, 
tomando nolas... 

0 Sn. Sii.veiiu da Motta; — Forio tres liras de 
papel. 

0 Sr. 1). Manoel ;—Tres tiras 1 Chamem a tres liras 
tres resraas; aexageragao e realmente grande, nao pode ser 
liermiltida sonao aos poctas, e talvez quo eu usasse della 
para agradarao nobro senador, quo lanto gosta de poesia 
c dramas. 

Mas, senhores, quando vi que csso discurso, quehonra 
a capacidade do qucm o profcriu, ia Hear sera resposta, 

e que o Sr. senador pela provincia de Goyaz fugia 
com oporto, nao live remedio ser.ao pralicarum ado 
de candade correndo em sou soccorro e proporcionando- 
llie occasiao de ao menos no dia scguinte, depois de um 
previo cstudo, tomar em considcracao as grandes vcr- 
dades que abundao no discurso do Sr. Nabuco. 

Qual foi, Sr. presidente, a iriinha admirafSo vemlo 
no dia scguinte que o nobre senador, apczar de ter vindo 
carregado^de uma pasta onorme, como a quo costuma 
Irazer aqui o meu nobre amigo senador pela provincia 
do Para. .. (Risadas.) 

0 Sr. Souza Franco ; — Mas a minha da resul- 
lados. 

0 Sr. D. Manoel ; — Eu you ja mostrar a Jifferenca 
que ba enlre as pastas de SS. EExs.; mas, dizia eu, 
liquei admirado de que o nobre senador pela provincia de 
Goyaz, rico de documcntos e apontamentos, nao viesse 
pulvensar todas as proposicoes que se acbao no discurso 
do nobre senador pela provincia da Babia : eu mesmo me 
animei a perguntar a S. Ex. se elle quetia fallar, e tivo 
resposta ncgativa, fundada na ausencia do Sr. Nabuco. 
0 que e cerlo, senhores, 6 quo a lal pasta estava hem 
rechonchuda ; mas ate hoje nao se sabo o que ella con- 
tem. Entrelanto a pasta do illustre senador pelo Para 
vent sempre cheiade documentos importantes.... 

0 Sr.. Silveira da Motta: — Fazcm indigeslao. 
0 Sr. I). Manoel: —.... como ainda hoje trouxe, 

sendo um delles um bellissimo arligo do Economist, quo 
S. Ex. teve a bondade de ler em parte porante o senado; 
artigo que sem duvida serve para provar o conceito da- 
queUa folha, a qual, apezar de se achar privada do au- 
xilio de um dos mais dislinctos economistas da Ingla- 
terra, o Sr. Wilson, que hoje seachano Canada... 

0 Sr. Souza Franco: — Na India. 
0 Sr.D. Manoel;—... apezar de acliar-se privada do 

auxilio desse illuslro economista, conldm artigos como 
esse que o meu nobre amigo leu, os quaes de certo nao 
sao de pcnni menos aparada do quo aquella com quo 
costumava escrever o Sr. Wilson. 

Portanto, o senado ate agora nao soube o que conlinha 
a pasta do nobre senador pela provincia de Goyaz ; mas 
sabo seniprc o que conlem a pasta do nobre senador pelo 
Para, porque quando S. Ex. traz a pasta nao e por mero 
luxo, e para mostrar que quando falla e sempre com os 
documentos precisos para provar todas as suas proposi- 
coes. Oxala que o nobre senador pela provincia de Goyaz 
na 2a discussao abra sua pasla e apresenle lodo o rccheio 
que ella tiver. 

Sr. presidente, quando li pela primeira vez esta pro- 
posicao, occorreu-me logo o dividi-la em quatro paries ; 
mas, quando me coube a primeira vez do fallar, eraim- 
possivcl que eu tratasse de todas ellas, e por isso apenas 
me occupei com a parte historica, rcfcrindo a bistoria 
da proposicao, quo e uma emenda mais correcta do que 
o projccto apresentado na sessao do anno passado por um 
depulado de um dos circulos da corle que entao occu- 
pava a pasta dos negocios do imp erio. Expendi entao as 
razees pelas quaes este projeclo "tinha side apresentado, 
e, quando eu ia eutrar cm roaior desenvolvimento sobre 
a' sua doutrina, davao 3 boras, e entendt que nao devia 
oonlinuar a faligar os poucos Srs. senadores que me hon- 
ravao com a sua presenca ; domais, tinha uma vez de 
fallar, e guardava-rao para entao dar as minbas idtias 
maior expansao. Infelizmcnto tambem hoje me coube a 
palavra em bora um pouco adiantada ; o senado tem j:i 
poucos membros; e (i do meu dover limitar o meu dis- 

4 
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curso, para que os illuslres senadores quo se diguao de 
attender-me nao tonhao razao de se queixar do humilde 
orador que tem a honra de occupar a atlencao da casa. 

Sr. presidente, a proposigao contem disposifOes que 
offondem clararaente a constituicao do estado; a propo- 
sicao contem disposifoes que, bem longe de melliurarem 
o estado das cousas, oempeiorao; a proposicao contem 
uma autorisacao arapla ao governo para dispor da futura 
eleicao como Hie aprouver ; a proposicau nao tem senao 
uma unica idea que podo approvar-se, e a da extincgiio 
dos supplentes : cu nao teria duvida em concorrcr com o 
meu voto para que essa medida passasae, se ella fosse 
offerecida em um projeeto scparado : e a unica disposigao 
])0a que eu enxergo no projeeto ; tudo o mais ou e mao, 
on e insignilkanle, ou e, como disse, inconstitucional. 0 
projeeto no seu primeiro arligo alaca logo de frente a 
constituicao, estabelece como regra que nenhuma pro- 
vincia dani menos de dous depulados. Esta disposigao e 
tao ampla que nao se limita sd ao presente, estende-se 
ao futuro. Assim, se se crear uma provincia qualquer 
com uma pequena povoagao, tera dous depulados, contra 
a expressa disposigao do art. 97 da ccnstituigao, que 
manda regular o nuraero dos depulados segundo a popu- 
lacao do imperio. 

Ora, senbores, eu desejo que o nobre senador por 
Goyaz, quando fallar na 2" discussao, tenba abondade 
de mostrar a razao desta disposigao, isto e, porifue uma 
provincia nao pdde tcr menos de dous depulados, que 
razao plausivel, de utilidadc, de conveniencia, aconse- 
Iha semelbante disposigao... 

0 Sr. Souza Franco: —Nenhuma. 
0 Sr. D. Manoel : —  quando ella e dlame- 

tralmente opposta a constituigao? 
0 Sr. Silveira da Motta ; — Na 2a discussao. 
0 Sr. D. Manoel . — Eu set, senbores, que o honrado 

senudor nao toma parte nesta discussao, reserva-se para a 
2a; mas estou ja indicando os pontos em que desejo que 
S. Ex. me de esclarecimentos; quero que a sua pasta 
venba recheiada com mais papeis do que trouxe para 
combater o discurso do Sr. Nabuco, que difficilmente 
podera scr respondido satisfactoriamente. Ora, se os argu- 
mentos forem crescendo de numero, creio que uma s6 
pasta nao baslara para os muitos papeis (nao^sao tiras 
de papel) que o honrado membro sera obrigado a trazer 
para o senado, para poder sustentar a proposigSo e 
refutar os seus adversarios. Quantas boras occupara 
S. Ex. a attengao do senado I 

Talvez vejaraos repetido no senado brasileiro o facto 
que ha pouco referi occorrido na camara dos communs. 
Se o Sr. Motta fallar 7 boras, fieara seudo o Brougham 
brasileiro. » 

Eu nao enxergo, portanto. Sr. presidente, uma s6 
razao que justilique a disposicao do primeiro artigo,que 
encerra uma otfensa do preceilo constitucional. Ora, se 
eu nao ouvi uma so razao que justificassc o primeiro 
artigo, se nera razocs de conveniencia se allegarao em 
favor delle, como e que eu he! de votar por uma propo- 
sigao que nas suas primeiras palavras contem, como 
disse, doutrina contraria a letra da constituigao ? 

Sr. presidente, V. Ex. sabe que ha comarcas no impe- 
rio que teem maior povoagao do quealgumas provincia?, 
por exeraplo, o Espinto-Santo, Alto Amazonas, Parana; 
ora, estas comarcas formaraO agora um s6 circulo, darao 
so um deputado, quando a proposigao manda dar dous 
depulados a provincias que teem muito menor povoagao. 

Senbores, se nds livermos cm vista a populagao da 
corte, poderA alguem dlzer que, a vista do art. 1°, a curte 

sd devera dar Ires depulados ? Isto mo parece da maior 
evidencia, e assim eu poderia discorrer a respeito de mui- 
tas provincias do imperio : logo, ale ha uma complcta 
desigualdade, para que nao acbo fundamento plausivel, 
desigualdade que nao pdde ser fdha senao da precipi- 
tagao. 

Sr. presulenle, em toda esta proposigao nao se en- 
contrao senao disposigbes filhas da predpitagao, fillias 
do estado em que se acha a camara Jos Srs. depulados, 
que, como V. Ex. sabe, esta a acabar sua missao, esta 
moribunda, politicamcnte fallando, e agora vai apenas 
occupando-se com oexpediente, porque V. Ex. tambem 
ha de ler, como leio, as discussdes daquella camara, e 
apenas um ou outro membro da opposigao e que pede a 
paiavra. Ja se yd que a a opposigao que ainda Ibe da 
alguma vida. 

E' tambem o que acontece na nossa casa, que ainda 
nao esta morta, gragas aos senadores que entendem que 
se nao devem limitar a um silencio calculado, e que a 
nagao Hies impoe o dever de examinar e disculir as 
materias que sao submeltidas a consideragao deste ramo 
do poder legislalivo; se nao fjra a resolugao quo teem 
tornado os que discutem, tudo passaria rapidamente, por- 
que a maioria encerraria todas as discussoes, daria iim a 
lodos os trabalhos sem oxame, demorando-se aqui meia 
bora pouco mais ou menos,para ter bastanle tempo para 
ir passeiar a rua do Ouvitlor e tralar dos seus inle- 
resses. 

Mas, Sr. presidente, V. Ex. ha de concordat' comigo 
que e doloroso que os aulores da reforma do regimcnlo 
abandonem a casa tao cedo, para deixarem os oradorcs 
que desejao fallar entregues sdmente a moia duzia de 
devolos que os acompanhao at4 a ultima bora. V. Ex. 
estcve na cadelra na sessiio de sabbado c presenciou o 
que acontoceu ; nao bouve casa para se votar a 1 'i 
bora um requerimento que se offereeeu com um addi- 
tamento; fot preciso que V. Ex. declarasse encerrada a 
discussao, e nao se pode proseguir no exame da propo- 
sigao que agora occupa a attengao do senado : & ne- 
cessario ir registrando estes factos, para que o paiz 
possa ter conbecimento delles e apreciar o fun das ce- 
lebres ultimas reforraas. Provavelracnte ainda teremos 
outras, ainda mais cele.hres, no sentido das indicagOes 
que foriio mandadas a mesa. Oxala que esta, examinan- 
do-as allentamente, emitla,um parecer dtgno della, di- 
gno do senado 1 

Quer-se reduzir esta casa a uma agglomeragao de 
mudos; prelende-se quo o parlamento seja um logar de 
silencio, a manoira de um claustro. 

Venba, pois, a robta, mais aperfeigoada do que a da 
outra camara ; fiquo o presidente munido de um poder 
iramenso ; entrcgue-se a minoria a discrigao da maioria; 
imponba-se silencio aos pout-os que ainda ousao !e- 
vantar a sua voz contra os desregramentos do governo, 
contra as nuis mcdidas que elle propce ou apoia ; aca- 
be-se, emtlra, com a liberdade da tribuna, que a na- 
gao tambem um dia ba de lomar contas ao senado. 

E V. Ex., Sr. presidente, nao sabe ja qucm para o 
anno ba de occupar a cadeira era que V. Ex. esta sen- 
lado? Se V. Ex. nao sabe, eu terei muito prazer de llt'o 
communicar em partiiular. 

0 piano falbou esle anno, talvez porque nao foi bem 
combinado ; mas para o seguinte elle sera levado a ef- 
feito, e a cadeira serti dada talvez ao aulor da indi- 
cagao quo aulorisa o presidente a propor o encerra- 
mento depois de qualro dias de discussao Felizmente 
nao tenho bem de cdr o conleiido de tal indicagao, que 
muito se parece com o famoso requerimento em que 
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sc passava para o poder oxoculivu uma autonsacao que 
pcla constiluitao i)erlence ao legislalivo. 

Eu disse, Sr. presidente, que o projeclo nao Irazia 
nenhum bcncficio, fazia males consideraveis. Todos os 
homens que pensao seriamcnte nas cousas do paiz af- 
fligiao-se, mortificavao-se, ponalisavao-se, de ver que o 
systema reprosontativo dava passos rapidos para uma 
complcta decadencia ; na camara lemporaria uma sd 
opiniao predominava, e predoniiuava era unanimidade, 
graf;as a eloigito por provincias. I'ez-se a elcifao em 1849; 
quantos representantcs da o])iniao liberal vierao para 
a camara dos deputados ? Um unieo, o nobie senador 
pela proyincia do Para ; for esse, Sr. presidente, o unico 
representante que a opiniao liberal teve na camara dos 
Srs. deputados. Depois apparecerao poucos supplentes, 
c o nobre senador a quem mo reliro susientou por cs- 
paco de oito mazes uma luta com mars de com depu- 
tados, tomou parte era todas as discussues imporlanles, 
apezar de ler moslrado muilas vezes que a sua saude 
nao era a melbor, e tanlo que em lodas eslas discus- 
sOes Ibe foi concedido fallar sentado ; mas o facto ave- 
riguado (> que entre cento e tantos deputados apenas 
appareceu um da opiniao liberal. 

Tal foi o triste phenomeno resultante da eleigao por 
provincia. 

0 Sit. Souza Franco;— Para o anno talvez nenbum 
venha. 

0 Sr. D. Manoel : —0 meu nobre amigo fez bem 
de me dar este aparte, porque podia esquecer-me 
delle. 

Senhores, nao bavia eleigoes, erao as cbapas manda- 
das da cbrte aos presidentes, os quaes envidavito todos os 
esforcos para quo trinmphassem os nomes ncllas inscri 
ptos. Este eslado de cousas desagradou a muilos mem- 
bros do partido conservador, o desagradou tanlo quo um 
dos bomens notaveis desse partido tomou a peito fazer 
passar uma prop&aO da oulra camara alterando o sys- 
tema eleiloral, substituindo a oleicao por provincias pela 
de circulos de um sd deputado. 

Quem era esse horaem, Sr. presidente ? Era do partido 
liberal ? Nao era considorado como chefe do partido 
conservador? Elle encontrou grandes difflculdades para 
levar a cabo o seu projeclo; mas, homem de reso- 
Jitt'So c lirmeza, como nao se pdde deixar de reconhecer, 
nao se importou com os obstaculos que encontrou, von- 
ceu-os todos aqui e na oulia camara, c pdde dizer-se que 
a lei de 19 de setembro de 1855 4 do Sr. marquez de 
Parana. 

V. Ex., Sr. presidente, foi membro de uma das com- 
missues quo inlerpuzerao parecer sobro a proposigao da 
oulra cantata, e eutambem fui dos que combaterao, nao 
a cloicao por circulos, se nao a parte relativa as incom- 
patibihdades. 0 senado se recorda com prazer desse 
lumitioso parecer, o ainda mais dos dous optimos 
discursos que V. Ex. proferiu, sustentando o parecer 
e rcspondendo aos oradores que o combaterao e defendil- 
rao a proposicao. Nos dous discursos, arespeilo dos quaes 
repito lioje o quo disse enlao, islo e, que honrao o orador 
que os proferiu o so podem pur a par dos melbores dis- 
cursos dos mais celebres oradores da tribuna ingleza e 
fianceza, porque, senhores, i noccssario ser sempre justo 
e coberente; nos dous discursos, digo, eu encontro argu- 
mentos irrespondiveis contra a proposicao da oulra ca- 
mara E' vcrdade, como ja disse, que nao me occupet era 
1855 da questao dos circulos, que nunca pensei que 
fosse de encontro d conslituu;5o ; tratei da questao das 
incompalibilidades, que sempre julguei e ainda jul0o que 

se nao podem decretar sem reforma da constiluifao ; e 
felizmente tenbo em meu favor a opiniao de V. Ex., que 
seguramente ha de tomar a palavra contra a proposicao, 
para repclir o que disse em 1855; e, tendo eu o apoio 
de V. Ex., estou cerlo de que a proposicao cahira, a des- 
peito dos esforcos do Sr. presidente do consclbo, que 
nao tem forca para combater com Y. Ex. ■ 

Devo contessar ingenuamente que nao acreditava nos 
bons resullados da eleicao por circulos, porque duvidava 
da sinceridade e lealdadcdo presidente do conselho, que 
naquelleanno lanto se esforcava para que fosse adoptada 

proposicao da oulra camara relativa a reforma da 
lei de agoslo de 1846. As opinifles do Sr. marquez de 
Parana erao muilo conbecidas; elle as expunha com toda 

franqueza aos sous amigos. 0 publico todo atlribuiu 
a outra origem a reforma projectada, e a nmgucm e des- 
conhecido que muitas vezes foi repelido nas easas do 
parlamento um nome auguslo, digno da maior venera- 
Cao. Eu, porlanlo, como disse, nao acreditava na since- 
ridade do minislro, talvez porque nao eslava em boas re- 
lacOes com elle, talvez porque lite fazia opposicao; e 
possivel que e.u eslivesse em erro, e possivel que bouvesse 
sinceridade e boa ffi da parte do ministro fallecido; 
muitos amigos nteus assim o aflirraao, e ainda hoje lite 
rendent homenagem pelo service que prestou, fazendo 
alteracao no systema eleiloral. 

A eleicao por circulos de um sd deputado era a con- 
sequencia da conciliacao,comodiziao o marquez de Parana 
e os que o apoiarao, principal mente os da opiniaio li- 
beral. Seja o que for, o que para mim esta mais que 
muito avcriguado iS que, a nao ser o marquez do Parana, 
a eleicao de 1856 se nao teria feito por circulos de um 
sd deputado, scnao por provincias. 

Elle nao pdde execular a lei de 19 do setembro de 
1855, porque falleceu a 4 de setembro de 1856. Mas e 
preciso fazer juslicaao ministerio quo a executou,dizendo- 
se que nao empregou violcncia, nao impoz candidates, 
com uma ou oulra excepcao, e por isso a eleicao correu 
mais livremente do que antes c dcu em resultado lerem 
as opimdes politicas do paiz representantes na camara 
tcmporaria. 

Se excesses forao commcttidos, elles nao tiverao apoio 
nem no ministerio, ncm nos presidentes de provincia, 
e o facto atroz pralicado no Ceara sempre teve alguma 
punicao. Correu sangue no momento era que o povo ia 
exercer um dos sous mais preciosos direilos; mas este 
facto nada depue contra a lei de 1855, porque ja antes 
linlta o sangue corrido em differentes paries, lembrando- 
me agora do attentado de S. Jose dos Pinltaes, que ainda 
devc estar bem prusente nos membros desta casa, ondo 
elle foi reforiiio com todos os sous pormenores pelo falle- 
cido Sr. senador Vorgueiro, cujaroemoria nos e tab cara. 

E percuntarei ao ministerio se tem dado as providen- 
cias necessarias para que no Ceara se nao repitao as liis- 
tes scenas de 1856. Parece que o Ceara & uma provincia 
swi generis, onde perpetuamente ha do dominar um par- 
tido que nada poupa para veneer nas eleicoos e impedir 
que os sens adversarios possao obter uma cadeira na ca- 
mara temporaria. 

0 Sr. Souza Franco : — Apoiado. 
0 Sr. D- Manoel ; — Oxala que o governo saiba pre- 

venir os lutuosos acontecimentos de 185G1 Gonfto no 
presidente do Ceura, em vista do seu comporlamento na 
provincia do Rio-Grande do Norte.... 

0 Sr. Feereiba Penna : — Apoiado. 
0 Sr. D. Manoel : —.... mas nao sei se elle tera a 



10 APPENDICE 

energia sufficienle para conler os potentados, que Je certo 
hao deenvidar tudo para u triamphodos sous candidatos 
na futara eleigao. 

Was o quo e para lamentar c que as eleigoes do Ceara 
fossem julgadas todas vahdas, apezar do sangue derra- 
mado, apezar das mortes que se perpclrarao. Para isto 
d que se nao crlha, para islo e que se nao procura reme- 
dio, e remedio efficaz. E, porque fallei nesle topico, pro- 
seguirei nelle. 

Como se pdde admittir, senhorcs, que uma minoria de- 
cida as vezes da sorlede uma camara inteira? Supponha 
V. Ex., Sr. presidenle, que uma pequena minoria se 
reune no mez de abril; quem e.que decide das eleigoes 
da maioria da camara? E' a metade e mais urn, de que 
falla a constituigao? Nao, e uma pequena minoria. De 
maneira que uma pequena minoria, que pode ser fac- 
ciosa, annul la ou revalida eleigoes a seu bel-prazcr... 

Um Sr. senador : —Como tern feito. 
0 Sr. D. Manoel : — faz e desfaz depulados 

{apoiados)-, homensque liverao, por exemplo, uma eleigao 
sem macula sao expulsosda camara ; os falsos represen- 
tantes, quetiverao, por exemplo, diplomasmanchados de 
sangue, sao dedarados depulados da nagaot Istoeinto- 
leravel! E quereis a pureza do systema representalivo 
sem vos lembrardes de prover de remedio a um mal lao 
grave? Pois e umdos grandes males que vos nao quereis 
remediar,porque vos nao prevenxs nada, porque nao que- 
reis senao destruir sem reedificar. E nao ha, senhores, 
um ministro que olhc para isto 1 

0 Sr. ministro dos negocios bstraxgeiros: — Pica 
para os mais zelosos. 
, 0 Sr. D. Manoel: — Se fossemos minislros, assevero 
ao nobre ministro dos negocios estrangeiros que bavia- 
mos de ser zelosos e propdr medidas que prevcnissem 
tao graves inconvenientes. 

0 Sr. ministro dos negocios estrangeiros : — Tom o 
direito de iniciativa, pode propur. 

0 Sr. D. Maxoei. : — Nao tenbo o diroito de inicia- 
tiva, Sr. presidente, porque, se eu propuzosse qualquer 
medida, era logo taxado de protelador. 

Nao podemos hoje propbr aqui nada, nao podemos 
dizeruma palavra, sem quo immediatamente se levanle o 
Sr. presidente do conselho e nos diga; . 0 que vos que- 
reis e protelar. » Ainda hoje o nobre senador que esla 
a minha direita, e que me honra com a sua amizade, fez 
um requerimenlo sobre materia importantissima.e fallou, 
como costuma, com o maior conheciraento de causa, 
mostrou a sua conbecida erudicgao; e como foi tratado 
daquelle banco, senhores? • Isto i para protelar.. Eu 
agora quizera dizer^ao nobre presidente do conselho; 
porque nao segue o exemplo do scu collega o Sr. ministro 
dos negocios estrangeiros?... 

0 Sr. ministro dos negocios estrangeiros; — Que 
tambem nao gosta das protelagoes. 

0 Sr. D. Wanoel: — ... porque nao sabe portar-se 
nesla casa como V. Ex. se porta ? V. Ex. nao ^osta de 
protelagdes, e verdade; mas V. Ex. ainda nao disse aura 
dos seus collegas: « Vos quereis protelar; o lim dos vossos 
requerimenlos, dos vossos discursos, 6 protelar a discus- 
sao. • Oxala quo o seu collega o Sr. presidente do con- 
selho se mirasse nesse espelbo; entao elle nao faria o 
que esta fazendo lodos os dias nesta casa, tratando-nos 
com uma dureza insupportavel, com uma descortezia 
impropria de um horaem de educagao; fallando-nos com 
ares de vordadeiro mcstre, ou antes verdadeiro dictador. 

Pobre dictadorl haveis de voar com a facilidado com 
que v5a uma pallia, se tiverdes a audacia de querer exer- 
cer a dictadura nesla casa. Yds deveis conhecer quaes os 
senadores que costumao loraar parte na discussao; vos 
deveis conhecer que clles estao babiluados a lutar, c a 
lularcom homens muito poderosos, que nao podem assc- 
melbar-se ao Sr. presidenle do conselho; nao e islo 
verdade? 

Portanto, nada apresentamos, porque nao temos espo- 
rangas da ver as nossas ideas realizadas; e, senhores, ba 
alguem que acredile que o ministerio actual nesta lei 
aurea (ja se sabe. Sr. tacbygrapho, lei aurea em cara- 
cteresitalicos), ba alguem que acredile quo o ministerio 
actual aceilo emendas que nds offeregamos tendenles a 
melhora-la? Ja se vf; que o aparle do nobre ministro 
dos negocios estrangeiros mio e cabido, ate porque S.Ex. 
de certo nao aceita emendas, porque nao quer que a lei 
volte a camara dos depuiados. 

0 Sr. ministro dos negocios estrangeiros; — Cer- 
lamente, nesta sessao, nao. 

0 Sr. D. Manoel: — Ha de ser em oulra. 
0 Sr. ministr.o dos negocios estrangeiros:—Pode 

propor cm outra sessao. 
0 Sr. D. Wanoel; — Nesta sessao, nao, porque 

ha de passar por forga. 
0 Sr. ministro dos negocios estrangeiros; — Por 

forga, nao, por vontade do senado. 
0 Sr. D. Manoel ; — Ora, a lei ba de passar por 

voniade do senado, sem duvida ; mas assevero ao nobro 
ministro que ha de passar depois da mais longa e lumi- 
uosa discussao. 

0 Sr. ministro dos negocios estrangeiros; — Nin- 
qucra pdde impedir isso. 

0 Sr. D. Manoel;—Assevero ao nobre ministro 
que uma lei desta ordem deshonraria aquelles que cos- 
tumao tomar parte nos debates se nao fosse examinada 
com o maior escrupulo e se nao scguissemos o exemplo 
que nos offerecem essas grandes nagoes muitas vezes 
citadas aqui. 

Sr. presidente, V. Ex., que e tao lido nas cousas dos 
outros paizes, sabe melhor do que en quo as reformas 
cleitoraes na Inglaterra nao se teem.feito senao depois de 
um prazo muito iongo. Note V. Ex. que a ultima re- 
forma eleitoral foi de 1832: ba, portanto, mais de um 
quarto de seculo, ba 28 an nos, que ella se elfecluou no 
ministerio de que era cbefe lord Grey; para ella con- 
correu muito a revolugao cm Franga, em julbo de 1830. 
Tem-se por difforentes vezes apresentado projeclos de rc- 
forma eleitoral ; mas d tal a maduroza com que pro- 
cede aquella nagao, com que procedo aquelle parlamento, 
que o ultimo projecto de reforma foi adiado; tanto se re- 
con bece a neccssidade de nao precipitar as reformas 
para que ellas nao produzao maiores males do que be- 
neficios. 

Na Inglaterra essas grandes reformas, senhores, sao 
sempre precedidas de uma longa discussao na imprensa ; 
o publico manifesta a sua opiniao com a maior indepen- 
dencia, com a maior liberdade ; os partidos usao das fo- 
Ihas publicas para escreverem os mais bellos arligos ; so 
depois de muito amadurecida a reforma e quo se propuo 
no parlamento, e abi mesmo passa pela mais luminosa 
discussao. 

0 nobre ministro ba do so recordar da famosa discus- 
sao que houve no parlamento inglez sobre a reforma 
eleitoral em 1832- Entao, senhores, ninguem ousaria 
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cliaraar de protelador a um orador que examinasse todos 
os Dontos da rsfSnna e sobre ella emiltisse o seu ju.zo, a 
sua opiniiio; e, se alguem ousasse (lizer que os oradore> 
ouc se empenliavao no debate protelayao a dtscussao, se- 
ria respondido com o riso ou talvez com o desprezo, 
E que li aquilata-se perfeitamente o memo de urn ora- 
dor ainda que o discurso seja nmito extenso; o orador 
nao'soffre, portanto, porque ao que se atlende ^s boas 
ideas que cite oxpende, a juslira da causa que ellc defende. 
E' quo la nao ha ministros que queirao nnpor a sua \on- 
tade ha mimstros que governao segundo os pnncipms 
do r^- men conslilucional, ha ministros que confereneiao 
com os difforcmcs malizes das camaras mesmo com o 
matiz mais pronunciado contra o mimsteno, o matiz 
radical • o depois desSas conterencias repelidas chegao a 
um accordo com a maioria, o muilas vezes aceitao 
ate emendas das minorias ; digo —das minonas 
porque considero, porexemplo, a camara ^os f0"1' 
ram s dividida era differentes iados, e todos elles 
Xrecendo a sua cmcnda; e, so ella encerratmUcnad^ 
una de aceitar-se, ogoverno aaceita, ogovernoa suslenta, 
e o gorerno nao acha protolatorios os discursos dos mem- 
bros do parlaraento quo ou sustentao, ou combatem as 
doulrinas professadas pelo governo, as emendas aceilas 
por die. 

E' noBrasil, nestepaiz das maravilhas, que seouvea 
vozdo nobre presidente do conselho de mimstros achar 
Tirolohitorios todos os discursos que temos profer.de 
desenvolvendo, quando nos 6 dado, as nossas ideas a res- 
ue to do projeclo em discussao; e, senhores aqm que o 
So presidente do conselho nos quor dar Hcoes de 
mestro.... 

0 Sa. MINISTUO DOS nEGOClOS ESTRANGE.nos; - Nao 
foi com tal longao. 

0 Sr. D. Manuel ; — ■ ou antes impor-nos a sua 
vontade de dictador. 

0 Sr. ministro dos negocio3 estrangeiros ; — Ainda 
mcnos. . 

0 Sr. D. Manoel : Pobre dictador I Eu pela mmha 
narte nao cncommondei o sermao ao Sr. Presidente do 
conselho ; nao qucro, nora preciso dos sens conselhos, o 
nTo hei de tolorar que clle me queira imp6r a sua von- 
tade cmquanto Deus me dcr algumas forgas phystcas e 
Intel lectures. Nunca consenli que liomens poderosos 
Wa casa me impuzesscm a sua vontade; resisU-lhes 

constantemonte; e por isso ha 10 annos tenho vmdo em 
umcombato, e posso dizer como Beaumarchats. 'Ma 
vie est un combat. » 

Sr presidente. nao sac as eleigoes secundarias que 
nos assustao, nao sao dellas que provem esses grandes 
inconvonientes que se apontao : nao sao, portanto, elias 
a up precisao de rcforraas, on que mats prccisao de re- 
formas! S digo quo se nao possa fazcr um ou outro 
melhoramonlo; mas de cerlo nao sao elias, repito, que 
mais precisao do reformas •• o que precisa de medi 
nromptas 6 a eleigao primaria, a coraegar pela qualtlica- 
cao que muilas vezes se tornaum ado inteirarnente illu- 
sori'o, dependonle da vontade dos potcntados do logar, ou 
do algumas autoridades quo, deseonhecendo os seus deve- 
res so entregao inteirarnente a um pr.rlido e sd qualifi- 
cao'os individuos que portcncem a esso psrtido. Quere- 
mediddao projeclo aestemal? 0 que e quo faz o pro- 
edo era reiagao is oleigOes pnmanas ? Pots, se todos 
rcconhecem quo OS inconvonientes da cle.gao provem 
principalmente da eleigao primaria porque, senhores, 
nao so aprossao em aprcsentar medidas que, se nao pu 

derem de todo remover esses inconvonientes, ao menos os 
tninorem? Ha no projecto alguma idda, alguma medida, 
lendento aesfe fim? Creio que os nobres senadores que 
me ouvem liao de respondcr negativamente. 

0 Sr. Dias de Carvalho : — Apoiado. 
0 Sr. D. Manoel: — E, senhores, nao yalia a pena 

quo o illuslre autor do projecto originario, que de mais a 
mais o cupava um logar no mimsterio, tendo projeclado 
umareforma eleitoral, se naoesquecesse dos inconvonien- 
tes que offerecia a eleigao primaria, a comegar desde a 
quahticagSo? Nao devo eu supp6r que esse projecto foi 
de accordo com as opinioes dos homens corn quem esse 
illustre ex-ministro estava estreitamente ligado? E devo 
acredilar quo esses homens prooniinentes, que conhecem 
tao hem o paiz, que tantas vezes teem tido occasiao de 
observar os inconvenientes da eleigao primaria, nao sug- 
gerissera a esse nobre ex-ministro ideas uteise proveuo- 
sas, no intuito de prover de remedio a um mal reconhe- 
cido e palpado por todos ? Nada se fez, tudo fica no es- 
lado cm que se acha reiativamente a eleigao ptimaria, e 
os nobres ministros e os seus amigos dizem. « Apezar 
dissocontai com uma eleigao gennina, contai quo a trella 
ha de produzir os mais bcneftcos resullados, trazendo para 
a camara dos depulados os vordadeiros, os legitimos re- 
presentanlcs do paiz. • 

Ha Sr. presidente, sinceridade nesla assergao ? Acre- 
dita ah'u'em que a trella vai remover todos esses males 
que se°apomarao com tanto afan na outra camara e ja 
nesta? Alguem pode porsuadir-se de que em 1861 nos lo- 
remos uma camara vestal, ou uma camara lillia de uma 
eleigao vestal? Pode alguem porsuadir-se, senhores, da 
que a trella vai fazer com quo a nagao possa exprimir 
com a maior liherdade e independencia a sua opiniao 
a respeilo daquellcs quo ella quor que occupem cadeiras 
na representagao nacional? Nao, senhores, nao ha sin- 
ceridade cm nadadisto; sao expressoes voga's langadas 
no meio do parlaraento e na imprensa, de proposito, 
para fazer encohrir osimmensos defeitos da proposigaoda 
trella, e para fazer cror que e alfim chegado o tempo em 
que a representagao nacional ^tai ser pura e isenta do 
todos esses defeitos que a macuiao segundo a lei exis- 
tenle: quer-se fazer crer que a trella vai remcdiar todos 
os males que provierao da eleigao por circulos de um 
depulado: mas o paiz esla assas esclarecido para nao 
acredilar em semelhantes assergoes e para ajuizar dos 
nossos discursos, comhalendo-as com lodas as nossas 
forgas. 

Eu, Sr. presidente, hei de ver a trella em execugao 
se Deus me der vida, e para o anno mostrarei com os 
factos que nos linhamos razao de combater o novo sys- 
tema eleitoral. Porvenlura na camara actual estao sente- 
dos esses regulos obscuros de aldda ? Esta a camara clieia 
de homens sem lalentos, sem saber, sem virtudes, scm 
palriolismo? A eleigao por circulo de um so depulado 
mandou para a camara deraagogos furiosos, inimigos das 
no-sas sabias inslituigoes? Nessa camara, cujo mandato 
esta a findar, apparecfirao jamais ideas que nao fossem 
lodas conformes com o systema que felizmenle nos 
rce ? Todos os deputados de todas os malizes pohticos 
nao se esforgarao por consolidar cada vez mais as msti- 
tuigues quejurarao? Appareceu era alguma camara uma 
mocidade mais talentosa, mais estudiosa, e que, tomando 
narte nas discussoes mais imporlantes, apresentasse uma 
crudicgaoque se pode com razao invejar? 0 governo, en- 
contrando maiorias que o coadjuvassem e auxiliassem, 
mio achou lambom opposigoes fortes, energicas, choias 
de illustragao a do palriotismo? 
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Logo, que males vierao ao paiz da cleicao por circulos 
de urn so depulado? Que inconveniente, scnliores, re- 
sultarao da reforma feila pela lei de 19 de selembro 
de 1855? Pois, senhores, se nus nao temos um su facto 
que abone a allerafao da lei vigente, como ja uma nova 
reforma ? 

Mas eu quero suppir que houve alguns factos (que nao 
apparecSrao). Pois baslariao alguns factos para logo 
e logo se propor e decretar a reforma de uma lei, e uma 
lei cleitoral ? Pois havemos nds em cada legislatura 
estar reformando a nossa lei eleitoral, que, na phrase de 
um grande orador francez, i uma segunda constituigao, 
ou, na phrase deoutro, e a continuafao da consliluifao ? 
K isto pdde acrcdilar a assemblea geral legislativa? Nao 
da isto provas da nossa pouca cstabilidade, do nosso 
dssejo de alterar tudo precipitadamente, sem criterio, sem 
exame e sera pausa? E csle comportamento podeni 
acreditar-nos aos olhos dos nacionaes e aos olhos dos 
eslrangeiros? E como se olbara para estas casas do parla- 
raento? Qual ojuizo que a nagao proferira a respcilo 
de um proccdimento que eu pcco licenfa para cbamar 
o mais precipitado? Que idea dara csle parlamenlo de 
si sujcitando-se as imposifdes do governo, que esta pos- 
suido da mania reformadora, e altcrando ja uma lei que 
apenas foi uma vez exeoulada, sendo sua primeira exccu- 
cao tal que dea^emos ler esperancas bem fundadas do 
que as opinides politicas do paiz cominuarad a ser re- 
presenta las, e que nao se verificarad os terriveis prognos- 
ticos do Sr. ministro doiraperio? 

Scnliores, oppondo nds a madureza, a pausa, o exa- 
me, a precipitagao, somos chamados de proteladores! £n- 
tra esta proposicao em discussao, apenas ha um discurso 
a favor, e o scnado sabe o que 6 esse discurso; esse dis- 
curso e nada, nao vale cousa alguma; ncsse di.curso 
nao ha senao uma porfao de cilacdes, a narrafao de fa- 
ctos falsos e conltarios a chronologia e alguns pedafos 
decorados de oradores francezes, principalmente nas 
discussdes das camaras legislatives francczas cm 1842 
e 1843. Ora, quem pega nos annuarios bistoricos, lu 
cssa discussao e tem alguma memoria vem aqui repctir, 
como de lavra propria, passagens inleiras que pcrtcncem 
a esses oradores distinrtos, que lao bellos discursos pro- 
fenrao nas camaras francezas quando se Iratou da lei de 
cleirdes. Eis o que contdm cssa grande pcfa, que dia- 
marei antes uma rapsodia quo se ouviu cm favor da 
proposicao ! Se a proposicao nao tem outros defensores, 
inuito mal vai ella; se o ataque continiia como ate a^ora 
a proposicao esta perdida, eta desmoralisada. Ainda 
boje o nobre senador pela provincia de Minas-Geraes que 
me precodeu desfez com a maior facilidade todos os argu- 
inentOS de algibeira que forao olTerecidos nessa aretma 
chamada discurso; e estou bem persuadido de quo S. Ex. 
nao teve o raenor trabdbo, nao teve necessidade ale de 
estudar, para boje dar*a resposla mais satisfactoria a esse 
discurso, resposta que emparteja havia sido dada iielo 
Jionrado senador pela provincia do Para. 

Porlanto, acreditem os senhores que sustontao o pro- 
haTtnios 116 segui-los passo a passo; nem m -6 dos seus argumentos licara sem resposta ■ e 

se porventnra tomarem o expediente de proceder' na 
2' discussao como teem procedido na 1", nds Ihes dire- 
mos : • A fraqueza da vossa causa esta demonslrada pelo 
\o.-,so sileneio; nao ousais apparccer na tribuna, porque 
tomeis que vossas proposicues, vossas ideas, sejao com- 
]> etamente destruidas. . Repito, uma so proposicao. 
uma so idea, nao ficari sem a mais cabal resposla na 2:' 
'■ -P discussOcs; conlinuaremos no nosso poslo. Eu eseoto 
hoje minha segunda vez de faltar, e sinloque isloacon- 

leca, porque, se ainda tivesse tresou quatro vezes a pa- 
lavra nesta discussao, empregarialodas, paraofim de oh- 
star a que o Urasil veja nas collcccOes de suas leisumacto 
que o deshonra, servindo-me nesta pane da bella ex- 
pressao do famoso orador inglez a quo me referi no 
principio do meu discurso. 

Senhores, nesta proposicao da-se ao governo uma au- 
torisacao tao amplaquauto a divisao dos circulos, quo 
pdde-se allirmar sem medo de errar que i o governo 
quem ha de designar os individuos que bao de lomar 
assento na camara dos depulados na sossSo do anno que 
vem. Elle dividira os circulos como quizer, utilisando- 
se das palavras—quauto for possivel —do art. 2°; pro- 
curara fazer a divisao por tal maneira que certos indi- 
viduos que podiao contar com a sua eleicao, mas que 
nao pertencem a grei ministerial, sejao excluidos, nao 
venhao para o parlamento, apezar de assim o quererem 
os seus concidadaos. A autorisacao, portanto, cm mate- 
ria eleitoral e um novo attenlado fcilo ii constituicao. 

Se eu tenho constantemenle combatido todas as auto- 
risacOes, sem excepcao de uma so, dadas ao governo, 
como bei de da-las agora, quando se trata de materia elei- 
toral 1 Como bei de contribuir com o meu volo para que 
a nacao nao soja representada, mas sim o ministerio te- 
nhaos seus commissarios? Eu creio que a camara dos 
depulados de 1861 sera compostade tantos commissarios 
do governo quantos forem os membros que a ella per- 
tencerem. 

Quando digo—governo—refiro-me a cntidade, nao 
fallo do actual ministeno, porque o actual ministerio 
nao ha de viver um dia depois da reuniao das camaras. 
Ja prevejo que o triumpho do partido conservador ha de 
ser o mais complelo; acredite V, Ex., Sr. presidente, 
( e V. Ex. sabe isto melhordo que eu ), acredite que o 
partido conservador, achando-se senhor de uma camara 
inteira, vendo nellaos seusgenuinos representantes, dira 
ao ministerio: « Fizestes a camara, mas nao vos scrvi- 
reisdella, largai o poder, relirai-vos, que sois indiguos 
de conlinuar. ■» Entao o partido conservador tomara a 
sua attitude e dira ao ministerio : « Nem mais uma bora 
de exislencia; depois das IiurnilhacOes a que vos sujei- 
lastes, depois de terdes andado por espaeo de um anno e 
tantos mezes com o chapeo na mao a corlejar do banco em 
banco os conservadores, depois de terdes prornovido a 
pasaagem de todas as Icis que os conservadores qucriao e 
ainda mais do que elles qucriao, depois de vos terdes 
prestado a satisfazer a nossa vontade, os nossos desejos, 
tetirai-vos, quo nao sois mais capazesdos cargos impor- 
lanles que occupais. • Nus ouviremos, Sr. presidente, 
estas palavras; e quem sabe se V. Ex. sera um daquelles 
que as repetirafl? jiorque ti provavel quo V. Ex. tome 
para o anno uma altitude muito decidida nesta casa. 

Nao, os proteladores de cerlo que nao bao de entregar 
ao governo a camara dos depulados; os proteladores. 
Sr. presidente, bao de envidar todos os seus esforcos 
para que o paiz nao passe por mais essa grande dcrc- 
pcao. E, se os nossos esforcos nao forem coroados dc 
um feliz resullado, comodesejamos, como almejamos, nds, 
tranqulllos em nossa consciencia, diremos ao paiz; 
• Lude os nossos discursos, allendei para os nossos cs- 
oiyos, nada conseguimos.mas emlim cumprimos o nosso 

uever. (Apoiados da minoria.) E opaiz, senhores, agra- 
1'ndo dira. « Pois bem, recebei as minhas congratula- 
focs e agradocimcntns, porque decididamente todos estSo 

1 ontentes comvosco, ainda que os vossos esforcos nao ti- 
vcrao os resultados que nds descjavamos. • 

\ . Ex. vi!, Sr. presidente, que boje nao tenbo tempo 
para analysar a proposifSo como ella o merece; ha gran- 



A P P E N D I C E 19 

ties queslOes, queeu rcscrvo para outra orcasiao. Hei <le 
invocar de novo o auxilio de V. Ex. quando tratar das 
incompalibilidades, o que teri logar na 2" discussao. 
llasta que enluo V. Ex. repita os bellos discursos que 
nds ouvimos cheios de prazer na sessao do 1855; basta 
qua nos lea aqnello eloquente, luininoso e crudito pa- 
rccer com quo V. Ex. adquiriu novos tilulos a cstima c 
ao resiicito dos seas concidadaas. V. Ex., com a sua voz 
poderosa, 6 quern ba do fulminar csta proposifio em uma 
parle lao importante como aquella em que se trala de 
uma disposioao quo viola aberlamcnle a eonstitaicao do 
estado, como V. Ex. asseverou e provou no seu luini- 
noso parecer e nos dous discursos que mencionei. V. Ex. 
analysard com a babilidade quo Ihe 6 propria muilos 
artigos da constituicJo que sao offondidos pcla dispo- 
sicao do um dos paragraphos do projeclo. 

Ab 1 ja me eslou preparando para ouvir esse bello 
discurso ; e asseveroa V. Ex. quenSo perderei uma pa- 
lavra, nem mesmo umavirgula; seniar-me-bei ncsla 
cadeira, c immovol escularei com a maior atlencio tudu 
quanto V. Ex. dissor para fulminar a proposigao na parte 
rclativa as incompalibilidades. Se V. Ex. tomar a peilo 
esla larefa, entao cu nem preciso fallar; se V. Ex. me 
lizer a honra de proceder na tribuna, desdeja declaro nao 
dar uma palavra sobre incompalibilidades; limitar-me- 
hei a dizer: > Accilo tudo quanlo disse o nobre senador 
pola provincia do Ilio de Janeiro o Sr. Queiroz, ofTereco 
como meu ludo quanto S. Ex. disse. > Ora, V. Ex. nao 
ha de por certo deixar de preslar-me esse obsequio; mas 
nao quero obsequio, V. Ex. nao pdde deixar de prestar 
ao paiz esse novo service. 

Nao sei sejH dcu a bora.... 
0 Sn. puesidente : — Ja. 
0 Sn. D. Manoei. : — Enlao vou tcrminar o meu dis- 

curso, reservando-mo para na 2a discussao enlrar cm lodos 
os dctalbes da proposicao, e para olTcrecer minhas relle- 
xOes a rospeilo das incompalibilidades, se V. Ex. nao me 
lizer a honra do preceder-me na tribuna. 

Eslou disposlo a fallar as vezes quo mo concede o rcgi- 
menlo, e declaro que nao faco o mcnor caso do epitbeto 
de protelador e atrapalhador, nem dos que o empregao. 

Voto contra a proposicao. 

msccnsos rnoNUNciAnos pelo sn. n, maxoel em sessao 
DE 27 DE AGOSTO. 

0 SR. D. MANOEL : — Sr. presidento, se cu nao cs- 
tivesso convencidu de quo a primeira parle da ordem 
do dia devia ser cmpregada na discussao do projeclo re- 
lalivo ao arl. 6° § 1" decididamente teria pedido ur- 
gencia, potque acho que este objecto e hoje da maior 
neccssidade. 

E" muilo mais urgenle do que 0 projeclo eleitoral; e 
digo islo sem medo de errar, porque V. Ex. sabe que o 
ministerio lem doclarado alio e bom som que quer este 
projeclo para evilar confliclos. Ora, lodos sabem que a 
roforma eleitoral nilo provine os confliclos que se podem 
dar se porventura nosla sessao nao passar o projeclo re- 
lativo ao art. G" | 1" da constituicao: logo, ja V. Ex. ve 
que, se eu livessc certeza do que so se trataria dalei elei- 
toral, lena pedido urgencia para enlrar cm discussao o 
projeclo relalivo ao art. 0° | 1" da constituicao. Se, 
porlanto, V. Ex. entende em sua sabedoria quo oque 
esla em discussao e o projeclo eleitoral, en peto licenca 
para requerer urgencia afim de se tratar do projeclo re- 

latix-o ao art. 6° | 1°, e peco licenca para fundamcntar 
a minha urgencia. 

0 Sr. presidexte : — Depois do enlrar qualquer ma- 
leria em discussao nao pode esla ser interrompida por 
urgencia que se peca para a discussao de outra maleria; 
nSo piide hoje, porlanto, tratar-se do projeclo dereforma 
eleitoral, com pretencao do que se discute. 

0 Sn. D. Manoel : — Pois bem. 
0 Sn. presidente do conseliio ; — Ja nao ^ a hora 

dos requerimenlos. 
0 Sn. D. Manoel: — Pois bem, vou fundamcntar 

o meu requcrimcnlo de urgencia, para que o projeclo 
sobre o arl. 0° § 1° da consiituigao seja dado de prefe- 
rencia para a ordem do dia, de prefercncia mesmo ao 
projeclo eleitoral. 

Os Sns. presidente do conseliio e Silveira da 
Motta : —Ja nao e a bora propria. 

0 Sr. D. Manoel : — Nao sao bs senhores que o di- 
zem, e o Sr. presidenle do senado. 

0 Sn. presidente : — Eu ja declarei que , eslando 
uma maleria em discussao, nao podia ser esla inlerrom- 
pida por meio de urgencia. Assim, pois, deve o nobre 
senador ou pedir a urgencia, sem inoliva-la, para ser 
disculida em occasiao opporluna; ou reserva-la para 
amanha, como me parece melhor, porque realmente a 
hora dos requerimenlos ja passou. 

0 Sr. I). Manoel : — Eu nao posso pedir urgencia ao 
senado sem dar as razucs do meu pedido; nao quero pas- 
sar por menos altencioso para com os meus illuslres col- 
legas ; nao quero fazer-lhes um pedido sem dar todas as 
razucs, que sao ponderosissimas, no meu bumildo ponsar, 
para obter o assenlimonto dos illuslres senadores quo se 
dignao de ouvir -me. Porlanto, eu nao posso limitar-me 
a mandar um simples requenmento a mesa. 

0 Sr. presidente do conseliio : — A ordem do dia 
so pbde ser interrompida por algum requerimento de adia- 
menlo. 

0 Sn. presidente : — Certamerile, e por isso con- 
vem que o Sr. senador reserve o seu requerimento para 
amanba. 

0 Sr. I). Manoel : —Pois hem, desdeja promctto quo, 
se pudcr vir amanha ao senado, o que me sera um pouco 
dllfidl, hei de fazer o requerimento do quo ja fiz monfao. 

0 Sr. presidente do conseliio; — Esla no seu di- 
reilo. 

0 Sr. D. Manoel;—Concede islo? Muilo obrigado. 
Hei de fazer um requerimenlo pedindo que o senado so 
occupe exclusivamente por ora do projeclo relalivo ao 
art. 6° | lu da constiluigao, porque receio guerra com 
alguma nacao estrangeira se porventura esle anno nao 
passar a lei, lao reclamada pelos Srs. minislros e lao re- 
commendada na falla do tbrono. E , Sr. presidente , 
V. Ex. note bem a inconveniencia de se dar para 
a ordem do dia muilas malerias importantes ; se V. Ex. 
tivesse feilo o que o senado decidiu em uma das ses- 
soes passadas, isto e, quo sd se occupasse do projeclo 
sobre o art. 6° | 1° da constituigSo, este inconveniente 
nao se daria; e note-se que se requereu urgencia, nao so 
fundamenlou, e cnlretanto o senado decidiu unanime- 
mente quese continuasse na discussaodo projeclo relalivo 
ao arl. G" | 1°, com prelericao da proposigao relaliva a 
reforma eleitoral. Ora, eu, lendo em meu apoio.... 

0 Sn. presidente :— Convem deixar essas conside- 
ragGes para depois.... 
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0 Sr. D. Masoel:—Vou conduir. 
0 Sr. presxdexte :— .... porcjue assim ficara de 

todo interrompida a ordem do dia. 
0 Sr. D. Maxoel : — Permilta que eu acabe a ora- 

Cao, para nao Bear suspensa. Dizia eu*: tendo era meu 
apoio urn precedente da casa, tenho a esperanca de que 
amanha o meu requerimento obtera o mais favoravel 
acolhimento; e, como V. Ex. me ordena que nao conti- 
nue, eu paro aqui, 

0 SR. D. JIANOEL :— Peco licenfa a V. Ex. para 
fazer uma pergunta muito simples: fallando eu sobre o 
requerimento offerecido pelo meu nobre amigo, ja se Y& 
que nao perco a minha vez do fallar na materia prin- 
cipal, nao e assim, Sr. prcsidente ? 

0 Sr. pkesidexte: — Sim senbor ; porque a discus- 
sao da materia principal fica suspensa, e S o motiro por 
que chamo a questao os Srs. senadores que se desviao 
do objecto dos requerimenlos. 

0 Sa. D. Maxoel; — Bern, estou sciento do que 
dispde o regimento a este respeito, e vou entreter por 
alguns momentos a altencao do V. Ex. e dos poucos 
nobres senadores que se achao na casa. 

Mas, Sr. presidente, antes de entrar na discussao do 
requerimento, permittira V. Ex. quo eu faga um reparo 
que ja fiz por mais de uma vez, para que o paiz "saiba o 
que se esla praticando no senado : sao 2 boras da tarde, 
me parece, e nao ha na casa doze senadores. Ora, este 
procedimento deve ser denunciado, porque os que 
o teem.acoimaoos oradores que ficaonacasa.quese occupao 
com as discussoes, que tomao parte no debate, do prolo- 
ladores, d? impedir que passe a proposifao que ora 
ccupa a attencao do senado: esta accusacao ou censura e 
infundada, e injusta ; quem, por exemplo, se animara a 
taxar de protelador o meu nobre amigo autor do reque- 
rimento ? quera negara a justiga do que ellc pede e de- 
seja? quem nao esta convencido de que d impossivel que 
o orador se occupe de tantos e tao variados objectos, como 
aquellos que se achao na proposigao da outra camara ? 
quem, sendo tmparcial, c ayaliando como deve avaliar o 
trabaiho de um orador, nao dira que todos os paragra- 
phos da proposigao, com alguma excepgao devem ser 
disculidos separadamenle, observando-se assim a letra e 
o espirito do nosso regimento ? Quando a materia prin- 
cipal e por tal sorte importanle quo comprebonde, para 
assim dizer, os dilTerentes paragraphos de um projecto, 
eu acho razoavel que se discnla um artigo com sens 
paragraphos; mas quando o projecto content materias 
inteiramente difTerentes, heterogoneas, parece-me quo e 
querer de proposilo violar o regimento o lolher ao orador 
que exprima as sua^ideas sobre essas difTerentes materias 
com liberdade, com tempo, com socego. 

Esta proposigao comprehende materias inteiramente 
heterogeneas; por exemplo: o que torn a divisao dos cir- 
culos com as incompatibilidades? Como ba de um 
orador, depois de se ter fatigado por longo espago de 
tempo para raostrar quo a dtvisao por circulos do tres 
deputados, como consagra a proposigao, e altamente pre- 
judicial aos verdadeiros interesses do paiz, d ofTensiva 
aos principios que devem reger o systema represenlativo, 
e fautora dos pianos de um partido que entendo quo deve 
governar perpeluamente o paiz; o orador que quizer 
mostrar que a pureza do regimen represenlativo, que mis 
queremos manter tanto quanto nos for dado, vai soflrer 
grande detrimento, se passar a idea da divisao dos cir- 
culos de tras deputados; o orador que quizer mostrar as 

vantagens que o paiz collie da lei do 19 de selombro do 
1855, nao tcm Sr. presidente, uma ta'refa ampla e cus- 
tosa? Podera eile desenvolver todas as suas ideas, e as 
razees que )he assistem para sustenlar a lei de 1855 e 
combater a proposigao no curto espago de tempo do duas 
ou tres boras? 

E' possiyel, senbores, que o orador tome na devida 
consideragao as objecgOes que forao postas aos seus ar^u- 
raenlos? E possivel que enlre na analyse dos longos 
discursos, que de certo li:To de ser proferidos em susten- 
tagao da proposigao, (na la discussao apenas apparecou 
uma voz fraca para sustenlar a proposigao, quando para 
combale-la todas as vozes quo se levantarao forao for- 
lissimas, com excepgao da do bumilde orador quo agora 
se dirige ao senado) digo como e possivel que um orador 
no espago de tres boras possa desempenbar esta dilUcil o 
complicada larefa? Mas, sentiores, se esta materia por si 
so e bastante para fatigar em extremo ura orador, quo a 
ella queira e possa dar o desenvolvimento que meroce, 
quanto mais, Sr. presidente, tratando-se nesta mesma 
occasiao de uma questao toda conslitucional, de uma 
questao da maior importancia, qual a questao relativa as 
incompatibilidades? 

Demais, o orador torn de occupar-se de um objecto da 
maior gravidade ; e a autorisagao ampla dada ao goyerno 
para dividir os circulos como quizer. 

Esla materia, senbores, sci por si oecuparia a altcngao 
do orador por espago de duas ou tres boras; enlretanto, 
como e que o orador ha de acudir a tantos e tao va- 
riados objectos, seporvenlura o senado em sua sabedo- 
ria nao approvar o requerimento que mandou a mesa o 
nobre senadorpela provincia do Para? So o senado nao 
quer discussao ampla e luminosa, reprove o requerimen- 
to ; mas, se o senado quer, como deve querer, que todos 
os objectos de que trata a proposigao sejao dosenvol- 
vidos, examinados, disculidos amplamonte, entao eu 
entendo que ao senado corre a obrigagao do dar o sen as- 
sentiraento ao requerimento. 

Senhores, a occasiao e a mais opportuna de arripiar- 
mos carreira e emendarmos o nosso erro nesta parte. E' 
verdade quo ha tempos lemos vislo essa pratica, que eu 
cbamarei prejudicial aos verdadeiros interesses da dis- 
cussao ; e verdade que mis temos visto projectos da maior 
importancia reduzidos a paragraphos ; por exemplo : 
V. Ex., Sr. presidente, se ha do recordar da proposigao 
que veiu da outra camara relativa ao meio circnlante ; 
esta proposigao foi emendada por um longo projecto sub- 
stitulivo, este projecto foi a commissao do fazenda, a qual 
o alterou consideravelraente, o V. Ex. viu que materias 
heterogeneas erao dispostas em paragraphos subordinados 
a um so artigo, de proposito para cansar, para fatigar o 
orador e a attongao dos que o ouviao ; V. Ex. preson- 
ciou quo o meu nobre amigo o illuslrado scnador pela 
provincia do Para vtu-so na nccessidade de gastar boras 
e boras, do fatigar-sc cxtraordinariamente, para poder 
examinar com alguma altengao os innmnoros paragraphos 
do projecto substitutivo, das emendas da commissao a 
que me estou roferindo. E' toleravel someihanle pratica, 
Sr. presidente ? V. Ex. mosmo seria rapaz do organisar 
um projecto conlendo materias inteiramente difTerentes, 
materias difflceis, e rcduzindo-o a um so artigo, e este, 
por exemplo, composto de quinze, vinto ou trima para- 
graphos ? Ougo ja a voz do V. Ex. quo diz ; eu ccrtamcnto 
nao organisaria um projecto por tal maneira, porque nao 
quereriadillicultar a discussao delle; pclo contrario, socu 
offerecesse ao senado um projecto, era para que sobre eile 
corresse a mais ampla, a mais luminosa discussao, e eu 
nao proenchoria as minlias vistas, mXo obteria o meu (im, 
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se acaso rcdunsse o projecto a um sd artigo com vmte, 
trinta ou quarcnla paragraphos. 

Sr presidents, embora haja alguma demora na dis- 
cussao de projectos importanles, essa demora nunca e 
prejudicial; a pausa, o socego, o tempo com q_ue sc cxa 
miuao e diseutem materiasimportantes,nunca sao demais, 
o V Ex. sabo que de ordinario nesses grandes panes, 
tiue'lodos os dias sao citados como normas dos governos 
reprosentalivos, os projectos importanles nao passao 
quasi nunca na raesma sessao. E para responder de ca- 
ni,ao nobre senador pela provmcia de Goyaz, cujo 
dr umo cu esperava bojo ouvir, visto que compareceu 
na casa o nobre senador o Sr. Nabuco, cuja ausencia 
unicamenle tolbia o honrado membro pela provmcia de 
Goyaz do oflerocer reflexoes a essso bello disturso do 
nobre senador pela provincia da Balna , digo que elle se 
enganou redondamonte quando affirmou que a lei elei- 
rafuma vezcomecada a sua discussao, nao pode demo- 
rar-so; 6 preciso que haja uma solu?ao. Ora, o nobre 
senador pela provincia de Goyaz que nao le os 
iornaes I pois 16a-os, que sao cunosos, e se quizer ler 
jornaef oslrangeiros tarabem lU'os posso empreslar, por- 
quc os tenho. 

Pois o nobre senador nao sabe que na Inglalerra, 
nesta mesma sessao, se tratou de um projecto do reforma 
cleitoral da sesrao passada, que ficou adiado para se dis- 
cutir na sessao dcslo anno, e que agora mesmo for adia- 
do ? Tal 6, senhores, a difficuldade da matma, lal 6 o 
receio que Quells paiz torn de alterar todos OS dias a sua 
lemslacao, principalmento a legislacao cleitoral 1 Como, 
ponan o. o nobre senador pela provinc.a dc Goyaz nos 
Sisse ho e com o seu torn cathedrad.co, porque elle sup- 
p5e quo esta ainda em S. Paulo ensmando d.reito enmr- 
mrl aos seus discipulos, como nos d.sse hoje que nao 
havia exemplo do que a lei eleitoral, apresenuda, drscu- 
tindo-se Zse adiada, quo era indispensavel que se 
tomasse uma deliberacao, ou approvando-a ou rquo- 
vando-a? Nao sei como se lanCao estas proposnmes 
nesta casa, onde todos Iccm e estudao; nesta casa 
onde todos teem conhecimento do que se passa em outros 
paizes, onde as illustracSes abundao, e nao podem deixar 

e fazer reparo quando os nobres senadoros proferem pro- 
poses tao infundadas, tao inexactas, tao baldas da 
verdade. 

Eu senbores, referi um facto da Inglalerra, porque e 
a nacdo Sr. prosidenlo, modelo, e anatao onde se nao 
legisla todos os dias alterando o que exrste ; 6 a ^ 
onde se procede com pausa, com lino, com madureza e 
porissoessanacao goza dos Bros de u"a d^s ma ^ ■ 
luslradas do mundo. Mas porventura nao me poderci 
ed soc&rrer dos exemptos da Franca ? Quern rgnora o 
tempo que alii se gastou em differentes reformas eleito 
racs c' E ha alguem que vein para esta casa repetir pe- 
dacos do Annuario Hisiorico,como da lavra l'r0P"a>^e 

nodia infovmar so com effcito a reformaeleitoral.que prm- 
ciniou.creio que cm 1842, cltectuou-se nesseanuo? Mas 
entretanto a Franca nao 6 a nacao que nesta pane goza 
dos Bros quo com razao competem a Inglalerra; a Franca, 
como V. Ex. sabe, 6 propensa para as reformas, e n6s 
jntelizm'ente rejoitamos o exemplo da Inglalerra para 
acompanbarmns a Franca! N6s, que deveriamos ser pau- 
sidos rafiectidos, ecircumspectos nas altoracoes da nossa 
iegislacao, como aconleco nesso grande paiz, pelo con- 

a io corromos apds Utopias,reformando, alterando todos 
os dias a nossa Iegislacao, sem cnteno. sem exame, sem 
tino E Sr presidenle, poderetnos nds tor direrlo aos 
Km ilo'uma nacao circumspecta ? Poderemos nds quer- 

xar-nos, se dentro do paiz e fdra delle passarmos por 
uma nacao leviana ? Poderemos estar em cada legisla- 
tura alterando a nossa Iegislacao relativamente a elei- 
c5es 1 Poderemos de quatro em quatro annos adoptar 
um novo systema eleitoral, sem que a expeneucia nos 
tenha sobejamente convencido de que o existente e por tal 
maneira vicioso, prejudica tanto a causa pubhea que nao 
node durar mais um sd dia? Assim, ate lo55 dominou 
systema da eleicao por provincias; de 1855 a 1860 pre o- 
miua aeleicao por circulos de um s6 deputado; agora, p 
isto nos nao satisfaz, e preciso tentar um outro systema 
de eleicBes, as eleicoes por circulos de tres deputados , 
daqui a quatro annos, senbores, o que faremos nOst 
Faremos talvez a eleicao de circulos por seis deputados , 
e para a outra legislatura voltaremos ao anligo estado! 
E' isto o que quer o senado brasileiro, o corpo eminen- 
temente conservador ? E' isso o que querem esses an- 
ciaos respeilaveis, cheios de services, guiados por tanta 
experiencia, por tao longa pratica? Nao, Sr. presidente; 
eu ouso ainda afflrmar que o senado brasileiro nao pode, 
nao deve approvar esfa lei, e que deve.... 

0 Sa rBESiDENTB: —Mas isto & discutir a propo- 
sicao, e nao o requcrimento. 

0 Sr. D. Manoel : — La vou.... e que deve approvar 
o rcquerimento do mcu nobre amigo para que em uma 
discussao mais ampla, mais larga,possamos discutir e con- 
vencer a illustre maioria que hoje votou a proposicao em 
primeira discussao, de que ella esta em erro, de que ella 
vai fazer mal ao paiz, de que nds nao teremos 
camara de representantes da nacao, teremos carnara de 
commissaries do governo. Sr. presidente, para eu conven- 
cer ainda mais ao senado da necessidade da adopcao des- 
le requeriinento basla lembrar-me da lei de 3 de dczem- 
bro de 1841: essa lei tinha muitos arligos; de proposilo 
aproveitarei a occasiao para dar uma breve resposta ao 
nobre senador pela provincia do Goyaz que nos disse 
(ainda em lorn cathedratico) que nds nao eramos mais os 
liberaes de outr'ora, que os liberaes de outr'ora, como os 
Srs. Yerguciro, Paula Souza, barao de Pindare, Alen- 
car, JosiTBento e outros, nao protelavao as discussoes; 
que na discussao da lei de 3 de dezembro de 1841 tal 
protelacao nao houve. Eu disse do meu logar que queria 
applicar um tonico' a memoria do nobre1 senador, que 
pareeia enfraquecida; sinto que nao esteja presente, mas, 
como o meu discurso ba de ser impresso, eu vou apph- 
car-lhe o tonico: a discussao da lei de 3 de dezembro 
de 1841 e uma das mais luminosas que teem havido no 
nosso parlamento,. principalmento noi senado ; vou tao 
longe que affirmo; semraedo de errar,—e1 uma discussao 
de Tal ordem que nao inveja as mais luminosas do par- 
lamento inglez e do parlamento francez. 

Senbores, os mesmos estrangeiros reconbecerao nas 
folbas publicas que nao esperavao que o Brasil esti- 
vesse tao adiantado; porque com e!reito,de parte a parte 
nada ficou a desejar; as thcorias mais bellas de direito 
criminal forao explicadas e desenvolvidas com um saber 
digno de admiracao; os oradores, tanto os que suslen- 
tarSo o projecto, como os que o combalerao, mostrarao 
que nao pcrtcnciao a um paiz que apenas contava al- 
guns annos dc exislencia, mas que, pelo con,rano, erao 
mcmbros desses paizes antigos, cuja civilisacao, cuja 
scicncia esta geralmente dertamada, gracas aos muitos 
scculos que elles contiio de existencia. Ainda repito, Sr. 
nresidente, cheio de uma nobre ufania, como brasileiro; 
a discussao de 1841 honra ao senado brasileiro, 
honraria 4 camara dos lords, bonraria a camara 
dos pares e honraria ao senado actual da Franca; 

6 
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mas, porvenlura, a opposi(;ao nao envidou todos os ro- 
cursos para que essa lei nao passasse, lei que a opposi- 
cao eniao achava tao anti-constilucional, tao conlraria as 
libcrdades publicas, que vozes no parlamento fizcrao a 
proferia de que poderiaatc produzir no paiz unia revo- 
lucao? A opposifao, como disse, e facil dc reconbe.:er-se 
pelas actas e pelos jornaes do commercio que cxistem, a 
opposigao envidou tudo quanto podia envidar para que a 
lei nao passasse; nao bouve recurso legal nem regimental, 
de que ella nao lantassc mao para, ao menos, dizia ella, 
obstar que fosse adoptada como lei do paiz um projoclo 
quo ella reputava eminentemcnle perigoso, anarcbico, 
provocador de uraa revolurao. 

Ora, o nobre senador porque nao se deu ao trabalho 
de consultar os jornaes para nao profenr proposifOes 
tao inexactas como essa, e a outra do que ha pouco fiz 
raencao ? Porque o nobre senador tem tanta facilidade 
cm proferir proposicoes que em poucos momentos se 
destruemcom umaextraordinariafacilidade?0 nobre sena- 
dor pude, com os recursos que tem, combater seus adver- 
sarios; mas nao combata com asserfoes inteiramente 
deslitnidas de fundamentos, de provas. 

Masdiz-se: « A opposigao perde-se no caminho que 
vat tnlhando. . Nao sei se nesta casa ha opposifao, por 
ora; croio queainda nao se manifestou. Que nesta casa 
tia senadores que nSo concordao com ccrtas medidas, 
isto t verdade; esles senadores fizerao sua declaracio 
desde o anno passado. Pois o meu nobre amigo que esla a 
minha direita, os meus nobres amigos os Srs. Vascon- 
cellos e Dias de Carvalbo e outros, nao promelt£rao 
desde o anno passado que haviao da combater o pro- 
jecto bancario ? nao promellerao desde o anno passado 
que bayiao de combater o projecto do fomenlo ? n5o 
prometterao desde o anno passado que baviaode com- 
bater o projecto sobre eleicoes ? Logo,como e que se pode 
dizer que ha uma opposigao acintosa, que quer embara- 
Car as medidas da maioria? 

Senhores nds havemosde obedecerasdecisoes da maio- 
ria, cm- i'' o nosso dever; mas, emquanlo estas decisdes 
nao forem proferidas, bavemos de lancar mao de 
0 nossos recursos para que as medidas que jul- 

gamosominosas, prejudiciaes, nao sejao adoptadas. E por- 
que o rmmsteno estaemperrado no sen proposito de nao 
uar para a ordem do diaas forcas de terra ede raar.eude- 
claro, Srpresidente, por ora em meu nomc, pois nao sei 
ainda como a este respeilo pensaoos meus amigos, declare 
que, se o governo continuar neste emperramento, hei de 
, 'r minuciosamente as leis annuas. E' assim que 
havemosde dar uma ligao a este ministerio, que nao 

fade r;rr,seuj deveres 6 que fuer impdr-nos a von- tade do mmistro do irnperio. 

nao temcm a discussao, mas a desejao arnpla, creio quo 
OS sens collegas devem felicitar esses oradores que que- 
rem traballiar, que qucrcm esclarecer as materias, que 
querem, emlim, bem scrvir ao paiz. 

Paro aqui, porque a bora esta dada, segundo creio, c 
sinlo uao poder continuar amanba. 

0 Sr. prbsidente : - Pdde continuar boje. 
0 Sr. 1). Ma.voel ; Nao quero fatigar meus collegas • 

e tempo de irmos tratar de outra cousa. Tcrmino aqui 
declarando que bei de votar pclo requcrimcnto. 

O Sr. prbsidente — Tudo isto e cstranbo a questao 
uo requerimento. » 

^ Manoel Estou mostrandoa necessidade que temos dadtsenssao para nao chegarmos a csse exlremo, e 

elle mks'nA13!™6^6 nSo ha 116 querer que cheguemos a 
I miir no cmn ,:he«aremos' di«0 eu.se o ministerio con- tinuar no emperramento em que esta de pedir a V Ex 
que de para a ordem do dia esta proposigJo; porque estou 
convencdo de que. se nao fosse o pedido do governo, 
V . Ex. ja tcna dado para ordem do dia, ha muito tempo' 
esses projectos impotlantissiraos, sobre os quaes qucre- mos inslituir um exame como cumpre aquelles que nno 

s ao i ispostos a dizer aqui amen a tudo quanto quer e 
pretende o ministerio. 

Senhores, quando por felicidade dosvslema represen- 
appufecem represenUntes da na'ga-o, que nao so 

DISCURSO PRONUXCIA DO PELO SR. D. MANOEL HA SESSAQ 
DE 8 DE AGOSTO. 

0 SR. D. MANOEL :—Sr. presiiJenle, eu venho ao 
senado unicamente para dar provas ao paiz de que, ape- 
zar dos meus incomrnodos, cslou disposto a fazcr sacri- 
Hcios cm beneficio delle; c, como cslou con vencido de que 
quando fallo nesta casa lenho sempre por fim o interesse 
public© e nunca o particular, pois que desde que lenho 
ftqui assento, c ha dez annos findos, ainda nao cuidei no 
men interesse, nem no dc meus parentes, nom no de meus 
amigos, nem de pessoa alguma, nunca me dirigi a um col- 
lega meu para Ihc pedir um volo, e espero continuar neste 
proposito, e pego a Deus que mo de forcas para n3io 
trahir o meu honroso man Jalo, esquecendo o inlcTessc 
publico para cuidar do particular. 

0 Sn. Dantas da um aparle. 
0 Sr. D, Manoel : — Apezar de cstar convcncido dc 

que os mcusdiscursossd teem por fim o interesse publico* 
ainda que algunsadversaries os considerem prolelalorios* 
como ainda liontem o nobre senador pela provincia de 
Gojaz, que com ar um pouco irado nos laxou de prole- 
1 adores, cu,dr. presidcnle, continue no meu poslo, nao 
lenho medo nem das ameacas, nem dos requeriincntos da 
natureza do que esla sobre a mesa e quo ha pouco foi 
lido. Emquanlo eu pudcr fallar, hci de fallar; sc nao puder 
allar, concorrerei com o meu volo; c, sc nem assim puder 

scrvir a minha palria, que remedio terci eu se nao guar- 
dar o leilo ou ao menos o quarto ? 

h ainda o interesse publico que me dirige no reque- 
rimento qne logo terei a honra de mandar a mesa. Nao 
lenho sido bem succedido com outros quo tenho oltere- 
cido a consideracao da casa; mas isso nao me desanima, 
nem obsta a que continue a proceder como lenho feilo 
at^ aqui. 

Quando entrar em discussao este famoso requerimento 
das seis assignaluras, hei de moslrar da maneira a rnais 
clara e eyidente quo e uma violencia brutal, que e um 
acto indigno das pessoas quo o assignarao, que clle nao 
tende senao, ou a fazer calar as vozes dos poucos ora- 
dores.... 

0 Sr. prbsidente -Mas isto nao esta cm discussao 
ainda. 0 nobro senador deve limilar-se ao requerimento 
que tem dc apresentar. 

0 Sr. D. Manoel: - Eu la vour Joixe-me V. Ex. 
acabar a oraguo. Hei de provarrjue ti uma violencia bru- 
a , que e um arto indigno das pessoas que o assignarao, 
qut nao tende senao a abafar as vozes dos poucos 

orailores que illiislnio o senado, ou a dar-lhes cabo da 
existencia. Venlia para a discussao, que nds ontrarcmos 
nella. 

0 Sn. Dantas:—0 requerimento est.i cm discussao? 
0 Sn. D. Manoel; — Isto foi um incidcnto, VenhSo, 
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Xiortanio, como Jisse, as amcacas, venliao os requeri- 
menlos, chovao as ccnsuras; cu nao fago nenhum caso 
dcllas, ncm dos que amcacao. 

Sr. presidenla, o que o scnado esta observando e o 
maior dos cscandalos... 

0 Sa. presiduntb do conselho: — Apoiado.... 
0 Sn. Silveira da Motta: — Isloe verdade. 
0 Sn. D. ManOEl: - e o maior dos escaudalos... 
0 Sa. presidente do coNSELiio; —Apoiadissimo  
0 Sa. I). Manoel : — .... e o maior dos escan- 

dalos Yrja seda oulro apoiado. 
0 Sr. presidente do conselho— Apoiado! 
0 Sr. I). Manoel : — Pois bcm, a o maior dos cscan- 

dalos llepila os sens apoiados, que cu you dizcudo. 
Nao ha mais quem de apoiados? Calarao-se? Entao 
lamhem me calo 

0 Sa. presidente 
cutir. 0 Sr. senador 
1SSO. 

0 Sr. D. Manoel 
0 Sr. presidente 

— Mas isto nao c modo de dis- 
dove comprehender pcrfeitamenlc 

Apoiado.... 
nunca o minislcrio leve a 

Nao e modo de discntir? 
Peco que so limile a (unda- 

menlar o seu rcquorimento. 
0 Sr. D. Manoel; —E' o quo estou fazendo. 
Admira quo, cstando nbs a 8 do agoslo, ate esle mo- 

monlo se nao lenhao dado para a ordern do dia as propostas 
das forcas de terra c do mar. Nunca, senhorcs, no sc- 
nado brasilciro so observou urn tal escandalo  

0 Sr. presidente do conselho 
0 Sr. 1). Manoel : — 

audacia do impcdir  
0 Sa. presidente : — Audacia nao 6 parlamenlar. 
0 Sa. 1). Manoel : — Pois nao 4? E' palavra porlu- 

gucza e optima, usada em lodos os parlamentos deste 
mundo  

0 Sn presidente : —E' porlugucza, mas nao 6 par- 
lamenlar. 

0 Sr. D. Manoel ;—— usada pelos primeiros orado- 
rcs, quo sao os nossos mestres; e onde bebo as poucas 
lifOes quo tcnbo. Nunca, repilo, o minislcrio leve a au- 
dacia do impedir que V. Ex. desse para a ordem do dia 
as forcas do lerra. Digo impedir, e digo de proposilo, 
porque V. Ex., que sabo perfeitaraente a imporlancia 
dessas leis annuas, de certo ja ba muilo as leria dado 
para a ordem do dia, para que o senado pudcsse instiluir 
sobrc ellas urn cxame acurado, para que o senado pudesse 
tomar ao governo as conlas que Ibe cumpre lomar em 
rolacSo a objcctos lao imporlanles, que obrigao o paiz a 
tamanhas dcspozas, como sao aquellas que correm pelas 
repanicOes da gucrra e da marinba. 

Tanto mais, Sr. presidcnle, se deve notar que nao se 
tenbao dado para a ordem do dia ncm as forcas de terra, 
ncm as do mar, quanto nds oslamos em um anno crilico, 
em um anno, como dizem os medicos, climaterico, em um 
anno em que do um memento para oulro poderemos ler 
necessidade, o necessidade urgenle, de lancarmao dasar- 
roas o dispdr a nossa armada para suslentar a honra e 
os intcrcsses cssenciaos da nacao. 

Todas as nolicias que vao cbegando dos eslados do 
Praia devcm pdr de sobre-aviso aquolles que seriamenle 
medilao nas cousas do paiz; c,enlretanlo queominislerio 
da gucrra pediu e obleve ja da camara dos Srs. depula- 
dos medidas de grande alcance, augmenlo de forcas, en- 

gajamentos  (a palavra ja esta adoplada, poslo queura 
illuslre brasilciro, queja nao vivc e que era umdos ho- 
mens mais babeis no manejo da lingua portugueza, 
nunca usou della nem nos seus relatorios, nem nos seus 
discursos; empregou sempre as palavras — conlrato a 
premio—, e me parecc que nOs podcriamos cmprega-las 
de prcferencia a—engajamenlo— ; mas emfim naodiscu- 
lamos por palavras.) 0 nobre ministro da guerra propoz 
o engajnmento de eslrangciros e oulras medidas que re- 
clamao e exigem um exame pausado e longo, 

Ora, Sr. presidente, diga-me V. Ex.: Quando tcremos 
tempo de fazcr este cxame pausado e longo ? A discus - 
sao da proposicao da oulra camara allcrando as leis de 
1846 e 18oo vai sendo prolongada o ba de se-lo ne- 
ccssariamenlc, porque a materia assim o exige. P6de-se 
calcular pouco mais ou menus que a discussao ira ale 
fins de agoslo, mais dias, menos dias; que tempo, Sr. 
presidente, nos resta para entrar no exame e discus- 
sao das leis annuas? E V. Ex. ou alguem dtra que 6 
mais imporlantc e necessaria cssa proposicao, cbamada 
vulgarmente a trella, do que as leis da forca de terra e 
mar, do que os orcamenlos? Note V. Ex. um facto que 
nao deve passar desapercebido, e 4 o scguinle: Daqui a 
poucos dias nos teremos na casa os orcamentos, c V. Ex. 
sabe que nesses orcamenlos apparcce: 1°, um de 
ficit consideravel ; 2°, o governo reclama como necessi- 
dade urgenle o augmenlo do imposlos. E, Sr. presidente, 
cslas matcrias podem ser voladas sem um exame pro- 
longado e escrupuloso, direi raesmo? Nao e possivel. 
Que tempo nos resta? Alguns dias de setembro? Mas 
V. Ex. sabe que em setembro a maior parle dos Srs. de- 
putados vao para as suasprovincias, e muilos Srs. scna- 
dores tambem nao poderao continuar na cdrle, porque 
muitos sao valeludinarios e precisao de rcpouso; alera 
de que, para alguns o clima e infeslo, mdrraenle de 
setembro em dianle. 

Entao, Sr. presidente, nao bavera receio... (Conver- 
sava o Sr. presidente do conselho com um grupo de se- 
nadores.) Eu estou com medo ale, Sr. presidente, de al- 
guma conspiracao; V. Ex. defenda-me; e nao seraapri- 
mciravcz que seconspira conlra mim, como V.Ex. benr 
sabe. I'orlanto, se V. Ex. me nao defender, eu nao lenbo 
remedio senao abandonar o senado, que 4 o mais seguro. 
Mas cu vejo que 4 impossivel que nOs possamos discutir 
leis importantes; qual a conclusao? Uma de duas ; ou 
as leis imporlanles nao passarao nesla sessao,' ou deixa- 
raO de ler aquellc exame que devem ter, como exige o 
paiz e como 4 do dever rigoroso dos seus representantes. 

V. Ex. sabe que os orcamenlos vao passando a galope, 
penuitta-se-me a expressao, na camara lemporaria, por- 
que a camara, senborcs, ja deu o que linha de dar. A 
camara esta boje occupada com aquelles ados que sao 
proprios de quem esta a dar a alma ao Creador : a camara, 
portanlo, nao pddo boje cumprir os sous devcres como 
cumpria nos outros annos. E' ao senado brasilciro que 
esta reservada a tarefa de instiluir um exame longo e 
acurado sobre as leis annuas. 

Senhorcs, nas circumstancias melindrosas em quecsui 
o paiz, principalmcnte cm relacao aos paizes nossos vi- 
zinhos, 4 indispensavel que n6s animemos a populacao, 
que esta como desanimada, como rcceiosa de um fuluro 
pouco agradavel; e para a podermos animar, para a li- 
rarmos desse estado pouco agradavel em que se acba, 4 
necessario que munamos o governo dos meios indispen- 
savcis para que clle possa acudir a qualquer emcrgencia 
que appareca cm alguns dos eslados do Praia. V. Ex. 
havia de ler as ultimas nolicias que cbegarao daquella 
parte da America, e uma dcllas 4 de grande alcance e 
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poJc trazer para o paiz gravissimas complicafoes. Kao & 
so. Sr. presidente, a maneira por que foraos tratados de- 
pois de liavermos prestado os mais relevantes servicos a 
uni estado que sem o nosso braco vigoroso lia muito teria 
desapparecido dentre as nacbes independentes. 

Sem os auxilios pecuniarios, sem a ir.fluencia moral 
que o governo do Brasil deu a este estado a que me re- 
firo , eu, sem medo de errar, allirmo que ello estaria 
hoje inyadido, e quem sabeso presa dealgum outro es 
tado. V. Ex. se ha de recordar mesmo de que, havendo 
alii uma revolucao ou antes rebelliao, o auxilio do "o- 
verno do Brasil foi dado com generosidade, um novo 
empreslimo eonsiderarel se fez aquella repnblica para 
pagar ao seu exercito, o exercito da legalidade que 
como se sabe, nao percebia a tempos os seus soldus.' 
V . Ex. sabe que nas aguas do Praia nds linhamos uma 
lorca consideravel, e aprecia a influencia moral que esta 
forca exerceu sobre os revoltosos. E' precise confessar 
que o Brastl nao interveiu directamente, mas indirecta- 
mente, por causa dosseus interesses essenciaes, queseriao 
gravemente compromettidos se porventura a rebelliao 
conseguisse triumpbar no estado e se o governo leffal quo 
enlao existia fosse langado por terra. Pois bem, senhores- 
o Brasil, que tern derramado o seu sangue, que tern aberto 
os seus cofres para soccorrer, auxiliarecoadjuvaro Estado 
Oriental, o Brasil nao tem tirado desses actos de grande 
generosidade senao uma ingratidao pregnante, como di- 
zem osjurisconsultos; nao so se nos nao tem reconhecido 
o boncficio, senao que ate se tem pretendido fazer mal ao 
Brasil : eis o quee na phrase dos jurisconsultos a in"ra 
tidao pregnante. 

Sr. presidente, celebramos com este estado tratados 
muito mais vantajosos para elle do que para o Brasil ■ 
asseguramos-lbe em um tratado definilivo a sua indepen- 
doncia, eo senado sabe perfeitamente quedeste tratado nao 
ledundava beneficio nenhum ao Brasil ; era um tratado 
complementar da convenpao prcliminar de 27 de agosto 
de 1828, i5 verdade, masnds o fizemos com o maior'des- 
interesse, sd lendo em mira assegurar a independencia 
c o bem-estar do Estado Oriental; flzemos um tratado de 
permutadeterritorio, onde os interesses erao reciprocos 
onde se consultavao tanto os interesses do Brasil como 
os do Estado Oriental; e, Sr. presidente, qual foi 
o resultado de tudo isso ? Ficamos completamenle bi 
godeados , esses tratados nao forao approvados, apezar de 
se dizer em tempo em um relatorio do ministeno de es- 
trangeiros que nao pndta haver duvida queseriao appro- 
vados. 0 que denola isto? Denota ma vontade dos nossos 
vizinhos. 

I dizendo 
fazer. 

que a 

Consta-me que o governo do Brasil tem recebido no- 
tasasmais insolentes do agente diplomatico de Jllonte- 
videoy tambem me consta que essas nolas teem sido res- 
pondidas com a energia. propria do caracter e da habi- 
lidade do Sr. ministro dosnegocios estrangeiros. 

0 Sn. MIMSTIlO DOS NEGOCtOS ESTRANGEIEOS:—Obri- 
gacfo. 

0 Sn. D. Maxoel ;—Eu nao receiava que. S. Ex 
estando a testa desta repartiglo, soffresso que um agettfe 
diplomatico de qualqner nacao Ibe passasse uma nota 
em que se faltasse aos deveres que cumpre observar para 
com qualquer governo, e pnncipalmente para com um 
governo que se tem esracrado em beneficiar a republica 
do Uruguay. Ouvi ale dizer, Sr. presidente, que houve 
uma nota de cem paginas; nao sei se d verdade ; e entre 
parenthesis: sabe V. Ex. o que eu faria se fosse minis- 
tro dosnegocios estrangeiros? 0 que fez um illuslrc rai- 
mstru: recebendo uma nota extensissima, recariibiou-at 

resumissem, porque linba muito que 

Ora, se o Sr. ministro dos negocios estrangeiros fosse 
notas de c0™. duzentas ou trezentas paginas, as 

quaes lalvez se possao reduzir a oito ou dcz, enlao o 
Sr. ministro nao teria tempo senao para ler taes notas; 
os outros negocios ficariao parados. 

No que V. Ex. deve concordar comigo e em que as 
palavras pouco attenciosas com quo o agente diplomati- 
co do Estado Oriental se dirige ao nosso governo provao 
que as nossas relacoes nao estao era bom pe com o "0- 
verno daquella republica. 

Acredita V. Ex. que umapequena republica, faligada 
e cansada pclaslutas de tantos aunus, exhaurida de recur- 
sos, tivesse com o governo do Brasil este procedimento 
se porventura nao fosse apoiada e auxiliada por outros 
estados? Ninguem o acrcditara; pelo contrario, todos di- 
rao que se trata de um piano, no qnal necessarimaenle 
tem parte o Estado Oriental, que parece sera a guarda 
avanqada. 

E preciso, portanto, que mis deslindcmos tudo isso 
psrante o parlamento, e preciso que entremos ncsta dis- 
eussao com toda a pausa, com toda a calma, com lodo o 
pscrnpulo mesmo ; e desdeja declare: Quando se tratar 
da honra e interesses essenciaes do meu paiz, eu nao . olharei para as p'.ssoas queoccuparem as pastas, dirci a 
todas cllas, sejao quaes forem; . Contai com to.lo o meu 
apoio, ncai certos de que n?Io vos negarei meio algum 
para que possais cumprir a vossa missao de defender a 
lionra da nagao e sustemar os seus interesses essen- 
ciaes. » 

Mas para tudo isto 6 de mister que mis nos oecupemos 
senamente desto objecto, e o tempo nos fallece comple- 
tamente para tratar dolle. Porventura a proposifao da 
trella e mais importante, e mais necessaria, para feli- 
citar o paiz do que outras mcdidas que estao esquecidas? 

orventura as nossas actuaes circumslancias exigom 
que nos oecupemos de preferencia com um novo syslema 
de eleifOes, deixando a discussao de importantes obie ■ 
ctos para defender a honra e os interesses essenciaes do Bra- 
sil . Quem tal dira. Sr. presidente? So quem for myope, 
ou quem naoquizcr dar-se ao pequeno trabalho do olliar 
com, sincendadc para as cousas que se estao passando 
nas repubbcas do Prata. Note mais V. Ex. que o prazo 
marcado para o Ira tado dc lirnites com o Paraguay vai 
acabando, e, senhores, 6 indispensavel que estejamos 
preparados com um exercito e com uma armada para 
sustentar alii e em outras parlesa dignidade e os interes- 
ses do Brasil. 

Sr. presidente, um facto se deu, de queos jornaes fi- 
zcrao men!;ao,.que me fez impressao. V. Ex. viu pelos 
jornaes que o presidente da Confcdcracao Argentina 
deu-se pressa cm ir a Buenos-Ayres comprirnentaro Sr. 
Mitre; foi recebido com grande contcntamenlo e muitos 
festejos; parece que houve o amplexo entre o chefe da 
Confederacao Argentina e o chefe do estado de Buenos- 
Ayres : e o que denota tudo isto, Sr. presidente ? Denota 
um piano quo se esta concertando entre as rcpuhlicas do 
Prata, inclusive o Paraguay, contra o Brasil. Quem nao 
^ is ^ c in}ope, quem nao vd isto nao estuda nem um 

0 as cousas do paiz; o as cousas exleriores. 
0 Sr. ministro dos negocios estrangeiros : - E' me- 
r que V. Ex. deixe isto para oorgamento. 

0 Sr. D. Manoel: — Nao lenho tempo. 
0 nobre ministro dos negocios estrangeiros deq-me um 

aparto judicioso, c que eu aceilaria se estivesse conyen- 



A P P E N D I C E 25 

Cirlo de quo nds ttnhamos tempo no or«amento para dis- 

' " Nrirtem^'lempo, Sr. ministro ; V. Ex. esta vendo 
fine a proposicao relativa a reforraa eleitoral vai gaslando 
inuitos dias, o provavelmente ira aKi fins de ago&lo. 

0 Sr. ministro dos negocios bsthasgeiros da um 

11'o Sr. 1). Manoei, :—E' oulra queslao, em que agora 
niio entro do proposito, para que V. Ex. nao diga quo 
quoro saliir dosta. 

0 Sr. Silveira da Motta: —Ainda temos as lo- 

'"(r'sR D. Manobl; —Diz bem onobre senador: 
ainda temos as loleriis, e e queslao lao impoitante que 
o a logo depots da trella; de maneira que seguudo en- 
tend J o Sr. presidente e o ministeno. as duas mater.as 

nma decisao prompta sao; 1°, a trella, - , loienas 
nara o theatro lyrico. Ora, d precis® confessar que .s o 
urova quo so esta bnncando com o pa.z e que so esta 
zombaudu na borda de um precipicio. 

F dizcm quo sumos protcladores, n6s que vos estamos 
admocstando do porigo em que vos acbais nds que estamos 
offorecendo ao govemo o nosso apoio decidido e franco 
quando se trala dos gratides interesses e da honra do pa.z, 
mis que estamos enlrelendo o Senado com objectos desta 

vra Sr sonador por Ooyaz, que nunca vos taxare. de 
.nna'lbador nem de prclelador; quando vos, com Ota alrapalbado , P conbeci.nento que tendes 

izs, rr.t•"'<">—"i",1""' 
= vicrdcs occupar o senado com essas mater.as, 

cuTos prometto quo nao so vos na-o bei docbamar pro- 
tldor so nao que vos bei de elogiar, e mesmo agradeeer 
o smv ko rtueosUvordes prestandoao pa.z: con la. tambem 
com a minba fracavoz para vos coadjuvar, seporventura 

''To'Sus'so qu" ^io quanl0 lCnl10 d;t0 

Unip d a socuinte: devo-se dar quaoto antes 
nCSta Ca L do dia as propostas de forces de terra e do para ordcm esses paizes que nos nao acbarao des- 
mar, jmosin - ^1 ar!iliv08 necessaries; de- 
provomd > republicas que o Brasil tern im- 
Vomos moit -.t- ^s s empregara lodos, se de todos 

r mra susumtar a sua honra e os seus interesses careccr, para ^o (lizcr a essas republ.cas que 
CSSenu o 'bes rvc amos nada, quo nao Ibcs queremos 
f . aue 'emos um torritovio immenso. abencoado pela 

. , • o nnp nao nrccisamos tie Urar nada a nin- Prov.dencia, eq
] ' , 1 cssas republicas que temos 

gucm; devemos le« ^ a LS^nl p
P
onto que admira a 

todo^o mundoT dovemos lembrar a essas rcpubUws que 
om o nosso auxilio poderoso livramos a Confederavao 

Argentina de um dos rnuiores despotas que all. .mperarao 
Se nao, quo digaonobre marquez que commandouobravo 
nxorcito que so cobriu do gloria quando em Casero., 
i.-tidO a sua frente nm dos nossos rna.s d.si.nctos gene 
racs deu oultimo garrole nesse tyranno, quo tantos males 

z lo Brasil, a sua patria, as na«0es v.zu.bas, e que 
victimas sacnf.cou a sua vinganca, a suasede de 

vmJr Devemos, porlanlo. preparar um bom exercto (ruveniar. uaesquer emergenc.as que possao ap- 

meios que o governo propSe pa.a esse fim. 

Nao rreio, Sr. presidente, que os pouoos senadorcs 
nue nesta ca^a se levanlao para offerccer algumas re- 
floxoes as medidas que o governo tern reclamado porao 
ubsla-ulos, uma vcz que o governo nos do tempo para 
disruiir, nao, Sr. presidente, maU.ndo-nos, obngando- 
nos a um impossivel, porquo c imposs.vel quo quatro 
ou cinco oradores possao sustentar uma d.scussao d.a 
ria de seis boras, mas dando-nos o tempo presenpto polo 
regimen to, que ja nao 6 puueo. 

II.,ie, scnl.orcs, a discussao dura quatro Boras, e a 
discussao, senhores, de quem <5 ? E do senado ? Isao, 
i tie alguns (erguendo-se e animando-se) que teem to- 
rnado 0 logar quo Ibes cumpre, porquo a eslos hotnens 
a Provideucia deu talentos, saber o patnotismo. Po.S 
hontem nao note, cu aqui as 2 boras da tarde, quando 
principiava o meu discurso, que na casa l.avia nao soi 
se 10 ou 11 senadores ? Comecei a fallar as 2 boras da 
ta.de- ia quando fallava o meu nobre amigo o Sr. Souza 
Franco o senado eslava em dcban.larfa ; e alguns sena- 
dores , nao conlentos com fazer alii naquella sola uma 
bulba insupportavel (indicando uma das salas das com- 
missues) abandonao a casa, deixao o orador com alguns 
araigos e ainda teem a coragem do mandar a mesa esse 
requeri'mento, quo ha do scr aquilalado convemenle- 
raente, e que eu bei do aquilatar quando for dado para 
a discussao 1 

0 Sr. raES.DENTE:- 0 Sr. senador nao pode cen- 
sunr os seus colIegas;e preciso quo nao Hies falle a 
considcracao que o rcgi.nento exigc. 

0 Sr D. Manoel Estou no meu direilo, nao 
e'tou faltando a oons.deracao aos meps collegas ; sou 
hislnriador, faco o papel de Tacilo, mas nao o de Catao. 
E V. Ex. naovc que essas galeriasestao cheias de povo? 
Nao ve que estao presem iando tudo ? Nao nola que as 
ia'es quatro boras sao uma burla compl.ta, quo nao ser- 
vem senao para cansar e pfir fdra do combato os poucos 
oradores quo se empenbao na iliscussao? Po.s bem, eu 
acabarci mais ccdo do quo devia acabar; mas be. de aca- 
bar chcio de gloria, a l.istoria ba do me reservar uma 
pagina nccessanamGntc.... 

0 Sr. Souza Franco;—Apoiado. 
0 Sr D Manoel *—■ Rssim como as lia de rescr- 

var para os que bem servem ao pa.z, estudando e discu- 
lindo nesta casa. ... 

Ila 10 annos que aqui soflro uma lula conslanle, 
tendo sempre em mini obem do meu paiz, ao qualtenho 
sacvificado a minha saude e porvcnlura a imnha exis- 
tenca. 

0 Sr. Souza Franco Apoiado. 
0 Sr D Manoel;—Morrerei, portanto, mais cedo 

do quo devia morrer, arabarei no meu officio ; e co- 
mo acaba um general? 0 general van. trenw do sou 
exercito vein uma bala in.m.ga, 0 mata-o ; nao acaba 
esse -eneral cbeio de gloria, emuitas vezes ainda no ver- 
dor dos annos ? Pois o orador 6 um verdadeiro general. 
Foy nao sobrev.vou a mu.tas batalhas em quo lo- 
mou parte, nao conseguiu a jialma de um dos maiorcs 
qeneraes da Franca, e nao foi acabar entrelanto na tn- 
buna de um aneurisma, dizendo, como d.z.a, na bora 
da sua morte : • 0 can.po da batalba me conservou a 
Sh mas a tribuna politica arrancou-m a em pouco 
emn'o" ? E por isso o erudito Corn,elm, fallando desse 

itluslre general, d.sse bem: « A tribuna mata os orado- 
res conscienriosos. • 

Pois bem, eu sei que que a tribuna mo ba de malar, 
sei nue nao quizesse fazer nesta rasa o papcl qua 

7 



38 APPENDIGS 

tenlio feito, a minha vida seria longa ; mas e um.\ vida 
ingtona, porque a nacao nao me mandou para aqui 
para receber 9,000 cruzados por anno para ir passeiar 
pelas mas, para nao ler, para nao escrevcr, para nao 
discutir. 

0 Sr.. PBESinEMTE: — Peco ao Sr. senador que nao 
divague, que so limite a juslificar o requerimento que 
pretende mandar a mesa. 

0 Sr. D. Masoel; — Foi um incidenle muilo a 
proposito ; ate porque e precise respoader a essas cen- 
suras de protelagao com que todos os dias se nos brinda. 
Meus seohores, en declaro alto e bom som ; Nao 
Ibes invejo o sea papel; bavemos de sollrer ludo quanto 
teem soffrido os grandes oradores da tribuna ingleza e 
franccza; osapodos.as invcclivas,osarligos de imprensa, 
tudo choveu sobre elles ; mas nem por isso elles arri- 
piarao carreira, e raorrerao cobertos de gloria, merecendo 
as bencaos de todos, com cxcepcao apenas de meia du- 
zia, que nao cuida senao do seu bem-eslar, dos seus 
commodos , e inveja aquelles que por seus talentos, 
por sua applicafao, por sua independeucia e por seu 
patriotismo fazem a primeira figura nos parlamenlos, 
occupao nelles a primeira plana. 

Mas este incider.te, Sr. presidenle, que vinha muilo 
a proposito,me desviou do meu principal fim.que 6 mos- 
trar a necessidadede nos prepararmos com um exercilo 
para as emergoncias que possao sobrevir talvez mesmo 
ainda no anno quecorre. Quaudo essas nacoes lerem as 
uossas discussOes, e virem o exame que nos instituimos 
sobre as nossas cousas para babilitarmos o governo com 
todos os meios necessarios e indispensuyeis para susten- 
tar, como tenlio dilo, a honra e interesses cssenciaes do 
Brasil, essas nacoes,a quem, repito, temosfeitostantos c 
tao assignalados beneficios, nao ousarao levar avanle um 
piano em que porventurase estao accordando; e, quando 
o fagao, nos ibes responderemos, depois deesgotados os 
meios diplomaticos, com o exercito, com a armada; n6s 
Ibes apontaremos para Caseros, e Ihes diremos: « Se 
o Brasil jiode offerecer o seu braco poderoso a uma nacao 
fraca para expellir um tyrauno, o Brasil e ainda o mes- 
mo, o Brasil tem os mesmos soldados, tem os mesmos 
generaes, tern a mesma esquadra, tem os mesmos filhos, 
que, dispostos a arrostarem tudo em defesa da sua honra, 
marcbaraO unidos para o logar em que os interesses es- 
scuciaes e a dignidade do Brasil Ihes indicarem. . 

Podcrei protelaras discussOes; de que? De uma pro- 
posifao que, no meu modo de pensare no daquelles que a 
estudarao, e um dos actos maisdeploraveis que teemvindo 
da outra casa, 0 um documento que sinto que viesse 
do uma camara que alias prestou services relevantes, 
em que reconbeco, e ja o reconbeci muitas vezes, que 
abundao os talento?, a erudicfao, o patriotismo; cm uma 
camara onde ha uma mocidade esperancosa, que appare- 
ccu ja como apparecem os provectos, mostrando conheci- 
mentos que muitos provectos nao possuem. 

0 meu requerimento, portanto, 6 para quo o senado 
se occupe de prefercncia com a discussao da lei de flxa- 
cao de forfas de terra, porque e hoje o objeclo que vejo 
mais urgenle, e quo de preferencia deve ser submetlido 
a consideracao da casa. 

UlSCURSO PBONDNCIADO PE1.0 SR. I). MANOEL XA SESSAO 
DE 9 DE AGOSTO. 

0 SB'. D. MANOEL:—Sr. presidente, nos paizes 
que sabem apreciar vcrdadeiramente o service de seus 
nacionaes uma pensao desta ordera nao passa em silen- 

cio; estou vendo que, so o meu nobre amigo que so 
senta a minha direita nao ergucsse a sua eloquente yds 
para resumidamente commemorar os scrvicos do disliu- 
cto lenente-general barao da Victoria, esta pensao passa- 
ria sem uma s<5 palavra. Eu disse ha pouco, Sr. presi- 
dente, que pensoes desta ordem costumao ser precedtdas 
de utn discurso, proferido ordiuariamento por camaratlas 
do individuo a quem ellasseconcedem, sendo militares ; 
e V. Ex. ba de recordar-se, porque minha memoria esta 
cada vcz mais fraca, que, tendo-seapresentadona cama- 
ra dos depiitados em Franca um decrelodo poder execu—- 
livo concedendo uma pensao consideravel ao coroncl 
Combes, que se bavia portado com a maior bravura em 
um dos alaques na Algeria e succumbido as feridas que 
recebera, o governo, digo, concedendo a viuva deste 
nulitar uma pensao, na camara dos deputados nao se 
contenlarao com urn veto silencioso, fizerao um elogio 
deste militarmurto debaixo dos muros de Constantina. 

0 Sr. Souza Franco: — Apoiado. 
0 Sr. D. Manoel : — Portanto, eu creio que n6s de- 

veramos nesta casa seguir o exemplo das camaras france- 
zas. Quando, senbores, se da uma pensao a viuva de um 
geueial tao dislincto, como foi o illustro barao da Victo- 
ria, o Sr. Jos^ Joaquim Coelbo, eu cntendo quedevoriao 
erguer-se uma e muitas vozes para fazerem hem patentes 
ao publico os servigos deste illustre servidor do estado ; 
o governo deveria ser o primeiro a levantar-se e a resu- 
midamente commemorar os services daquelle bravo mi- 
litar. 

0 SR. 5IIN1STRO DOS NEGOCIOS ESTRAXGEIROS : — E' 
muito conhecida a vida do general Coelbo. 

0 Sr. D. Manoel: — Tambem erao conhecidos os 
factos illustres e a morle gloriosa do coronel Combes. 

0 Sr. ministro dos negocios estrangeiros da um 
aparte. 

0 Sr. D. Manoel : — Esta enganado ; as follias pu- 
blicas linhao narrado a vida e os ados desse illustre co- 
ronel de quem fullo, e no ontanto, apezar de eslar publi- 
ca a vida deste railitar, que tanto honrou o sou paiz, 
nem por isso nas camaras deixarao de erguer-sc vozes 
eloquentes para commemorarem os feitos illustres desse 
militar e justificar a pensao concedida a viuva pelo go- 
verno. Portanto, o aparte do meu nobre amigo o Sr. mi- 
nistro dos negocios estrangeiros niio e bem cabido. E' 
nisto quo eu desejava que nds imitassemos a Franca, e 
nao em transcrever para a nossa legislacao a esmo arti- 
gos do seu codigo civil, com flagrante violagao da nossa 
constituicao. 

Pois bom, Sr. presidente, o meu nobre amigo, senador 
pola provincia do Para, tomou essa tarefa, e peco licenga 
para addilar alguma cousa ao que elle disse. 

0 illustre tenente-general barao da Victoria vein para 
o Brasil muito raoco, assentou praca no exercito, e desde 
esse tempo foi sempre modelo, estimado e considerado 
pelos seu ssuperiorcs. Invoco a autoridade do nobremar- 
quez deCaxias que o cunheceude perto, creio mesmo que 
foi seu superior, pertencendo ao mesmo balalhaoem que 
elle servia, e do qual era capitao de uma das compa- 
nbiaso illustre general o Sr. barao de Suruliy; (ao Sr. 
marquez de Caxias) nao e assim ? 

(0 Sr. marquez de Caxias faz signal affirmalivo.) 
Diz o Sr. marquez de Caxias que situ. V. Ex. deve- 

ria dar um apoiado, para ir para o jornal, porque a au- 
toridade do V. Ex. d muito valiosa, porque o conhe- 
ceu de perto, teve muitas occasiOes de apreciar os seus 
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servioos as suas qualidadcs, e ale, segnndo creio, de o 
recommendar ao governo. V. Ex. quer dar o apoiado ? 

0 Sa. marqukz DE Caxias ; — Apoiado. 
0 Su. D. Manoel (ao tachygrapho) : — 0 Sr. mar- 

quez de CaxiasApoiado. Poiianto, ja veo senadoque o 
Sr. Coellio ganliou lodos os postos desde soldado aid te- 
nente-general, conselheiro de guerra, pelo seu merito, 
pelos servii;os preslados sem macula ao imperio. E, se- 
nhores, cm um tempo cm que o inlcresse particular do- 
mina ludo, esso bravo general morreu pobre, segundo me 
consta, dcixando a sua fatnilia apenas o meio soldo, e 
por isso o governo correu em auxilio della, concedendo 
a pensap do que so Irala. 

O Sr. general Coellio foi encarregado dascommissoes 
as mais arriscadas, muitas vezes expoz asuavida pela 
nova patria quo adoptara, serviu sempro com uina bra- 
vura, com uma intelligencia o com uma dedicafao que 
inerec";rao a maishonrosa fe de ollicio; infelizmente ella 
nao eslii junta ao decreto que concedeu a pensao a sua 
viuva c fillia, porque, se ella eslivesse apeusa a esle de- 
creto, eu a leria toda perante o senado, para que co- 
nhecesse por esse documento autbenlico que o que eslou 
dizendo nao e senaoa manifestacao da verdade. 

Eu nao nego, Sr. presidenle, antes reconheeo com pra- 
zer, quo o governo premiou duranle a vida desse illustre 
general os servicos que prestou, porque de soldado che- 
gou ellc a general; mas nao foi isto s6, teve commissOes 
damaior importancia, foi nomeadoconsellieiro de guerra, 
gra-cruz da ordem de Aviz, dignitario do Cruzeiro, etc,; 
foi nomoado duranle a estada de Sua Magestade o Impe- 
rador cm Pernambuco grande do imperio com o tilulo de 
barao da Victoria. Porlanto, ningnem dira com razao que 
o governo imperial nao premiou devidamente ossemcos 
do Sr Coelho. Mas, Sr. presidenle, V. Ex. sabe que os 
vencimcntos de um general, ainda mesmo conselheiro de 
guerra, ainda mesmo era commissao importante, como oc- 
cupou odistiuclo general, naosao sufficienles para se legar 
uma fortuna, ainda modica, dsuafamilia; esses vencimen- 
tos, senbores, cliegSo apenas para qucum liomem de po- 
sicao elevada se tratecom alguma decencia, nao com luxo, 
iioruuo os vencimentos, ainda os maiores, de um nnlitar 
nao chegao nunca para que clle se trate com luxo; cal- 
cule V. Ex , por exemplo, o vencimento do um tenenle- 
general, conselheiro de guerra; anda isto creio que por 
8;000#: nao e assim, Sr. marquez? 

0 Sr. marquez de Caxias : - N3o chega a isso. 

ria sufiiciente para a viuva do um lenente-general, con- 
selheiro de guerra, gra-cruz, grande do imperio, etc., 
poder manter-se, nao digo ja com decencia, mas nem 
mesmo com parcimonia ? 

U meio soldo creio que e de 1:200^. Ora, Sr. presi- 
denle, como e qne uma senhora na posigao em que esta 
a Sra. baroneza da Victoria, e dcmais, com uma fdba 
menor, poderia manter-se, com parcimonia mesmo, com 
1005 por mez em Pernambuco? Agora me soccorro ao 
nobre senador o Sr. visconde de Suassuna que esta a mi- 
nha direila; S, Ex. me dira se d possivel que na sua 
terra uma senhora nesta posicao, se manlenha com ICOq 
por mez. 

0 Sr. B. Manoel:—Nao chega a8:000f}; ora \eja 
V. Ex. so com mcnos de 8:0005 e possivel que um ge- 
neral trate com a decencia precisa a sua fanulia, um ge- 
neral do mais a mais conselheiro do guerra, como dLsse, 
gra-cruz, grande do imperio. etc. Como havia, por- 
lanto, esse illustre brasiletro detxar fortuna a sua fami- 
lia? Como era possivel que elle fizesse economias para 
forraar um capital c estabelcr uma renda para a sua 
familia? Nao e possivel; tauto mais quanto esse general, 
alem das quahdades proprias de um militar— bravura, 
lealdado, etc., era de um desinteresse proverbial; o ge- 
neral' morr.u com as maos punssiraas, o general^nunca 
se apvoveitou das posicBes elevadas, das commissSes im- 
nortantes para locupletar-se; limitou-se sempre a seus 
soldos, as suas grali(icai;des. Ora, se um general que se 
iimita a seu soldo, que nao torn fortuna herdada, ncm de 
seus pais, nem de sua mulher, esse general, senbores, 
vive narcaracnto e morre pobre, deixando a sua faraiha 
Jena's um So soldo, pergunto eu, se o meio soldo se- 

O Sr. visconde de Suassuna : — Nao e possivel. 

O Sr. D. Manoel : — S. Ex. acaba de dizcr-me, em 
voz um pouco baixa, que uao e possivel. Sr. tacbygra- 
pho, tenha a bondade de escrcver este apartc. 

Ora, nestas circumstancias, pergunto eu, 6 um favor 
que a naeao faz a viuva e filba de um illustre servidor 
do cstado? Nao, por certo; e o cumprimento de um do- 
ver imposto pela constituicao, a qual manda remunerar 
os servicos prestados ao paiz, ou seja nos proprios indi- 
viduos que os prestarao, ou seja em suas familias. Com 
razao, porlanto, o governo pagou uma divida que o 
estado contrahira com o illustre general barao da Victo- 
ria; com jusiico- o governo foi em auxilio de umzi se— 
nbora respeitavel o de sua filba menor augmeulando 
um pouco o meio soldo que ella ja percebe, para assim 
poder viver apenas com parcimonia, porque 1:2005 e 
mais um conto e nao sei quanto que Hie da a pensao e 
para so viver parcamente, 6 para se viver apenas, mes- 
mo na cidade do Recife, que nao e uma cidade em que 
a subsistencia seja tao cara como no Rio de Janeiro. 

O Sr. visconde de Suassuna; — Pelo contrario, e 
mais cara. 

0 Sr. D. Manoel: — E' mais cara? Ainda melhor; 
aqui estd o que eu nao sabia! Sr. tachygrapbo, tome 
nota tarabcm desto aparle. 

Ora, eu fallono Rio do Janeiro, porque tenho conhe- 
cimento da terra, assim como todos que aqui vivem; 
mas nao sabia que a subsistencia na cidade do Recife era 
mais cara do que na do Rio de Janeiro. Porlanto, como 
com duzontos e tantos mil rtis mensaes pdde-se viver 
com decencia? Por uma casa poquena paga-so 1:0005 de 
aluguel por anno. 

O Sr. Silveira da Motta: — E' menos quo uma ta- 
verna. 

O Sr. Silveira da Motta; — Pois bem ; o Sr. vis- 
conde de Suassuna acaba do affirmar que a subsistencia 
na cidade do Recite ainda 6 mais cara do que no Rio de 
Janeiro; e, porlanto, veja V. Ex, como uma viuva em 
posifao elevada, com uma filba, no Rio de Janeiro 
mesmo, podera viver decentemente com pouco mais de 
2005 per mez. 

O Sr. Silveira da Motta;—Eu atii acho que Ihe 
derao pouco. 

n Sr. D. Manoel; — E' verdade; concordo com 0 
nobre senador, e raras vezes infelizmente estamos em 
concordancia. 

O Sr. Silveira da Motta: — A infelicidade i minha 
0 Sr. D. Manoel:-Nao, senhor, 6 minha. Com 
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cor Jo com o apartecom que mclionrao nobresonaJor pe!a 
terra que me viu nascer. 0 nobre scoador disse : • Aclio 
pequcna a pcnsao » ; e eu digo : concordo com S. Ex. ; 
a pcnsao e pequena, lendo-se em nlleneao os rclevantes 
servigos, como diz o decielo, « prestados polo general 
baraoda Victoria. • 

0 Sr. Silveira da Motta : — E' verdade foi nma , 
perda muito graude. 

I 
0 Sr.D. Maxoel :—Mas o nobre senador sabe que 

nao nos e dado aqui nem augmenlar, nem diminuir a 
pensao; sends pudossemos mandar nma emcnda aug- 
menlando a pensao, eu dectaro que a aceitaria, espe- 
cialmeute sendo offerccida pelo nobre senador; mas a 
assemblea geral teiii estabelecido que a clla nao cumpre 
senao approvar ou reprovar as pensoes. 

0 Sr. Silveira da Motta: — Ao governo cumpre 
elevar a pensao. 

0 Sr. D. Maxoel; —E' verdade. Tomc-secslc aparle 
do nobre senador, quo talvez contriliua muito para que 
cm breve tempo seja augmentada a pensao. 

0 Sr. Silveira da Motta: — Isto c brinquedo do 
V. Ex. 

0 Sr. D. Maxoel : — PorquoV. Ex. tern uma grando 
importanciapara com o governo, eum dos bragos podero- 
sos em que elle se apoia ; V. Ex. levanta a sua voz nesta 
casa para apoiar o goveron, e o apoia com o talento quo 
selhe reconhece; V. Ex. demais c um digno consullor, 
a qucm o governo altende. 

0 Sr. Silveira da Motta: —Agora nao sou con- 
sullor. 

0 Sr. D. Maxoel: — E' o mosmo, osui apenas sus- 
penso do exercicio emquanto o sonado funcciona ; mas 
e sempre consultor dos ncgoctos ooclesiasticos. E, quando 
aqui houveralguma queslaoenlre mime onobre senador 
pela provincia das Atagoas, entrcgo—o immcdiatamentc 
ao illustreconsultor dos negocios da igreja. 

0 Sr. Silveira da Motta : — E eu a priori ja de- 
claro que hei de estar do lado de \. Ex., sc houver 
questao com V. Ex. 

OSn. D. Maxoel;—Ainda bera, que felicidade ami- 
nha de fallar hoje! Vejaa, senhores, como tenho tido 
hoje a dila e a ventura de ter locado era objectos tao im- 
portantes para ser apoiado pelo nobre senador 1 Ah I sin- 
to que nao esteja na casa o nobre senador o Sr. Dantas, 
para annunciar-lh* que nas questoes que tiver comigo, 
quando eu vacillar, ahi esla o nobre consultor dos ne- 
gocios da igreja, que me dira; • Falla quo eu te soc- 
correrei ; eu responderei ao Sr. senador pela provincia 
das Alagbas. . Mas V. Ex. mo fez desviar do proposilo 
que eu tinha e do caminho que ia Irilbando em relagao 
a pensao da viuva e lilha do iilustre general barao da 
Victoria. 

0 Sr. Silveira da Motta da um aparte. 
0 Sr. D. Maxoel: — V. Ex. csta protelando; per- 

doe-me, eu nao gosto do uso deste termo; cu me assusto, 
arrepiao-se-me os cabellos quando ougo a palavra—pro- 
lelar|—Estou com medo, principalmcnle depnis que 
se mandou a mesa essc bicho chamado requorimento, 
quo proroga a sessao por seis lioras. Oh! men Dous! Esla 
noite nao dormi assustado, aterrado; o que sera de nos'i 

Mas o nobre senador purece que hoje cst;i um pituco 
f p-Tiloe-me a expressSq) protclador. Estes apartes s.ao 
indicios do quo o nobre senador quer que ou falle hoje 
muito tempo; porque quando so duo apartes tao judicio- 
sos, como S. Ex. acaba de dar-me, ii de proposito para 
quo sobro cile so abra uma discussao luminosa eiarga. 
Ora, vejao a que discussao nao arrasta o aparle do nobrg 
senador peia provincia de Goyaz ha pouco proferidot En- 
tretanto nao entro nossa discussao, porque trata-Se 
da pensao concedida ii viuva ea iillia do barao da Victoria^ 

Ja ve, portanto, V. Ex. que cumpro um dever csten- 
dendo-me um pouco a respeito dos relevantes servigos 
prestados por tao xllustre general. 

Eu tambcm desejava ouvir a voz, nao sei seja esla 
na casa, porque mcus olhos nao cnxergiio ao longe, so so 
o nobre Sr. visconde de Sapucuby mo empreslar os sens 
oculos; eu desejava ouvir a voz de um lionrado gene- 
ral que conbeceu muito de perto o fallecido Sr. barao da 
Victoria, liefiro-me ao nobre senador o Sr. visconde da 
Boa-Vista, que tambem 6 general, e paretc que esla rnais 
nocaso de fazcr o panegyrico dofmado barao da Victoria. 

0 Sr. visconde da Boa-Vista: — V. Ex. nao deixa 
nada a desejar. 

0 Sit. U. Maxoel : — Sr. lacbygrapho tome nota do 
aparle quo me deu o meu nobre amigo o Sr. visconde da 
Boa-Vista. 

Eu tambem quoria ouvir a voz do nobre marquez d^ 
Caxias; o eu nao Ibo podiria senao qeatro palavras, por- 
que em geral os militares sao laconicos. 

0 Sr. Silveira da Motta da um aparle. 
0 Sr. D. Maxoel ; — Nao, ponhamos de parto essa 

idea. Os goneraes nas suas ordons do dia, doordinario, 
sao laconicos, nao dizem senao o qmntum satis, e, acos- 
tumados a esse laconismo, na tribuna fazem o mesnio. Eu 
queria o quantum satis; queria que dissesse : « 0 men 
camarada e amigo barao da Victoria leve uma vida cbcia 
de factos illustres.... 

0 Sr. marquez dbGaxias;—Apoiado. 
0 Sr. D. Maxoel: — .... serviu a palria por niais 

de 40 annos, da maneira a mais honrosa; mostrou uma 
dedicagao como os mesmos brasileiros quo nascerao no 
Brasil, por exemplo, oSr. marquez de Caxias, o Sr. vis- 
conde da Boa-Vista, etc.; morreu pobre, sempre mos- 
trando o menor dosinleiesse, e com as maos as mais 
puras, como e proprio do um perfeito cavalbeiro, da 
um compieto homem de bom. » 

0 Sr. Nabuco : — Apoiado. 
0 Sr. marquez de Caxias : — E' ludo uma verdade. 
0 Sr. D. Maxoel: —0 aparte do Sr. marquez do 

Caxias e um discurso iaconico, mas cheio dos mais belles 
pensamentos. Estou satisfeito com aspoucas palavras pro— 
fcridas pelos dous illustres generacs, cujo tostemunho 
invoquci. Tambem live relagoes com o linado general 
barao da Victoria, desde que fomos collcgas na camera 
temporaria, e por isso aproveito esta occasiuo para rcsu- 
midamenlo expur os sous longos e rclevantes servigos, a 
para render homenagem a um amigo, cujas optimas qua- 
lidades pude apreciar. 

Oxala quo o Brasil conte varbes tao distinctos como o 
general Jose Joaquim Coeilio, barao da Victoria- 

Nao tenbo a menor duvida de que a pensao concedida 
ii sua viuva e a sua fillia lia de ttr o voto unanitne do 
senado. 
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WSCURSO PRONUNCTADO PELO SR. SaVEIRA DA MOTTA NA 
SESBAO DE 5 DB SBTESIBUO. 

0 SR. SILVE1UA DA MOTTA ; — Sr. presiOenle. 
nao tenlio a intenffao de fazer um discurso; venlioape- 
nas molivar singelamente um polo a respeuo do orga- 
menlo, vislo que uao live occasiao de tomar par e nas 
discussOos anieriores. Nao teulio, como disse. a inlengao 
do fazer um discurso, por duas razocs: a la e porque o 
meu estado de saude nao penuitto tamanho esforco; a I 
6 porquc. nao tendo eu duraule esla sessf.o occupado se- 
nao raras vezos a oltengao do senado.e tendo-,.re l.milado 
a f izer discursos unicamenle sobre uma ou outra lei de 
rnaior imporlancia, como aquella que lende a regular os 
crimes cummellidos por brasile.ros em pau eslrangeuo, 
0 a lei eleiloral ; tendo-me ab-tido mesmo de tomar 
uarte nas queslOesde detalbes da administracao visto que 
a tenbo aeompaiibado com omeuvolo, nao devena eu 
aeora nosultiinos dias da scssao, vir fazer discursos. _E5te 
papel nao me pcrtence, pertence aos cysnes que s i o 
que entoao o canto pootico a bora derradeira.... Eu nao 
qucro fazer o papel de cysne. 

0 Sr. D. Manoel; - C'esl le dernier chant du 
cjyne 

0 Sn Silveira DA Motta: — Nao quero fazer; se 
acaso livesso a inlencao de fazer alguma cousa que sepa- 
recesse com isso o teriafeito dcsde o principio da sessao ; 
mas o senado se recordara do que mais de uma vez 
tenbo rcpclido uesta casa, que uma das pnmeiras qnah- 
dadcs do bomcm politico e a cohorencia... 

0 Sr. SouzaRamos; — Apoiado. 
0 Sn Silveira da Motta eeslimaria mmto que 

pel a repetigao de certos principles, certas ma"mas qu® 
sao moracs, masqnedcvom ser pohticas, se plantasseu 
e viimassem no paiz cerlas ideas do rospeilo ao nosso pas- 
sado ° para inspirar aos homens poltlicos cerlo receto de 
falta'rem a essc grande preeeito, a coberencia pohtiea. 

0 Sr. D. Manoel : — Isto e muito raro no tempo cm 
que vivomos, meu amigo. 

0 Sr. Souza Ramos : - Por isso nao vivemos cm bom 
tempo. . , • j„ 

0 Sr. Silveira da Motta Embora seja raro, bet de 
nroeurar nao faltar a esse devor moral e politico, porque 
fodos os homens politicos, se quizerera adquirir perante 
,, seu paiz algura litulo ao reconbc. imento e ao respeito 
pubhco! deveru procurar muito subordmar-se a esse prc- 
ceito. _ 

0 Sr. D. Manoel: — Para convoniencias nao 6 bom. 
0 Sr. Silveira da Motta : —E' talvez do desprezo, ou 

ao menos do pouco apreeo quo o osptrilo publico da a esle 
.rindpio quo tern uascido a faeilidade da incolierenc.a 

dos uossos homens politicos: _S0 a_opimao publtca fosse 
mais severa, os cutaventos nao fanao for un 

0 Sr. D. Manoel ; — Y4 a quern toca a carapuga. 
0 Sr. Silveira da Motta: — Ota, Sr. presidente 

sendo assim, onlrando ou nadiscussao doorgamenlo, sendo 
osta a ultima vez que lomo a palavra, nao posso doixar 
,le dar uma prova do respetto a esle principio. 

Quando em 1857 e 1858 estava no poder o gabinete de 
/, do maio, c discutindo-so aqui o orgamento, tomei parle 
ua sua discussao, e rccordo-me do quo, tendo yindo da 
c unara dos deputados essa lei recbeada de artigos additi- 
vos cxcontricos por sua materia, de uma lei de orgamento, 
insisti nesto casa pela separate de certos artigos add.t,- 
vos, e creio que o senado approtou, 

0 Sr. D. Manoel : — Creio quo ahi ha engano. 
0 Sr. Silveira da Motta : — Creio que nao. 
0 Sr. D. Manoel: — Parece-me quesim. 
0 Sr. Silveira da Motta : — Creio que o senado 

appruvou— 
0 Sr. 1). Manoel; — V. Ex. esta enganado. 
0 Sr. Silveira da Motta ; — ... entao ou no anno 

seguinte... 
0 Sr. D. Manoel; — Aht 
0 Sr. Silveira da Motta; — ... aseparagtio dos ar- 

tigos additives: em lodo ocasoja me oppuz a essas exeen- 
tricidades. 

0 Sr. D. Manoel: — Jii vierao separados da camara. 
0 Sr. Silveira da Motta:—Nao vierao; nds con- 

vertemosem projectos separados muitos additivos... 
0 Sr. D. Manoel ; — Vierao; o nobre senador creio 

que esta enganado; emfira eu posso ler pouca memona. 
0 Sr. Silveira da Motta: — Recordo-me de que so 

tratou nesta casa de considerar a separagao dos artigos 
1 additivos como emenda a lei do orgamento, e o senado 
enlendeu que podia separar os artigos additives, sem que 
isto importasso emenda na lei do orgamento : este foi o 
principio que passou nesta casa, isto e, quo podia passat 
a separagao dos artigos additivos, sem se julgar etnendado 
o orgamento, e assim o senado ja procedeu mats de uma 
vez — 

o Sr. D. Manoel : — Por exemplo, no tempo do 
Sr. marquez de Parana. 

0 Sr. Silveira da Motta: — Remettendo a lei para 
a camara dos deputados, reduzindo a materia dos artigos 
additivos a projectos separados.... 

0 Sr. D. Manoel: — E' verdade. 
0 Sr. Silveira da Motta : — ...'para cnlrar em dis- 

cussao, scguudo as suas materias respeelivas. 
0 Sr D. Manoel; — 0 quo deu occasiao a uma dis- 

cussao na camara dos deputados. e mandou-se o negocio 
para a commissao, etc. La nao csliverao muito por isso. 

0 Sn. Silveira da Motta : — Mas o proeedimento 
one tcve a camara dos deputados parece que sancctonou 
o expedicnte tornado pelo senado, porque a camara nao 
iulnou que tivessem sido invadidas as suas attnbuu.joes, 
o seu direito de iniciativa, separando o senado e redu- 
zindo a projectos isolados materias que vtnhao na let do 
orgamento. 

Ora fundado nisto, eu entendo, senhores, quo neste 
orgamento ba excentricidades... c quo devemos fazer o 
mesmo... 

0 Sr. D. Manoel: - V. Ex. uao quer usar da ex- 
pressao nionstruosa? Eu Ihe lembrava. 

0 Sr. Silveira da Motta ; — Nao goslo de exagera- 
gOes: basta o substantivo... 

0 Sn. Vasconcellos : — Apoiado, porque tern suh- 
stancia. 

0 Sr Silveira da Motta : - Neste orgamento ha al- 
I'umas raaterias cxcentricas. e digo excentrtcas porque 
ellas nao pertencem a uma lei annua. 

o Sr. D. Manoel ; — Olhe que V. Ex. esta atacando 
a deliberagao da maioria. 

0 Sn. Silveira da Motta; — Ora, i boa; pois nao 
posso discordar da maioria e da minoria? Estou cmt - 
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tindo uma opiniao; ja disse quo nao posso nem quero 
fazer discurso, tenho apenas de motiyar um voto. 

Cliamo materias excenlricas da leido orpauienlo aquel- 
las quo por sua materia devem ser reguladas permanen- 
tomente, quo sao sujeilas a regras, quo nao podem vi- 
gorar somenle deutro de um periodo Mrto, como e o de 
uma lei do orcamenlo. 

Ora, nao sera porvenlura excentrico do uma lei de or- 
Camento executar-se nella cousas que privativamente 
pertencem a uma lei de Cxapao de forgas... 

0 Sr. D. Manoel : — E' yerdade. 
0 Sr. Silvbira da JIotta:—... que pertencem a 

uma lei de promogoes doexercito? {Apoiados.) 
0 Sr. Vasco.ncellos: — Trata-se do regular diroitos. 
0 Sr. D. IIaxoel: — Ja llz esta obsorvapan, e V. Ex. 

a esla desenyolvendo. 
0 Sr. Silveira da Motta: —Eu acho que nao se 

pode de maneira alguma deixar de considerar islo excen- 
trico.... 

0 Sr. Sodza Franco: —0 Sr. senador pelo Rio de 
Janeiro proyavclmente ha do vir combaler isto. 

0 Sr. Silveira da JIotta; — ... principalmenle 
quando essas disposipoes devem tor... 

0 Sr. D. JIanoel (vendo que o Sr. presidente do 
consel/w ia assentar-se ao pe do orador): — Pode ir 
conlinuando sem susto. 

0 Sr. Silveira da JIotta; — Susto 1 E' molesliaque. 
nunca live. 

0 Sr. D. JIanoel:—Ainda bem; gosto de ver ho- 
mens corajosos como V. Ex.; aprecio inuilo. 

0 Sr. Silveira da JIotta:—Verbi gralia, no art. 12 
| 9°: {lendo) « Os ofliciaes das armas de cavallaria e 
infantaria, que ja o erao em 31 de marpo de i851, se- 
rao promovidos por antiguidado, estudos tbeoricos, ou 
merecimento, ainda quando carepao das habilitapOes 
scientificas de que trata a legislapao em vigor, guar- 
dadas as seguinles regras, etc. etc. » 

Ora, senhores, se acaso esta materia, apezar de sua 
tal ou qual excentricidade, fizesse uma falta laosensivel 
a organisapao do exercito, se fosse urgenle, muilo ur- 
gente, adoptar uma medida destas inopportunamenle cm 
uma lei de orpamenlo  

0 Sr. D. JIanoel : — Ora, ja ouvi a voz da maioria 
fazendo censuras, grapas a Deus I 

0 Sr. Silveira da JIotta : — ainda bem; mas 
e uma providencia de que o governo se pido armar no 
meio do anno que vein para corrigir um defeito da lei de 
promopOes; nao e preciso encarta-la ja como um anigo 
additivo no orpameflto, estragando assim, senhores, um 
principio, sem uma grande utilidade. 

0 Sr. D. JIanoel : —E note V. Ex. que um depu- 
tado que nao e suspeilo, o Sr. Paranhos, requereu a se- 
parapao. 

0 Sr. presidente : — Altenpao 1 
0 Sr. D. JIanoel:—Isto e um facto que estou refe- 

rindo; consla dos jornaes: 
0 Sr. Silveira da JIotta:—Senhores, o corpo !e- 

gislativo e o primeiro quo tern o dever de esforpar-se para 
plantar no paiz essas iddas fundamentaes do regimen re- 
presentativo; naoculpemos sumontoos outros eleraentcs, 
as outras forpas da administrapao, que, por arbilrio ou 
por desconhecimento destas regras do systeraa, tendem a 
debilita-lo. 

0 Sr. D. JIanoel; — A administrapao e que e cul- 
pada disto quo V. Ex. esta dizendo. 

0 Sr. Silveira da JIotta : — Queixemo-nos' prin- 
cipalmenle do corpo legislalivo... 

0 Sr. D. JIanoel : — E' vcrdade ; estamos huje 
muito accordes 1 

0 Sr. Silveira da JIotta : — ...pnrquo nao pdde ha- 
ver governo represenlativo sem que o corpo legislativo 
seja o primeiro a fazer respeilar os principios cardeaes 
do systeraa. Ora, quando se faz uma lei annua, quo devc 
ser uma lei de impostos e de despezas publicas.... 

0 Sn. D. JIanoel: — Sem duvida. 

0 Sr. Silveira da JJotta : —  quo necessidade 
ha de sacriGear os principios do systema, como se tern 
feito lia muitos annos (nao e de agora), enxertando na lei 
do orpamenlo cousas que nao pertencem a ella ? Eu nao 
vejo necessidade nenbuma, vejo antes, pelo conlrario, 
que, se acaso for vingando esse systema, contra o qual 
vozesas mais poderosas do parlamento seteem levantado 
rauitas vezes, se for vingando esse systema, ate a inicia- 
liva Jas camaras na proposipao das leis padece; o direito 
dos represenlantes do paiz enfraqueco-se, desde que se 
pude em uma lei do orpamenlo, por meio de um artigo 
additivo, oflerecido na 3a discussao, enxerlar uma organi- 
sapao de um ramo do servipo pubiico, que deve ser feito 
por uma leiseparada, estudadasas necessidades espociacs 
deste servipo. 

0 Sr. D. JIanoel;—V. Ex. esta hojc muito orlbo- 
doxo; estou gostando.... 

0 Sr. Silveira da JIotta:—0 | 9° do art. 12 dos 
additivos u o mais escandaloso; e um luxo de arbilrio 
legislalivo— ao menos so fosse na flxapao de forpas.... 

0 Sr. D. JIanoel:—Pudecitar muitos outros. 
0 Sr. Vasconcellos :—Na Ici de lixapao larnbem c 

enxerto. 

0 Sr. Silveira oa JIotta ; — Islo e que 6 alambi- 
car as cousas  

0 Sr. D. JIanoel:—Alambicar, uao. 
0 Silveira da JIotta— .... porque, quando o corpo 

legislative marca forpa publica, pude marcar coberente- 
mente eertas condipCies da organisapao dessa forpa, e nas 
condipocs da organisapao da forpa publica esta sem du- 
vida alguma toda essa serie de legras que conslituem a 
disciplina do exercito. 

0 Sr. Vasconcellos: — Era menos raal cabido ahi 
do que na lei do orpamenlo. 

0 Sr. visconde da Uoa-Vista:—Era sempro en- 
xerto; porque fixar a forpa nao 6 organisa-la. 

0 Sn. presidente: — Altenpao 1 
0 Sn. I). JIanoel . — Uma das cousas essenciacs no 

exercito e a lei de promopoes, e o quo dizem todos os 
que teem tratado da materia. 

0 Sn. Silveira da Motta : — Vou fallar, Sr. presi- 
dente,de outramateria que tambemmcparece eslranha ao 
orpamenlo, que da do|20: {Undo) « Fica o governo au- 
torisado para cncampar o contrato feito com a compa- 
nhia de Commercio e Navegapao do JIucury, indem- 
nisando os seus accionistas do capilal das respeclivas 
acpSes, e applicando para esse fim o produclo do era- 
prestimo contraliido em virtude da lei n. 1,011 do 8 
de junbo de 1839. » 
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— Peso a V. Ex. que leia o : 29 0 Sli. D. Manoel 
lambem. 

0 Sr. Silveiba da Motta : — Sim, senbor, direi mi- 
nha opiniao a respeito do | 29. 

0 Sr. 1). Manoel. — Muito obrigado. 
(0 Sr. presilcntB deixori entao a cadeira quc foi 

occupada pelo Sr. vii-a-presidente.) 
0 Sr. Silveiba da Motta : - Sr. presidente, esta au- 

torisafilo para encampar o contr.alo feilo comaempreza 
do Muom y mo parece tambem inateria excenlrica, e pa- 
reoe-me excenlrica porque o corpo legislalivo, para do- 
cretar isso, preeisa aprecxar muitas circumstaflcias que 
nao cslao iioje ao nossa alcance. . ■ , ■ 

A decrelactro da encampacao por um ado legislalivo 
preauppoo o conhecimcnto dos valores que se quer en- 
campar, o conliecimento da applicacilo do capital dessa 
compauliia do Mucury,das causas por quo a companlua 
chcou ao eslado do desfalleciinento em que se aclia, e 
procisou do pedir emprostimos e soccorros ao governo; 
depends da apreciafao de lodas cssas circumstancias, e 
prineipal^S'onte do valor actual dos trabailios feilos... 

0 Sr. I). Manoel: —E note V. Ex. agnndesomma 
(jug g preciso dcspGiulcr com csla. encampac^o* 

0 Sr. Silveira da Motta:—Noto que o corpo legis- 
lalivo nao esta liabilitado para o fazer, e muito menos 
para o fazer da furma quo esta no | 23, porque o | 28 
autorisou o governo a encampar o conlraclo feilo com a 
companlna, indemnisandoos accionislas das suas respecti- 
vas acQfles. 

0 Sr. D. Manoel: — All 1 
0 Sr. Silveira da Motta:—Logo, esta autorisa- 

cao dada ao governo importa o mesmo que ir indornmsar 
os accionislas de qualquer prejmzo que elles possao ter 
lido no desenvolvimento da sua ompreza. 

0 Sr. Vasconcellos :—Nao pude ter essa intelligen- 
cia o paragrapho. 

0 Sr. Silveira da Motta : — Se acaso nao pudo ter 
prejuizo, entao, perdoem-me os nobres senadores, o ad- 
ditivo d inutil ... 

0 Sr. D. Manoel; — Nus nao o approvamos, meu 
amigo, o reprovamos. 

0 Sir Silveira da Motta ;—E'inutil, porque, se 
nao ha prejuizo para o governo, entao ha para os ac- 
cionislas; se ha prejuizo para os accionislas, elles nao 
acoitao a cncampacao com osta base do pagamenlo sira- 
tdcsmente do valor nominal das suas accues. Nao se pode 
eomprehcnder que um acciouista que fez todas as suas 
entradas para uma companlna desta nalureza, e qu3 le™; 
la o sen capital por uns poucos de annos, sem receber 
dividendo e juro algum, se dd por satisfexto recebendo 
boje o valor nominal de suas acfucs. 

0 Sr. D- Manoel ; — Tudo islo fica a arbilrio do 
governo. 
,0 Sr. Silveira da Motta : — Logo, se acaso este pa- 

ragrapho tern por flm mandar indemnisat o valor nomi- 
nal das accoes, e se o governo julga que e possivel que 
os accionislas aceitem uma eitcampasSo com esta base, e 
noroue o governo reconhece que o valor das aceoes 
actualmenle nao 6 o valor nominal; e, se o valor das 
aeoues da companbia do Mucury nao e o valor nominal, 
se o governo for encampar o conlrato com esta base, vem 
a comprar a companbia os trabalhos que el la fez por 
muito mais do que o valor que estes trabalhos teem.... 
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- Nao, senbor. 0 Sr. presidente do conseliio : ■ 
0 Sr. Silveira da Motta : — .... porque o valor, 

senhores, dos trabalhos k quo pdde dolerminar o valor 
da encampacao ; se os trabalhos nao valem o valor nomi- 
nal das aceoes, o governo se pagar o valor das aefues 
pa gar a do mais ; se acaso os trabalhos nao valem mais 
do^que o valor nominal das acgoes, o contra to nao e acei- 
tavel pelos accionislas, porque, alem de um valoi mator, 
teem de perder o lucro de seu dinbeiro, quo tem estado 
estagnado por muito tempo. 

Nao sei, pois, em que se funda esta autorisafao para o 
governo encampar. 

Senhores, eu nao sou adverse a idSa do encampafao. 
0 Sr.. D. Manoel;—Em these. 
0 Sr. Silveira da Motta: —Em these, e darei sin- 

gelamente a razao. 
Uma vez que o corpo legislalivo autorisou o governo 

para garantir um cmpceslimo para osta companhia, acbo 
preferivel que o governo com o dinheiro do empreslimo 
lique dono da empreza, o que ftque a companbia dona da 
empreza e dona do empreslimo ; porque estou convenculo 
de que, se acaso o governo entregar o empreslimo a com- 
panhia, esta ha de dar lal ou qual desenvolvimento, ou 
inaior, aos sens trabalhos, ha de lalvez fazer face a sens 
compromettimentos anteriores, que hao de ser saldados 
com este empreslimo, e entao daqui a dias o corpo legis- 
lativo ve-se na necessidade de dar-lhe um novo soccorro, 
porque o empreslimo nao e sufficient®. Ora, sc havemos 
de ir daqui a dous ou tres annos... 

0 Sr. visconde de Jequitinuonha : — Naoe conse- 
quencia nccessaria. 

0 Sr. Silveira da Motta: — ....fazer um novo em- 
preslimo para o Mucury, sem duvida alguma i. mais 
vantajoso dizer: « Pois, senhores, cm logar de virem 
depots pedir mais dinheiro, deem-nos o trabalho que 
esta feito, e nds pagaremos o valor desse trabalho. » 
Mas o que scria na verdade racional era que se desse para 
a base da encarapajao, nao o valor nominal das acjoes, 
mas o valor dos trabalhos encampados, ficando estes 
sujeitos a uma averiguacao do governo, com accordo da 
companhia.por meto do um arbilramcnlo, afim de verifi- 
rar-se o valor dos trabalhos quo o governo recehc, e 
se dissesse. • Eis aqui tanto. » . * ■ 

Ucsta mancira entendo que a encampaoao era leita 
regularmente, e nem a companhia tinha de queixar-se, 
e ncm o governo de ser prejudieado; porem, quando uma 
companhia tern ja trabalhos tao importantes como estes, 
c ve-se cm apuros de pedir ompreslimos, esta em com- 
promettimentos, etc., e o governo toma a si a responsabi- 
hdade do valor nominal das accoes, quando osle valor 
nominal das accoes esta consumido e_nao chega, e os 
accionislas teem prejuizo, a encampacao vora aredu- 
zir-se a compdr a posicao dos accionistas; nao e um favor 
feito a empreza, d aos accionistas. Ora, os favores do 
corpo legislalivo nao pudem ser favores pessoaos, deveni 
ser favores as emprezas. 

0 Sr. presidente do conseliio : — E enlao a desa- 
propriacao nao e favor pessoal ? 

0 Sr. Silveira da Motta : - Nao, a desapropriacao 
e um valor raenor, porque a desapropnago, segundo 
a lei se havia de fazer lomando por base o valoi das 
prop'riedades (Jesapropriadas, e seu fira e sempre a uti- 
lidade puhlica, e nao a particular de accionislas. 

0 Sr. D. Manoel : —A desapropriacao nunca e um 
favor, e desfavor. 
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0 Sr. Silveira da Motta : — Entretanto preferiu-se 
a cncampafao com esta base do guverno indemnisar 
o valor nominal I Porque se diz valor nominal ? 

Pois o govcrno nao linha urn meio mais obvio de cn- 
campar este contnlo, sem ser pagando o valor nominal 
das accoes? Sem duvida. 0 governo compre as acgoes da 
companhia do Mucury pela cotacao da prafa, c estou 
certo de cjae o governo faz a encampafao cum uma dilfe- 
renpa grande a favor do thesouro. 

0 Sr. Vasconcellos :— As accoes subiriio. 
0 Sa. Silveira da JIotta : — Poderiao subir, mas 

nao aoima do par... 
0 Sit. pitEsioENTE do co.MSELiio :—Estao nas maos de 

quatro ou cinco pessoas da provincia de ilinas-Geraes. 
0 Sr. Silveira da Motta:—Sempre ba de ser maior 

o numero dosaccionistas  
0 Sr. marqcez de Abrantes : — E' urn jogo lao 

facrl que baslava que a lei passasse para que as accoes 
subissem. 

0 Sr. Silveira da Motta : —Nao duvido, mas nunca 
acima do par... En acbo que a companbia do Macury 
fez, sem duvida alguma, urn grande service, abrindo para 
a provincia de Minas-Geraes urna communicacao com o 
lilloral, que da um grande valor a terrenos que eslavao 
desaproveitados no norle da provincia de Mmas-Geraes, 
pornao terem sabida os seus productos: acbo, pois, que 
a idea doinsliluidor da companbia foi uma idea de muita 
utihdade publica. Eu nao posso ate doixar de louva-lo 
jiolo zelo, polo ardimenio e pela conslancia com que elle 
aifroiilou jmuitas difficuldades para lovar ao cabo a rea- 
lizacao dessa sua cmpreza; o, se eu tivesse, senhores, a 
ccrteza de que com o emprestimo docrctado a companbia 
podia conduir suas obras de communicacao comoin- 
ierior da provincia de Minas-Geraes, com esses raunici- 
pios importantes que jd principiao a gozar do benefi- 
cio do eslabelecimento do Mucury, nao teria duvida, 
assim como votoi pelo emprestimo quaudo elle passou 
no corpo legislalivo, de votar mesmo por um emprestimo 
maior, porque acbo quo b uma idea grandiosa a em- 
preza do Mucury. Mas, senhores, nao confandamos as 
cousas: a inslituigao e boa, mas c preciso nao sacrificar 
os meios rogulares do govcrno quando se trata de au- 
xiliar uma empreza, cmbora seja util. 

Portanto, cste | 28 devia ser objecto de uma lei, na 
qual se assignassem as bases para a encampacao. 

0 Sr. I). Mangel: — Um projecto a paile. 
0 Sn. Silveira da Motta:—Projecto a parle,sim,<e- 

nhor, e cnlao neste projecto nds poderiamos ale fazer ao 
governo o prescnte de um cxpediento alieniativo que Hie 
desse mais forcas pflra a escolba, c donde elle pudesse 
tirar mais vantagens para o thesouro publico. Poderia- 
mos, verbi gratia, dar-lhe a autorisafao tanlo para a en- 
campacao como para a desapropriacao. Assim o guverno 
lioa aiado; a operarao reJuz-se apouco, consultar o 
governo as forcas do emprestimo, ver se cllas chegao 
para cobrir o valor nominal das accoes da companhia 
'' pagar. 

0 Sr. Vasconcellos ; — Nao chegao. 
U Sr. Silveira da Motta : — Enlao mais razao para 

o paragrapho nao servir, porque o paragrapbq diz que e 
para indemnisar os accionisias, e applicando para esse 
Um o produclo, quando nao pddo chegar para o valor 
nominal das accoes; logo, implintamcnle o | 28 concede 
um crcdito ao governo para supprir aquillo para que o 

emprestimo nao 6 sufllcienle, para prefazer o valor nomi- 
nal das accbes. 

0 Sr. Vasconcellos : — Do 1,200:0005 decapite 
300:0005, ficao 900:000?. 

O Sr. Silveira da Motta ■ — Os 300:0005 ja a 
companhia recebeu, ja 6 divida della...., e, nocasode 
encampacao, tcria de ser enconlrala, 

O Sr. Vasconcellos:—E' isso ; eu fallci hontem 
contra esse paragrapho. 

O Sr. Silveira da Motta: — Ora, eu linha de passar 
aoutra materia, Sr. presidente; mas, como esta immedia- 
tarncnte de|)ois o | 29, vou salisfazer ao nobre seuador 
pela provincia do llio-Graude do Norte a sua auciosa 
curiosidade. 

O Sr. D. Manoel: — O anciosa V. Ex. piido tirar > 
se quizer. 

O Sr. Silveira da Motta :— Eu nao tinba inten cao 
de fallar nisso, mas V. Ex. esta marcando os ponlos em 
que devo tocar. 

O Sr. D. Manoel: - Marcando os pontos nao, apenas 
o pedi, e nao com anciedade. 

O Sr. Silveira da Motta (lendo)'. — « | 29. Para 
mandar desde ji extrabir ale 12 lolerias, para curapri- 
monto do contrato celebrado com a empreza lyrica da 
curto, por decreto de 12 de marco do 1838, podendo 
lambcm desde ja rescindir o mesmo contrato, de accordo 
com a referida empreza. » 

O Sr. D. Manoel: — Ate isto cntra tambem na Id 
do ortamento! 

0 Sr. Silveira da Motta: — Senhores, se acaso u 
nobrc senador acba esta materia oxcentrica da lei do 
orcamenlo, enlao acba cxccnlrico ludo quanto esta no 
artigo addilivo. 

O Sr. D. Manoel ; — Ja o disse hontem, nao e tudo, 
e quasi ludo. 

O Sr. Silveira da Motta : — Eu nao sou desla 
opiaiao; so entendo que nao so devc conserrar no or- 
camenlo o que c oxcentrico. 

O Sr. D. Manoel : — E islo e hem cabido ? 
O Sr. Silveira da Motta: — DireL a V. Ex. quo 

esta disposicao deveria ser tambem separada; mas e uma 
das que teem sido toleradas nas leis do orcamento, por- 
que trata de dar ao governo um rredito para pagar uma 
cousa que o corpo legislalivo cntende quo 6 uma divida. 
Desde quo o governo prorogou o contrato da empreza 
lyrica, c prorogindo esse prazo Hie deu a jespectativa de 
favores que sc nao realizarao, e uma especio de cornpru- 
misso de honra, em quo esta o governo, dar meios a essa 
empreza, para que ella possa salisfazer parte desses 
compromissos, que lomou em vista da prorogacao. 

O Sr. 1). Manoel ;— Devia scr um projecto a parte. 
O que V. Ex. esta dizeudo pude applicar-se tambem a 
companbia do Mucury. 

O Sn. Silveira da Motta : — E' como eu entendo'a 
cousa. O governo entende quo tinba uma divida, e o meio 
que o corpo legislalivo adoplou para pagar uma divida 
foi autorisar a extraecao de certo numero de loterias, 
para com o produclo dellas se fazer face a esses compro- 
missos. Como as subvencOees para o thealro iyiico teem 
sido dadas, de certos annos a esta parte, sempre cm lo- 
terias  

O Sr. D. Manoel :— Mas nao no orcamento. 
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0 Sb. Silveiba DA Motta:—.... entendeu o goyerno 
nuo para fazor urn a indemnisacao da prorogacao do 
tempo do contrato sera subvenfao, estedevia conceder o 
meio da mesraa indole daipuelle quo sempre se empregou. 

0 Sr. P. Manoel : — V. Ex esla onganado, o gover- 
nooppoz-se a isso na camara dos Srs. deputados.... o 
governo! niio sei quem. 

O Sr. Silvbira da Motta : — Eu, senliores, para 
votar nao ando esquadrinhando aquillo a que o got erno 
oppoz-se on niio, esquadrinlio sumenle aquillo em que 
sou favoravel ou contraiio. 

0 Sr. visconde de Jbqoitinuonha; — Isto d ver 
dado.... 

0 Sr. Silveira da Motta: — V. Ex. o que esla S 
envenenando a minln consciencia com eslas cousas. 

0 Sr. D. Manobl: —Eu enveneno ? Deus me livre; 
pddo tirar esta palavra. Nao quer nolar que o senado 
lendo ja reprovado isso, nao pddeapprovar agora . 

0 Sr. Silvbira da Motta : — 0 senado o que repro- 
vou foi uma cousa diversa. 

0 Sr. D. Manoel : — Ah 1 
0 Sr. Silvbira da Motta : — 0 senado reprovou 

uma suhvencao por tres annos do 21 loterias annuaes. 
0 Sr. D. Manoel ; — E a cmenda do Sr. visconde 

de Itahorahy nao se regoitou lamhem ? 
0 Sr. Silveira da Motta : — Contra esta suhven- 

cao annual do 24 loterias porespafo do Ires annos ate 
eu mesmo votci, porque achei demasiada a subveneao. 
So acaso fosse mais razoavol. so acaso a empreza do do theatro lyrico eslivesse sujeita a cortas regras de 
fiscalisacao"que ou enlendo quo Ibe fallao para merecer 
a continuacao da subvencao do governo, eu tena talvez 
volado a favor da rosoluijao, porque deploro sent duvida 
alguma.... 

0 Sr. U. Manoel : —V. Ex. foi o primeiro quefal- 
lou aqui contra essa resolucao. 

0 Sr. Silveira da Motta: —Sem duvida, e conli- 
nuo na mesma opiniiio, Eu, quo deploro cerlos excesses 
a que o luxo tem conduzido as familias no nosso paiz, 
nao posso ao mesmo tempo deixar de reconhecer que em 
uma cidado da importancia do liio de Janeiro, com cer- 
tas neoessidades facticias quea civilisagao traz, coracer- 
tos meios de riqucza que o rosso commercio torn propor- 
cionado a um ccrto circulo de familias,... 

0 Sr n. Manoel : — Paguem a sua custa. 
0 Sr. Silvbira da Motta: - .... ogoverno deveau- 

xiliar um divertimento publico proporcionadoasnecessi- 
dades publicas. 

0 Sr. I). Manoel-.-Quer dizer, so livessemos di- 
nbeiro. 

0 Sr. Silveira da Motta:—E entao pdde proporcio 
na-lo de modo quo essasclasses da nossasociedade,que se 
aprovcitao o julgao necessaria essa dislracgao, a paguem; 
quo o ricajo quo qucrirao tbealro lyrico, em logar de 
naaar 208, pague 403 por um camarote ; que o dileltante 
que quer ir comprar uma cadeira da la dasse pague um 
guineo. 

0 Sr. D. Manoel:—Mas, seelles querem pagar essa 
nuantia, !■ lamhem estao promplos para dar grandes 
sommas para ouvir os cantores. 

0 Sr Silveira da Motta : — Outro crro da empreza, 
e quo produziu esta lal ou qual resistenc.a da opimao 

da maioria do senado contra a coneessao das loterias : 
que necessidade ha de termos theatro lyrico todo o anno? 
Dual a cblade da Europa quo tem o theatro lyrico ita- 
liano por todo o anno? So o Rio de Janeiro tern esta 
extravagancial 

Em Londres e em Paris os mesmos canlores cantao em 
amhos os theatros, e as vezes ainda vao canlar em S. 
Petersburgo: fazera esta?oes de dous e tres mozos cada 
uma; e os mesmoscanlorcs de primeira forca, podendo 
aproveilar duas e tres estacoes, fazem a sua renda 
maior, e sao menos onerosos as emprezas: c o que se 
ilevia ter feito cntre nds. Pois lioje, que nds ja lemos^o 
vii-io do canto lyrico estabelecido no Rio da Praia, nao 
poderiamos mauler soffrivcis companhias, rcpartindo o 
encargo entre o nosso theatro o os do Montevideo e Bue- 
nos-Ayres ? 

0 Sr. D. Manoel:—Aqui nao se quer cantores 
soffriveis, quer-se colehridades. 

0 Sr. Silveira da Motta: —Isto 6 uma extrava- 
gancia. 

0 Sr. 1). Manoel: — Estamos Concordes; mas para 
termos soffrivcis nao precisa o theatro lyrico ter 
subvencao. 

0 Sr. Silveira da Motta: — Ets-aqui por que eu 
disse ao nohresenador que, se a subvencao pedida fosse 
raoderada e fiscaUsada pelo governo, para que nao se 
frastem rios de dinheiro em favores, sem que o governo 
saiba como se gastao, se se dessem estas duas condfooes, 
o men voto em favor do uma subvencao para o tbealro 
Ivrico seria infallivel. 

0 Sr. D. Manoel : —Nao, o men voto nunea ha de 
ser, porque ja nao estou em blade de ver o meu paiz tao 
florescento que possamos ter theatro lyrico como na 
Europa; quero dar o dinheiro para o povo comer, o nao 
para forasteiros. 

0 Sr. Silveira da Motta : — Isto I um logar eom- 
mum. 

0 Sr. D. Manoel : —Digo qua nao 6 logar eom- 
mum. 

0 Sr. Silveira da Motta : — Isto e uma dsclama- 
cao;opoTO tambom luera.... 

0 Sr. D. Manoel : — Muito 1 
0 Sr. Silveira da Motta : —...com cortos empregos, 

que Ihe dao o pao. 
0 Sr. D. Manoel : — Muito! 
0 Sr. Silvbira da Motta : — 0 theatro lyrico e 

sem duvida uma das emprezas que dao pao a muita 
genie do povo; V. Ex. nao faz idfa. 

0 Sr. D. Manoel : — Faco id&t, fatjo idea. 
0 Sr. Silveira da Motta ; — A folha do theatro 

Ivrico compoe-se tambem de muita gente que recehc pc- 
quenos estipendios, que servem do auxilio para os_seus 
lucros industriaos, porque sao trabalhos quo prestao de 
noile e do que Ihes resulta um pequeuo estipendio que 
serve para ajudar a manter as suas familias porque 
ha muita gente que serve de varredor, porteiro, ht- 
Iheleiro, acendedor, comparsa, etc. 

0 Sr. D. Manoel: — Para isso nao 6 preciso sub- 
vencao. 

0 Sr. Silveira da Motta:—Digo isto_ porque ojio- 
hre senador disse*. « 0 povo esta gemendo 4 falta de puo." 
Nao ha duvida, isso nasce de causas geraes, nao e so no 

9 
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Brasil; a falta de subsistencia nao lem causa especial no 
nossopaiz, nascida de erros da administragao. E'uma 
linguagem que ate nao deve apparecer nesta casa. 

0 Sr. D. Manoel:—Esta enganado; ha causas geraes 
e causas especiaes. 

0 Sr. .Silyeiba da Motta : — Porque, sotnpre que se 
quer imputar ao governo a rcsponsabilidade da falta de 
subsistencia publica, vai-se acender no animo da popu- 
lagao necessitada uma especie de odiosidade injusta, por- 
que a falta de subsistencia e devida a causas muito 
geraes. 

0 Sr. D. Manoel : — Nao sci quem fez essa im- 
putagao. 

0 Sr. Silveira da Motta : — Digo isto em resposta 
a idea declamatoria que V. Ex. emiltiu de que o povo 
esta morrendo de fome. 

0 Sr. D. Manoel: — Pois ha dedar-se ao theatro e 
nao so ha de dar ao povo ? Isto e verdade liquida, sem 
mistura; V. Ex. e que esta encantado aiuda dos gorgeios 
dessas cantoras, e nao quer prescindir dellas. 

0 Sr. Silveira da Motta ; — Sr. presidonte, ha mui- 
los artigos additivos que dizem respeito a creagao dos 
impostos novos que o governo propGe. Nesta parte eu 
dcclaro que dou o meu voto aos artigos additivos, acho 
que devern ser conservados. Desde que o governo de- 
raonstrou que havia a perspectiva de urn deficit para o 
anno financeiro em que ha de regular esta lei; desde 
que o governo demonstrou que no excrcicio corrente ha 
deficit; desde que o governo demonstrou, e o senado tem 
annuido a essas demonslracoes, de quo esse deficit data 
desde o ministerio do nobre senador o Sr. Souza Franco  

0 Sr. D. Manoel:—Oht la vem.... Isso ja lar- 
dava. 

0 Sr. Silveira da Motta— desde que sedemons- 
trou que no exercicio em que sc finou esse ministerio jii 
houve urn deficit de mais de 3,000:000$, que tem sido 
legado successivamente aos ministerios que Ihe succe- 
derao, de necessidade o corpo legislative nao tem outro 
arhitrio senao, ou diminuira despeza.... 

0 Sr. D. Manoel : — Ah ! 
0 Sr. Silveira da Motta : — .... ou augmenlar a 

receila. 
0 Sr. D. JIanoel : — Ah ! Era preciso demonslrar 

que nao era possivel diminuir a despeza. 
0 Sr. Silveira da Motta; —A diminuigao da des- 

peza era preciso que se demonslrasse que se podia 
fazer  

0 Sr. D. Manoei^; — Demonstrou-se isso ate a ulti- 
ma evidencia. 

0 Sr. Silveira da Motta ; — ... mas os nohres 
senadores, que teem tornado parte na discussao a este 
respeito, tecm-se conlenlado somcnte de fallar em geral 
contra o augmento de impostos ; mas ainda nao apon- 
tarao quaes.sao os ramosdo servigo publico cujas des- 
pezas.... 

0 Sr. D. Manoel ; —E' porque V. Ex. niio ouviu 
os nossos discarsos. 

0 Sr. Silveira da Motta : — .... possao ser suppri- 
midas. 

0 Sr. D. Manoel : — Eu so em dous achei quasi 
mil e tantos conlos de rtiis. 

0 Sr. Silveira da Motta ; —Quaes sao? 

0 Sr. D. Manoel : — Ja os apontei. 
0 Sr. Silveira da Motta:— Eu nao estava ca, o 

por isso nao posso saber o quo o nohrc senador disse ; 
rogo-Ihe, portanto, quo tenha a bondade de repetir-me. 

0 Sr. D. Manoel : —V. Ex. o que quer 6 quo eu 
falle; ja sei que esta me convidando a entrar na dis- 
cussao. 

0 Sr. Silveira da Motta : — Para a suppressiio de 
despezas e preciso que se domonstrc ainulilidade dellas. 

0 Sr. D. Manoel; — Inutilidade, nao. 
0 Sr. Silveira da Motta : — Pois hem, nao sera a 

inutilidade, e a desnecessidade da despeza; mas e jusla- 
mente disto que fogem os nohres senadores. 

0 Sr. D. Manoel ; —Ao conlrario. 
0 Sr. Silveira da Motta :—Porque,ao mosmo tempo 

que os uohres senadores insistom pcla inconveniencia do 
augmento de impostos, c que dizem que sc deve diminuir 
a despeza, os nohres senadores sao os primciros que nos 
fallao logo do augmentar os ordenados da magislratura, 
as congruas dos parochos, etc. 

0 Sr. D. Manoel. — Ainda nao se fallou nisso 
este anno. 

0 Sr. Silveira da Motta: — j\Tao se fallou? 
0 Sr. D. Manoel: — Nao se tratou dessa questao. 
0 Sr. Silveira da Motta : — Foiatti um dosohje- 

clos sohie que o nohre senador pela provincia do Minas- 
Geraes inlerpdlou o nobre mmislro da justiga  

0 Sr. D. Manoel : — Isso e oulra cousa. 
0 Sr. Silveira da Motta : —  a necessidade de 

augmenlar a despeza com a administragao da justiga. 
Ora, desde que uao eslii domonslrada a necessidade da 

diminuigao dadospeza, que nao se aponlao quaes as ver- 
bas desnecessarias, quaes as que podem ser supiprimidas, 
a consequencia c que, a receila nao chegando para a 
despeza, porque a receita e insufficiente, so hao de au- 
gmentar os impostos. 

Eu nao sot qual e o elixir que se possa descobrir para 
curar esta molestia. 

0 Sr. Jobim da um aparle. 
0 Sr. Silveira da Motta . — A despeza deve comi- 

nuar. 
0 Sr. D. Manoel; — Ilaja economia. 
0 Sr. Silveira da Motta: — .... Os dinheiros da 

receita esta demonstrado que nao chegao, c entao qual 
e o meio ? 

0 Sr. D. Manoel : — 0 meio d a economia ; di- 
minuir a despeza; 6 o que faz o homcm de hem e 
honrado. 

0 Sr. Silveira da Motta.—Eu ouvi o nobre sona" 
dor pola Bahia achar uma tal ou qual oxplicagao dosla 

difliculdade no facto, dizia ellc, de terem havido no Bra" 
stl ale hojc sumenle ministros do Ihnsouro o nao terem 
ainda havido minislros da fazenda. Ora, o quo o nobre 
senador quiz dizor com esta sua distincgao eu acho qu: 
esta comprehendido por todo o senado ; ello quiz redu- 
zir todos os ministros que teem eslado na repartigao da 
fazenda unieamente a iiscalisadorcs da ronda publica ; 
suppoz talvez quo todos dies tinliao eslado ate hoje 
descuidados de todos os meios geraes do augmentar 
as rendas e favorecor as induslrias do paiz; mas isso 
e uma injustiga que eu nao posso fazer a todos os 
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ministerios do nosso paiz, o e uraa injuslifa que 
nao nosso fazcr com o apoio mesmo do nobre se- 
r.ador pola provlncia da llalda, a cujo lado me tenbo 
achado muitas yezes apoiando os minislros do ihesouro 
como minislros da fazenda, ou fazendo-lhes opposigao, 
como eu e o nobre scnador fizemos ao ministerio de 4 de 
maio. E, se acaso elle, quo e um homem tao perspicaz, 
(juo ve tan to para diante, achasseque os nossos minislros 
do ihesouro desde lon};a data nuo criio minislros da 
fazonda, cstou que elle ha muito tempo teria ievanlado 
a sua voz para lembror-lhes a necessidade de serein 
alauma cousa mais do que minislros do tliesouro; mas e 
iUBtamente o que ainda nao vi o nobre senador pela 
Bahia fazor senao agora. 0 nobre senador, homem do 
uma vida parlamontar tao longa, de uma auloridade tao 
grande no parlamento, eujos exemplos, cuja palavra e 
se"uida scmpre, ou ao monos e ouvida com tanta alten- 
i ao, ainda nao o vi fazer essa advertencia as nossas ca- 
maras aos nossos liomens publir.os, ao paiz, a respeito 
dcssa desgracada ignavia em que teem eslado os nossos 
minislros ate hoje. 

Portanto, cu nao posso de mancira alguma deixar de 
dar o meu volo a eslc nicio, cmbora inconvenienle, ue 
fazer face a despoza publica, o augmento desses impos- 
es; e e por isso quo entendo quo os piragraphos que 
devem scr segregados do artigo n:To sao os que dizera 
respeito aos imposlos novamenle creados, ou a essa 
autorisacao para a creacao do impostos. Entendo quo se 
dcvcra sogregar do orcamento as malerias excentncas, 
mas nao sao materias excontricas do orfamcnto os im- 
postos. 

Ora anora que tenho ja dado a razao por que bei de 
votar contra atguns additives, devo aproveitar a occasiao 
para fazer ao Sr. presidento do consellio duas perguntas. 
A uma dellas jii cstou obrigado, porque me emprazei no 
senado a fazer uma inlerpellacao a respeito do empres- 
limo da companhia Uniao c Industna; e a outra diz res- 
peilo ao cmprestimo da companbia da estrada do ferro 
de Pedro 11 quo, scgundo o relatorio do nobre ministro 
do imperio, esfci em grande pane, segundo diz S. Ex., 
cm dKTcrentcs depositos; d sobre esles depositos quo te- 
nho dj fuzor algumas perguntas ao nobre presidente do 
consellio. 

Sobre a companhia Uniao e Induslria eu comproraet- 
li-me a perguntar a S. Ex. so era verdade, como se me 
linha informado, que o emprestimo que o governo garan- 
tiu na praca do Londres c levanlou para essa compa- 
nhia e quo Ihe entregou cm grande partc, se desle em- 
preslimo nao 6 verdade que a administracao, ou a di- 
rcctoria da companhia Uniao c Induslria. linha-sejul- 
gado aulorisada a deduzir uma commissao de 5 7o- 
Ora se acaso a companhia livesse levantado o empresti- 
mo'por suaconta e riseo, com sua responsabihdade, 
na praca de Londres, nada tinhamos nos quo inquinr a 
respeito dos lucros quo auforia porvenlura a directona 
com o levanlamento do emprestimo; pertcncia essa 
larefa tolalmenlo aos sous accionistas; mas, desde que 
o,emprestimo foi garantido pelo governo, foi levantado 

, com a sua garanlia, o esla posto a disposifao da com- 
panbia Uniao o Induslria, o governo lem o direito de 
intervir em lodos os actos o na fiscalisagao das quantias 
mnprestadas; lem o direito do examiner se acaso cllas 
siio deslinadas ao desenvolvimonto dessa estrada sub- 
vencionada pelo governo. 

Por esta occasiao porguntarei ao nobre ministro da 
fazenda so a companbia Uniao e Induslria ja cstii do 
posse de lodo o emprestimo ou de parte... 

0 Sr. presidente do conselho ■—Ja recebeu Ires mil 
e tantos conlos. 

0 Sr. Silveira da Motta: — ... e se acaso esse em- 
prestimo levantado em favor dessa companbia... 

0 Sr. presidente no conselho; — SeV. Ex. quer, 
aqui esta um documenlo quanto a primeira porgunla. 
(Entrcga umpapel.) 

0 Sr. Silveira da Motta;—... foi para construccao 
de trabalhos novos, ou se foi para Fagamento de dividas 
antcriores. 

0 Sr. presidente do conselho:—Foi para uma o ou- 
(ra cousa, na forma da lei. 

0 Sr. Silveira da Motta : — 0 que se segue dabi e 
que o emprestimo foi em parte para pagar as dividas da 
companhia 1 

0 Sr. presidente do conselho ; — Certas. 
0 Sr. Silveira da Motta:—Foi para pagar dous mil 

e tantos contos que a companhia devia ao banco Maua! 
E' bom que o paiz saiba eslas cousas; 6 bom que se re- 
pita no parlamento que se fazem favores a uma compa- 
nhia que nunca complotou suas entradas, favores de um 
emprestimo avultado como esse, de perlo de seis mil con- 
los, para scr applieado um terco desse emprestimo ou 
ma'is de um terco so ao pagamcnto de dividas, que os 
accionistas dessa companhia nao puderao pagar porque 
nao prefizerao o capital a que se comprometterao. 

Ora, hoje. Sr. presidente, que esta nesta lei do orca- 
mento uma autorisacao para se encampar os trabalhos 
da companhia do Mucury a custa do emprestimo de 
1.200:0008 concedidos a esta companhia, pergunto eu ; 
por que razao a companhia Uniao e Induslria nao foicoi- 
locadano mesmo pe cm que se collocou a companhia do 
Mucury ? Se o corpo legislativo entende que o principio 
da encampacao e preferivol ao emproslinio, por que razao 
a respeito do uma companhia, cujo oapilal e muito in- 
ferior ao emprestimo quo se Ihe foz, nao havia o governo 
de oflerecer a consideracao das camaras o mesmo expe- 
dientc que agora se apresenta a respeito da companhia 
do Mucury. 

Senhores, a companhia Uniao c Induslria, scgundo 
mosmo sou relatorio,tem trahalhos que podiao scr encam- 
pados, que podiao ser indemnisados, com muito menos 
do que o emprestimo que se Ihe fez; e enlao havia toda 
a vantagem para o estado ; podia cmprcsar parte do 
emprestimo para comprar a estrada, e ficava ainda 
com o reslo desse emprestimo para conlinua-ia ; nao ia 
fazer um emprestimo para pagar as dividas de uma com- 
panhia quo nao torn meios para conlinuar seus tiabalhos. 

Agora note mais o nobre senador, que essa companhia 
nao sei se ja fez dividendos; o que sei e que logo que re- 
cebeu a primeira parte do emprestimo deu dividendo 
aos seus accionistas. Pois, senhores, faz-se um em- 
prestimo a uma companhia para clla dar dividendo a 
custa delle? 

0 Sr. Bias de Carvalho : — Nao foi a casla do em- 
prestimo. 

0 Sr. Silveira da Motta :—0 que houve foi islo: _e. 
deixar de tirar daqui, porque se encheu com o empresti- 
mo, e tirar dalli — 

0 Sr. presidente do conselho : — E' porque lem a 
garanlia dos juros. 

0 Sr. Silveira da Motta : — Bom, Sr. presidente, 
quanlo a esta parle, dou-me por satisfeito com as decla- 
racocs que o nobre presidente do conselho acaba do fa- 
zer ; servir-me-hei dellas opporlunamonle. 
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Agora permitta o nobre ministro Ja fazenda que eu 
aproveite aoccasiaopara tambem fazer-lhe uma pergunla 
que nao pude fazer ao nobro ministro do impcrio quando 
veiu disculir o orcamonto nesta casa, porque quando ma 
coube fallar faltavao apenas dez minutospara dar a bora, 
e eu nao quiz tomar a palavra nossa ocrasiao.suppomlo 
que algum nobre senador conlinuaria a distussao o me 
proporcioaaria assim fallar na sessao seguinte; mas,nao 
tendo acontecido isso, entendo que e a mesma cousa fazer 
essa pergunta ao nobre presidente do conselho, que e 
cbefo do gabinete e responde por lodo's os actos do mesmo 
gabinete. 

0 Sr. D. Manoe'l: — Cbefe do direito; de facto, nao. 
0 Sr. Silveira da Motta: - Nao farei essa dis- 

tinccao. 
0 Sr. D. Manoel. — Se nao faz, faco-a eu; nao e a 

primeira vez que digo islo. 
0 Sr. Silveira da Motta: — Sei que o nobre pre- 

sidente do conselho i cbefe do gabinete. 
0 Sr. D. Manoel; — Nao e tal; cbefe de facto e o 

Sr. ministro do impeno: c elle quern tern na vanguarda 
o grande partido a que V. Ex. perlence. 

0 Sr. Silveira da Motta: — 0 nobre senador esta 
enganado. 

0 Sr. D. Manoel:—V. Ex. nao mandou a emenda 
para que seseparem os ad litivos sobre que fallou? 

0 Sr. Silveira da Motta:—Conlenlo-me era votar 
contra. 

0 Sr. D. Manoel:—Eu quoria outra cousa. 
0 Sr. Silveira da Motta :—Posso mandar a emenda, 

nao tenbo duvida nisso. 
0 Sr. D. Manoel:—Enlao faca-mc estc favor. Ob! 

V. Ex. e minha esperanfa! 
0 Sr. Silveira da Motta: — Sr. presidente, a breve 

pergunta que tenbo de fazer ao nobro presidente do con- 
selho e de uma natureza melindrosa. . 

0 Sr. D. Manoel: — Ah 1 Ah t 
0 Sr. Silveira da Motta : — e por isso hei de ter 

loda a necessaria reserva que exige o melindre do ne- 
gocio. 0 senado sabe que so levanlon em Londres um 
emprcslimo de doze mil e lantos conlos para a compa- 
nhia da estrada de ferro de D. Pedro II podcr fazer a 
2^ e 3'1 seccoes, porque o capital incorporado dessa com- 
panhia era insufllcieiile para a continuacao dos trabalbos; 
e o ministerio de4 de maio, na situafao delicadaem que 
so achou, en tendeu que seria impossivel obrigar os accio- 
nistas da companlua da estrada do ferro a fazer novas 
entradas, e preferiu^or isso levantar um emprestimo em 
Londres. Eu, Sr. presidente, sempre condemnei esta ope- 
rajao do Sr. ministro da fazenda do gabinete.de 4 do 
maio, que nao era ministro do lliesonro  

0 Sr. D. Manoel: — Que acto desse ministerio doi- 
xou \ . Ex. de condemnar? 

0 Sr. Silveira da Motta : — Condemnei csse por 
uraa razao... 

0 Sr. D. Manoel : — Condemnou todos. 
0 Sr. Silveira da Motta : - .... condemnei porque, 

ainda quando a iJBa do nobre ministro da fazenda do 
gabinete de 4 de maio fosse adoptavol, nao seria na ex- 
tensao em que o foi. Os trabalbos da 2a seccao, desde 
que S. Ex. sahiu do ministerio ate hoje, nao precisa- 
vao senao do quarto do valor desse emprestimo ; ora, 

se araso os contratos feitos com os empreleiros dessas 
seccoes demonstravao ao governo que nao seria precise 
ate tres ou quatro annos depois senao 3,000:000.5 ou 
4,000:0005, quo necessidade tinba o governo de irati- 
rarna prapade Londres urn emprestimo de 12,000:0005, 
quando S. Ex. encarerh aqui a criso geral, que nessa 
epoca affectava tanlas prafas, pela repercussao das  

O Sr. D. Manoel : —Entrolanlo o governo fez uma 
boa operacao de credito. 

O Sr. Silveira da Motta—... quebrasdos Estados- 
Unidos, que tinbao produzido sensagoes no mercado mo- 
netario da Europa ? Enlretanlo, S. Ex. nao quiz limi- 
tar-so a levantar um pequeno emprestimo para as even- 
tualidades dos trabalbos da 2a seccao da estrada, levan- 
tou logo um grande emprestimo. 

Esse emprestimo, Sr. presidente, foi realizado e por 
diversas operacoes os fundos forao passados da prafa de 
Londres para a praca do Kio de Janeiro. A principio esses 
fundos esliverao no Banco do Brasil; mas o nobre minis- 
tro da fazenda de 4 de maio (niio Ihe chamo ministro do 
tbesouro), o nobre ministro da fazenda do gabinete de 4 
de maio... 

O Sn. D., Manoel : — E' melhor dizcr logo — o Sr. 
Souza Franco... 

O Sr. Silveira da Motta: — qucrendo lalvez fazer 
face a garanlia do 7% do juros que o governo preslou, e 
vendo enlao mais baixo o prcmio de deposilos nesse 
banco, vendo que o Banco Maua se prestava a acoitar o 
deposito pagando 1 % mais que o Banco do Brasil, re- 
solvcu transferir para o Banco Maua esse deposito. 

Ora, creio que hoje o premio do deposito e igual cm 
ambos os buncos; o, portanto, ja vcem os nobrcs sena- 
Jores que a minha pergunta hoje tern uma razao efli- 
ciente. Naquella dpoca o nobro senador podia allegar 
quo elle procurava fazer face a despoza da garanlia do 
juro, indomnisando-a com os premios do depositos desse 
dinbeiro ; mas, hoje que o prcmio dos depositos B igual, 
tanto no Banco do Brasil como no Banco Maua, pergunto 
eu: qual a razao por que o governo conlinua a conscnlir 
que esse dinbeiro esteja no Banco Maua? 

Senhores, o governo quando procura um banco para 
depositar dinbeiros publicos devc sor muito cauteloso. 

O Sn. presidente do conselho; — O Banco Maua me 
inspira muila conlianca. 

O Sr. Bias de Carvaliio : — E nao foi o governo 
quem poz em deposito esse dinbeiro, foi a companhia ; 
cumpre notar isto. 

O Sr. Silveira da Motta : — Ja ve o senado que os 
depositos teem conlinuado no Banco Maua em virtude da 
confianca que esso banco inspira ao nobro ministro da 
fazenda. 

0 Sn. presidente no conselho : — So niio me inspi- 
rasse confianca, ou ja teria proposto a remocao desse 
deposito. 

O Sr. Silveira da Motta : — A razao por que fallo 
nisto B porque o governo equetn garanliuo cmpreslinro, 
e, portanto, podia exigir a remocao do deposito, embcra 
a directoria da estrada tenha lambona acfao sobre a cs- 
colha do depositario. 

O Sr. presidente do conselho: — Estou persuadi- 
do de que, se a directoria nao tivesse tambem confianca 
nesse banco, seria a primeira a pedir a remocao do de- 
posito. 

O Sn. Silveira da Motta ; —Niio duvido; mas a res- 
ponsabilidade hoje C toda do governo, se qualquer evenlo 
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prejudicara sorie desse deposito; o,uma vez que o nobre 
presidentedo conselho mo diz que a directoria da estruda 
seria a primeira a promover a remocao do deposito se 
nao livessc confianca no Banco Maud, quero jusuficar 
o meu pedido do explicacoes. En tambem nao tenho ra- 
zoes especiaes de desconfiar do Banco Maud... 

0 Sr. D. RIanoel: E geraes? 
0 Sr. Silveira da Motta —Geraes tenho, o vou da- 

Ins,ja que o senado parece querer ouvi-las. E' um banco 
conimanditario, que nao torn inspoccaoalguma do governo 
nas suas opera cries; um banco de capi'aes muilo limi- 
tados, sous fimdos sao apenas de 6,000:000fi, o que e 
ja inferior ao deposito que la se faz por conta do go- 
verno; e e um banco que tern tido revezes commorciaes 
muito importantes. 

0 Sr. rhesidente do conselho:—Todos os bancos 
de deposito podem ter depositos superiores ao sen ca- 
pital. 

0 Sr. Silveira da Motta:—Estou fallando quanlo 
a conlianca que pude inspirar esse banco. 

0 Sn. presidente do conselho:—RIe inspira muita. 
0 Sr. D. RIanoel: - 0 Banco Rural ja leve depositos 

superiores ao seu capital. 
0 Sr. Silveira da Motta : — E' um banco com- 

manditario sent fiscalisacao do governo, porque a re- 
forma introduzida boje no systema das corapanbias ano- 
nymas nao chegou aid os bancos commanditarios t 

0 Sr. Bias de Carvalho ; —Kaaeomprehendeu. 
0 Sr. Silveira da RIotta : — Portanto, quando o 

governo insla pola ftscalisacao dos bancos anonymos, que 
alias cm toda a parlo do mundo inspirao sempre mais 
conlianca do que os bancos commanditarios absoluta e 
relativamente, en vejo que ba razao de inferioridade em 
ser commanditario, scr de um capital diminuto, porque 
d o banco do monor capital que tem a nossa praca. 

0 Sr. presidente do conselho ;—RIas tem a respon- 
sabilidadc illimilada da sua gerencia. 

0 Sr. B. RIanoel:—Nisto e queesta o milindro da 
pergunta ? 

0 Sr. Bias de Carvalho: —0 milindre esta na 
confianca. 

0 Sr. Silveira da RIotta ; — Sem duvida alguma 
(juo a cousa d miiitomelindrosa: 6 precise ter muita con- 
sciencia do sou devcr para fazor esta pergunta. V. Ex. 
bem vcqno estas porguntas nao podem agradar. 

0 Sr. B. RIanoel;— A quem? A mint e indilTerenle. 
0 Sr. Silveira oa Motta :—RIas cu nao mo imporlo 

quo agradem on dosagradem, cumpro o meu devcr, e 
ncsso desompenbo niio conbeco vultos nem consideracOes 
quo mo possao impor silencio; entendo que devo cba- 
mar a attencao do governo sobro esle facto, e por isso 
estou dando as razuos da inferioridade. E' um banco 
commanditario sera fiscalisacao, um banco de capital li- 
mitado, o banco de menor capital que ba nesla praca, e 
finalmente 6 o banco cujo capital tem soffrido mai.s re- 
vezes nesla praca e peranto os tribnnaes superiores do 
paiz. 0 puhlico todo sabe quo esto banco tem sido in- 
feliz • torn tido demandas importantes que tem perdido, 
de importancias grandos, do 400:0 Og e Go0:000g. 

0 Sr. visconde de Jequitinhonua : — Que tcmos 
nbs com isso ? 

0 Sr.B. RIanoel : —Ainda nao perdeu; os tribu- 
naes nao derao ainda a ultima decisao. 

0 Sr. presidente do conselho ;— E, ainda que ti- 
vesse perdido, isto nao Ibe fazia mossa. 

0 Sr. Silveira da RIotta :— Nem V, Ex, pddo di- 
zer ontra cousa tendo la 6,000:0008 sob sua responsa- 
bilidade... Senbores,estou indagando a razao por queos 
depositos da esltada de ferro deixao de estar no Banco 
do Brasil, que paga o premio de deposito igual ao do 
Banco Rlaua... 

O Sr. Bantas: —Apoiado ; esta e a questao. 
O Sr. Silveira da RIotta : —... para ostarem em um 

commanditario, que offerece menos garanlias do que o 
Banco do Brasil, porque creio que o entbusiasmo nao 
nos levara ao ponto de julgarmos que o banco Rlaua offe- 
rece garantia igual ao Banco do Brasil. Nao porei mais 
em relevo opararello e a superioridade do Banco do Bra- 
sil, e a preferencia que o governo deviadar a este para 
os seus depositos, em uraa quadra de tantos aportos oom- 
merciaes. Ora, desde que o Banco do Brasil paga o raes- 
mo premio de deposito, qual (S a razao por que esse de- 
posito contimia em um banco que, a men ver, geral- 
mente fallando, offerece menos garantia do que o Banco 
do Brasil ? 

O Sr. B. RIanoel;—Foi um dos molivos por que 
V. Ex. fez opposicao ao gabinete de 4 de maio ; mas 
agora nao faz opposicao, esta fazendo observacoes de 
amigo. 

O Sn. Silveira da RIotta;— Nao 6 caso de oppo- 
sicao. 

O Sr. presidente do conselho:— Nao podia ser ao 
ministerio actual, porque a deslocacao de um capital 
tao gramie de repente podia causar grandes transtoruos. 

O Sr. visconde de Aeaete : — Apoiado. 
O Sr. Silveira da RIotta; — RIas creio quo o go- 

verno ja tem deslocado algum. 

O Sn. B. RIanoel;— Se estas expressbos nao sao de 
opposicao, nao comprehendo. 

O Sr. Silveira da RIotta; —Nao sao. 
O Sr. B. RIanoel: — Sao conselhos do amigo.... 
O Sn. Silveira da RIotta :—Pdde ser, nao tenho 

animo de opposicao. 
O Sr. preidente do conselho:— Se ba animo de op- 

posicao, nao e ao governo. 
O Sr. Silveira da RIotta: — Nem a ninguem; o 

o que ba <5 o desompenbo dc um dever do conscieneia 
como rcpresentante da napao, quo nao precisa adocar ani- 
mosidades. 

O Sr. B. RIanoel : — V. Ex. esta moslrando que os 
depositos nao cstao bem acautslados. 

O Sr. Silveira da RIotta: — Eu estou demon- 
strando... 

O Sn. B. RIanoel ; — Seja franco. 
0 Sr. Silveira da Motta : —... fallo francamente : sa 

eu fosse ministro da fazeuda os depositos nao estavao no 
Banco Rlaua, porque esto banco esta pagandopremio igual 
ao do Banco do Brasil, e esto devia ser preferido, porque 
offerece maior garantia. 

O Sn. B. RIanoel: —E ainda mais disse V. Ex. 
que nao offerece garantia nenhuma. 

10 
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0 Sr. Silveira da Motta : — OfTurece menos ga- 
ranlia do que o Banco do Brasil como Banco comman- 
ditario, como banco de menor capital, como banco que 
tem lido reyezes serios em sua administragao; eis alu 
Ires causas que ningaem pdde contestar. 

0 Sr. D, Manoel: — Quera Ibe disse que perdeu a 
demanda ? Nao perdeu tal, porqus os recursos estao 
ainda pendenles. 

0 Sr. Silveira da Motta :—Ora, desde quo o nobre 
presidonte do consellio da duas razoes para nao ter 
removido os deposilos : a primeira, porque diz que 
o banco Ihe merece muita confianga; eu nesta parte 
aceito a sua resposta e S. Ex.. esla muito mais babi- 
litado do cjue urn represenlanle da nagao para me- 
dir as condigocs de conflanga de um estabelecimento 
bancario. 

A segunda d uma razao de circunstancia, e que hoje 

seria difficii remover esses deposilos repeminamente, fa- 
ria abalo as transacgoes deste banco, e este abalo podia 
afTectar aos interessados nas suas operagoes. Estou certo 
que, se de chofre o governo disscsse hoje ao Banco Maua: 
■ Ponde para aqui esses 6,000:000^ que yds tendes da 
estrada de ferro •, eile nao os podia pagar. 

O Sr. D. Maxoel:—Nao os punha? Esta cerlo 
disto ? 

O Sr. Silveira da Motta : —Eu digo a V. Ex. a ra- 
zao, e uma razao commercial. 

O Sr. D Manoel:—O governo que Ibe responda, 
que d quem deve responder a isto. 

0 Sr. Silveira da Motta:—Desde que esso banco 
aceita esses deposilos, de certo que nao os acoila para 
te-los cm cofre, e para converle-los em desconlos com 
premio maior do que o deposito; por consequencia, esta 
somma dopositada esta converlida em carleira; ora, a 
carteira dos tancos e liquidavel no momento em quo 
os bancos querem. 

0 Sr. D. Masoel:—Mas, perdoe-me, os deposilos 
uao sao por prazos definidos ? 

0 Sr. Souza Franco :—Da-se isso mcsmo com o Banco 
do Brasil. 

0 Sr. Silveira da Motta: —Nao sao por prazos in- 
defmidos; V. Ex. devc saber que o Banco Maua quando 
aceilou os deposilos de empreslimo da estrada do ferro 
aceitou com um contrato que elle costuma fazer com 
lodes aquelles que deposilao la dinhoiro; o dinheiro, 
segundo a disponibilidade que lem, dove pagar um juro 
maior ou menor; o Banco Maua nao poderia aceilar o 
deposito da estrada do ferro com a cdndigao de enlregar 
totalmenle na occasiao em que fosse exigido ; cosluma-se 
estabelecer que ate quantia de tanto se exigira com 
tanlos dias de aviso. 

0 Sr. D. Manoel:—Esta claro; e o que se faz no 
Banco do Brasil. 

0 Sr. Silveira da Motta:—Agora ponbo de parte 
isto; como disse, seria uma medida importanlissima se o 
governo exigisse de rcpente a remogao do deposito, por- 
que a imporlancia do emprestimo esta hoje reduzida a 
carteira do banco, e uma carteira nao se liquida imme- 
diatamente. 

0 Sr. D. Manoel ; —Nao sei se o governo podia fazer 
essa exigencia repenlina, porque ha um contrato mar- 
cando os prazos em que devem ser entregues esses depo- 
silos. 

0 Sr. Silveira da Motta : —0 banco tem com o go' 
verno o contrato quo tem com todos aquelles que la de- 
posiuXo dinheiro, o e de nao levantar senao com aviso de 
tanlos dias, conforme a quantia pedida; de todos os ban- 
cos esse e o unico contrato que ba. 

Porlanto, Sr. presidente, eu ja fiz a minlta pergunta 
e ja colbi dclla o rcsultado que tinba era vista, que era 
obter do governo uma affirmativa a respeito da condigao 
deste deposito. S. Ex. disse que o banco Ibe inspira toda 
a confianga, e assim me parece, porque alias S. Ex. ja 
teria removido o deposito ; mas cu croio que a 
bora em que a dcsconfianga comcgasse nao seria a 
mais opportuna para se remover um deposito desta im- 
portancia. 

Eu deixo de enlrar em mais alguns pormenores desta 
interpcllagao porque o Sr. presidente do consellio com a 
sua evasiva resposla impoz silencio. a alguns pontos 
de minba demonstragao, fez mais clara a responsabili- 
dade do governo por qualquer evenlo; por isso eu re- 
duzo a isto as minbas observagdes. Cumpri urn dever. 

DISCURSO PR0NDNC1AD0 PELO SR. MINISTRO DO IMPERIO NA 
SESSAO DK 28 DB AGOSTO. 

0 SR. ALMEIDA PEREIRA {minislro do imps- 
rio):—Sr. presidente, e natural que sinta acanbamento 
lendo de dirigir pela primeira vez a palavra nesle ro- 
cinto, onde se acbao tantas illustragOes do paiz : i sd 
confiadona benevolencia do scnado quevenbo hoje cum- 
prir o dever quo me e imposlo pelo cargo que occupo, 
procurando dar aos nobres senadores as oxplicagSes que 
exigem acerca dos negocios que correm pcla reparligao 
quo tenho a honra de dirigir. 

Antes, pordm, de entrar nestas explic&gOes, pego 
permissao ao nobre senador pela provincia do Rio- 
Grande do None para nao acompanba-lo na derrola que 
tragon. S. Ex. confia muito no ligeiro barco em quo 
navega, e por isso p6de sollar todas as velas ao venlo, 
sem temor das ondas, sem receio dos tufOes. Eu, porem, 
nao me acho na mesma posigao, porque o barco em 
que navego precisa ser dirigido com toda a cautela.para 
que uao corra risco, nem seja sujeito aos furores do 
oceano. Um e o symbolo do governo, o outro e o sym- 
bolo da opposigao, e nisto esta a explicagao dos devo- 
ros differenles que sao impostos aos dilTerentes pilolos 
que os dirigera. 

0 nobre senador pcla provincia do Rio-Grande do 
Norle, que encetou o debate acerca do projecto de orga- 
mento sujeito a discussilo, pefgunton qmes as provi- 
dencias que o governo lem tornado a respeito do processo 
eleitoral, e deseja saber se o governo ja dirigiu circulares 
aos seus dolegadosnas provincias, determinando que elles 
se conservem sobranceiros ;i luta quo so torn de abrir 
no fim do anno. Nao & a primeira vez que S. Ex. vai 
ouvir da boca do governo a declaragao franca de que u 
ministerio nao deseja por forma alguma que as auto ■ 
ridades supcrioros c subaltornas intervenhao indebita- 
mente nas eleigoes. Um dos grandes principios do pro- 
gramma do actual ministerio 6 a abstengao da interven- 
gao indevida por parte das autoridades no processo elei- 
toral. 0 governo esta disposto a roprimir toda a vio- 
lencia, toda a fraude, todos os abusos, quer pariao das 
autoridades, quer partao de simples parliculares, porque 
o governo deseja mantcr a liberdade das urnas. 

Mas & precise erilender-se que, quando o governo diz 
que nao quer intervir, nem deseja que as autoridades 
subalternas intervenhao indchilamente nas eleigDes, nao 
tem em vista declarer que niio faz votos para que trium- 
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phem aquellcs quo profcssao as ideas quo o governo con- 
sidera as mais adaptadas para a fehcidade do pau. 

0 Sr. P. Manoel : — Fuzer votosl 
0 Sr. ministro do imrerio ; — Uma doutnna con- 

inria a osla seria antinomic,a com os verdadeiros pnnci- 
nios do systema represenlativo. 0 governo no systerna 
aue nos rego devo representar sempre uma opimao, dove 
ler a seguir um systema, que, considera melhor para 
fazera felicidado do paiz; nao pode por consequencia 
etuzar os liraCos nem doixar do sympalhisar com o 
triumpho dos sous amigos.ncm doixar <le nutrir o do ojo 
do aue aquelies quo pcnsao do accordo com ellevenhao 
I parlamenlo realizar sues ideas. Mas o nobre senador 
finue tambcm convencido do quo o governo por forma 
alntma ba do consenlir que as autondades suPe"or" ® 
suballernas abusera do sua positao pan impor o volo 
que a urna rcjeitc. 

-Ha tambem quom im- 0 Sr. Silveira da Motta: 
ponlia scm scr a autoridade. 

0 Sr., ministro do imperio . —Quanto nos receios 
aue nulro o nobre senador do que o processo eleitoral 
tonha do trazer-nos estc anno as mesmas scenas que -e 
liracntarao em 1830, nada possodizerao nobre senadoi, 
no i n no do futur o sd pdde decidir a vontade da Provt- 
dencia. E' bem possivcl.que em uma cpoca do agilacao 
dos espiritos, como e essa", apparecao faclos quetenhamos 
de lamentar, o que o governo, apezar do todas as suas 
Ss, apLr de toda a ene^-ecomme 

aos sous delegados, nao possa cvltore "„0
e 

sera o nobre senador com o sou espmto illustrado que 
In do fazer carga ao governo de scenas em que elle nao 
em de omar iiarte. Entretanto devo declarar ao nobre 

senador que as rocommendacdes quo o governo tem fetto 
, todos os presidenles de provincta sao no septido de 
raanter em bencficio de uns eoutros,amigo5 e adversanos, 
a liberdade das unias, reprimindo com toda a ener- 
eia rnnlquor violencia, qualquer fraude, qualquer 
abuso quo porvenlura se pretenda commetter. lor 

se lado creio quo tenho satisfeito a pcrgunla que me 
dirigiu o nobre senador quando hontem fallou. 

Porcnntott-me ainda S, Ex. por que nao vinhacon- 
sjnnada no actual projecto de orcamcnto a verba nece,- 
sarra para as despczas da nova sccretana de eslado. 

0 Sr B. MaNOEl ; — Quern perguntou fol 0 nobre 
senador"pola provincta dc Minas-Geraes, o Sr. Vascon- 
cellos, mas 6 o mesmo. 

0 Sr. ministro do impebio ; — Enlao cqutvoquei-me. 
0 nobre senador pola provincia de Minas-Geraes de- 

soia saber a razao por que o governo nao procura inclutr 
desde ia na pvoposta de lei do orcamenlo a despeza que se 
tem do fazer com a nova secretam de eslado. Esta per- 
guuta torn uma rosposta simples. Sc o nobre senajpola 
provincia de Minas-Geraes ttvesse cm lembranca a ei 
que foi volada polo corpo logislalivo, havia dr q 
era impoasivel quo o governo desde ja pudesse lal™ 
quaes as dospezas desse novo minisleno, quando atnaa 
'pao se acha organisada a respe'etiva secretana, quando 
o rculainento ainda nao esta feilo, quando ainda nao se 
sabom <luaos siio as matcrias dc outros minislerxos quo 
teem de passar para aquulla nova rcparticao. E _como so 
ha do fazer o calculo sobre bases quo ainda nao cxis- 
cm? E bavcra inconvcnicnlc em quo o governo, cora- 

letentemcnto autorisado pelo corpo legislativo, faCa 
cssas despczas com os creditos votados 
nistcrios? Se o que sc tern oponas dc fazer d.Jacar 

verbas do despczas deuns ministerios para outros, nao 
vcjo que baja nisso inconvenicntc algum. 

Mas S Ex pareceu envolver na sua pergunta uma 
censura io governo ; S. Ex. notou que.tendo o ministe- 
rio reconhecido urgente a necessidade da ereacao . dessa 
nova secretaria, niio procurasse desde logo orgamsa-la. 
torn ndo is providencias para que ella esttvesse ja func- 
cionando. Mas nesta parte S Ex. fot tnjus o. Nao ha 
muilos dias que foi decretada essa lei pelo poder eg^la- 
tivo • nesse espaco nao era posstvel que o mmisteno 
tivesse tempo para organisar a nova secretana, para 
monta-la devidamenle e faze-la funcctonar. 

Sr. presidente, no meu relatorio, tratando desse novo 
ministerio, reconheci que sua ereacao era necessaria^e 
muilo convcnienie, acompanbando neste ponlo a opimao 
do meu illustrado antecessor e do gabinete de 12 de de- 
zembro. A proposito nolou-so que, tendo estado o minis- 
terio do imperio conliado a homens idosos, nenhtim e 
les se tivesse ainda lembrado da necessidade de sua di- 
visao. 

O Sr. B. Ma mo;: I.: — Eu nao disse isso,^ se V. Ex. so 
refcre a mim; eu nao disse que esses ministros do im- 
nerio nao linhao reconhecido a necessidade da ereacao 
de uma nova secretaria; disse que tinliao desempenbado 
satisfactoriamente os deveres de ministros, apezar do im- 
menso trabalho. 

0 Sr ministro do imperio : — Nao duVido, creio 
mesmo que todos os meus anlecessores desempenharao 
satisfactoriamente os deveres do seu cargo ; mas o quo 
posso asseverar a V. Ex. 6 que nao ha homem algum, 
por mais illustrado, por mais trabalhador, que possa at- 
tender aos variados e importantes uegocios que eorrem 
pelo ministerio do imperio de modo queosemco pu- 
blico nao soffra. 

0 Sr. D. Manoel : — Isso e outra questao ; ji pas- 
sou a lei, e precise obedecer; nao quero entrar mars 
nessa questao, que ja esta decidida. 

0 Sr. ministro do imperio ; — Como V. Ex. da-se 
por satisfeito, e nao deseja entrar na apreciacao das ra- 
zOes que live para julgar, como o meu illustrado ante- 
cessor, conveniente c necessaria a separacao de algumas 
materias que corroni pela secretaria do imperio, farei 
aqui ponlo, e passarei a outros assumptos. 

0 Sr. B. Manoel : — Nao mo dou por satisfeito, mas 
nao quero entrar na questao. 

0 Sr. ministro do imperio: — Fallou ainda o nobre 
senador pelo Rio-Grande do Norte acerca da instruccao 
publioa, e disse que o collegio de Pedro II era uma bella inslituicao que honrava ao seu fundador. , 

Concordo com S. Ex. em que o collegio de Pedro U 
e uma bella inslituicao que tempi apresenlado muilo 
■bons resultados, sem quo lodavia queira com isto dtzer 
que elle nao necessita de alguma modificacao, para que 
possa produzir melhores resultados. 

0 Sr B Manoel :—Enlao estamos concordes ; cba- 
mei so 'a attencao dc V. Ex. sobre esta reforma, rnas 
nao disse quo niio prestava para nada. 

0 Sr. ministro do imperio; — Faco dos Pr#ss°^ 
do collegio dc Pedro II o Jnesmo jutzo quo fez o nobie 
senador. 

0 Sr. D. Manoel : — Esla ouvindo Sr. Silveira da 
Motta ? 

0 Sr. Silveira da Motta ; — ^em fullel nelles. 
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0 Sn. jiixistro do imperio : — Sao todos muito ha- 
Lilitados, e nao e por certo  

0 Sr. D. iManoel ; — Que diz a isto, Sr. Silyeira da 
Mctta ? 

0 Sr. Silveiba da Motta : — Ja disse que nao fallex 
nelles. 

0 Sr. mixistro do imperio:—... necessaria a roforma 
do pessoal para que este collegio preste os melhores resul- 
tados. 

0 Sr. D. Maxoel : — Apoiado. 
0 Sr. mixistro do imperio: — 0 nobre senadorpelo 

Rio-Grande do Norte, fallando sobre o edilicioem quo 
funcciona essecollegio, tocou justamente em um dospon- 
tos a que o governo ja tinha prcstado a sua attencao. 

0 Sit. D. Maxoel: —V. Ex. falla do internato ? 

0 Sr. mixistro do imperio: — Sim, senhor. 0 go- 
verno, considerando que o ediiicio do intornato do colle- 
gio de Pedro II nao it sufflciente para accommodar, nao 
sd os alumnos que la se achao, como muitos outros que 
desejao entrar, e que nao teem sido admiltidos por falta 
de espafo, procurou,seryindo-se de umaautorisagao dada 
pelo poder legislalivo, mandar desapropriar a casa em 
que seacha esse collegio, para poder fazer os reparos pre- 
cisos e estender a edificacao ; mas a desapropriacao nao 
se tornou necessana, porque os proprietarios do ediiicio 
prestao-se a entrar em ajusles com o governo ; e jache- 
garao mesmo a declarar o preco por que desejavao vender 
o ediiicio. Antorisei o Sr. inspector dainstrucgao publica 
paraenlender-secom os proprietarios; e,se nao effecluou- 
se ainda a compra, foi por haver litigio acerca dessa pro- 
priedade. Tornou-se preciso tratar com ambos os lili- 
gantes, e estabelecer um ajuste, tie modo que a venda 
fosse effectnada por aquelle a quem o poder competente 
adjudicasse a propriedade, ambos eoncord.irao nisto, e 
ainda hoje ditigi-me ao meu illustre collega o Sr. mi- 
nistro da fazenda, pedindo-lhe que autorisasse ao pro- 
cnrador fiscal do thesouro para entender-se com os pro- 
prielarios, e passar-se a competente escriptura. 

Outro ponlo em que tocou o nobre senador pelo Rio- 
Grande do Norte foi a necessidade de modificar o regu- 
laraenlo de 4 de outubro de 1857. Concordo tambem com 
S. Ex. nesse ponto. Um dos grandes defeilos do ensino 
do collegio de Pedro II e justamente aquelle que foiapon- 
ladopelo nobre senador. 

Nao e possivel conceder-se que uma criar.fa ainda em 
tenra idade possa aprender tantas materias. 

0 Sn. Silveira da Motta: — Aprender trezo mate- 
rias cm um anno. Isto so serve para fazer pedanles. 

0 Sr. D. Maxoel>— Quanlasf 
0 Sr. Silveira da Motta : — TreZe. 
0 Sr. D. Maxoel: — Obt meu Reus, que erro! Sao 

seis materias, Sr. senador. 
0 Sr. presidexte : — Atlengao! 
0 Sr. D. Maxoel : — Deixo dizer isto, que i neces- 

sario. 
0 Sr. Silveira da Motta : — Veja V. Ex. qnantas | 

materias aprende uma criarca no 6° anno. 
0 Sr. D. Maxoel; Failo do 1° anno. ; 

0 Sr. Silveira da Motta ; — E en nao fallo do 1°; 
digo que ba annos emque e preciso estudar doze on treze I 
piaterias. ! 

0 Sr. D. Maxoel : — Em nenhum. Faz-me o favor 
de mandar o reguiamento do 4 de outubro de 1857 ? 

i 0 Sr. tbesidente : — Attencao! 
0 Sr. D. Maxoel: — Deixe-meV. Ex. roctificar este 

[ aparte. 
0 Sr. mixistro do imperio:—0 defeilo do collegio 

consiste na ma dislribuicao das materias. 
0 Sr. Silveira da Motta : — E' uma instruccao que 

prepara pedanles. 
0 Sr. presidexte: — Peco aos nobrcs senadores que 

nao inlerrompao ao orador. 
0 Sr. mixistro do imperio: — Este defeilo apontado 

pelo nobre senador tern sido ja reconhccido pelo governo, 
c o foi pelo illustrado inspector geral da instruccao pu- 
blica da curte. 0 governo, lendo ouvido a seccao do con- 
selbo de estado, julgou-se autorisado para reformar esse 
reguiamento na pane em que nao interessa a despeza 
nem a receita do estabelecimcnto; e temja preparado al- 
gum trabalho nesse sentido. So ha mais tempo nao tern 
procurado modificar o reguiamento 6 porque esla me- 
dida nao podia ter applicacao este anno; rnas pdde d 
nobre senador flcar certo de que quando o anno lectivo 
fuluro comecar naquelle estabelecimento estariio corri- 
gidos os defeitos queapresenla o reguiamento de 1857. 

0 Sr. D. Maxoel: —Muito bem. 
0 Sr. Silveira da Motta ; — Ha de ficar contente. 
0 Sr. mixistro do imperio:— Fallou ainda S. Ex. 

acerca do mao estado do correio. 
Com effeito muita ccnsura leni dirigido a imprensa ao 

correio na curte e nas provincias; mas S. Ex. sabe per- 
feilaraente a difliculdade que ha do manter-se conve- 
nienlemente o correio em um paiz onde a populacao se 
acha disseminada e faltao as hoas vias de coramunica- 
cao, onde os salaries que so pagao aos emprogados sao 
tao modicos que e impossivel exigir de homens que re- 
cebem diarianiente 400, 500 e 600 rs. pouco mais on 
menos um servico regular e bem foito. Todavia, posto 
que o governo reconheca que o estado dos correios no 
imperio nao eo melhor, quo ha muilas censuras dirigi- 
das pela imprensa que merecem toda a attencao, devo 
comludo declarar que em grande parte ossas censuras 
feitas pela imprensa sao deslituidas de fundamento, se- 
gundo as informacoes que mo tem prestado o chefe dessa 
repartitao. Em geral as censuras que teem rccahido sobre 
o correio da cbrte versao sobre a entrega de carlas tar- 
diamente, ou a individuos diversos, ou em casas diffe- 
rentes. 

Mas como evitar esse inconveniente, quando muilas 
vezes os proprios parliculares sao aquellos que concor- 
rem para isso? Quantas vezes a carla nao eontregue pelo 
carteiro a um individuo que, levado por rnesquinbo in- 
teresse, niio a da como recebida '? 

Muitas dessas censuras quo apparecom na imprensa 
sao, pois, deslituidas do fundamento. Ha algumas sobre 
quo o governo tem cbamado a atlenciio do cbefe daquella 
rcparlicao, algumas mesmo que ja se teem eviiado.espe- 
cialmento depois da nomeacao do actual administradofl 

0 servico desta repartMo 6 mal pago; os cstafetas re- 
cebom, como ja ponderei, um salario muito rnesquinbo, 
e nao se pdde por certo exigir de bomens tao modica- 
menle retnbuidos um servico muito mais regular do quo 
aquelle quo fazem. 

Um dos grandes inconvenientes, on dos grandes de- 
feitos que se notao ra reparlicao do correio da cbrte, es- 
pecialmcntc, d a falla de cdificio apropriado. 
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Mnitas vczes as malas sao abertas em um pequeno 
-pateo, porquo a casa do corrcio nao e sufficiente para 
conter os immensos macos de cartas e de jornaes que 
chegao, especialmente quando a entrada dos paquetes 
da Kuropa coincide com a dos do norte e sul do impe- 
rio. Aquillo que era possivel fazer-se o governo tem 
feito; ja autonsei o director daquella reparlicao a pro- 
curar uma casa mais apropriada, e eslou cerlo do que 
com um edificio de melhores accommodacoes muitos abu- 
ses ou muitos inconvenientes terao de desappareccr. X5o 
e facil fazer-se convenientomenle a separatao das carlas 
e dos iomaes em um cdiiicio pequeno; e enlao muitas 
vezes acontece haver alguma demora, porque umas car- 
tas confundem-se com outras: nao 6 possivel evitar-se 
•esse inconyeniente scm que o edificio oflereca as pro- 
porcOes necessarias. 0 governo, convencido desta neces- 
sidadc, procure romedia-)a, e creio que com a providencia 
..tomada o servigo mclhorara. 

Felizmenta duranto o tempo em que tenho estado no 
ministerio nao tem chegado ao conhecimento do governo 
facto algum que denote abuso praticado por empregados 
do correio, procurando violar o segredo das cartas ou 
subtrahir qualquer objecto que ellas porventura conti- 
vessem. 

Um facto que se deu a este respeito na administragao 
do correio da curtc foi punido, e nao aconteceu durante a 
minba administracao. 

Perguntou-me ainda S. Ex. qual a rainha opinia0 

acerca da applicacao do producto das loterias para a 
construccao de um theatro lyrico ao palacio que se tem 
de fazer para o imperador. 

f) Sr. D, Manoei. : —Eu propuz. 

,0 Sr. uiNiSTKO no imperio: — Lembrou esta idfia. 

Sobro isto S. Ex. perguntou ainda qua! e o producto 
destas loterias recolhtdo ao thosouro. Prestarei a S. Ex. 
as informacdes que me forao ministradas. Teom-se extra- 
hido penso que 25 loterias para a construccao do theatro 
lyrico ; tenho aqui as informacOes, mas nao as eneontro 
agora. 

0 Sn. D. Manoel ; —Sim, senhor. 
0 Sn. MtmsTno no imperio : — Este producto anda 

ejn cerca do 2l7:000Kt mas quasi todo elle tem sido 
applicado a compra das casas que occupao o espaco esco- 
Ihido para a construccao do theatro lyrico. 0 ministerio 
de 13 dedezerabro mandou suslar a extraccao dessas lote- 
rias, o o mesmo torn feito o ministeiio actual. As loterias 
cxtrahidas forao durante os ministerios anleriores, e o 
sen producto foi despendido, como ja disse, na compra 
de casas, algumas das quaes estao hoje occupadas pela 
reparticao das ohras puhlicas. Nao resta no thesouro do 
producto destas loterias senao cerca de 20:000^. 

Emitlindo a minha opiniao acerca da applicajao do 
producto destas loterias, diria com franqueza ao nohre 
senador que nao me parece conveniente que tenha- 
mos de conslruir um palacio imperial com o producto 
Ca loterias. DC-se qualquer oulra applicacao ao producto 
das ja exlrahidas, mas procure-se fazer a despeza da 
construccao do um palacio com oulros recursos que nao 
03 do jogo das loterias. 

O Sr. D. Manoel : — Enlao V. Ex. nao approva o 
jogo? 

O Sr. minisiro do imperio; —NSo, senhor. 

O Sr. D. Manoel: — Mao foi que este anno nao co- 
mccasseraos a dar provas disso. 

O Sr. ministro do imperio:—Acerca do orcamento 
sujeilo a discussao paroco-mo que o nohre senador pela 
provincia do Rio-Grande do Norto nao exigiu outras 
informagSes. Dos apontamentos que tomei vcjo que 
S. Ex. "nao chamou a altencao do governo para outros 
pontos. 

O Sr. D. Manuel; —Nao live tempo, 
O Sr. ministro do imperio : —Fallou, e verdade, 

S. Ex, sobreontros objectos, mas ja pedi licenga no co- 
meco do meu discurso para nao arriscar-me nesses mares 
em que navegou. 

O Sr. D. Mamoel; — Sao honancosos; podia sem 
susto navegar por elles como eu navoguei. 

O Sr. ministro no imperio; — O nohre senador pela 
provincia de Minas-Geraes, que occupou era segundo lo- 
gar a tribuna, admirou-se de que no orcamento do mi- 
nisterio do imperio se livesse feito simplesmeme a reduc- 
cao de 000$, supprimindo-se o logar de ajudante de 
porteiro do gabinete imperial. Esta reduccao nao teve 
logar; sendo o ordenado doporteirolo gabinete imperial 
muito modico, a commissao de fazenda da camara dos 
deputados, de accordo comigo, entendeu que se do- 
via augmentar esse ordenado supprimindo-se o logar de 
ajudante do porteiro : houve, pois, suppressao de uma 
verha e augmento igual na outra. 

Se S. Ex. tivesse com cautela examinado o orcamento 
do imperio liavia de ver que algumas reduccoes se fi- 
zerao, e nao pequenas; S. Ex. havia de ver que s6 nas 
terras puhlicas tez-so uma reduccao do cento e tantos con- 
tos; que a commissao de orcamento da camara dos de- 
putados, de accordo com o governo, reduziu 50:000$ 
na verha de despeza com a commissao scienliflca. Mas, 
disseS. Ex. : • Oministerio do imperio oxige grandes dis- 
pendios; nao attende as circumstancias difficeis em que 
se acha o paiz, e, em vez de reduzir as verhas do seu or- 
camento, procurou augmenta-las. » E' facil, senhores, 
enunciar estas proposiciies vagas sem descer as demon - 
stragoes, sem procurer examinar quaes as verhas em que 
se podiao fazer estas reduccoes, quaes os culpados destas 
despezas, se os actuaes ministros ou se os seus anteces- 
sores. Ha com effeito despezas exigidas em maior esoala 
na proposta actual do que na proposta do anno passado, 
e do que na dos annos anleriores; mas porventura po- 
dera escapar a illustracao dos nohres senadores que fal- 
larao hontem e do quo fallou hoje a necessidade de tal 
augmento? A verha consignada para garantia de juros 
as estradas de ferro nao <5 uma despeza que augmenta 
todos os annos, e pola qual o ministerio actual nao 6 res- 
ponsavel? {Apoiados.) A verha destinada paia subven- 
Cao as companliias de vapores nao e uma verha que se 
tem augmenlado, e que augmentou-se ainda este anno 
em 108:000$, mesmo porque o ministerio actual aceitou 
o legado que Ihe tinha dcixado  

0 Sr. presidente doconselho: — Apoiado. 

0 Sr. ministro do imperio: —  o ministerio da 3 
de maio com o augmento das viagens da navegacao a va- 
por pelo Amazonas ? 

O Sr. visconde de Abaete; — Apoiado. 

O Sr. ministro do imperio; — Quaos as verbasde Jes- 
11 
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pezas novas creadaspelo actual ministerio? Eu declaro 
solemnemente qne pela minha parto nao augmentei uma 
so verba do despeza proposta, senao a de 150:0003 para 
a construcgao do um palacio para o imperador. 

Ha augmentos em outras verbas, pequenos augmentos, 
como na verba para a compra de semcnles como auxilio 
a agriculUira,que naspropostas anteriores erade 4:0003, 
e que eu, de accordo com a commissao da camara dos 
deputados, elevei a 20:0003. Mas este augmento 
de 10:0003 para um dm semolhante nao e justificado, 
nao e reconhecido pelos proprios nobres senadores 1 
Quando se trata de auxiliar a lavoura, quandosediz que 
4 necessario dar-lhe alento, porcerto nao e o augmento 
do 16:0003 em bencficio da lavoura que ira pesar ao 
estado. Onde deu-se mais augmento de despeza? Creio 
que 6'00 '3 para o estabelccimento dos suvdos-mudos. 

O Sn. D. Manoel;—Isto podia-se angmentar, por- 
que o numero vai crescendo, como disse o Sr. Souza 
Franco. 

O Sn. ministro do impeiuo ;— Direi ao nobre sena- 
dor que a juslificagao desta verba esta no relatorio do 
illuslrado director daquelte estabelccimento, oSr. conse- 
llieiro marquez de Olinda. 

Onde mais existem argumentos de despeza que nao 
devao ter logar ? quaes as verbas que os nobres senado- 
res entendem que devem ser reduzidas ? Todas as verbas 
do orgamento do imperio esistiao antes deeu ter a honra 
de dirigir esta reparligao. 

O Sr. presidente do conselho: — Ilauma que nun- 
ca figurou no orgamento. 

O Sr. ministro no imperio : —Ha uma, como disse o 
meu nobre collega, que nunca figurou na proposta do or- 
gamento, e e a verba de soccorros publicos. Todosos mi- 
nis terios anteriores abrirao credilos extraordinarios, por- 
que mais ou menos todos os annos se fazem despezas com 
soccorros publicos, e para que eu, ou meu successor, nao 
seja obrigadoa abrir creditos extraordinarios quando nao 
ha alguemquonao reconhecaanecessidade desta despeza, 
eu a inclui na minha proposta. 

Eis os augmentos que apparecem ; todos teem justifi- 
cagao. Sc, porem, os nobres senadores deduzirem a 
verba do 108:0003 quo aceresceu na minha proposta 
para subvengao da companhia do navegagao por vapor 
no rio Amazonas; se deduzirem 167:0003 provenicntes 
da extincgao quose fezde diversas diligencias dependen- 
tosda repartigaogeraldas terras pnblicas em aigumas pro- 
vincias, e da reducgao dos outros servigos; sc examinarem 
ainda que muitas gratiScagoes forao cortadas pelo mi- 
nisterio do imperio: hao de reconhecer que forao injus- 
tos, querendo censura# o gabinete actual por ter au- 
gmentado as despezas, por ter excedido aquella qne sens 
antecessores tinhao feito. 

Todos esses augmentos quo apparecem, a excepgao dos 
que eu noloi, sao justilicados por lets anteriores. A sub- 
vengao a companhia do Amazonas era um legado do 
gabinete de 4 de maio, qne o ministerio actual nao po- 
dia de forma alguma deixar de aceilar ; era um contrato, 
senao concluido e escripto no livro compelente, ao me- 
nos lirmado por uma promessa formal feitapelo distincto 
e honrado presidente do conselho do gabinete de 4 do 
maio. Esse contrato naose tinha effectuado, porque de- 
pendia dos ajustes que se tinhao do fazer como governo 
do Peril; concluidos, pordm, esses ajustes, o governo do 

Brasil nao podia, em vista do promessa lao solemne feita 
pelo meu antecessor, deixar de aceitar o contrato a quo 
me reliro. 

Eu mo admirei, pois, Sr. presidente, de ouvir, espe- 
cialmcnte ao nobre senadorpela provinciado Para, dizer 
que nas circumslancias difliceis cm que sc acha o paia 
o ministerio actual vcm exigir augmento de impostos, 
elevando ao mesmo tempo as despezas. 

Estas proposigoes geraes sao mmto sonoras, mas, quan- 
do se desco ao sou exame, v6-so que nao teem o menor 
fundamento. ■ As rendas decrescora e a despeza au- 
gmcnta, disse o nobre sonador, e no entanlo o ministerio, 
que deveria seguir o systema do rcdnzir a despeza para 
eqnilibra-la com a receita, em vez de o fazer eleva a des- 
peza e procura angmentar a rcceita creando novos im- 
postos." Para que possamos chegar a essa reducgSo de 
despeza de que falla o nobre senador e necessario que 
S. Ex. nos demonstre que em taes e laes verbas pdde-sa 
fazer esteou aquelle cdrte, pdde-se fazer esta ou aquella 
modilicagao. Quando S.Ex.nosdemonstrar que taes e taes 
verbas podem ser supprimidas, que taes outras podera ser 
reduzidas, quando S. Ex. convencer-nos do que e isso 
possivel, eu serci o primeiro a acompanha-lo, porque 
tambem sou da escok que quer antes reduzir as despezas 
inuteisdoque crear novos impostos. 

Tenho, Sr. presidente, explicado de alguma forma quo 
nao ha motivo justo para as censuras que parocem resal- 
tar das palavras dos nobres senadores acerca das despezas 
do ministerio do imperio. 

O nobre senador pela provincia de Minas-Geraes per- 
guntou-me como ia o passeio publico, e disse que era 
lamentavel o sen estado. Nao ha muitos dias que fui por 
mim mesmo examina-lo, e confesso que o achei em um 
estado dcploravel. Mas o quo nao 6 exacto e que com g 
passeio publico se fagao as despezas que imaginou o no- 
bre senador. As despezas quo so fazem com o passeio 
publico sao nimiamente modicas; 6 impossivel que com 
uma verba lao pequena o governo possa fazer alguma 
cousa. Teraos alii um adminislrador, liomem alias illus- 
trado, naturalista distincto, que venceapenas a gratifica- 
gao de IS per dia 1 Sem meios, o governo nao pdde por 
ceito fazer o milagre de p6r as cousas no estado em que 
ellas devem estar. Reconbego quo 4 necessario providen- 
ciar a esse respeilo, e tenho ja em minha mao um pro- 
jocto apresentado por um hemem especial nestamateria ; 
projecto que, sendo exeeutado, mudara inteiramente o, 
estado do passeio publico. Em uma cidade como esta, 
onde o povo nao tem distracgoes, e uma necessidade um 
passeio publico collocado no centre da cidade como aquelle 
se acba. (Apoiados). 

Quantoaeleigao do um senador pela provincia do Minas- 
Geraes, o meu nobre collega presidente do conselho ja 
rcsponden em aparto quo o governo nella nao in- 
lervinba. 

Porguntou mais S. Ex. se o governo tinha feito cha- 
pas para as proximas eleigoes de deputados. Ainda a 
este ponto respondeuo meu nobre collega,o Sr. president® 
do conselho, asseverando a S. Ex. qne o governo nat 
tinha feito chapa alguma. 

Porguntou tambem o nobre senador qual era o estado 
do Instituto Commercial da Curte, Sinlo dizer a S. Ex. 
que nesta instituigao falharao completamente as previs- 
soes quo tcve o seu reorganisador; nao apresenta resul- 
tado neuhum vuntajoso; faz-se com elle uma despeza, 
como disso o nobre senador, de cerca de 14:0003' 6 n50 & 
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/reauenlada senao por dous alumnos. 0 nolire senador 
pela provincia de Goyaz deu ao governo acerca desse es- 
labelecimento uma informacao muito circumstanciada, em 
vista da qual procuro formular um regulamento dando- 
Ihe nova organisacao, e espero que dentro de pouco tempo 
possa levar a elfeito a refoima daquella instituicao, que, 
organisada como esta, nao pdde prodnzir vantagem 
alguma. 

0 Sr. Silveiiu da Motta : — Como esta 6 um 
escandalo. 

0 Sr. ministro do imperio : — Mas creio que nao e 
por certobem cabida qualquer censura ao ministeno por 
esse estado laraenlavel. 

0 Sr. Silveiha da Motta :—V. Ex. ja declarou quo 
quer reformar. 

O Sr. ministro do imperio : - 0 grande defeilo da 
instituitao esta na sua organisacao, d isto que so prooura 
remediar ; e, como a reforma nao ha de trazer augmento 
de despezl, 'como tem de entender simplesmente com o 
ensino, o governo julga-se autonsado a faze-lae tem da 
effectua-la brevemente, como ja declarei. , . 

Sr. presidente, penso ter satisfeito todas as exigencias 
feitas pelos nobres senadores acerca de diversos objectos 
relatives aoministerio do imperio, e por isso you con- 
cluir. Mas antes de faze-lo permitta Y. Ex. que eu agra- 
deca a maneira benevola com que se dignarao de tra- 
tar-me os nobres senadores que occuparao a tnbuna. 

Fl.M DO APPEiNDlCE 

Typ. do Correio Mercantii., rua da Quitanda n. 55 
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