
ANNAES DO SENADO
DO

IIIPE110 no .BRASIL
PRIMEIRO ANNO DA 12a LEGISLATURA

SESSÃO DE 1866.

DI'< :I,. '" :lo DI'< "'BRIL DÊ :l8g<l~

VOLUME IV.

RIO DE JANEIRO

'ryp. rio CORREIO ~IERCA~Tll de 1\1. Barreto, Mel\~es Campos, Q Comp., rua da Quitanda n. ~~





CAMARA DOS SENADORES. 
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E&I O I· DE AURIL DE 1861. 
l'RESIDENCIA DO SR. VISCONDB DE ABAETE'. 

SU!lDIAlIIO.-Exp~dientc.--:;-Ordl!m do dia.-Orçamento. EmQn
das do Sr. DIaS de Carvalho. A pprovacão das mesmas, 
ficando eHas dependentes de ultima di"cussão.-IUatricula 
do estudantes.-Readmissão á praca de aspirante á guar
da-marinha ao alumno paisano Mallôel Alvares dos Santos. 
Requerimento do Sr. lUuritiba pedindo esclarecimentos ao 
governo sobro o negocio. Allprovacào do dito retIuerimen
to.-I'arecer.es de commissôes.-I'reteucào dos omciaes do 
exercito e armada. Observacões dos 5'1'8. Dantas e barão 
de .Muritiba.-Instruccão publica. l'arecer da respectiva 
comm!ssão sobre· a l'e'~reS{lntaçào da a~8embléa provincial 
(Ie Almas-Gerae!! pedindo a cl'eacã.o de um ·coilsc1ho do 
exames. na capital· daprovineia. Àpprovaçao do parecer. 
-~Iatl'lcula de estudantes.-Exames de preparatorios. 
Emenda do Sr. Nabuco. Discursos dos Srs. marquez de 
Olinda, Nabuco e Silveira da l\10tta.-~lembr08 militares 
do conselho naval. Passagem do neg-ocio para a 2" dis
C!lssão. - Bancos de crcdito mutuo. Passage/Il para a 2& 
(hscussàO. 

Foi lida e approvada a acta da sessão antecedeute. 
O SR. 1· SECRETAIIIO deu conta do seguinte: 

EXPEDIBNTE. 

Um omcio do ministerio do imporio de 30 do corrente, 
ac[)mpanhando os do presidente de Pernambuco, de 16 e 17, 
com as cópias das actas dos collegios eleitoraes das villas da 
Doa-Vista e Bonito, e hem assim de diversas mesas paro
chias, na ultima cleicão para UI11 senador por aquella pro-
vincia. • 

A' commissão de constituição. 
Um omcio do 1· secretario da camara dos deputados de 31 

de março, acompanhando a proposta do governo fixando a 
força naval pam o anno fina.nceiro de 186!-186õ. 

« Augustos o dignissimos senhores representantes tia naç,io. 
- De ordem. de Sua Magestadc o fmperaúor, venho apresen
tar-vos, na conformidade da lei, a proposta fixando a forca 
naval para o anno financeiro de 186i-1865. • 

« PROPOSTA. 

« Art. I." A força naval para o anno financeiro de 186~-
1865, constará: 

" « § 1." Dos officiacs úa annada e das demais classes quo 
for preciso embat'car, conforme as lotações dos navios e es· 
tado maior das divisões navaes. 

" § 2.· Em circumstancias ordinarins de 3,000 pracas do 
marinhagem e de prel dos corpos de marinha,embarearlas em 
navios armados o trausportos, e de 5,000 em circumstaneias 
extraordinarias. 

A's 11 horas menos 5 minutos da manhã, achando-se pre
sentes 08 Srs. visconde de Almeté, l\fafra, Teixeira de Souza, 
~.end.esdo~ Snntos, Ferreira Penna, ~)aula Pessoa, Pompeu, 
hIIDIOO, VIsconde de Uruguay, Almmda 6 AlbuquertIue, vis· 
conde de ·Sapucahy, barão de lUuritiba, l)imenta DlIeno, Cu
nha Vasconcellos, Araujo lliLcil'o, l)aranhos, Souza llamos, 
D. l\lanoel, visconde de Suassuna, Oltoni, 1'1Iula Almeida, 
Dantas, Candido Daptista, SOuza c l'tlcllo, IJiniz, barão de 
A~toniDa, Vieim da Silva, viscolHle da Boa-Vista, Zaeharias, « § 3.· Do corpo de imperiaes marinheiros, das cOlllpa·· 
~taS de Carvalho, Nabuco e HlnI'tluez de Caxias, o Sr. pre- naias de aprendizes marinheil'os,creadas pelas lei:; anteriores, 
sldcnte abrIU fi sessão. do batalhão naval e do corpo de imlJCI'iaes marinheiros da 

Co~parecêrão logo (Jepois os Srs. Souza Franco, marquez provinda de IUalto-(irosso, continuando a nutorisa~ão para 
(1~ O1.lOd~, lJ~rão de I'irapama, marquez de Abranles, Si- eleva-los ao Hell estado completo. 
nnr~~u,! ~!IVCll'a da l\loUa ~ ~ohim. , _ " Art 2. o A forca aeima mencionada será jlreenchida pelos 
, I dl!'lraO co!." causa pa~'hclpada os Srs. hrr~z, harao de meios autorisados' no art. 40 da lei n. 613 de 21 de (lltoslo 

tOlcgl)le, barao (le. l\1aI'OIm, barão de Qllaralln, barão de d \ 18"1 b 
S. Lourenco, Cal\(hdo norges, Euscbio Souza Queiroz Dias c .,. 
V.ieira, Viânlla, }lcl'naIltl~s Torres, Jll~rqucz Ite ltanlHlem, «. Art. 3.0 Picão rcyogadas todas as dL;posi~:i'i('s em COf/-
\18COI\(lo de llahorahy, vI8conde Ite ,Jclluitillhonha e visconde I tral'lo. • 
d~ Jbrangllfipe; c ~€IH pal'lieijlllciío (h' Srs. el1l'lIl'iro de «I'.alario do ll.io di) ".an.l'il'n, rm :; d" j,U\ciru ti" I";í:~ -
LllIl{1(l' (J l'oll~el'a 10"l/ui;ll l1oyrrwil[fo de L()iJil!i': 



~t~~.\1 I EM I n lJ.l~ ABliIt m, liífji 

,t hl'''il/ll(J\~ (eda. e "/1/lIl)/'(/I!il,1 Jlr:/rt ((lI!l(tm I,los r/tJilltados 
,) llnJPÔ,Y!(f do )lodcr ,C:);(!CI/,I!ll(~ ,11166 f~~'!f IH fOlf!!s de m~r 
jllUq o un/lO f1lWTlfC~rO de 11-l/)'l-1S6;,. 
I( Arl. a". (additivo,) O" voluntarios c recrutados potlC\~ã.o 

eximir-se do scrvilJ; mil,itar, 011 por sllrlstitui0ão !l~ ind,lVl
cluos que tcnh;10 a itlollCII!ado pr(lcisa para o mesmo serviço, 
IJll mediante a quantia de 6()0.~. com ~ant() q\.le o (~ÇãO deu
tI'O dos [Jrillloilo~ "llis melOS a C()n~a\, da praça. 

« Arl. ~() (additivo,) Os aproll~I'~oSI\larlllheirqs "u~ pas9a·· 
rem il "rlllllCtos conforllW o~ actuaes regulalJlellto~ tio go
"'lmlO, "scnlo c~nsiderados tlcsde logo praç'is vol.untadas, 
lJa ra gozarem de todos os favorcs a ostas concedidas, ex
(:epto o do premio (lecuniario. 

« Ar!. 12 (arlflitivo), (J,; olliciacs Iluc, r:rJllI,llldo IIICIIIIS do 
ao alll106 de serviço, relluererelll rdórma, c provarem achar

~~'e na~ condições llcccssari"s para obtê-Ia, sCl:;lo transferidos 
lIara 11 '2a classe, e nesta se conseryar;\ó pelo eS'pa~o rle um 
,\nno, lindo o (mal S?riíO roformalfos, se por novos exames 5e 
reçonheeer Ill1e ,;ullslstem as causas allegadas. 

(( Ar!. 13 (arlllilivo). S,.10 pernlal,l~ll\es a~ disposições dos 
arts. 1Q. 11 e 1~ dQS presentes lljltlllIvos. 

(, O ilrt. 3." da proposta p.assa a ser H. 
« fuco tia 'camal'a tios dcputados,ell\ 31 do marco tle 186i. 

-Frcl1Icisco José' Furtado, pres'idcüte,~ 1'. Frállco de ,1/
mcida, 1° secrel<trio.-'Pedro Lui.;'Pereira de Souza, 2° se
eretario. " 

A iIDJlr\IIl\~. 
Olltro do Plesmo, secro,tario, eda mesma, data, acompa .. 

« Arl. 5° (alltliLiyo. Os asp,irant~s que fôrem reprovatlos 
em l/lwlqucr das mater\as tio ourso da escohl,dll'mal:inbll!e 
os qllo perderem al~um tios arlll()'~ tio mesmo cunio, em VII',-

tnde do disposto no § 1° do ar!.~tlo rC~lllamell.!O que h~l- PROI'OSI~:ÃO. 
lOU com o decreto n. 2, 163 ~o 1° de maIO de 18,,8, poderao « A assembléa geral decre~a: 

nhàntlo a s·eguinte 

repetirlls·qitas matcrias ou ílnnos cama i1(ulIlnOs externos, " Art, unico.- 'Fica 1ibolido o castigo de pancada de 
o ~er do novo admittidps, ao in\el'llato, s\l obllvcl'em approva- cspad<l ou chib1\ta á~ praça~ yo.luntarias 'e engajadas de ~a. 
cão plena,sendo menores de 18 annos. rinb~l sendo o governo autol'1811110 a rerormar desde Ja o, 
" " Ar!: 6° '(addilivo.) O~ alumnos cxtel.'I,lOS que fôrem. ap- arfo 80 dQs de gue .... a da armada, qetêrminahdo os casos 
prova([o~ no!! tr('s ,umos do curso, tendo feno os respectIvos em que podCl'á ser infligido o lriesmp éilS.tigo a0i? rccrutado;, 
cxer?i~jo8 priltico~, e. d}ulo p~ovas !le bom comporta- e e~tilbelecendo po~ tlcsc?nt~s, rebillXamento~, e outras. penal>. 
IllCIl[O, potlerão ser Ildnuttulos ao serviço da . :lrJ~ada' como semelhantes, 11 sua substItUIção aos voluntunos e engaJatlos ; 
giiai1das-rnarinha, lima vez que salisfação' as conihçõcs esta- revo"adas as dis(losicões em contrario·. Paco ua C1Unam dos 
biJieGilla~ para a admissilo ,fios alumnos illte~nos, e 11.'10 ~e- (It(pu~atlos, e~ ::U de" marçod.e 18Ç.l- {I'ranciséo José Fur
i1bào 1ll1llti de 21 anllos de lthuJe. . fa.dÍJ,pres!deilte.~ Tito Franco de Almeulr:, 10 sccrelaqo.
; .• Ar!. 7° \lldditiYo). Q ~o .. erno é autorisado a crear mais Pedro I-UtZ Perctrade Souia, 20 secretano.» 
ólwls compan liás ~c nrll'ollllizes marinheiros, nas provincias A imprin1ir. ' ... . . 
onde julgar cOli'veniellte. Uma reptesentar;ão docu,mentau,a d~ b~c,harel ~1an,oel.TCl·· 
, "Art. 8- (additivo), Têm llpp!icaç~o aos empregados da xeira Soares ácorca tia elei.cão pnmapa lelta na paroclaa de 
secretaria do conselho naval /lS dispOSições dos arts. 19 e 20, Jacobina.' tia 'provincil1 da náhia, e dà secundaria para a clei-
22 a ao, o 18 a ~H do regulamento (lU o bni.xO\l, c\lm ,o dec.reto cão ultima lle senador por a(luella pro~incia, _ A' cOlllmiss,le 
li, 2,359 de 19 de fevereiro ~le 1859~ s~ndo 'exercH!as pelo ae constituição. -
secretario tio mesmo conselbo as attl}buu:ões conferidas neg" . 

- d ti O SR, 2" SllC8ETAfilO leu o seguinte 8es artigos ao di!'e.ctor g~l:al da secI:c\aria e ~sJa () . 
. ,,·Art. 9" (ad(htlvo). FIca extons,lvb aos olllclfies do c . I'AIIECEII. 

S· de da armada ~ tio de fazllO,d.a o ta.vor relativo a. mon- • O, Sr. senador Eusebio (Ie Queiroz Coutinho Mattoso Ca-
t,e'plo (lua a resoluçao de 1~ de JuJl!O de. 1852, cnn :." U mara, allegantl,o qVe os medicos lhe aconselhão uma viagClil 
,: 'ciaos tia armada nacIOnal e ·llTIpérml e do exfmeto á I<:uropa. pn~a o completo restabelecimento de sua saude, 
COl'pO do arlilharia tle marinba, rJemittidos elos postos a " .. , pode ao senado a indispcnsavel autorisação para esse fim, 
seu, com tanto (Jue tenh~o p,elo menos 10.alUlos d servl~:o. com 08 vencimentos, . 

« Art. 10 (auditivo), Conslllerão-se motivos para r 
o ~oYerno, II passaj!em. dos officiaos da armaria da 1a para <i .A commissào tle constituieiío, a quem foi remettido ore· 
2a classe, além dos mencionados na ja. parto tio ~ 10 do queriménto do Sr. senatlor, áUentlendo ao justo motivo que 
<lrt. ~') do decrelo n. 260 do 1° de tI.ezembro tle 18U, ~ o obriga a privar-nos tle sua cooperação, e respeitan.do os 
seguintes: . precedentes desta casa, é tle parecer que so concetla a licença 

~ § 1.0 Emprego eO'ect,ivo tle l~n~e, professor, opp05it~r e pllditla,' na forma tios estylos e regras estabelecidas a respeito 
adjunto da C5cota tI~ marlllha, fican,do revogaria a. parte ~n,al de ou~ros senhores em igtlaes cirumstancias. Paço do senado, 
do',:!" período rio a.:t. ror. do ~egulamel!to quo bal~o~ çom o em 31t1e mareo de 186~. - Visconde de Sapucahy. - Vis' 
deerelo n. 2,162 do 1° de maIO de 18'1)8; e hem aSSllll o tle COlide do Ururiuay: - Souza Ramos.)) .. .. 
bihliothecllrio, lente e profpssor rla~, aulas do pilotagem e Ficou sobre a Inesa. 
outros, estab(~)eCidog nos arsenaes tle marinha. 

. ti Foi i!walmcnte lido o seguinte « § 2, ° Emprogo por mais de U1~ anno e~ naVIos 8S com- u 

p,anhia~ do 11llvegacão. PAI\ECEfi. 
'~ R a,. o I<;ml'reg"o elf~tivo po~ mais do {,I!fI. anno na, tlir~c- • A commissão de fazenrla examinou os mappa.s tlemonstra-

!;iíO tle hospitó\e~, nQ oDservatol'l? a~trononllCO e no desem- tho~ (la C1úissão e substituiçllo do papel moeda, (Iue for<1.o. 
peúho ~as funcções tio secrctano do conselho naval, salvo trarismittidosao senado por avisos do ministerio da fazenda 
qUilndo for exercido este cargo por qualquer dosmell)bros n. 8 de 5 rio ago~to de 1862 e n. 2 de 11 tle maio do annn 
do me8mo conselho r.a fórma do respectivo regulamento, de passado; e,nada se olfereceudo nesse exame para deliberação. 
ajudante tio encarrdgado d? quartel-generál, tle sécr'etario e do senatlo, ó de parecer que sejilo archlvados os ditos 
ofl1eial da secrotaria do mesmo ·(IUartel-g,en~ral, tio ~omman- mappas, cuj;t tlemonstraçção alcança até 30 deabril do uma. 
dante e oficial das companhias de ~prenrhzes ~rtI6ces dos " Paco do sellado, ein 29 tle marco de 1864. -J. Jl. da. 
ilrseaae5, rio official da ~scola dó). n~arInha, dos llJudantes dilS Silva Paranhos,.,.- l'isconde de Itaborahy. _ Bernardo de 
eapil.-ulias dll portos e rhreetor ou mspector de pharol: _ . Souza Franco. )) 

" ~ 4,.0 Exercicio r;lTectivo d~ ~~preg08 ou ~ommlsso~s Posto e~ dis6ussão, foi approvatlo. 
flue não forem essencl1ll,me!1~o militares, e por lei cGlIlmettl-
(o~ Il Ofillillc~ da armada. " . ORDEM DO DIA. 

" Art. 11 (adrlitivo), O tempo de servIço Illllltar, que os 
ol1klues (la arlll, d 1 e tias c1assc~ 1\nllexas prestarem ~a pro
rÚl-ci!J de Matlo-Gros5o e Amllzollas, e 110 estabeleclll1Cnto 
lI:nal rlo lt~pnra, ~~ri\ computa(lo em 1ll;li~,I~ma quarta parto 
n~r,lll rdormij (l"nlillll.i\lltfo os Illf~,''''~S 01h1'Iac5 a perceber, 
;'hrnnlc e"tc~C'ni(~o, o dobro da~ rt:;~p\T~il'd.i nFlioria3 de 
;.;,·~}:dr!~,n(~ 

Ofi(,:A~!ENTO. 

Submcttidas á vo I.iH;ão , ]lor partes, as emendas olrerrr,ilfas 
pelo SI'. ['ias de CarvalllO ;l p\'oposicào da camara dOi! depu· 
titrlOS, mandando continuar em tigor no ;111110 fillallceiro 
dc lilliJ-lrifiii a Ici rle ~l de "ctellllJm de 11\(j2, for,lo <tI'Pl'O 
vadll:', ticitwlo depelldeuteô de ullíULl dl~cu"jào, 



.. ' --

MATIUelJL1 DI\ ESTUDA.NTES. gras, Ó o IlrOPcl'iG ptder executivo que 11. deve \'ogu~a\:; Il,OÇc 
tanto o mOll<lrcha póde C<IIll'CUel' gl:aças a quem II luze/' Il, 

Entr;il'ãO em la discussão, lJassárãolara 2" .e desta para 3a como cntciHler. 
as 'proposições d,l cam/tril dos deputa os seg~m.tos: . I O SR. D, l\IANo~;< : _ Não. ó ex.aelo illto,. ' ta lI:.ltorisanrlo o governo a mandar admltttr á ma~rIc!l a \ ... 
do '10 arlllo de qualquer das duas faculdades de direit~ do O SR, 'ÍhN:{AS :-:' Emi\to a minha 0l,iniáq; untendo. que. 
illlllcrio o ~studante Francisco Augusto da ,F~nsec~ e S,dvll; não podeIllo~. kgislar so~re gfi,lI;i\~. e, 11 Callar a verdad~, o. 

"o. autorlsaudo o governo a mandar admltltr á. matricula que a commlss!~o d\l,yerlu ,conclu~r era: que requeressem, 
de ~1~;llquer dai! duas raeuhlades do direito do i~pe\,io o es- ao poder e~!,c~~I'(O, Uma ,ulllca.graçadepell~\l de nossa appro-
tudante Zeferino Botelh!J de Andrade, . vação: são as pensões ulllcas que têm de VII' a esta casa, 
I\RlUlIl8SÃ.O DE MAMJ.;~ ALVES DOS SANTOS Á pn.~çA DE A~PIRANTE O SR. D. I\hNOlhl.:- .voi~ o governo pódo dar o habito 00 

. . Á GUARDA-MARINHA. Aviz a um alferes '? 
Seouiu-se a 1a discussão da [ll'oposíCãO da camara, auto- O SR, DANtAS :-J1óde dar' 1\ quem qv,izer; e!!sa lei que 

I'isall~o o governo a readmittir á Ilraça do a~pirante a guarda- exi~te caducou, como outras muitas, à vista da ~onslituiçãÓ. 
IJüiriu~a o all\mnc) paisano I\lanocl Alvares dos Santos. Entendo (Iue não ha tilul~~, nem honras q,ue o Imperador os 

não p0881\ dar 11 IJuem 'JUlzor: pôde dar titulo!! e Honrlls du 
O Sr. bar,ã., «lelllurItUJa~-Sr. presidente, 1I0S papeis desembar;ador ,l quem quizer.; o que não IIÓ~ ,é filz~r 011-

tlqe estão áimexos a este projecto do resoluçãO não ve!ll trar no COI'PQ da magistratura, p!,rque a cOlIstlltução dIZ Ilue 
nenhuma. razilo pela qual se deva razer o favor ql\e deseja o Cará na conformidade da ICI; 1)600 dar patell~es a quem .. 
alcancar O ex-aspiranto· de quo trata a. mesI1\fl re~olução. quizor; o quo Hão póde (, faze-los entrar no corpo d,o exer-
Esse éx-aspiranto diz sórnente ,o segl\inte : (Lê); " . eilq ou da armada, e nem dar-lhes ordenado, porque 1850 de-

f.ort~nlo mio. sabemos o II\ot\VO por que e~te lnd.lvlduo del- pende de uma Qrdenanga. ' 
xou de Ser aswrante, como (lfé\. (Hq. um aparte.) . 

na lei que providencie Il sell!elhanto res~eito; natural- l!;' o. que acabo do dizer, p'éde dar honras miJil.ares, ú 
mente foi este homem despedido da conWl\nhra de !/uardas- verdade, pôdo dar 11 titulo, ~ honras d~ IIOronel a qu~m 
marinha 1)01' não ter satisfeito q alguma das C9ud1ções do quizer.; o qlle não póde é aduuttJr 110 exercito_a pessoa llSSl1Il 
respectivo regulamento, Se '10 menos elle allegas~e qualquer agraciada: ó minha olJinlão que o que ao IllIpCI'ador COI1l
rm;ão, pela qUtil parecessll plausivel a sua f.eadmi~são, e,u pete é avaliar o::) servicos de cada um cidadãO, e com IUluol
nâo duvidaria votar pela resoluçãO; ~as" sem excl.::recl- le diSCernimento (Iue :'i11 requer, discernimellto que deve ter 
mellto algum, porllue Callão todos, como lá tive occaslUo de todo o I)oder no exercício de suas atlribuições, é o unico. 
nolm' londo a petiçl10, vojo-mo na nocossi.dado de, pelo. monos, competente para distribuir as gra!,;as e regular as suas con
pedir il V. Ex, que ,Ildmitta um requenmollto de a~lamonto cessões. 
Ilara que 8e peção IIlfo,rmaçô?s ~o governo a resp~lto desta O ~ir. blV"uo de ;u.urlUbo : _ Sr. presidente., pelli a 

ncão, Eu não desejO 'preJudlCa-la; "!ias neceSSito de s~r palavra para olrerecer á consideracão do meu nobro ,lInigo 
xc arem I) iam poder votat· com cOllhecIÍnento de causa. qUe acaba de "eutar-S6, li! que opiliou contriÍ 1l conClusiío do 

. I íl 6ilPoiado, foi posto CIll discuss110 0 élPprova!:\o o 8,e- parecer, uni;\ unica reflexão : a é IluO o parecer nãó tralé\ 
gulnte' i10 que' o nobre ilo,nador Cal !ou, porque lIão tem por Um quo 

REQUERIMENTO. o poder legislativo cOllc.edil alguma mew) ou graça; tra-
ta-50 sómculo do tempo de serviço, (Jue os officiae8 rios cor

. « Requeiro quo fique adiado o projecto até que o goverI)o pos de saude do exercito e. armada '(Iuerçm (lua se conte, 
informo sobro a pretenc.lo (Iue faz objocto rio mesmo pro- para certos etreitos, isto ó, a(IUelle durante o qual estuda
jeçto.-ll aço do senado; 1° do abril de 1861.- Muritíba.» rão na escohl dó . medicina, á semelhança do que 60 faz 

lNSTRUCl]io PUBLICA, com os officiaos que estudarão como paisanos nas academias 
Entrou em 211 discussão e foi approvado o parecer da . militares 110 im,Perio, cujo tempo de estnd? com aproveila-

bl ' .1 .1 mento se lhes conta para a mercê do habIto 00 AVlz o para commisl?,ão de, inst!UCcãÓM'lU IC~ àcerca ull: I'di"esentação ua a reforma. ..' 
assémhlea 1~lslatlva ae IDaS {la!a a creaçãu e u"l1 con~elho Tem-se entendido, e muito bem. que não se {lMe contar 
doexlUnes,e ptcp,aratorios eXigidos nos cursos academlcos, ao!,\ officiaci/ de ,mude, COll\O te.mpo de. sorviço milItar a1lueUe 

PRETENÇÃO DOS OFFIClAIlS DO EXERCITO E ARMADA. em que estudárilO lIlodicina ; contra iliSO e que elles I'eclamão 
Seguiu~se em 1a discussão, e passou para '2a, o parecer da o produzem o exelnjllo a que lI\e teCeri., Já vê o nobre .Stl~ 

cOlumissão de marinha e guerrá sobre a representaçllo dos nador que muito acert.1damente vota pelo p~recer â vista 
officiaes dos corpos de sauúe do exercito e armada ácerca do dos motivos que contém, e 11110 pólle o h(JI\rado senador 
temllo para a reforma, e da mercê 40 ha,bito de Aviz. 'achar defeito na conclusão da commissão, porcJue lIão tratou, 

nem trata. do objecto qUI) o 1I0bre senador Julga que per
O SI-. "allt·B8: -SI', presidente, a commi'lsão inderere teRce ext;lusivamollte ao poder executivo, isto Ó, de COII-

o pedido dos officiaes; creio que sim. Eu voto pelo Ilarecel' da cessão de graças ou meNêll. 
commissão, mas não pela conclusão delle, , Foi IHlra tira-lo do e(luivoco em (IUC me par!)f:eu laborar 11 

O SR, BAnÃo DE PIRAPAMA: -Oh! é sobre a conclus:io que nobre silnador (lue pedi a 'palu\1'a. .' , 
devemos votar. 

MATRIGUL.l ~B ESTUDANn:s. 

O SR. DANTAS: -.:Quero dizer, voto pelo parecer, isto é, Entrou em 1" discussão, e passou para 2", o parecer da 
pela conclusão, mas não pelas razões llue nclle se allegão; mesma cOIlllúissão Acerca do requerimento de Carlos Bemar
ellténdo que, segundo a constituiçãO, pel'tence ao podei' exe- di no }<'reire, I)ellinllo !tllr admitlIdo a exame na facUldade de 
cutivo dar gracas, e nós não podemos por uma fei limitar medicina da Bahia. 
uma attribuição de um poder, e nelll regula-Ia quando a Teve logar a I" ~iscussão da pr0l'0gj!}l'ío rIa camara d<,1s dc.
constituiçãO não declara flue o exercicio dessa attribuicão putados autorisando as congregações das faculdades do Imlle
depende de lei regulamentar. Ao impcrauor pertence crear rio a mandar admittir á matricula os estudantes qu,e o nã~ 
tilulos e as ordens que quizor, e distribui-Ias como entender; tiverem feito no tempo marcarlo pelos eslntUt'Oi : p(l.S~OU para 
não podemos PQr um,l lei determinar Ilue se conceda uma 2& e detita para 3& d,iscussão, 
graea it fulano ou a sicrano, e nem (Iue d'ora avante sejão 
conêedidas desta ou dlllJuolla maneira. EXA!\IES DE rRJ.!,l'A,RATORlOS, 

Se acaso a constituirno dissesse que o Illonarcha concedesse 
iiS "raças na confol'mídade da lei, era claro que o poder le- 'Seguiu-f'e a 1 n discussão da JK'op0\3i~ãO da mtl5ma camara 
gi~~lti~(1 _tinha o direito de, razer um~ l?i regulamentar; a determinando (Iue os exames uos pl'Cp~ratori05 tellh.lo vigor 
~ltf.lbUl~:ao de dar. gr:\(ias e ullla atlribUl~ào Ilbsoluta., llue 1101' quatro anll05 ; passou para a '2a d'i~cu"sao: elft 1l"1C entrou 
lI]!) podcl11o~ reôtl'lllglr; ~e e5~a attnIJUH;,IO l'r(ci~a do l'e_COme~illldo8e velo ólrt. 1". 



o SI', IlUU"'jUl'Z de E.HiHIII lá algumas observações 
impugnando o pl'ojedo. 

o !!i.', lWnlnu."o: - SI'. presidente, esta pronosição. é da. 
,'amara dOll dellutados, e confesso. ao. nobre senador que acaba 
{lu pedir explicações a res\lcilo da ultima clausula do. art. 1° 
relativa ao ensino simulLanco que eu tambem não a compre
llCndo. A commissiio não fez questão de3ta clausula, porque 
lmvcndo. uma emenda que estende a medida a todas as facul
dades fica implicitamente rcvog.ula e$sa clausula só peculiar 
ús filculdades de direito. 

O SIl. FIlUIlEIIlA PENNA: -Onde ostá eilsa emenda 'J 
O SIl. N,\Buco: - Está aqui entre os papeis. 
O Su. FJJ:llUEjlP. .r~l'j8A: - Eu nlio a vi. 
O SR. Nnuco : - A utilidade dJ projecto parece I~conhe

chia pelo poder legislativo; e porque todo.s os dias dispensa
mos o prazo 4e dous anuos e sem tluvida o dispensamos pOI'
que roconhecemos que ella não ~ sufficiente. So esse prazo é 
sufficiente, por1lue é que o corpo legislativo todo~ os dias o 
dispensa desmoraJjsando a lei c dando o funesto exemplo da 
não execução. de lia 't Mas se o prazo é insuUiciente por'Iue nito 
tomamos Uma mediúa. gemI, uma medida igual 11ara todos, 
uma medida pól'a. os que podem recluerer e para QS qu,e mio 
podem requerer, para os que tem protectores e para os que 
ml0 tem protectores'l Sem duvida ha muitos estudantes nas 
mesmas Cil'cUlllstancias daquelles que obtem este fa.vor tio 
corpo legislativo, mas que ~m razão do periodo das ses
sões, ou em I'uzão da lentidiiõ iIãs Cormulas ou por outros 
motivos não podem obtê-lo, e assim dá-se uma injustiça 
revoltante. 

O SR. MARQUEZ DE OLI!\DA :-E o que ó este ensino si~ul
laneo 'l 

O Su. NABUCOj-Convenho com o nobre senado.r (Iue seja 
derogada esta clausula c ella o. ~erá implicitamente desde 
que ,tl!lll'ovarmos a emenda. proposta pelo rallecitlo senador, 
o Sr. Vasconcellos: ainda mais, e para prevenir qualquer 
duvida eu mandarei. uma emenda á ~esa. !)aruce mo, pois, 
(Iue a resolução dacamara dos deputados deve ser approvada, 
porque assim, senhores. estabelecemos lima medida geral e 
)}ermanente e nos livramos dessas importunacões de todos os 
dias, dessas dispensas que sómcnte attestfÍo a fraqueza da 
legislaçãO do p~uz. . 

O SR. SILVEIRA DA l\IOTTA.:-A nossa fraqueza. 
LeU-50 a seguinte emenda : 
« Supprima-se a clausula do art. 1,0 
O Sr. mAl-que!' de Ollnda disse ainda algumas pala

vras, sobre o negocIO. 
O SR. PRESl DENTE: Tem a palavra o. Sr. Nabuco. 
O SII. SOUZA RAMOS dirige algumas palavras em voz ba.ixa 

ao Sr. mal'quez de Olintla. 
O SR. MARQUEZ DE OLll~!}A (depois de ler a emenda 

,!prescntada pelo (allecido Sr. 'Vasconcellos): - Não temos 
IIlspector geral; aqui está. o primeiro dereito desta emenda, .. 

O SII. PRESIDENTE: - Tenho a lelllbri.\r a V. Ex. que já 
fallou as vozes do regimento. 

O SR. MARQUEZ DE OLINDA : - NITo me assentei ainda. 
. O SR. PRESIOENTE: - Perdôe-me, V. "Ex, já concluiu seu 

(hscurso. 
O SR. BARQUEZ DE OLlNDA : - Dem; não direi mais nada· 
O Sr. Nabucol; -l\landei á mesa uma emenda propondo 

a suppressão da ullima. clausula do art. 1.0 

O SR. PRESIDENTE: - lia ~ ser apoiada depois. 
O SR. NAnuco: - Sr. president", não tenho duvida ne

nhum,~ em votar contra o p~ojecto, comtanto Ilue o senado 
contraia o solemne comrromlsso de não continuar a conceder 
disrensas do prazo lega, dislleusas quo ainda hoje forão con
(:edidas. 

O SR, SILVIWlA nA MOTtA: _ ... Qucbrão até o Lermo, ~e 
·lC'I~O o aê'S ignarem. 

O SIl. N,\IH'JCO: - ní,,~e o nobre slm:ulor pela lll"OVIII<'ld d,' 
P.er~ambuco, lJu~ ? paL ronato. passará para as racuhladc,; d,\ 
dlrmto e de medlclIHl, e cu Ihgo que antes IHl.S;l(l olle para 
faculdades, do IIIHl ~ej<t exercido [leIo 3enado .... 

O SIl. SILVEIRA D.~ MOTTA: Elias exercem menos palro-
nato do I]ue nús. 

O SIl. NADUI:O : - .... porque) senhores, duas condicões ~ão 
esseflciae~ para carac.tcrisar o pod~r legislativo : ~ lwimeira Ó 
a gellcrahdadi:l da Im; segunda e a permanencIa da lei; e 
U.ma lei que não ó igual para todos, que é tod05 os dias fc
nda por nó" meS1ll09, não ó lei : as ajlplicacões intlividuaes e 
arbitmrias são propriu5 do podeI' udministrâLivo, mas nilo!lo 
poder legislativo. 

Eu pedi csta segunda vez a palavra p1lra ler um trecho da 
memoria do díslillcto lente da faculdade de S. Paulo, o Dl'. 
João Theodoro XaviCl" elll o 'lual elle t!'ata do objecto que 
nos occlI[la {lendo): « ProrogacITo da prcscripcão biennal a 
tl'CS an1l08, derogaclo üssim o ál't. 30 do reguliuncllto do2í 
de fevereiro de 181);). 

ti E' geralmente sabido Q mio effeito quc, em ambas as fa
culdade;! do direito, tem prodnzido a llrescripcão elll vigOl·. 
t:.omprimidos 03 estudante$ pela estreiteza do tempo e pelo 
VIVO receio de multiplicarem-se os trabalhos com ~ repro
dueção de exames, conccntrão a plenitude de suas Corcas 
pam dcbclarmn Laes obstacuJos. )J • 

. "Correm velozmente pela superficie dos estudos, @ depo
sitão inteira confianç~l no empenho, o só neHo. " 

" Não digo aflui senão o que já melhor disse a este res
peito um dos IIOS50S illustmdos collegas da faculdade do 
ReciCe, » 

Passi!l1flo a em~nda do fallccido senatlor Vasconcellos, que 
generahsa ti medI/la a todas as raculdatles e a outra enHlllda 
que mandei á mesa, supprimindo a clausula do ensino simul
laneo me parece flue o projecto fica em termos satisfactorios 
e serú a !eg1timaçüo dessas dispensas intlividllaes, que tell1o~ 
concedido. Aliás, concluo como comecei; votemos contra o 
projecto mas com o proposiLO e compromisso de não conti
nuar a concetlor e,;sas dispensas, (Iue cnchem todos os annos 
a nossa collecção do leis. 

O Sn. BAIIÃO DE l'mAPAMA : - Disso não tenba medo, 
u 81'. ~ilvcil'a .!n J'!IoUa: pronunciou um discurso 

que será )lULlicado no appendiee. 
.Scn·(ló· apoiada, entrou a emclHla tambem em discu,s:lo, e 

fOI approvada. 
Foi igualmente approvuda a emenda oíferecitla pelo SI'. 

Vasconcellos em 1861 ; e passou para. 3a tliscu5S,10, com as 
emendas, a propo~ição. 

DII'I.O:II.-\ SCIENTlF!CO PEDIDO 1'011 LUIZ !DHUO "!ElIlA. 

Entrou elll 1" discussão e pail"ou para 2" o parecer da 
commissão de instl'ucc[[o publica ácerca do requc1Ífl1cuto de 
Luiz Emilio Vieira, ilffm de oh~i'r um di[Jloma confélfÍdo por 
UnIa das Caculrlade~ de direito i!) impedo. 

MIDlm:os M1LlTAllES DO CO~~IlLHO 1iA VAI .. 

Entrúrão finalmente em 1" discussão o pa~súl'ito para ;:a 
os lH'ojectos úo senado seguintes: 

1°, 1lutorisando o goverrlo pam re;:tular o tlispo:lto nO;1 t 10 
da lei Ih 871 de '2H de agosto do 18G6, na lJarte relativa ao 
exercicio rios membros mili tares do conselho naval. 

1l.\NCOS Dg cnEDITO MUTUO. 

20, autori,;;lndo o governo a fazer alglJmas CO'lc)Liies na 
approvagão dos estatutos dos bancos dê credito muluo c 
outI'O~. 

O ~II. PI1E5JDllNTE declarNI esgotada a I\1aLel'Ía rla ordem 
do . d~a, e ~eu (Iara a ,;l'guiillC se""ão: 

UltIma dIscussão das elll(JjlliilS OO'I'l'üi'lllns em :la di~cu'.:iio 
da proposição da caml1l'1l ,los SI', deplll,Hlos mandanl10 eon
tiflUal' em vigor no aono financeiro de lSliÍ-1865 a lei tio 
9 de setembro de 1862 ; 

DiscussãO do rCIllw.rímenlo do SI'. PímenliL !JW)HO, petlin 
do ao governo cópias d.1S :1,>1,1" l'OIl,'erJlcllle,; á I\wdí:H',!!l 
oíl'cl'cdda 1'1;1<) j.:ílWIílI) por[IIFI;C',( ,'oh!,> a '!I!Cc'l,'lIJ ,lnt:1n !li',1 
F!I!'ll'il . 



'. 

i,1 tliScuBSiTo tIa lH·oposH.:.io tI,1 e.UlIara Ilus 81'8. deputados 
autorisallllo o govol'110 11 nliln.lar admittil' a Clame do 3" an
IlO da faculd;Hi;J de llireito do Recife o estudante Josó Pedrei
ra liranta; 

ia dit:. da proposição ,Ia mesma camam cnmndo um cabido 
na Sé do bispado de S, I'odro, com o parecer da commiseão 
de IIcgocios ecclesíasticos; 

~a dita do projecto d.o senado crcam!o !Ia eapital 00 im
perJo um conselho de IIlstruccao, com o parecer da. ellIn
mis~ão 00 instrucção publica .• 

Levanlou-se a sessão ú 112 hora depois do lIlei()--dia. 

43" sel!UIÕO 

EM 2 DE ABRIL DI~ 186t 
png,IDEl'iGlA DO SIL VISCOi'iDE li!:: AB1ETÉ. 

StJM\IARIO. - Expediente. - Ordem do' (lia. - Ol'camêllto. 
Discursos dos Sl's. visconde de Itaborahy, llaranhos e 
Souza l:ra.nco. Encerramento da discussão. 
A 's 11 horas menos ri minutos da manM, acbando· se pre· 

sentes os 81'S, visconde de Ablleté, .&larra, Teixeira de Souza, 
Mendes dos Santos, Ferreira renna, D. Manoel, visconde do 
Suassuna, Pimenta Ducno, mart\uez Ile Itanhaom, harão tle 
Pirapama, Cunha Vasconcellos, A meida Albuquerclue, Araujo 
Ribeiro, marquez de Caxias, Jobim, barão de MUl'ltiba, Pom
peu, Paula Pessoa, visconde de Haborahy, Firmino, manluez 
de Olinda, visconde de Urnguay, marquez de Abrantes. 
Diniz, visconde (lo Sapucahy, Vieira da Silva, Paranbos, Za . 
ebarins,Dias Vieira, Paula Almeida, Souza o .&leIlo e Ottoni, 
o Sr. presidente abriu a sessão. 

Comparecêl'ão logo depois os 81'S. eandido Dorges, Souza 
Franco, viscondo da Soa-Vista, Nabuco, Souza Ramos eDias 
de Carvalho, 

Falt<Írllo com causa participada os Srs .. Fel'raz, barão (le 
Cotegipe, barão de !laroim ,barão de QlIaraim, barão de 
S. Lourenco, Euzebio, Souza Queiroz, Vianna, Fernandes 
'forres, visconde de Jequitinhonha e visconde de Uruguay; o 
sem ~ticipaçl1o os 8rs. Dantas, barão de Antonina, Candido 
BaptIsta, Carneiro de Campos, Sinimbú, Silveira da Motta e 
Fonseca. 

Foi lida e approvada li acta da sessão antccetlente. 
O SR. 1° SECRBTARlO deu conta do seguinteO 

EXPED1ElnE~ 

Um oillcio d .. presidente de S. Paulo, de 23 de marco ui· 
timo, acompanhando dous exemplares do relatorio com que 
lbo fai passada a administl'a,l:lI.o da prolincia pelo l' vico
presidente. - A archivar. • 

ORDEM DO DIA. 
OIlÇAMENTO. 

• Tel~ IOl;ar a ultima discusSã~ das emendas .0lTereciclas pelo 
Sr. Dms ae Carvalho aos arh~os tia proposlcãO da camara 
dos deputados, que manda continuar em vigor" no anno finan
ceiro de IBM -1865 a lei de 9 de setembro de 1862. 

O Sr. \'(seollde fie Itllbol'ahy:-Sr. presidente, a 
emenda proposta pelo nobre ministro da fazenda na 3a dis
cussi'ío do projecto de que nos occupamos, e approvuda pelo 
senado na sessão de ante-hontem, teria posto termo ao de
bato quo suscitou o art. 2° do mesmo projecto, se o nobre 
senador pela província do l\latto-Grosso não entendesse neces
sario sustentar, como sustentou, a intelligencia (IUO dá á 
llisposicãO do ar1. ti da lei de \) de s8tembro de 1862, Ligo, 
como elle, grande importancia á doutrina desto artigo, por
que tenho que ella deve coneorrm' eillcazmente para a vor
dade o regularidade das nossas leis de orcamenlo, p:lm a 
sua mais fiel e~ecução, e eonseguintemento para o bom go
vemo e meneIO das ~ças di) estado; e, como me parece 
quo, so prevalecer a op1l11ão do nobre senador, a doutrina 
desse artigo ficará adulteraua o inutilisada, julgo-mo obri
gado a insistir aind" na minha opinião {} eX\lô\' ·mais dosen 
,olvidamente a~ razões em ([no ti. basoi(>. 

Se cu acredita~s() (11lé a e!l,eutla du tlohl'c mífli~ll'o ,la ta 
zenda cortaria de lima vez a i!u(·sl.Io, n,10 tomaria tempo 1I1} 

senado com as rellexões (jue vim tl'r a bon!'a do elpôr-Ihe, 
nem ousal'i,t contrariar o nobre sen;lIlor peJa Jlrovincia de 
l\laUo-Grosso, a cujos tnluntos e illustnH~iio sou o pl"Írneil'O 
em render homenagem; mas receio 'Iue a- approvacão desta 
emenda mIo se)'! sufficicntc p;lr1\ firmar a iutc!ligência da
qnclle artigo. Semelhante doutrina já roi inserida na lei de 
1862; isto é, tambent o IrgiBlador, em obsCI'vancia do 
art. ti, limitou ne!'sa lei a quantia que se devêra despender 
com o pagamento de dividas de exorcicios findos, e nem por 
isso deixamos aiuda Ile estar qllestionalldo sobre !'ste ponto. 

Segundo IlUde col!igir do!! dons discul'!'os quo ouvi ao iI
lustro orador a (IUO me refiro, S. Ex. opina que, se uma lei 
especial autorisar certo o determinado servic0

l 
o' ministro da 

razonda não poder.l ordenar t IHlgamellto dâ (espeza prove
niente desse servieo, se a lei 1l,10 tiver marcado os fundos 1l0-
cessarios para tal "despcza ; Illa~, se for a mesma lei do orca
meuto IJue o fizer, o ministro pIHlerá, deverá onlonar 0JJaga 
Incnto, embora não estejtlo ahi consignados, ou fÍlnita os os .. 
fundos correspondentes á despcza do servico que assim for 
autorisado. Esta opinião, entonde S. Ex., t a mais conformo 
ti. letra do arligo a que me retiro, majs conrol'me ao espirito 
delle e mais I'~tl'icliva do que: a minha. Vrocurar~i o mais 
breve que me for possivel examinar os fundamentos deal" 
tbese. 

Conrorme asseverou, em sou primeiro discurso, o honradO' 
membro, a palavra-rundos-(Iuor dizer a somma dos méios 
geraes ou es~eciaes dados na lei do orcamonto para as despezas 
de um exerCi cio determinado; esta °é a sigmficacão em quo 
. a tomou o § 4° do art. 1,' da !ei do 11 de setembro de 1852, 
e esta é tamhem a intelhgencra que se lbe deve dat' no art. 
a da lei de 9 de setembro de 186'2. 

. A palavra-fundos-couro Q~de que se servo a sciencia 
economica, tem dilfeFentes accepções segundo os objectos ou 
materias a !ple se appliea. Asslm-rundos-applicadoa. um<t 
casa eommercial, quer dizer o capital, isto é, a som ma de 
dinhcim e de mercadorias de sua JJropriedatlc que o ne"o
ciante põo no gyro de sua casa. l/uu os-atJlllicado asocieda
dos auonyma!i, quer dizer, umas vozes, as quanliall Oll 11-
somma rara prestações ou entradas com que têm coneorrido 
os socios ; outras vezes a ~omma das subseriJlr.!íes mesm!) 
ainda ni'ío realizada!'-. Fundos-applicado ás óperacões do 
bolsa, quer dizer títulos, apolices da divida publica. }lundos
em nossas leis muitas vezos quer dizer a somma dos meios 
concedidos ao governo para acudir ás despezas de'um anno 
financeiro detel'mil1!'ulo; outras vezes quer dizer a dilTeroncn 
entre o remanecente da receita cobre a despeza do estado eio 
cada exercício, outras vezes 'jucr dizer a, qmllltia neccssaria 
pat-a fazer race á cCI·ta e deteno inada despeza. Não so póde', 
pois, dizer que a definicão do fionmr!o membro deva ser sem
we applicada em todas" as leis 11110 tiverem de ser executaôas. 

Vejamos o quo diz o § lo do art. 11 da lei de 11 tle se
tembro de 1862: (Lendo). (( O governo é autorisa(!o a pagar 
as dividas dos exerci cios findos :sem dependencia de creditos, 
excepto nos seguintes casos: 1°, se não houver rundos pro
prios do exercicio a que perteacer o sOI'Vico. » Evidente
mente neste caso a palavra-fundos- (fUer dizer sobras, 
l'emanecentes, da receita sobre a despeza do exercicio, {luO' 
devem ser transpol·taôas para o eXCI'cicio seguinte na fúrma 
do decreto do '20 de feveroiro tle 18tO, Appliquo-se alI ui ll' 
defini cão que deu o nobre senador,e teremos uma isposi!São 
inintelligivel, senão absurda. Assim, nem mosmo )!I\ le i de 
1852 se póde dar á palavra-fuIl!los- a definição~~lObro :::; 
senador .. 

Vejamos o art. 14 da lei de 186'2. Diz elle: (Lendo),. « O 
ministro da fazenda não poderá ordenar o pagament , sob 
pena de responsabilhlade, de serviço algum Seml(U3 na lei 
que o houver llutorisado est(~jã() consigna,los osr Illlos cor
respondentes á dc~peza, " Ora, salta aos olhos que neste 
caso a palavra - fundos - não {Iuer llizer - somma de 
meios gemes e e~peciacs decrt~tados para o 8ervico do exer
cício; pOJ'llumlto isso seria pretender-se que a doutrina do 
art. 14 só ó :tpplieavel ao easo uJll que não haja leí de orca· 
mento ; hYl,otbese gratuita. e illlllO';~IVel em no~sa rÓl'lJla "fie 
governo. A palavra - funtlo5 .- niio "\primo, pois, neste 



IQgar oq:ue O,lloJ;rC Sllna;}tt,r quer que ,mIa exprima, p[)J:ém 
que designa os, meio!' necessanos para ~azCl:, não a t!l\SIIIlZa 
l;tll'ul, do il'll.llcno, ma~ a ,de~p[)7.a do serVIço ~ (IUe o artig() se 
]'cfere." Sem que na ICI ,[Iue houvel', autorlsadf' o servíc(), 
notem-se bem estas exprCs~ÕCg, e!:llc,llr!l'Con~ignados os fundos 
corresp()ndenles ú despez;l. )) .E o artigo lHIO, dí~ lei especial; 
usa do termo generico lei, que compl'euellde lambem as tle 
orcamenlo. i ' 

Esta intelligenc.i<t do art. H me parece obvia: e clara: ó 
tambem a flue o thesouro lhe deu: ',',' 

Recorra-sê ao relatlirio lipresentado o a,llIlO passado pelo no
bre ex-ministro da fatenda. Tratando elle de dividas de exer· 
cicio" findos, e pondetando HU~ a',gumas prôvidencias mais 
se pOdetião tomar para apressar a Hlluidaç,lo destas dividas, 
dii entre ilutrrul cousàs: (Lendo.). r( Que ~or dividas de exer7 
cicios findos se deverá re"tricta~nente entender a que tiv.lw 
P?r ?rigem o pagamento de s~rviços Ilr~st;~do~ ao ~8tado ~m 
virtude .de autonsação concedlfla por lei de Ilrçamento, por 
qualquet: o~, tra eSI)cci11.l, ou por decreto d" gO.yjerno' n,08 ca.,os 
em que este lega mente o }Iuder r.tier, com Cund,os decreta
dos nos termos do art. ti oa lei n. 1 'J77 de 11 de setcmht·o de 18~~, comtant~ q~e a iniportanda os serviços por pagar 
11<10 e:xc~~11. ~ ~d. Cred,! to !Íber~o. pal'a dlc"., )} .' 

Em alioIlQ,jiol'cm,de sua oJlllllão illlcgon o nobre senador a 
disposicão do aN. 12 § 11 ~11. lei de 27 de setcmbrQ de 1R60, 
que diz: (Lendo). " Ficão revogadas todas as leis que têm conce
dido ao governo creditos especi~es para servicos não contem
plados até agora nas propostas das leis de orcâmento e annul
lados os rcs'pectivo~ cred.itos,ou ~e;<l() detí!lidôs~o.u indefinidos, 
na parte que não tiver SIdo ou niLO fordcspen(l,idaatôo fil,Q do 
exercicio de 18li87")8ã;),ç fJ~e nã() estiver slljeita aeontracto 
celebrado ~onl <quâeHqu~r, illlhviduos ou companhiaúIevendo 
o governo mélUlr especlficadamente nas fufuras propo8tas de 
leis de orcamento as sommas que forein precisas, tanto liam 
occorrer âo'l mesmos servicos, como para pagar.os juros ga
rantidos ás com~anhias de 'estradas de ferro e outras. ", 

Antes de contmuar o fio de meu raciocinio,importa lenibrar 
ô.quÍ oS motivos que derão logar ao artigo que aca'Do de ler, 
o qual tol originariamente proposto r.ela commissão de orcu
mento dó sellatlo na ,sessão de 18;)9, rejeitado nesia casa. 
mas reproduzido J a~optad(Í n~ a~no .seguinte pela camara 
dos deputados e approvq.da. ~epolis pelo se,nado.. . , 

. Todos nós sab,emo~ que,alem das r1~spezas a\~loflSadlls pela 
leI (10 orcamento, e para as quaes a mesma ~el decretava os 
fundos nécessarios, il os meios de obiô-Ios, tinhamos um sem-. 
numero de le.is especiaes, que aulorisavão o governo a fazer 
outras i1espezas. Destas leis umllS marcavão quantias defini
das; outras' o iitaximo do que o governo ficava autorisado 
para despendiír; álgúmás decretavão o serviço, e não con
signavão os fundos c~ri(espondentes á despeza do mesmo 
serviço;, algumas fixavão 4> 9ue se ~evia desp'erder~~nu!lf
mente; outras, finalmente,abrülo credltos definidos e n",o fixa
vão o prazo em que se dllyêra realizar. o ,sef'V!ÇO" l~étTt.flue 
somma $e lhe devêra llppTlCar, annualmente. 1"0 melO deste 
labyrintho claro é que, lendo as camaras, de'avaliar os re
cursos micessal'ios ~ara acéudir as déspezas da adrríinÍstração, 
e não tendo ná. proposta do governo senão um quadro que 
lhes mostrava, não a extensão verdadeira dessas despezas, 
mas sómen'te dI) uma parte deHas, legisla vão ás tontas, ás 
cÉlgas: nãO podião equilibrar a receita com a despeza; o 1)01' 
isso acontec'ta sempre que o orcamento votl1do peras camaras 
('i'a uma. verdadeirá ficcão. Se 'eUas fixavão, por exemplo, a 
despeza. em !}O,ÓOO:OÔO$, o governo }?odia gastar mais 
10,O~0:000$ ou 1'2,0~0:000$, de maneira ,quo a des'p~za 
autOflsada não erà á que constava dos orçamen.tos, add!CIO
nada com a dtl todos os serviços ,creados por leiS eS[lecmes. 
Quem lançar os olhos para uni balanço do tbesouro, verificará 
este facto, . 

}'or exemplo, no anno em que fizemos ~ maior despez~. a 
de cincoenta e dous míl e tantos contos, todo o mundo dizia, 
comparando esta despeza com a que foi autol'isada na lei do 
orcamento desse allno, que o governo excedeu os !imilés deslil. 
lei"; entretanto no balanço desse exercício ver-s&-ha que Ibe 
tinha sirlo dada a faculllade de despender ,não já lT2~nO:OOO$ 
nlas 61,000:000$ ou 62,000:000$ miL Isto mio podia conli, 
nuar, porque nos tolhia de desCJllllenharmos deveres a quI" 

e8lam()~ restrietamente ohriga(IM. EntendeI! se, porlai!l!: 
necessarÍ() derrogar t()[las essas leis cspeciaes, salvo a;;; IpI!' 
tinhã() dado logar a cmp<"nhos ()u c()nl,l'aclog, quP nã() pOlli;lfl 
deixar de ser cumpl'i[lo~ e fazer contemplar nas leis de or
çamento. as quantias IJue fo~scm alllmalmente precisas para 
os servIços que cHas alltonsaviio. 

Eis o que se quiz c6nsel)uir: foi este o filo da disposr
cão do art. 12 § 11 tia lei tle 2'2 de setemlJrIl . mas este 
ártigo não pre~creve que se contemlllem nos OI'c;{mentos ~IÍ 
as aulorisacões pàra se fazer os servi~os, sem a.' designacií,o 
das quantias necessarias para as dopczas a que devem ((;ll' 
logar. Pelo contrario, o artigo diz: 'I. .. devend() o governo 
incluir especificadmnente as som mas (lue forem preéisas .• ll 
Som ma não é a autol'isação; logo, a lei de 27 de 
setembro de 1860, em logar de apadrinhar a opinião do 
nobre senador, pelo contrario, a condemna; porque declara 
expressame!lte o contrario daquillo que S. Ex. sustenta. 

Allegou-se ainda que, taotíl não é verdadeira a intellig-el)
eia q~e eu dou ao art. H da lei de 1862, que est.a niesma lei 
autorlsou despe1.as J)ara que não marcou os fUllllos corres, 
pondentes. E' verda e, SI'. I)residente, esta lei appro·wit o 
contracto celebrado pelo governo com o Dr.Augusto Teixeira 
de Freitas para a organisação do co digo civil, e determinou 
outrosim que, findo este trabalho" desempenhadas as· condi: 
~ões do con,tracto,o governo pagasse ao DI'. llreitas a, quantia:. 
que lhe parecessejusia; mas (IUer dizer isto forcosamente que 
o governo pague a quantia sem qllevenbajpedi-Iã aopoder le~ 
gislati}',o, ,ou s.em que~nlemPle então na primeira lei de 
orçam~nto .que~i'!.er dI! -ropll ás ca:maras? Creio q~e nãO, fl 

que esta dlspoSlçao dev entendida em harmOnIa eom a 
do art. H ; e estou que o SI'. ministro da fazenda, ainda 
depois do marcal'-se a quantia que deve r!)ceoor o DI'. 'fei
Xlma de Freitas, não póde realizar o pagarnent[) della sem 
(lue o poder legislativo lhe t!t.nha aberto o respectivo ered ito. 

E tanto me parece ser est.a a intelligencia que se deve dar 
a esse arti..R0' porque o mesmo se praticou a respeito da lei 
de 1860 .. l'1ão. onstante a disposicão do artigo que ha ponco 
li, a lei de 1860, de que eUe fazia parte, autorisou tmnhem 
muitos serviços parã: que, não consignou os fundos necessa
rios; mas veiu depois a de 9 de setembro de 1862 , cujo 
a,rtigo 15 é concebido nestes termos: " A disposicãO do § 11 
da lei n, l,lH de '27 de setembro de 1860 e extensiva aos 
creditos especiaes concedidos pela mesma lei, na. parte em 
que lbe fOrem appli6aveis ,,; isto " . 186'2 declarou 
que, sem emhargo de terem sid autol'isados a de 1860 va
rios servi!jos, devCl ião ser cOnte nos orçamentos as 
sommas necessariaa para OCcorrer a elles, nos termos do 
art. 12 § 11 da mesma lei que os havia autorisado. E' uma 
interpretação dada á lei de 1860, e que ImpõeíiõgovernO', a' 
respeito dos !:ervicos autorisados por elIa, as restriccões COTr
tidas no art. 12 áa mesma lei. Identica interpretacão, pois, 
se deve dar li autorisaSão concedida pelo art. 2(' da lei lia 
1862 em relacão á clausula do seu art. H: a mesma lei não 
podia estabelécer dous principios dilferentes e contradictorios. 

l'assarei á 2" ordem de argumentos do nflbre senador. A 
intelligencia que elle da e mais conforme qu'e li min&a 1\(} 

espirito do artigo li da: lei de 1S6'=!. Qual fOi o fito (lessa 
leI? )}(jus no meti enténder. O 10, evitar quesellzessem orca
mentos e 8'0 decretassem os recursos necessarios para as dês
pezas do estado, sem que se pudesse calcular com exactidão 
a importancia dos serviços, isto ó, as sommas que com elles 
se têm de despender. Já disse quant6 era sulficiente sobl'O 
e&te ponto, e n1lo preciso desenvolve-lo mais; elle m~ parece 
obvio e justífica a disposicilo do artigo U. ara, se assim 
é, como póde com a íntéIrígencia que o nobre senador dá á 
doutrina desse ar figo obter-se ° resultado que se deseja '! 
O governo não pôde fazer despezas sem fundos que lhes se
jl10 designadamente applícados quando se trata de leis espe
cia.cs ; mas póde raze-Io, se é a lei do oreamento que auto
risa a despeza. Figure-se uma lei de orciunento com 20 ou 
30 au~orisações, .sQm que em cada uma '(Iellas se deúgne a 
qll,antla neCessarIa para a despeza correspondente: tomo é 
que se podem avaliar ou calcular OH recursos necess,u'ios para 
acudir a todos esses serviços? Se não é p()ssivel faze-l() 
quando as fllltorisacfíes s.to danas em leis e:'flecian~, a llIe,IWl 
jmpo~5joílidarle exi.te 'lIHlIHIQ 'oi!! darIas lias leis Ile urça 
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mento, Parece-me, poi);, que nesta parte nZio procedo a argu
mentacão do nobre senador, 

O outro fito da lei é certamente evitar que o governo raça 
despezas aJém das que são fixa,llls pelo poder legislativo, 
afim de que não fique a seu arbitl'lo ucstruil' o cquilihrio 
entre a receita e a despcza, c tornar assim indispen~avel o 
recurso a novos emprestimos ou novos impostos, E como 
pôdeia autorisação indefinida, embora incerta na lei do orca
l1Iento, evitar este inconveniente ou conseguir o fim quê o 
art. 11 teve em vista? Tanto monta que a autorisucilo 33j a 
dada em lei es~ecial, ou na do orcarnonto ; se ó indefinida, o 
governo podera em amhos os casos oxceder o limite da des
poza total de,cretada. pelo poder legislativo, ,O fim.: pois, do 
IU't. 1-1 da leI de 1862, o que elle teve em Vista nao se con-

, 'segue com a intelligencia que dá o nobre senador á di,;po
aledO desse artigo I consegue-se, porém, com a intelligcncia 
qúê en lhe dou, e que o tlIesoUl'o tambem lhe cJeu; I ) I' (lue, 
mareada e determinada a quantia correspoudente acuda au-

_torisação. quer seja dada,em lei especial, quCl' !!.ll:l.L o!'ça
mento, o governo fica obrIgado a não fazer despe7.as maIOres 
elo que as deCI'etadas pelo legislador, quando fixa annuul
mente a despeza geral !lo imperio, 

Allegou S6 ainda que no al'L '2° do projecto trah-se de 
tlesppzas,1?I'ovenieutes de serviç,os deCl'etados por,l~1 ou por 
acto legItImo do podei' execuhvo, e']1 (lHe o nUnlstro nM 
tem arbitl'io, e cujo quantitativo n,10 PÓ! e lIugmentar 011 di
minuir; que a liquidaç,lo e reconhecimcnto dellas é [eila no 
tbesouro, e portanto nenhum inconveniente' haveria na 
autOl'isac,ão iIlimitada para o. pagamenlo de taes dividas, 
Ainda qüando assim fosse, o quo tenho até agol'll. ponde
derado f~ra bastante para demonstmr a desvantagem de 
semelhantn arbitrio ; mas o nobl'O senador ha de pernllttir-mll 
dizer-l~e, que não me p~rece exacta a sua pl'oposiç<lo, 

Às dIVIdas de exorCIClOS findos podem até certo ponto ser 
augmentadas ou diminuidas, nito dIgo a aI'bitrio do ministro 
da fazenda, !l'!ls segundo o seu modo de pensar, As divi
das de exerclclos findos são processadas no thesouro, mas 
nllo são llaga~ sem primeiramente terem sido reconhecidas 
pelo minIstro da fazenda, ou pelo tl'j buna! do thesomo. do 
qup,l o ministl'o da fazenda. é presidente e em q ne exerce, 
como me paI'ece que deve exercm', toda a inOuencia, e pO\' 
conseguinte pó de um ministro reconhecer ou concorrer pal'a 
{f reconhecimento de uma divida que oulI'o entenderia (IUO 
na" devêra ser reconhecida, por não dar o mesmo vaIO!' aos 
documentos que a justificiío, E isto n;10 é simples hvpothese; 
já se tem dado o CllSO de se reconhecerem Cel't08 e· determi
nados documentos sufficientes para justificar fi reclmnaclio de 
Ul~ divida, e negar-so depois o pagamento de outra (IUe se 
funda nos mesmos documentos. 

Mas: pondo dé parte esta questão, que é pouco importante, 
observarei que não basta serem as dividas liquidadas e reco
nhecidas no thesouro para declaral'ose legitimo o acto do 
ministro que ordenou o servico donde ellas procedem, 

Os .officiaes do tbesouro,· quando Iiquidão as dividas de 
exercicios findos e as outras, nitO examinão se a lei autol'isa 
ou ndoo ministro de qualquer das repatiçõils a raze!' ou 
mandar fazer a despeza que enes liquidãO ; não s~ julgão, e 
nem podem julgar-se, competentes para decidir de semelhante 
materia e contrastar os nctos de seus superio'fes, 

O SIl, PARANUOS dá um aparte, 
, O SIl, V!SCONDE DE hABOnAl1Y :-..I.lli!mL...5!l-lla ou não cre

dito sufiCiente; mas negar a competencia do niínistro, não o 
fazem, nem lhes compete faze-lo, 

O SR. PARANHOS:-Couhecem da legalidade das ordens, 
O SR, VISCONDE. DE I:rAIlORAUY:-Conhecem da legaIidade das 

ol'dens dos funCClOnarlOS subalternos; se ellal! estão de accOI'
do com as decisões do ministro ordonador, mas não chcgão, 
nem podem cheglll" aO ponto de se arvorarem em juizes dos 
ffi!n!stros das outras repartições, c muito menos do Ilfopl'io 
mllllstro da fazenda, I)odem pl'OpÔI' Ijue não se dê execucüo 11 
ol'dem do miuistl'o que determina a despeza nos casos elll que 
li: lei o Ol'den~ expJ'essaffi:ente, isto é, Iluando a despeza não 
tIver o credIto necessano na lei do orcamento, ou excedor 
esse credito; mas eu trato aI/ui (le dêspezas de exercicii;s 

findos, cujos pag-amontos fossem autorisados pela lei, e para 
os (Iuaes se abrissem creditos itHlefinirlos ou illimita,los. Se
melhallte impugnacão não poderia ter' log-al' neste caso, O 
thesoul'o não poderí.'l.I'eCUSllI' o pagamento de qualquer dessas 
dividas com o fundamento de (lue O ministro, ordenadol' do 
servi/:o de que ella provei 11 , nlio estava autorisado para 
t1Hl.,ntfa-lo fazel', Essa attri~ui9,10, só a têm as camaras legis
latrvas, a quem a constItUIção encarrega de fixar as des
pezlls publicas. de fiscalisa-Ias e de eXCI'cer o indispensavel 
contraste sobre o modo por que forem dispendidos os di
nbeiros do estado. 

Este conh'aste é que falia absolutame.nte nas despezas 
de excrcicios, findos, embora li'Iuídadas no thesouro; e 
é por isso que o decreto de 20 de agosto de 18·iO, (lue esta
beleceu o systema dos exercícios, determinava que, salvo em 
COl'tos e determinados casos, não se pagassem dividM do 
exercicios findos sem prévio exame dos representantes da 
nação, isto é, sem pedido regular de credito, De ordinario, 
ou, ao menos, a mór parte das vezes, as dividas de que so 
!mta, J.l1'QYêm de falta de credito na le~ !lo orçamento, c pOl' 
ISSO 1RíiXãõiJe ser pagas dentro uo eXCl'CICIO a que pertenccm ; 
ora, se os orçamentos forem bem organisado!l; se contemplarem 
todas as dcspezlls; se derem ao poder executivo os fundos COI'
l'espolHlelltes (lS desllezas decretadas, seguir-se-ha que as divi
das que l'es,tarclll dos exercicios findos serão em maxillla parte 
(1I'ovclliellte8 de serviços não auloI'ÍS[lflos. ou, de serviço:! (Iue o 
govemo aIJu8i vamente, .ou levado da IleCCS8lilade das COU8as, 
mandar l'uzer .llém dos limites fixados IHlOI'Call1Cnto, O decreto 
de ':'.0 (Ie fevereil'O prescrevia, pois, muito Judiciosamente quo 
essas dividas m10 r08sem pagas sem pedido de cl'editos, pal't\. 
que na discussão dellas as camaras pudessem verificilI' a legiti
midade de taes dividas, glosllI' as que não julgasse sufficiente
mente justificadas, censurar o ministro que as tivesse coutraido 
ou accusa-lo mesmo, (1Ita.ndo tanto fosse necessill'io. lUas, se 
timis ao poder legislativo a occasião de fiscalizar despezas 
não aulol'isadas por elle; se n<lO limitais ao menos a quantia 
destinada a esses pagamentos; se dais ao governo a faculda
de de \mgar as dividas dos exercicios findos, sómellto pelo 
facto ( '! sel'Cl11 devidas de eXlll'cicios findos, sem vos empor
taI'des que alias teuMo sido legi timas 011 imlevidamellte 
ordenadas, a que abusos fI<lO podereis dar logar? 

Um mini,ll'o pôde (fallo em hypothese) ol'denar certos ser
víçf)S, fazer por exemplo um contraclo para fornecimento dos 
arsenaes, llara consh'!ltção de um edilicio, para o que se 
(Iuizo.r, stlm ter autorisa~:llo pal'U isso, nem fundos decl'otallos 
na 101 do orçame~to ; faz-se a de~Jleza: não se póde pagar 
,dentro do exercielO, porque não 1m fundos, e pOl'que o minis
tro da fazenda uiz ao seu colJega: ({ Não o posso fazCl'; a 
lei m'o veda, )) Pois bem; ucixa-se a divida caÍ!' em exer
cicios findos; c, (IUundo isto l1contece, reclama-se do minis
!ro ua ,f<1zellda 9ue mande ,paga.-Ia, POt'l)Ue lá estão fundos 
m!le~lIIdos na leI !ll~e autol'I8a ~ !;ioverno par~. pagaI' indis
cl'lmmudamente dIVIdas de eXeI'CICIOS Imdos, EIS ubi ao (Iue 
daria logal' a ~lUtol'Ísaçiio illimitada do 11.1'1. 2° do proJecto, 
como se (luerIa que olla rosso, 

Não (lucro dizer que com a autorisacão limitada como 
a propõe a emenda do nobre ministl'o da fazenda, não POSSãO 
ter logar sem abusos, ma~ praticar-se-hi,to, ao menos em 
muito menol' escala; e é por esta razão que cu entendo' não 
convir' (lue continue a figurar em nossas leis de orcamento 
semelhante disposicno, Appl'ovei-a nos termo i em que a 
emenrlou o nobro minislI'o da fazenda, porl/ue trata-se !lo 
uma lei provisOI'ia, C não é a~ora a occasião mais orportuna 
de rerormar esse defeito. nossa legislaMO fiscal; mas 
declar? que, quando se tratai' lIu ,lei do ol'çallleilto que devemos 
discutll' este anlJo, htll (Ie Jledl!' que se su nllla <lella a 
doutrina do art, '2°, mc;::mo emendado como Co 
Ioga!' se restabeleça a disposiçüo do al't, II 
de seteml>l'o de 1S1i2 com algumas 
hei de prJ!pór ; por(lue estou 
feitas á'S'iinCl'açÕe8 a Ilue ludo 
ma I'llS , mórmente a dos delllltados, 
discutir torlos os a1l1l08, e !lO ]lrillc 
ditos que r~l'ell1 ab~rto,> pelo g~vel'llo, t~el!!os _cQDSeglljdo.o 
que de mais perl'er~(J, se me tl dado ~r assim, s~de 
adoptar nesta malefla, ~-

~ 
.""-'i 
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Não creio, pois, Sr. pl'esiden~e.' que nem conforme á letra 
da Ini, nem conforme o ~eU espmto, se possa dar á doutrina 
do fll"t. 11 li inleJligencia que o nobre senado!' pela pro
'Vincia de l\latlo-GI'os80 quer razer prevalecer. 

A íntellígencía, diz elle, que dá ao (lI'C 11 da lei de 1111;2 
ó mais reslriciiva do que a minha. Não sei bem a significaçiio 
que neste logar o nobre senador dá á palavra restrietiva ... 
J)ela minha parte, lhe declaro que nilo desejo por modo 
nenhum tirar ao governo os meios de quo elle precisa; de
sejo al.ltes deixar-lhe toda!" liberdade de acção que é ne
cessaI'lU para bem cumpru' os seus deveres e acudir ás 
nece~sirlades do serviço publico : mas desejo tambem pÔr to
dos os obstaculos aos abusos e aos eXCC5SOS de despezas que 
não sçjão decretadas pelo poder legislativo, O que cu queda 
6 que não cedessem os do direito, ou antes obri/-tllcão que 
temos fiscalisar muito sevel'amenle, a maell'a 
porque se e 08 dinheiros pubhcos, de sorte qu J não 
lançassemos sobre o~paiz maiores onus do llue UI{uelles que 
o serviço publico eXige imperiosamente. 

Mas a intelligencia que dou ao ar!. 11 é mesmo restric
tiva, accrescentava o nobre senador, porque entendo que 
mar9aflo na lei o quantun: que deve fazer face á. despeza do 
serviço por ell,l creada, nao me pl'eoccupiio os meIOs de haver 
as quantias necessarias para essa desllcza, e deixo isto ao 
mero arbitl'io do govel'llo. Quando o nobre senador fazia tal 
asserção, nestes ou em outros termos semelhante;;, eu lhe deí 
um aparte, ponderando-lhe que elle me atLribuia assim um 
disparate, isto é, uma 0l,ini,lo erronea, absurda. Exponho 
aqui este facto, para dar de novo em IJUblico ao nobre sena
dnr uma satisfaçãO ou explicação que já 111e dei em parti
cular. 

o SIl. PAIlANlIOS: - Obrigado. 
O SIl. VISCONrJE DE IrABOllAIIY: - O termo dispal'ate não 

se reCeria, nem podia referir-lle, ao nobre senador, mas só
mente a mim, 

O Ilo~re senador, porém, replic0!I-me qu.e, tendo eu pouco 
a,nles dito em tlm aparte que se tlllhão f OIto despezas supe
rlOre:! á impol'tancla da renda decretada em várias leis de 
orçamen~o, por não ter? poder legislativo votado os Cundos 
necessarlOs para a totalidade de~tas de~pezas, não era um 
di~parate a opiniãO que me attribuill. Parece-me, porém, que 
ha grande dif.ferença entre fazer uma lei que pÓlio dar Jogar 
a um ou mars factos de certa nature2a, e considerar como 
doutrina, como opinião, a theoria que deve necessariamente 
conduzir a esse facto. 

O podm' legislativo tem deixado, e mais de uma vez, de 
consignar lia lei do orcllmento os recursos nece"sarios para 
as despezas que elle autorisa; i~to é verdade j mas segue-se 
daflui que rUe tenha admittido ou que se deva admittir, como 
um principio são, como doutrina aceitavel. o decretarem-se 
despezas superiores aos meios necessurios para acudir a 
eUas? Não, Circumstancias que escuso enumerar podem ter, 
e têm com etreito, concorrido para esse racto j mas não se 
segue dahi que as camaras legislativas tinhão estabelecido 
como doutrina que assim se deve pl'atienr. 

O nobre senador para combatel'-me não precisava bncar 
mão de semelhantes recursos. Eu não pronunciei a este rês
peito uma só palavra, nas dua,. ou tres vezes que anterior
mente fallei, a qual pudesse lIem sequer suggCl'ir a descon
fiança que tal era a minha opinião. Seria preciso Ilue eu 
fôs~e, não digo só inteiramente ignorante em materias finan
ceiras, mas que não tivesse a menor idéa mesmo de admiuis
tracão domestica, para pensar de semelhante maneira. 

t':eitas estas obsel'vacôes, Sr, presidente, que entendi ne
cessarias para justificar' a minha opiniãO ácerca da (Iuestão 
que se tem movido a respeito do pagamento de divHlas de 
~ercicios findos, V, Ex. permittírá que muito de passagem 
diga mal!'! duasjlalavras; a respeito de outros ?bJectos em 
que tocárão dous. ílv.!1 dtsttnctos oradores que failariio na sel!

de ante-holltem; 
~Ia provillcia de l\latto-Grosso discorreu 

va ,observacões a r(J~I)eito do nosso es-
fina uando S. Ex. êxpullba os dados de que se 

rrbltJl9tvido para chegar ao resultado (lue I(:vava em vista, 
'Parecendo-me' que esse resultado seria dilfel'ellte do meu, 

porque partia de elementos diversos ou toma'Va base dilifl
I'cnto, disse-lhe eu em um aparte que não tinha contemplado 
no meu calculo a importancia do valo!' realizado das acMes 
d~ estrada de fer~o pel'lnutatlas Jlor a)lolices da divida -pu
blica. S. Ex. replicou-me (fue,sendo assim os meus calculos 
não )lodiãO deixar de ser inúxactos, não pOdiãO condu~ir a 
uma verdadeit'a apreciação, .. 

O Su. PARANHOS: - No caso de V, Ex. se propôr á mesma 
demonstraçãO que eu (lstava fazendo. 

O SIl, VISCONDE DE Í'rABOIlAIIY: - Seja como for, o certo é 
que, se se der attenção ao que me pl'Opunha e á maneira pOl' 
ql!e fiz o meu calculo, I'econhecer-se-ha que não commetli 
erro, eliminando dello as som mas a que me reCeri. 

~Ieu intento foi avaliar o defieit do thesouro ou a divida 
fluctuante exigivel até o fim do exercício de 1862-1863. 
()ara isto recorl'Í aos balallcos Il ao ultimo relatorio do nobre 
ex-ministl'o da fazenda, oS' balancos derão me a I'eceitá or
dinari.a! ou o pro~ucto das re,ndas -d~ estado em cada um dos 
exerClCIOS, a partir do de 18à8-18à9; derão-me ta,,;nbem a 
desp~za elfechva; deduzi uma da outra, e ac11ei o saldo ou 
r!efiClt l/ue em cada um deHes tin~l~ fica~o, Dis-0 quo pa ' . 

,1 ~g . 859, porque esse exerClclO deiXOU amda u rema
Ilccente. do~ sah.lo~ dos exercicios ~~teriores, e portan . n' o 
êXi§tia~ eutuo dIVIda fluctuante eXlglvel; a não sei' a dos de
[lOsitos recebidos antes desse anno. 

Depois de ter assim calculaflo a quanto montava a somma 
rios de~c,its de 181i9-1860, 1860-1861, e 1862-1863, 
c' mparel esta somma com ~s recursos que o gOTerno teve 
i'ura'lLe esses mesmos exercicios, recursos provenientes quer 
í~O I'e~to do saldo que ficou existindo no encerramento do 
de 1858-1859 quer da pequena sobra do de 1861-1862, 
tluer da venda de apolices de 1861 6 1863. N,lo metti em 
calculo a imJlortancia do valor realizado das accões, porque 
essa operação foi um verdadeiro emprestimo a' curto prazo, 
O tI}esouro !'ecebeu dessa maneira 4,000:000$ ou 5,0041;000$; 
]lodl<t apphca-Ios, e applicou-os certamente, a diminuir a 
div!da Iluctuante que então existia, mas creou uma nova 
dlVllla lluctuante de igual valor. 

O deficit do thesouro continuava o mesmo, como se tal 
operação não se tivesse l'Calizarlo j e por isso era índifferente, 
d.esnecessario, que eu COllt .. tSS~ com a impo\'tallcia das quan
tl~S a. que. me refiro na avahaçiio ~a l'e?C1ta, uma vez que 
nao a IIlclUlsse tambem, como a não IIlclUl despeza, O 
meio que adoptei tin11a a vantagem de Implic o caleulo e 
de não me expor a commetter enganos oilião provir de 
não constar dos documentos, que consultei, quanto resta a 
pagar dessa divida. 

Não contei com essas quantias, assim como não contei. e 
me parece I[ue o Ilobre senador tambem não contou, com os 
dllferentes emp~estimos que forão contraLtidos com a estrada 
de fefl'o de Pedl'O lI, Por várias vezes tomou o thesouro 
quantias emprestadas a essa estrada; e POI'I[Ue não conside
rou o nobre senadol' como receita o pl'oducto destes empres
timos? POf(!ue o thesouro tinha de pagai-os dentro de curto 
prazo: era uma divida lluctuanto que se creava para extin
guh' outl'a divida da mesma importanci;L, 

O SR, PAIlANflOS: - Não metti em calculo, porque estas 
operações não pertencem aos quatro exercicios de que tratei. 

O SR. VISCONDE DE hABORAlly:-Perdôe-me V. Ex, Se cal
cul~u o deficit desde 1858-1859, claro é qUtl tambem 
deVia ... 

O 8R. PARANDOS:- Não contestei o calculo de V. Ex. ; 
V. Ex. foi quem contestou o meu, 

O SIl. VISCONDE DE hABORADy:-Não contestei; quiz só
mell~e obser~ar gue os mllio~ e os elementos dt que nos 
servlamos erao dllferentes, para flue não parecessem inexatas 
as concJusões que eu havia apresentado ao senado, 
Tam~e~ lIão me importei com supprimelltos de exercícios 

a eXeI'CICIOS, de que o honrado senador se serviu. Essas 
contas de supprimentos, que apll r nos balllncos são 
um mero jogo de escripturnção; a~ran que nenbu~l re· 
sultado produzem, que nen11um esclan'l' ,l1tO util dfio e que 
nã? razem sen~o COI~I~Ii~~r os balanços e ~orna-Ios inint~llegi
velS a quem naO est,~ IniCiado nos mysterl08 da contabIlidade 
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dessa reparticão, Eu, portanto,abstrahi tudo isto, pOr€lue n110 semos (Iue a classe mais numerosa desses bracos póde sus
podia influir sobre o resulta~o final do meu ealc!llo, e po~'- citar de um dia para outro quc,;Wes e complicações (Iue as
(ue me parece que a manetra de que me servI é a UlalS sustão o homelll, ainda o mais corajoso, que sente plllpitar
JompJeta e a m~is acertada. para chegar l.ao resultado que lhe o coraçiio pela sorte deste paiz, 
eu levava em vista. A agl'icultura carrega já com onua que talvez sejão ui· 

'de t) S V E "f 11 miamente pesados, ao menos para as circumstllncias em lfue àAo Sr, pres~ n e. e , x, me permlttlsse a ar seno ella se acha. Além dos impostos de importal:ào que recllhem 
ta o.... iíobre todos os consumidores, e portanto lambem Bobl'e a 

Ó SR. PRESIDENTE: - Convindo o senado .... Póde fallar agricultura; alóm dos impostos de siza e meia siza e de ou-
sentado, tros, cal'regão os prodl).ctos de expúrtaç;io com 7°/0 de direi-

O SR, . VISCONDE DE hABORAHY: - O nobre senador pela tos; 7 % junto a. í ou 1) que cobl'ão as provincias 
provincia de!latto-Grosso fez em seu ultimo discurso vàrias são 12"10, não sobre o producto Iiquillo, mas sobre o pro
observacdes tão judiciosas, como era du esperar de sua reco- dueto bl'Uto; direi mais, sobre o Ilroducto bruto augmentado 
nhecida' jllustratãO, Insistiu- na necessidade que temos de das despezas de conducção até o porto donde 1'.110 exportiulos: 
empresar todos ÓS osrorços pam equilibraI' as despezas com é talvez um imposto de 'í!O a 2i °1" sobre o producto H({uirlo, 
a receita o!'dinaria. Eu me associo Inteiramente a estas aspi- ou talvez maiol' ainda, e'2í % sobro uma indus!.ria que, termo 
racões do nobro senadOl'; mas digo sinceramente a V. Ex. médio, não póde produzir, salvo em casos excepcionaes, mais 
9,ue estou~mado pelo que toca a promessas de economia. de 1) ou 6 %: é uma imposiçãO qUilsi intoll'mvel. 
Estamos fos de semelbantes promessas: não ha nenhum N;io devemos, pois, sómetlte. deixando-nos levar pelo desejo 
ministerio . no estabeleca como ponto de seu programllla de satisrazer as aspirações do puiz, concorl'er para aggravar 
a economia. dos dlOheiros dô estado; e os orçamentos sempre a sorte presente dos 1I0S80S concidadãos, Não é minha opilli,io 
crescendo, sempre engrossando. que lancemos sobre os nossos vindouros os encargos resultan-

O nobre mimstro da fazenda dizia-nos ainda na sessão de tel! dos beneficios de que unicamente nós teremos de Cmil'; 
ante-hontem; ({ Concordo com a maior parte das observações mas não julgo jUôto, nem possivel, que na:scircumstancias em 
e opiniões do nobre senador pela provo , alto-Grosso; que nos achamos augmentemos os encargos do presente para 
sinto quanto é inlhspensavel reduzir, a<>orer!ta as despezas beneficio dos vindouros, 
do estado )/; entretanto, lá passou na ca, tempol'aria a Antes de terminar estas observacões, o nobre ministro da. 
lei de fixaçãQ de (orças, 9ue eleva o exercito' a 18,000 ho- Cazenda ha de permittir (lue eu raça alguns reparos ácerca de 
mens. ~10 é meu proposlto, está bem longe de mim a pre- uma proposição que elIo emittiu ante-lJ.Ontem, quando rallava 
tencã() de (a.er a menor censura á camara que approvou ácerca da emenda que tinha otferecido ao senado, OU quando 
essâ lei.; não estou ainda habilitado para formar o meu juizo, dava algumas explicaçõed qUI) lhe torão pedidas por vados 
() para dizer se os 18,000 homens são necessarios, se essa membros desta casa. 
forca é demasiada ou não; o que me Ilurece, porém, que O nobl'C ministro, dizendo então que concordava com quasi 
deste facto já se collige é que o orcamento de 186i-186ti todas as observações feitas pelo honrado senador por lUatto
não poderá diITerir muito, quanto aô IIlgar,ismo, do que nos Grosso, exceptuou todavia as que dizi110 respeito ao limite 
apreselltou o nobre ex-ministro da fazenda porque penso, da emissão dos bilhetes do thesouro, S. Ex, nãn ~Ó entende 
como o ilIuslre senador pela provincia de Matto-Uros~o.(lue. que o governo está autorisa(lo para emittil' taes bílh:Jtes como 
se não fizermos economias de vulto nas repal'ticões militares. sU[lprimento, fl não só como antícipação do receit,l, mas aíuda 
não sei onde as poderemos fazer taes que dêm 'resultalio sen~ declarou expressameute que os mini~tl'Os mIo sCl'iiio culpados 
sivel. de emittir maior somma de billhetes do thesouro do que lhes 

O nobre senadol' (aliou tambem em aspirações do paiz que permiWl a lei, quando o poder legislativo não Ihel! der os 
devem ser satisfeitas; e por essa occasi,10 suscitou li idéa meios de acudir às despezlls puhlicas. Não tenbo em vista 
9,ue talvez seja necessario ainda lancar mão do augmento dfl razer nenhuma rellexiio que possa dar a elltend r ao nobre 
Impostos, para não estarmos recorrêndo de continuo ao des- mini,tro (Iue não nutro pOl' elle os sentimentos da mais COI'
gracado meio d" contrabir emprestimos em tempo de paz dia I alfciçãO, e estou convencido tambem que S. Ex, me Cal'á 
pará acudir ás necessidades ordinal'ias do estado. NfíO me a justiça de acreditar que é sõmente levado dessa cOllvicciío 
encarregarei de contrariar esta prollosiçãO, é Ilossivel mesmo e da consciencia do dover que me animo a conlrarilll' a slIa 
que .me açhe de accordo com o nolll'e senador {luando se opinião. 
apresentar algum projecto que eu reconhecll ser de absolnta O SR. MINISTRO DA FAZE;<;DA : - Apoiado. 
neces~idade para o paiz , que exija o saerlficio a que eUe se 
referfttl_IJ, ~Iltendo quJ nA sati,s(ação dessas aspirações de- O SR. VISCONDE DE hAllORAIIY: - [\)as estou persuadido 
vemos ser mUito prudentes e mUlto cautelosos, que nesta parte o SI" milli~tro da fazenda sustenta uma dou-

O SR, PARANHOS: _ Apoiado. trina Rue niio ~e compadece com os principios da COI ltitui
çiio, Se é licito não só emittir bilhete,; do thesouro para 

O SR. VISCONDE DE ITAllORAHV : - Os recursos do estado, cobr'ir desllezas, quando a lei não lho pel'mitte fazer senão 
Sr, presidente, estlio já todos em/lenhados ; só o anno passado como antecipaeão da receita; se é de mais a mais permittido 
augmentámos a divida consolidai a com mais de 11,000:000$, exceder os lirnites marcados na lei do orr.amento, de que 
para acudir a desllezas ordinal'ias não Catlando já em serve o § 13 do art. m da cOllstituicão do imperio, que dà á 
õ;OOO:OOO$ ou mais, valor nominal, que addiciotlámos á di- assembléa geral a attribuiltííO exclusiva de autOl'isar o go
Vida publica externa [tara obter o emllrestimo contt'ahido ul- verno para contrahir emprestimos? A emissão de bilhetes do 
timamente em Londres. thesouro, não como antecipar.ão de receita. mas como recurso 

Desejára que, antes de nos resolvermos a crear ou aug- pat'a suppril' a deficiencia dlls rendas publicas, é sem duvida 
mentar impostos, pensassemos seriamente nas circumstallcias nenhuma um emprestimo; e como harmonisar o procedi
industriaes do Brasil. A agricultura acha-se em estado esmo-I mento do governo que o contracta, sem para isso estar auto
recerlor, ile exceptuarmos talvez a cultura do algodãO, e isto risado, com o artigo constitucional a que acabo de refe
provisoriamente, em algumas pl'ovincias do norte. A unica I I'ir-me? Se tal pl'etencáo for reconhecida. melhor será flue 
mdustria (Jue temos é a lavoura e o commercio IJue cresce declaremos por lei a oiilllipotencia do governo na gercllcia o 
O rrospera com a lavoura, que decahe e difinha com eUa. administrat:ão da fortUlHL publica; porque desta maneira ao 

DesejAra que, anles de votarmos augmento de impostos, menos 0110 aplJaJ'eCCl'ú a contradicr.ão flagrante entre os 
penetrassemos, ao lIlenos pelo pensamento, nos nossos estabe- ractos e as pl'escrip!iões da constituii:ão; desta maneira não 
lecimentos ruraes, e levantassemos o véo que, ás vezes, sob daríamos o exemplo de constante' violar.a.o da lei, que 
brilhantes apparencias, encobre as dividas de que a maiol' tanto póde e tem concorrido (Jara desmoral1snr.i1o do paiz, e 
parte delles estão crivados. Os soLfrimeutos, a IlClluria. para cl'eal' essa índilferença pelas cousas publrcas, essa des
mesmo que haviamos de descortinar nos magoaria profun- crenr:a e falta de fé que hoje parece SOl' a feil:,lo mais carac-
damente,1?esejar~a (I~e ,co~sidera,ss~mos os braços empreg:a- terisiica da n.o~sa sociedade, (Apoiados} .. , • 
dos nessa mdusirm duulllumdo dIarIamente, e que reflectts- O nobre minIstro, sustentando tal OpUllão, desculpou-se de 
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illgtlina sorte com ,l~ lillllai'as, Jl0l'ílllC dilia: « Quando 118 ('a
m,lr;!:; rlecl~elíín_ (\1(;ilIlH;lIlos com dclkits recollhceiflos, e lJue 
pilrlillll n i1i'O dao I'(;(O!II'.';O ao f:ovemo para oeCOfl'rl' ÚS de~pe
m,' p!lbhea~, () IlllO Ii,\ de esle fazer ~l'Il,io JaIH'ar HIno dll lai 
c\pedlcl,ILe'!" Eu aen,dito IJU(! aSeamnl'ilS 1eg-isl~lli\'as podom 
~l~lll el;ollo S?' ~S\ por alguHHls nhel';:al;fles tjU(l ÚS 
'I ZOe Icmos 'bto; IH, s elllllprc, pam sernlOl' Justos, reco
Uhl'l'llr t:IIHhnn ljUillÍl' onlinario IH10 sITo as call1aras llue mais 
nd (la tem dm:se (teceado. 

\0 .flO'lll'1I0 l'('pre~l'Iltalivo os minislros tiJ.O os chefes das 
llHlIOI'W'; ; (\ aos !ilillUrÜs que rOlilpL'le !lirigi-las é a eUcs 
que eUlIll'l'e eXI,,:11' della~ as mcdida~ IluO o hmJ.: Il~ paiz rc-
11U~\1': Quando os nllllilitros t.\m lJIaioria nil~ cnmaras Il sflo 
l\~!,IC,ltos em de~elllpCldtal' ns obr!gagües IJue lhe" impõe a 
l!d.llulade de ~hefc:; dcsi'a lIlaW!'li!, conseguem semJll'e tudo 
'lue, e convelllente ]letra 1'em g-crircllI os negocios publico,;, 
Se Isto acontece e l,('ln aC911tecido em outras Cirellll)'i/iIlH:ias, 
por ma~ol' I'az,lo deve acontecer agora que o l[lilli~[eril) lelll. 
!l,IO lllillOria, tllat' Ilnanilllidade ou quasi ullHllimidade na ra
llHll'a' 'Jos deputado;), l\iio ereio, pois, ijue o noln'o ministro 
tenha t,tIlta raZ,tH, CO!110 a alguClll púde parecer, de CCllôllnlr 
as CanHlf'a~ pC,la [alla fie provuJell!:iaé', em lJue elJc se fuu
lia, pal'a ,lu;:liI:/:ar ,,(li] (JlllllÍao. De ol'rJinario O~ dC(JlItado~ 
cUJa~ rUllel;Õl:~ dlll <lo ~ô (111<\tl:O a 11110'; . (; 1(1H) n:l0 S;lO em firan
de parte rcely;toK de UlHa lecl~l;ltura liam outra, n11.0 podem 
ter y ll'iHllWJU, a pratica, a e:'liüricllcia do~ 1I"l:!o(;io~ (IUl) é 
HlI!ISp~IlSitvcl para legwlal' ('OIH acerto cm 8cmclhanles 
ma(Cl'liles, 

~e a~o forem diri;.:illos pelus minislros lias reparlicües 
rc:::p.)(;[lvas, se esl~s Il;Ú) lhes derem iurortlJaI'.ões, se n<lo IH'u
jHlzerolll as Illl'tlitlas IIcce~salia~ e U,tO ]lrO'Cnrilreltl CHIIVCIl
co-los de. qlle de\C1Il approva-Ia,; como attílHlir a falta (le 
1:~'lI"IfIcIH:la úqUCIlI:S. que lIleno:; init;iativa podem ter no que 
(lIZ rC:'llOlto a adIlIIlIlSU'aCi[() 'I 

A lei d~ onitllllonlo de (;,tila i1nll~ finilllc,ciro d;í, ao gOYl:rno 
a lacultlallo de e!lllltll' eerta ((ililllllU 'de 11l1!Jeles do titesouro 
como .<wti,çipaç:lo de I'(lceita; e muito (I111rS dc cllcerrar-~e (J 

1'\CITlelO para que ~e raz eôle orçamento rcnnCIlHiC nova
mente as cumaras. 
N~ lI" ~l~ '120 mel. da execução, isto é, om maio 

Ol! Junho, Ja o Ihc,.;ouJ'O Id,(lc tu' O~ (hH!I)~ 1l(,(,C~Si1l'íos 
(la 1':1 reci"lheccr ,õ(J a receita ú OI! U,IO ,sul!iciclIl:; I'ira cohrir 
ilS (,e:ilfi'ziI:';, e JHHle ;I\;dtaf pOI:C!1 IIHW' ou IHC"(J:i a lftWiltu 
lia Ile mOlllal: o (hdiljl du (,,(ciTiei(), Ha POlltOS rlia,; tivemos 
UBla !.,r.ova dl~;tfl : eslalilllS n() (lrilllliJlio do Ill'cilllo Illez do 
é::ereWlO de H);~;:- H;U L c () IIfdH'ü l:li!li~lro da Llzf:iula. ('IH 
HUUl l!;lS ~:,j~~;~útIS ilnte!'io!'es~ ,la uns deu infol'lnaclie.s da:-; q'u(!e;~ 
(ledllziu qae o dl,lícit tio exerciein eltl que e;õ!iifllú,; lIill ia de 
elevaJ'-seaccreade ü,fi1)O:OOIl;$. Se, [lois, a rc(;(~ítaoreadil para 
() anno (!c lEG;I-;-HHi.i t\ ill~llmciell.le) e d'lo]ui iúé a;~oHto 
podclllu~ um' IJI'onrleilrLI8 Iliu'a Suppl'lr regular o ICi'almenle 
este ddkíl, ([ue drsl;ldpa ICI'á o SI'. ministro lia faz;)llda, se 
por falta de taes (JI'OVit!CIICiil8 S·) vir llallcces~id[lIle rle deixar 
".a Cirt;Hhu;<1Y. ;LlillU:HOO,;:) ou fi,{)(iO:[lOílAi dl\ hilhote,., do 
IIICSOIli'O 1l1l1l1.l"los (lO l' cOllta do exercicio eOlTellte, COlHO 
~a.\iilo de receita, e ti\cr I.lcpoit< de emiltir 11 [;li s 
ii.,(H}{i,ihHI,}3 Ol! ;i,OHtl:(I()U;5, e de ultrapassar assilll os limites 
1t1<1I'e[lrJll~ na lei '! 

Poderil (!íl~clI!par esla vioJarão da lei c da cOllstitllieiio 
em.1I o [H'oce.!i!llllfltlJ l,ia ealllaf'a tielfW':! 't Nilo, porquc, tuí'lIO 
a flIZ('I" o. liohre Illll11ôlro esta tnllltO em. telllpo de (Iellir as 
proYllknclas lIeCe"~1l!'la:; para eVitar as (hflieul,lmtl's em (IUC 
~I) pi);!e aehal', ~elll recorrer Ú viola(:<1O da lei, Se islo a(,oll
b~er, a culpa llilo ~eril lia r<lnwra (Io~ d.cjlutados, IlPIfI de~ta, 
llCUI (j,l lran:,ada !i\p"lallu'u, lHas UIIIC111llcntc de quefll Si) 
de~(,l1idou de pf!iíl' ()~ lIlcjo~ nccc:,,,arios para evitar sellle
Ih"illc ,iohl0ill1, Eu, l\i'í::" cOlltinHo il pensar que o nohre mi
Iw'tro ní[o tel'() l'ilzilu <]11,1[\110 suslentou aillila na pcnlllLinm 
~e:5silo ti opinião a que me refiro. 

SI', presidente, estas questões sãogrnvcs,sérias, pOl'llue podem 
ter UJl1a influencia muilo decidida sobro os destinos iIo nosso 
Imiz; vamos-tios nco~tllmando assim a ver Ililarenlr de rlia 
em ,llia, os arlig-o:, tia lei fuudalllüntal do imperio, , 

1 ratlea-s~ hOJc um aeto lllegal, lima vlOlaçiio de leI ou 
ria cOllstltmçiío ; Ulll OH cutro melltbro das cOllllnisôões ree!u
m:) contra r""c ;dtetltado; Illas nuo ,.e lom:.\ nenhuma 

deci'ilo, Ililo 80 dcl.ih.ora a esse l·cspoilo. o ncLo fiea em IH), e 
IHlé'sa {Iara o !lonllllto dos fados comillm;uJos: para o anllO 
aliew~-se o arr~"lo 1[lH), ag camnra,' cOllsenlinio lIelle; qne 
o nlllllstro lJue o praticou 11<10 fui accllsado, o lJortanto o 
<lei.!) é h'flal, IrgitilllO, c pôde ser repetido por eHe ou seus 
SllceC5sores, 

A cOlltillllan~lOs deste ~lO(lo, SI'. 'pl'esiílelitc, bem depressa 
t~re~llos lIecessHlade de Ihzer ao palz: " lIIudi-vos, sc acrc
("t,tlS que tell(!es go,el'llo. rcprescntativo; a omnipotcncia 
tanto na gcrcncla dos ltcgoClGg da fazcnda, como no de todas 
as ontras rCIlHlti0ões do eBtado ti' partiJha do ~r);t16s to
d03~ deputados e sClIadorcs, niio sel'vimos, (juanlIo muito, 
s:nao para, ?m Utn ou outro easo, hOfllologar as suaS deei
soes, » (llplluulos). Este estado de !:OUSas é allleacadol', Eu 
IJI:~;O cncarc:irlamc!lte ao. "?bre minislro da fazciHta, CU,j,IS 
I>"a;; mlell(;oes, CI!JO palf'lotl31l10 !'cc()llhe~o, que olhe sél'ia-
1IH'lItc para os ob,Jcetos a (Jue me tenho referido, e e~pcrí;d
IHel.lte para o .nltllllo em que tOlJuei, porquc llIe parece da 
mais elevada Ilnportancla. (illnito bem) -c. ~l" 1~~w.u!hQ,": ,- Eu dcsejúra ufio oppõr a menor 
rl'·llexao ao hl'llhante dl:ieUrSO que aeaha de proferir o hOIl
nulo ~cl)<!dol' Ilela pl'ovifl()ia do Hio de Janeiro; quizera que 
lia lI11nhil parte 11:10 houvesse :,cn,lo aSéicntimento a esse dis
eurso ; e de cI'rto assim é. quanto ús suas consideracões ge .. 
rues sohre o estal]o econon!ico !lo paiz, sobre 11 nHírêlm que 
devemos scgllll; lia gereacla !los IlPgocios (Ia far.clllla, Mas, 
nH'SlttO o l'Ci'pello (lHe devo ao nobre ~ellador e o cselartei
lllClltO da venlaile cOlltl'Overtiila exigem (lue Clt me uiío con
tente com (I IIi,cur,;1) ll!lll pruferi lia SI';;S110 anterior c a l(lle 
hOJe rc~p,Hldelt () Ilohl'c ~cl\il;l()r : lIem lodos se !lar<lo ao tl';\
hall,o do c()llf!'onlar a rcspo,:ta do nobre senador com as 
fIltlllias ]lropl)~I(:Ii('s, l'e~(l, Jloi,:, licClH;a para ainda occupar 
a al,lüllQ,iu do ,clladn, procuranllo ser I) mais breve que me 
[OI' POS>IVe.l, (Hlr'jUe toda contruvCl'ôia deve ter um termo. 

. COlllc!.:arl\i [101' notar ao I]obre ~cnador pela província do 
Hlo de ,janeiro que as ~Uil8 eOllsideractlcs sobre 05 ilwollve
l~ieflle5 do art. 2" do prnjeclo, lal IJltal veiu da Cltlllal'a dos 
tir" depu lado:;, IlIe parecêrfio exageradas. O nobre senador 
ncstas '~01l5id()rar,:ües, [eriu sua propria doutrina de II:m~. ' 

O 1I0:iSO debate CflilJ(lCIlU trn [ando,se de UUla aulorisacão 
ara pagamento,de divid[ls de exercicios fi!Hlos, ~ 

I· (lia I' de orearnelllo IOrque a 101 de que trataltlo;; 
lIiío Ó (!lltra e:;J!~a; e 1Il'~te ca"o el{JjsS~ 
COIIVP~l!elllo em que a illltoris:ll;[i(l passa~;'e ~elll lixa!' .. ,c (funil' 
lUl, bm :3uslelll.ar o ClJlltrarw o nubro :,clI,l\hJt, dCVlil ClIllvefl

cor~l~os ,le que IIl1Ja alll,ori,a~üo cujo ol).i~cto é o IJagamento tle 
di \ hó,b de excrclew,; lindos, sem crn!alo d rfitll do, pode dar 
Ioga r il fil'itIllIe:; abusos; lhas O llúbre senador não nos t;OIl
V(:lIceu desta ~!la a~serçüoJ c tCtn cOlltra olla apropria dou
tl'tlla IJltC S. j~x, cslalJCJeccu em l~tU. 
, Pela lei de IH:;':! o govef'llo pôde l!afiar dividas de exerci

CIOS IilHlos, independeu t(,mente de nlltoriiwção legislali Vil, lima 
vez 'lHe se veriJilJuelil estas cOlldiçilcs: (lllO baja fUllllo:l !lO 
exel'ClCIO a quo pertencer o servieo c que a despcza seja au
tori~,\(!a por lei, ou pOl' det:l'eto do' f!overno, nos easos úm que 
csl.c o pôde fazer, 8~ !aêS ]l<l{,ameutos sem autorisaç<1lJ Ic!;is
latlva, ,em a rc:;trtC~àO IIHO o llobre sOltadol' sustcntou llue 
"o tllJlia pôr ao artigo '20 do projccto, ahris,;em a pnrta a 
fil'HYOS abuíios da parte do govel'llo, é e1aro flue o nobre se
nador tfllha llutol'lsa:!o estes abusos pela doutrina fJlIe esta
beleceu em nossa leg;i,:lac<llJ IlO allllO de18G:2, 

Mas (I flue é ~enlilíle Ú" fine taca ahusos, pelo menos na 
escala (JI)I que os ligllrou o nohre Benallor, não se podem dar; 
o que ú em'tu Ú !fuc t]~silll os repreSclllallte~ do paiz, Gomo a 
[Jojlulaç;1o em gemI, longe de recciareltl (aes abusos, cla
maYill1 C~HI.tl'a :l demora (Iue lIa,ia no JHlgamellto das dividas 
de c~erclclOs hndus; tod08 [ledião ao governo, e ás eamaras, 
IH'Ovlllc~I?~as flue evilassem esle onlroabuso muito mais grave, 
tlue sollnao o" credores do estallo, 

1)01' tilu Ilonrlcrosa razão o nobre fcnadol', em 11m2, propoz 
~ ohteve aurorisa0ão para pagar dividas de exercicios t:ndos, 
lllilepcndclltelllcllle de credit.o votado pelo poder legislativo; 
c nüo se tl'iltava cntào de pafi1111Hlfltos ill~igHirkalltes, trata
va-se (Ie pagamentos atô ao !:OllJpu[.o dos saldos eOI'l'espo!l
dl'lltes aos exercicios find08, saldos que crüo avultados, 
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Rstas reflexões baslllo (Iam mostrar !Iue entre () nobre 
senador pela provincia do Rio de, Janeiro, e o orador que ora 
so didge ao senado a conÍl'oversHl lllio twha o alcance que 
o nobre senadO!' Ibe deu. 

l(allando do reconhecimento de dividas de exercicios findos, 
o nobre sonadur avenlurou algumas proposicões, que eu não 
posso deixar de contestar ao nobre 8enalIor ~ 

confiança que os precedentes da udlni~isll',ação ,da fazelHla 
repellem, então uão basta fixar a quanlIa, e Ill'eCISO que ve
nhão os documentos dessas dividas, e que o senado e a ca
mam dos dep'ulados, antes de vot,"!' credito llara taes p<lga
mentos, vCl'lfique se elles são \!'glhIllOS, 

3jas este Ill'Qcedimcnto não ó possivel; o nobl'c tlunadol", 
com a iIIustrucão c expel'iencia <lue todos lhe reconhecemo!!', 
foi IJ primeil'o (jue disse :-islo não é possivel; qua,lIto as di~iJ 
das de eX('l'ciclOs filldos, convém, em vez de demorar, acce
ICI'ar o seu IJagamentlJ,- Por isso o nobre senador, na lei de 
I)!'ç~mento de 1852, pediu auto~'is?ção permancnt,e p,II'a pagm' 

da dlVHlas dessa natureza, sem IlImtacão dc cre(hlo, uma "ez 
~ uo ,houvesse saldos disponi~eis dos' exerci cios findos re,;.
p<l.lcllvOS, 

A' p,lI'te a questão de convcniencia, desvanecido o receio 
que o nobre senadol' figurou de grave5 ahusos ne5ta ma teria, 
consiucl'elllu,; agora sc cum cll'cilo o nobre s(Jlwdol' tem a razão 
1J1le suppõe, qU<lmlo ;'Ustcnta a intclligencia rlue deu ao art. 14 
da II!i de 18G2, O nobre senad(lr ponderou-nos muitas vez e,; 

O nobre senador disse-nos: « No reconhecimento de divi
das pertencentes a exerci cios findos ha algum arbill'io da 
parte do govel'/lo; o COIIIIJllto desta uespcza não de(lende sim
plesmellte da I iquidação do thesouro ti thesoural'ia~,.,. 

O SR. VlSCOl'lOE DE lTADORAIIY: - O reconbecimento 
dh:ida. 
o SR. PARANIIOS: - .... o computo deste pagamento nãO 

depende sómente da liquidaçãO UO thewuro e thesour<ll'ias, 
Ilorque são os ministros que ordelli\o as deslJCZa8, .. , 

O Sn. VISCO!'<DE DE InBOflAIIY: - Que rocollhec~m, 
O SR- PAIIANIIOS: - ... ' é o ministro da fazenua 

afinal, tem de autorisnr o pagamento, )} 
quem I'" que o urtigo 1~ exige para qua quer ucsjlcza que baJa os 

Creio que o nobre senadol' obscl'\'ou-nos (Iue a \i(íuidaC.ão 
por si só não autorisa o pagamento, que deve hayer uma ;Ie
cisito do minis trO da fazenda ... , 

() SR. VISCONDE DE ITADOflAIIY; -OudomillisLro respectivo, 
O SR. PARANU08: - .... em 80ssITo (lo tribunal do the-

50uro, ou mesmo sem audiencia ueste IriJlunal. 
Segundo a legislaçiio vigente, o ministro d~v~ ouvir o, tri

bunal do thesouro sobre o llUgamento das dIVIdas passivas 
do estado, mas não está obrtgado a COnrOI'mal'-Se com o Ila
recer do tribunal; ó o despacho do ministro (Iue decide, (1\10 
autorisa o pagamento. Os empregados de fazenda que lifJui
dão as dividas, disse o nobre senador, não conhecem de sua 
lCfl'ulidade ... , 

O Sn. VISCONDE DE InnOnAllY: - Da ordem do miHistl'o 
que aulorisou, 

. O. SR. PARArilIOS: -.,. da ordem do ministro que autol'Í 
sou a despeza; mas esta observa~:ão 110 nobre senador, assim 
lancada, deixa duvidas que devem ser removidas, Os empre
gaJos das thesoura!'ias e thesoUl'o, quando p!'occ~slio e revêm 
I:IS liquidações ucssa natureza, reconhecem !:'() a !li villa tem UH 
não origem legal, 8e (ll'oveiu ou não de serviclo illllol'isado 
por lei, ou (/ue lmdesse ser lIutol'i~ado IH)I' decreto do 
goycl'no. Sem dnvi( 11 alguma o ministro da fazcnda, mesmo 
pa la9iio vigente Ilntel'Íor ao arl. I li da lei de li-W2, Lmn 
dis . Õe~ restrictas a OSRe respeito; sou [)eBa de I'CSjHlIlSa-

~I lHhdá ,não póde autoriôur pagamentos iI eliaC8, E os fllnc
-, cionáflolJ das the~Qurarias e do thesouro, encarregados de 

taes processos c'liquiil31lões, indicuo se com elfeito à origem 
da despeza é ou não legal, para (lHe o minisLl'o da fazenda, 
quando autO!'isa ou recusa o pagamento, o possa fazer com 
perfeito conhecimento de causa. 

Todos nós sabemos, mesmo ilfIucllcs que nito tôm sido mi
nistros de estado, (lue muitas vezcl'll o thesoul'o repl'e~()lIta 
aos outl'os Illinisterios que suas ol'deJls não podem ser satis
f~ítfts! Ilorque, ou exceden~ do cI'cdito vOlado pelo Iloder le
gislatIVO, ou não têm credito, 

O Sn. VISCONDE DE hABOIlAlIY: - Isso ó outra COllsa, 

fundos neCe8Sal'lOS e esrol'çou-se (lor convencer-nos de q1J.e 
esse al't. H trl!.ta de fundos cO"rcs~ondcntes á despeza auto
risada por (jualrluer lei ou acto legislativo, Eu nuo puz em 
Iluvida isso; é expresso no al't. 14- fundos corrcspolldentes 
á dCS\leZa de (Iue se tmLar-, S\lbre o sentido e nlcance 
da (la avl'll- de~l,cza-:- neste artigo, eu não suscitei a menor 
duvida, ncm dUl'illa alguma era Jlossivel: a questão que sus
citei versa sobre o sentido e alcance da palavra- fUllllo~, 

O noul'e senador disse-lias que a palavra-fundos-, como 
a palaVl'íl-cl'edito-, como a palaVl'a-capital-, Hssim na 
sicencia economica, COIIIO em nossa legisl~ção, tem diversas 
accepções, l\-Ias, se CSS2 palavra tem <hvCl'~as accepções, 
cumpria ao nobre senador demonstrar-nos (l01' que no al't. 11 
ba de tel' (ll'ecisa e sômenlc a ?ignificação qne lhe dou o no
bre senador-fixação de quantm, 

O SIl, }lIMENTA BUENO: - Para estar em hanllonia com 
a lei 

O Sl1, rAIlAI'i!IO~:-Cl'eio fjUe o nohre sena,lor não podel'íi 
demon~tral'-nos 'luU a unica s!gnifienção razoavel da palavr;t 
-fundos-no al'l. li da lei delSG2 ti a do fixac,!o do (/uan
tia 011 crcdito ddinillo, A lei do 1852, {Iue ó obra tio nobre 
sClladOl', usou da pa!lIYl'a-fundos-na sua accepçito goraI. 

Quando defini a palavra-fu:uJo:i-, dofini-a em abstracto, 
di"se flue ella, etn seu sentido lato, compl'cbClllle todos o;; 
llI('ios geracs e t·"pcciaes dados ao g-ovel'llo para as des]leza~ 
do e"tado, Na lei d'l 1mB é esLa palavra empregada no mes
mo sentido, hem que mais I'Cstl'ictamcnte, porque ahi enten
de-se pela palavra-fundos-os saldos de cada exercicio, ou 
o,; excessos das receitas sobre IlS despczas, ou os remanes
cente,; das rccOlhlS, como lhes chamou o 1I0bre senador; mas 
não ti certamente fixação de ljuantia: 10"0, pda intel'pmta
ção grammnlical, o nohl'o SCIWllol' niío IIÓ(fo sustentar a inlel
ligellcia que dá ao artigo, 

Pda Íntcrprclaci10 logicll, (U procurei conhecer qual era 
o eSl'~l'ito ,!n !l'Ui;hlllol', e fui reconhecê-lo no ar!. 12, § 11, 
da lei (Ie '2 i de $otembro de 181iO, Iluando tratou da rcvo
gaçuo dos créditos espcciaes anteriormente cOllcedidod. Ahi 
estel o fim do ar!.. li, 

A lei de 18GO procurou pÔI' ter1110 aos inconvenicntes que 
O SII, PAnUillOS: -lHas este facto, que se repete muitas resultavlio de cre<litos cspccincs [Iara despezas (Iue não erilo 

vezes, prova quanto no thesouro se verifica a IcgalÍ!ladc das contemplada,; na lei lllllllla; c esle é tamllOlll o principio sa
despezas, Ninguem contestará (/lIe o ministro da rtlzenda, (Iue IlItar do art.H, Este nl'ti~o mIo (luer sómcnle que se fixe a 
afinal, é quer!1 !luto!,isa o Ilagamentll" ou os s~l'viços, digão quantia da despew ltulorisada; quer ao me:::mo tempo flue 
l'e~p,61to ,ao n)llllstel'lO dnfu7:en,lla, ou d,lgíiOI:ei'}lelto aus outr05 !lSSa desflcza ci'pecial clltl'e na previSãO do legislador (IlIilndo 
1nlllls!erl?S" tem ,algu~l ~rhltl'lo; mas tl arllltl:1O que não liMe calcula fl I'ccl\ita e ucspezn geral do impel'io, 
ser restrlllgldo, e arbltrlO que não fica resLl'Illgiilo pela fixa- l>ol'velltuf'a tOllos os inconvenientes que o /loure senador 
cão da qualltia, bl'ilhante e largamcnte expoz a re,;peito dos creditos espc· 
• O éorpo legi~li~tivo fixa, c~mo esLá pl'llpostO, pam paga- cia!':;;, IluO ficào fóm das leis de OI'çamento, wío se IH'odu'l.cm, 
mento de exerCICIOS findos, MO:OOO~: segue-se d:Jhi "U(J o admiUida a intclligcncia Ilue S, Ex, dá ao IIrt. 14 't 
ministl'o da ~azend(l I) os seus collcgas não pOi'8ão autorisal' O nohl'e ~el!mlor Ilisse-nos flue, votanclo-se despezas, como 
pagamentos Illcgaes, 50 estes abusos fossem li10 faceis, como se votav<io, 1101' esses creditos chamados cSlleciaes, fúr(l da 
se fig:ul'oU ao nobre senador '1 se~l!e·se dahi flUO !Iil0 I,óde lei Ile or~:HllPnl(), resultava dahi flue 08 calculos do ol'ca
autol'~sm'-se o pagamento ~ellma dlvldameno~belll ~cl'illcad,~, IIllClltO falhavào, lJue o eqllilibrio eutre a receita o a dcsJlêz:a 
conte~!,l\'el ,Illesmo, Jlretel'llHlo-sc outra mUito ml1lS attelldl- flc5apparecHl dO,,,de logo, O governo ficava autorisado pal'a 
vel ? Se qUlzcl'mos levar 11 descoufiança ate este ponto, des- despelldor quantias, as vezes avultadas, além das previsões 

.. 
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do orçamento; podia. faze-Ias, embora. o calculo da receita e 
despeza falbasse em suas bases, embora o resultado fosse um 
d~ficU ,não previsto, ou accrescimo do delicit previsto e pl'O
vldeJlCJado. 

Ol'a, pergunto eu, fixando-se as quantias, mas autorisan
do-se despezas fôra das leis de orcamento deixão de dar-se 
todo~ arluelles inconvenientes? Dô certo que não; e é isto 
1))'cclsamente o que 11110 quiz o legislador, impondo-se elle 
mesmo o dever de não autorisar despezas sem ter em vista os 
fundos necessarios para satisfaze-las. 

Trata-se de um projecto anterior á lei do orcameuto? Então 
é, preciso que a Im .do orç~mento contemple â despeza auto
rISada por esse proJecto. frata-se de despeza posterior á lei 
d~ orçamento? Então é pr~ciso que o legislador telJb~ em 
vista se a receita que autofIsoU e orçou é ou não sufficlente 
para a despeza que vai crear; e, no caso negativo, que diga 
ao governo como ha de obter o dinbeiro necessario para esse 
serviço publico. 

Segundo a intelligencia do nobre senador, os inconvenien
tes dos creditos especiaes podem dar-se na mesma escala, 
porque a simples fixacão da quantia não fornece receita para 
OCCOITer á despeza, não mantem o oquilibrio que porventura 
Cosse estabelecido na lei de orcamento on tI'e a receita e 
dcspcza I,;'oral do impm'io, Segundo 'a intelligencia que eu dou 
ao artigo, n[o basta fixar o quantum da deslJOza, releva 
ainda declarar donde lia de ser tirada a somma necessaria 
para a despem de que se trata. 

O SR. VISCO!'i()E DE ITADOIlABY dá um aparte. 
O SIl. PARAl'illOS;-Eu não digo que V. Ex. queira isto, 

mas a logica tira das palavras de V. Ex. esta deducclio. O 
nobre senador está, no Cundo da queslilo, de accordo c"omigo; 
{luer o mesmo (Jue eu quero; mas sustento {lue não se 
pôde conseguir esse resultado pela intelligencia (lUC o nobre 
senadol' dá ao art. ti da lei de 1862. :E o no Irc senadOl' 
tanto já o vai reconbecendo, que nos prometle rcstabclecer o 
§ 11 do art. 12 da lei de 18110, relativo a creditos eS(leciaes, 

O SIl. VISCONDE DE lTABoIlAUy:-De 181')2, com alterações. 
O SII. PARA1illos:-Dem; então o nobre senador reconbece 

{Iue a respeito das dividas de exercicios findos é preciso 
tomar alguma providcncia especial. 

O SR. VISCONDE DE lTABOIlAJlY dá um aparte. 
O SR. PARANUOS:- O nobre senador promette-nos iniciar 

disposições que subslituão as de 186'2. 
O SR. "VISCONDE DE ITABonAJlY: - Hei de propõr o resta

belecimento da disposição de 1852, com modificações. 
O SR. PARANUOS: - PromeHe iniciar disposições que sub

stituão as de 18U2, com algumas modificacões: logo, V, Ex. 
reconhece que o art. 14 da lei de 1862 nãó basta para o caso 
vertente. 

O SR. VISCONDE DE ITAllORAHY dá um aparte. 
O SR. PARANHOS: -O nobre senador não 1I0S pôde (Iesde 

já dizer precisnmente os tm'mos de smt iniciativa; mas o que 
é certo é que S. Ex. julga necessario estabelecer disposicões 
novas a reslleito dos pagamentos de exercicios findos. • 

O Sn. VISCONDE nE IrABoRAlly:-Sim, senbor. 
O SR. PARANIIOS: - Estamos de accordo. Quaesquer {Iue 

sejão essas disllosir.ões, creio que ellas hão de ser dictadas 
pelo espirito que dietou as de 1852, reconhecendo a necessi
dade de que esses pagamentos não sejão retardados. 

O nobre senador allegou. em apoio da intelligencia que dá 
ti lei que o legislador de 1862 fixou quantia para pagamento 
de divid1ls de exercícios findos; e daqui concluiu o nobre se
nadol' flue o legislador de 18112 dava ao seu art. 11 a illtel
ligencia que elIo lbe dá. Mas a este argumento do nobre se
nador oppõe-se outro lJue elle logo previ~; o mesmo legis
lador de 18112, nessa mesma lei, autorlsou de5pezas sem 
lixac,lo de qunntia. Refiro-me no pagamento flue deve ser 
feitõ ao aulor do IIl'ojectQ do codigo civil. O nobre senador, 
é "Verdade, quiz restringir os termos desta autOl'isação, en
tendendo que o governo nao pôde satisfazer a despeza ab! 
autorisada, sem que eUa seja de novo votada por uma leI 

cspcdal ou na lei do orcamento, fixando-se o quantu1ll respe
ctivo; mas dos termos da autorisacão não se tira a resticclto 
indicada pelo nobre senador. Â autorisa~ão é ab50lúta ~ 
"Fica approvado {I contraeto celebrado, pal'â a confeccão de 
um projecto de codigo civil, com o DI'. Augusto Teixéira de 
Freitas, a quem o governe satisfará o premia que julgar J'a
soavel, logo que o dito projecto se ache concluído na CÓlma 
do contracto.» 

E' evidente quo este pagamento não depende mais de um 
acto legi8latív~ 

O 8n. VIi!CONDE DE IrABORADY : - E o art. H ? 
O SR. I)AIIANIIOS: - Pela illtelliwmcia quo dou ao art. 11, 

IIquelle pagamento pódo ser feito, porque está previsto na 
lO! de orcamento. Embora não se fixasse quantia, !lp.vemos 
;;rer que ·0 legislador estimou o quantutn do premio autori
sado e tove-o em conta quando deu os meios de que o go
vemo póde lancar mão lIara satisfazer os servicús publicos 
no exercicio d~ 1863-1864. Se por aCasO se" tritasse de 
uma autorisnçitJ em lei especial, e pqsteriormente ao orca
mento, não se declal'ando abi donde o governo devia tirar·os 
fundos necessal'Íos, eu diria tom o nobre senador que o go
vemo não podia ainda satisfazer essa despeza, porque o art, 
li se Ibe oppunha. 

A intcllígencÍ<l do noble senador, como tenho ponderaêo, 
limitando a ob8ervallcia do artigo á lixacilo de quantia, tira
lbe todas as vantagens que eu vejo ná doutrina do mesmo 
artigo. A fixacéio da despeza, os limites postos aos creditos 
especiaes, nãô bastão para dar-nos orcamentos normaes. 
Calcule-se o oJ'camento da receita e despeza, tl depois auto
riscm-se novas °despezas, fóra daquellas previsões, e veja-se 
o que será feito do clJuilibrio entre a receita e a despeza 
geral do imperio. 

Como teremos assim orcamentos normaes? Entretanto este 
procedimento fica au torisado Ilela intelligencia que o nobre 
senador dá ao artigo. 

SI'. pl'esirlente, eu seria longo, abusando demasiado da pa
ciencia do senado, se Ijuizcsse agora acompanhar o nobre 
senallOl' em todas as outms reflexões que me forão por elto 
dil'igidas 11 respeito desta questão: passo, portanto, ao que 
me 1!UI'eceu mais importante na resposta do nobre senador, e 
qu" 1101' isso exige de mim alguma replica. 

FalJando do calculo que apresentei para estimar o estado 
do thesonro no fim do eXtlrcicio corrente, o nobro senador 
explicou o incirlentc que OCCOITeu entre nós. Pareceu ao no
bre senador Ilue o meu calculo poderia pOr em duvida a ex
actidão do sen; 1'01' isso o nobre senador ; logo no principio 
da minba demonstmção, interrompeu-me, como que contes
lando os fundamentos desse calculo. Este aparte do nobre 
senador, ou esta sua interrupção, obrigou,me a dar-Ibe tam. 
bem uma resposta, mostrando que eu calculava conforme os 
balancos e synopses do thesouro. Ell não tinha então presente 
o fim· a que o nobre senador se propoz, quando por outro 
modo estunou o deficit de 1862-1863. O nobre senàdor dis
se·nos hoje que queria·cstimar atô ao fim do exercicio de 
1862-1863 a importuncia da divida lluctuante, e que, neste 
intuito,seguira o teor do caJculo (/ue lhe pareceu mais lIreve. 
Não contestei a exactidão do calculo do nobre senador; o que 
sustentei foi (Iue as bases da deJ1lonslra~[o de que me servi 
são exactas .... 

O SU. VISCONDE DE IrABonAUy:-Nem eu neguei issoo 
O Sn. PAliArmos: - •. ,segundo os documentos do the-

80uro. Eu tratava de balancenr cada exercicio, llartindo do 
de 1860-1861; não podia deixru' do contemplar toda a re
ceita e dcsllCza de cada um desses exercicios, qualquer que 
fosse sua origem ou natureza. 

Tocando neste IlOuto, all'cvo-me li pedir uma explicaeão 
ao nobre ministro da fazenda, se é exacto o que se lê' no 
extracto do seu discurso hoje publicado, Calculei o deficit, 
no fim do exercicio corrente, em li,H4:000$ proximamente; 
e vejo no extracto do discurso do nobre ministro que S. Ex. 
calculou no exercicio de 1862-1863 um deficít de cerca. de 
i,OOO:OOO$. 

O SII. II!lNISTIlO DÁ FAZENtA : -4.700:000$. 
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o SR, PAí;ANnOS: - ..• um delicit. qe .i.700:000$, no exer
cício de 1862-1863, .e. que u? eXel'CICIO cor~ente estimou um 
outro deficit, que addlclOnou aquelle, d,e mais de 6,000;000$: 
de sorte qUIl, segundo o extracto do discurso de S. Ex., no 
fim do exercicio corrente teremos um delieit de mais de 
10.000:000$. Atrevo-me a pedir ao nobre millistr~ que veri: 
fique o seu calculo, porque me parece que, apphcan(lo~se n 
amortizacão da divida Iluctuante o remanecente dos empres
timos feitos em Londres e o producto da subscripção na
ciônlll .... 

O SR. FERREIRA PENNA: - A subscripção nacional teve 
olltro destino, 

O SR. PAnANHos: - ... o deficit não p6de montar a 
10,000:000$. A subscripção nacional tem oulro destino, diz 
o nobre senador pelo Amazonas, mas por conta dessa sub
scripcão se fizerão despezàs, que forão pagas por meío de bi
lhetes do thesouro. 

Eu calculei a receita e a despeza do exercicio corrente 
sohre bases que julgo seguras; porquanto, a receita eu a 
estimei em 51,000:00.0$, Igual a do exercício de 1860-1861; 
e quanto á despeza, tomei por base a proposta do anno pas
sado. Creio que as despezas do exerciClo corrente não podem 
ficar muito áquem daquella estimativa, visto que a pl'Oposta 
do anno passado já teve em vista a elevaçiio do exercito a 
!O,OOO eracas, a nova acquisiSão de armamCl:to e as novas 
obras nulitâres. Ora, se tomando um orçamento tão, elevado 
como é o da proposta do anno passado, eu cbeg-uel a um 
de6cit de cerca de 6,000:000$, como é possivel 'lue o nobre 
ministro possa acbar por seu calculo mais rigoroso um de
ficil de mais de 10,000:000$, tendo applicado ao resgate da 
divida Ouctuante os remanecentes dos emprestimos contra
hidos em Londres e o producto da sübscripcão nacional? 
Creio que ha nisto algum engano. " 

O nobre ministro mostroll-se, a meu ver, demasiado escru
puloso quanto ao art. 2° do pl'ojecto em discusSãO, annuindo 
ás objeccões que a esse artigo fizera o nobre senador pelo 
Rio de Janeiró. Parece-me que o nobre ministro devêra tam
bem ser condescendente com o nobre senador pelo mo de 
Janeiro, no que toca á emissão de bilbetes do tbesouro, 
porque neste ponto é que a opinião do nobre senador pelo 
Rio de Janeiro, não póde ser contestada com bons Cunda
mentos. 

Está reconhecido um deficit nO exercicio passado, e está 
previsto que no exercicio corrente esse del.icit subirá a maior 
somma, Entretanto o governo, pela lei vigente, que ó proro
g:ada para o exercicio se.guinte, só tem autorisação par~ emlt
tIr até 8,000:000,$ de bilhetes do tllesouro.como anteclpacão 
. de receita. ,. 
.' Se a emissão é como antecipagão da receita de cada exer
cicio1 nll~ é possivel qlle a de um exercicio passe para o 
segumle. A emissãO de cada exercicio deve ficar resgatada 
dentro deUe, porque a lei só autorisa esse meio como anteci 
pagão da receita do mesmo exercicio. 

Mas se está previsto que o nobre ministro carece de con
servar na circulagão ainda depois de encerrado o exercicio de 
1862-1863 cêrca de i,OOO:OOO~, e se atá ao fim do exercicio 
corrente esta emissão estará elevada. segundo os meus cal-

,.culos a cerca de 6,000:000$, e, segundo a estimativa do nobre 
'ministro, a mais de 10,000:000$, é claro que a autorisacão 
'legal será excedida nOS dous exercicios. • 
" O nobre ministro, permitta-me que o diga, devia tambem 
mos.k.!lr-se_escrupoloso nesta parte, devia mandar uma emenda 
ãiiípfiãiiiFoos termos da autorisacão, de m e o governo 
pudesse emittir bilhetes não só como anleci de receita, 
mas ainda para occorrel' ao deficil que já existe e que cres
cerá durante o exercicio corrente. Isto não é novo entre nós, 
e se pratica em lodos os paizes. A emissão de bons em 
França, e a .de exchequer b~lls na Inglaterra, tem logar ou 
como anteClpagão de receIta, ou como preencllimento do 
defieit. lUas a nossa legislação actual nM permiHe emittir 
billletes ,do tbesouro senão c~~o antecipação de receita, e 
está mamCesto que o nobre mlmstro não póde deixar de con
servar em circulação, além do exerci cio corrente, uma somma 
elevada de bilhetes do tbesouro pertencentes a este exercicio. 
A disposição da lei está sendo e será violada. 

Se tivemos escl'upulos de CerÍl' levemente o art. H d~~ ~ei 
de 186'2, não fixando ([uantia para pagamento de exerclClOS 
lindos, IlaJ'ece-me que o nosso escrupulo devia suoir de ponto 
quanto iÍ. emiss.lo ultra-legal de bilhetes do thesouro. () 
nobre ministro seria coherente comsigo mesmo, e mereceria 
o assentimento de todos, se manda.sse tambem emenda neste 
sentido. 

O nobre ministro, porém, procurou sustentar a intelli
gencia contraria, segundo a ([ual a emÍssão de billJetes, como 
antecÍpasão de receita, póde subsistir além do eXCl'cicio em 
que ella 'teve l0ll'ar. ASSim seria, se a lei usasse das palavras 
-antecipaglIo ue receita-em sentido a?s.oluto, mas eHa as 
emprega em relação as rendas d.o exerCICIO de q~e se trata. 
De outl'O modo, ampliado o sentido claro e restflcto daquella 
expressão, o governo poderia em cada exercicio lan!,lar na 
circulacão 8,000:OOO~ de billletes, e assim eleral' a uma 
somma" enorme a divida Iluctuante. 

Desde que o projecto de lei tem de voltar á outra camara, 
1.1 nobre ministro faria bem em annuir áminha proposiçãO. 

O SR. VISCONDE DE ITAIJORAHV : - Agora não póde. 
O SR. FERREIRA PENNA: - Já não é pOiísivel. 
O Sn. PAllANHOS : - O que? 
O SR. FEnREIRA PENNA: - Fazer novas emendas. 
O SR, PAIlANHOS: - Não estamos na 3a discussão? 
O SR. FERnEIRA PENNA : - Estamos na ultima. 
O SR. PARANHOS : - Sinto que o nobre ministro já não es

teja no caso de evitar esta notavel inCraccão de lei, 
O nobre senador pela provincia do Rio (Ie Janeiro fez relle

xões muito i1\ustradas e prudentes a respeito das circumstan
das economicas do paiz. S, Ex. não se mostrou opposto ás 
idéas que ell ligeiramente enunciei no meu discurso an
tel'Íor. 

O SR. VISCONDE DE ITABORAHY: - NãO, senhor. 
O SR. PAllANIIOS: - O nobre senador quer reduccão nas 

despezas, quer reduccão razoavel; creio que,como eu:elle as 
viu possíveis e impôl·tantes nos orçamentos da guerra e da 
marinha; o nobre senador lambem não li opposto á idéa de 
augmentar-se a renda do esta.do pelos meios mais conveni
entes, tendo-se em vista, como alie mesmo disse, o nosso 
estado economico. as circumstancias em que se acba a in
dustria agrícola, que é a mais importante; o nobre senador 
lambem não repelle a idéa do recurso do credito do estado, 
para fim grande e de bem reconbecida utilidade, quando o 
emprego deste recUlso seja possivel. Por consequencia estou· 
de accol'do com S. Ex. ; e não faria senão embaciar o brilho 
do seu luminoso discurso, fatigando a altencão do senado, , 
se eu pretendesse agora discorrer sobre o mesmo assumpto, 

Termino, pois, aqui, 

o Sr. !ilOUZB "~rBneo; - Creio que é permittido por 
V. Ex. e do regimento do senado que (Iuando se trata destas 
emendas póde-50 Cazer reCerencia a toda a resolucão. 

Eu admilto as emendas do SI'. milllstro da Cizenda pal'a 
não pôr embaracos a S. Ex., e pOl'9ue estou disposto a pres
tar todo o meu" apoio ao ministerlo actual; a nlIo ser isto, 
teria a opiniãO do nobre senador por l\latto--Grosso, que aca~ 
bOIl de falIar em contrario á lueHa emenda do art. '2"; e sou 
tambem da sua mesma opiniãO que, se a emenda foi admilÔ
sivel, o deveri;l ser tambem a outra parte da emissão de bi
lbetei, porque sou tambem de opiniãO que os bilhe.tes como 
antecipacão de renda não podem continuar na. CirculaçãO 
senão dúrante o exercicio, e até sua ultima liquidaçãO. 

Votei pela l'esolucão,porque, como já disse anteriormente, 
não vejo outro meio' de não ficU!' o paiz sem lei do orçamento, 
não Ilavendo tempo para que ella passe, 

l~ a resolucão tem a meus olhos uma grande vantagem,que 
mandando continuar em vigor a lei do orcamento para 186:J-
1861,poupa ao estado perto de 4"OOO:OOÓ.Ii, que é a dilferen
ca entre a proposta da lei do orçamento que deve ser votada 
ê a lei do orcamento anterior. 

A proposta' da lei de orçamento para 186i-186ã que, se 
fOSle vatada agora, seria lei do estado, pede 57,816:000$, e 
a lei n. 1,177 que se manda. continuar em vigo!' emquanto a 

.. 
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outl'a não pa~sa pediu sómcn(e li:J,S7!J:000:j3: ha, pois, uma 
dilrel'ClH.:a de 3,jW7:000,í>, ou 1,OOO:OOOíli em numeros re
dondos; c pO!' cO!~sequcnclrt, se a I'esolu!í<lo que espaeia por 
(lua tI'O mczc~ <~ ICl. du ol'flamcnto a lJu(h.lôsC fazor vlgoral' 
por !-Im anno mtCli'O, se o govcl'llo pudcsse fazol' o 5Cl'viflO 
publico com os lIlC61ll0S meios votados na lei que se 
manda III:orcgat', ~el'ia o paiz menos 1,OílO:OpO~ de desl)eza, 
o que seria de mlllta vantagem pará elle, repIto, se o goYel'110 
pudesse fazet' o servico do novo exercicio com os meios vota
dos para o de 18(i3":'18Ili, 

Toda a economi,,; é a meus olhos ullIa grande vantagem, e 
não posso descobnr ,tHmão grandes inconvenientes liO conti
nuado augmento cle deS(ICZaS em que vamos marcballllo ' 
neste ponto sou da opinÍ<10 do honrado senadol' pelo Ri~ 
de Jilneiro, e de toúos que têm fallado na necessidade da 
reduccão das despezas, l\las onue, em que verbas? A reduc
Ção (fãs despezas, como já tambem se disoo lia casa, não 
póde compreheuder grandes quantias, 

O SIl, PAnANHos: - Apoiado, 

O SR. SOUZA. FRANCO: - Promettida ha tanto tempo, até 
hoje a reducão das despezas não tem sido ainda realizada úe 
maneira a poder satisf;lzer, 

O Su. PARANllOS : - Apoiado. 
O Sn. SOUZA. l{nANco : - N,10 ha mesmo meio nenhum. 

creio eu, possivel de reduzir a despeza úcm'('a de liO,OOO:OOO$; 
está se pedindo 57,000:000;1), e ell desejo ver qual ó o mi
Histerio bastante forte com o upoio das camaras pam I'ea
lizar esta diminuiçãO da despeza (Ie perto de 7,OOO:OOO;j), 
fazendo baixaros 57,000:OOO~ Jledidos a 50,000:000~. 

No elltl'Ctanto aa rendas publicas não têm ol'callo senão 
por ãO,OOO:OOO$ nos melhores annos; I 0l;i0 , quaré ae onse
quencia ? Que sejão quaes forem os eSlOrços, li mitando-se 
clles á reduccão da despeza, não podemos vir ao resultado 
de ter um orçamento e meios suficientes par« as despezas 
publicas, e lJal'a pagai' os delicits destes 1I1timos llllnos. 

E dahi eu concluo que, ainda (lue seja muito necessalÍo, 
ainda (Iue seja indispensavel fazer todos os esforcos para re
duzir as despezas publicas, ó necessario, ó hidispe~savel 
t~'l~hrn1 ~l1:;m~ntar as rendas publicas, Neste ponto estou 
I'oncorde cum os honrados senadores, mas mio estou concorde 
Ulll 'i":) o allglllento da receita seja procurauo simplesmente 
no augmento de novos impostos ou (lleva~ão da taxa dos im
postos existentes, Eu não acredito por agol'a na esperança 
de conseguir augmcnto de rendas com a elevação de taxas 
dos impostos ou ereação do novos, 

Primeiramente, nil:o podem deixar de ser exactos os calcu
los feitos pelos diversos oradores quo têm fallallo na casa a 
respeito dos deficits dos ultimos exercicios financeiros; mas 
eu creio que o que o paiz precisa saber com mais ccrteza 
não é quaes são os recursos do thesouro para fazer face du
rante certo tempo dado ás necessidades do sm'vico, porém 
saber principalmente (IUal é a extensão dos sllcI'ilicios que se 
lhe têm pedido,e quaes os encargos que têm I'ccahido sobre 
o mesmo paiz nOi! ultimos annos, róra e além dos impostos 
pagos ao thesouro pelos contribuintes. 

Este costume de apresentar a situaçãO mais favoravelmente 
do que eHa é na realidade, por se contar não só com os meios 
ordinarios da receita do exercício, porém com os obtidos 
velo credito, fazendo que os exercícios figurem com 
pe(luenos deficits, ou atô com saluos, não conduz senão 
á (acepcão, E' o systema fmllcez, pelo (IUal se figuravfí.o 
sufficirn"tes os recursos do thesouro pela adf'unccão dos obti
dos por meio do credito; e quando um be lo dia fllr, I,'ould 
confessou publicamente, o Ilue não era segredo pal'll muitos, 
(lue a l~ra!lca) alúm de ter augmentado muito nos ultimos 
annos sua divida consolidada, jazia sob o peso de enol'luis
ai ma divida fluctuante, o abalo Ilroduzido foi geral. 

Na provincia do Uio de JaneÍl'o já se deu facto semelhante, 
gastan(lo as administral:ões antel'iores a 18:;7-18t58 sommas 
enormes, obtidas de urna. renda avultatla, c de meios de cre 
dito, que se \Jretendeu encobrir, e ligurando assim ol'çamclltO& 
sem deficits. <oi-se assim ao ponto de sustcnt!ll'que esses meios 
extraordinarios, obtidos por elllpre8timo, constituÍ<io balannos 
~em dencU, até que um babi! administrador, o conselheiro 

Tolentino, poz patente os emimra!)os do (hesouro provincial 
obenulo de lima grando divida, de (ilHl até hoje ainda não se 
[lelde flc;;cmbaraWtl'. As ohras publicas têm sido por vezes 
ahandonarlas, e a pl"Ovincia soll'l'e,e solrrerÍt por muito tempo, 
os pemiciosos resultados de administracões tão sómente 
politicas. " 

Assim tem marchado tambem a adminis.tl'acão geral, o o 
nobl'c senador acaba de dizer IJue,findo o exercicio de 1863-
1SIH,teremos deficit de cerca de 10,OOO:OOU~ ; mas porijue? 
l'onlue S. Ex, leva em conta os meios obtidos de .tlmpresti
mos, que, na minlm opiniiio, não se devem levai' em conta 
quando se falia ao paiz para Ilue saiba os encargos lJue pesITo 
sobl'e eHe. O flue é preciso ter em atlonc.l0 é a receita pro
pl'ia de cada anllo e a despeza propria taiubem de cada anno, 
pOI'que são estes os recursos com (lue se deve contar, c não 
com os extraordinarios do credito, que individão o thesouro, 
obl'igão-o á maior despeza annual com juros e amortização, 
e compromettem o futuro. 

Levando em conta sómente a receita do exorcicio,para fazer 
face (Ís despezas do mesmo, os deficits dos ~uatro 'exercicios 
de 1860 -1861, 1861-1862, lS62 -186;j e 1863-186~ 
v;Io muito alóm da somma que se tem figurado, e vejamo-lo, 
Em 181it)- 1861 IIÓS tivemos uma I'ceeita sem tlep9sitos 
de 1)0,051:703,;3 e ullla de"peza deli2,358:417$j delicit 
'2,306:71:1;5, Em 1861 -18rl'2 a receila sem depositos foi de 
tH,078:OiJ8.$ c a despeza conhecida pela synojlse, segundo se 
diz no relatorio do principio deste aUllo, sóbe a ã1,820:997~, 
havClHló um saldo de 2f:i7:060~,<Jue pódc vir a figurar absol'-
vido no balanco definitivo. ' 

O exercicio "de 1862-1863 teve de renda sem depositos 
1(L285:3:57.$; e a deslleza conhecida era,segundo o relatol'io, 
de li2,827:46U$, dcflcit de 6,;H2:143~. I~, bem que falte re
ceita não constante dos balanços, como tambem falta noticia 
de muita despcza, o delicit não pó de baixar, e antes deve 
subir de 6,1iOO:OOO$, . 

O exercicio corrente de 186~1-1864 não lJóde solrrer ainda 
calculo senão aproximado, pOl' estal'luos em o !lo meZj e, pois, 
tomarei por [lase de I'eceita a do ultimo exercicio, que Coi de 
16,281):3:17$, e de despczlt a calculada pelo thesouro em 
rja,878:ljG6~, que o Sr. ministro da fazcnda na sessão do 
dia 31 (lo nHJZ proximo passado julgou que seria elevada com 
mais 6,(;nii:736 .. ~, a qlle deduziu 1, 127:907~, e que pois or
çará ~Ol' li9,OOO:ÚOO,.p. A ser assim, o delicit de receita no 
exerclcio corrente virá a ser de cêrca de 13,OOO:000~, e o 
total (lo~ dclicits dos quatro exercicios de 1860-1864 a subir 
além de 20,000:000$. 

Ua,poróm, li probabilidade de que a receita publica do cor
rellte exerci cio exceda a do antedol' em cêrca de 1),000:000$, 
e tambem eôlleramos que a despcza não cxcedade li7,000:000$ 
a U8,OOO:OOUjí j de sorte que, sendo o Ilcficit da receita deste 
exercioio corrente sómente de 6,000:000$ a 7,000:000$, ve
nha o dos quatro exercicios a se reduzir a 15,000:000$ ou 
16,000:000$, 

As IJI'obabilidatlos em favor do allgmellto da receita estão 
confirmadas, porque as duas reparticões da cõrte, alfandega e 
recebedoria, Já alTecadárão !lOS nove Illezes de julb o a 31 de 
marco ultimo, oitocentos e noventa e tantos contos mais 
do q·ue nos nove mezes do anno anterior, e deve cOlHpletar 
l,'iWU:OOO,)'.I de excesso de renda em todo o exercicio corrente 
sobre o anno anterior, O mesmo a respeito das províncias 
todas, cujas rendas vão sendo superiores neste exercicio á do 
anterior, de sorte (Iue serÍl este um dos exercícios em que 
a renda arrecadada na côrte seja inferior á anecadada nas 
provincias. 

Estes calculos comparados da I'eceita do exerci cio com a 
sua despeza é ~ue o paiz precisa saber para que se não I'e
produzão os deücits, e viva o t!tesouro ordinariamente de cl'e
dito, quando deve usar deUe sómentc em casos extmordi
narios, e emprega-lo t~lmbem para factum de obras de grande 
fnluro, fjue são valol'es positivos, e não no pessoal da admi
nistr!lção. valores negativos, que nada accrescentllo á riqueza 
publica, 

Tmtando desta maleria, poço licença ao nobre senador 
pela província do Rio de Janeiro pal'a fazer uma observação, 
e ó que o exercicio de 1856-18li7 não teve de saldo propria
mente seu scnão 8,782:4lil$, 



Ú Sr. VISCONDE Dl! ÍTAIlO!lAIIY : -SaUo do cab:a. 
O Sn. SOUZA Fr.,\NCO:- Salilo ile receil<L não de caixa. ; 

I) de caixa foí de Ofl'l.e mil e. tantos cOlllo~. Mas, repito, éu 
procuro indag~r IJi~.tl a J"Occlla lIe cada anllO, pOrll'1O esta é 
a que está á IhSpOSIÇiio do lhe~o~ro para gastar d.entro do 
anno; estes ó que são os verdadClros l'ecursos do pati ;todos 
os outros' nlio são senão recursos empl'estados, que vão pe
sar sobre o futUl'O, e ninguem pó de contar com elles como 
verdadeiro recurso que ponha o theôolll'O a salvo de de
iit'ít, Dabi SI) seguiria q \lO todos os exercícios em que se 
contrahissem emprestimos erão exercícios magnificos l porque 
Ri'iO deixlll'ião d'cficit; e 11<10 haveria mais, para (Iue uma ca
ffill.ra pam que um millisterio pudesse figurar que ~ paiz ia 
mallnillcamcllte, sOllão autorisar e contr.1hir empl'esllmO!! em 
(';:ufa oxerc!cio, tlue assim IIgurassem saldados com sobras, 
OU,ao monos sem deficit! 

Este exercicio de 18;;1;-18:n ia eu dizendo que nii.o teve 
sobras ou saldos de receita senão oito mil setecentos e tantos 
Gonlos, e os ollze mil e tantos conto~ que então t1gurárão 
erilo em parte saldos de annol anteriores. 

Ainda peco licença ao nobre senador para lhe dizer ql,lC o 
exercicio dé 18ü7-18!iS, 'IUC eUe figura com um Ibliélt Ile 
616:000$. tinba, segundo 5CUS pl'Oprios calculos, um saldo 
du 216:'2~i$ pOfllUC o nobre senador saba (IUO n J5~0 anllo 
emprl\slàmos' 832:2:H$ a05 estados do Rio da l'rala. e éreio 
(lua ~elh o Ilobre senn;dor, lIem Iling~em e,s~ará de lpllno}' de 
conSIderar esta quantia como despcmhdll, {'OI um empl'e"lImoj 
S110 Cundos cum que podemos contar mais ce"o ou mais tarde; 
em ulna palavra, silo dinheiros com que o tbesouro deve con
tar; 0, so urrrindivilhlO quando, por exemplo, no fim (lo anllO, 
sobrllllio-lhll o saldo de 10:000$, 20:000$, liO:OOO$, o leva 
a deposito em um banco a que a entprc8ta com juros, não a 
lanca em despeza; o est(\/Io não póde considerar despeza slIa 
aqúe!la (IUantía que emprestou a juro a outro p<llZ, assim 
enmo podía deposihu' a juros em quallplOr banco. 

Esta questão, eu a trouxe do Jlasgagem para ainda susten
taI' que o exercício do 181)7-18;:;g deixou saldo, não obstante 
termos tido nesse exercicio um armamento com quo se gastou 
8,000:000~ a 10,OOO:000;i. 

}Ias, passando por alto nesta questão, vamos ao exame (le 
Uma óutra, que é por certo mais imporlante para o nosso 
paiz, e Õ: donde l)odem ter provinllo os deftdt,; e emba
l'àçOf da situação actllal? Que nós temos embai'aços e gra
ves li uma 'VeriJade que o senado não desconhece: todos os 
atmos desde o exercicio de 1860 até hoje temos tido deficit 
entre a rec.,ita e déspeta,· e todo o pu iz que não tem orça· 
tlJebtos com slildos, 011 receitas annuacs suillcientcs para Ca
~r faMAs SIIa1!l despezas. marcha oro uma senda perigosa, 
Ir!) exereieio de t8IUJ-~ até hoje temos marchado com 
gmndes emparacos, pOl'cluO temos tulo realmente (Ie entfio 
ató hoje dc8elt êntre a I'eeeita e despeza, com cxcepcão uni
camente de um anno, que foi o da oxtraordinaria saCra de 
2,586,2i1'i saecas de caré. 

O nobre senador pela provincia do !lio de Janeiro attl'ibue 
os deficits do tbesouro a uma das causa:! que ninguern pó:le 
contestar, ao augmonto excessivo das degpezas publil.'a:; nos 
ut~imos annos, Se compararmos, pOl' oxemlllo, os 10 annos 
qife vão de 1Srr2-Uml:l até 1862-186:1, que ó o ultimo cx
(l~icio de quó temos balanco ou balancetes, vel'emos Ifue a 
reteita só se aU~lllentou 10,000:000$, e que a de3pllza se 
augmentou 20,OOu:OOO$. 

Em 18lf2-181i3 a despeza, que era de ai ,mj3:000,~, se 
linbaolevadoem 1862-18G3. em 10 anHOS, a 52,827:000$ j 
dil!erollça pa~a mais 21,177:000$, Vejamos a receita, Are 
celta, tendo Sido em 181)2-185i) de 36,300:000$ foi em 1862 
-1863 de i6,'28lJ:000$: acerescem sómmellte 10,000:000$, 

Ora, se a despeza sobe na razão dupla da receita, necessa
riamente hão de vir graves embaraços; e, embora o alg'ari;;mo 
lle .\6,000:000$ de receita de 1862-1863 sej1l mais pequeno 
do que o ortlinario, porque o termo medio de nOssa receita 
nos ultimos exercieios foi de !iO,OOO:OOO$, ainda a3~im a 
despeza se teriaagmentatlo 2',000:OOO,~ e a receita slÍllHmte 
H,OOO:OOO$ a 1ü,OOO:OOO$, o (Iue traz !liuda a ilifcl'Cill'a 
IllUíto cOllsidcl'U\'el contra 'l receita do (J,Oí){l:!l'IO$ "11 
7,0110:000$, ' 

N.l0 indagarei Ó3 causadores 011 culpados, porque o flHO 
hoje interessa é remover o mal, e não questionar sobre 
os seus causadores. () que ó facto ó que até 181)6-
18tH a de~pcza era modica, n;10 passava. Ile 38,000:OH\I,$, 
:n.ooo:OOO~ 6 de 40,372:9(j:l,~ ne8te ultimo exercício. 
Veiu o exerciéio de 1857--'-I8iiS, em lJue eu era mimislro d.\ 
fatenda, e a "espeza subiu a 51,OOO;000~. Der.io-se, porém, 
causas estraordinarins; ninguem ha que as desconhe~aL. 

O SR, PAI1ANUOS :-0 empenho das estradas de ferro, 
por exemplo. 

(j 811, SOUZA ~nANflo : -'-O arnlamento nééessario parà a re
ceada guerra no Rio da Prata, e o facto de entilo terem se rrlll,
lizado tliversas despellas que,. estall(lo votadas não se Caziã() 
e comec{mlo 11 verificar-se,elevoli o orçamento ;b IIcílpeza um 
pouco além daquella gmdual elijvaç<1o (Iue tinha 1I0:! OUb'08 
annos. 

lUas a guerra não se fez; todo o mat!'ríal neccssarlo não 
se gastou; alguma pm'te da despez,t foi dessas que uma vez 
feitas n<1o se aprovei tão mais; mas, outra parte, como a do 
material, podia-se aproveitar no anno seguinte, N,io tivemos 
guerra no anno seguinte j a despeza continuou comludo tão 
elevada como nos annos anteriores; qual a razão disRo? Não 
quero entrar agora neste exame; ó um Cacto, porénl, que 
infelizmente desde que uma vez a dellpl?za se eleva, ainlla. 
que por MUSas extl'i1ordinarias, contimia da mesma maneira 
nos seS"uintes annos de circullIstanci<ls ordinarias, e continuou 
nos annos de 1~;8-18ã9, de 1859-'-1860 e de 1860-1861 e 
seguinte, sém raZão sulliciente, 

A razão que ó nobre .enador pelo Rio de Janeiro dá é 
muito procedente; temos elevado ai! nossas despezas mil uma 
razão quasi dupla do augmonto da receita; logo, um dos 
meios de sahir dos embaracos é reduzir essas despezas tanto 
quanto Cor possivel. • 

Eu já disse quando principiei a fallar que não acredito 
muito lia reduccão "e ((espeza;; ao ponto (lue algumas pessoas 
o suppoem, Há tantos annos se l}romeUe a rerlucdio de det'pe
zas, ha tantos annos ha vontude de reduzi-las; ni'nguenl PÓd'1 
duvidar dos melhol'es desejos de cada ministro do estado rio 
reduzir a~ despezas, e comtudo o que se tem verificado ó em 
uma escala que não deixa esperanr.as de que por este meio 
s.liamos dos embaracos do deficit: Portanto nao p,0dem08 
esperar deste lado grande melbóramento; ser,í mUIto se so 
conseguir reduzir a despeza em 3,000:000$, 4,000:000$ ou 
1'i,000:000~ ; ainda assim reduzida, á vista da receita que 
temos tido ou havemos rJe continuar atei' exereicios com 
deficit entre a receita e a de.peza do mesmo anllo, ou lancar 
mão de algum outro meio; e de que meios têm-se lembnido 
os nobres senadores? Do aUfilllento da l'eceila IlUblica; ma" 
~o augmellt6 da. receita pUlJlica por meio da ell)va~lão da~ 
Imposlcões, 

Senliores, eu já. disse que não sou desses que declarão (Ie 
um modo perclllptorio quo u<1o conCOJ'diio com nenhum 
augmento de impostos, dadas circumstancías taes que seja 
indispensavel recorrer a este meio, e sómente desejo muitll 
que ~rimeiro se tentem os outros meIOs de elevar a receil'l 
sem Ir ao augmeuto de impostos, que os Cactos moslrilo flue 
tem sido ultimamente ineficaz entre nós. 

Ninguem ignora que nos ultimos annos se augmentál';lo os 
impostos; e qual fOI o resultado? Tinhamos tido, flor exem
plo, direitos do importaeão cobrudos 110 valor de 32:8ãG:'2{;;I~ 
em 181'i6~1857 e no valor do 32,21:),3991 cm 1857-1858; 
Corão os maiores algarísmos a que a I'~nda de importação tem 
subido entre nós. Em 1860-1861 augmentarão-se as tala; 
sobre a irnportaç~o; o porvel}tura . o I'esul~atlo foi o ~utl'melll/l 
de renda? N,io COI tal; O elTClto fOI O scgullll.e: os dli'cltns !In 
importaçãO em 1860-1861 haixánio a 30,0:2j:G:!(j~; cm 
1861-1NG2 a 31,2ãl:667oJ, e em 18flíl-1863 hiliX:!Ir:l0 
aintla mais a '26,616::135$, tendo assim baixado mais il" 
6 000:000$, não ohstanlo a el"vaçiio das taxas, que (Joi. 
produzirão o resultado o(lllosto. 

No exercício que corre ainda não tI'mos totlas a,; ba,:r" 
mas ó faei! prever que as r(Jlldas (hl im(loltac<1o, olllb, ra n;-o 
se elevem até o nivel 1857 a 18:)8 supCI'iol'/lg ris do i1nterjnl', 
No luo de Janoh'o, por flxellllllo, a alfantlegada curle, Jle'o~ 
(~illelllos I)ue ainda !rojo liz lia rC!ll!a nbtid" ,rlil aI de 1I1:I1ÇO, 
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lelllllO~ iltlVe l1li'Ze.'i nlTüc.ulallo 1l~,iB ~F;O,UHH,;\ dos em iguacs 
II1CZN\ do nxereieio (lnleriol'; e ('!l1 loda,; .IM provincias, ou na 
.Iua"i lolalitl<ule dcllas,[clll a ,1'!'lIdn de imllorlilção sido maior 
do que nos trng (\nno~ anlel'lorps; nUllca, porém, íguill nem 
<lioda ll(ll'oximarla á dos exerci cios anteriores á eleva~ão tias 
taxas, 

Oahi o rllle SI' seRuo, c eu estou Ih'mo nesta opini,lo, é Ilue 
o augrn(\nttJ de imposirõe8 não 1101 de daI' Pl!l t't'~ul[ado llUg

monto de renda; ha de dar em ro~llllado maior grav:mHl 
vara o Ilaiz sem \'onliuleiro aU&;ll1el1t.o de r(,l1l!a, E, (lois, é 
nl'p.(i;o fil'oc.un,r ;HI~nWIll;lr a rC!li!a com o melhoranwllto das 
b'w;tri'jS () ailimac,io do tr"l;,lho, Se o trabalho e~L;j desani
nndo, ~,\ 11;]0 tel1!~ o,; capitacs net~Cs8arios, ilugmenLI\I' os 
imr:il~!il,; é dc,allima-lo ea:ln . vez llliÜ" ; é fazlI!' com flue seus 
prorlud03 c;Hla vez nn!" rhm,nui1o; é fm:el' com que a reulla 
fjUtl lia fIe sahir dessa produt!',lão tamlll,m carla vez mais se 
J'cdm,t: logo, Ó ller.esS'H!O al!,uma eousa mais do 'fue elevar 
sÍlq;i~"'lente a~ tit .. GlS dos impostos, e, alltc~ do prosar (,m 
(I, cl<', f será conveniente pnJcurar outro :ncio de augmentar 
f' re))" "'lblÍl:a, 

EI, ,i 'i ' '1'1(' ~sLt~ emhHr,wo~ lIa actualidade nascem prin~ 
ripal:., ", la~ 1)J'ov;l!encí,18 ao Hum, da legislaç,lo lill<tllceira 
desse ai" " e seguilllc~. O nuhre í'enador pelo mo de Janeiro 
.'ontc"Lo,; ,dlliha 0IJinLio, mostranllo l[llC jit antcríol'wcnl.(J ,lO 
;wno di ,I!tj{) tinha:llus tido diminuicüo lIa i'Ceeit.il publica; 
IIUS {) !."hrc sellarlol' sabe muito bein que o"[a diminuiçfio 
procrdeu (;e cansa" extraol'dinarias, qUI, n,lll se rcpf\tem mlli
!:'i\ Yí'ZCR,' e ')1;" l.t.mrlo passado, a renda voltaria ao seu ui, 

;,1. á ~lIa marr:;,:}, IJrdin:il'Ía de constante accrc:::cimo, 
Em HI;;'J-1S:j,.;;, ';!n qlle ali.ís tivemos a maior renda que 

tit,ha, tido o paiz até então, dell-s{\.,jI. }nais sovera cl'isc COI~
n:tllclul, que assolou o mmulo '1I!CII'O; l1i10 "O fez sellllr 
muito no nio de Janeiro, ma8 fez senUr LaM.anlc para qlHl a 
relida mio altillgisi'C iUlucllo auge a que devi;t chegar, e 8e 
i'z scntil' aiuda mai;; nll 1IUIIO scguinte, mu quo a I'cnda dc
cresceu cerca fIe a,OOH:OOO~, Erá uma causa extraordinaria, 
assim como roriio r.ausas e~traordiuarias <ilgumiH; menore~ 
safms no lHo de Janeiro, 

r\ 1· parto (I"e cu e meus ;1I11igo,; ('I)d~í,kLiU\i,,; \'I:t<~() 
vinlen!a~, jHlI'I/ue o troco em OUI'O podia ser obtido sem 
violaçilo dOH (;nulra[o!t, c (:Olll mellns tl'~lJstorn() de tnflo!> 0[1 

negocios, c paralisaç.l0 geral Illle l('(lUXO comsigo a llimÍ, 
1l1l1<:lio dai! rellflas publica,; e particulares, c ÓS 'clnhill'açO:l 
tIo thcsoul'O puhliw, Iwje lIã.o prcch;a ser alteratla, pori\l1O 
os males cshio feitos o conseguido algum bem lJue 80 podia 
e.5flrral'. 

A '2,' p.ltic lamhem lHide seI' mantida cotll Ii"eirlls mOíli, 
Iicacõl'~; porlllte de facto mi() Iillhamos regras"exprcssas e 
unirormcs ~ohre ~ appl'()\'n~iio (los estatutos' das sociedade.\ 
illlOtlymas, e a kl () decreto de líltiO fixl10 lIIuil,:ts regras 
(Iue fôra nwllwr ni10 ti\'e~scnl sido de~ljrezatla8 pelo governo 
nlJs ílcnetlls (,xlledido~ logo depoi:;, como moslmrei l'm 
~ügui(!a. 

Na ;la parte,fllllJ mareou regras do direcciío iÍs socie(lildc", 
!ta porém lIIuitas Ijue alterar, l'0rlllle se ·foi além do IlOlItO 
em quc, ('e~,;,ltHIIJ a i fjll1l'VCllfão e illflur\llcia de autoridade, 
() II,nl deve reguhtr é o inlcfl'gti(l illrfivj,IUill ou collecli '10 110:' 
a~."oei;lIl()~, A h'i ,[(\ '22 d,) <lgo,to e decreto -lle 1!I de 
rli'zembro levou a tulela do govel'llo, o e~pirito de regula
n,Jenta~;ilJ a lal allg~" t[ue o c,pil'ito Iln a~5rH'iaçiíO resen
tm-se ;lo ~ol'fe a delxarelll de se fOl'lllilr nova,; associacões, e. 
pOílemos dizer 11tH) delSiífl em diante é rara a ass(leiadio 
ilnOIl) ma de (~ilrilcler ~erjl) (11le ~e tem formado no impCI:io. 

Seulwrc;;, a a:;soeiaçiio (Ie cari!.aeg Ó ua maior vantagem 
pam um llaiz I[ualtjlll'r, Tmbalhos flue 1111\ indivirlno ni'io 
pólio fllzcr or'7, IlOdem f;lZllr rC\)llid()s ; emprego lJuc IIIll ilH!i
villuo não póllc dat' aos scus proprios eapilaes por cansa de 
seus trabalhos 011 profisS;io, outro,; reunidos CIO as,;oeiac50 
lhe podem dar, e o,; capilacs reunidos v.io operar prodigios 
1j~le ,nãO fariiio tliviílidos nas mitOS dos propl'Ío8 ou por el/os 
tlll'lgldllS. 

Quando, portanlo, so qlH'I' ml'dir o pl'Ot!rcs80 de um paiz, 
mo(lo-se a lê pelo nume!'o Ile associaeües Ilue Ilelle se creão 
Ill'llinarialllcnlo ; .Iurlll f()~se me;!ir Ô,; progresso,; (lo IJl'asil 
fido nulltero (Ias i.l~';()l'iaç')cs (11Ie "c ere50, dil'ia I/UO ello vai 
em grande dee;1I1cllcla, 

Veiu, Ilorém, 11 1:1011101' safra de café que temo;; tido, a tle 
18~;o-lg61, em que se eX(lOI'túrão 2,58ti,'2iil saceas d<1 café E, se isto (, o I'e~ullatlo fia leghiJa6iO de 18í:O. 'Iuc)' dízrr 
!lO valor de 73,000:000$, c devia c:;pel'al'-~e (/ue, a n50 havl'r quo esta legislat:50 contribuiu para o"t1e~aHilllo lla~ empro'ws, 
caUSil5 cspeciaos que mnbameassem o dcscnvolvill'lento da (Ts~n!:ão dos trabalho~,redllc!!<io da~ l'c!Hias publicas c Il.Ir
riqueza publica, as relu las puliiicas allillgis~elll um algari'smo tÍl'1I1ares e cOllI!eqllclIl()~ dclleits do thesouro publico, 
muito elevado, !illhisSCHI além do algariemo 11 que tinllão che· O Ilnbre sUlla!lOI' disse que nos dellcits não podião provir 
gadct em exerçicio;! ,Ulteriores, Nos posteriores a,/8ti()-ISGl da legislação .lel~(jO, 11Orlfn~ I:omeçal'ào em 181)8, anter,ior
lIão se IJótle dizer que a reducI7ãO da renda prOVlC~se das pc- met:lc a clla, A,'~lm ftll; I)(Jrt'IH, em raziio do causaR cxtra
ql:lenas s"fras, pontue, se ellas for11o menores em qllallllllalln onlillarias, que tmHlo cessado, teria i;::ualmente cessado a 
de prorluctos, ll1io o forão nos valoreg eXIIOl'lados, que nos (/esanimar;lo do comllwrrío, COntO IlOS ultíl1los mezes de 1S1iH 
exercicios de 1861-1SIi'2, 1R(j'2-181,3) etambclIl 110 corrente tinha o cambio se elevatlo Ijuasi ao par o:le desenvolvido 
deIH6!l-186L exced('m lorlos os exerci cios ilnterinres, tom as t!'an~ac~iles, 
excepcão sómcnLo do (lo 1856-1857 eI8GO-18Ht. 

A ilimilluicão da I'cnda tem, pois, ec verificado 1111 lia As medidas tle J860 furão, pOI'ÓIll) as causas permancntes 
imporlncão o" mio na da export,l(,~ão, nem na do interim', qlle vienl0 ilggrav:u' as lrall;;euntrs, o o espírito destas me
(IUO do' terlllo medio de 9,GOO:OOO;$ 1105 exercicios de 18:,7 didus, quo sómcHto fon!o reíluzidaB a leis em 1860, I'cgula
-tiO ~ubill a 11 ,fil i:7n9.p elll 1860-(; I e fi 11 ,:lI!H!lIi$ , em vão a adminislra~<i(} desde os fins do .\11110 110 181S,8, dous 
181i 1-6'2 e a 1 t,3ãíl:k3U,$ em lSG2--18ti:l, havenllo proha- allllml ,mlcs de regularem COIllO lei, Hcsdo print:ipios de 181m 
bilidurle de algum pequeno angmento no exel'cicio corl'cnte; elevada a {ax" dús dC8rontos tio hanco do llrasil, reduzidas 
c, pois, as prÍllcipaes taU5:IS devem lei' sido o ungmcnlo (hlS i.H ~Ilas l>lTIissõ('s, contrahida a sua cnl'lcim, sentiu o COffi-
1:lxas c a dt's<lnlmaç,io do espírito de aóls()ciaçãe e de Clll- Illercio a pressão flue depois foi' saneioflillla por lei. Os pla
prezas por cm~ito rins medidas de J8611, As crises e outras 1108, j,l ImlITo conhecidoH, desanimarão as lransac('ões, Cl)me
t'\u6a:; u,llllracs rie dcficieneia íle colheitas que no trí('nnio G;Jr;10 a operar uma nmladeira lílfuidacão tio Ilegocios (IUO 
(:',' J860-H!G3 Ilerão comtutlo valores cxportados,supcrioros i;ilH!a não parou, e o ci'pirilo de associai,:ão foi dos (lue (lri-
1'('f; do lricllnio anteriol', não llOdião ::ler eilU~a da dílllinuí~;io meiro Sll rerlclltiriio, ~clldo de então em diante dilicilimo ob-
1't:"lIIancnte das 1'C!ula:;" tlll' Cllfiililt'S VI (I('~nnilllados, e Ilue se rccolllião ú espera tio 

,'\,10 SOIl !iío 0llIwsto 118 medillas de 1860 qlle n.1o reco, melhores tcWl1os, Foi, poi", desde fins 110 18:)8 (lHe cOllleca
l,h~ea que muitas ([as di"pósicOe8 da lei de '22 tle ago,;to c do nl0 a$ medidas, redUZidas a leis em 1860, a influil' sobre o 
tlf'f"cto ti,) 19 de dezembro 'de HHiO dovllIu ser mantidas, comlllcl'eio c intlustrias, c a contrihuir llal'a a sitllac~o, (IIH) 

" 'I' I' " I I' I (.li) foriio (lHas as que atorn.tnl0 IlCrmancnLfI, duradoura "até !tOI't) P'l.!cmos (01 VII Ir em lI'f,,; pal'tes as (ISpOSll'lleS f a (]I, I e:.:. ,- I ' " " '.... , .' " 
110 figos!!) c do decreto de 19 Ile dezcmfJ('o de .1 8(.0: l' Il:~o o !~ttlllle:\ ~~p:mt~~.I, Mfl,\ (~~ '\,n~lO (lellS~,O, llue em ou
lJal'l~l, a .Ias mcdillas adllptadns pam tornar obng:tLol'lO o tl.t~ ~II CUmSI~\ncla~, tt ,li ta Jlor SI 50 abUIl(,lInCta de ouro aos 
i,':jr:) 110 1\111)('\ Imurado em 0111'0; 2" rarle) a da:: adop' IItclc.Hlos do IInpcllo, 
tfl,';'" Ilara ('('guiar a creatiío de sol'i('(I'II,es anouymas, flucr As mCllidas delSGO fOl'àn t50 reconhecitlam('uh) illt:onn),
,IS j,"'learias, flucras Ol1hilS em gel'ill; c:la p;lI'te a'llle!la ni('nte~ (11Ie "('U" \ll'nJirins autorr,s a,; "iulúr;lo em grande partr 
I~n ql!c o g-OVCI'UO t0ll1011 11 si mgllbr li (111'(1\:(>10 e atllltltíl5-1 dl'~lle IIIIC fOl'ilo 1'1'l>1l1ll1;;adas, \)in'l <11;';11<'111 que Ú lIIais uma 
t;';lç~n lia, !lwsmas sllí'Íedadés lU\'lIl)'nws 11 11111' 11Iarrou I'rOYi! _!le, qlll1 11,\0 H!H ",1'11;] I) m,I,I, ponJ!I') u:io faz UJal :1 _IpI 
'-r:~m~, '\lH) nao I' px('('nl:Hb' \<.111 m;1! í'!' li) \'IlIHIlH'ITlal t'm ;JlI!~"II)l'" 



Irl linan(','~, e I'OIH ilíulJeírd, illi''.ipílae,;, (jile s:w Ite ~I!a llii 

IIIrer.a ,l!i~peilo~os, dCSCOllliailo,;, bat;l1ujTle ('(lU I inll(l 11 <llHl',H:a 
o (11J{lO jH'CCflilo lr!1:al 11?8~a ~cr .eÀ~f:lIlado; ha,;la IIlr~'1l10 o 
exemplo 110 uma '1Olaçao tle lH'InCIIHO,; pal'a IIUO outras ~e 
receiem, 

Nenhum cOUllllcl'ciantc, nenhum eapitali:,ta ~c!'Ío querer{1 
sob o peso das llI11CaçaS 11('~~a lei c dc~sc r!cl'l'elo cntral' cm 
a~soCÍ<lçõcs; c o facto é quo 11& IIllicas II"C sc formar.1o 110 
Hio de Janeiro de (luta0 em diante ~il0 a~;,;()ciac(les do o"pe
cularão illicita, A 1'<1:1::10 Ú clara: o espirito do cOllllllcrcio 
seri(J" nao UI'J'081a a~ leiti, !I<ÍO m'l'osta a opini;io, mio arrosla 
a vontade do goverllo; lllas o ct\pirito de e~llcetlla!)ã(l I)~ (\1'

rosta, assim como o homem de hem 11;10 arl'OHa as dispoú
cões da. lei ..(l.Uíllhe Hldão certos aelos, e os lllal vall08 lodos 
ós dias as violão. 

E' por isso que 1!:1ll0S visto ,H,sociacões como a Gallino
cultora ,a de calTuagcns nlllllinensl's, "c alô a pl'O!lI'iíl COIll
panbia l,'el'l'y,quc h.a ~'es anllos está filze~ulo grande, lul'l'o~, 
sem que seus aCCllml~tus tcnhilo reet~hl(lo um Si) nal, for
marem-se e so manterem á somhra dl\ lei,.; lresta nallll'\:Z<l. 
POflluO eom oUlr,l," leis a fonclllToncia ~s lcria feilo {Ie"a ! .. : 
parecer ou oh',' o a l'efoJ'luar sua tljj'cc~:,10, e a reEl'e\
tar a opini<1O lublica e dircilo~ dos socibs, 

l\las, eu dizia, a lei não tem tido inleim l'xeeur.ão; I) 

'I uo passo a demonstrar, 
Tomei nota dos divl\1'sOS pontos em que a lei 11<10 eSlaYii 

em oxocuc50, o peeo á: V, Ex, qlwira mandar me Ilar o vo
lume tlol860, (E' saÍis{eito) O § 8. °110 art. 1," da lei de ':B 
de agosto c O ~ H; do tlrt. fi,·, o tambmn () 8.\2 do Ilecre
to ll, 2,7lt do 19 de dezembro (lo IN60 delenuiHüo que 
nuo se faç,l divillen!lo senão (I,~ lu('l'oS li!lui!lo". 

Om, esta medida 11I)(,o~l:iaria jlrílleil!almeult) IIUillHlo se 
tl'ilta de cOIll\lllllhias, 'IUi\ temlí, grunde malcrial pl'uci~üo 
consCI'var fundo Ile 1'L'''crva slI!UciCllte'para o slI!J,;litllil" o 
II 01'1 I lHl da ,distl'ibuiçiiO do ca/)i[al em ~ividelltl{)s I'c~ulla fi
gurar-se mUItas r(}zcs em exce !Pllto IloSlç;10 companlllas quo 
aliús estão já fallidas ou Il~O fazelll negocio, mio tem titio 
inteira execução. 

Basta citar que as ns~ocial;fjl~\' ,"·~rll';:,\'ií'as quo fllllcionfío 
110 imperio, ou têm n'dle, agenci .. :i, 1"Io estàg ~ujeilas a n:,!a 
regra, para vcr IluO a leI mio cOlllpl'elH'lldlJ a todas as com· 
[J.'1Uhias, Os novos hauco:! AU1!lo-lIrazilian e tllzo IInlZlcíro 
nã.o 1\8WO sujei lo,; a esta ro,.;l'a 1\ podem di"tríhuír cúmo dí\'i
dtliUID, ou como premio, a parto lIa 1'('serYa ou ti.) !'apilal (lue 
julgarem conveniente, 8àO favores o~pe('iaes q lIO lom<1o Ilesi
i~llal\s as condições d~ls associaç;1c~ cl'ú;tdas 110 I\~lrallgciro 
das creadas dentro do IllIperio e segundo as nossas leis, 

NingueIl1 cçmtc:;la as Yantagens de hanco~ e,;trallgcir'~8: 
creados com capitacs eSlrangeiros, e eu SOl! do numlJro dus 
'luo applaIHlir.l0,8I.1a ere1\':'lo, ou flllil'ioniUneulo de suas 
ngenciaifno impel'io .. Nr,1II ]101' js~o, IHlrcllI, dl,ixa de 81'1' 110-

t~\'el Ilue so possa dispen,;al-'Ils de ohl'ig-JflÜCS que se jul;;;in 
índi~pellsarcis aos 1I0$:iOS, Será j!ol'(lue estC/; l'slabelecilllé:,t')5 
importem p<ll'a o pa~l grande i'Olllllla de capitaes Ilue I" tom:\ 
merecedores Ilc favorcs C~!lCdaCí', que a lei nega 11 (';;labelc
cimenl08 dc l'rocedelleia hra~ileim 'f 

E' certo ijUe estes buncos tl'Ollxel'<lO alguns rapi!<H's, IlO 
rém em pll(!Uenll oseala; os qlle figun10 COlHO tlepusilos ,,;,0 
ta()ilaeS tio palz, que hancos hl'i1sileil'Os pOlleri,jo tambem ma· 
neJar, I~, pam ser mais exacto, nem OS8es lIIe~1Il0S depositos 
fJue o LOlldoll & JkasiJian llank fi;;unt em sells bahHlçOi:! no 
valor de 10,OOO:OOO,~ a 11 ,OUO:OOU~ consistem em Ileposilos 
e[l'lctivos do tlinboiros ll\vmlos ao eslabl\lerimento, Os bancos 
inglezes reunem por outro modo a ayulbda somma de capi
taos em deposilos, e esle novo syslmna, (Im1 1H1 Inglaterra j{l 
data de muitas dezenas de allll08, elles ar!op[;'trào piim neu
lralisar os miÍ.os e[eitos tio privilegio dl\ emissão cOllcedido 
ao Ballco de Inglalerra. 

O systema consiste cm descontar letras 11110 o COlllnH:I'
cialllc lbe~ leva, ou, eomo lIIelhor se pÓlle dizur, clllllprar-lllO 
o ' o ('~ta8 letras, e (\m logar da entrega !lo protludu lia 
'ompl'a a~ letras ou do dc~eolltil, como entre IIÓ" ~e diz, é cite 

ado COItlO Ile[ío;;ito,soIJI'C fi IllIal ",I('I,o~it,'llh: saca ~IH'S 
onlcll;; ou d\(;'1l1e~, A~~illl, os. h\llH'Üe jal.'~1II ;.triUlllt' IH·;.t.,tio 

III 

!l IígHr:ío ler i1lull,lilot\ !lCjHl,qlus, !\ os conllíiCI'l'ialltos (;Ü!l 

nr!I'1I1 logo I'IH dinheiro as suas letra~ (j podem estender 
'ua" Iram;;Jel'ões. 

Adoplado êsle meio t.lc Ill'p!ISit05, e acostumando RC o com .. 
Illereío a fa:~er seus pa n 1lllll1ntoii por inl.el'llledio tios hallcos, 
lJo(h~l'elll()s \ CI' i'l'cadüs Cancos em !OI!O;; 0" grandes mercados 
que ainda os 1150 têm, (~islo sem Iwcessidade de dispu lar ao 
Bane" do IIrasil o exeJlIsi Vi) da cmi5süo, Conservc -o el!o pelo 
tempo que lhe foi cOllemlitlo, c a 1'cforma viril IlCllida [101' 
uHo \l\l'~lllO, tlo,;de 11110 se c,ollvencel' quc não lhe cOuvem li .. 
liaes Hell;1o lias provincias do Rio, ~lilla8 e S, Paulo, As caixa,; 
fihucs da llahia, de ('crn:unh'lco, do l\Jill'allhàO e do PariÍ. 
ll'l',10 cnUlo de se cOl\verle\' ., bmlco,; illde)lclHlelltl\s, com 
llllli8~'liJ) propria e rurso nas mesma:! provincias e !Hllluellas 
de {lHO fu\'cm catlcea e ceutm CUlllMlllrcial. 

Tl'Iluxe estes fados 1\ reflexões, apenas para mostrar que 
as a8".oci;\l;ÕllS e~tranbeil'as tem grunllcs Yanta!::ell8 "obm as 
11118~3:l, tôm l,rivjh'gilJ,~ que,as nossas mio tém, e IlOdcllI evi
tar as Ji~po,,;i~õcs da lei de U160, 

A,silll, a di~!l0"ic,10 da llli de '22 de agoslo e decreto de 
lU di} dezemhro nUo· têm () inleit'O vigor 11110 se lhe lalrez 
~lIJlpôe, e lIem () gOHI'IiO lhes póde dÍlr em virtude do art. 4/; 
§Io do me~lIlo decrl'll), Ijuc 1hz « 'Iue lliiosc podem fazer ai· 
tCnl,"ies 1I0S estatutos, ou (l:;cript.ul'a de <I8sociaçôcs iI[lprU 
valias [lor govcl'llo c~tl'l\lIgeiro, devel\do simpleslllente con· 
ceder-se ou lH'p;ar-8e'alltori8a~ào, " 

O 8 17, 1\, ':!, ;lo <1ft 1i" 110 mesmo dl'crelo [1_ 2,711 man .. 
tia (llle o fundo tle l'"serva de todas as a~wria~(jes 'lflllíllly-· 
mas si'ja destinado para l'e8tnhelecer o cilllílal de8falcauo 
Em grande [lar!e de,;!es hancos (já li seus e8k.t;úoS) o fundo 
de re~e\'m ê [Iara Ili,;lrihuil' ató em dividendos ou em pre
mios no telllpo !fue cHes \jtwiri.io; e nhi estão essa lJi"I'o iÍ
(:úo e a do li, 1" do llIosmo § 17 di~pon8;Hla8 às di V!'I'8aS as-
8oci;It;ÕCS ,existentes entre nós a par das nossas, Iluo li cllaô 
e5150 sujeitas, 

Jlutl'elanto (J fundo de reserva deve seI' consenallo [Iara 
fins e~pcciac8, para que Irão aconteca o que ~collteeeu po!'. 
exemplo á companhia de Nithel'Ohy: que em um hom dia 
c.ahirüo ilô ae~:ilcs de um premio muito I'leyado c Iluasi não 
til'cl'<ko mais y<\lor, P0l'lJlLC o mat.erial l'~lava estl'ag:a!lo, c 
mio IHI\ia rC3f~rva liam substitui-lo, tendo -se di~tribuido em 
lIil'illenilos.lOilo;;. os 11I('1'os e feilo subil' cOllsideravelmente as 
aCI:ões IIe (lI/O os maÍ8 expertos se de::i!iz"l'ão em t!:llljIO, O 
!l\(;::iIllO aeontceclI alé certo ponto com a companhia Jrasi~· 
leira de paquetes a vHpor, Aqui está, port1Ulto, mais outra 
parto em que a lt:i não tem sidu executtul;ti Im <linda outros 
casos. 

l'\;io se cxcclltão o § to do art. 2" da lei e arL ·11 do de 
creto sobre 11110 f ulleciolla n' 111 eOlllpanhia~ (J~lnlllgcira8 ou' 
';U1l8 agencins 8('11\ nutorig,u:ao do gOYO!'lIO. l'\ós lll1ll0S visto 
que agencias Ile cOlllpanhiils n.1o au!ol'isadati pelo gorel'llo 
lêm fUlll'cionado, lêlll aunum:iado sell~ !ill~, COllyidado, \J 

l'ccehido a,~()eiai[os, sem que algum elllbal'a~o encontrem ti ,f, 
pal'ln daci (Hllol'lijaill'~, 

() § 11 do (ld, 2,\ lia lei (lue exige a 811bslilui~ao dos di, 
l'e~tUl'I'tl, e ~ua IlilO rcelciç;io, tambem não tem "i'plicaçiío 
U l!fol'IIIC. ('ara com as aS:lociu~;1.ed de !ll'()c(){lencm ostra,lI
gelra ha completa tles!lells;~ da medida, scndo, lhes pernil! 
lido ler dil'eclores ou gerentes perpeluos; e, se não Im in
convenientes a temer dl\stll. isençilo, uão é l'Xllliea,el que "l' 
continul\ a acreditar lJuo os Im. nas associações de crcaç,líl 
naciollaL 

1)('10 que rc:<peila a estas, lamhem a jlll'ispl'ullencia IlrLO I, 
igual ~ ullifol me, ponlue meslIlo nao a tem havido na intel 
i1gCllCta do ar!. '27 do decn'to 11. 2,711, quo exlcllde as 111:;

po~ições 1108 capitulos antecedentes 110 que Iltes {orem 01!' 
1)licaveis a lodos as compallhias do toda e Illud'IUCI' quall, 
da~lc, A allpli~açilo é a juizo I~O govel'no 'f ,Ou 11<10 Ih,H 1'01 
dClXlulo aI' IItl'lO amplo llill'a apphcar os CUflltulos ,Ie 111:'1011 

sirões sobre 08 IJilIlCOS ÚS outras comllallhia:; 'f Suhl'(' (',.le 
pônLIJ tem hayi,lo Ilivcrgl\l\('ia, e a lima;; companhias, comI! a 
da estralla do ferl'o de ~lauá, admittiu ~e Illle os ;';l'tlS Ilirl'l' 
tOrt'S rO~f'elll recleiLo~, e a outras 1'1Il igwH's l'Olldi~l):; (IH 

c~llí'l'ialiilade ainda 11<10,;0 ':OIH'í' 1I1'1I 'I IIW~IW) favor 
I<; fado 11m' :1:' p!'ovidí'lll'ía:, ,Ie :'ut'-lllull';io 1111" ,Iín:c[nn, 



SESSAO E~l ~ f)J~ ,\JlIIIL DE IXiii 

l' SU'l rcdcidíO ímlllcdiata, tivcnl0 fundamento, c crrro 
Ilcccôtmria~ liam evitar flue os hUllcos continuassem 11 mercê 
Ile certa I uda, a 'Iual entrada para elles, em ellcrellados de 
distribuir parci,:lmcnte os seus descontos, e pOl' meio de 
IJI'ocurações oblulas UI.' autmmio dos votailtes, e de outros 
maneju:;, 8e ir perpetuando nas ,ulmiuistraçúes bancarias, 

As venhHieiras e ellica1.es IH ovideucias não consistdm em 
minha opinião nestas medidas exccpcionaes, porém na 
applidaçiio dos I'rincivios.pol' que se I'egulão as. at;~ociações 
<lflonlmas, Seus mundatarlOs to rIos são rovo~avCls a vontade 
da maioria dos accionistas, e esta IJI'ovidencla cousi~nada no 
a rI. 295 do codigo commerciulbasta para afastar os airectores 
inIJJI'eslaveis, uma vez que o governo não admitte nos esta
tutos directores perpetuos; que mio apl r JV'C cOlHlição tle 
remocão sómente motivada; flue não admitta rev(lga~;ão 
ílómente por maioria muito numerosa, dificil tie reunir-5e; que 
facilite a rculliilo de assemblóas gemes de accionistas a reque
rimento de um numero que não seja demasiadamente subido; 
c '1lue mesmo não se admilta a votação por procumçiio senão 
d'lquelles rlue tenhilo I'esitlencia distante do logar da reunião 
dit assembléa geral dos ilccionistas. 

Assim podião os §§ 11 e 13 do art, 2- da lei de 22 de 
agosto ficar sem vigor, cossalltlo a desigualllado com (Iue 
silo tratadas as companhias e ató as bancarias, porque as 
de pl'ocedencia estrangeira têm tlil'ectores e gerentes perpc
luoS, ao passo flHe as companbias lIacionaes e especiacs, que 
prccis110 gel'entes o dil'cctore$ tambem cspeciacs, est,10 su
jeitas a troca-los por outros a (Iue falta a capacidade, ou 
pratica nece~~aria, 

Em materiit ue 30CÍeda,les de Lelleficencia e scccorros mu
tuos a lei e o decreto fonto promulgados em um dia e no 
,e,:juinte se vio"\1"<10 a maior parLe das suas regras, Por 
exemplo, a8 sociedades de soccorros mutuos nuo podera ter 
lllcsídcnles semlo da 1I0meação do Il"ovcrno,.nào póucm senão 
IH'omellcl' aos seu, !:locios SOCCOfl'OS cm Vida e no funeral j 
entretanto 1011118 as associações approvadas Ile!os decretos 
exp\luidos durante o allno (!o 1861 têm presidentes da no
meação da pro]Jria at'sociaçl10, pl'omettem soccorros em vida 
c dCllOis da morte aos filhos c aos parcntes; creão verda
deiros monte-pios, e tudo isto com manifesta violação dos 
IJI'incipios fixauos pelo mesmo gOVCl'llO, que tão depressa os 
desprezam, 

Os uecrctes ahi estão nas colleccõos: 9uem qulzor pÓIle 
exmnilla-Jos, Citarei alguns da gl'1illde hsta dos que tenbo 
presentes: 5,10 os decretos ns. 2,7f;3 de 26 de fevereiro, 
2.754 de 27 do mesmo mez, 2,759 e 2,761) de!) de março,e 
muitos outros do anuo de 1861, que autorisárão associaçõcs 
'ncapazes de se manlcrem por algum tem]Jo, pOl' serem mal 
urgallisadus e seus meios muito inferiores aos fins que tinbilo 
em vista. 

O que sc segue dahi 'I E' que a lei deve ser revista, 
emendada, conservado (leUa. sómcnLe o que tem de bom, e 
revisto e emendado tambem o decreto n, 2,711. Sem isto, 
scnhores, é minha convicçllo que augmentem os impostos, 
Icduzilo as dCSpCZllS, os embaraeos 11110 de continuar, porque ° 'Iue Ó preciso animar é o tr,ibnlho ; um graudo elemento 
do trabalho ó o capital, e sem que o capital srja tornado 
facil, tanlo quanto é possivel '1ue seja em UlU paiz novo que 
llilo tcm ahullrl:~lIcia do capitacs, n,10 póde o trabalho oe
:;clIvolvcr-&e. 

l,'acilitc-se o uso do capil.i11 a. I.odas as activírlades, a 
torlas as energias, e as partes intercssadas que e8colu110 entre 
os '1ue se apre:lenLarelll n{IUellcs que eHas entenderem que 
podem pl"Csl;u' garantia; e a illicin ti VII individual fará o resto. 
Sem isto, ílCUl I'C:<tllIHl!ccer o espírito de associação, sem 
l'eslituir-~e aos ilHlividuos a inteira dil'ocç,10 de seus nego 
do~, <'t'm lhes tirar as muitas pêas (IUO Ibes puzcl'ão as 
IIHltlítla,; de Hl60, dCtlcllg-ane-se o selludo, havemos de mal'
char (IP~te me:;mo call1illho de produccão limitada, receita 
lI.':anhada, de'spl'za:l SUl eriores á receita; ddieit,; continuados 
to lus os ,111110';, 

Eu tinha lIlais ob~crvac(jes a fazer, nm:; ó muito tardo; 
\ ('jo (11Ie o S(llialÍo ct\t{i call~a;lo de ouvir-me; paro iHJUi. 
""to pd,l re~()11lc.l0 () pcla~ emendas do Sr, milli:;tro da fa
~"Ilila. Hlas peco il S. hx" peto ao p.-ovcrno tl!le comprehcn
dH '11Ie ti('11l a "/Ilodilil",H:t10 d,j li'gi:,11li;,lo financeira de Ixtm 

ha"elnos (In eontim:ar .In lIll',:nw modo, c '(110 tu,II,,; os ~(;U5 
csfon:os, todo o seu zi'lo pura rcdmdr a~ d"~Jlezas li,!!) h;10 
de tliír grallfle re8ul!aí!", l) o Ilaiz ha de cOlIl:!lIl:l1' a liofihr 
Ol'!;amcnlos com gralll!p defieil. NillgUCIlI 1I11.li5 pedilldo a 
palaYl"iI, e WlO se IJOdelldo votar pur falta do qU01"WIl, licou a 
discu~:;ão encerraI a. 

O SII. l'nESHm"n; d;'1I a ort!rm tIo dia para ti do Corrente: 
1" parte nlé llO llleio-dia.-VotaWlo 80IJre a propo:sifFlo e 

emmldas cuja discUSSIO ficou C1lccfmrla ; 
la discuss,io do parecer da comlllis~ào de constillliflito, 

Ílccl'ca da licell!lil pedida pelo SI'. sellmllr Eusebio de Quei
roz .Coulinbo J\lattoso Call1ara; 

3,' discUl5são das seguintes proposi!:õ('~ da camal'a (los de
putados, 1 li autori.san(),l o goYel"llo a mandar matricular no 1° 
UII110 de qual~luer ,.Ias d\la~ faculila,lles do dirdto do íl!I/Jerio 
o esturlllnte 1'l'ilnCISCo A tlliusto da hmgeca o 811 'Ia; 2" I( em o 
sludallte Zeferino Botelho de Andrade; 

2a di~cllssão dos seguintes parecere,;: 
Da commissão de llIilrinha e guerra, indeferindo o'l'equc

I'imcllto dos olficiacs ,los corpo:'! de sa!Hlo do cxel'cito e ar
mada áccl'ca no tomlJo para as resllcctivas reformas e mercê 
do babito de S, Bento de Aviz j 

Da commissão cIo instruc!)ão puulíca ácerca do requeri
mento tle J,uiz Emílio Vieira, pedindo ser admittido nos Ile
ccs~arios cxames afim ,Ie alcaucal' um diploma confcrillo )Ior 
uma ,1,18- faculdades de) direito do impcl"io; illem líc(JI'ca do 
l'equcrimcnto de Carlos Hel'nal'Ilino Freire, p,~,lin,lo ser iHl
mittido a exame na fucll!tlade de medicina da Bahia; 

3a discussão da propil~ição ela camara rios rlcjlutadns, com 
o parecer da commisSíl0 Ile in~tr~cç,lo .Ilublica, autori:::<ll!d? a~ 
CO!Ig-rcg-ilriies das facultbrletl do IIlll)el'IO a mandar admlltll' il 
ml'tricula" os estudante::! (Iue 11;\0 se lcnhil.o matriculado no 
tempo marcado por motivos justiJicados; 

J(!em d!'tcl'minando que os O'í.<UIlCS exigido:; para o,; cnrsos 
acadcmicos preparat{)ri()~ tcultUo vigor por quatro annos 
com o parecer da mesma cOllllllissãof ; 

ia diBCUfiSUO da prllpo,'i~n:o da dita. C<llllara aulorisando o 
g-ovemo a man(laI' admiUi!' a exume fio 3° anllo da faCilIdade 
de direito do Uccife o estudante José l'cdreim da l"rança 
JuniOJ' ; 

Idem abolindo o castigo de panc,ula de espRda e cbibata 
ás 11I'il!saS volunt~rias e engajadas de marin~la ; 

2,1 dita dos proJectos rio senado: to, autol'lsando o governo 
a regular o tliSP08lo no art. 1" (Ia lei n, 874 de 28 de ag()sto 
de 18m;. lia parte relativa ao exercicio dos membros mihtarH~ 
d100Ili'('lhO naval; 

2". a fazer alguma:; conces:"ões na approvuçil0 dos rcs
pe . os estatulos dos hancos de credito llluluo e outro,,:; 

ia discussão da prop08icão da call1ara dos 8rs, dcputado~, 
crl'<lndo um cabido na sé Ílo bispado de S. }ledro, com o lla
rCC1T da commissão I!e negocio~ ecclesiasticos; 

LlcllI revogando 11 lei ue 183;) tia provincia de l\Iato-Grosso, 
(Iue f:l7:. (~x\!'n$ivos aos. membros da assemhléa pro\"inci,~J ~s 
arts. 2 J C ':!õ da con~tllUlção, com o parecer da COlllmlSS110 
de a,scmblóas Ill'ovillCi,ws; 

luem do projecto do senado, dedararrdo Ilue D. J.uiza J.>'eli
ciana de Amorilll, viuva do tenente-coronel José Polycarpo 
l'e8soa Ile Andrade e Silva, tem !limito ao meio soldo da pa
tente de seu marido desde o rallecimcnto deste, lIão oh,lanto 
a [lI'escripç~lo em (Iue incurreu, com o parecer da conmlissão 
de fazenda; 

ldf'm annullando a lei de 1837 d,l a~scll1Lléa Icg-islaLiva de 
S. }laulo, ácerca das terras de S. ~lal!Jcus, com o pareccr 
da commiss110 de asscmhléas provinciacs ; 

ldem (!o projcdu ,lo senado, crcílndo na capital do }mpcrio 
um cOIl~clho .re ínsll'ucl;ão (com o pumcc.l· lia COlllllllSSão de 
in8truc~,io Jlublica). 

2a parLc.- 1" discw'i':io da propo1'ta do pfH!er exeeulivo 
fix,indo a fOl"C'il naval para o allno financeiro de I SGi-l~(jtí 
(com as cllleild,l~ da Cillll,Ud d03 81'S. (leic:.latlot\). 

Levantou se a 508;.,,10 :l.:' ~ l!'t !lOf,l;; da tarde. 
~-
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El\l ti OE AUlUL DE 18M. 
PUI>Sm.:NCIA DO. SUo VISCONDE I)E A8AET~. 

SU~f\lARIO. - Expediente. ~ Onlem do dIa. - Or~ameJltu. 
Apuiamento !las emendas e remessa das mesmas com a 
proposição á comlllil'são dI! redacçào.- Licenca concedida 
ao. Sr. s(mador Euzcbío de Queiroz. Ui~l}en8a ,lo interstício 
a requerimento do. Sr. ~Iafra. Passagem do parecer para a 
2'"' discussão. - ~fatrieula de estudanles. ObservncOes do 
Sr. Ferreira l)enna. Approvacão do neguciu.- Lei proviu· 
eial de l\Jato Grosso. l\eljuerimento de adiamento do Sr. 
Ferreira l'enna. Approvação. - Approvnção d:.. re~a.çção 
das emendas a alguns UI,tigos da lei que têm rle vigorar 
no exel'l:icio finaueeiro.- Fixacão da forca naval. Discus
são da pro{lostado pOlierexecutivo. Discursos dus Srs. Sil
veira da !loLLa e miuistro da marinha, Encen'dmentu da 
la di"cussão. 
A's 11 1I00'as da mallbã achando-se presentes us SI'S, vis

conde de Abaeté, !Iafm, 'feixeira dff Souza, I\lendes dos San
tos, Ferreira Pelllla,viscolldede Suassuna, Cunha Vasconcellos, 
Paula Pltssoa, barão. de )Iuritiba, Suuza e 1\1ello, marquez deIta. 
nhaem,Jobim, D,Manoel, l'aulaAlmeida. CarneÍl'o de Campos, 
Araujo Ribeiro, Candidu B~ptista, viscom!u de Sapllcahy, visc~n
de de Urugua y, barão de l'lra pama, A Imellla e AlbUljuerque, Fir
mino, Souza Ramos, Dantas, marquez de Caxias"lll<lnlUeZ de 
Olinda, barão. !lo Antonina. Souza l?rancu. Vieira. da Silva, 
Pimeuta Bueno., visconde da Doa-Vista, Dias de Carv;llho e 
Ottoni, o Sr, presidente abriu a sessão.. 

Comparncênl0 depois os Srs. Pompeu, I'aranhos, marquez 
de Abranles, Zacharias, Diniz, visconde do ltaborahy, SiI
veim da Motta e Candid.} Uorgcs, 

FallMlio com causa participada os Sr5. l~erraz, barão de 
Cutegipc, barão de l\laroim, barão de Quaraím, har.io de 
'S'.tlliIrenco, Eusebiu, Souza Queiroz, Vianna, Fernandes 
Torres, vr~conde de Jequitinhonha, visconde de l\laranguape 
e Dias Vieira; o sem participação os Srs. Sinimbú e 
Fonseca. 

Foi lida o appruvada a acta da sessão antecedente. 
O Sl\. 1° SECRETARIO deu conta do seguillt~ 

EXl'EIJIE~TB. 

Um omcio do Sr. conselheiro João Pedro Dias Vieira, do 
1° do eorrellto, participando que, por decl'etu de 31 ,Ie março, 
hottve por bem Sua Mllgestalle o Imperador nomea-lo minis
tro e seçretario de estado dos negocios estrangeiros, exu
nerandu-o da pasta da marinha.- Inteirado. 

Outro do Sr. conselhoÍl'o llrancisco Carlo,; de Araujo. 
Drusllue, do 1° do. cOlTellte, participando que, Jlur decreto. 
de aI de marco, houve por bem Sua Magestade o Imperador 
nomea.:lo miliistro e secretario de estado. d05 negocios da 
maTinba.-lnteirado. 

Um dito do 1° secretario. da camam dos deputados, com
municando quaes 08 membros eleitus da mesa lia mesma.:ca
mara 'Iue devem servir no flresente mez.-Inteirado, 

Duas represenlaCOes !lo bachm'el Manoel Teixeira Soares, 
Ik)cumenladas, conira as eleicões pl'imaria e secundaria ha
vidas lia parochia o munici\tiô de Jacobina, na ultima eleição 
do senador Jlor al!uella provincia.- A' cemmissão de consti-
uiÇão. 

OIlmm DO DL\ 1" PARTE, 

onçA~IENTO. 

Pl'oecdendo-~e á Yol;~ção das emenda:; olfel'ccidas á. pru
posicão d.\ camara dos :$rs, deputados q1le manda contmuar 
em vigor no atlHO financeiro de 18M-181m lt lei de 9 de 
setembro. de 'J862, cuja di:lcussão ficill'n encerra!la, forãu 
todas approvailas, e a proposi~;ão com as emendas remellidas 
á cOlllmiss,10 tle retlacção. 

LICENÇA co:\mWWA AO SIl. SENADOR t;UZEDIO HE t.)I:lllfiOZ, 
Teve 1" "i5CII;;~ão o passou {Iara 2a o parecI'" da commis

sito de cooslitllieãf) áccrca tia licenca pcllllla pelo 81'. senador 
l';u~()bio para irã EUl'oVa tmt.u' dê' tiua tmude, 

o Sr. Mafra rcquercu vCl'balment(), e foi appl'ovada, ít 
dispensa do intersticlO para a !a discussão ~o dito. parecer. 

MATRICULA DE ESTUDANTES. 

Entl'árãu em 3a discussão. as seguintes llroposições da ca
mara dus deputadus: 

1a autorisando o governo a mandar admittir á matricula 
nu to annu de qualquer das duas faculdades de direito do 
imperiu o estudante Francisco.' Augusto da Funseca Silva. 

2m idem, o. estudante Zeferino Botelho. de Andrade. Sobre 
a primeira orou. 

OS ... Fe .... ei .. a Penna:-Na sessão. actual vai se tor
nando notavel a facilidade com que se concedem fav6res a es
tudantes : dispensa de idade, dispensa de exames de prepa
ratorios, dispensa do. prazo marcado para as matriculas,Judo 
se tem concedido, e bem tranquillos e satisfeitos deveríamus 
estar, se taes concessões, aproveitando a jovens, que segt!in
do. a carreira das sciencias pudem vir a ser cidadãos mui 
disLinctus e uteis ao. lJaiz, não. impurtassem uma excepç?o a 
lei cummum, isto. li, aos estatutos das faculdades, que amda 
ha bem poucus annus forão reformadus, e pur conseguinte uma 
injustiça ou desigualdade a respeito de outrus muitus esturllln-

'tes, que por não. terem prutectores, uu Jlur algum uutro mo
tivo não pudem cum a mesma Cacilidade ubter semelhantes 
favores. . 

Alóm de tudo aquillu que mencionei, trata-se agora de um 
projectu da outra camal'a, lJue autorisa o. guverno }Iara man
dar admittir um estudante a matricula do 16 annu de qual
'luer das duas Caculdades de direito do imperio, levando-Ibe 
em conta o. exame de geugra hia e historia feito. em 1860. 
Ora, para a ordem do dia de . Coi tambem designado., e 
acha-se sobre a mesa uutru rojec o da cam ' e uta
dos ampliando até 4 annos o ile duus, ctaImente ar
cado. llUra tm'em vigor os exames de prepara unos, e se 
ambus furem approvad~s, dar-se-ha o facto ~ertamen~e sin
gular, e não menos dlg~o de reparo de subirem conJuncta
mente á sanccão duas leiS, uma estabelecendo a nuva regra 
que se julga inais conveniente, e outra fazcndo uma eIcop
cão. a essa mesma regra em favor sómente de um individuo, 
sem razão alguma de utilidad ... publica que possa justifica-la. 

I'ara que o senado possa bem apreciar a minha ubserv~ão, 
e resolver o liJue em sua sabe~oria tiver por mais. acertado, 
devo ainda notar que o. projecto que agora se discute nao 
marca prazo algum para sua execucãu, e que, não podendo. 
este estudante matricular-se no corrênte anno, pur já ter pas
sado. o. tempo propriu, vi!"á a gozar do. Cav~r qu~ ag.ura se I~e 
concede em 18G5, uu amda mais tarde, IstO. e, cmcu, seiS, 
ou mais' annos depois de feitus os exames de preparatorius, 
que aliás sé podem tm' vigor por espa~u de duus annos, se 
subsistir a actual disposieão dos estatutos, uu pelo de quatro 
se passar nas camaras, c' fôr sanccionado o outro. projecto a 
que me tenbo referido. 

Forãu approvadus para subirem á sancção imperial as 
duas proposições, 

PARECERES DE CUMlIlISSÕES. 

Entràrãu em 2a diccussão C Corão sllecessivamento appro
vados OS seguintes 

PAJlECEIlES, 

Da commissãu de marinha e guerra indeforindo o. requeri
mento dus officiaes dos eorpos Ire iílaude do exercito. e armada 
ácerca do tempo para as I'espectivas reformas, e mereê do. 
habito. de S. Bento de Avíz; 

Da com missão de instrucçãu publiea ind~f~rindu o. requeri
mento de Luiz Emílio. Vieira para s~r admlttldu ~os necessa.
rius exames afim de alcancar um diploma conferido por uma 
das faculdades de direito. do imperiu; 

Da mesma commissão, indeferindo o requerimento de Carlos 
Bernardillo Freire, afim de ser admittido 1\ exame na C.!Cul
da!le de medicina da Bahia. 

Seguirãu-se em 3" discussão, com us pareceres da COIII
misl:'uu de iJl511'uc~ão publica, as seguintes 



!'nOi'0,"i.:Õ~:8 nA CAJIAItA 1'05 i!lS. n·~:I'UTA»OS. 

1- Autorisando as congrega~~õcs das faculdades do impcrio 
a malHlal' matricular os cstudantes (lltll o 115.0 tiverem sido no 
tempo llIareado no" estatutos, por motivos jusLific:ulns.- roi 
<lI'PI'O\'iula para sulJÍl' á sancç<1o impcrial; 

2' Determinando que os exames pl'eparatorio5 tCllhilo "igo!' 
Jlor ·i <lnllos,-l<'oi IlI,pl'ovada eom as emendas, e rellHlttida li 
commissào de redacc.l0. 

Enfl'úrão em 1a.· di~ussão as scgllinte~ Ilr(lllosições ,da 
mesma camara, com os pareccl'Cs das corr.lnlSsÕes de Ilegoülos 
ecclesiasticos e de 'lsscmbléas provinciaes : 

1a Creando um cabido da. Sé do bisJlildO de S, lledro,-l'oi 
rejeitada; 

2a Revogando a lei n, oi de 183õ' da provincia 110 Mato
Grosso, que faz estensivas aos membros da aH!iembléa pro
vincial as disllOsicões dos arts. 27 6 28 da cOl\sLituicão do 
imperÍo. • • 

Sr. FerJ.:'el ..... Pen.u~ : - Creio !mder a~~eYeral', SI', 
presideule, que a. lei provincial de !{Qe agor,l se tl'l1la, .iá foi, 
ha muito. tem.!'o, revogad<t. 1'01' outra da mesma m:sembléa da 
provincia de l\Jilto-GI'O&SO, Não tendo, pOrelll, prcsente Cf-ta 
ultima, o desejaf\do aVOl'iguar o facto para referi-lo ao se
nado com, toda a exaclid50, julgo conveniente requcl'cl' o 
adiamento desta. discu~são por tros dias. No fim delles 
poderei communicar ao senado o I'esultado do meu tlXamo, 
pat'!,- que elle ~esolva se deve ou nM julgar prejudicado o 
1'l'o~ecto da onlra camal'a, 

Foi lido post.o em, dbcussão, e atlJll'ovadQ o soguinle 
REQUEIII.\IENTO, 

« Uequeiro o adiamento por tres dias da la discussão do 
pl'ojecto que revoga. a. lei provinciaJ, de l'llato-Grosso li, i de 
8 de agosto dQ 183ft 

" l'aço do. senado ti,de abril de 1'.86l,-FcrrciJ'<11'mwa. }) 
~IlÇAME:'íTO. 

roi apresentnda neste momento, 8ubmetlitla. â discussão e 
â\lIlrovada a redacção das emcnd,ls feitas e appl'ovaflas pelo 
senado, a pl'oposieão da. camam dos deputadoi! que nUUlda 
eOlltÍnual' em vigor no anuo linanceiro de 186i-1Rlm 11 lei 
de 9 de setcmbl'O dI), 181:12, para serelll rcmcttidas á mesma 
eamam. 

Achanólo-se na sala immcl!iala. o SI', ministro da marinha, 
forão sorlt:adus para a dCjlulaeão que o devia l'ecl'llCl' os 
81'S. ealldido ltaptist11, visconde' de Suassunlt e vi~con(lc de 
Sapucahy; e sentio Ínll'odUl:iflo com as formalidades do e>itylo, 
tomou assento á mesa .. 

SEGUNDA PAllTE, 
nXAt,:Ão DA FORÇA NA'I'AL. 

Entrou em 1a (hseussiio a proposta do po(ler executivo, 
fixanllo a fOI'Ç'l naval para o anllu rlllllllccico de de 18(;1j-
1865, com as emendas feitas e apjll'Ovadas pela. camal'a tios 
8rs, IlellUtados. 

o S". Sill'eir" d" 11lottn:-SI', prcsidl'lIl{l, muitrlscil'
eumstancias me desviav.lo hoje de tOIll'~I' a. palavra na Ia dis
cussão das forças de mar, Em prilllCiro 10g'al', SI', prc~tden
te, ponlu!.' estou doente e ó por is"o quo tenho faltado ás 
sessões do senado, Em segundo Ioga!', porque rui sOl'pren
dido (IUaudo entrei nesla casa. agora Jlle~mo. aclhllldo 
IHHa entrar tambem o nohre ministro da marinha que eu 
espm·ltva que uiio tivesse que fazer nesta casa senão Illuito 
depois, porque vi uma. ordem do dia para hojo (Iue s6 á ín
gleza (i,;to c, segundo os eslylos do parlamento iuglez) se 
podia exhauril'; parecia-me que havia na urdem do dia tantas 
matcl'ias que não teriamos o prazet' de ver Wo cedo o nolll'e 
ministro da mal'inha ncsta ca,m. 

O SR, !'m:SlllENTE : - A ordem do dia estava dividida 
em duas partes, e não se esgotou a primeira parte, 

O SR, SII, minA \),\. l\IOTT,\: - W isso mesmo; era uma 
ordem do dia Wo irnportante que estava dividitla em tluas 
partes; (,iula uma. de"tas l!altes tinha sub-p;U't(,',g Illllito illl' 
port;llItes lambem, 1<:8tou indicando iôto :::6mcnto como um 
!li )!ivo ílU!' me dc~viava hoje tle~til disl'u;;são, 

() Hn. J;HE .. :mEi\TE. -l\1a~ (} IhdHiJ ;-.üf1dthH ;'\.~hí,~ tllJ\; ,~(} 
meio-dia de,ia c/)mi'~;lI' a di,'.!' ;;:,,,<10 ila forç:l dI; mar. 

O SIl, SII,VEI::A 11.\ MOTTA; -Eu "ahia islO, poqlle, 1l1(l~ 
mo (Iocnto, li honlu:. o:' .l(ll'llael:l, o vi côta di\i~;lo; !lias ~i'l 
tamhem I]ue y, Ex" ílulIllIill \lO jilll da 1" IlHl'le da onklll tio 
dia, a1r:ulIl orador e"lú rallaIIllo, llão interrompe-o para se 
entrar lia 2"; 1'01' i,,:>() cu sUl'puz que no Ilm da 1" l'art.1 
alguns dos .!IO!Jr~5 oratlo!'r" ti\,(ls~e c~ltrado Ilel05 dOl\lilli~l:< 
dit 2", e llS~11ll tlyee::emos de ver adUllla a (;:;cl!ssào da .:!.,' 
parte: esta é a segullda razJo, 

A terceira CirCUlu,;{aneia, SI', pl'ct~idellte, que me t!rsviava 
!lo 11I'oposito ;lo entrar Ilc:!la 'discussiio, é timtla do nohre mi 
ni3ll'o (la marinha, Nilo sei por ijue fatalitlade, SI', presidente, 
esta malúictll pulitie,l lia de deparar-me enconlros desta or
dem: vou an();IIl;{o ;ll!ui c acolú, nos atalhus que sahíilm na 
estrada I'c~1 ellrolltro mn ou outro amigo c amigo do peito, 

. COII\O é meu o nohre ministro tlil mill'Ínha, amigo n~lh(), apc-
Ztll' de (Ine ncnhum de t:ós ainda illlel' passa;' por velho, Esla 
circulllstaneia, t31', 11I'C~Í'lel\te, de seI' o nohl't\ ministro ('a 
marinha meu aalÍgo i~lho, me devia desviar muito de entrar 
lle~ta (}iscus~ilo de fur~as de mar, ponlue, eu!.. '!Ido IIclla, o 
mcu primeiro rll}ycr, sCllllo S, Ex. milli~tro !l01'.0, (IU~ entrou 
em um gaLinetc oode a natul'eza abriu UIll espacu, era Hpro
veitar hoje estil occa~iiio, em (I\le 8e tom tle di~éulir a ncces
sidade da forca navú.l para a conscr'vaCilO tia ordem publiea 
interna e cxt(irna, esta occa6iiio em (Iite se devc discutil' a 
pl'oficiencia e a sufficiení'Ía desta fÚI't;il pnm esses grandes 

. fins de conserviH;ão da paz íntcl'Ila o cst,~rna; era ,lo meu pri
meil'O !Im'cr, digo, entrar lH1 disell~sflU de um ill'SUlllpto de 
tanta tl'illlScOIHkncia e perguntar ao Ilohre ministro: houve 
algu!\\<l inn()va~iio llas i!leas (lo gabinetü 'I (l Ilo!;re minist.ro, 
]leIo facto de cntl'<ll' para o g'ahincle, aceitou todas as iileas 
do gabilJete, ou ni'ío 'I E~,tá claro iJue devia aceitar todas as 
idcas do g' .. biucte, !\las aecrcstentou alguma idéa nom '? 
Eis alli o ponto cm que cu acho ílllpoí'tanle ~aller "o acaso a,. 
entrada. do nohre ministro para o gabiueLe, cOIlHluallt\l S, Ex, 
tivesse alguns pontos de cOlltacto tom () miuislcr:io de que 
hoje faz parte, e 6 natural que os tClllm, ponlue o nobro 
ministro foi presidente" .. 

O SIl, l'IlEi'lllENTE : - Devo ponderar ao Ilohrc ~";,adol' 
que lia duas I'l\ZÕe5 que !\le ollrili.10 a n;10 admillir a tlisclI~
süo como se quer c"taJ.üIecel'. IHl proposta de que traklllos, 
A. primoira rUZilO é tlue nesta dbeu~s(io oce!lpa !.li) o senado 
sClllllre, seg-lIndo os prcceuclltes tle mntel'lilS relativas ,t> 
manilha e á fixação das rUI'ças tio mar, A scg unda razilo, quo 
lltl minlul opilliüo é a mais fortc, é tlue, segundo a. conBli
tuiciTo, Og senhores ministros que nilo ~il0 :;!lHano!'!'s, quando 
são' convida(\os para a discussão de uma medida, (111e não C 
proposta. do poder executivo, vem ao senado para dar infor
macõed a respeito do objccto do (lue se tra ta, mas a cOll5ti
tuiçil<' não lhes (,Iil o direito ólc discutir, Se, porém, se traIa 
de Ullla prOllosta do poder executivo, os senhores ministros 
têm o (!ireito Ile rli8clItÍr ; filas parece me que oS,te !in'eito ú 
limitado li llw!cl'ia das proposta", ü nada mais, Portanto, pcr, 
suado-me (Iue as perguntas dirigiilas ao [Iobre ministro mio 
são ca hidas, Hom podem seI' respolldidas (lor S, Ex" (Iue, lia 
forma !IR cOlIstituição n,gi,te á discuSSão, e distllte a IlI'i)
pO:ita, e nada mais. l~ntelldo, pois, (IHC Oci preceitos da tOIlS
lituieiio c <l (lrel'ogativa. do sellauo acoll~e!h<lo que sc mante
nhão cst<lS disposições e os al'cstos, () ministro 1'0111 discu
til' a pro(loEta; não é couvidado para isso, Jlorrpw exerce 
um I!ircito jJI'OJll'Ío, mas este dircito c~t:í. delini,!o e regulado. 
Se não fossu proposta e tivesse sido convitladn, (I I'igor serifl 
il$si::tir fl di,;cus~l<lo, mas 11<10 dí~cutil', dando unicamente 
informações, Parece-mo por estes motivos que tenho o direito 
c o dever de fazer estas observat:õcs ao nohl'c senador. 

O SIl. SILVEfIlA lU, ~IoTTA:- Agol'a V, Ex" vi8tO flue 
me fez a observação, ha de ptlrmittir (In e eu me jl!stiflíjlw. 
porque não (pIOro Hcm' com 11' pccha de ter-me deslis'Hlo da 
regimento. "ou fazer um parelltbllsi:; em meu di,;~urBo, A 
razilo (lo!' que dei IOhar a e~ta o!lserva.;;lo (Ie V, Ex" foi por 
que, 80 hem nw I'éconlo, ain(la não houve no senado desdt' 
tiue eu allui teuho a~;;ellt(l) e !;l'Cio óllle jillllUit() <lntes, 11m;'. 
la di"cu~M[o tia lei de lix,lr;IO (le fUn\IS do temt ou !le mal. 
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em flue se n,10 admitis50 'luestúCtl de política geral: to razilo 
\101' (Ino ell cahi neste orro. 

A '2" razão é por (IUO o artigo (Ia congtitni~iio,que V. Ex. 
invo1?OU p111'<I me fazer i1 observaciLo o convidar-me a cedO!' 
ila continuação do minhas pcrgun"tas ao Sr. ministro, é CO[\
tralll'odurente. Destle qno i1 constitui cão diz (!IH) os ministros 
PO( em vir e têm a faculda(le de vil'; são cOllvidadOil para 
vil' a$$i8tir á Ili"cnssão das lois annllas de forcas e (itle 
1101~()n~ dar infol'l~ações na discussão, se subolltonllo ~ dever 
n dll'eltocorrelull~'o de rOiipolliler e de inlrrrogar sohre IOllas 
as Il1Io"Wes que podem eslm' illlpliritalllC'lll'l contidas na 
i«éa-fixnç,lo do forç'l~. 

Ora, 081'. mini"tru vem aflui di~cl\tir o [111(\ '? A necesôi
dado dít força. a slllliciencia e orgalli~aeiio da fo!'ea naval: 
pois eu 110",,° pOI'VCnl.llnt clllittir UIII 'volo:l r('~iHlitú das 
'luestüeg que na,;cem lleste !hema, ~Clll 'lHe 1'11 ~i1jha. quac8 
são os fins, qual é o rill,ninho quo o g-o\'erno IJnCH' B(1h"uil' pêlm 
emprel!ar a for~a n:mll. (lual Ú :l organisação que lhe póllc 
tlul' '? l'orvi'i1tura o nobre ministro, (file ti IiIho da briosa 
provincia ilo ,1~io·Gra/lí!c do 8ul, '[110 hojo é lima das cnllisões 
íla 1I0Si'1l poli Ilea, não (Jodia vir aqui dizer-no,;: « J~u não 
'I"Cl'o maIs f~ag-alils, eu não 'IHcm nUti" corvetas, 'luero ~ó 
\lma f'srlun,.Il'1lha .Ie canhoneiras, (Illll possão ontrar 110 1'10 
lll'Uguay e sous alllllelltcs '? JI Não podia, o IlO!JI'O ministl'o 
agora com ost!} pensamento imprimir urna politica Ilova ao 
governo, e entitO e8ta sua política nova, a pl'oscripção das 
fl'ugatas, núos e corvetas, não podia querer di:wr'lIos que o 
nobre ministro, como rio-gl'alldcllse, fluer, 8uppunham08 nós, 
declarar 11 guerm ao Esllulo Oriontal '? Ora veja V. 1~x, 
como é (IUO eu posso discutir a forca sem llünplrar um hoca
dinho nu transpal'Ollcia das vi~tas lioliticU!:; do SI'. ministro; 
veja V, Ex, como posso prescindir (lis~o, sem dizCI'-lhe:
" SI', ministro, [Iam oll«e Ó que V, Ex. quer ir - V. llx, 
quO!' guerra ou quer paz? QUCl' guerra por terra ou por ma r? 
quer núos o,u ~haVe(:08? )) Oh! não é (lo~sivel, sonhores. IH10 
posso prcscHHltr rle fazel' estu pergunta ao nolJl'ü miuiMI'O; 
sem esta pergunta, cnl<1o sento-me, c mio \Io~so discutir a 
forca de mar. 

€u ainda estou analysanilo a térceira cirel1mstan~ia r(lH) 
me desviava desta discussão, circumstancia deduzida da 
pessoa. do nobre mini~tl'o, e V. Ex, es1:l yendtl (lue fui cru
d~zido,necessarialllente a (azer estas perguntas a~ nobre mi
IlIstro, para (lue eu soubesse que forca elle quer; se !juel' 
Cm'ça de niÍos ou de cbavecos. Como' po~so saber se dle 
(luel' núos ou cJm \'ecos sem saber para onde vai? 1'01' isso 
pergunto; pal'a ol1do quer ir o Sr. minislo IluO é rio-gl'an-

. deIl~e? 9uo política é !I. sua? é a (lo gabinete até bojo? As 
eol!lsões do ~stado Onelltal não se têm aggravatlo cada dia 
maIs? 

Senhores, o nobl'e ex-ministro da marinha, !'e:Hlo intcrpcl
lado na camara. dos dCJHltallos sllbl'e as circlllil~tancias c8jle 
cilles da. provincia do Rio-Grande 110 Sul I) lio I~stado Oricn
ta~, .cont!3ntou-se em dizCI', qurtlHlo se chamava il a llcncão do 
1Il1lllstel'l0 todo para as nossas rclacões com o Ri/) da Prata 
(jlle t,inha os olhos voltados para o (tio da 1'1'<\ta, ' 

~~IS quani,lo" SI': presidente, um ministro dcclam que a 
polItJca ~o m~iUsteno era ter os olhns voltarIa" para o lIi~ da 
PI'ata, nao sei se Cechados ou abertos, so 8ere:IOS ou bullco-
1l0S; quando esso nobre IDinbtl'O retil'a se da pa~ta da 1I\;lri
Im e entra ,para clla o men llohl'O amigo, o aetaal SI'. minis
tro da marlllha, um homem 2ue ninguem dirá Illle tem só os 
ol.hos vol,t~dos para o 1~i? 11 PI'a~a, 110 que, já acho uma 
gl ande fhllerc,llça na !lolItlca do gabmllte de(lol~ da entrada 
do Ilob~(j mIDlstro,. POI'!lue ,não 1108';0 crer (l(le a política 
do sabmcte de hOJo SOla somente tOl' os olhos \'oitados [mm 
o nlo da l)rata, como lmhít 110 tempo em que o seu anteces-
301' (lec1arou (Iue cra ?s?a a }lolitica tio gabinete, eu croio que 
a elllmrla d~ nobre ministro forçosamente traz uIlla poli ti eu 
nOva ao gahlllCt~, a [11l~1 é, niio a politiea Ile olho,; voltados, 
senhores, eu creio íJue e a de bmeos, 1111 pernas, de COl po e 
~thll;_t voltados pura o Rio da Pratá. Eis ;Jhi,SI'. (l'residente, a 
)ll~ltfieaçiio IJl!C, el~ raço; c agor~ V. Ex., que j:'l me tem 
rClto algllIllns IIIJIIStlçaS, mns eu allldu não penli a espcmnea 
de cOllseguir que V. Ex, mo raça sempre jll~li('a. como RClll
prc I\l';t fel; afora que pu disse isto bem ou -mal, i5lo SilO 
t'oU5a~ til' pnf('!'Ilw I'l'ja ~e me ab~olve c:oe del'u ('ontiIlU:ll', 

o Su. l'IIMIDENTIl: - I'ara daI' lima salisraciio ao nobre 
. sc~atlor apenas d.iro.i !JlIe, ::Hj fa~o .injustiças, a.á l!101IOS sigo 
'hoJo o mesmo P:IIlC1I.I.O .f(I.'e SllgUl. ~ell1pl'e, Direi ,ao nobre 
senad?r. llll~1 rOlo Pl'lIICIIllO ou oplll!ãO (IUO h~ mUlto tCll!PO 
enunCIO!, Consultando 08 MlIlaes, leIO o segulllte OCCCfflilo 
na se88:io de a1 de julh~ de t86 l. Havendo alguma quest;10 
a respClto do m~smo oh)e~!o I}e flue a~ora se trata, eu llisse 
(lendo): {( A mlllua OpllltaO e a sl'gumto: na 1 a discussãO 
das leis do lixaçilo d:v; forças de Illar e terra, como se tralil 
de sua utilida,le, pódo-se alguma cousa di7.el· sobre politi.~a, 
80mpre com rela~;to a caíla IIIlI dos ministeriobj mas na '2" di~, 
CUSS;lO, etc, )) 
, O SR. SII,mm,\ OA lUnTTA: - Sem duvida alguma eis ahi 
Justamente o Illeu caso, 

O Su. I'n:,~IIlE:;Tg: Eis aflui o que eu disse ontão. 1)01'-

I,anto,o no]m: s~n~dor não póde I!izel' lJlI.e faço illjustiça~; sigo 
talvez um pt'lIlClplO (lue não deVia seglllr, IlIas IIUIl eôtá e"ta
helecillo deslle WG I, o ljue é confOfllle a outros procedonte". 

O SII. SiI.VElfiA OA lUoT1'A : - Creio 'lue estou comprchen
«ido nesse principio. 
. O SR, PRE?IOEN,TE :-COOl relação ao ministerio dos nega

CIOS estl'angell'os o que estas questões a quo o nobro sonador 
se tem referi.lo podem tralar-so. 

O SIl. 811. VEUlA D.\ }loTTA : O ministel'io dos llcgocios 
ostnmgeiros não faz nada sem IlS IlÚOS e Olô chuvcco~ do 
SI', miui:,tro da marinha. 

O SR, l'IlE~lIml\n; : - Se o lll'incipio é milO não é :I"')('a 
que dclle raço applicallito ao nobre sonadol'.' " 

O ~n. SILVEIRA DA IUOTTA: - Folgo muito de tel' sÍtIo 
absolVido, ponfue quando recebo lima obsCI'vacito de V. Ex. 
quero mostrai' logo que não in~ol'l'i em faltá.. l'ois bem, 
u~ora vou, jlnrlanto, entnu' mal:! lIe~assoIl1bradí1mento no 
d~scnyohilil~nto .Ic millha t(l~,~eil'a llilrte, is!!) é, da terceira 
Clrtlllllstil!JeIll que me desvlttYa desta discussão j por ora 
estou a,!ul. 

Esta terceim Cil'culllstancia como "isse Sr. presidente 
é deduúda da pessoa do nobre' minisll'o ria' marinha o cu ~ 
ded.n~i Il0r(lue vejo no nobre mini,tro 11 expressão 'de uma 
polltlClt em .r~laçl1O ús questões. d? lHo da Pmta, a expressão 
de Ullla [l(JlllIea 'luO o nobre InIIlISl!'O seguo ha muitos annos 
!lO parlamento, IJorquo tenho tido a honra de ter assento na 
eamara dos depntadns cOln o SI', ministro da marinha o 1110 
recordo das suas opiniões que tlempre ouvi com muita aÚencão 
a resp('ito, das questões ~~ Ilio da, Prata, • 
. Alem dIsto o nobre Illllll~tro rOI chamado para. o gabineto 
Justamente em uma occaslil0 em que a sua elltrada, a meu 
vel', tem ll~na'grande ~iglllficação, O semtdo sabe qUOll.S nossas 
complicacocs com o Estado Onenta..! têm-so tornado cmla dia 
!Ilais gt'aves; este ponto, Sr. presidente, eu o julgo muito 
Iml)Ol'tl~llt~, e elle ~o pren.le n~lIíto á pessoa do nobre ministro 
da manilha. As 1I05HlIS comphcaciles têm·se tornado cada vez 
mai," grayes ; I:ÓS temos rece~it~o' do govel'llo legal do Monte
Vll!eo Ilovas ol1cllsas; os bl'usllerros 30 ou 40 mil dom; ou uma 
duzia c~tabcleddos na Uandn Orier:tal têm conÚnua,lo a soC
[rei: .,.exame:, ~Ul sua$ pe~';{Hls o propriedades; estes vexames 
iHtligOd e novos têm uospertado brios o inter'esses de uma 
grmHle parte Ileste:! JlI'1lSi!llil'\,s estahelecidos da Banda Orien
~al, ~ê!lI exeitado odiosidadcs contra o governo legal pela 
IIlslllhctenClit da repressão desses attentados contra os brasi
leiros, e dnhi têm .resultado uma. com[llicllgi10 nova, que Ó 
u~la ta,'. (iU, qual Illtervençilo (creIO quo os jornaes de hoje 
uao Ilollem distO), UUla tal ou qual íntOl'venejio ílo~ hl'asilei
I·OS. que são estrangeiros na Hauria Oriental- nus questões de 
!rg-alídade [lo gOVill'Il0 (Iue se (!ebatcllI hoje ~ntro 05 ~reten' 
delltes tlCITO e Flôres. ~~sta eOIllIJ!icaç"io, Sr. Ilt'csHlellte, 
p:u'cce querer nos CIJllduZlr ao ultimo periodo de deselllacll; 
o senado .'5:lue, são factos sobre os fluites 11,10 IÍ pos~iv(\l deixar 
de discorrei' dando-os por averiguados, 

O Sn,-"l\ESI~Il:STE: - Eu cO~ltinuo a pensar que Il 1I0'IJm 
scn:ulor llHO satlsraz ao que aljul se tem ob;;el'V(lIlo na di~I'u~
são "as leis d~ nX~I~ão das fOl'l(as de lUilr e de terra. ElltelHlli filie 
1l11l'l íll,;l'u~:mo tao ampla como o 1I0hl'e senador 11 está c~la 
IJell'Cl'i!do, ::'01\1 (.li7.ol' uma palavra !'obre a lixal',io da forra 
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\lão está nos termos lin "11~imentoJ ó mió POgSO tomar, eu só. 
a responsabilídmlo de dllixar ol!talJelecido Utll precedente quo 
nfio julgo bom. Entendo Ilue esta materia é mais propl·ia. do 
ministel'io dos negocios estrangeiros. 

!l S!'. S'~V.EIII! DA l\IOT!!: -Como posso sabel' pár~ on~e 
Vai o Sr. mmlstro da marmha com a sua frota som discutir 
as questões externas? 

O SR. PRESIDENTE: - Sobre á materia em discussão não 
ollvi ainda (talvez não soubesse ouvir) uma palavra do nobró 
senador; e eu não posso tomar a responsabilidade de um pre
cedente que, porventura, se possa depoi~ invocar; portanto, 
devQ observar novamente ao nobre senador que se cinja nas 
suas renexões políticas tanto quanto ê Indispénsavel li mate
ria que se discute, conrorme foi estabelecido em 1861, dó 
accordo com os precedentes. Não posso tomar, cu só, a res
ponsabilidade de permittir que so alterem os pretedelltes. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: -.tu fato o diséutso conror-
mo V. Ex. ,quer.. .. rr. . .-

O Sr. ministro pede a seguinte forca naval: de 3,000 
pracas de marinhaf5em e de pret dos corpos de marinha, em 
circumstancias ordmarias, e de 5.000 em circumstancias ex
traordinnrias. No art. io leio o modo de l,reencher esta 
forca. Ora, eu antes de discutir a necessid<\de, a quantidade 
(l applicacão desta forca naval, queria ver se o nobre ministro 
nos podia' ~izer qual ·0.lim para que elle . quer esta Corça: 
não poderm perguntar ISSO ao nobre mlmstro 'f Não exem
plifiquei já a V. Ex. que esta forca póde ser muita enl taes 
circumslilncias, e póde ser pouca em taes circumstancias, qull 
esta força naval póde ser uma força especial, se aC1\SO se 
complicarem as nossas questões com o 1\10 da Prata? So o 
governo tiver. ~e fazer operações pelo rio Uruguay, a força 
de que o mlmstro poderá dispor nito devo ser dIversa da
quella que nós precisaremos para uma collisâo de mllra na
tureza, etc. 't De certo, senhores. Eis a razão por que entrei 
nestas considerações. . 

lIas, Sr. presidente, hei do levar esta minha teillla ao cabo; 
eu não !lucro teimar com V. Ex., o~ta ó a minha teima: 
quando V. Ex. faz me uma observacão, procuro cingir-me a 
oUa. Não hei de levar este meu systema ao ponto de deixar 
despojar-me de meus direitos •.. Chegado a este ponto, bei 
do protestar, hei de reclamar, hei de appellar, bei do usar 
de todos os meios, qualquer que seja a eventualidade, se eu 
julgar que estou o[endido nos meus direitos do tribuml corno 
senador do imperio, não ha outro recurso, bei de me achar 
neste logar sempre. Porém, quando V. Ex. me raz observa
cões tendentes a regular melhor o meu discurso, a abreviar 
ô debate. estou sempre docil a obedecer a V. Ex. I)or isso, 
se V. Ex. acha que nilo devo desenvolver mais a. minha llro
posição quanto á terceira eircumstancia que me desviou desta 
i1iscussilO, eu ponho silencio aqui, mesmo porque o nobro 
ministro me enteudeu já Ilcstle a primeira llalavra que eu 
disse, antes de ouvir o resto, e portanto se quizer respon
der-me, já póde responder: eu li que fico de mão partido por
que não acabei a minha proposiçãO. Mas cu vou parar por 
que olle já pôde responder-me a esta parte, isto Ó, a esta 
terceira circumstanCla que mo desviava desta discuss,lO, e 
que era deduzida da pessoa tio núbre ministro da marinha. 

Agora, ~rtanto, como ll,iO IlOS80 continuar a dosenvolver 
osta tbese, V. Ex. vai ver praticamente (tenho esta fralHlueza) 
como esta restriceilO quo V. Ex. me poz não tem efi'oíto 
nenhum, porque eú hei do ser forcado pela natureza'll /imites 
da lei a entrar nesta discussão. A'dilTerenca era urna (IUestilO 
de methodo oratorio; eu introduzi esta discussão nesta es
pede de exordio !l V. Ex. quer quo eu faça. isto na exposi
cão, etc. V. Ex. verá Corno não tenho remedio senão outra 
vez tocar nisto sem ser como terceÍl'a parte do meu exordio. 

)t;mfim, Sr. presidente, ha uma reorganisacão no minis
tm'io, V. Ex. mesmo tem tido a hon!lado mais de urna vez 
do me dar a palavra para interpellar ministros que se l'etirão, 
a este agora n<'lo quero interpellar •.. Mas aos ministros que 
entr<lo e a V. )<;x. mesmo já tenho illterpellado. E' o pri
meiro exemplo que vejo de reorg,lllisacão do ministerio, .vindo 
o ministro novo :lO sonado sem I'oller-se fazer uma pergunta 
para saber o quo é (/ue elle vem razer aqui; li a primeira vez 
</uo IstO acontece, V. Ex. pódo encaix,u' essa no regimento 

ou nos precedentes, como (Iuizcr, Illas pÚílclic:l1' cp('lo de íll{ 
li caso virgem vil' um mínistl'O, enlrado CIO UIII gahinele ('1'01'

gallisado, um nlinistl'o entiílade 1I0va, o nada ~o 1,0ílcl' [ler 
gU!ltar-lhe, sendo um clemento novo, flUO pó de sor nlgum 
aCldo que na rusão altel'O a natureza dos IH'incipios antáior 
ménte rundidos •.• 

O SR. PRESIDENTE :-Ainda julgo que mantenho umll pl'C 
rogativa do semulo ; estamos inteiramente em desaccordo. 

O Sn. SILVEIR! DA lUOTTA :-I\1a5 V. Ex. ha de concordar 
comigo quo então ainda ninguclll mantevo. 

O Sn. III\KSIlJENTE :-Niio mo consta <lue lenha havido ai 
teração. 

O SR. SILVEm! I)! MOTTA :-Semprc se rez isto. 
O SR. PRESIIlRNTR :-Mas não deste nlOdo. Um minisll'o 

que lIão ê membro da casa vem discutir [lor direito proprio 
uma proposta do [loder execulivo. Neste ponto estamo:; de 
perfeito accortlo; mas entenllendo eu 11 lIe a lIiscussão n.io 
deve ir além da materia da proposta. julgo manter a prero
gativa do senado, Rellicta nisto o nobre senador. 

O SIl. SILVEIRA DA l\loTTA: - 08 ministros serem mcm
bros ou não serem é a mesma cousa; porque (Iuando são 
membros. d~ casa e respondem a estas tluestões, respondem 
como mlmstros e não como senadores. Mas emfim, 11110 faco 
I~ais perguntas, apetar de que eslon com uma. grande curió
sldade de faze-Ias, e não SOl agora qnando hei de pOller fa
ze-Ias, porllue daqui a nada vem o nobre minisll'o da guerra, 
e elle quando vier, c cu lho perguntar: « Sr. ministro, p,lra 
ftue quer. este exercito, li para entrar no Estado Oriental '? » 
V. Ex. dlr-me· ha: " N,lo póde perguntar isto senão ao mi· 
nistro dos estrangeiros;" e <luando vier o SI'. millístJ·o dos es
tl'allgeiros o eu lhe l,ergllnLar: " Para quo o senhor precisa 
Inandar ou reLimr esle dil,lomata ? é para guerra, o senbor 
tem força, tem mal'Ínba, telll exercito? " V. Ex. dil'-me lia: 
" Não póde perguntnr ao Sr. lIlíni~tro dos estr1.lngeiros por 
marinha lIem por eXCl·cito. }) ne modo que, isoladas nssim as 
attl'ibuiC1ies dos minislI'os, a ll'ibnna fiea sulTocatla, não se 
podem discutir as questões com a \ibm·d.ule com que sempre 
se discutirão, porque Sem(lre quo se lI;at(~ de forca naval roi 
licito perguntllr ao resl,eclivo ministro: " Qual {:j a força que 
quer? para que a ~uer? quaes 08 fins que o goverllo tcm em 
vista? qual sua pohticà ? » 

Pois bem, nl10 perguntarei mais nada, e parâ fazer minhas 
pero-untas esperarei (Iue o nobre presidenle do conselho tenba. 
de 3isclltír alguma cOll~a nilsta casa, portluO como, segundo 
a organis1.lçãO, os prcsitlentes de conselho .... E eu mlo sei Si' 
Ó organisacão, é uma dllllomirmc,io que não lem elTeitos le
gaes, poderá ler certos elreitos I'árlamentares de fórma, mas 
effeitos legacs, Mo, ~orqu(l a organis<lcão do presíllentc rle 
conselho nlIo está relta por lei... Pois hem, <Iuando elle 
vier rarei minhas perguntas complexas a re~pClto da poli· 
lica geral, porque ngora não se pódem fazer aos ministros 
parcialmente. 

Sr. presidento, eu tenho muita necessidade de abreviar meu 
Iliscurso por causa do meu eslado de saude, e vou faze-lo. 
Hei de ter m~is occasiões, na '2a tliscu.si'to talvez, se est.'t lIe 
demorar, hei tle entrar I10S pormenores de cada um tios arti
gos: )lor agora de,:ejo Cazer uma. pergunta ao SI'. ministro. 

A lei basó,\·se na distincc,10 de circumstllncias ordinarias 
e extraol'dinarias, li da cOII~tituição ; mlls, per~unto ao nobro 
ministro, as circllmstancias actuaes atio 0I·lhnaI'l1.l! ou são 
extlaordillarias? 1a per!;unta, Se são extmordinariaR, o no 
bre ministro ha do me dizer as I'UZOOS por que silo extraordi
narias, o ent.l0 creio que n;iotel'â rcmedâo ~o lIão l'esvabu
para o terreno de que o Sr. presidenle me quiz Ih;viar com 
tanto cuidado. 8e as circumstancias 8;10 extl'1lordinnl'ias, é 
I,reciso ent,10 <lue o nobre miniôtro nos diga se as 5,000 pra
ças do força naval s,io su!licientes para e"tas circum
itancia .... 

So são ordinarhts, cu noto Ilue no I'elatorio ao antecessor 
de V. Ex. quando so <lá o nUlllero das tripolacllcs effectivas, 
no quadro, C1'cio que se dccl<tra, como clllpfeg"J.llas no ser
viço, aclivo :1,'200 praç'ls. Or'1, no rclatorio do antecessor ti? 
V. hx., !Ia1Hlo-so a,20:1 p,'aliM, ao mesmo tempo que este n 
o e~tado elrél:tivo da~ lripolaç!lc:;, o minislro 1'1l(',ouh('r.e que 
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é insuficiente este numero, e tanto reconhece 'lHe é insufi
ciente (Iue no mesmo relatorio elle considera como eshtdo 
incompleto 8,500 Ilraças, Ora, se o anteceSSOl' de V, Ex, con
siderou 8,200 praças como estado inCOOl(lleto das tripolacões 
dos navios armados, se considerou que o estado cOlll[J1eto 
seria 8,500, como é que o nobre ministro \lOS vem pedit'3,OOO 
pracas' em cil'cumstancias ordinal'ias? Porventura nós temos 
estlÍdo em circuOlstadcia;; extraol'dinarias? N,lO, l)oder-se-ha 
dar esta explicação ao augmento de força além dest~ cHm 
que a lei actual pede? Não, Nós temos estado em Clrcutn
stancills ordinarias, portanto, se em circuOl~tancias ordilla
rias, segundo as informaMes do antecessor de V, Ex., já o 
~stado incompleto foi mais do que a9uíllo CJue V. Ex, pede 
agora, e o estado completo sel'ia mais 1mO pmças de tl'Ípo
lacão. como é que V. Ex. vem pedir 3,01l0 praças em cir
cuinstancias ordlllarias? 

Eu entendo, Sr, presidente, que este systema de fixar força 
naval pelo numero das pracas que triJlulão os navios e os 
estabelecimentos navaes pOtieria explicar a reduc,:ão que o 
nobre ministro fez, se acaso o governo tivesse em vista mu
rlar de systema; se em logar de fixar um numero de pJ'aÇllS 
que devem tripolar navios armados, se fixllsse o numero de 
navios que o govCl'no póde armar, milS ainda mesmo sendo 
assim, eu noto que o minisll'o, antecessor de V, Ex., pedia 
para o armamento dos navios que ealão no quadro n, 12, 
- mappa da forca naval aetiva do imperio 3,~00 pl'aças, 
pedindo agora V. Ex, só 3,000, eu entendo llue então o 
governo tem mudado de systema e quer diminuir o numel'O 
de navios armados, porque se acaso são Ilrecisas 3,i>OO pra
cas para tripolar os navIos que constão deste mappa n. 12, 
úma vez que o nobl'e ministro vem pedir sómente 3,000 
praças, é pOrtlue quer reduzir o numel'o de navios at'mados, 

Mas a esta consequencia oppõe-se uma observaç.l0 que 
farei a respectivo deste Illalllla n. 12, que é que neste mapjJa 
da forca naval activa. do imperio, senhores, estão contem
piados· como navios que formão a forca activa dI) nossa 
armada, cascos velhos e podres, <lue mar servem para navios 
poita~, para depositos, e que entret"nto estIlo considerados 
neste mappa como forca naval activll do imIICl·io. I'ois, se
nhores, qual é a activiÍlade que tem a fl'agata COIl,ÇtitUW,'r1o? 
Um navio alquebrado, conflemnarlo por innevcgavel, póde 
ser considerado em um mapJla da força naval activa? Só se 
foi porque nós não quizemos ter a modestiade fazer um maplla 
da forca activa sem ao menos ter uma fragata pam pôr no 
mappá; mas era melhor não pÔr nenhuma fragata, do que 
pôr uma fragata podre. Isto é objecto de zombaria j um 
estrangeiro qlle visita os nOSsos portos, que pega em um 
Blappa d/.l nOS$O quartel general, e vê considerado como forca 
aCÜva um navio que podia estar lá atrás de S. Bento, pór 
terIa deve estranhar isso. 
" Ora bem, não é só a respeito da fl'agata Constituicão, não 
quero por ora entrar na enumeração de todos, citei ísto uni
camente comO exemplo, para mostrar que, se acaso 3 200 
pracas erão insulficientes para tripolar os navios flue formão 
o qúadro da forca activa do imperio, menos sufficiente, de
vem ser as 3,000 pracas, que o nobre ministro pede, salvo 
se S, Ex., como eu disse, pretende mudltr de systema: em 

r de marcar a força naval pelo numero d~ pmças (Iue 
lão os navios, quer adoptar o systema segUido em outros 

palzes marcando o num oro de navios que se devem armar; 
então já vê que deve sahir deste numero a fragata Constitl{i
pão e outros muitos navios, 

Mas, senhores, 3,000 pracas, em circumstancias ordinarias, 
~S\oU 9.'n seria muito suffiêiente, porque, o nobre ministro 

n rou novo, conhece pouco a reparltcão da marinha, 
pouco mais conhecerá do {Iue eU,mas allil'mô·lbe uma cousa, 
e é que, se S, Ex, quizer fazer algum servi co ,í nossa mari
nha, creio que devel'á IlI'oceder ao inverso dê sens antecesso
res, V. Ex, quer acertar? Fa,:a o contrario do (Iue elles 
fizerã~~ e acertará; mas, se Côl' nessas aguas, ah !. .. , Ora, 
quer v, Ex. a explicação disto? Eu lh'a dou, tão acanhada 
como póde dar um homem doente, 

Aqui está o mappa da força activa do imperio, Om, se 
acaso o nobre ministro se achar compromellido, já não digo 
na questão ingleza, ponhamos isto de parte, mas em alguma 
questão com o Rio (Ia Prata, estes navios flUO aqui e~tllo 

classificados no mappa conta o nobre ministro com elles em 
uma emergencia, em um conHicto da honra nacional, para a 
navegação do rio Uruguay? Note o nobre ministro {/lIe em 
toda esta lista de nomes (de nomes, não são navios, são no
mes de navios), em todo este mapJla comllritlo de nomes da 
navios só acba dous ou tres vapores solfriveis, chamados cor
vetas, que o não são, não têm proporções,segundo as regl'as, 
para serem considerados como corvetas j e acha alguns na
vios de vela, Pois o nobre ministro pretendo entrar em guer
ra com navios de vela lá pam o Estado Oriental? Com a 
corveta Baltiana filie foi para a Europa. com a O. Jamtaria, 
com o brigue Maranhão e a Berenice e a Imperial llarinllei
ro, corvetas de vela, boje sem prestimo algum no systema 
de guerra naval, cousas flue não têm prllstimo nenhum se 
não como navios de transporte? 

O SR. D, 1\fANOEI. dá um aparte. 
O SR. SILVEtnA DA 1\IOT1.o\.: - Se ha mares oude 08 navios 

de vela mio servem, são os mares do sul. A tripolação dos 
navios de vela í'urtos em lUontevidéo deve estar sempre com 
o coração na mão; com um qualcluer vento de travessia, 
essas embarcacões d.10 á costa, não tem outro recurso, por 
que a vela nào· serve, 

Senhol'es, este mappa está indicando que, se o nobre mi
nisll'o l{ul1.(Jr aproximai' .08 navios que temos ás condições 
novas de organi5açào das marinha~ de gu~rra, tem necessaria
mente de reduzir est.a forca Ilaval actlva a algulls navIOS, 
vapOl'es gl'andes e pequenos; o nobl'e ministro tem de con
demnar todos estes navios de vela j e por esta occasião, SI', 
Ill'esidente , permitta-me flue eu commemore uma observação 
que já aqUi fiz ha dous aunos. 

Qando o governo mandou para a Europa a corveta lJa· 
hiana em viagem de illstrucção, eu notei que se tivesse man· 
dado a omeialidade brasileira ir em instrucciio á Europa em 
um navio que ia sOI'vir de attestado de ilOssa ignomncia, 
porque nestes grandes portos maritimos, onde fundeou a cor
veta Haitiana, não era uma pergunta obvia: !( Pois, senho
res, e~tes homens não tivel'1Lo para mandar ensinar os guar· 
(Ias-marinhas um navio mixto, onde os gllarrlas-marinhas pu
dessem aprender o que diz I'espcito a manobra de navios de 
vela conjuntamente com a de navios a vapor? Quem manda 
it EUI'opa, em viagem ne illstrucãão, um navio de vela sim
fllesmente, é por que nito tem outro navio para mandai', » 
J{ntl'etanto, SI', presi,lente, CJuando fiz esta observação, o no
brc min'istro da marinha, que era então o SI', DeJamare, tem 
a bondade de acolher muito a minha observacão, e reconhe
ceu que na verdade seria muito mais conveníente que se ti· 
vesse mandado um navio mixto, e eu esperei que se 
emendasse a mão; e, fluando vi (Iue o Ilobl'e ex-ministro ti
nha contra o regulmnenlo deixado de mandar navio em via
gem de inslt'ucc,'io á Europa em um anno, entendi que S. I{x. 
o tinha teito, Íínha infringido o regulamento, com olfensa 
do direito des ~uarda-lDarinhas, e com detrimento da 
instruccão que elles já pOlltãO tel' um anno antes, l' 
habilit.ições para accesso; quando assim fez, eu pensei 
que S, Ex. tinha-se demorado para malldàr um navio 
nas condicões de ser navio de instruccão; mas, SI', presi
dente, ror a mesma corveta Baltiana, e; se naquella época 
eu fiz obsel'vacões a respeito da insulficwncia, dos commodoB 
e habilitacões ilaquelle navio de guerra pal'a uma viagem de 
instrucçãô com o numero de guardas-marinhas quo levava, 
estas razões todas ainda se aggravilrão mais, p0l'(lue este 
anno tendo de il' a corveta com duas turmas de guardas-ma
rinhas, accrnscell ainda um numero de oficiues com peesi
mos alojamentos, muito insulTicientes, insullicientcs debaixo 
!lo ponto da disciplina eSllecialmellte, porque o official não 
exige no alojamento {l commodidade, o gozo, o confortavel, 
mas exige um alojamento que O habilite para poder ser dis
ciplinado ; e cu não cOIll(lrebelHlo que os alojamellto~ de um 
navio ele guerra são os que devem ser, são os sullieieutes, 
(IUando elles são taes que obrigão o guarda-marinha para, 
lavar o rosto a sabil' do seu cubiculo o ir à praca d'armas 
em mangas de camisa, . 

Entretanto, Sr. presidente, são estas as condi~ões do na
vio de instrucção que foi á ]~urollU; e perguntarei ~ (loi,; 
quando li corveta Bahi<lIlIJ foi daqui não c;:.lava ahi a ro]'Yp!'\ 

J. 

.-
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Nitherohy que é navio mixto, embora defeituoso, porque para gem e corpos de marinha? Em que pretende o nobre minis
um navio darluella capacidade uma forca de '200 cavallos é tro empregar 5,000 bomens em cireumstancias extraordina
o mesmo que mandar uma falúa rebocár um saveiro? lUas rias? Que navios têm o nobre ministro llara collocar 5,000 
embora Ínsuillciente como a experiencia tem demonstrado, homens em circumstancias extraordinarias? 
pOrl)Ue sua marcha é muito pel)Uena, entretanto é um navio Eu não sei a quo cil'eumstancias extraordinarias é que o 
míxto, é um navio de mais capacidade do que a corvela Ba- nobre ministro se refere quando nesla lei falia em circums
Mana. podia servir para ensino dos g~ardas-marinhas, e não tandas extraordinarias. Pergunto: o nobre ministro está 
vejo qual foi o motivo por que se qUlz antes que a corveta com medo da guerra? ha algum perigo? de que? Diga-nos, 
Nitherohy ficasse apodrecendo aqui no a~corad0!lro do que a o corpo legislativo deve saber IJorque e!le ha ,ie cOI!tri~uir 
Bahíana, quando acbo que se lJel'lle mUito maiS, porque a com a bolsa senão com o sangue, que e uma contrt~Ulçi10 
a corveta Nitherohy é navio novo, de bellas fórmas, e mes- mais cara. Para sabermos se 5,000 homens são suillclentes 
mo com boas contlicões, e que enlretanlo pôde sei' ainda me- é preciso sabermos tambem a que circumstancias extraordi
lhorado; esta quesÍilo de iusufficiencia de machinismo o go- narias se I'efere o nobre miuistru, é preciso sabermos, como 
vemo pó de melborar com mais facilidade do que tornar da já lbe perguntei se nós estamos em circumstancias extraordi
corveta Bahiana um navio de instruccão, em quanto lhe não nm'ias, porque, se são extraordinal'ias, temos então de ver a 
derem as condicõcs de navio mixto, • para o que ainda pôde sufficiencia ou insuillciencia das 5,000 pmças : são extraor
servir. • dinal'ias? porque? ha receio de gUCl'ra com a Inglaterra '? ó 

Ora bem, este mappa, pois, Sr. IJresidente, o Ill!e ind~ca para isto que o nobre ministro 'Iuer 5,000 prl}l2as? ha 
é que nós não temos navios ~ara 3,000 praças de tl'lpolaça~, receio de guerra com o Rio da Prata? é para isto que o 
e então acho Ilue o nobre mmistro, em circumstanclas onll- nobre ministro quer 5,000 praças? mas então para que na
narias, até devia ter pedido menos de 3,000 praças, porque vios são as 5,000 praças? POlilue se o nobre ministro não 
não argumenta da fôrma porque argumcntou o anleeessor de tem navios pal'a 0,000 praças, vamos fazer uma lei sem 
S. Ex, O seu antecessor argumentou com o est,ldo deste applicação. 
mappa n. 1'2, e eu vejo que se este mappa servisse de argu- ~e o nobre ministro tripolar bem meia duzia de fortes 
mento, devia entao ~ força que o nobl'~ ministro pede s~r cannoneiras, meia duzia de vapores-corvetas mesmo, mas no 
pouca; mas não admltto esta base, por ISSO acho que deVia rigor dá expressão technica, isto (Iue no mappa se chama 
ser menos. Islo em circumstaneias ordinarias. Em circum- corveta, quando não sãO senão navios de transporte, como a 
stancias extraordinarias, verbi gmUa, olhando para este Paraense, o llfagé, e talvez o Amatonas .. ,. 
mappa vejo: flotilha da Uruguayana, no Rio Grande do Sul, 
vaplires de I'odas o Cachoeira, o Ametia, o Fluminense e a O SR. FERREIRA. I)ENNA. dá um aparte. 
escuna Bojurú ; em Mato-Grosso os vapores de rodas AlIham- O SR. SILVEIRA. DA. MOTTA: - O Amatonas é corveta por-
bahy, Paraná, Jaul'ú, Cormllliá e Atpha, Cl'cio que a maior que? pelo tamanho ou pelo armamento? ~Ias se o nobre· 
IJarte disto são nomes, não são navios. No Uio da l)mta a COI'- minislro em circumstancias extraordillariasde uma guerra no 
veta Berenice (já lá esteve, não está mais), o transporte mo da l)rata tiver necessi(lade de equipar 6 vapores tlaquella 
19uassú e os, vapores a heliée Aragltay e lvahy, O,ra b.em, força, cuja tripolação completa está calculada em '200 praças, 
no estado ordmarlo estou, portanto, que a for~a pedIda al~da 6 corvetas a '200 pracas são 1'200 pracas. Vamos a ver o es
devia ser menos, porque em l'(:la~ão aos navIOs flue se pode tado completo das éanhoneiras. (Léndo): (( Belmonte, 120 
armar, o governo não tem navIOs para 3,000 praças, e por pracas "i e esta é das maiores, não sei se a isto se chamou 
isto é que eu disse a V. Ex. que se quizer acertar alguma tambem corveta. (Continuando a ler): «( Maracanã, 80 pra
cousa em negocios de marinba, faça o contrario do que os cas »;' calculemos 100 pracas, porque é esta a tripolacão 
outros fizerão, iné(lia das canhoneiras; pôrlanto, 6 a 100 praças são 600 

Os seus antecessores tem seguido esta regra: muitos pracas; 600 com 1200 sommão 1800. 
navios, todos mal preparados. 1\landa-se uma ordem para Ó nobre ministro da marinha quer em um navio cujas con
sabÍl' um navio em commissào , os nossos arsenaes estão em dições de guerra exigem 100 praças metter 200 ou 300? Não 
tal estado que os mlllistros descorçoão sempre, dãO uma pMe, porfIue em logar de fazer hem faz mal. Os homens da 
ordem para sahir um navio, e, se houver uma pressa, se fôr arte tem calcuiado: tem estudado ,(ual é a quantidade de 
)Jreciso fazer sahir um navio daqui a tantas boJ'as, tautas forea pessoal que devem ter os navIOs em estado de arma
quantas fórem necessarias para aquecer as caldeiras de um meilto completo, nem devem ter menos nem mais; quando 
vapor, não ha vapor para sahir, E' preciso que se dê a tom demais isto lambem prejudica o movimento, Já vê o 
oI'dem dous ou tres dws antes; então todo mundo sabe Ilue nobre mimstro que se acaso tiver poucos navios bons, bem 
está para sahir o vapor tal; e porque tanta demora? l)orque armados, ha de ter melhor serviço e não ha de precisar de 
a nossa marinha não tem mobilidade alguma, e, se tem al- ler tripolacões espalhadas em navios mal armados, desmora
guma, não é a que devia ter, Se em logar desses nomes de lisando-se; desertando, estragando-se esterilmente nos portos, 
navios do mappa da forca activa o nobre ministro tivesse nas estações, ou hoje nessa cousa que se chama districtos, e 
uma duzía de navios boilS. faria muito melhor o servico, e que para nada servem senão para um apparato de chefe quo 
quando quizesse fazer sahir um vapor para o Rio da Prata, se, chamava dantes de estações e agora se chama de dis
na hora da necessidade o nobre mimstro havia de tê-lo j mas trlctos, 
boje não tem, ha de ser preciso prevenir o quartel general, lia dous annos, quando veiu aqui o Sr. Delamare, fallei 
o 'Iuartel genel'al ha de precisar preveuir o commandante, o contra as estações, e eIle o que fez? Concordou comigo em 
commandante ha de ver se consegue que os officiaes durmão que havião inconvenientes; entretl\nto fez um regulamento e 
a postos I Ora. porque estão as cOllsns neste estado? E' baptisou as estacões com o nome de districtos; eis a gue se 
porque os antecessores do nobre ministro têm seguido este reduziu a reiornia, senhores, e aqui está porque eu digo ao 
svstema de terem muitos navios mal armados, mal equip I Sr. ministro que, se quizer fazer alguma cousa de bem, faca 
ein Ioga r de terem poucos e bem preparados, bem ;;r ,o inverso que acertal'á, sóselo facto de andar ao inverso .• 

Ora bem, isto e em circumstancIas ordinarias, 1\Jas falle-. Portanto, senhores, 3,00 bomens em cil:cums.t.rutcills or.!i· 
mos agol'a em cit'cumstancias extraordinarias. O nobre mi- I narias e5,000 om extraordinarias, o corpo legislativo só pôde 
Ilislt·o pede 5,000 homens (Jara cÍl'cum~tancias extraol'dma- votar se V. Ex. nos disser que as nossas circumstllncias são 
rias, e eu creio que não ha na lei nenlmma autorisação para essas, porém se V, Ex. nos disser que elIas são extraordí
comprar navios; pois bem, não havendo na lei autorisação nm'ias e nós appellarmos IJara a divina providencia, que vale' 
para augmentar o material da armada, nós, não tendo navios mais tio que nossos govel'llos, podemos votar 5,000 homens, 
em cOllstl'ucÇão, porque? se os temos, o nobre mi~istro deve 10-,000 homens ou 20.000 homens, tudo quanto quizerem 
saber que os MOSSOS navIos não sahem dos estaleiros senão ate o ponto de chegar a ser caricatura, 
Ilepois de ter siJo [u'eciso reformar a quilha antes de deitar Mab se acaso V. Ex. nos disser Ilue as circunstrut!:ias são 
ao mal', substituir as ~rimeit'as madeiras Ilue se [JUzerllo; extraordinarias, ou que vão caminhando parãêilraoriITiíâl'ias 
como é q~e o nobre l.nilll~lt·o pede 5,000 homens para. cir- mansamente (eu cr~io que vai um pouco de (J!'essa para isso), 
cumstanctas extraordmanits, à)UOO praças de pret, mal'mha- so V. Ex. nos disser que \lHas S0 aproxlmão ao estado 
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êdràordinario, então daremos estes 5,000 homens que V, Ex, 
pede: Ó pl'eciso que nos diga qual é o fim, qual a applica
Ção que podem ter, 

POIS, senhores, havemos de razer uma lei de rOl'CaS hoje 
que o govOl:no acaba de qar passos para a mcdia~o a "respeito 
da questão IIIgleza, e hOJe que o governo parece estar arre
pendido de ter dito na falia do throno que não tinha aceitado 
a. mediacllo por não serem eX(llicitos os compromissos por 
parte da Inglaterra, e vai adiante oJIerecendo-se á mcdiacão 
que nQo aceitou; hoje que no horisonte deste lado as nuvens 
Jll\jJras est.10 desapparecendo, ou ao menos dando esperancas 
dl$to,nitO sei se bem ou mal, quando este horisonte ~e, vai 
,Ob.lreando ao norte e ennegrecendo aO sul, o nobre mlmstro 
vmn nos pedir 5,000 homens? Não creio, Sr, presidente, 
V, Ex, esteja certo disto, não creio que o Sr, ministro 
iOOha reservas comigo neste negocio; S, Ex, hlL de ser 
Irl,l.pco, ha de dizer o seu pensamento, o corpo legislativo 
IItécisa de saber se as circumstancias são extraordinarias e 
onde li que o ministt'o quer ir com as suas circumstancias ex
tl'lJordinarias, 
'i. Estaremos (Im vespera de nos empenharmos em uma ques
tão,com o Estado Oriental empregando nossa marinha? Sem
pte quero rallar em marinha. Estaremos em vespera de ter 
um conflicto de declararmos guerra ao Estado Oriental pOl' 
causa de algum facto novo que houvesse? Eu vejo que o 
nobré ministro, se acaso confessa que as circumstancias siio 
&xtraordinarias, n110 tem remedio senão Cazer alguma cousa 
rttajs~, do que voltar os olhos para o Rio-Grande do Sul e 
para- o Rio da Prata; não ha de contentar-se com voltar os 
olhos. sómente para ali. NãO; está me parecendo até que a 
entrada do nofire ministro nos conselhos da corôa, em uma 
occa~ilIo destas, não tem outra significaeãO senão a inter
VilllçAo- guerreira. do imperio nos negocios dó Estado OdentaI. 
.E se é essa a explicagão, é preciso que o ,nobre ministro tenba 
a. tranqueza de vir dizer ao COl'pO legislativo: « Nós temos de 
Séguir esta marcha 1); porque o governo não pôde ir só, é 
Rf(ltíso que vá acompanhado pelo corpo legislatiVO; se ror só 
fica desmol'alisarlo, e quaes são as consequencias? Quereis 
occupar simplesmente com vossa mal'inba, com as vossas 
trj~olações, 'com o vosso exercito o territorio do Estado 
Ommtal para pedir justiea ás oJIensas graves que eUes nos 
t~m feito? Dizei-o ao corpo legislativo; ~êde francos; pOI'que, 
senhores, esta política de reserva não serve, conduz o go
lerDO e o paiz a um abyamo. 

Ahi estão aIiI noticias que trouxe o correio do Rio da Prata: 
os brasileiroll já,figurã!) no exercito de l/lores; as vingancas 
exercl.da&pelas forcas,legaes contra os brasileiros estabe1e
cidos ,DO 'Estado . Oriental têm estimulado 08 brios dos brasi
leírol1 é1. p~ SéU8 interesses legítimos a tal ponto que eUes tem 
comme,LtJdo,digamos assim, é a menor palavra que se lhe 
póde dlter, essa grande falta, porque o estrangeiro não deve 
mtenir na contenda entre o governo legal e o illegal; entre
tanto, senhores, a política que o governo tem ~eguido, con
telltando.se com ter os olhos voltados para alI, tem dado 
logar a, estll grave collisão; nossos aggravos tem- se .tornado 
taâa dia mllls ,pungentes j o desespero tem levado os brasi
leiros a intemr em nego cios do Estado Oriental; negocios 
(Im, que 'lIão dev~ inte~vÍI', porque não ba otrensa que dôa 
mais a uma Ilamonahdade do que ver um estrangeiro em 
no~sa Jefl'3 {luerer dar a lei ou o seu voto 1I0S negocios do 
palZ, 

Portanto, senhores, é preciso ~ue o governo defina o que são 
as suas circumstancias extraordmarias, Tcremos de chegar ao 
ponto de uma guerra? O governo tem os meios para isso? Não 
pretende expôr ao corpo fegislativo esta circumstancia para 
lhe. conceder os meios? Quer de inspira~ão prollria dm' o pri
mell:o pass~, de modo (Iue o ?OrIIO leglslatt.vo não tenha re
medlO, sem,tO para sa}var a dlgllldade dOJlalZ, acompanhar o 
governo ate á sua ruma? Senhores, eu igo-vos com toda a 
r~anl{ueza um pensamel~to, 9ue declal'o se,r pensamento indi
Vidual, não tenho sohdartedade com nmguem a respeito 
deUe, é pensaf!1ento meu:. mas eu entendo que nas horas 
solemnes do pengo da patrla o homem publico que tem um 
logar em uma tnbuna tão elevada como esta tem obl'igacão 
de !az,er .0.0 Jlalz a communica~lio dos seus sentimentos· os 
mais mtImos, 

Eu vejo, Sr presidente, um perigo immenso na marcha 
política que vai seguindo o actual gabinete; eu o vejo arras
tado pelas susceptibilidades, embora justas, das oJIensas flUO 
temos soJIrido no Estado Oriental, e de que elte não nos tem 
dado satisfação; vejo que o govemo vai-se deixando arrastai' 
ás consequen'cias de uma guerra, e eu creio, SI', presidente, 
que este govel'llo, que desprevenido se deixa arrastar a estas 
consequencias, não sabe amda nem que meios tem, nem com 
que allianças elle;conta, porque creio que no meio da conten-
da não teremos por alliados nem Urquisa, protector hoje do 
governo legal de ,Montevidéo, nem ~Iitre, protactor hoje, se
gundo se diz, da invasão do general Flores, nem mesmo o 
govern? ~~rá a alliallça do seu protegido" Esta é que é a mi
nha oplmao; o governo não sabe 'lue alhados tem; porque, 
pergunto eu, conta: com Urquisa? Não póde contar, Conta 
com IIlitre ? Não póde contar. Conta com o seu 'protegido? 
Creio que não pó de contar nem com o seu protegido, Qual é 
a consequencÍ<L? E' que nós dal'emos um passo Calso, tere
mos de retroceder deixando as armas e a opinião do imperio ,. 
desmoralisadas, 

Nós sabemos, senbores, os servicos immensos que o Brasil 
tem reito ao Estado Oriental; a conservacão de sua autono
mia é hoje um objecto de trataúo de allianca.. não só com o 
Brasil mas com duas gmndes pote'!cias; 'pergunto eu: os 
nossos passos, hoje que nós temos ainda pendente uma ques
tão com a Inglaterra, 1I0SS0S passos não podem parecer oJIen
sivos á autonomia de Montevidéo, e niio póde surgir no meio 
dessa collisão a intervençãO da Inglaterra, cujas relacões 
comnosco estão cada vez mais estl'emllcidas't Nós sabemos 
que a Inglaterra está talvez espreitando um momento asado 
para nos poder apresentar suas rcclamacões, 

Senhores, este negocio de declamcãa Ja guerra, esta occu
pação de territorio, estas repI'esalÍas para baver justiça, 
assentào bem nos governos poderosos, que tem meios de 
razer elfectivas as suas disposicões hostis ou repressivas; 
mas assentão muito mal, quando são feitas por um governo 
fraco, rodeado de inimigos, como nós estamos pelo lado do 
sul, onde só encontramos rivalidades, antipathia até de raca, 
e antipathia de raca que mais de uma voz se tem reveládo 
d~sde ~s n.ossas pllmeiras guerras do tempo da independen
OIa ate hOJe, 

Nessa demonstracão, senhores, é preciso que o governo 
seja prudente, não deixe escapar o primeiro passo, Não lIense 
o Ijoverno que as nossas colhsões com o Estado Oriental, se 
aChSo 1Ie aggravarem com algum compromettimento por parte 
de nosso governo, não pense elle que ha de sabir da coUisão 
da maneira que sabi~ do conllicto com os vapores peruanos, 
e,eu teo)lO mesl!l0 mlllhas desconfianças de que o nobre mi
Dlstro alllda esta com o calot, da questão do Pará; o nobre 
ministro está um pouco susceptivel, e eu tenho medo de sua. 
susc.eptibilidade nos neg?cios do lUo-Grande, Pois, se no 
Pal'a Jlor causa de uma mrracção rio regulamento fiscal, por 
causa de uma tal ou rlual descortezia ou inattencão que o 
Si', Fel'~eiroz, commandante do Jlofo1!G, teve, S: Ex, pOl: 
em movimento uma esquadra". 

O SR, MINISTRO DA, MA,R1NUA : - Eu terei occasião de expli
cai' os factos, o V, Ex, verá que está enganado. 

O SR, SU.VEIRA, DA, MOTTA: - Estarei enganado mas es
tou proporcionando a V, Ex, occasião de escl~recer·me, 
Por causa apenas de uma inattenção destas o nobre ministro 
poz em movimento uma esquadra; até vi no relato rio a des
peza que essa esquadra rez para ir até 1I1anáas buscar um 
va[)or (/ue estava encalhado, cbeio de agua, sem nenhuma 
mercadoria a bordo, sem nenhuma mUlllção de guerra, e 
traze-lo a reboque, só para mostrai' que era tenente de milí
cias!. .. (/~isa.rlas:) Senhores. em toda a parte um navio <tue 
solrre avaria e obJecto de pl'oteccão; alJuelIe som'eu avaria 
mio po.dia l'~sistir L e o Ilollre miiü::'lro concol're~ ... não dig~ 
que fOi V, Ex" nao, cu tenho uma vontade mUito grande de 
não ~u~par V. Ex, em c~l-Isa alguma, mas foi o governo, 
esta Idea complexa !la Situação nascente foi que rez isto. 
~ssentál'1io e.f!l razer um espalhaiato de susceptibilidade na
clOllai; quel'wo mostrar esses homens vclhos do ministerio 
passado que ainda erão valentes, que m1\ndavão vapores 
para rebocar navios encalhados 1 
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o Sn. 1II1~ISTRO [JA MAfUNIlA : -' 'romo a mim toda a res
ponsubilidndo. 

O SR. SILVEIRA OA ~loTTA: -lUas eu não Ih'a dou. V, E'x, 
não ~ove culpa, ,tenha paciencia, quero agora defende-lo. 
V. Ex .. manuou {lar parto, fez o sou devor ; V, Ex, fez sahir 
um navl~ al:mau~, ás pressas, da companhia Amazonas, flue 
era !l prm~lpal I~to!,essada ,na. desfeita que nos fizerfio, e 
1101' ISSO nao admn'el o patrwttsmo com ,{ue esta cOlllpanhht 
d~u o seu ,vapor Belém Ilam dar ctlça ao J1Iorona ; ella é fIne 
estuya fel'lu~ pOI' não Ibe tel' pago a subvencão o govel'llo do 
Pel'u, o por ISSO era a primeira a ter intel'esse nessa {luicbo
tadll ou nesse ~esfor!}o contra o }to.verno peruano. 

PorfJua bavla o ~overno bl'aslletro de mettel'-se a protegeI' 
a cOIl!panbin do Amazon~s a ponto de mover uma esquadra 
fllLra li' reboem', um navIo naufmgado, só para obl'iga.lo a 
fazer uma subnllssão'r Ol'a,eis o pel'Ígo das demonstl'acües de 
fOÍ'!}a, jiL aqui o fiz sentir no senauo, V. Ex. sem saber es
tava: fa~endo esse acto de valentia no Amazonas, em1luanto 
na cÓrle estavamog passando pelos transes dolorosos de vor 
J'!lP~esalíados por. dous vaporesinhos illglezes navios bl'a
silelros que o almmlllte Warron mandou reter lia ilha das 
l'almas, nos nossos mares territoriacs. Isto aconteceu na 
m~sll~a oc~asião, ja allui comhinei as ~alas, creio que houve 
f;olncldencHI. de lhas: na mesma occaslão em que o alllliran
te Parkcl' estava aprisionando o llJol'Ona no Amozonas o al
m!ranto \Varreu estava aprisionando aqui os navios 'brasi-
lOIros, ' , 

éco das justas queixas de meus eompr<ritincianos residellto~ 
no !~stado Oriental; mas esqueceu-se de que então, na mo
desta posição que sempre occupci na nossa sociedade, cu não 
(azia. mais do que trl~çar as r~iç?es da perseguição que se 
fulmma.va. contra mUItos brasllClros, sem nunca ennunciar 
meu pensamento em relacil0 li politica que se devesse seguir. 

Eu não sabia mesmo, Sr. presidente, que conselhos pudesse 
d~I' 110 ~ do meus annos,. sem as habilita!jões pre~isas 
diante das, mcessant?s complrcações, que o Estado Onentai 
nos oITorecJaj entendia, Jlorém, ser meu rigoroso dever, mio 
calar, diante dos altos poderes do estado as vexacões de que 
cu proprio rôra algumas vezes testemunba, Pois hem, Sr 
presidente, ó nesse c~lto iunocente, e puro, consagrado aos 
mteresses do nossos ll'mãos, {Iue pretende o nobro senador 
encontrar 'lma razão muito poderosa para crer que a entrada 
de !D,eu nome na I'eol'ganii;aç,i,o do ga.binete, significava uma 
pohtlca de guel'ra, ullla pohtlca de mtel'Vencão armada, nos 
negocios il~t~l'IloS do Estado Oriental. Levantân~o estt;. castello 
com a hablhdade e o talento, que sempre Ibe Invejei quando 
fui seu discípulo, fez-me em gmnde parte responsavel por 
tudo quanto pudesse succeder-I\os. Sr. presidente, felizmente 
para. mim a consciencia está tmnquilla j mais uma vez lia 
vida, o nobl'C Eel\~dor terá quel'Ído, levado pelos seus senti
mentos de dcdicaç,lo ao palz, pl'estar lhe mais Um servico ; 
revelando as apprehensões. Ijue o preocnpão sem razlio, mas 
é tambem·verdade que não apreciou bem a minha posicãO, 

A minha Ilntrada, senhores, para o gabinete actual: eu o 
declaro com toda a franrlueza o lealdade, não trouxe modifi
ca~ão alguma na politica existente, nem em relacão ao 
interiOl', NilO lJOSSO fluerel' lJue seja o paiz iml}eHidõ a in
tervir com mão anmlda nos negocios domesticos. do Estado 
Oriental. Não sei mesmo como se possa suspeitar 'fuO 50 
tenha firmado semolhante plano, quo eHe esteJa em ViaS de 
execuc<io, e flue calculadamente o tenbamos occultauo ao 
corlJo 1egislativo, 

E' ou n 10 verdade flue deve todo o govel'Oo proteccão em
cuz aos subditos de seu paiz? Os negocios do EsLadô Orien
tai têm com elfeito, de certo tempo a esta parte, olI'erecido 
bem sodo:, cuidados, é uma verdlLde que as vexacões se 
tem roproduzido ; que brasileiros ali têm solI'rido; que em 
consequencia deste solI'rimento alguns se tém envolvido lia 
luta interna; mas não se póde Jlor este facto crer 'Iue o 
governo actual tenha premeditado fazer a guorra ao hslado 
Oriental, mIo tendo ulUda IJerdido a eS)leJ'ancij de vUI"",!.:",I!" 

a devida aos brasileiros 

, POl' i,sso, ~I' •. pl'esidente, ia eu dize.l' ao, seuado uma opi
mão mll~ba IndIviduaL não ,te.nho solidariedade com ninguem: 
eu [Iuerra Ilua o Ilobl'o mllm!lro, reconhecendo hoje tIue as 
dl'cumstancJas são extraordinari!ls, nos dissesse se tcremos 
guerra ou paz. Se elle acha perigo de ser per turbada a paz 
com quo meios internos, com que alliancas conta para (~ 
guen3. t Este é o pl'imeiro dever do gUClTeir(l, saher as ai 
Jiancas, os meios com que conla. Súá com {(ualro ou cinco 
Lata)h.ões de 200 praças Ilue estão desfalcados Ilas nossas 
fl'ontelrns de dnzentas o tantas leguas, que não se podem 
guarnecer com uma fOI'Ca destas, e talvez mais 1,000 ou 
2,000 hO~6~S de c.avallaria'! se~á c~m isto? E' pl:ecis? [IUO 
o nobre mmlstro dIga se são orrlm'll'las ou extraol'dmal'l!lS as 
circumstancias, porque, se são extraOl'dinal'ias o IJIliz tem o 
direito de saber isto; tem o direito de saber se as circum 
8tancias são exlraordinal'ias a ponto de Iwver perigo de.guerra; 
}Jorque, se ba pOI'igo de gucrm, o corpo legislativo Ileve. saber 
due meios Im de proporcional' ao goverllo para salvou' a honra 
a nacão. Não quCl'o de modo nenLlUm que o govemo de meu fMlri; reclama fll'Ovidencias. A vida. a hom'a., e 

paiz aê um pa.sso perigoso de del'mta nacional, porque uma iJOfi!ío-gt'anden8es, que lá estão solfrel\do, são pen quo 
ilerrota nacional pa.ra mim boje pódo ter um alcance muito nos são caros, e o gabidete a que pertenco ml0 está disposto 
maior do flue as previsões ol'uinaI'Ías humanas podcm al- a abandonar aos a.casos da sorte tão legitlmos interesses, 
ca.nçar. Denlro das raias da paz ainda ha m~ios, de que podemos 

tle o uobre ministro qUlzer ter alguma franqueza com o se- lançar mão para procurar cOllseguir [Ine o govorno daquelle 
lindo, (luizer dizer alguma cousa no sentido de ex plicar O que paiz redobre de esforços, e faca cessar as violencias que se 
são as circumst1tncias extmord uarias pam nós podel'mos re[letem contra os subditos do imllel·io. . 
medir qual é a ror~a que lhes é proporCIOnai, então eu 110-
(!t:wia voltar <Í discussão, e ua '2~ I)oderia entríll' 110 exame de Uma insistencia mais enero-ica e decisiva em nossas recla
cada um dos artigos. Peço a V. Ex. que mil desculpe a {x- macôes neste sentido, apoiaSa sobre a maior vigilancia eUl 
tens,io mlLS eu não pude Locar senão nestas tluestues gemes; nos8a linha divisoria, e no firme proposito de amparar os 
:le algum esforço m.lior fiz foi por esta cOlIsideracão com que brusilcil'OS contra as vexações que sOlfrerem, sem intervir nas 
l,dncípiei o meu discurso: devo muita considorÍlciío e ami- [Iuestões domesticas daf(uelle Estado, é o nosso dever nus cir~ 
:.mde ao nobre ministro desde antigo tempo, e élle elltrou cumstancias actuaes, é a nossa politica. • 
pam, o gabinete em uma occasi,10 em I(ue a sua entrada C'l ftlão bavendo, pois, o pensamento de ín~el'Ír'nos com mão 
para mim teve lllllit~ ~jgnificação; esta significaçUo foi flue armada nas questões internas do Estado Ol'lental, o nobre se
me fez ter essa cUflotlJade mais de uma vez moderada IlOr nador dev~ fiCaI' tran.quillo o abandonar as preoccupações de 
V. Ex .. ao que accodi ; pO\' isso limito-me a estas observa- que se deiXOU possUIr. 
ções, espel'anrlo !leIas respostas do bom'ado ministro; O Sn. 81LV1!18,~ liA. lUo'rTA: - Eu estimo muito esta de-

•• S ',1 c1arac.~ão, (~ ~I·. wÍllÍflh'o «la 1l111l'lnha: - r. preslucnle, o 
patriotismo e a d(J{lIeação á causa I)ublica Ilue sempre reco· O SR. MINISTRO DA llUlllNIIA : - Entendo, Sr, presidcnte, 
ubeci no nobre senador que acaba de sentar-so, o levál'i\:O, que está nos IIOS50S inter ;saes conservar quanto for possivel 
belll sentir, a crear Ulll e~tado para o paiz, no qual collo- as boas relações como Esta.do Oriental; mas procurar quanto 
cou·me represcntatd, um Impol 'lue não corre~(londe lí sin- couher em nossas forcas consolidar as gal'untias devidas aos 
Leridade de minhas crencas. Sim, senhores, o hOlll'ado sena- bl'asileiros, sem inlrõmetlet'mo-nos Jámais nas Iluestões do~ 
dor achou na minba elltl·ãda para o gabinete a explicação de mesticas datJllelle llaiz, sem tomarmos interesse por estes 
lima nova politica extel'lla, donde deduziu receios de perigo I nem por alluelles. A expel'iencia. Ilratica de alguns tempo~ 
IJU!'I\ o paiz I j'ara assim peusar, senhores, recordou-se de que ali se passárão a meus olbos, me tem feito nutrir esta 
'Iue cu na camaru do~ Srs. deputados algumas vezes me fiz erença, 
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Com eJl'eilo, Sr. presidente, sendo estes os meus principios 
ba muito professa(fos e cmitlidos mesmo na camara em um 
discurso com que tive a honra de responderao Sr, conselbeiro 
}'aralluoS, loi de algum modo injusto para comigo o nobre se
nador D!lS apreciacões que fez, calculando até que a minha 
erttrada para o gabinete tinha sido a reunião de um acido á 
01*05 elementos ... Sr. presidente, eu pertenço a um gabinete que professa 
,dtias de moderação .... 

O SR, SILVEIRA DA .MOTTA:- Todos nós professamos. 
O Sn,lÍiNI5TRO DA 'MARINIIA :-, ... , que não deseja atear o 

rà\lDI)dá guerra no seio de nossos vizinhos, mas que se propõe 
. tu é'om firmeza e com energia as reclamações tenden

restabelecer a garantia da propriedade e das pessoas 
dOIl brasileiros no Estado OrientaL 

.' lambem o nobre senador ~a minha posiÇãO, no con-
fli os vapores peruanos motIVOS novos para engrossar 
~~U,'lnrundadas preoccupa~es. 
. ·1w , 

SÍíÍI,senhores, no Pai á, sem que o provocasse, achei-me 
ap~aCQS com um estrangeiro que, calculada e acintosamente 
"lolará. (I .territorio do Imiz, alfrontando a nossa sobeJ'allia, 
d~llre~llJldo a primeira autoridade da província . 
. J:lit,dreumstaneias lia vida, Sr. presidente, que não se 

~préelü!l bcm sem confronta-Ias umas com as outras, sem 
prôcurar sondar as causas e a. origem dÓude provierào, Dal'ei 
em resumo, Sr. presidente, uma ligeira idóa .ao senado dos 
príru:ipà~;ractosl que me levárão á ilolorosa posiÇãO em que 
me aeMI.' , 

Reellhi, senhoresi com o maior agazalho, com a maior 
fnmqlieza e urbanidade os commaD!Jantes dos dous vapores 
Jletuanos. No di~\ de sua. ap~eseutação declarárão ser navios 
ile guerra que vmhilo a serviço de seu g~v~rno e até llIesmo 
pár/) emllregarem-se em trabalhos prehmJnares de demar
caeilo de limites. Declarei·lhes com toda a sinceridade, que 
~ib me oppunha â sua subida, mas que julgava conveniente 
que ~~essem constar por um documento s,olemne (Iual a sua 
'quahdade, conforme acabavão de annunCla·la. 0ls8e-o aos 
eommandantes, disse-o ao consul peruano: esperava, pois. que 
timsimnles ottleio de qualquer dessas duas autoridades me 
fIzesse ver que aquelles navios er.10 navios de guerra perten
centes ao govorno peruano, Elles uão tiubilo trazido arti
!bar/à montada,não havia a bordo um só soldado, eu sabia 
dt)· tudo, l'oisbem, ~assados poucos dias, estes navios 
Mnycrtem-se em navIOS de transporto de mercadorias, 
VÍ'Ocurilo perante aalfandega despacho do recxportar.il.o para 
alfílte~~dorias que' existião em deposito naquella repartiçãO, 
l'e1l8beth'cl'JJlosm~da práCa alguma carga já despachada 
plirll eont1jlno pertencente â. negociantes daquella cidade, , . 
:'. tl.·SiJ:·S,LvEUt. '.Â Q.\ MOTtA.: - Não havia quem qnizesse 10-
,vâ,"flla de. propo$ito, 

O SR. MI~.lSTBO DA MABINlIA : - Não se lhes poz 11mbaracos 
para niJo 3uscitár questões, para darmos ainda mais uma 
1l1'Qva de bom agazalho e frauqueza para com elles, 

Esperava, SI'. presidente, que até á ultima hora esse officio 
58 mo passaria, e quo, uma vez quo elles, em ralta dos re
.",I~menlllS fiscaes de qUQ trata a convenção com o })erú, se 
~lIjoitassCIII ás prescripções dos regulamentos fiscaes existon
U!!I~ O estahelecimonto desta navegaç.l0 podia ser permittido 

mim, sujeito, porém, á approvaç,lo do governo imllCl'ial. 
tI) era o meu pensamento; mas como elle8 pl'Ocedêrão? 

reárM as mercadorias no VitpOr 1I1o/'ona; na ves
pera do dia om que de'Vião sahir, nesse mesmo dia montárilo 
a artilhm'ia que tinhão guardado nos porões e distribuirão 
armamento por toda a guarnicão, Não era por certo a har
monia e concordia o quo elles tinMo em 'Vi:>ta. 

Mas, Sr, presidente, nutrindo cu já algumas descollfiallcas, 
tinba dirigido tres dias antes, um oOicio ao cOllsul perlliino, 
perguntando·lhe qual o caracter daquelles navios, uma vez, 
que mo constava que se prollUnhão a receber 'trall:>portar 
mercadorias, Não me respondendo por 5cl'i 110 o consu!. 
procUl'ou-mo para dizer-rue que traria a III presença ô 
eorumandauto do vapor lUoreua, afim de entender· se comigo; 
e corubinámos (Iue a conferencia tcria Jogar no dia seguinte 
pela manha, Niio me apparecêrão senão á tarde, e já quan~ 

do tinhão embarcado as mercadorias, recusando-se a sati~
Cazer as exigencias da aICandega, 

Recebi-os, mas dentro em pouco convenci-me de que ha
via firme proposito de invadir o Amazonas, sem attenção 
para eomnoseo, 

Eu sustentava, Sr, presidente, que não estando promulgados 
os regulamcntos fiscaes de lIue trata a cOnvfncilo com o 
Perú. como condição indispensavel. par~ o estabêlecimento 
da navegacão e transporte de mercadOrias pelo Amazonas, 
eu não podia prescindir da declaraCãO, que havia exigidO no 
meu omcio ao consul,nem tão pOli co que se deixasse de solicitar 
a permissão, que aliás eu lhe daria, para subirem como navios 
transportes de mercadorias, ficando, porém, este meu acto 
sujeito á approvacão do govel'llo imperial. A resposta que 
obtive do commaiHlante do vapor Morena foi a seguinte: 
" NãO tenho que dar-lhe explicac(ies, trago instruccões quo 
devo cumprir, hei de subir o Âmazonas, sem pêdir, nem 
aceitar a sua permissão, irei CQm o meu navio até onde possa 
o Sr. me Hei-o a pique, o que n50 lhe será cousa faeil, e neste 
momtlnto lancando a mão á espada que tinha a seu lado 
e sem desembilinha-Ia elevou-a entl'e mim e eUe o sacudiu-a, 
(SellsaçàQ) lIem comprehendi neste momento, . , 

O Sn. SIL'VEIIIA lIA ~loTn: E' um facto importante que 
nunca appareceu nem nos protocQlos das conferencias com o 
Sr. Seone. 

O SIl. lllNISTRO DA 3I,\R1NIB.: Bem comprehendi eu nessa 
occasião lIue não era um simples particular que podia pedir 
a esta mesma espada a ropal'acão da o[cnsa, quo acabava 
de reccber; cra o IlI'esidente de lImll provincia, devia guar
dar toda a prudencia, e to<1a 11 circumspeccão. Hevesti-mo 
deUa, disse a esse commandante que se deixásse tle bravatas, 
que niio al'l'iscaS5e a boa harmonia e relacllos amigaveis (lue 
existião entre o Perú e o llrasil; que reêonsidorasse a posi
cào em Ilue se collocava, e para ondo me an'astava, corto do 
ilue eu me encontraria com ello lá onde fosse preciso a doresa 
de nossa soberania nacional. . 

Elle levantou-se, dizendo-me: « Nada mais ba que tratar 
com o ~enhor '~; o retirOU-50, Ao chegar. li 'porta voltou-so 
para mim e dlsse·mo, com um sorriso IroOlCO : « Que pre.;; 
tende fazer do vapor Pastaza, que doixo ahi ficar no porto? J) 

Rospondi lhe: « lIu do Sei' tmtado como merecer, o terá a 
mesma SOl'tO que o outl'O tiver. I) Da. (lorta mesmo roplicou
me ainda, que subiria, como elle. o Amazonas, sem mo dai' 
satisla~ão alguma. 

Sahiu esse commandanto, em companhia do consul perua
no, e, aO chegarem ao port.lo da chacara em que eu habitava, 
então ahi deixál'ão um oficio respomlondo áquelle meu, a 
que aUudi. Esta rOl"[)osta Ó concebida (louco maii! ou menos 
nestes termos: « São vapores vindos como perlellcentes ao 
governo do Pel:ú, e, iii.o fazet· a navegaçà~ Ilolo Amazonas, 
afim de garantir os Interesses do commerCII) peruano, COlll
promeltiltos polas medidas <Iue havia annunciado a compa
nhia do Amazonas. }) Respondi immediatamellte, declaralldo
lhe (Iue não consenlíria na violacão dos direitos da nossa 
sobemnia, e ItUO para obsl;l·ht empregaria os meios que jul
gasse eonvellll'nte. Este omcio foi entreguo nedsa mesma 
noite por um omcial de confiança. 

Diga-me agora o nolJl'o senador se no meu caso não pararia 
aqui seguro rle Ilue devia obrar com alguma eller~ia, ou se 
deveria levar sua prudellcill ainda mais lon~e, POIS hem, eu 
rui mais longe, 81', presidente, aimla mandei mtimal·o a bordo 
por um omcial da minha confianr.a, a quem incumbi de ver 
o estado do armamento desse navio, com missão que CUIlI
\ll'iu satisractoriamellte. Ainda fiz m(lis; ás 11 boras da 
1I0ite ordenei ao inspector d'l alrandega Ilue o mallda~se 
intimíll' para não sahlr ílem tcr prcellchido as fomlulidades 
deviúas [Hluellu repal'tic,iO, Entmlanto esse homem espera 
o dia, das 6 llara 7 h0l11S suôpendo com todo o vagar segue 
para o Amazonas, O ({ue devia eu razer'l Cruzar os bra!,jos? 
Deixar (IUO 1I0:lS0!! ViZlllhos, (l\le pela primeira vez vinhão ás 
agua:3 do Amazonas e:,tabelecer I'elacôes Ilue com elles ti
nhamos cOlIsagrado ,em um tratado 't.tio amigavel, ~e POI'
tassem dessa lU'IOOlra para I;omnosco? O que fanão os 
outl'06? l'oderia Clt acaso, delegado do governo imperial, 

.. 
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dispensar nesse momento solcmne o emprego das meditlas de olhos nos importantes negocios de que me acho incumbido, 
que lancei mão? quaes são as minhas ídéas em relacão ao importante ramo 

de sel'viso que me foi confiado. • 
O SR. SILvEmA DA 1\IOTTA: - Estou admirarlo; do pro- O nobre senador sabo que sem termos a intenqão da 

tocolo de nossa negociajlão não appal'eceu nada disso. guel'm precisamos ter navios apropriados para a navêgajlão 
O SR. lIIlNISTRO DA lIIARlNIIA : - Eu explico ao nobre sena- do Amazonas, onde a franqueza concedida á bandeira pe

dor: não censure o gabinete transacto {lor essa omissão. As ruana tem chamado um commercio algum tantQ importallto 
circumstancias quo acabo de referir diZlão tambem respeito á e onde ha uma fiscalisaqão e policia a exercer. 
minha pessoa, o eu omitti a descripclIo daquelJes movimcn- • I . 
tos de espada porque~tinha escrupulos do as escroYf.lr em i ~ Sn. SIl.VEIRA DA l\ QTTA : - Sómcnte navIOs alfande-
meus OmCIOS, pam que se não pensasse, que cu me acastel- guelros. 
lava no lado pessoal da questão) para aquilatar a gravidade O SII. AIl?i18TnO DA ~IAmNUA :-Não é bastante para a poli-
dos factos occorridos. cia lluvial de um l'Ío como o Amazonas o emJlrego de navios 

O Sn. SILVEm..\. DA l\IoTTA: - O negocio era com o presi- alCandegueiros. CI'eio que serã.o precisos navios bem arma
dente, nlIo era com V. Ex. O Sr. mar'quez de Abrantes não dos, navios cspeciaes, talvez mesmo navios que estejão em 
falIou em nada disso. circumstancias de encontrar-se com qualquer outro. 

O SlI. ~/INISTRO DA MAlIINIIA: - Dada esta eXIllicac:io, 
Sr. presidente, me julgo l'tutori~ado ao menos para pedir ao 
nobre senador que em vista della

l
. reformo a de~con(jança 

que tem de que eu, porque proce( I no l)ará aSSim, estoja 
sempre dispodto a aceitai' as emocões do estado de guerra. 

l)ermitta V. Ex. quo eu passe -a responder a algumas ou
t!'aS perguntas que o nobre senador se dignou dirigir-me. 

O nobre Ilenador, Sr, presidente, quer saber se considero 
o paiz em circumstancias ordinal'ias, ou se acaso eHo se acha 
em cireumstancias extraol'dinarias. Sr. presidento, a pl'O
posta, que tenbo a bonra de discutir peranto o senado, apre
st'ntada pelo gabinete de que fa.ço parte, respondo perfeita
mente a esta. pergunta. Nós pedImos este anno o que so tem 
pedido todos os annos ..•. 

O Sn. SILVEIRA DA .MOTTA: - Per{uenas ditrerenças .. 
O Sn. MINISTRO DA lIAnlNIIA: -1\luílo pequenas dilferenca~ 

que não denolt1o que consideremos o paiz em circumstancias 
extraordillal'ias, ou em um plano inclinado para uma guerra. 

Nós pedimos esta forca em circumstancias ordinarias, e o 
nobre senador julga súperior ás necessidadf's do nHlterial 
(\ue possuimos, porque entende que grando parte delle se 
acha estragado, não preenche mais o seu fim. Parece, SI'. 
presidento, que não deviamos desde já procumr reduzir esse 
lIumero, embora eu reconbeça que nem todos es navi?s ({ue 
possuimos se acbão em boas condicões. 

E' possivel que possão alguns sêr melhorados, e portanto 
convem não estarmos desprovidos de praças de \lret, claôse 
que o nobre senador reconheco que as frequentes t1esf'rcões 
costumão desCalcar. Se as 3,000 pracas são 1101' demais liam 
os navios que hoje temos, é lambem certo que se altendel'
mos ao desfalque notado pelo nobre senadOl', esse numero de 
praças de pret. póde ser pouco para esse mesmo pe(Iueno 
numero de navIOS, uma vez que a elles tellhllmos de accres
centaI' mais alguns outros melhorados e preparados. 

Entend6 tambem o nobre senador que pedimos muito pouco 
para o caso de circumstallcias extf'aordinarias em quo o \llIiz 
se possa. achar; mas, sonhores, não contando 4Iue a fatali
dade nos arraste a esse estiulo, entendeu o meu antecessor 
que não devia tambem alterar o algari~mo que tinha figura
do nos annos anteriores. E' uma autorisacão de que se tem 
armado todos os govel'llos e (lo que nós 'outros, Sr. presi
dente, não deviamos prescindi!' unicamente pela convíccão 
de quo uão desejamos provocar semelbante estado de guflÍ:ra 
que o nobre senador se figurou. 

Já vê, pois, V. Ex. que, em vista destas ligeiras consi
derac6es, os reparos do nobre senador me parecem nito 
ter 'todo o fundamento que elle presume. Aceitando 
Sr. presidente, os conselhos (Jue o nobre senador se digna 
de prodigalisar-mo eu pensarei sobre elles e lhe asseguro 
que não pouparei esforços. para bem compl'ehender a alta 
misslIo quo me cabe na poslcão em que me acho collocado, 
NlIo fareI )lrogramma, senbores, não prometterei !l.ljuillo (Iue 
todos vós rf'conheceis flue não posso prollletter em vista de 
meu passado tão curto e do tão poucos conhecimentos pm· 
ticos que possuo; affirmo, porém, ao senado, sem medo de 
erl'ar, qne eu não mentirei ao paiz. Possuido do mais puro 
sentimento de 1C1lldade terei a franqueza de demonstrar, 
(Iuando um tirocínio um pouco mais extenso me abrir os 

O SR. SILVEtnA DA MOTTA :-Não hão de ser corvetas do 
guerra como a Duenice, o blarallhão. o Toneleiro c outras 
cousas assim, que só servem para dar commandos. 

O SR. MINISTIIO DA nRINIIA.:-Quando, pois, Sr. presiden
te, eu acbar-mo habilitado, terei a franqueza de dizer a mi
nha opiniãO a rospeito de semelhante materia, então já aleu
tada pelo estudo, e exames a que vou mandar proceder. 

})or agol'a, respondo finalmente ao nobre senador, que va
mos para onde as conveniencias do paiz nos levarem, segu
ros pela cOIlSciellcia o desejos de bem servir. 

Ninguem mais pedindo a palavra e não se podendo votar 
pOI' falta de quorum, ficou a discussilo encenada, retiran
do-so o Sr. ministro com as mesmas formalidades com (Iue 
roi recebido. O SI'. presidente deu a ordem do dia seguinte: 

1 a parte, atô à chegada do Sr. ministro da marinha; 
2a discussão do parecer da commissão de constitui cão con
cedendo a licença pedida pelo Sr. senador Euzebio;-

E o resto das materias quo estavão designadas para a. 
ordem do dia de hoje. 

2a parlo, vota~;10 da proposta cuja 1- discussão ficára 
encerrada; 

2" discussão da mesma. 
I,evantou-se a sessão ás 2 horas e 114 da tarde: 

.. .. a sessão 

Eftl 6 DE ABRIL DE 1861. 
I'I\ESlIlErlCIA DO SIl. VIS(;ONDE DE ABAETE'. 

SumuRlo.-Expediente.-Ordem do dia.-Licenca concedida 
ao Sr. senador Euzebio de Queiroz.-l\Iatriêula de estu
danto.- 1\Ieio solelo. - 1\lemhl'os militares do conselbo 
naval.- Bancos de credito-l1lutuo. Discursos dos 81'S. 
Souza e 1\lello e Souza llranco. Adiamento do debale.
IlixilÇãO da força naval. Discursos dos Srs. Paranhos, 
barão de 1\luritiba e Cansa.nsão de Sillimbú. . 
A'll 11 jlOras da manhã. achando-se presentes os 8rs. vis

cOIHle do Abaeté, Mafra, Teixeira de Souza, Almeida Albu
querque, l\}endes dos Salltos, Ferreira })enna, Pompeu, barão 
de l\\uritiba, visconde de Suassuna, Souza e Mello, Otloni, 
marquez de Itanhaem, D. 1\fanoel, barão de llirapama, Cunha 
Vasconcellos, Sinimbú, Dias de Carvalho, Araujo Ribeiro, 
Vieim da Silva, Diniz, Firmino, Jobim, Dantas, Paranhos, 
Paula Almeida, Dias Vieira, Candido Borges, marquez de 
Abrantes, visconde de Sapucaby, Candido Baptista). barão 
de Antonina, Souza Ramos, Carneiro de Campos, ::;ilveira 
da i\lôlta, o SI'. Ilf(~sidente abriu a sessão. 

Comparecêrão ogo depois o Sr. marquez de Caxias, Pi
menta Bueno, visconde da Boa-Vista, marquez de Olinda, 
Souza Franco e Zaclltll'ias. 

Faltárão com causa p<trticipada os Sra. Ferraz, barão de 
Cotegipe, brwl0 de Quarabim, barão do 1\faroim, barão de 
S. Lourenço, J~uzcbio, Souza Queiroz, Paula Pessoa, Vianna, 
J1ernandes Tor"c5, vi~conde de Jtaborahy, visconde de Jequi
tinllOnhu, visconde de Maranguape e visconde do Uruguav. 

E sem pal'ticipacil0 08 Srs. Nabuco e llonseca. • 
~'oi lida e appl'o'vatla a acta da sessão antecedente. 
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o SR, to SECIlETAIIIO deu conta do seguinte: 
EXPEDIENTE. 

Um officio do ministCl'io da guerra, de ~ do corrente, con
wndo as informações solicitadas ácerca do capitão Francisco 
Mácbado do Rego Danos. 

A' commissão de marinha e guerra. 
ORDEM DO DIA-1:!. PARTE. 

LICEN~.\ CONCEDIDA AO SR. SENADOR EUSEBIO DE QU/lIROZ. 

Teve Iogar a '2" diRcussào do parecer da commissão de 
coostituicão, concedendo a licenca pedida pelo Sr. senador 
E~bio para ir áEuropa tratar dê sua saude.-:Foi sem de
hate approvado. 

MATRICULA DE ESTUDANTE. 

Entrou em 1a discussão, Passou para a '2a e desta para a 
3!1 a proposicão da camara dos deputados, autorisando o go
'Vorno a man~ar admittir a exame do 30 anno da faculdade de 
direito do Recife o estudante José Pedreira França Junior. 

DII\EITO AO MEIO SOLDO DO FALLECIDO TENENTE-CORONEL 
JosÉ P6LYCARPO l'ESSOA DE ANDRADE li SILV.\. 

Seguiu se a 1a discussão do projecto rio senado, declarando 
qO& D Luiza Feliciana do Amorim e Silva, vi uva do tenente
cONneI José Polycarpo Pessoa de Andrade c Silva, tem di
reito ao meio soldo da patente de seu mal'Ído, dÇlsdé o falle
cimento deste, não obstante a prescripcão em que incorrêra, 
com I) parooer da oommissão de marin6a e guerra.-11assou 
para a ia discussão. 

ÍlBM1IltOS 1IIlLITAnES DO CONSELHO NAVAL. 

Entrou em 2a discussão e passou sem debate para a 3a 

I) projecto do senado autOl'isando o governo para re
gular o disposto no art. 10 da lei n. 874 de 28 de agosto 
de 1856, na parte relativa aos membros militares do conse
lho naval 

BANCOS DE CREDITO JIlUTUO. 

En!rou lambem em '2& discuss~o, começando pelo art. 10
, 

o prolecto do senado que autorlsa o govel'llo para fazer 0.1-
gum!ls concessões na approvação dos estatutos dos bancos de 
credito mutuo e outros, 

O .1'. Souza c 1I1ello l-Sr. presidente, este pl'ojecto 
parece-me ser importante, e não dever passar no senado sem 
alguma discussão. 

Diz elIe:' « O governo na approvacllo dos estatutos dos 
bancos de credito mutuo ou bancos pôpulares fica autorisa· 
~I ele.» Neste projecto suppõe-se, pois, que se trata de ma· 
teri9,conheeida, de estabelecimentos existentes entre nós ou 
vulgares; e se pretendo fazer-lhes alguns favores pal'll tor
ílarj'lIns'e; mais numerosos e assim mais proficuos, lUas eu 
creio, Sr. presidente, que as sociedadas de que trata a pro
jacto SIto completamente novas j não existe uma só no 
paiz. 

Eu não as conheco perfeitamente; mas, segundo as idéas 
gue tenho, existem' apenas bancos mutuos ou bancos popu
Jares em algumas localidades da Allemanha, e creio que 
lambem na Suissa. Não tenbo a menor idéa de que na In
glaterra existão sociedades desta qualidade. Em Fl'anlla 
dh!cute-se aetualmente fi conveniencia de transplanta-las para 
abi e dar-lhes desenvolvimento. Creio que nos Estados-Uni
dpi slIo perfeitamente desconhecidas, Assim, temos nós de le
gislar sobre estabelecimentos desconhecidos no paiz e desco
npecidos em quasi todo o mundo, excepto em algumas loca
lIdades da Allemanha, e talvez na Suissa. 

.Podem ser vantajosos; mas pa~'sto é necessario que 
seJito conhecidos, e, se o não são não fórem discutidos, o 
que acontecerá é que este projec, ssando, tera sómente 
p~r fim augmentar mais uma lauda á collecção de nossas 
leiS. 

Foi sómente para evita.r tal inconveniente, Sr. presillente, 
que pedi a palvra, afim de I'ogar ao mustrado autor do 
projeeto que haja de explicar, de expÔr a maneira por que 
ess~s estabelecimentos se podem formar, como podem reunir 
?apltae~l como devem elles. Cunccíonar para desenvolver a 
lIldustrm e fazer cresccr mais rapidamente a riqueza, 

Quando o nobre senador pela província do Pará apresen
tou o projecto, pareceu-me (Iue eUe considerava os bancos 
mutuos ou os bancos populares como substitutos, muito mais 
vantajosos, dlLS caixas economicas dos montes de piedadade 
e das sociedadcs de soccorros mutuos. Creio, porém, Sr. 
presidente, que os estabelecimentos de que ora se trata não 
têm I:elêl;ção alguma com arIueHes outro~; que não podem 
substitUI-los e mesmo não Jlodem ser consldQl'Udos como suc
cedaneos ou auxilial'es, Cada uma destas $lociedades de que 
tenho tratado satisfaz a necessidades muito dilferentes, e por 
consequencia não podem ser comparadas entre si, não se 
PÓ(]o dizer que uma dellas é melhor do que a outra, porque 
não se póde comparar senão quantidades da mesma nature
za, da mesma especie, 

Supponbo, Sr, presidente, que as sociedades de que trata 
este projecto têm por fim reunir pequenos ca~itaes de indi
viduos que se Occupiio de pequenos industrlas; cada um 
destes individuos, trabalhando em pequenas officmas ou mes
mo .em suas casas, não podendo dar a suas industrias maior 
dJsenvolvimento, porque tem pequenos capitaes, e não sendo 
bastante conhecidos para obtel'em credito dos estabeleci
mentos bancarios, reunem-se, cada um contribue com a sua 
quota, e formão assim um estabelecimento 'cbamallo banco 
popular; este estabelecimento é de natureza mutua, não em
presta seus fundos senão aos socios. Sendo o banco bem ge
rido, adquire conceito e' ao mesmo tempo apresenta um,L 
massa soffrivel de capitaes ou garantia real; e não só póde 
emprestar aos socios que querem dar desenvolvimento a suas 
industrias a somma que elles ali depositárão, mas se acha 
habilitado pelo credito resultante, tanto da boa direcção 
como tio caJlital reunido, a conlt'abir emprestimos com os 
bancos propl'lllmente ditos, e assim auxiliar e desenvolver as 
pequenas illdustrias. Creio rlue é este o fim e a marcha ge
rai dos estabelecimentos de que trata este projecto. 

Mas, como podem elles servir para substituir as caixas 
economicas, os montes de piedade, as sociedades de soccor
rlls mutuos, ou as sociedades dos amigos da Inglaterra 'I Eu 
não concebo. Os bancos muluos têm \lor fim o desenvolvi
mento de industrias pequenas existentes, e que prosperão; 
os outros estabelecimentos são destinados a prestar soccorro 
aos ollel'Urios, (lue carecem de auxilios em casos extremos. 

Eu não sei, Sr. presidente, que probabilidade haja no 
nosso paiz de fazer germinar e prosperar os estabeleCimen
tos de que tI'ata o projecto ; não sei se estamos em circum
slancias mais semelhantes ás da Allemanha do que ás de 
todos os outros paizes. Acredito que o pl'Ojecto por si m10 
produz males, porém beneficios; e beneficios como aqui se 
fizerão esperar, receio muito que não se colMo; e, como 
penso que ha inconveniente em fazer nascer esperancas que 
não se podem realizar, julguei cumpl'ir um dever, rogândo ao 
nobre autor do projecto que haja de esclarecer ao senado e 
ao paiz sobre o objccto que ora nos occupa. 

O 81', Souza .:FI'anco : - Comecarei por agradecer ao 
nobre senador peto [lio de Janeiro ter chamado a attencão 
do senado sobre o projecto que apl·eslmtei. De facto, o hon
rado senador disse uma verdade, quando disse que elle é im
portante e ([~6 merecia muito a attenção do sen?do; o nobre 
senador, porem, accrescentou que não é conheCido em nosso 
paiz, que não está mesmo ainda admittido em diversos paizes 
da Europa, que sómente hoje são estes bancos conhecidos na 
Allemanha, eque IJOrtanto eltç não sabe que esperanças pÓlle 
haver de qUIl surtão bom effOlto entl'e nós; teme mesmo que 
vão excitar esperancas, e que essas eSllerancas não sendo sa
tisfeitas venha dah( algum inconveniente. • 

Accrescentou ainla que, não sabendo que probabilidado 
tinbão esses estabelecimentos de sOI,til' elfeito em nosso paiz, 
receiava que fosse mais uma pagina accrescentada ao volu
mo de leis sem elfeito algum. 

Desde flue o nobre senador comecou por declarar e reco
nhecer, e elle está bem no caso "de podei' conbecer estas 
IIuestúes, que o projecto li importante, e em todo caso não 
pÓIJe trazer males, reconheceu [lue elle póde trazer vantagens 
ao paíz; porque ml0 ha imflortaneia senão dU1luelles actos, 
daquetles projec~os, daquel[as matorias que podem trazer 
vantagens ao pmz, 

.' 



SESSÃO EM G DE ABRIL DE 1864 

Pediu que eu explicasse o modo por que o projecto opera. 
o seu mechanismo. O honlTHlo S(~lIatlor, creio flue havia de ver 
no meu primeiro discurso sobre esta mate ria que, expondo 
as bases e regl'as gemes com flue esses bancos se dirigem, 
eu comtudo aprescntei um projecto, não para os dirigir, mas 
pa!,a afastar embaraços fi ue elles encontrão na legislação 
eXistente. 

Eu disse nessa occasião que estas questões são proprias da 
imprensa; é a imprensa fluem, discutindo estes projectos, 
llóde torna-los adoptados pela opinião e dar-Ibes voga: as 
camaras legislativas não são de certo logal'es proprios para 
a discussão em pormenores. O nobre senador sabe que, es
tando o governo autorisatlo para approvar projectos e estatu
tos bancarios e autorizar sua creacão, nlIo blivia mais para 
qualquer emprebendedor do que fa'zer um estatuto, c.Jmbinar 
certo numero de pessoas, prepal'ar uma associacão e apl'e
senta-la ao governo para a admiltir e approvar: Isto teria 
logar sé a nossa legislação não trouxesse embaraços á .crea
ção de associções, fl forão estes embaraços que eu qUlz fC" 
mover. . 

E note bem o nobre senador, note o senado que não é um 
ataque que nisto eu venha fazer á lei de 1860. Eu pedi alguns 
favores para uma associacão de genero especial, e na modí
ficacão de certos artigos' da lei de 1860 cu disse que erão 
dispensadas lIara este elfeito. Eu, portanto, não procUl'ei ata
car a lei de 1860, querendo revogar os seus artigos, e sim· 
plesmente procurei que os artigos fossem dispensados a 1'es
IJeito destas associacões, cuja importaneia o nobre senador, 
como eu já disse, reconbeceu. 

« Mas, disse o nobre senador, não são conhecidos. " Eu 
queria ter occasião, se nlio cansasse o senado, e hoje creio 
'Iue não ê dia pl'oprio, porque daqui a momentos vem o Sr. 
ministro da marinba, de expõr detalhadamente a marcha e 
processo destes bancos. Já tive a honra de expôr al~uma 
cousa em sessão anterior, que o lIolIl'e senador e alguns 
honrados collegas podem' ver explicado, 1101' exemplo, na 
ultima obrinha de Datlly a respeito dos bancos de avancos na 
Allemanha. Desde que elles têm produzido bom elfeÍto na 
AUemanba, e o nobl'e senador creio flue deve ter noticia de 
que na França já. se estão adoptando, na ltalia diz Batby que 
j.í l~~ [~C,'(;IH associações, na Ingla!cl'I'a ba cousa semelba~lte, 
>'0'lílo exactamento a mesma; desde que todos esses palZes 
comL~~o, nós tambem 'podemos começar a ensaia-los. 

Parece-me da exposlcãO Oli dos argumentos do nobre se
nador que eUe queria qúe eu explicasse o processo e modo 
pratico de direccão destas assocmcões. Este, pOl'ém, não se· 
ria o systema proprio; creio que 'cm materia desta natureza 
o que é preeiso é alfastar os embaraços à creação e deixar 
'Iue a ímcíativa publica tome conta deUas, e proponha ao go
vernO. O governo com o conbecimento que tem destas ma
terias, e ouvido o con~elho de estado, modificará nos estatu
tos aquellas partes que não forem applicaveis ao nosSO 
paiz. 

E' exacto, como disse o nobre senador, que estes ban
COB não vêm 'SubstituÍ!' completa e totalmente as caixas eco.
nomicas ; não substituem completamente as caixas economl
cas, mas as substituem em grande parte. As caixas econo
micas em todos os paizes fOl'ão creadlls principalmente para 
quo os artislaS, pequenos negociantes, pequenos industriosos, 
pudessem fazer ecollomiasque lhes servissem no futuro; ora, 
admittidos estes bancos, elles servem para estes indivíduos, 
estes artistas, estas pequenas industrias poderem fazer eco
nomias e guarda-las em bancos; supprelD, portanto, a respei
to destas Classes trabalhadoras a necessidade das caixas eco
/Iomicas, que aliás por toda a parte erão creadas princi
palmente para as classes trabalhadoras; e supprem com a 
grande vantagem de que os capitaes recolbidos nestes ban
cos voltão a ser empregados nas industrias donde elles 
sahirão. 

Tem o artista assim a dupla vantagem: 1", de poder fazer 
economias para o futuro; 2', de se poder servir destas mesmas 
economias para augmentar os seus trabalbos e desenvolver 
maiores economias, podendo chegar assim no futurg a uma 
II0S~ÇãO mais yantajosa. 

Não supprem os montes de soccorrOj mas o nobl'e senador 
liabe que os montes de soccorro são principalmente para 

aquelles que estão em grandes necessidades, não são meios 
de animar o trabalho, de favorecCl' as emprezas, de babi
Iitar o povo para uao precisar de socorros. Estes bancos vêm 
habilita-lo para não precisar de soceorros, porquc ao mes
mo tempo que lbe IIIrunde o espirito de economia, crea 
nos individuos a convíccão de flue por esforcos proprios 
podem melhor arranjar-se' do que fiados no SOCCOITO estranbo. 

Eu, portllnto, não vejo objecção possivel da parte do nobre 
senador á approvação do projecto. S. Ex. disse: « Não póde 
fazer mal" j é já uma grande vantagem. Teme, porém, que 
não faca o bem? NIlo creio que o nobre senador unicamente 
pelo receio mal fundado de que o bem possa falhar impeça a 
passagem de uma autoris~ção ao governo que não faz mal 
nenbum, e póde trazer consIgo bens rcaes. , 

Teme porque? Porque não tenhamos classe de artistas que 
Ca~a economias? Temo-Ias. Porque não teremos pessoas que 
se ponhão á test.'t destas associações e as dirijão? Havemos 
de te-las. Porque não preciSãO as classes de artilftas de meios 
d~ credito? PI·ecisão. l)orque podem embaraçar, a quem? A 
llInguem absolutamente. 

Senhores, o nobre senador sabe, como eu, quantas asso
ciacões se v,lo creando, por exemplo, no Rio de Janeiro e 
talvez em algumas outms localidades, com o espírito de 
fazel' economias e de prestar soccorros, denominadas caixas 
de beneficencia e caixas de SOCCOI'r08 mutuos, que por mal 
orga[lisadas, e mal dil'Ígidas, não podem trazer I'esultados Ca
vomveis. Ora, estes bancos vêm supprir até certo ponto essas 
caixas de soccorros mutuos (Iue, est.'\belecidas, como ellas o 
são entre nós, são de muito difficil direcção e susceptíveis 
de muitos abusos. Reunem-se alguns individuos, fazem 
grandes promessas, collectão Cundos muito diminutos, e, não 
Ilodendo satisfazer essas promes,as, as associações cabem, e 
os individuos que têm, digamos assim, fome e sêde de asso
ciacões, em que P058,10 fazer economias, em que possão se
gurar o seu futuro, não as encontrão no paiz. 

O que eu propuz fOI que na approvação do.s bancos de cre· 
dito mutuo ou bancos populares fosse autonsado o governo, 
etc. Está entendido que o governo está já autorisado para 
approvar os estatutos de bancos de credito mutuo que eu 
lembro que se podem estabelecer no imperio, e o que faz o 
Jll'ojecto é conceder autorisação (lara alfastar cmb.araços: 1°, 
para disp~nsar. do pagamento do sello, send!3 applleavel n~sta 
Ilarte a dlsposlcão do § 22 do aI'L 2° da lei n.1,083. O Im
posto de seBo rôi dispensado ao Banco do Brasil como mais 
uma vantagem para a sua creação, e tambe!fl ás caixas eco
nomicas, e porque? Para não pesar demaSiado sobre esses 
pequenos capítaes das classes ~Ilcessitadas .. Estes bancos, e!
lando nO mesmo caso das caixas economlcas, não ha razao 
nenhuma para que não sejão dispensados' do imposto do sello 
de que são dispensadas as caixas ecollomicas; são verdadei
I'as caixas eeonemõcas, com a dilferenca de que os fundos não 
vão ser empregados em titulos do sovemo, mas voMo a ser 
applicados aoa tmbalbos e induslrms donde sabirão ; logo, a 
Ihspensa do sello é de grande Ilecesshlade, e sem ella as pe
quenas economias das classes menos abastadas seri,lo esgo
tadas em desllezas de sello e outras da administração. 

Ve~amos as outras dispensas. (Lendo). 
« I ara dispensar o cumprimento dos §§ 110 e 13° do art. 

da mesma 101. )) V. Ex. manda-me dar o volume de 1860 ... 
Ouco dizer que o Sr. ministro da marinha está na casa; se 
posso interromper o meu discurso ... 

O SR. l'RESIOENTE:- V. Ex., como autor do projecto, póde 
fallar 2" e 3a vez. 

O SR. SOUZA. FRANGO:- Eutão interrompo aqui o meu dis
eUl'so, que continuarei em outro dia, visto que posso ainda 
fallar duas vezes. 

l/icou adiada a discussão. 
Acbando-se na sala immediata o Sr. ministl'O da marinha, 

for,lo sorteados para a de[lutacão que o devia receber os Srs: 
Pompêo, .Marquez de Abl'antes e Souza e Mello. 

FIXAÇÃO DA FonçA: NHAL. 

Procedeu-se á. votação sobre a proposta, do podêr execu
tivofixando a força naval paraQ anno financeiro de.186i-186lí, 
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Com as emendas da camara dos Ilepulados, cuja 1" discussão 
fieira oncerrada ; passou para a 2" discussão. 

2- I'ARTE. 
Sendo introduzido no salão o Sr. ministt·o com as forma

lidades do estylo, passou-se á 2a discussão da reCerida pro
posta com as emendas, começando pelo <\rI. 1° e seus para
praph,os. 

O 81'. Pal'Dubos :- A lei de fixação de forças. ou spja 
do exercitol ou da armada, é sem duvida alguma uma 
lei do confilflIça. Não se entenda por esta minha prop~siçilO 
que eu pertenço á escola daquelles que julgãO que é hClto ao 
teprerentante da nação, quando não concorda em gel'al com 
ápol tica do governo, negar-Ibe os meios indispensaveis de 
administrar o paiz. Não; eu concilto as prerogativas da corôa 
sobte esta mato ria com as prel'ogativas das camaras j jámais 
me. opporei a medidas que sejão indispensaveis para o sel'
liçit nacional; mas creio qu~, quando se trata da votação 
40 imposto, das despel.as publtcas, (h, /lxacão de forcas, o 
principió de con/lanÇl inGue de certo no vóto dos represen
tantes da nar.ão, Creio que não é possivel, consitleranllo-s" 
est~ aSllumpto, deixar de apreciar 11 maior ou menor confiança 
qué'ó gabinete possa iU8lJirm' aos mandatarios da numio ; co 11-
sid~rÍlCões de politica ~eJ'al, (11le se relacionem estl'êitamente 
Clima "materia deste projecto, parece-me que não rodem ser 
recusadas na sua pl'imeira diseussão lUas eu agora s6 tenho 
elU'llstil resalvar o direito de elltrm' nessas conside..acues, 
quando as julgue opportutlas, quando as julgue' necessárias 
para"esclaiecet e motivar o meu voto; não tenciono aSOI'a 
occupar a attencão do senado e do nobre ministro da marlllha 
com essa ordem" de idéas. A este respeito contento-me com 11 
discussão importante, e, a meu vêr, muito opportuna, que se 
tra"ou hontem entre o nobre senador pela Pl'ovincia de Goyaz 
e S. Ex. o 8r. ministro da marinha, 

d Sn. PRRSIDENTE;-Devo declllmr I!ue n;ll} serílio absolu
talJlente cabidas na 2a discusSão; eu não poderia admittir 
essàs considerações politica~. D,i~o isto, sÍI!Illlesmente para 
que não se deduza do meu silencIO que consHJel"aCÕes ~eraes 
sobre. politica são cabi.Jas na 2" discussão da' fixação de 
forcilS: do mar ou de tel'ra, quando mesmo o nobre senador 
ntiôAives$e dito que não as Caria, O meu silencio neste caso 
podlU'ia ser interpretado como uma annuencia ao que o uobre 
seq4dor declarou. O regimento não as admitia na 2" dis
cussão, nem mesmo com relaçãO ao ministerio da marinha ou 
da guerra. 

O .SR. PARANR08:-V. Ex. tem terminado? Eu contento-me 
com a resaha,que fiz do direito que creio que assiste tam

:hem a cad~ um ,dos representantes da nação nesta casa. 
; Q $1. PRBSIDENTE: -Na oceasillo opportuna, que é na 
·la disotlllllâo. ndmittem~se estas consideracões com I'elacão ao 
'miti~ri\l .da marinha ou da ~uerra, quando se traia das 
forcà!fdtf.terra; mas, na ia e 3" discusSão, nllo hei de ad
mittir, pprque o regimento o probibe. 

O SR. PAIlANROS; - Contento-me, dizia eu e repito, com 
a resalva que fiz. Não me proponho lliscutir IJolitlCa gera L 

. llllra as observacões que vou sujeitar ao juizo do senado o 
.~:do,IlQhre ministrô da marinha, não preciso soccorrer-me de 

';argumentos ou reflexões tiradf1s:.dess~ origem. ~rtantq.já 
,vê ,o senado que não posso aCOItar a dIscussão a qu~na 

. e o contra-protesto de S, Ex. o Sr. presidente do 

pois, l!ceRça a S. Ex, o Sr. presidente para ex
pender algumas Idéas que me parecem necessarias e conve
nientes/ circumscrevenilo-me exactmnente aos enunciados 
dos artigos da proposta. E como sou pouco ver~ado no regi
mento da casa, e desejo 801' obediento a S, .~x., desde já. 
lbe pergunto se, tratando do art. 1°, posso ligar com eHe 
Outros artigos da mesma proposta (Iue contêm materia (,·Oll
nexa; se nas minhas reflexões sobre o art. 1°, que tem 'POI' 
objecto /lxar a forca naval em circumstancias ordinarias e 
extraol'dinarias,posso abran~er a materia dos outros arligos, 
sem descer á discussão partlculal de cada um delles? 

O Sn, PRESIDENTE ;- Respondo ao nobre senador len!lo o 
art. 77 do regimento',A t/1 parte destll artigodi1.; (Lendo.) «Na 

2a discussão a sessão se converterá emcommissão geral,e ca!! ... 
senador Callilrá as vezes Ijue quizcl".IlEsta parte está revo
gada, como o nobl'e senador sabe; mas a '2" parte respondo 
à pergunta do nobre senador, (Col1tinuandoa ler.) {( O orador 
(Jótle fazer mencão de qualquer outro artigo que tenha rela
cão como aquêlle que se estiver discutindo. A discussão é 
êntão artigo por artigo, etc." Portanto póde fazer mencão 
de outro qualquer artigo que tenha relação com aquelle que 
se discute, e já vê que não hei de ser muito rigoroso, porque 
a matel'ia do projecto é de muita utilidade, 

O SR, PAIlANROS;- Eu não tinba. o proposito de all'astat·
me desse preceito do regimento. 

O 8n. pnESIMNTE ;- Sem duvida: estamos de accordo 
neste ponto perfeitamente: 

O SR, P~RANIIOS :- Mas é possivel q\le no correr do meu 
discUl'so eu me desvie, o então peço a V, Ex. que venba em 
meu auxilio, 

O 8n, PRESIDENTE :- Estaremos de perfeito accordo neste 
ponto; não ha a menor duvida. 

O SIl, PARA NUOS;- O UI't. 1° trata das forens de mar em 
circnmstancías ordinarias e extraordinarias: Este artigo 
envolve implicita e necessariamente todos os serviços da 
administracão da marinha. NãO é possivel fixar o pessoal da 
forca navaf activa, sem considerm' os elemelllos de que ella 
se (leve comllÔf, os scnicos a que ó destinada, os meios 
[lelos quaes poderemos preenche-Ia e colloea-Ia em pé da 
maior elIiciencia, conseguindo-se tudo isto com a maior 
economia Ilossivel. 

O matenal da armada, considerado em seus diversos ele
mentos, não se acha em bom estado; é deficiente, ó imper
feito. torlos nós o sabemos; e, todavia. esse material custa 
avultadas sommas. Já em outra occasiiio eu tive a bonra de 
[Jondet'ar ao senado que, no meu modo de vêr, é preciso que 
procuremos a maior economia possivel, assim no material do 
exercito, como no material da armada, 

Nilo sou, porém, daquelles que declamão contra as des
pezas que se têm feito nestes ultimos aunos; não sou daquelles 
!fue admirão que se haja de$pendido muito e não possuamos 
uma grande esquadra e um grande exercito, perfeitamente 
nrmarlos e e!Iuipados, Dou o devido desconto ás nossas cil'
cumstancias, ao estado de nossa organisac,io militar, ás 
diversas causas que influem para (Iue nossos 'armamentos de 
guerra se deteriorem. Reconheco, por outro lado, que a des
peza da marinha, tratando especia!mente deste ramo do 
serviço publico, tem crescido por causas independentes da 
vontade do governo e das cnmaras, 

A marinha de guerm, mais ainda do que o exercito, é. se 
me permittem a expressão, uma Cnzenda de!icada, de grande 
custo e muito susceptível de avarias. A sciencia militár está 
todos os dias innovanrlo. e, sem gue pretendamos competir 
com as grandes potencias, todaVia é necessario Ilue algum 
progresso Cacamos; dnbi a necessidade !Ie novas despezas. 
dahi o abandono do material que deixou de ser o mais apro
priado e havia custado grosso cabedal. A applicacão do 
vapor á marinha, nóso sabemos, acarrretou comsigo grande 
augmento de despeza em todos os paizes ; e não podia ser de 
ouil'o modo: o custo de um vapor não é o mesmo que o custo 
Ile um navio de vela, o combustivel 8Ó por si exige despezas 
consideraveisi e a economia resultante da rapidez daniagens 
e das menores eCluipagcns dos vapores não é bastante para. 
compen8ar aquel!e accl'escimo de despeza. Desde, \lois, que 
nós reformámos o material de nossa forca naval actlva, sub
stituindo em gl'ande parte os navios de ··vela por vapores, o 
dispendlO anuual devia crcseer, c crescer notavelmente, 

N;1o tinhamos até 18tH um dÍllue ; os nossos navios er/io 
cOMem'tados pela dimcil, leu ta e dispenrliosa operacão da 
querona; sabião dahi concertados, mas com grandes alei
jões 

O Sn, SILVIlIllA DA MOTTA; - E' verdade, todos alque
brados. 

O SR, P.\RANnos: - O nosso primeiro dÍlllIe comecou a 
servir em 1861 ; deste melboramento deve re@ullar, "CJ'cio 
eu, grande economia nos concertos e na conservaciio dos 
navios. ~Ias, se en njo e~tas razões flue explicão o augmento 
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110 dospeza com li 3m'vico da arm:ula, reconheco ao mesmo 
tempo que este mmo da arlministl'acão publicá está recla
mando a maior solicitude d,1 parte do governo, 
~?S mio temo!, ainda um systema .estabelecido para a ac

qUlslÇão de navIOS, do todo o material da nossa forca naval 
ac~iva. Vem ~m n:illistro, e. levado pelas suas projlrias in
Spll'açÕeS, ou tnduzulopel08 homens professionaes que o 1'0-
dMo, I'osolve que se lance no estaleiro uma corveta; outro 
manda construir uma fl'agata; um terceiro cntende que de\e
mOI ter mais hiates, e tudo isto se vai fazenJo sem um 
plano assentado I 

Não se supponha que eu creio possivel estabelecer a oste 
respeito um plano I'estricto.,jnvariavel. não; mas algum sys
tema e methodo são nece~sarios, Bêin o pensava assim o 
nobre senador pela provincia da Bahia, que diri~iu com 
muita distincção o ministerio da marinha em 1850. EUe pro
mulgou um regulamento dando certa organisacão ao material 
da armada, Nesse regulamento, Ilue tem a dáta de '26 de ja
neiro de 1850, fixou se o numero de navios de que devia 
compOr-se 11. nossa esquadra; o numero e classes dos uavios, 
e o seu armamento, segundo os diversos estados em que se 
póde achar um navio de guerra. quando deurmado, em dis
ponibilídadeou completamente promlllo, Ahi marcou-se tam
bem o svstema dI} artilharia, 

Este d'ecreto de 18ãO, disse ha poucos dias o nobre ex
ministro da ~arinha na camara dos Srs. deputados, é hoje 
um anachromsmo, Reconheco que o é; não póde tel' hoje 
plena execução, porque a sciencia naval de então para cá 
tem feito notaveis progressos. 'lias é necessario que lbe sub
stituamos alguma medula no mesmo sentido,deixando ao go
verno margem larga para poder aceitar as innovacões que 
nos arresentarem as nacões que devem servir de niodolo ao 
Brasi , de quem ello deve receber, não ensaios, mas innova
ções já julgadas pela experiencia e não sómente pela tbeoria. 

ProsegUlr no velho systema, fazer constl'uccoes e reparos 
de navios a esmo, sem plan!> , pelas inspiracões' varillvCls de 
cada ministro, parece-me muito perniciôso. Nós sabemos 
que, assim como ha no exercito diversas armas, a tactica e 
o servico naval exigem navios de diversas classes. Assim co
mo a sciencill tl a jll'1ltica ensinuo lue deve haver uma celta 
relação entr~ as diversas armas do exercito é preciso tam
bem que haja uma certa relacão entre as diversas classes de 
navios de que se compile umá eSI[uadra, tendo não só em 
vista a tactica naval, mas ainda os diversos servicos a que a 
forca maritima é destinada, segundo as circulli~tancias de 
cada paiz e as daquelles com que elle se póde achar em re
laoão. 

À artilharia adoptada pelo regulamento de 18S0 hoje já 
não pó de servir pat'a todos os navios; deve ser substitulda á 
medida que o possamos fazer, Então o systema dominante 
era o da artilharia á Paixhansj hoje voga a arLilharia raiada 
01\ estriada, como lhe queirão chamar. A necessidade de 
adoptar-se um plano a este respeito é indispensavel; o regu
lamento de 1850 já. não pÓlle ter plena execucão, mas releva 
que seja substituído pO\' medídas equivalentes, sem que o 
governo se ate as mãOs, por um plano que deixe margem 
para os melhoramentos Ilue o progresso fOi' exigindo. 

D~spezas desta natureza., de~J1ezas que tanto avultão, e 
que mteressão ti d~fe,m do Imporlo não devem ser feitas como 
o têm sido até hoje, Um dos nobres ex-ministros da mal'Ínha 
accusou-se ha dias. na outra camara, de algumas faltas tm
tando deste importante assumpto; eu por minha vez ta~bem 
declaro, sem entrar na enumeraMo das faltas, que devem. 
ser muitas, que no primeiro periodo de minha administt'acão, 
quando ministro da marinha, occupei-me de algumas l'e101'
mas. de ol'ganisação; mas que. e!l me dispunha, se me fosse 
contmuada a h~m'l!- de ser mmlslt'o da(\uella repartiçãO, a 
occuplll'-me pl'lnclpalmente no exame (as 9 uestões que se 
ligão ao dispendio dos creditos dados ao mmisterio da ma
rinha, 

O governo imperial já resolveu a acquisicão de um navio 
encouracado; vejo do relatorio do nobl'O ministro da fazen
da que 700:000$ da subscripcão nacional tiverão esto des
tino; e eu creio que a acquisiçãO nos ba de custar muito 
mais. Ora, pergunto eu, conviria irmos tão de pressa em 
vrocura desse melhoramento naval? A sciencia na.val ainda 

está longe de proferir a sua ultima palavra a respeito do 
navios cllcoul'acados. 

O SII. "RESIDENTE :-Devo lembrar ao nobre senador que 
estamos em 'i!." discussãO; é meu dever lembrar-lhe isto. 

O SR, I'AIIANIIOS: -11a8 fixar a forca ó fixar lambem o 
numeru e as dasses dos navios, • 

O Sn, PRESIDENTE :-0 nobre senador está fallando como 
se estivessemos na discussão do orçamento, ou quando mui
to na t· ou 39. ditcussão desta prop08icão, 

Devo illteressar-Il'.e em que o reginiento se cumpra; já li 
o art. 77, e lembro flue estamos discutindo o art. 1", que tra
ta de fixar a forca em circumstancias ordinarias e extra-
Ol'dinarias. • 

O SII. PARANnos :-V. Ex, me pel'mittirá ainda algumas 
reflexões sobre esse objecto. Sou obrigado, como o Ilobre 
senador por Goyaz, a abrir um Ilarenthesis no meu discurso, 
por(Iue dl'sta vez entendo que me assiste toda a..razão, MI
nha" rellexões não têm por fim contradizer o governo; minhas 
renexões têm por fim expôr o que julgo util ao paiz. Não 
peço que o nobre ministro da marinha responda ás observa
cões 'Iue faço, ainda que as jul~ue dignas disso; n1\.O gosto 
1\0 systema das sabatinas aos mlllistros; já me achei naquel
la posiç<lo, e mio gostava das taes sabatinas. Entendo, pelo 
contrario, tlue os ministros devem ter tempo para responder 
ás 'Iue~tões tlue sào suscitadas no parlamento em sua presen
çaj que. não devem ser colhidos de improviso,llue não devem 
ser obl'lgados a apresentar-se sempre promptos para exames 
Val'08. 

lUas o que dizia cu, senhOl'es, tratando da fixacão da 
forca naval activa em circumstancias ordillal'ias e extrílor
dinill'ias? Que ni'ío andámos bem. encommendando a compra 
de um navio encouracado, Vou demonstrar mathematica
mente (e, se o não demonstrar, V Ex. destitua-me do titulo 
que tenho de lente de mathomaticas), vou demollsh'ar ma
thematicamente que ~sta questão se acha estreItamente 
ligada ao art, 1" que discutimos, 

A força naval activa, sabemos todos nós, mesmo aquelles 
que, como eu, não silo olliciaes de marinha, se compõe de 
pessoal e de material. O pessoal compõe-se de olliciaes da 
armada, olliciaes das classes anllexas, pracas de pret e de 
marinhagem. O material compõe-se dos 'navios de Il'uerra, 
das embarcacões miudas pertencentes a estes naVIOS, da 
artilharia e dó armamento portatil. 

Quem fixa 3,OOOpracas em circumstanciasordinarias, e1),OOO 
em cil'cumstancias extraordinarias, tem em vista o quadro 
de uma força material capa~ do dar emprego a este pessoal. 
Supponhamos ~ue não haVia um só navio que pudesse ser 
armado no anno financeiro de 1861-1865: poderia o nOBre 
ministl'o podir-nos flue fixassemos 3,000 pracas de pl'et e de 
marínhagem, além das pracas do estado maiôr e menor, sem 
ter um navio em que p'udcssem embarcar todas essas 
praças? 

Logo, quando se trata,de fixUl' ° pessoal, é de mister ter 
em vista lambem os navIOs em que este pessoal póde em
barcar, 

Conforme a qualidade dos navios, conforme a natureza dos 
armamentos, assim o pessoal deve variar em sua fixacão, 
Qu~r o nobre ministro da marinha proi>ctever inteiramente 
os navios de vela, quel' que só tenhamos uma esquadra de 
vallOres? EntãO o numero das equipagens deve variar, 
por(lue a tripolação de um vapor não é igual á de um navio 
de vela que lhe corresponda em lotacão. Quer o nobre mi
nistro fazer acquisição de muitos naviõs encourncados? 'ram
bem o pessoal deve diminuir, e (leve diminuir, nlio só porque 
então a, fixação das equipagens varia, mas até porllue Ó 
necesSárIO que tenhamos em vista as forcas do tbcsouro 
poupando no pessoal o que dermos de mais'Ilara compra d~ 
machinas tão dispenlliosas. 

Como ~, pois; que, tratando, ~cnborc~, da ~xação do pes
soal desllOado a Corca naval actlva do ImperlO, não me será 
permittido ponderar "ao senado a inconvenicncia de fazermos 
desde já comlll'1ls de navios encouracados ?, .. Creio que não 
perdi o titulo de lento de mathematfcas (apoiado,)) e que o 

1 
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bre presidente do senado 1111. de tambem uma vez ceder 
ncordando que eu éstava inteiramente na ordem. ' 
O S~: ~RESID~NTE: - E~ já fiz a observa~ão . que tinlm a 
~er ; Ja h o artIgo do regimento: não desejO discutir com o 
bre senador. Por essa connexão que se allega e que não 
rá. imposslvel achar entre um artigo da lei que se discute e 
IUllloque se t?m em mente dizer, entendo que será licito 
lI~r c()mo se qUlzer ~m qualq.uer m~teria. A!as, segundo o 
glmento, não basta IStO. ASSim, deiXO ao cfltel'io do nobre 
:nador apreciar se está ou não perfeitamente na ordem. 
O SR. PARANflOS: - Nilo falia por amor de fallar, fallo 

n cumprimento de um dever; se estou importunando a 
;Ex~_ 

O SR. PRESIDENTE: - Absolulamen te não, 
O SR. PARANUOS; - .... se V. Ex. entende que estas mi

nas rellexões têm alguma cousa de politicas, são impel'tl
entes, mal cabidas neste debate, eu restringir-ma-hei, e, á 
ledida que se for tratando de cada al'tigo, procurarei ex
ressar minbas idéas a esse respeito. 
O SR. PRESIDENTE: - Devo declarar ao nobl'e senado\' que 

110 tenho oulro interesse, nem outro fim no Ioga r em que 
~e acbo, seuilo o cumI,rimento do regimento. Tcria aliás 
lluHa satisfação, e tenbo-a por certo, de ouvir ti nobre se
lador, porque sempre os seus discursos são muito instructi
'os; mas desejo ouvi-lo quantlo, segundo o regimento, ba 
.pportunidade para isso, porque ao gosto de ouvir o nobre 
ienad~r. prefiro. a obrigação que tenbo de cumprir e de fazel' 
:umprlr o regImento. 

O SR. PAIUNHOS :-Agradeco muito as expressões benevolas 
Jé V, Ex.; e, como este dialogo deve ter um termo Il não con
ielll que se repita, para não fatigar a V, Ex. e nl[o ohrigar
me a divagacões que, além de desagradaveis âquelIes lJue me 
ouvem, desvião-me do tbema tIo lIleu discurso, .peco a V. Ex. 
que diga qual é o circulo de ('opilio dentro do qua1 devo mo
ver-me, tratando da força naval. 

O SR. PRESIDENTE:- O nobro senador póue continuar; or
ferecendo-lhe estas observações, pe~o-Ihe que as aprccie 
como entender. 

totlas as idéas que, apoiando-se nas indicacões dn theoria
parecem conserval'-se no domínio pratico merecem a aUen 
Ção dos homens serios. ) 

~( Os americanos persistem com obstinacão no typo quasi 
UlllC~, do qual a ex~eriencia recentemente lhes provou~o raio 
restrlCto de aPIIl'OVcltamellto ; talvez que sejamos em Franca 
'n(nma época ,de incerteza como a que atravessamos, cxcês: 
slvam?ntc fi,eIS aos typ~s com que marcamos a nossa reputa
ção. Só os IUglezes, ate agora, parecem ter comprebendldo a 
necessidade de multiplicaI' os objectos de obsorvacão ; e I!óde 
s~r m.uito bem que nós, depois de Ibe bavermôs tomailo a 
IhantClra de maneira brilhante na origem, nos acbemos atrás 
delles quando for dada a ultima decisão. " 
~omo se Vt\ a nova. especie de navios de guerra é ainda 

obJecto de dUVidas, de mcertezas, entre as duas principaes 
potencias maritimas; o, custando tão caro, como tambem se 
sabe, os encoumçadas. conviria que fossem os tilo allressados 
na compra delles? CI'eio que nilo. 

AIIUi viria a proposÍlo considel'llr o emprego provavel do 
navio que se encommendou j mas eu não quero desviar-me 
dos termos restrictos que me estão assignarados pelo nobre 
presirlente do senado j demais, o senado recordar-se-ha de 
que já em outra occasiilo eu disse alguma cousa com relaeão 
ao argumento que se pode invocar para justificar essa ên
commenda, 

Não é uma increpacão que tenho em vista fazer ao nohre 
ex-ministro da mari!iba;· creio <Iue foi um erro de boa fé, 
que elle errou, como outros ministros illustrados têm erra,lo; 
mas era do meu dever manifestar ao senado e ao actual Sr. 
ministro da marinba as apprehenções que nutro de que esta 
despeza e outras que se lhe sigãO para o mesmo fim, sejilo 
imllro!luctivas, o que é sempre sensivel e muito mais nas 
circumstancias actuaes do nosso paiz, 

Eu disse em outra sessão. e Já tive occasião de repetir 
hoje, que nossas despezas milit1ues silo avultadas. Tambem 
os nobres senadores, que me ouvem I·ecordar· se-hão de que não 
rallei declamando, que logo ap"esentei muitas razõos que 
explic,to e justilic,10 esso augmento de !Ioslleza. A minha 
conclusão do que entilo diBse o do que hoje accrescentoi. ó 
que releva procurarmos mais parcimonia e systema nas des
pezas com o material do exercito o armada, 

O SR. PARANIlOS:-Trata-se de ver se 3.000 pracas são suf- De um eslUllo comparativo de seis .Ios pfÍncilJlleS e~tados 
ficientes, se esta forca é de mais, ou de menos: éO!llo pode- da Europa, feito e publieallo em 186!J por um oficial prus· 
remos resolver esta q'uestão, sem aUenderlllos ao material ela siano colhi as seguintes relacões das despezas do exel'cilo e 
armada 'I E' impossivel. Traia-se do Ilesaoal, port.anto dos da <lrmada nesses paízes, comparadas com a de~peza geral, 
meios de alista-lo; para alistar o IIe8801l1 é preciso talvez deduzindo-se desta as verbas concernentes á dívida publica 
conceder-Ibe mais vantagens; mas e8sas vantagen., trazem e aos gastos de arrecadaçllo 
augmeríto de desl'eza, e o tbesouro do Brasil não é o Potosi. Exercito Marinha. Total 
f;))go, é neCessarlO que, concedendo-se val.tagens por um 
11l, deCIO, por outro lado se restl'injão as despezas, e esta restric- Russia , . . • H. 1/4 % 8 1/1 % 52 1/2 1/° 
~niló- põde ter logar senão no material. Confesso que o Austria ... , ra % G ./0 60 o o 
roeu espírito não me babilita para obedecer fielmente. como França.. .. 29 ./° 1'2 % U % 

desejo, ao nobre presidente do senado. Se, portanto) V. Ex, lnglatCl'l'U. 4'2 % 33 1/2 % 75 1/2 % 

não levar a mal, eu concluo em breves termos o quela dizen- Prussia .,. 48 1/3 % 12/3 % 1)0 % 

do a respeito dos encouraçados. Vejamos a relação Ilue nos apresentão as despezas milita-
Eutendo !!.ue os navios encouracados ainda não estão jul- res no Brasil. Tomei o balanco ile 1860 a 1861, e deduzi da 

gados definitIvamente; sãO ainda onjbcto de ensaios, tanto na despeza total sómente a quota relativa á divida publica, que 
l\lglatel'ra, como na l<'ranca. A Ingl~terra não se adiantou póde ser bem di8criminada, O calculo assim feito nos é 
I!lUi~o neste ~mpenbo, senão porq~e VIU a ~ran~a es~ar con- mais .favoravel, porllue as relaeõe~ dos outros paizes acima 
~rumdo navIOs e!lcouraçados. DIZ um eSclll,tor, cUjas pa- mencionados forilo acbadas, delluzmdo-se da despeza total a 
lavras tenbo aqUi, que. a .Inglaterra" .amestt·ada como. é, da divida publica e os gas tos de arrecadacno, E' evidente 
rec?nbecendo ~ua supel'lol'lda~le marltIm~, IUlo 56 a~ll'a que quanto maior fól' este termo de com~aracilo, menores 
!acllf!lente nas lllnov!lçóes, se~ao !{uan~o ve (I.ue a sua rlValj serilo as relações dos outros que com elle se comparão. 
Já vaI um pouco. adiantada. I~~se mesmo 6SCI'II,tOl', uma ~as Ainda assim achei para o Brasil as se"uintes relacões; 
pennas do lIJon,teur de la FloUe, comparando os navIOs I ,. ti • ' 

encouraçados rrancezes com os que têm sido con~truídos na F.~e!'c,to. • 25,8 °1° 
Inglatena, concluo o seu estudo com estas reflexões, para .M,lfInha , • 17,7 lo 
as IIuaes chamo a allencão do senado ( [e'ldo ): "Enumerá- E', pois, o total ria nossa despeza militar 43,5 °10 da ,Ies
mos todos os tYlloS de q'ue se compõe o material encoul'lu:ado Ileza ~el'lll, diminuída esta apenas das parcellas concernentes 
inglez, no mal' ou no estaleiro, fazendo sobresabil' as v.inla- á ,lívida puulica. Demos ainda um desconto de 3 Oh no que 
gens apparentes de Cadl\ um. Nilo nos al'l'isClu'emos, em toca à armada, em aUençilo Íl:l despezas de obras e pbaroes, 
questão que ainda. divide todaR as inleIligencias mais emi- !fue nilo "àQ despí'zas militares propriamente ditas, Sera a 
nontes, a indicar entre elles pl'e[erellcias ; o leitor as estabe- rclaçào da marinha de li.7 °1"; portanto, a das duas 
lecerá por si, segundo os dados que Ibe rornecemos. rCIJarticões ficará reduzida a 40,5 "lo. E' pouco monos do 

« DiI'C1nos tão sómento que, na presença de um incognito (lue a da ~ran~a. . 
como aquelle que nos apresenta a transformação do material, lIa, pOIS, neceSSidade de olharmos para estas cousas, e 

.~ 



SESSÃO KM. li DE .\.IUUL DE 1861, 

alJo(ltannos um systcma, tão racional tluallto seja possível, 
lia compra 11 l'enova~iLo do material militar, quer do exercito, 
fluer da armada. 

Quando se disculiu o orçamento geral do imperio na ca
mara dos 81'S. deputados em 1862, chamei a attencão do 
govel'llo para, este (Jonto, c Ilropuz um artigo addílivõ, (Jue 
tinha por fim especificar diversas verbas dos orcamentos da 
mal'Ínha e da guerra; tenho entre os meus ajlOlltamentos 
uma cÓllia desse artigo, mas como me pareco (IUO a sua 
materia não cabe rigorosamento neste dehate, ponho-o de 
parte, guarda-Jo-bei para ouh'a occasiil0, em que JlI'ovavel
mente terei a honra de avistar-llIo COm o nobre mmistro da 
Illal'inha e de conversar com elle de novo sohre esta ma
tcria, 

Voto pela fixaçiío estabelecida no art. 1° da propusta, 
porque é a mesma dos allllOS anteriores, e pOl'que as (Iecla
racões feitas hontem pelo nobre ministro da mal'inha, e que 
o rlCU honrado collcga reproduziu por oull'os termos 1111. ca
mal'a dos 81'S doputndos, nos dizem que esta lixação é 
aceitave\. Estamos em circumstancias ordinarias, não ha 
contingencia imminenle de que ellas pllssem a SOl' extraol'(li
narías, 
~ fixação do pessoal relaciona-se com a dos meios neces

snl'lOS para ohte\' esse pessoal; e cu nàO vejo na proposta 
nem ullla medida nova tendente a I'oalizar a !orp (Iue se 
decreta, ao JlIlSSO que vejo duas dispo~icõcs cujo elfcito será 
privar-nos de muitos marinheiros, Estou com I'eceio de 
ôe~envolver esta idéa, refel'Íntl,o-me ao aI'1. 4° dos additivos. 
(Iue trata dos aprendizes marinheiros, Digo (Iue a prnposh\ 
do govel'llo não uos dá meios novos para hnvermos os mari
nheiros de que muito carecemos, ao passo que o adtlitivo ua 
camara estabelece um meio para deixarmos de ter mari
nheiros, V. Ex. entende que posso domonstral' esta milJha 
pl'Oposição " 

O 8R, pnESIDE~l'E: - Já li o artigo fio regimento e acho 
quo a~ora o nobre senador nilo estaria fóm da OI'dem se fal
Iasso acerca desse al'ligo. Devo dizer i~to pOl'q'le desejo nilo 
ficar privado de cumpril' o regimento, Entendo que lia pouco 
o no~re senador (aliou mais 110 orçamento da mal'Ínha do que 
na 101 de fixação das forças de mal' ; mas agora me parece 
qUIl poderá edar na ordem. 

O SR, PAIHl'iUOS: - O ar!. .to lIos additivOl! diz: « Os 
aprendizes marinheiros que passarem a grumetes, conforme 
os acluaes regulamentos uo govern::l. serão consirlel'ado~ desde 
logo pracas voluntarias, para. gozlII'em ue 10110s os favQl'es a 
estas concedidas, excellto o tIo premio pecuniurio, » 

E', como eu i'ttsse, um moio pura que não tcnhmllos mari
lIheü'os, Iluando nada se innova para flue os Ilossamos ohter. 
Quando se tratar especialmento deste artigo, mostral'ci que 
elle não póde ser executado tal qual se acba. O artigo mio 
diz o que o legislador quer que se exeeut!!; Illas este exame 
é mais proprio da discussão peculial' do !litigo, e por isso o 
pouho de parte, 

Os aprendizes múrmbeiros (dispõe o artigo), logo que pas
sarem a grumetes serão consium'ados como pracas volunta
rias, terão todas as vantagens concedidas a e~tas' pelos rcgu
Jamentoa actuae8, excepto o premio llecunilll'io. Nós temos 
varias lei~ ou regulamentos concel'llclltes á matoria deste ar
tigo: o regulJlIlentr> pl'imitivo 11. i 11 A de :; de junho de 
18·1&, a lei 11. 7:>3 de 15 de julho de 181U e o tlecl'Cto do 
Ilodel' executivo conesllondente a osta lei, li, 1,163 de 26 de 
outubl'o do 18tH. 

:oi eg-undo o regulamento primitivo do corpo de illlpol'Íacs 
marinheiros, os aprendizes s<lo equi(laratlos aos l'eCI'utatlos, o 
como esles ohl'igados a servil' rlozo almOSj os voluntmios que 
l;e alistão no corpo em j;'rumetes são tambem e1luipamdos 
aos recrutados. O imperial marinheiro, qualquBI' tlue seja a 
sua procedencia, (Iue completa doze annos de servI co e COII
tinúa a ~ervir, tem por esse regulamento uma. grãtificaçilo 
igual á terça parte do soldo, e no fim de Ilezeseis annos 11i
reito á reforma com metaue do soldo. As disposicões da lei e 
decreto delSai silo diversas (e sem querer tO(IÚei no ponto 
que havia atliado), são divel'sas quanto aos prazos de sOI"Viço 
e I(uanto ás vantagens. Ol'a o artigo equipara aos volunta
rios os aprendizes marinheiros logo quo passão 11 grumetes, 

dá a estes as vantagens correspondentes áquelles, e não de
clam quaes são as vantagens e Jlrazos a que se refere, se os 
d I regulamento de 181.:;, se os a Jei e decreto de 18M, 

SUPIJonhamos 9ue o fim d63te al,tigo, e sem duvida alguma 
Coi etite o seu obJecto, é encurtar os prazos de servico a quo 
peht legisla cão de 1851 estão ol>rigados os aprolldizês mario 
nlwil'os: disêutamos se isto é util. 

Em 181ií recoubeceu-se que os aprendizes-mm'inheiros, 
sendo .lJII/li!lO" da Ilação, educados á custa desta, e estando 
já obrigados a servil' por 12 annos, podi<1O sem violellcia, 
antes com vanta~elll para elles e para o estado, ficar obri
gados 11. servir mais 8 annos. Alongando o prazo de servico 
destas pracas, o poder legislativo. lhes concedeu maiol'es van
taf('cns : nó fim de 10 anllos dou-lhes uma gratificar:ão igual 
á 3,' Ilade do soldo, que polo regulamento anterior só tinhão 
110 fim de I2 annos; depois de 16 annos rleu-Ihes uma grati
Iicaç,\o ig,ual á metade dI) soldo; ao cabo de 20 annos, direi
to á I'erórma Cl.jIJ) o soMo 1101' inteiro. (fuando ant'lll só a obti-
nbão com metade do soldo (ap1limlos). ' 

Por esse tempo tliscutia-se muHo na Inglaterra (e eu, que 
el1l;10 tinha a houra de ser ministro da marinha, citei aqUi os 
artigos do 8ritsh Army, (olha publicada na Inglaterra), dis
cutia-se muito a c.onvenicncia de alongar-so o prazo de servico 
dos mariuheil'os ali5ta'los na marinha de guel'l'a. • 

lUas, como lá o alistamento voluntario é a regra e o re
cl'Utamellto a excepcão, estenderão-se os prazos sob o prin
c1[lio . do serviço vóluatario; procurou-se attrahir a mari
nhagclIl aos novos Ilrazoil, curtos mas successivos, por meio 
de outras tantas vantagens, No 11ra8il este sy8tema, tal qual, 
não podia sei' adoptado, pOrllue a nO:lsa pO[JUlaCàu não acha 
na vala do lIIar o mosmo attractivo que ahi en"contra a po
pulllÇão iugleza; os ulistamentos voluntarios entre nós são 
osca:>sos, o l'ccl'utamellto é o meio principal pelo qual o go
verno preenche as filciras do exercito e as equipagens da ar
muda. 

A exporiencia tinha outrosim mostmdo no BI'asil, em opi
nião dos homens compctentes e pmticos. que o imperinl ma
rinbeiro, aliás educado Jlola nação para a vida do mal', logo 
I.Jue completava os 12 anuos do IlI'azo legal, abandonava o 
seI'viço; e ia flOI ventura para a marinha mercante'l Nilo, 
voltava [Iara terra, era um homem perdido assim para a m'
maua, como Jlill'a a mal'Ínha mercante, Entendeu-se p~is, 
que, devendo esta instituiçãO servir mio só á mariuha tle 
guerl'a, Illas t mhem á 1lIi1l'Íllha mercante, não era muito 
exigÍl' ,lcssed lllonol'CS (lue entl'iio para as suas cOlllpanhias 
com 10 a 16 almos de idade, que servissem 110 corpo, em 
logar do 121 '20 annos, tendo em retrihuiçãO as seguintes van
tagens: I'etlrando-se ao cabo de '20 anllOS côm uma ponsã.o 
igual ao soldo, e durante o exercicio recebendo gratificacões 
ora do um torco do soldo inteiro. ora da metade, • 

A experienéia tem provado contra esta mellida 'l Eu com
IlUlsl'i os mappas aUllexos ao relatorio da marinha .. , E aqui 
permitta o !lobl'e ministl'o da marinha (Iue eu chame sua 
atteJlcilo para esses mappas, Nos outros ministerios . ha pro
grosso IJU<UltO á rórma dos relatorios e dos mappa:!, no mi
nistel'io da marinha lia regresso; os mappas-Iellcóes estavão 
Jll'oscl'iptos ; vultamos aos mappas-Jençóes, que tncommodão 
a quem os consulta, Accl'esce que 08 mappas não são claros 
nem l)I'eci508 nos elementos que offerecem, como terei occu
~ião de mostrar quando (aaar do mappa relativo á 6sCilla de 
marinha. 

Consultei o uwppa, sem duvida importante, que nos 1II0S
tra o lIIovimento do corpo de impel'laes marinheiros desde 
1836, Consultando-se Oll elementos desta estatistica, nenbuma 
iuducÇão se p6?e tirar, I!em a (avor nem contra a medida de 
185i. Se niLo e pelos alistamentos e desel'cões do corpo de 
imJleriaes marinheiros que boje se (Juor" revogar alluella 
legislação, será porque Ilas companhias tia aprendizes mHl'i
nbeiros, creadas nus provincias, a Icgislacão de IBM tenba 
olfel'ecido obstaculos '! Tambelll creio (Iue' não, porque duas 
das companhias creadas em 1864, a da Bahia e a de Santa 
Catharilla, prosperão, bem como a da. côrte; entretanto que 
as outras, se e8lüo ainda boje muito incolllpletas, não o 
estão, como opportunamcnte mostrarei, por causa das dispo
sições legaes de 1851, ruas por causa diver;;a, 

Se esta matoria foi muito estudada em Hliji, se não ha 
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dados d~ experiencia contrisa das posições então adolltailas, 
porque m~ovar? rl.or(l~e encurtarmos os' prazos de servi co 
dos aprendlles marmhlill'os, que são educados á cus ta' J'L 
nacão, e que nos convem pllr todos os modos fixar no servico 
'miritimo, de guerra ou mel'cante '! ]~u não duvidarei allnu'h' 
âsmodificações que se tcnbão em vista, sendo convencido de 
s\1á lIecessldade, Não sou teimoso nest~s materias, poucas 
,~!es '';De poderaõ acc~sar desta ralta, Em todo ca~o, po
'tél1l, alll",a quando ha~a hoa~ razões para reyogar ou modi
Gear a Im ~I~ 18M, e prcclso que neste artigo se expresse 
el.~ .... r. a, .. e IlosLtlvamente o pensamento do legislador; ó preciso 
'déoJqrar q4aes são as disposições lue ficão vi~orando com 
ré.lllÇllo a e~~as prllça~, se as de 18{5, se as lIe 18;;1, por
que, como Ja ponderm ao senado, os prazos de sen 1':0 e as 
vantultens do regulamento de 18i5 são dflIerentes ilo que 
estabeleceu a legislaçãO de 18tH, 

.No ponto de Vista, pois, e';D que eu considero ente artigo, 
:Çllto que, tenho razão para (hzer que a proposta, não allreseh
'liindo lO.elo novo para have~ m~l'inbeiros, dá-nos um meio 

, para, dOlxarmo! de ter marmhelros. 
: Pelo aft. j", o governo é autorisado n crear mais duas 
eClmpànhlas de aprendizes marinheiros, nas pl'Ovincias onde 
ulgar c?nveniente, 'frata-se, da ,acquisiçãO ,de 'pessoal: as 

(lQQ1llanhl/lll de aprendizes marlllhelfos s<io o VI VOli'O do corpo 
'de imperiaes muinheÍl'03, como este é a base das nossas 

. equipagens de linha; parece, pois, {fue o artigo não deve 
solfrer objecclIo. Por outro lado não p0880 SeI'l,lccusado de 
h\fensó il es.sa instituicão, porque sem reclama I' para mim 
li pater~i~M da jdéa: que creio pertencer ao nobre bar<io 
~ll; ~[~rltlha:. todavia é certo que eu, aproveitando'me da 
10IClahva 'do nobre barão em um dos seus relatorios pro
}JUz, obtive do· poder legislativo e levei a e[eito essa' crea
càode companhias de aprendizes marinbeiros nas provincias. 
tntdo forão creadas tres companbias, se bem recordo, 
uma no Pará, outra na lIabia e a terceira n-a provincia de 
Santa Catharina. Postel'iormellte so tem crendo novas compa
{lhias de apr~ndizes marinheiros; entendeu-se que estava des
coberta a mIna por onde poderemos haver todos os mari· 
nbeiros necessarios á armada; e (Iual é o resultado? O re
sultado está patente em um dos mappas annexos ao ultimo 
relatorio, do qual extrahi os seguintes dados. 

A companbia de aprendizes marinheiros do Pará tem 88 
aprendizes, em logar de 200, 'Iue Ó o seu estarlo COml)leto ; 
a do Maranhão 79, em logar de 100 ; a de Pernambuco 77, 
faltando 123 para seu e5t~do c~mpleto ; a da Bahia lã\, fal· 
tando-Ihe 46 j a do ESpll'ito-Sallto 23, faltando· lhe 177 ; a 
da cÓ'le 118~ Caltando-Ihe 82 j a de Santa-Catbarina 56, 

,:faltando U pàra o seu estado comrleto; a do Rio Grande 
:~.do Súl'10, faltando.lhe 30 ; o a do ~Iato-Glo.so 40, Callan
:~o-Ibe 160. Temos, pois, creada& nove companhias de apl'en
,~illes.Illª.rin~ejros, e ~lIas pela !Duior pal'le nos apl'esenlão 
quadros mUlto mesqumhos, Está, pOl'tanto, I'econhecitlo que 
a simples ~reação e disseminacão desses viveiros 11110 basta, 
, E podena!l'0s crea,r com\la~llias de aprendizes mal'inheil'os 
sem outro lUeonvemollte mais (lue ver seus quadros incom-

. pletos '1 NiiO) estas creações tmzem 1espezas-desllezas com 
'q siaao-malOr, despezas de quartel, despezas de forneci

~Q; trazem, ainda o inconveniente de ,1Istrabir para este 
lC& os officmes do coqlo da armaria, (Iue são neceiOsal'ios 

•.. ;~a '0 s~rviço naval activo. E Ilu~ndo esta pl'0llosta se mos
;'ta, lão 1'!~OI'OSa para ,com os semços quo não são pl'opria-
mente militares, não e coberellte estar creando sem jlroveiLo 
real 11 necessid'lde de distrahir os officiaes da armada do ser
viço pro~riamente militar COllsequelltemellte é minba bu
mIlde opmião que antes uel Creal'nlOS novas companhias de 
aprendizes marlllheiros, devóramos tratar de completar o 
quadro das que existem, 

Admira que a com[lanhia de aprendizes marinheiros do 
Pará, da qual tanto se esperava, não tenba o seu (IUadro 
completo; que, pelo contrario, apenas nos apresente 38 
aprendizes em logar de 200 ; e assim a respeito de outras. 
Activemos o alistamento de voluntarios aprendizes para estas 
companhias já existentes; não distra' IL o governo a sua at
tença:o para o estabelecimento de novas companhias; não nos 
tlobrã,() recursos, aproveilemol-os de outro modo, Estes cor
pos, repito, trazem eomsigo despezas e distrahem ofUciaes da 

al'mada e das classes annexas do servico naval: eu, pois, 
s:)"! contrario ás disposições do artigo áddiLivo, a que me 
I'\lltro. 

O mesmo artigo suscita ainda outra ohjeccão. na compa
nhias de 200 aprendizes mal'inhciros, outras· de 100. O go
verno fica autol'isado para cmar mais duas compannias de 
arlrendizes marinheiros, mas nãO se diz se de 100, se de 200 
pracas. As autorigações anteriores me parece que têm sido 
posítivas a este respeito; devião sê-lo, porque se tl'atava de 
fixar o Ilesaoa!. Era preciso dizer ao governo: podeis crear 
mais duas com[lanbias de tantos alH'endizes marmbeiros cada 
uma, HIO ou 200. 

O SII, PIMENTA BUENo:-A redacção é dubia. 
O SIl, PARANIIOS:-E' idéa connexa com a da fixa cão do 

pessoal da al'mada, a instruccão tbeorica e pratica dê nossos 
oHiciaes de marinha. Eu chaino a attencão do nobre ministl'o 
para aquelle estabelecimento, a escola ae mllrinha, 

Por decreto do 1° do maio de 1858 deu ·se nova organi
sação á escola de marinba j peco ao nobre ministro que exa· 
mine o que a experienr.ia tem "dito sot.re esta questão, Essa 
rerorma de 18ã8 roi Il mais conveniente, tem dado bons re
sultados? Eu quizera poder julgar pelos dados officiaes que 
o govel1lo annualmente olTerece ás cnmaras, mas o mappa 
relativo á escola de marinha ó de todos os annexos ao relatorio 
deste anno o mais incomrll\lto, Não é possivel saher o numero 
dos matl'iculados em cada anno; o mappa apenas nos diz 
quantos approvados, quantos reprovados. Mas, postoque 
incol~pleto, esse mappa não nos apresenta um resultado 
Iisongeiro ipelo contrario:, suscita apprehenções sobre as van
tagens daquelle plano de IIlstrucção, 

O SII, PIlESIDEM~B: - Peco licenca ao nobre senador para 
emittir umlL opinião: parece-me que esta discussão, como 
algumas outras, é mais propria do orcamento do ministerio 
da marinha do que da lei de fixaçilo de "rol'ças do mar. 

O SIl. PARANllOS: - Eu cedo a V. Ex., mas conreiiso que, 
quando se tmtar tia despeza, a discuss,io sobre o plano de 
instruc,ção dos olliciaes de marinha me parecerá menos 
aproprtada do que quando tratamos de fixar a forca, porque 
a fixa~.Io da força' importa a do material, todos os' meios ne
cessanos Ilara quo essa. Corca possa preencher a sua mis
silo, etc. Conre!.'so que na disêussã:o dos algarismos dos or
ç!lmentos, o meu ,'sllirito scn,tirá uma ~al ?u qual repugnan
CIa em oecupar-se da orgalllsacão sClentIfica e diSCiplina 
da tl5cola de marinha, • 

C? SR. "RESIllENTE I - T~lvez convenha, entre outras 
mUltas, uma reforma ao regimento neste sentido mas de 
facto tem eIle sido entendido assim, e não pôde ser 'por outro 
modo entendido, 

O ~ll: PARANIlO" :-Bem; não proseguirei. Já pedi ao no
bl'o mllllstro quo lancasse suas VIStas aUentas sobre aquello 
estabelecimento; se' eu tiver outra occasião, e me parecer 
quo o senado não se enrada muito com estas observacões fei- ' 
tas por mim, COlll(lletarei o meu raciocinio, mostraniJo o I'e
sultado que nos o[el'ece o mappa que se lê junto ao relatorio 
deste anllo. 

Temos como emenda á proposta do poder executivo, além 
dos artigos que pel'runctol'iamente acabo de analysar, um de 
magna impol'tancia; li o ar1. 10, que amplia as· disposicões 
do decI'et() do 10 de dezembro de 18U, cOllcernente aos qua
dros do exercito e da annada, N.l0 devo, nem desejo insti
tuil' desde já uma discussilo minuciosa sobre a matel'Ía deste 
artigo; mas, como o meu fim não é sómente Callar por amor 
de ralllll', como ml0 lenho CIo vista crear o menor embamc!) 
ao nobre ministro da marinha, como desejo que elle tome' o 
tempo necessario, se qui7.er, para reflectir sobre as respostas, 
se porventura merocerem resposta as minbas observacões, 
desde já anticipo ao nobre ministro que este artigo, além de 
inconveniente, resente-se de uma lacuna sensivel, no que diz 
respeito aos lentes da escola de maJ'inha; revoga uma dis
posiçilO do 1S1>8 e nllo nos diz o Ilue fica vigorando em logar 
d{\sta dispo"ição, 

A di~posiç(10 Ilue so trata de revogar dá á'juelles lentos 
durante o magi8terio, direito ao moio soldo militar, c vene ' 
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mento !le tempo por metadc para a reforma ou accesso; estlt 
disposiçãO li rcvogada (I uão se diz o que fica subsistindo. 

O SR. AII/USTIlO DE EXTRANm:lnOS :- Nem ó preciso. 
O Sn IlARANIJOS :- l?icU\'Úõ esses lentes com direito ao 

soldo por inteiro? 
O SIlo MINISTRO DE EXTIlANOEIROS :- lHo de sujeitnr-se ás 

condições dos da 2" classe. 
O SR, PARANllOS :- llara a reforma contarítõ de então paI' 

diante o tempo por inteiro? Revogai' pura e simplesmente 
aquella disposicãO, sem declarar o quo fica subsistindo em 
logal' della, mê parece que ti lacuna sensível, 

Quando se tratar deste al'ligo, procurarei mostrar ao nobre 
ministro da marinha que este al'tiB'0; que eu contesto na 
maior parte de seus paragruphos, ainda mesmo preenchida a 
lacuna que acabei de votar, vem estabelecOl' uma granlle 
desigualdade entl'e os lentes da escOllt de marinba e os das 
escolas militares. Pois, senhores. sem haver diversidade de 
servicos e de circumstancias. faremos duas leis divel'sas para 
emprégarlos da mesma cathegol'ia, da mesma classe, uma 
para as escolas do exercito, outra pam as escolas de mal'inha? 
Os estatutos das escollls militares do exercito fonl0 lllterados 
por decreto de 28 de abl'il do anno pllssado ; e ahi innovou-sl! 
alguma cousa quanto aos direitos e vantagens dos lentes: 
conviria talvez harmonisar nosta parte os estatutos da escola 
de marinha com alJuelles; mas, longe !Ie se estender aos 
lentes da escola de marinha as novas vantagens concedidas 
pelos estatutos das escolas militares do exereito. ao contrário 
torna.-se a desigualdade maior, torna~se a dilferenca mais 
sensivel, rovogando-so a dispo~ição dos estatutos dé '1858, 
que é favoravel aos lontes militares da(luelht escola, sem 
dizer-se quaes as disposições que devom subl'ogar a ostas. 

Em todo caso é certo que aquo!los lentes fic:io em peiores 
condicOes do que os lentes das escolas do exercito. Como 
justificar esta dilferença e desigualdade d.e legislação? l'al'o
co-mo que não ba I'azão bltstante plauslvo) pam sustentaI' 
semelhante disposiçllo, 

nente, não só em relação ao nctual nobre ministro da mal'i~ 
nlm, mas a todos aflueJles que o prece(lêrão, e principal_ 
monto aos ultimos quo I'ogêrão osta ropal'ticào. 

Alludo ao requenmento ~I'o(losto pelo ex ministro da ma
rinha, que fcz pnrte do gabllleto de 30 de maio, pedindo que 
a camara nomeasse uma commissilo tle inquerilo, lanto pal'& 
averiguar as arguicões que ali se têm feito á reparticilo de ma
rinha, como tambôm (e ó isto o que acho mais noiavel) para 
examinar todas as suas .variadas r~lações, e pl'opor as medi
das que lhe parecer maIs convelllentes, para que a mesma 
roparticão possa ter algum incremento. 

O qúe ó, SI'. presidente, UI\1 inquel'ito? E qual o motivo 
desse in(/uerito 'f Será porventura ullla demonstração .... 

O SR. PRESIDENTE:- lleço Iic~nga ao nobre senador pal'u 
observar que isso não está em dIscussão. 

O SR. IlARÃO IlE ~lumTIDA:- V. Ex. ba de pel'mittil' que 
eu cOlltiIlIlLIlOl'(IUe verá a ligação que isto tem COI\1 o art. 1", 
por1lue a áilmillistmção da marinha é a quem é incumbida a 
gOl'encia da força naval. ' 

O SR. I'IlE';lOg;'lTl~:- llerdôe-me V. Ex. ... 
O SR. BARÃO DE ~IUIlITIB'\:.,.... V. Ex. peia-me em todas na 

materias. 
O SII. PRE';IDENTE:- Se V, Ex. insiste, eu niIo pOflerei 

tomar a responsabilidade de permittir que eontinue, é uma 
Iluestão que podm'á rormular-se em terl\1os positivos, e por 
cOllsequencia terci de consultaI' ao senado se V. Ex. está ou 
não em seu direito discutindo uma medida que se propoz na 
camara dos deputados, embora V. Ex. diga que es~a medida 
tem Iigaçê10 com o artigo flue se di~cute. Entendo que qmll
quer !lue seja a ligaçiio ó tão remota que não posso permittir 
esta dISCUSEão. 

O SR. DARIo IIE MURlTIDA:- V. Ex. permitte que eu faca 
uma ret1oxão sobre o que V. Ex, acaba de dizer? Não desejo 
(Iue V. ]~x. consulte o senado. 

O SIl. PRESIDENTE:- Nilo tratei ainda disso, faço apenas a 
obsel'Vação. Mas o ar!. olTerece ainda outro inconveniente. Despreza-se 

o unico meio, o meio mais segul'O e rogular de attingir o fim O SIlo IlARÃO nE ~IURITIIlA:- So V, Ex. acha que não es-
a que elle se dil"Ígo; nllo se ti ata da lei de fl·omoções. lia tou na ordem não continuarei. 
um projecto, que foi iniciado na camara dos 81'S. delJUtarlos, O SR. VRESIDENTE:- Eu ainda não o disse. O que digo ti 
veiu ao senado, foi aqui emendado e voltou pam a camara, quo uM deve proseguir a discussi!o 1)010 modo por que V. Ex. 
onde ficou semsolucào. Ni10 se t!'ata de uma lei de promocões, me (lUl'ece querer encaminhai-a. Tmta-so do art, 1.° da lei 
entretanto que por illeio de ul'til(oS adüitivos, incomplêtos, que lixa as forcas de mar. So a cantara dos Srs. deputados 
Vamos agora tocar na or/<anisaç;io do qmulro lia armada, elltendeü Ilue devia nomear uma. commissão de in(!uerito, 
vamos abolir' direitos garantidos pela logi8Ia~~0 actual.. fossem quaes fossem as razões que a determinárão, a me-

Quando se tratar I)articularmente deste al'lll5o, pl'evmo o dida não se discute no senado, e nem uma ligação tem com a 
nobro ministro, hei de defender os direitos adquiridos pelos matol'ía de que 1I0S occupamos, que é a lei de fixação de for
lentes daquella escola. O nobre ministro sabe que a discus- ças de mm·. 
são dos direitos adquiridos levantou entre nós, nno ha muito O SR, B,\RÀO nE lUUIlITIBA;-Estou quasi a calar-me, . 
tempo, grande tormenta, e eu não creio (/ue os estabelecimen-
tos bancarios mereção "!ais consideração do que os dignos O SIl. BARÃO DE PIRAI>A!IA: - E tem razão. 
lentes daquella academIa. O SR. BAIl Ã~'~ ~IURITlBA: - O SI'. presidente mani festa um 

Não prosigo, porque, realmente, a norma do nobre pre!!.- desagrado tamanho, que ... 
dente do senado me collocou om alguma dilliculdade; temo 
desviar-me dos preceitos de S. Ex., que aliás desejo cordial· O SR. PRESIDENTE: - NãO, sonhor; desejo que o nobre se-
mente seguil'. nador falle; longe de desagrado, sinto a maior satisfaeão em 

ouvi-lo; mas sou responsavel pela execucão do regimento. Se 
O So, PRESIDENTE:- Devo Im' ou tra vez o UI'!. 77 do I'e- acaso o aPIJ!ico mal, a culpa é da minhá intolligencia, nã.o ó 

gimento. (Lê.) da minba vontado. Portanto, acredite V. Ex. (Iue tenho in ti-
A' vista do discurso do nobre senador, entendo que devo ma satisfacão em ouvi-lo sobre qualquer materia; mas tenho 

repetir a letra deste artigo; fallando-se no art. to, pode- tambem a· obrigaeão, a que devo satisfazer, de cumprir os 
so fallar em algum outro que tenha relação com ellc, mas pl'eceHos do regillleuto. Hcpito, se ontendo maio regiment.> 
não discuti·lo, como se deUe se tratasse especialmente. Con- (e isto pó(le acontecer muitas vezes), náo é por que eu queira 
tinúa a discussilo do ar!. 1°, fllltendê-Io assim, ó por falta de intelligencia para desempe-

., Sr. barão de lUlll'ltlha:- Tenho de accrescentar Ilhar bem o hom'oso logar que occupo. Não serei talvez 
algumas observacões ás muito iIIustradas reflexões que acalm digno, e de certo não sou o mais digno de occupa-Io, mas 
de fazer o nobre· senador por ~lato~Grosso. Desejo levar á devo desempenha-lo COIIIO entendo, e assim o faço. 
consideracão de S. Ex., o SI'. ministro da marinha, duvülas O SIlo BARÃO DE !UURITIDA: - Vou resumir esta parte do 
que me oêcorrem ácerca da. força ({ne se pretende fixar no meu discurso o mais que me for [lossivel, e til'ar já a con-
art. 10 da proposta lJue se discute. cluH1iO do princi()io (IUO estabeleci. 

Principiarei, Sr. presidente, pOl' manifestai' ao senado a O principio foi que o in1luOl'ito requerido á camara dos 
sorpresa que me cau:;ou um acto, ba pouco temllo pratica(lo deputlldos pelo nobre ministro da marinha do gabinete de 30 
na camara dos deputados ácerca da repal'tiç;lo da mal'Ínha, I de maio é ullla manifestaçiio de desconfiança aos minis
aelo que traduzo como manifestação de desconfillllga perma- tros passados, I'ovela ({ue não souberão ou não quizerão de~ 
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clarát ás camaras quaes são os males, os defeitos de que es- nessa lei? De nenhuma maneira. Toda a forca desse anno so 
83 repartiçãO éStil. eiv<:tda; não ~ouberiio ou não qllize~ão lími~ou a 3,700 praças das quaes mais de 860 el'o1o officiaes 
expor ao corpo legIslativo e ao JllllZ quaes m'iio os rernechos de dlVersa~ elasse;; j as III'at;Qs de prel dos corpos de mal'iuha 
applicaveis em semelhantes circum:;tancías. O inclueríto é 011 de mal'lIIhagem nfio SUblão a mais de2,600 e tantas praeas 
alOila fim voto de desconfianca ao nobre ministro actual, no de p,ret. Já se vê que no anno de 186U-1861, apezar ·do 
Jl)umellto mesmo em que acahava de tomar posse de seu alto estar decretada a for!la de 3,000 [I raças , esla não se realí· 
cargo, pela 1T!e~mis5ima ~azã~ de que ~s.se inq~tel'ito rev~la sou, 
que (I 'fÍobre nUflIstro ou nao pode por SI mquenr a res 'Cito O mesmo aconteceu em 1861-1862. Nesse anno toda a 
do,estado da rlJpartição da marinha, ou não quer fazer esse fOI'<ja, inclusive os officiaes, toi de 3.610 pragas; não che
inquerito para o patentear ao poder legislativo e á nação; e i goú ainda no ponto a que tinha attingido no aono anlece
quí(ê preciso, portanto, que venha uma commissão tirada ,da dente; não houve por consequencia tambem ahi o emprego 
,ra dos deputados para que possa proceder de maneira de ~.OOO pragas de pret. 
'rsa, Amda não chegou lambem em 1862-1863. Nesse anno o 

O·SÁ .. !'RESIDENTE : - Eu entendo", numero de officines que fazia parte da for!1a naval.era de 
_ _ " 691, como se vê do mappa que acompanhou o respectivo re. 

O ~I1, nA~Ao DE !IURITIBA: - CondUl Ja; nada mais digo latorio; o numero das pragas de prot embarcadas nos navios 
a e,stl!"'!'espelto. era de 2.600, 

O Sít, PRE8DtBNTE :-Acho que devo declarar que a no- No anno de 1863 a 1861, como se vê do mappa de 31 de 
dessa commissão votada. pela camata dos Sl's. de- dezembro ele 1863. erq toda a força (e actualmente li ames 

. póde ter explicações muito diversas daquellas que dá ma} de 3,203 praças, seudo 689 officiaes e 2,3U praças 
o '. te senador e que não sejão desairosas, nem oll'endii,o o de prel. 
m~li!l~re dos ministros que têm servido naquella repartiçllo. Fica, pois, demonstrado que, fe em quatro annos succes-
"OSn', CANeA8'\o DE SINIMBÚ :-Peco a palavra, sivos, em circllmstaneias um pouco extraordinarias, se não 
. '. , ._ ,_. , pôd~ empregar 3,000 praças de pret: não veJ!) que quando os 
O' S~, PRES,lDENTE, ~ao podc!!l0S ~ar a ".m ncto da outra navIos da armada vao todos os dma decre"cendo e .desap

cat»~ra: uma lfiterpretuçao qu~ na~ seja mUIto honrosa. Não parecendo se possa t~azCl' embarcada no anno d~i a 
b& dIreito para fazer o contrario distO, , . 1865 uma força maior do que a (lue houve no anno de 1860 

OSn, IIARÀO DÉ l\fuRlTlBA:-Veja V. Ex, o corollario que a 1861. 
eu ia tirar desse,principio ; é Ilue estando os nego cios em E isto não importa pouco, pOl'que examinados os respec
s~nt~lh,l1n!êS eirc~mlÍtancias, acban~o-se pendente um inque- ~ivos balanços, o que é certo e precisa de alguma explica9'lo 
rito a qãe'se devo {Iroceder por deCl~lIo da éamam dos dtlllU- e que se gastou com a mesma fOl'ça de 3,700 praças aqUlllo 
tados, o nobl'e mimstro mIo pórle aceitar nenhuma das auto- que agora se está gastando sómente com 3,200 praças, como 
risaciJes confel'idas pelo pl'ojecto que se discute, pois que, re- se vê do relatorio. 
pito; a camÍlra dos deputados não confia que o nobre millis- Na tabella demonstrativa do estado dos cl'edit05, caleula-
t\'O da marinha seja capaz... . se com esta forca de 3,200 praças o dispenc\io de 1,326:000~, 

O S~. PRESIDENTE :-0 nobre senador não póde interpretar !s';? é, menos .2t9:00.0$ do, que alfui~lo que se gastou com as 
os íllíntlmentos e as votacões da camara dos Srs, de(lutaelos. 3,100 praças, e mais cerca de 300,OO~$, note-se bem, do 

.' _ • , . que se gastou em 1861 a 1862 em Ilue tIvemos 3 610 pracas 
q ~R: BAnAO DE !IURITlBA:-V, Ex. quer peJar os meus com as quaes se despendeu sómente a quantia de 998:000-$. 

raeloemlOS. Conclue-se. portanto, (lue além de não se {Ioder verificar 
O SR, pnESIDENTE :-V, Ex. póde continuar; entendo (Jue a forca de 3.000 praeas de pret volUfla na ,lei, essa, votacão 

ten~o o dever de fazer esta declm'aeiio. autol1sa uma maior ~espeza como se de facto fosse maiôr o 
O SR. BARÃO DE MURI1'IB,t :-E' . porventura illerepação á numero de praças" e a razão parece obvia, porque nesses 

camata o que rstou dizendo 'l Pois emittir um juizo sobl'e casos os estados maIOres e as lotacões dos navios são aceres· 
um: procedimento que é publico, póde pOl'vllntura importar cidos com o maiol' numero de oméiaes do IlU6 aquelle que se 
ufl1accnsuru á camara dos deputados? tem de embarcar quando é menor o numero de pracas de preto 

Examinando por outra parte o numero de uavios' que pode-o SR. pnRSIllR~TE :-Eu não disse isso. mos empl'cgar na força n~val aetiva, acha-se que apenas 
.. ~, O SR.,B.\.Í1ÃÓ DB. MURITIBA :-Não Caeo a menor censura á contamos em bom estado, IstO é, ca~azes de serem armados, 
r~'{ca.l~ará.. dos deputados; o que digo {que o nobre ministro 27 navios de vela e a vallor. Nos dous relatorios ultimamente 
Wi5i,'fOl mfIlJ}~ ,c.om ell~l como os seus anteeessores, n,io merece apresentados ao poder legislativo não se tratou de declaraI," 
!':.por BS~j" facto a confiança daquelIa elevalla corporação, e qual era o estado dos navios que temos; mas, remontando-se 
~'ilito pMe, não deve mesmo aceitar as autorisacões que os ao anno de 1861-1862, encontm-se no relatorio a relaeão 
~' artigos additivos lhe vão conferir, • desses navios e por ella se mostra que allCnas existem 27 eut 

Depois destas obsCI'Vacões, passarei a mostrar que a fOI'ca estado de ~oclerem ser al'lllados. 
pedida no art. 1° não póae ser concedida ao nobre ministril, Pela 'malOl' paI·te esses 27 navios são as canhoneiras man· 
nilO ~orque seja excessiva, mas porque não póde ser reali- dadas construI!' na fnglaterm e em Franea pelo Sr. conse
salta; e, pois, cumpre, para que nos possamos guiai' no res- Iheiro Saraiva, navios pequenos e que' não servem para 

';·pectivo.orçamento, cerceal-a desde já ao ponto em que pódo e:<pedições 10nginlIuas, só apropriados para a navegação de 
,'Ser reahsaôa. 1'105. 

~., Nit~ póde, Sr. presidente, realísal'-se esta força no anno ftlas, digo, essas }Iequenas canhoneil'as admittem apenas 
da tel, ou porque não temos pessoal para Íllteiral-a, ou For- tl'Ípolaçõe8 muito limitadas. Sendo assim, e existindo poucos 
quê não temos lambem o necessario material para embar- navios além desses (cl'eio que são talvez apenas em numero 
cal-a, de 10) lJue possão "dmittit' tl'ipolacão maior de 180 a 190 

Nilo provarei isto só com raciocinios; irei procurar os pracas, reconhece-se quo não é possivel que se embarque no 
factos e examinai-os para eonvcnc(JJ' a S. Ex. de que a forca annô desta lei maior numerO de pracas de pret do que 1,800, 
~dida não póde ser realisada pO!'(lue até agora o não tein ou quando muito 2,000.. -
sidó em eiraumstancias muito mais el'Íticas do que arJuellas CI'eio (Iue é obl'igação dos ministros que exigem a fixação 
em que se acha o paiz, e que S. Ex., ainda hontem, decla- da aval, aSSIIll como a do exercito, provarem ao corpo 
rou n~ casa, que tlllha por ordinal'Ías. leg tivo como e para que essa forca ó neceBsaria; pro· 

A forca naval decmlarl1l para o exercicio de 1860-61 foi varem que a Ilodem obter e que não tem outJ·o remedio senão 
igual áquella ~ue nesta proposta se pede para o exercicio (Ie em()regar a fOl'ça PI'oposta. 
186(-65; porem examinados os documentos a respeito desLtt NilO vejo, porém, Justificado no relatorio o emprego das 
forca, o que achamos? 3,000 praças de pret, nem Ilue na discussão havida lia ea-

ltmbarcál'ão-se por ventura nos quarenta e tantos navios mara dos deputados ou na que presentemente estamos fa1 
qU& tinbam\,)s para armar ílS 3)000 pra~as de pret decretadas zend\,) se tenha dit\,) uma palavra a respeit\,), ' 
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O,'a, pelo quo me pertence, parece-me tm' IH'ovado que ilIegalidade, que ellconll'ei no decreto a que me tenho rere~ 
não é possivel !{ue o go~el'nO possa empregm' no anno desta rido; ha Outl'O acto do nobre ministro tambem bastantll 
lei, em 27 naVIOS, a maIOr parte dos 'luaes são !Ie pequenas significativo, 
dimensões, a forga de 3,000 pracas de pret, além dos 800 Antes tle passar adiante, direi Ilue o antecessor de V. Ex, 
a 900 officiaes que é de costqme êmpl'egar conjunctamente, sem querer elal' ouvidos ás observacões que eu lhe tinb~ 

Se o nobre ministro justificar o emprego desta forca, não feito em pat,ticular, a Iledi[lo mesmo· de S, Ex., continuou a 
duvidarei concedê-la e votar pelo arti~o ; mas pel'suiulo-me executar o decreto que considero illegal. 
que S, Ex. não achará gl'andes faCIlidades pam fazer a l\1as eu ia dizendo que outm ilIegalidade em relaci'io a 
prova que desejo, Teria S, Ex, necessidade de declarar promocões commetteu o nobre ex-ministro da marin6a, {) 
quaes erilo os navios que pretende armar, 'Iuantos officiaes desta (oi S, Ex, arguido na camam dos deputados, defen
permtite a lota.cão de cada um delles, qual o numero dos dendo-se com a coarcta.da de que não existia legislação que 
officiaes que deve compor os estados maiores das divisões, prohibisse o que fez, Já se vê que quero referir-me ás pro .. 
qual o. numero de praças de pret exigido para as respectivas mocões de 2°' a tos tenentes, sem que estes estivessem no 
guarOl~ões. pos1o anterior o numero de annos necessarioa para poderem 

Emquanto o não fizer, o senado está. no seu direito exi- ascender ao superior. 
gindo al~uma demonstra.ção para poder votar conscienciosa- Disse o nobre ex-ministro da marinha: «Não ha legislacli:o 
mente. alguma IIue o pl'Ohiba, » Primei ,'amente ahi estava o estylo 

Em outra occasião dirigi a.lgumas palavras ao antecessor de todos os tempos, o {(ua.1 não permittia que um '20 te
do nobre ministro Acerca da megalidade COlll que se estava nente passasse a to sem " 5, 6 e 7 annos de posto nnterior. 
procedendo nas promoclles da armada.; e particularmente ~Ias, o que mais é, o nobre ex~ministro não estava ao facto 
communiquei a S. Ex, as ra.zões que tinha pa.ra julgar iIIe/{aes da. legislacão que nos rege. porque ha a resolucão de con
essas promocões desde o Ilosto tle 10 tenente a.té o de Mpltiio sult,\ de 25 de maio de 1798, declarando ,expressamente que 
de rragata hiclusive, nãil pOllsão passar a los tenentes senão os '20s tenentes que 

Até boje ainda não pude disslladir-me de que essa. illega- tiverem <1 annos pelo menos deste posto, e isto' com embar' 
lidade é flagra.nte

i 
e vou expo-la ao nobl'e millistl'o pam que quos e outms comlicões, . 

se sirva de toma- a em considerncão e resolver se deve insis- O nobre ex-minisíl'O, porém, sem attender a esta resolução 
til' no.systema encetado ou arripiar carreira para que não nem á [ll'ati.ca já de longa data promoveu individuos que 
continue a prejudica.r o direito que. ~êm muitos oillciacs da. a.imla mIo tinhão mesmo um aono do exercício do posto de 2°' 
armada. que por sua antiguidade já devêrão tel' sido promo- tenentes I 
vidos. Nilo sei se o nohre ministro da marinba está disposto a 

A lei que rege as promoções da armada é o alvará de 13 se~uir este pl'ecedente e {I despl'ezar o que se decidiu na re
de novembro de 1800, o qual manda Ilue as proposta.s para sOlueão de consulta de '25 de maio de 1798, 
primuiros tenentes e os outros postos da armada a.tó capitãO Cômo continuamente se dão vagas em todos os postos e 
ile fragata inclusive ~ejão feitas tl'es pnrtes por antiguidade, nos de 10 • tencntes, e nem ba ainda oillciaes com o neces
uma pa.rte por merecimento. sal'io tempo 110 (losto de20s tenentes para ascenderem a.o de pri-

Desde então, isto é, ha mais de 60 annos, a. intelligencia. meiros, entendi conveniente, não para censUI'ar o nobre ex~ 
constantemente dada a esse alvará. foi que, em1luanto não ministro 'Iue praticou este acto. mas para que elle não seja 
bavia quatro vagas (mra. serem preenchidas em uma occa.sião rellroduzido, expôr á consideração do nobre ministro e3te 
da.da, nllo se podia. Jazer etfectiva a disposiçãO relativa á meu escrupulo, 
promocllo por mereCimento, e que, porta.lIto, nos postos a qne Ol'a., est.as promocões trazem um augmento de despeza 
oU l'efCl'O o alvará, devia-se esperar que se dessem vagas considel'ave1 nlio só' na vel'ba - corpo da armada, porém 
)")<lt:mtl!s para que se pudesse fazer a promoção da maneira mesmo na - forca na.val, sem se augmentar um só homem 
UtlCl't:laua. nesta mesma foorça. Hoje os suba.lternos dos navios a.rmndos 

Depois de extincto o conselho do almirantado, a !fuem não são ':),os tenentes, são 10s tenentes; entre os vencimentos 
c~bia a proposta para a.8 promoções em tal conformidade, de '2.' tenentes e os de primeiros, mesmo como subalternos, 
mnda. que a.lguma.s vezes se fizesse promocões na armada nos a dilTerenca é muito considerarei j nilo só os soldos, mas as 
postos já indicados, sem baver vagas em "numero sufficiente maiOl'ias, comedol'ias, etc" produzem um augmento conside~ 
para. dar-se a parte do merecimento e as tres partes da a.nti- ra.vel de despeza, e a isso idtribuo eu talvez a maior despeza 
guidade, a pratica geral era que o ministro 11I'omovia tanto que se raz com a, forca. naval, tendo menor numero de pmcas. 
quanto tinha de p,'omovel' até tres partes por antiguidade; Não digo que seja a 'unica causa. mas coadjuva um pouêo o 
e, senllo havia vaga para o merecimento, na promodio Se- excesso de despeza IIUO se nota nesta ve,'ba, 
guinte continuava a.itlda o quinhão da a.ntiguidade, come- E o senado ha de {Iermittir que nesta occasião eu tambem 
cava-se de novo a contar a a.ntiguidade áquelles {rue a tinhão declare que mIo supponho que o que se gasta com a. força 
é dava-se a pa.rte do merecimento so chegava a um ;10 nlvaL.CJJímente aquillo que está mCllf~ionado na respectha 
que 3e devesse promover por esse motivo, rubrica-forca navala.ctiva. Se é assim, o Sr. ministro da 

Entretanto o nobre ex-ministl'ó em um bom dia publicou marinha terá· a bonda.de de nos declarar; mas creio que não 
um decreto declarando que as promocões fossem feitas logo o poderá fazer, porque, se consultar a maneira por que as 
que houvesse qualquer vaga no (fua.dro dos officiaes da despezas se fazem na marinba, se consultar as ditferentes 
arma.da, que se tosse promovendo por antiguidade os 3 pri- verbas que estão englobadas em uma celebre verba do mate
meiros e que o 4° tivesse sempre accesso por merecimento rial, achará. que, além de 1,32IhOOO$ votados para a rorca 
distincto,' naval, gastão-se com esta forca mais 800:000$ pela yerba ao 

Diz-se que isto faz S. Ex, porque na reparti cão da. guerra. Inateria!. • 
igua.l disposição foi 'promulgada em decreto pêlo respectivo Esteja S, Ex" por conseguinte, certo de que a despeza 
ministro, mas não considerou S, Ex, a. diversidade Ilue se dá com a rorca navala.ctiva não é sómente a que está indicada 
entre a legislação do exercito e a da marinha. a. respeito de no respectivo pamgra(lho, ma.s lambem boa pal'te uaquillo 
promocões_ que se acha englobado lia verba.-matel'ial. Uma das cou-

A' vista do ponderado, V_ Ex, poderá julgar Se existe ou sas para que ouso chamar a a.tlencão do nobre minish'o da 
não iIIegalidade no decreto a que eu tenho a.lIudido; e para marinha é este englobamenlo (ta :lêspeza do mllterial. de rór~ 
'Iue V. Ex, se convençá mel boI' de {Jue esta iIIegalidade ma lue se não póde bem conbecer Iluanto custa uma praça 
existe, pôde consultar o relatorio do prop"io nobre ex-ministro dei nossa for~a na.val. 
da marlllba, referindo-se a este decreto. Abi disse o nobre . 
ex-ministro que havia tomado semelhante deliberacão, por O SR, PARANUOS : - ApoJado, 
que assim aquinhoava. melhor o merecimento distinclô; de ma- O Sn. BARÃO DE MUalTlBA : - Não se sabe qua.l é o preco 
neira. que reconheceu (Iue o decreto mudava a legislação que I por que nos fica cada marinheÍl'O ou cada soldado que temôs 
reg~a. até então as promoCôes da marinba, embarcado nos nossos na.vios, e quando 'Votamos uma certa 

Não foi sómente esta violação de lei, nlIo roi sómente esta ror~a, ignoramos qual éa despeza que com ella. temos de fazer. 
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Ora creio que lOlla a reserva é nccossaria á vista do estarlo 
das I nossas Ilulluças; entendo que urro podemos decretaI' a 
forca naval, como sOl'ia talvez nccc::;s:trÍo, '111,111110 tivesse
mos naviQs para embarca-Ia; quo deYel'emo~ HJI' autes de 
tudo qual ó a força que jlodemos IJagar, flue pod(,!Ilos entreter, 
sem muito peso dos contribuintes, som aggmva.' o estado já 
dellloravel das nossas finallca" e á visla di~to votarmos a fol'-

. ça qup nos flarecesso a máill aproximada da 'jUC é indisJlen
SiWei pafll as dilferentcs commi!\sões tlue temos de I)reencher, 

, . :. Mas istõ digo selllpre com a resel'Va que já indiquei, isto 
~.ó, que era preciso Ilue tivessemos navios capazc~, navios 
Pf911riamente do guerra em filIe a força fosse clllbul'caua, c 

,qu~ não votassemos uma força pi1l'a ser embarcada em na
l~,,,iQll que de guemt só tcm o nome, e IluO não podem nem 

~desviar-se do ancoradouro em {11lO se aehào, 
Com muHo elipirito di~se em oulr'a 5c~sil0 11m nobre ~ella

dor, cuja au~ellcia. sentimos, flue e,;~a8 cmharea~;ões el'ilO 
verdadell'us pOllas, 

Não sei pontue motivo, a pl'etexto de formar ou educar 
.m~rinheiros pum u nost'a esquadra temos uma fragata em 
ll~l'.sí.IÍlO estado, occupada sónwllte COIll esse militeI' e armada 

,.ae maneil'a flue nos faz uespeí'm i1íua1 iÍ Ilue Caril! sc fo,se 
cRpaz de fazer ullla navegnçüo de longo eul'~[), COllljlrchen
deril\ flue fosse possivel t(lr escolas de artillHll'ia IHlI'a II ma-

, rinhagem nessa mcsma Cragilta, sem que hou\'tl~~e nec('ssi
dade de a collocar no Ilé de guerra em '1ue c~t{~ e r,lzer a 
despeza. enorme~'l faz, . . 

() nobre ex~Ja marinha, a fllll'nI por ,(li versa s ve
zes p\etenbo referido, censurou em um dos seus I'dal,ol'ios a 
orgá!li:'l~'1toD,ctuaI do, ,corpo de impel'iuc~ ~lm'i!lbeiros, Es
tando, porém, pO!' quasl dúus IInnos no IIl100stel'l0 e enbendo 
nas sUas àUribuicõcs Cazm'u reforma no sentido das iMas IllIe 
elle emittiu no aill relatorio, ueixoll, 1101' motivos talvez (lOIl

derosoí:1, de alterar o I'egulamellto .Ieste COl'jlO, 
,. ,P;tl'ete ao nobre ex-ministro que a or/talli~acão actual ri\! 
corpo de impcriaes mat'illhciros e militar t!('mais, (11Ie convi
ria exlinguir os snrgentos, e aproximar esse corpo um IlOu
éO mAis dus praticas que se u8,io a bordo, Considerou, e creio 
que com rll2oão, que eonviria n,10 eslal'l'm como pCI.!idas as 
11f!lCas de sargentos e furrieis, li lla hoje ml0 III'c:;wo vrr-

,iladêíraru("lte servico naval. 
, liesejava sn~er sés, J~~" o nobre ~Iillistro aclníll 1 el~tende 

,q.'uoessa orgiulIsacão preCJsa com elfelto da refol'llllt IIHhelUla, 
,J);' um negocio de 'summa transCenlll'llCia, tem haviuo opiniões 

Clncol!tradas a respeÍl() deste objecto, mio só aqui, Ilorém em 
.outros Ilaizes, Esli" f{Jra de duvida a utilidade, e mesmo:t 
nec~S8idaW!, u9~ CQI'ppdO; imperiaes; o Ilue não e~tá, pOI'óm, no 
mQiunu ~,é.a,~lmeira por quo eHe deve ser organisado, 
.. Tnml!PIOJ1Qizllra 9uvil,',o nobre ministro IICCl'CH do batalhão 
n~'· 'llIlt.ra cam~ra umdislillr,to deputado, que foi já 
mi . JTlílriuba, eruiltiu a opiniãO ila que esse COI'Jlo 
qe extinclo, passando os seus soldados para o de r arinbeíros quo, segundo a expressão do mesmo 
DO re . deputado, a que me relh'o, (loderiílo ser dellOis 60111a
dos abordo, trocando sómente as camis.as de mal'inlJcirlJs por 
fl.lrdas de soldado, Entende esso distillcto fleputaull' «U!) o 
batalhão naval não só não (ll'esta sel'viçõ conveniente, lIlas 
é prejudicial á disciplina de bordo; não p,çnso da meSl1Ui 
maneira. 

Sóm;ente eonheco a marinha francem, na qual as e~uipa
gens chamadas dé linha exercem ao mesmo tempo os miste
res de soldado e de marinheiro; mas tenho lido consums 
de pessoas muito ha.bilitadas nesta materia contra. seme-
lhante organisuçüo,. , 
~!fItfossubem que a mal'lllha. Cl'allceza I1ÜO 8e regm ante8 !la 

revolueão do me8mo modo que aetualmellte e que a~ guami
cões dós seus navios cOlllpullhiio-se de soldado~ artilheiros e 
fuzileil'os, e de marinheiros propl'iamcnte taes, Os governo~ 
que succedêrào desde então entendôrão que deviüo a!tenH' 
CESO systema, formando gUill'lliçOes puramente de marinheiros, 
os '1uaes fizessem ao mc::,mo teUlpo o !<erviço de arlilll\~iro5 c 
fuzileiros, 

E' verdade que em um decrelo pl'omulgado pelo actual im
pel.'ador dos franceze5 se mandou formal' alguns batalhões e,,
pcciaes de fuzileiros tirados desses proprlOs marinheiros, e 

Ilülldo-se-lhes lima etlucacão partículal', um ensillo mllis C!l-
)I('eial dc.<ta ül'llIil, • 

~Ias a InglatelTa lIunca seguiu o mesmo que a l<'rança s(!
bl'o este assullll,lo; pelo coull'at'io eOlls{'rva em suas guarm, 
ções a parte rclativa ú mal'inl:agem, a parte I'dativa ao que 
elles chamão SO!dilllú3 de marUlha, (IUO são ao mesmo tCnlJl11 
fuzileiros e artilheiros, Nas ultima~ discussões do lIa l'IatllClltO 
principalmente do 18ãll, i 860 e 19BI foi rel'ouhecído po)' to· 
dos os homens mais eminentes daquelle paiz nos negocios (ht 
mal'inha, ~uo esses coqlOs de soldados er:tO de summa utili· 
dade 11 bordo, orão indispensaveis, e dc\'iiio uté seI' üllgmen
tados, como elfectivamente o forão, 

eom estes exemplos não sei so pôdo fitar antol'isado o ar
bitrio que se pl'OpOZ para que os nossos soldalfos de fuzilri-
1'05, que tem toda a semelhança com os soldados da marinha 
d,l Inglatena, po~~ão ser tl'll!lsfOl'mados, (:omo se dri'eja, em 
imporillCs mal'inheil'os. E' uma qurslão IllIe merece Sei' I'l'tu
dada, tanto (lorl/ue entendo qlle as pril~as do hat,,Jh;10 mn·al 
!lÜO devem limitar-se sórnente ao exercicio de fuzill~il'os, lIIa~ 
tambem e tlUMlto ante", procurar-se formal' nef'se natalhilo 
companhias de artilheiros ('speciac~, para o servko dós no,;
soô navios, COIllO acontece tambem lia marinha ill/t!I'Z1l, 

E' !limcil, scnflO impo~sivel, que o~ imp~riaes marinheiros 
Bej.lo ao IIItli'1II0 tmnpo bons marinheiro:; e IHlJIS al'tilheil'og ; 
a eXpt'I'lencia 11I08tl'1\ todos ~ja8 quo 11[10 50 pôde dividir 
tanlo a. altenciio, que nito se Ildl, adllUil'iI' ambas a~ pralieag 
simultaneamente_ l'ódc-so sei, tlheil'o soffrivel. sentlo tam
b~m hom marillheiro, mils uahí 11 51'1' um perfeito artilheiro lia, 
como reconherem os profi,:sionaes, lima distancia muilo 
li \'antle; e {Ior isso é '1ue 05 inglezes n:1o se cOlltClltiiO com o" 
sens a('lilheilos 1II1winheiros, educando al'liIhciros eSp('Claes, 
l1e~ses soldados de Illnl'inha '1ue lhes tem dado tantas vezes a. 
victoria nos combates mais encamicados como os !fue tivel'<1ú 
eom a marinha frallceza no pl'Íncipio !leste seculo_ 

Lort! Coehl'a!le, que militou ell1l'e nós e tfue foi prisioneiro 
tios fmncezes; declarou mais de uuia vez que achiu'a os na
vj@francezes não só Iiellisgimos por sua' constrúCC:lo, como 
I'xécllentes. pelo seu aPl'arelho e prepal'o>, li toll.ol'1 -; s r('spei
lo:!; mas tlllhão um UIJICO defe!to, Ilue era o maIOr de todos, 
IIOI\\Ue ,mIO p~5Sll!<10 artilheil'Os, Heferia,-~e ao sy~tema dos 
nl'll'lllhCll'OS artllhell'os, O autll\' em que h estas ob~ervacões 
aceresccllta; {{ Se IIOl'vClltura hoje se fosse examinar esta 
matoria po!!er·se-hia l'ellct.ir o !fue 101'11 COChl'1HIC disse ent,jo 
de IIOSSOS navios, " Este escriptol' não )JÚlle ser suspeito, (101'
que é francez, 

Tambem pediria a allencilo de S, Ex" se ainda fosse telll
po, para esse n~vi~ eneollraçad.o a que se I'!'feriu o nobre se
nadei' [leia pl'OVIllCHl !lo Mato-UI'OS,H). 1'1'8,:oa5 que julgo ell
tellditlas nesta matoria illforllliio-me f!Ue o navio cnCOIllmen
dado mio e,;tá nas condições recouheCIIlas pam os na,,;os !Ir, 
~eruelhallte ordem; que no conlrato foi e~jleciliradn uma. 
cla'llsula eontrada á fJue devia ser inserill1t, isto é, lIecllll'ou-1'O 
que as c1l1lpas de ferro da couraça fO:'(!lom ligadas por meio!!I' 
I'arafusos,systcma estc reprovado na Illgl;Jtcl'I'a eomo o maí~ 
IlI'opr;o (Iam llmlillal' embl'eve tempo a cOUl'ucadetaes navio~, 

Se ainda fosse possivel remediar este dêfeito chamandu 
S, Ex, o SI', ministro da mal'inha este negocio aoconhecimcll
to das pessoa" eompetentes, acho que vnloria apena fltZCl' 
alguns e~forços para se conseguir este re~uIIiHlo. 

Aflmire;-me tambem .10 que, tendo-se o nohre ex-ministro 
da marinlm !lI'ollunciallo 110 seu relatol'io {lelos uayios ellcou
meados, todos de f 01'1'0 , isto é com casco do rcrro, além da 
COlll'1lCa, fosse contratado esse navio encoul'ilcado de mancim 
tlilcrsa, isto ó, e,,;tipu!al' que fO"5e o C:Jsco ;:e madeira e ao 
llepois cohr,rto de chapaR, Cfl\ío fIlie de 1. 1ft pollegadas, não 
ll.êtUlI bem cel'lo, 

I)arece que S, Ex.} t.~ndo-se pl'::ulllncia1lo tão posilivamolllo 
úccrCil da matcria de que devem Sf'r feitus esses navios, ttm~ 
alguma grande razão que não /lO:! explicou para Illutlar de 
0\lini.io (' fazer o coutmtu de maneira !i1o direr"a düfjuella 
filie liuha Cnl seu penSllmento, 

O I'elalorio é escasso a I'csperto de informacõe$ sohre e,se 
IIHio; lIillguem sabe, ao mellO~ não ,;e diz no' relatorio, nem 
c,;tú \lO contrato, tl,!-al ó o comprimento de:"~e navio, qual II 

~lIa larguJ'a. Não fOi consullad() nelll UI)1 dos proli~sionac" ria 
r, 
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marinha, excepto o 4" COIlSlI'UClor; Il o contrato roi reito 
desta maneira. 

Parecia IIuC1 em negocio de tanta ponderacão, devia ao 
menos ser ouvido o COI'JIO principal eomllosto de 'prolls5ionaes, 
que existe naqurlla repartição j mils, lem longe dist.o, esse 
corpO, estou mrormado que mIo leve o menor conhecimento, 
I,em se lhu deu mesmo parte do contr:lto, a que se ia proce
der, não se sujeitou a seu conbecimento nenhuma das con 
dicõeg do navio que se tinha em vista contratar. 

'Outro t"pico sobre (Iue desejo dlamar a atteneão do go
verno vem a ,er a respeito dos oOiciaes de f11zenda extra
,numoral'Íhs da. rmalla. l'oi o governo autori~ado para rorol'
mar o C'lrpo de oficiaes de fazenda da armada; o nobre 
ministro da marinha de 185i formulou o respectivo regula
mento extinguindo a classe dos officiaes de razenda extra
numerari(ls j pois b!'m: em muito breve temllo, sem nenhuma 
autorisaçl1o legal, apparecêrão na armada officiaes de fazenda 
extruaumerarloJ, , 

E entretanto o regulamento ficou em vigor, fixando o nu
mero,de oficiaes de fazenda que devi;'lo <'xi~tir, extinguindo 
os extranumerarios, all,luns dos quaes forão despedidos, 
e outro;" aproveitados para a forma!lão do novo quadro. 

Já se vé que só se póde dar como legalisada a existencia 
Ilestes officiacs pela allnuencia do ,Podcl' legislativo, (Iue não 
declara cou~a alguma em contrarIO a isso; mas não ha ne
nhuma approva!lão Ilositiva disse acto do governo. 

Desejo que S, Ex, o Sr, ministro da marinha expemla 
tambem a este respeito sua iIIustrada opinião: se entende que 
por faH,1 de oficiaes de razenda do <Iuadro se deve continuar 
na. pratica de chamar olliciaes extmnumeral'ios, ou se deve 
augmentar o corl'o de oficiaes de razenda, para o que será 
preciso autorisação dada Ilelo poder le~islativo. 

O COl'pO de fllzenda actuaJ, com elfClto, no systema adop
tado lia reparticão da marillha, lIão póde ser suficiente llara 
os navios que se tem armados e para os muitos empregos 
que se lhe tem dado, segundo o systema de escl'ipturacão 
tambem existente a bordo dos navios e nas repill'!teões; ÍJ 
preciso com elfeito muíto crescido numero de ofilciaes de fa
zenda ; mas aquelles que reconhecem este defeito, e são to
dos os que têm estado de certo tempo a esta parte na I'epar
ticiiO da marinha, isto ú, de 1857 em diante, reconhecem 
ta'mbem que este systema de escripturac.lo é defeituoso e 
prejudicial l demanda gl'ande numero de I,ôssoas para execu
tai-o. Dev,lilo _ter cuidado na sua ,reforma desde logo aquelles 
que orgamsárao o cl.rpo de olDclaes de fazenda; devliio ter 
sido os primeiros a dar-lhe as normas segUl.dl as quaes de
vêm melhor reger-se, Estas normas consistíão justamente 
na rehl'ma do systema de escrillturaçào usado a bordo e nas 
reparlicões, systema que V, Ex. mio deixará de reconhecer 
como ô mais complicado possivel, e que nem por i>isO traz 
maiores garant.ias para as despe~as IJ,ublicas e o resguardo 
dos genel'os e dUlbclros postos a dlspOSICão dos encarregados 
da administracão, • 

Vai já mUlto adiantada a hora, SI'. presidente, e temo 
enfadar mais os meus nobres collegas, 

O SR. FEIlIlEIRA. PE:"lNA.: - Nilo apoiado. 
O SIl, BARÃO DE l\lURITtnA : - I)or isso, deixarei ainda 

algumas observações {Iue tinha de fazer, e pedirei ao Sr. 
mllli.stl'o que, ou aJ.tom ou. quanr]o filr mais de seu allrado, 
se sll'va de dar-me as expltcações que lhe peço, Ha8ta que 
guarde para o ol'camento, pOl'llue tendo S, Ex, entrado (lura 
lt repartição ha 'pouco temllo não pólle estar ao Cacto de 
certas minuciosidades. O que desejo é que S, I~x, informc
se por si e não confie em esdal'ecimelltos que ás vezes não 
são dados depoi" de maduro e serio exame, 

O SI'. ()aosaolilõo de Siulo"'.1 : - SI'. presidento 

fedi a .,i1lavra, não para occupar-me c$pecialmente em ana~ 
ysal' em scus Ilelallws 11 projlosta que se acha em discusSllo 

mas para razer a deresa do ministro da marinha que servi~ 
110 mínisterio a (Iue tive a honra de pertencer, V. Ex, e o 
senado ~ahem que. me adIando presente. não sómente pelas 
razúr, d6 ·olidariedade que ligão os ministros entre 8i, como 
pelos lac.IS de amizade (lue me prendem ao nobre ex-ministro 
da. marinha, eu não podia ouvir as accusa9ões que lhe forão 

feitas sem procurar ao menos dar algumas explicações, pro
testando contra tudo Iplanto pudesse baver nessas accusacões 
de desairoso ao seu caracter. • 

Eu disse, Sr, presidente, que não me occuparia especial
mente da 1II'OII08ta em discuss.l0, devo todavia declarar {Iue 
estou resolvido a dar-Ibe o meu assentimento, visto como 
acho-me disposto a concorrer com o pequeno contingente das 
millhas forças para apoiar o ministeno actual, 

Não achei rundamento nas razões qne Ilroduzirão os nobres 
dous senadol'eS(lue me preecdêrilo (Iuando quizerão comba
tCl' a lei (Iue se discute. 

O nobre senador pela Ilrovinciil. de l\lato-Grosso quo pri
meiro se occupou deste debate trouxe algumas consideracões 
limdas da compnraçilo que fez du~ deS/lézas decada um jJaiz 
em relaçãO aos gastos Ilue cada um de les faz para a susten
ta!lllo de sua forçit de mar e de terra; mas eu creio {Iue o 
iJlu,;tre senador a quem me I'elll'o Oil0 empregou este meio 
selHlo para. dar um no\'o t~~teJllullho lia erudigilo que todos 
nós Ibe reconheccmo~ ; I,ols mio ha Iluem desconheça no. se
nado que estas comll!lraçÕeb poucas ou raras vezes llorlem 
lm' applicaçiio, Um IHliz ./l{)!le ser pouco povoado, pólle ter 
um11 fOI'ça productoJ'a hmitada. e entretanto a sustentacão 
de sua nacionalidade exigir maiol'es meios de defesa do quo 
outros puizes que, tendo maior população e maior produccãO 
se acbão collocados topogl'aphicamenteem ,condiçõesdiversãs, 

Ol'a, pelos dados olfereeidos mesmo pelo nobre senador, a 
conclusão (Iue nós IlOderiamos tirar é que o puiz mais (Iigno 
de cens~ra, em relação li materia de que nos occupam05, é 
sem dUVida a Inglaterra, pois que segundo os dados de S,Ex, 
creio (Iue orçil0 1101' i5 1t2 % as dps[lCzas que raz esto paiz 
com as forgas do mar e de term, 

O SR. PAIWHlOS :-Não comprebendida a despeza com a 
divida publica, 

O SR, CANSA:;SÃO DE SINumú :-1\1as devo presumir que V, 
Ex. na comparaçilo Ilue fez, para seI' exacto devia tam
bem ter em conta esta mesma cOlIsideralH10. Porém, se
gundo os dados apresentados pelo nobre scnallor, o paiz mais 
digno censura seria a Inglatel'ra; entretanto todos os dias, 
Iluando nós procuramos olfm'ccer mOllelos de governo econo
mico o' i1lu,;lJ'ado. trazemos em primeira linha a Inglaterra, 
Isto sómente quer dizer, em summa, que o modo de argu
menta~ilo. apresentado pelo nobre senador para combater a 
rorça pedllla, , , , 

O SR, P UHiUS : - Não combati a rorça. 
O SR. ~~A~SANS~O DE SINI)IOÚ: - Eutão para que Cez esta 

com~araçao r Creio que eHa teve ,IO~ fim mostrar que o 
BraSIl t~m-s~ elllJlenllullo em uma Via da qual se deve 
alJartar, yltO e. que tem consagrado maior somma do que a 
necessal'la para a sustentencão das forças de mar e de terra, 
Se o nobre sena~or, n.ii.o cO~bate a lei, combat~ esse principio; 
mas. como o IlfmCllllO esta encarnado na 101, devo suppor 
qu~ tambem a comllate, porque do contrario não sei a que 
vem esta allegação. 

O nobre senador qu~ fallou em !\egundo logar e que acaba 
de preceder me na tribuna, em\lregou outro methodo de 
argumentação para combater a lei. Disse eUe: « De que 
serve votarmos 3,000 praças quando nunca se eompleta esta 
forçil ~ " Sr. presidente, eu creio que o ministerio devia ter 
antes JIlteressse em apl'esentar uma proposta de lixacão de 
ror~1 reduzindo o ,mais que pudes,;e o numero das praças 
[)(IIIldo, Jlorque ~erta este talvez o meio de appal'elltar um 
orçamento con~ malo~ a'ppl'~ximação entre a recClta e despeza; 
mas, se eu veJo o mllllstel'lO c.1lculal' em 3 000 praças o seu 
Iledi~o, julgando ser isto necessario para' o desem'penho do 
SCI'VI!l0 de nossa fOl'ga naval, devo Ilresumir que realmente 
ello ent~nde que estas 3,000 pra!las são indispensaveis, 

1\las disse o nobre senador: « E' luxo volarmos tal deslle
z~, ponIue semelhante numero do praças nunca se preenc le
ra, » l\!as, senbores, se não se preencher, qual será o resul
tndo? Não Sé fará a despeza correspondente a esta dilferenca, 

O SR, BAIlÃO DE MumTIBA: -Este é o engano. • 
O SIl. CANSA!'ISÃO DE SINIMBÚ: -Não sei comO se possa fa 

zer a mesma deslleza não se completando o mesmo numerQ de 
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racas. Sei que com igual numcro lIe praças se póclc fazer 
~espeza mais ou menos avultada, porque entrando na ali
mentaçãO da forç!l, ~ no seu equipamento, objectos cujos va
lores são suscepllvels de alteraçl10 no mercado, pode-s'I com 
tal somUla e!fectuar a sustentàção, lIe um certo numero lIe 
pracas, e eSSil mesma somma, que e sempre fixalla com ante
cipâçãO, ser ins~fficiente, uma vez que se verifiquo a hypo-
these qne figureI. . 

O Sn. BARÃO DE l\1URlTIBA - V. Ex. não examinou as di!fc
rcntlls verbas. 

O SR .. CANSANSÃO DE SumlBu' :- Não sei então qual é 
~'Q~ da argumenta~ão, porque aquiJlo quo se pode 
cbmprelJeniler pela exposl!;ãO quo o nobre senador fez não 
pode t.cr outra origem. 
. Pór isso, Sr. presidente, eu disse que as razões que vi 

produzidas para combater a for!;a pedida, ou ao menos para 
mostrar que esto numero é excessivo, não me demovôrão do 
proposito cm que já estava de d~r o meu voto á Proposta em 
iliscussãO. ~las eu tambem disse que não pedi a palavra 
especialmente paraoccupar-me da analyse desta proposta, 
e S!{I\ para fazer a d~fesa ~o m~u nobr~ CX~c?lIcga do I!linis
teÍ'lo de. 30 de maIO; nao divagarei, hmltar-me-hcl aos 
pontos que forão trazidos a discussão, oppondo a elles as 
observa!;ões que de momento me occorrerem. 

A Jlrimeira accusacão do nobre senador pela Bahia Coi na 
reali ade IJma quoixá cujo alcance não pude comprehender. 
S. Ex. rererju~se ao pedido que na camara onde tem assento 
fez o nobni"ex-hlinistro da marinha de uma inquiricão sobre 
os negoCio's' daqúella repartição da maJ'Ínha não sôm'ente para 
serem julgados os negocios elfcctuados, como ainda para se 
iniciar alguma medida de reforma ou melhoramento na(luello 
importante ramo da administracão. Em que, Sr. presir ente, 
esta idéa, partindo de um memDro da camara dos deputados 
que acaba de occupal' a pasta da marinha, pódo ser o!fen
siva a nenhum de Seus antecessores? Porventura collocando
S6 o mesmo ex-ministro na situação de SOIfr'CI' as cOllsequen· 
cias desto exa.no, não dava uma prova do que não tinha em 
p.ensamento fazer nenhuma o!fensa, Causar nenhum de~ar a 
seus antecessores? Admira, pois, que o nohre senador fizesse 
t&manho escarceo do uma medida que aliás não é nova, lJue 
tem sido praticada por muitas vezes em outros paizes e com 
reconhecida vantagem do serviço. 

Senhores não. seI em que esta inquiriçào possa ser nociva 
a alguem. Lembro-me de lJue o nobre senador j;"1 foi encar
regado tamben\"de uma inquirica:o em um dos arsenaes do 
imperio; 'mas, pérgunto eu, com isto qui" o governo enu
lJrar áÔS'llhil~, (fUé tinhão didg~do aquella repart!ç~o '? quiz 
porvellt~rl1 Ill~s!'i0 pôr e~ dUVida o zelo dos mllllstl'OS pc
!~I)t& o.S' quaes,:tlllhão serVido esses empregados? Não digo 
Isto, senhores," pàra censurar nem a escolha do nobre se
nador, nem o desempenho de sua commissão, ao que só teria 
louvóres a dar; é apena~ para moslim. que o pass~ dado 
pelo meu ex-collega, mllllstro da manilha, não podra ser 
objecto da accusacão que fez o nobre senador pela provincia 
da Bahia. ' 
, NilO vejo, pqis, que tivesse o menor fundamento este es

tigma ~ue o nobre senador lan!)ou a ulU procedim~mto que 
acho ahás muito nobre, pOI'que, tratando-se na camam dos 
deputados deaccusa!;ões ao nobl'e ex-ministro da marinha. 
enténdo que 11I'ocedeu de maneira muito digna, procurando 
um moi o peJo qual s~ estabelecesse uma aVHiguar.ão sobre 
o seu propno procedimento, afim de que a camara dos de
putados e o ,:miz possão julgar, ajuizar' com conhecimento de 
causa, o modo pOI' que elIe desempenhou seus deveres. 

O SR. MIIHSTRO DE ESTRANGEIROS :-E foi este o pensa
mento. 

O SR, CANSANSÃO DE SI;'mlDu':-Se não fosse este o pen
samento, nem o nobre ministro de estrangeiros, (llIe ellt;10 
era da marinha, nem a camara dos deputallos terião dado o 
seu assenti~llento a esta medida, Logo lIão posso enxergar o 
menor motIvo para ul\]a cenSul'il. 

O SR. DARÃO DE nlURlTIDA:-Deus me livre que me acolI 
tecesse o mesmo! 

O SII. CANSANSÃO D .... SINnlBÚ: - O nobre senador censu
rou tambem o meu nobre ex-collega pOI' ter publicado Ulll 
(Iecreto em que Cez alteracões no modo lIe se elIectuar a pro
moção na marinlm, Disse 'S. Ex. que o que estava en~ vigor 
era espcl'ilrem-se as vagas para em um certo dia fa 
zer-se toda a [lromoçiio, e que, regulando o alvará de 
1800 o modo dessas promoções, que devÍi10 ser tres qual' 
tos pOI' antiguidade e um quarto por merecimento. o decreto 
publicado por esse nobre ex-ministro veiu prejudicar um 
destes principios. Confesso a V. Ex. que não pude bem com
[lrehender o argumento do nobre sen(ulor. A razão do decreto 
posso dã-la, pOI'1ue assisti li discussão delle antes de ser pro
mulgallo; agora em que o mesmO decreto póde atacar o prin. 
cipio quo existia para a prollloçào, é o que não posso com
prehender, 

Senhol'es, estava nos estilos, o senado sabe, fazer-se a 
promoção do exercito e armada em um só dia. 

O SII. lIIARQUEZ DE CAXIAS: - Havia um decreto. 
O SR. CANSANSÃO DE SINUIBU': - Havia UIU decreto que 

determinava isso, mas esse decreto podia Rer alterado pOl' 
OUtl'O ; e convinha lIue fosse, porque na pratica tinhão sido 
reconhecidos os inconvenientes deste systema. A promoçiIo 
simultanea o!ferecia difficuldades, estalielecia exame minu
cioso ácerca do pessoal quo tinha de ser pl'omovido; obter 
informacões detalhadas para gradual' o merlto dos propostofl 
não era' co usa fa" uma promoçiio numerosa. 

Foi o que se I'oeurou emover; pois, com o methodo adop
tado pelo novo , objecto da censura do nohre sena
dOI', resulta a vantagem que, dada a vaga na cOI'poração, Ú 
ella immediatamente preenchidl. N;lo vejo razão. SI'. presi 
dente, para que os postos do exercito e da al'mada fiquem sem 
preenchimento por algum tempo: se a lei determina o nu· 
mero dc olliciaes, se lixa um quadro dsl\es, não vejo razão 
para que, quando se dá uma vaga, não seja logo preenchida; 
é o que faz o decreto 

O Sn. BARÃO DE MUIIITIBA : - Não tmtei do quo fez o (Ie· 
cl'eto, tI'atei da sua illegalidade. 

O SII. CANS.\NSÃO DE SrNIMBU' : - Se a promoção si muIta
nea e,tava estabelecida por meio de um decreto. não sei por 
Ilue motivo lIi10 podia ser alterada por OUtl'O decreto. 

() SII, BAIIÃO DE lUURITIRA : - Na guerra, sim; na marinha 
havia o alvará de 1800. 

O SR. CANSANSÃO DE SINHmu' : - Perdôe-me V. Ex.,' a 
lei fallava nos elementos da promoçào, os elementos da pro
~lOÇi\o fazem parte da lei, ma~ a época da promoção Ó ob
Jecto regulamentar. 

O SII. MilÃO DE ~IUIIITIRA : - O decl'eto transformou o di
.. eitó. 

O SR. C,UiSANSÃO DE SI;'-IIMBÚ : - Não podia transformar o 
direito, des(le que guardou a proporçãO estabelecida pelo al
val'iL O ai vará estabelecia alI por alltiguida1le e 114 por 
Iller'ecimento ; pois bem, nas primeil'as tres vagas se ohserva 
o pl'incipio da antiguidade, o na vaga seguinte o do mereci
mento. 

O SII. DAIIÃO DE ~IUIIITIBA dá um aparte. 
O SII. CAN8ANSÃO DE SINIMBÚ : - Fica o terceiro para 

entrar na proposta seguinte. 
O SII. DARÃO DE MURlTlBA dá ouh'o apar'to. 
O SII. CANSANSÃO DE SI;'-IDlBÚ : - Se} tinha 60 annos de 

antiguitlado o aI vará a que se reCeriu o nohl'O senador, n;1o 
creio que isto desse-lhe força para uão ser' revogado, uma 
vez que so reconhece que um outro principio era mais 
conveniente adoptar. 

O nollre senador censurou tarlibem o ex-ministro,porque na 
promoçiio a 1° ~euente não guardou a disp.osiç<1o de uma con
sulta que rcfirru hoje ao senado. por Virtude da qual nc
nhum 2° tenente podia passar a llrimeiro sem ter tido nesse 
posto alguns annos de exercicio. Justificando no relatorio o 
seu aeto, o ex-ministro da mal"Ínha disse que não havia legis
lacão que o inhibisse do pl'atictlr o que praticou, O senado 
sal10 que eu não poderei entrar em grandcs detalhes sobro a 
expOSição da legislação da marinlla, porque, declaro franca· 



IllCrlte flue Hão llIe te:llw oeeup.H1o com o estuúo ,k,le ramo 
/Ie ~('rvie(); ma~ enterlllo flue o (lue fluCI'ia a rcsohl~';10 de 
COJl::ultit -era Ilue o .;!., len('lItl~ uno "o,lcs;;e S(,I' promovi,lrl a 
PI'illluiro e/lH!UalÜll h1)uve~:i() outros (lue FI tivcssem certo 
IlUIllCrO Ú,) IIIIIIOS de cxcrcieio, 

O Sn, IlAIÜO IH; nkUITlIl.\;- Isto é cQlIlm a lelra da roso· 
1 1J\;:Io. 

de n,nios de madeira, que á~ rezes sanem mais caro do quo 
os I'lll'onrneados, sem terem o IlI'estimo destes para os fins 
rCtlllcridos: 

O Sil, l'AllA:'IIIOS: - Esta ddueção vai muito além. 
O Sn. C'\N~Ai\s10 DE Slimlllu:-Se V. Ex. cspera que a 

pratica Ilelel'miílO o ultimo (Jonto tle perfeiclÍ,o, a consoquen-
eia é certamcnte es:m. • 

o SIl. C.I.l\~.\:'í~Io lll, SL'il.'HHj : Nilo posso r0"pollllcr-lhe 
pnn!ue não li a l'és()lll~:a(!). ma,; o 'lHe .IJ;ICI·O di1.::r ao scnit- O 8r. f)A[lA1'iUO~; -Henro me a uma inflovação que se eôtiÍ. 
do é que o llubre ex-mllllSlrtl da m,HJIIIHl, tendu de IH'een- clloaÍnllt!o, e cuja bondade ainda não está recollhecida; é urna 
chel' um qu<!(lro, exigindo os navio:> certo llUIlllll'O do om- incognita, na pÍlrase da(fllello ('5criptor que citei. 
di1l's a hOI"do. e 11,10 havendo 103 tenentes, 0:'- '2"' tenentes O SIl. GA"!'AN310 nB SI7\'t:llIIII':- Já 111'[0 se trata de um 
{l,wi([o ser pl'omovidos, emhora não lire~;;llm titio esse tempo cnsaio, quatl(lo naeõcs floiler()~a" (~OIllO a Fmnea e a Ingla
de cxel'cicio, . terra, para ellg!"o~~arem ,;uas anllilllil8, aumlttClíl grande nu

mero de,i:'{~s IHHio5; i~to j'l nao é um ensaio; é (lol'(lne 
eSSll:l IHll:ÜU., I'econhecêrfí() 'IHc, na gUClTl\ dos Estados-Uni

O Su. C\N5_\N~10 Dl': SI:lmnú: - Pod\.!l\i haYCL' de ~(Jbra ((I)S, ainda pendente, ficou demonstra(la a clllcacia desses 
dopo ia Ull promoção, in~tnrlllr,lIto~ de tlestrnirno e de defesa" COllre5~0 que cllcs 

0511. nAlt.\O DE llUI\1TI1L\:-I'" lcnen[ril In de sobra. 

O Sr. llAn10 Im Mur.rrun (nwstrailílo o relato rio ) : - O podem ~el" ainda aperf,;i0oado;;, mas, torno a dizer, 11<10 sei 
IIUfHlro está aqui. 'lual. ,,~'r;"l O tCI'i1!o. d()~"a l'l'rfc!0fioi e, eonw_ e8s~ tel"!!10 ~ra 

O 811, CA:'í8.\:I.<\0 113 SI:oiallll: :-Elltrtitanto O que me eOllsta la,dc:lilHIO, ~ I~lllll~tro que ,hsí:unl~a do .'llllheu'o ~~('re~~llo 
II flUO c::;ta disllOsit<lo a '11Ie se, rcrí~riu o nohre senador I pl;I(~~. ~~Jllt,I.I~U,lIl~C~ ~~!J~"laneo~, .~I~lende~ q~o de\ ::' ~,IZ:~ 
llunCil foi fielmenle observllíla, cre.lO .que, s~ rl!e 11tH' lemp'L il:~~,~ (h.'llll;I,I,O ,t apIJhC,l~ão que c~:;es lllc:;mo~ conlt Ibulllte:; 
hei 110 !,ollel' dcrno!lsll',u' flue o ~nnc'lJlo b.oJiJ ~Il\'(!ca~'o pelo ,Hl\I"O lIldJctlllo. . I'" • 

nobre senador como tào IJecc;'"anil, tem Eldo Wfl'lllgldil \1t11' O nobre senador pela Unill<l [OI mais longe, ê!lc censurou a 
(l1Jtl'OS mínisterius. e {fue lJão foi li nouro CX-Illilli~tro o pri- qnalidad.e ,lo navio: segllndo S: Ex., .u.lo deVia o casco 81)1' 
meiro que fez c~ta illllova'.:ilo. de Illilíl.elra, lllas da feITO; nao (lena ~el' li COUl"aç,L pl'C~1l 

() S . - . nl' "'I' rI'} 'Irte 1101' meio de jJill'afuslls, mas por melO, ermo cu, de prego" ... 
n. II.\IUO Dll J UU. ,1.\ l,t lIn ·Ih . O que fl()S~() :l!ianr'u' a V, Ex. e ao í'cnado é que o millb-

O SIl. C·\i\5AN~ÃO DI> SI~I\tlJ(;: - O 1ll1ll1CI'O pam mim ni10 tm tia mal' uh l lJue promoveu ll~til cOlllpra, tomou todas as 
l'i1~ta, Eu me CllC,lITcgo ,le demonstrar ao senado a exadi- cautellas l'reci~as para podcl' fazel' um Lom nogocio. 
tlJo tio '11l0 aeaho Ile flizl~r_ o SIl, ~IDI:;TI:O Dl:: J::STIL\::\OKIllOS; -Apoiado, 

O SII, C\.\:;Ai'i"ÃO IHl SI.'>DlBU'; - Tove nl1U proposl1l muito 
regula.!' feita IHlr intcrllledio de pcs80as muito competentes c 
fllW o{l\'recem tr}da~ a3 garanlias de lJoa fé, submctleu ao 
exalllc de profi~~il)llaes .... 

O Sa. 1J.\u10 DE lIenlTlll.\: Um sil. 

O SIl, C.\1'I-<.\7\"ÃO DE S':oiL\lllú: Senão submnltcu a pro· 
IHJ:'ta (lO exalllc do consclho naval, nào se scgue daqui que 
n<1'1 S~ ti vcs~e i'\occol'I'ido li elemcnlos que put.lcssem ser bons 
auxiliares !lést.l materia. Os COllstructores. os homclls reco
nheci,!;}:) COlHO perito~, tllluclles (IUC pOllem dar um voto 
wllsciellcio;;o c proli~sional forilo ouvillos, e súmell!e dcpoi8 
de illilita tli~';lb~,ío e a[li riu observaç6eS [cit.a;; por estes pro
H",,,iollaes, observ,:ções que 1Il0tivánl0 alterações 110 contrato 
oJ1\:l'ccido pela parte, foi ((ue colebrOlH,e eS:le contra lo, 

O nobre sen:l'lor pela !lahia. a~:;i;n eúl1HJ o nohl'e i'Onil'!'.lI· 
{lo I' Mato Groew, CCllsul':ll'il0 lambem 1l ellCOllllllCll!1a de um 
va.por Cllcoul'acatlo. As rllz(jllS Ill'Odnzida~ !lelo l° du:; orado
re,;, a quem mc rcfit'o, rOI'<1o razües de CCollllluia. e em 2" 
lo;.tm' o nào ter aÍlula a l:ícicncia dl'íllollstratlo pl'ntieamellte o 
\Jl;nIO do perfci~i1o a Ijue (los~iio chegai' lJS I,avios elJelJul'a'~;~
tios. 8('nhorc~, é IH't'ci,ojue o ~el!<lílo ~() recnrtJe dI) 'pw lJ cll
llhciro quo foi al'plicarlo it compra dc~~e vapor, não foi tirado 
da~ rOl'eas do orca:ncnlo; o senado ret:onla-se flue uma tonl
J1)i~s'-ío '~e I'IlCat'I~('I:Oll de prhlllon:1' lima subscripç.lo uaeiolllíl 
c ((lIe no Iwimeil'o i1jnnlillllcnt,~ ,11',~a c_ommi"~,lo fO,i as"en
fado que li produc!() da snb~erlpçiio senil a()J1llcarlo a eOlllpra 
.iH vapores eurounH;lll!ocl. E' Y(wdarlll (Iue maio; lilrde êI. com
llli:;s10 poz o Ilrorludo des:,a sllbserip~.ri() á tli"IJO,;i~,io tio 
~nvcfllll pam ellijlrt'ga-Io da mancira lJue julgasôc mais con
veniento, O SII, IUIÜO DH i\IUIIlTIIlA : - As alLcra~õcs {orào para 

O Su. I)AllACiUOS; -llOi este () l'catiamellto de tOilos o:; peiot". 
eUhSCI'i!llol'cs. O SII. C,\'I"",I:I,.;:\'O D" Sl:mmu : - Estou pl'ovHndo ao me-

O SII, c.\:'í".\:;~.\O Dl> S'.'\Il1I1t: - O lIlinistci'io cntcllIlctl no~ '1l1e o ministro obrou em I'cgra, Ollvíllilo a 'IUClll 'd(~via 
que CHI'I'e,\IOlldia ao pensamellto lJl'omnbr dc:,sa ~lIbstrip~::io ouvil' uc"h malel'Íll; elh) o~víu a opiniãO d,uplClIe:; Ilue jul
confOnnJllt o-se :'t idéa primitiva cm virlllile da Ilual eU,,:::ú gava HCrl,m mai,; cOlllpettlllte~l. 
tinha realiõado: eiii.endell 'Iue não pudia COl'rc.ópollder me!hol' O SIl. lL\ItI.O In; MUIHTWA dá um 111'(11'10. 
<Í pl'Ova de cllnlia!i~a 'luO aenha\:! de receber de~.:!es :mbs-
uíptorGs, ::;CIl<"iU Plllltl,) vm exceu:;ilo ti hit:;j Jlrimitiva adoplatla O 811- C.\:-I:.;Ai\SÃO DE He\Dmu':-O nobre senador ainrJa llíL 

11 .. .. . . idí'a do~ l,ararU~il~, .. l';ío ~ou Ilro!iô,;ioJlul, 11,10 !IO~:;O {aliar 
1101' UfJUI'- CS flue tUlílüi';10 a IlllclatlVli 1l(j::~0 IIC:rOCW: 
I u nesta mitoria, llJas oceOITe-lllO flgora ullla obscrvll?lo fie 

~ht:l dj~se o !iül.H'c .HlIIíl,br: " 1'\,10 chct;oU aiuda a era em 8111lples illtuiç,loj 'IUOIll s,lbe se o systellla de pam[uso:; mio 
'I'w n tcítllcia lenha ÚelHI)B:;triHI<) a perfl,ieüo ,105 lIuy;n:; eil- ;ol'á mais vantajoso pam pOUCI·-S() coutertar Ijua!'(uer pe~a 'f 
eour<l':auu;,í, " lHas, tiellhurcs, (IUítllllo chegill'á csse dia'! Talwz adhel'ithl u ctlllJ'aca ao casco, por outro meio ~H'jil 

U S,L P,IIU?,IlO:': "-I~' ainda ubjeclo du l'1ls.aio l,ara a mais dillieil fazerem-se ,~er reparoll. SO:lre este poulo 
F!'Ull~lt c pam a luglaterra. n,lo lHe alargal"ci; ba~ta I/UO afiance ao scnu,!o tomo po~so 

aliil!l~al', Ijuc o lIlil\i~lro ouviu as pctisoas mais ClJlllpctCIl' 
O Su, CI.\;;;A:oi810 IIE Sr~;l)lBl;: -Serú ainda ohjedo de ell- l,'~ e haililitadas para aconselhar neste negocio, 

'::UIJ por llIuiLo~ a!lHU:', Quem saLe ~c '1IJ<lw!o !WIIHI' uma O nohre senador fallou tamhem úcerca do corpo de em· 
HiJ,a t!IJl'rm lodos c~~{'., lllcil)S lI<io 5enlll s:dlslituid,,;; (lOI' ou- preg,ldos de fazenda e eu mio sei se S, Ex, se referiu ao 
irt!:!'1 Se estivermos á c:'pera que a sdencia diga a sua ul!í- eX-:lllini;;tro úa lll~ll'illha, llWU collega, ou ,t ulIla data ali
Ina palavra a ('t~1l rc,peitll, 1it::II'ClllOS pOl' certo limil:lllo;; aos I tcrlUf, 
meios anti/xo:; de que IlO~ l('lHO" ~ervitlo até agora. Porla!!ln, 
a ohjecciio do nobre SClHlIlol' roi mais longe (to 'I"O cI!e prc'- O Sil, n,lllÃo IIE MUl\ITIDA:-lteferi'!lle ao facto que se dit. 
tl'lHlia. 'jlOnluo il sei' clla ad!lli~8iycl a COll:lel{Uelleia seria que O S'L CA~:lAi'i~.10 DI; SICinmu';-Enli1o o faelo que se dá 
n:ío ~e devia empregar o !"aheiro do c~tado scn;1() na COIl- não é propriamente do mini,terio de ao de maio e sim dos 
';tra"/;.") de Il<ivjO'j ;1 \;']lf'\' ou {t leia c<.'!Ur: os IIU') temrj:l. mínHerios [Klsôatlos'! Sellhol'es, é uma matcria c:;ta de (Iue 



Sl~S8,\O EM G HE ABRIL DE 1861. 

não posso rallar, pOl'flue" como dis,se ao ,C~Hl(lo, não me 
tendo occupado dos 1l1·!t0CIO~ da nHl1'lIlba, e Ilao gostando de 
im I'ovisar, lliiO ql!CI'O dizel: cOllsas sobre a~ !jllaC6 niio tenbo 
vel~ladeiro cOllheClIllcllto, Nunca me OCCUIH'I de ycr !Iual era 
a organisaçiio 110 COl'pO de ollic!aes tia armada, e p~I'!allto o 

ue posso allil'lllill' a, este resjwllo é IlIle i'e o eX-ll1umtl'O tia 
2m'iuha. usou do lllClO ccnsUI'udo pelo nobre senador, .Ie elJl
pl:egar de prefereneia olliciaes extl'a-ll~IIllCrari():;. foi levado 
peliís mesmas razões por que de~se 1ll~1O ysar~1O lambem sous 
anlc~e8sol'cs,isto é, por cconollll~, I}OIS e.8al)l(lo que ~s de"li~ 
cla:lse ~Ó vencem Iluamlo em elTccltvo sern~o, o flue 11(10 se da 
com os ollkiacs de flI!ml"'O. . 

Eis allui, SI', presidente, as o!Jservações (IUO cu ((urna 
razer as qllaes ti\'enl0 principalmente por fim, como eu 
disse: defender um collega 'I ue uão esl<'\ 1}!'C:ientc, 

Ficou a discussão adiada (leia hora, retira lido-se o Sr, mi_ 
nistl'o com as mesmas fOl'lllalid:ules com (I'w fura recebido, 

O SR, I'BE~IIJE"TE deu u ordem do (lia seguinle: 
1.1 parte até, li chegada 110 SI', ministro da maI'11l1H\, o 

reslo «as material> jú tlcsigna!las, eonwçant!o-Bc pel" 2·\ di:l
cus.fio do projecto do ~enailo cuja 2.1 di~cu,;s;1o Jicou lIlljada. 

ta parte, COlllilll1a~:;10 d,l '2" discuss110 Ilu proposia do 
poder executivo com as CIllCllllas, 

Levantou-se a 8e88110 Ú., a horas da. tarde. 

- ACTA DE 7 DE ABlHL DE lllGí. 

I'RESIDEl'\CB, DO 811, n~;CO;\IlE Dt; AU.\EU;', 

A'" 11 boras da manhã, fcita a chamada, achariio-sc iJfe
sentes os 81'S. visconde de .\baet.é, ftI<tfl'a, Teixeira de Souza, 
Fert'cira Pellna, Mendes dos Santos, Souza Umlos, OIlOlli, 
bal'1io dc MUl'itiba, 1>. Münoel, (',lIlla l'e8,oa, Fil'fllillO, Sou
za Franco, Souza c Me:·~o, Danlas, Araujo Biheiro, Vieira da 
Silva, CuulHt Vasconcellos, Sinimbú, lIlill''1UO! de Caxia$, 
visconde de SuasslIna, Diniz, Almeida c Alhuquel'ljue, mar
~uez de OIiIHIIl. Jobim, viscomlo da Boa-Vi~ta) Yi~colldc de 
SalHlcahv, Pompêo, I',u'anlllh; c Zacharia8. 

?allári10 com causa IJal'ticipada. os 81's. rcrl'az, banl0 de 
eOlegillC, banl0 Ile ?Ial'oim, hlm!!), 110 QUilrabim, h,anio .i1e 
Pimpama, banio de S, LOUflm~O, Landlilo BOl'g-es, tal'lIClrO 
de Campos, Euzcbio, SOllza Quc:iroz, I'aula Almeida, Dias 
de Carvalllo, ma,; Vieim, Vianna, Pimenta Bueno, Silyeira 
da Motta, Fornande~ Torres, IlHlI"lurz de Ahl'alltC8. mHl'((UCZ 
de Hanhaelll, viscolllle de lIahorahy, Vi5collde do JC(luiti
nllonha. visconde do illarilngl/alle c \i.,;eonde tle Uruguay ; c 
s~m pa!'licipa~iio ,os SI'S, barão €le Antonina, Calldido Bap
tl~ta l<oll~cca. e Nabuco. 

0. Su, PIlHI'IIJEIiTH declarou (Iue nfi.o "mlia ha.ver se~l'ão 1101' 
Ca\til de lIumel'O sulJieicllte ue tir", :>CllilllurcB, 

O Sr, 2° SECHEIJAIlIO leu o seguillte: 
PAI\~;Clm IJA llll~;A N. 18, IJIl li lll, .UIllII, UE 18Ci, 

Expõe a mate ria da illrlicadil) olícrccitla lJe10 SI'. senador 
Paral/lIos para dcclal'ur--se c:cpl'essamenle no I'crlimelllo 
interno rio senado, que li lirito a f{lIfl!l[lICI' .'JJ1wlor em 
qualquer' sessrlo, e em {[lm/quel' ()uusíüo redf11lHlr a o!JSi'I'
·tlallt;Ía do nllmllO t'Cgimento, IJ conclue que a úalica\'tio 

. não deve ser {/J!pl'm;ada, 
IIIll sessão de 18 de mal'eo do corrente anno o SI', ::ellador 

José blaria da Silva I'arallhos al'rcsIJlltou a sl'guintc illdi
cacão: 

;, Indico (Iue se declare eXJlre~"alllcHlc 110 regimenlo in
terno do ilollado: 

« 1.° Que em virtude do ar!. 28 li Iicilo a IjllalílUcr ;;Il
nador, cm IJllalllUCI' ,C~Sii() c em fjlwlilucr occa:;iiio, reclamar 
a ohsel'vancia !lo me~lll() rcg-imcnlo, e (Iue '1110 1lH\ pÓlio ser 
recusada a Jl1\lan<l petlida para e~,.;e lim. 

« 2. 0 Que {IS €Ii~po,;içüo~ t!O$ !~~l') e 2° do arl. !J I, e (I 

addilamelilo que BC lizcl'a a c~le arti;::o, JI(il' d{'lihcl'a~::lo do 
senalln, de 8 de junhll fie JS(ill, ~<1o upplicll .eis a (plalquer 
Ilucstiío de onlclII, ou ineillcnlc rcl;,tivo 1l dciJalc8 allteriorc8. 

« 3,0 QHe uão é )Jcl'mi\l.illa a pala"m 1\ 1lt'1I11U1II ~cllador 

[Iam I'ectilical' os seus diseUl'Sos imJll'eSS03, devendo a l'ectÍ
ficacão ser Ceiltl por cscri[llo, e rCl\1eUida directamenle 011 
pe](i illtl'rmedio da mesa do senado, ao editor da gazela que 
publicnr os dehates Ileala (~alllara, 

« l'aco uo scnado, em 17 tle marco de 1861.-J, ilf. da 
8 iI va p'àraltlws, )} • 

Esta ilUlicnçiTo, seglllHlo IIS pre~cripçil~5 dos ,:lI'hl. M, 65 
e 66 do regimento, dl'lJOis do a IloH.t1a , f\ll I'ClIlcttltla á mesa, 
)Iara sobre eHa intel'pôl' o seu !lHreCel" 

EXllOndo o objecto c ulilidaf e da medida, que propunha, ~ 
seu i IlIsll'a,lo lllltor proferiu o discurso, Ilue sob 11. 1 vaI 
l['an~críJlto no fim tlede parecer, 

1'~i10 8enrJo JlfJssivc:l di,,~i!llulm', ncm d.eixa~' passar d~sa.rel', 
üelwlns as cXIJI'essoo" do dl~cllrso, que lmpl'llllmn lia IlHhca
ciTo o Cêu'actel' de um voto de censura, o presidenle fez no fim 
ilo mesmo discUl'so as obscl'vações que v.io transcriplas sob 
11. 2,°. 

Esta circumslancia que I('rá tle ser aprCe!illla e t1ccirli~a 
pelo scnado, aconselha á mesa li CrJII:cl~lcncli~ I~e ser mUito 
concisa no parecer 11I1e Ibe cumpre elll'llll', 5IIJcllarlllo-se 110 
bom grado e com toda a conliau!)a,ao veredicto quc o autol' 
da inllicaC!10 IIl'OVOCa, 

A \ll'ilúimlhese tia illllicaçil0 é inteiramente desacc~ssal'Ía, 
porllue clla já conslilue o 11I'cccito do ill'l. 28 ~o ~egl!ncnto, 
comtanlo que a reclamação a qlle se allude, seJll relta flPllOf
tU/lalllenle, e Ilil0 em q\lalquer' seEsil0 e cm ![ualquCl' occa
ili<lo, o IluO perturbaria a ordem c a reglllaritlatle dos Im
ba!hos, 

E:;te preceito nunca deixou de seI' ohservado, Semprc 
:::e (Icu a p<llavl'll <lO senador (Iue a pede para l'eclamar opjlor
tUllamente a obsel'vancia do regimento, 

N110 se deu 110 caso de que se lrata ao aulor da in€licação, 
porque elle não declarou que a pedia para 1I1(uclle fim; e as
sim Gomo o regimlmlo nüo illhllltle reservas nWlItaes nos po
!Iido,: lIa palavál, não 6 I icilo tambcm ao prcsidente devassar 
a5 inlclwl1cs com Iluc ella se IJede, 

Além· do meio int!icildo, de (Iue o autor da intlicação 
di~pllllha 1JllJ'l! il1Sis!ú' peta absCI'vallGÍa do regimento exis' 
trillle do sel1ado, lia fôrma do art. ~H, linha elle o do arl. 
z(i, o IllIal diz--que I) SCIHlIlol' (Jlle fOI' pOI' outro dwmilllo á 
ordem devcril illllllelli<tlalllcnle sentar-se ntli qlle o prosi
dCllte, tleJloi,; de produzidos 08 motivos de censura, decida se 
I)óde ou mio conlillllnr o di~cur::\o, 

Hellllo manifesto (Iue o illu~f\'l) aulO!· fIa illdieacão não de
damu qlle pl~dia a palavra pam reclamar a olJsêl'l)(//lcia do 
1'eyimcnto, Ilem chamou á ordem o Onl.tlOI', ~p!(J linha fall,:do 
cm ulIla das ses"ül's illllece'!únlcsCOllJ O UlIICO fim dll I'ecllfi
Cill' c"IH'cs8ões, (I"e linha profprido, e que não tillh:lo Eido 
publicad,ls tOIl1 exaclid;1o 110 jomal da ea~a, e não havendo 
exemplo do;;e conlrariarem laes I'cctificaçõcs, já pela unt\,
reza tia l]ueliWo, já pOl'lllle CIII taos ca;;o,; nenhuma matenil 
8e acha elll tli~CllSS:iO, (\ evi,lente qne o pl'csillentl) mio tlevia 
conceder a palarra ao lJobre antm' !Ia illdica~i1(), c <lSsim 
imnwl'ecida e muilo lIIal cabida 6 a censura 11110 se lhe faz, 

A segunda lhcBe IH10 ti nd!llis~ivcl. N.l0 ti adlllis:,ivcl: 
1" pOl'lIUC as questões d(l adialllenlo e .Ie ordem sno intei
ramelJle dil'el'sas daqurllas dtl muito maior illlporlanciil, 
a quo ~iio applieavcis 1I~ .1i~\lOSi~ÜC8 dos ~S 1" c ':lo do 
arl. II I do regilllcllto, o po!' isso não podem ser regida:; pelo 
UliJe'IIlO [II'ineipio: ':!n pol'tluO ullla illlWWçàlJ Ilc~te Cll'iO, sem 
qne a I)xlleriellcia lenha mostrado incun\'wientc al[!ulll 1;0 

(Iue exisle conhecido, e CIII IlI'iltíca ~!Il05 e scm 
que se Jlrovo 11 Ltilidallc !lo desconhecido que se propõe, 
sómcnlc serviria I,ara reH~lar ullla vel'satilillade incompativel 
com a sabedoria, e cireulll~pece;lo !lo scnado 

Atei ccira the~e é na primeira parte ECIl1 explica~iío 
razollvcl, fi na sl'f.;tllHla ~CIII objeeto. 

1\:10 lem explictlçàO l'azo.1wl a primeira parle: )lonJua~to, 
st:lndo deYCl' do senado zelar o culto (Ias tnllhçõcs, vc-se 
1'1.'10 {'xame e esltlllo das atlas c ilnnal's, IIUi) dc~de o [lnno 
de 1S2G, em (IHC pela primeira vez se abriu a as,emhléa 
gel'aJ, os mcmhms tle amhas as eamaras exercêr,10 sem 
eOllte~!aeêl0 o direilo de rfctilieal' \crbalmcllte, 1i0 principio 
da :;{,~siiõ, qualqucl' Cl'ru ou illcxactid;io com Ilue pOl'Yen
Lnra ;;Cio puhlicados 08 seus discursos. ::in no exercido deste 
direito podelll c1)1IlIlteItCI'-se abu~()~, a for~a irrc~islivd da 
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logica arrastar-lIos-ia a comprehendcl' na mesma censum 
ouiros direitos da trihuna. Conviria porventura que por este 
motivo fossem eHes ccrccadl:S ou extinctos? 

A ninguem occorrení 1101' certo, a não ser durantc algum 
sonho silíistro, uma idéa como esta. 

Nos regimentos das camaras !ta meios ad{l(jlludos, e effi
~, (IUO cohibem os abusos sem sacrificlo dos dircíl'ÔS 
'Iue pertencem essencialmente à tribuna, IJal'~ que ella possa! 
na phraso do 8r .. de lUon~~lulllbert,· sel:vlr de ,bal~al'to ',I 
ordem e á autorIdado legitima, como a consclCllclU, e a 
libel'tlade individual. 

Não tem objecto a segunda parte da terceira tbese, porllue 
o que neUa se propõe está previsto c regulado no contrato 
celebrado com a elllpreza do Correio Mercalllil em 30 de 110 
vembro de 1863. 

O ar!. 3° deste contrato, que se publicou integralmente 
na acta de 29 de dezembro dalluelle anno, com o parecer da 
mesa n. '2, de 28 do referido mez, ó concebido nos seguintes 
termos: 

" Da emprezarios obl'igão-se a faze!, entregai' aos orad~~~s 
os discursos que bouvcl'crn pronunCiado, (Iuando os eXIJao 
para. reve los e cOITil:íi-los, e a mandar inserir immeiliata
mente na Colha n8 I'ecllficacoes e reclumacões quc lhes furem 
enviadas pOl' qualquel' dos Hrs. senadores. » 

A' vi-ta de tudo (/uauto fica exposto e demonstrado, a mesa 
não hesita em conc uir com o seguillt~ 

PARECEII. 

Que a ill!licacão não deve ser ar provada. 
l·aco do sen'ado, em G de abri de 1861. -l'isconde de 

AbacÍé
1 

presidente -José da Silva ftla{ra, i" secretario.
Manoe Teixeira de Souza, 3° secretnl'io. 

Concordo com este parecer, excepto o que diz respeito a 
ia parte da indicaciIo, por entendcr (Iue convem accl'cócenlar 
ao al'L. ':!8 do regímento disllosições que "amntão. e regulem 
Ilor maneira mais clara e rl'ccis,l o exerclcio do direito (Iue 
tem cada senador, de I'cclamar a observancia do mesmo regi
mento, sem Ilrejuizo da regularidade dos trabalhos do senado. 
-H. Ftwreira Penl!a, '20 secretario. 

A imprimir. 
Em seguida o Sr, prcsidente convidou os Srs, scnndol'CS 

presentes IJUI'a se occupal'em com trabalhos de comlllissõt)s, 
e disse que a ordem do dia seguinte era a mesma já desig
nada, 

EM 8 DE ABlUt DE 1861. 

PIIESIDt:NCI,\. DO SIl, 'nscoNDE DE ADAETE'. 

SumlAnlO. - ]~xrediente, - Praticagem da bal'l'a do Rio 
Grande do 8u. llel/uel'Ímento do SI'. Johim,- Ordem do 
dia,-Duncos de credito mutuo. Discurso do l,... Souza 
Franco.- Fh.llcão da forca naval. Discursos dos 81'S. 
Jobim, Fureini l·enna, Siiiimbú e Silveira da Alolta, 

A's 11 horas da mallbil, achando se presentes os 81'5. vis
conde (le Abaelé, l\lafra, Teixeira de Souza, Almeida Albu
querque, D .. Manoel. visconde de Ul'IIguay, Souza Hamos, 
Jobim, visconde de Hnhorahy, Souza e lllello, ]·ollJpêo, vis
conde dc SUaSSUIlIt, lmu'quez de Itanhacm, ll,mla Pe<soa, 
l'crrcira Pelll!il. Cunha Vasconcellos, mal'(llIez de Caxias, 
llinnino, I'aula Almeida, Araujo Hibeiro, l\lclHles dos Santos, 
Candido llaptisla, DUlllrts, Souza l/ranco, barào de l\lul'Ítiba, 
]'aranhos, viscolllle <Ia Uoa-Vista, ]limenta Bucno, Diniz, 
Vieim da Silva, Dias de Carvalho, Sinimbú. marlluez de 
Abl'anles c barão de llirnpama, o 81'. pl'esidenle abriu a 
sessão, 

Comparecêrào logo !!"pois os Srs, mal'qllcz de Olimla, Dias 
Vieira, Otloni, Candido Borges. Carneil'o de Campos, 8i1-
wil'a tia II10lla e barão de Anlonina. 

FaltiÍnio com causa particillada os Srs. Ferraz, barão de 
(:olegipe, barllo de ftlaroim, barão de Quaraim, llim10 de 
S. Lourenço, Euzebio, Souza Queiroz, Vianna, }<'ernandes 

Torres, visconde de JequilinllOnha, viscondo de ~fal'anguapo 
e Zacharias; e sem particillacào os 81'S. I,'onseca e Nabueo. 

I,'onlo lidas c li PIJI'ovadas • as nctas de 6 e 7 do corrente 
mez. . 

, O SIl. 1° SECRET.\III0 deu conta do scguinlo 
EXI'EDIENTE. 

Um oílicio cio 10 secretario da camm'a dos deputados, da. 
tado de hOlltem, acompanhando a seguinle pl'oposiçãO: 

« A assembléa geral resolve: 
" Ar!. 1." Comllete aos IJrcsidenles de provincia, além das 

altribllicõrs que I ws confere a caI'la de lei de H de agosto 
dc 183i~ a lei de :1 de outubro do mesmo anuo, e mais dispo
sicões em vifl"or: 

", 1, o J)ro~el' de(jnili vamelllc os olficios de justica, obser
vando as formalidades IJI'cscriptas na legislacão ge"ral. Nesta 
disp?siçi\o eshio iuclllldos os contadores, "distribuidores e 
partl/lores, ' 

" 2. 0 Nomeai' fi demiUir, sob proposhl dos administradores 
do cOITeio, os offidaes pllpcliEtas, escrillturarios, praticantes, 
porteiros c Ilgcllte~ do mar das respectivas admlllistmc(jés; 
e bem assim os agelltes do cOfl'eio e seus ajudantes. • 

" Às propostas ele llomeac.lo e demissão dos agentes e aju
dantes do correio da provinêia I!O Rio de Janeiro serão feitas 
pelo administrador do correio da côrte. 

" 3: 0 Nomeai' e dellJittir os )lorteiros e eoutinuos das the
soural'Ías de fazenda, sob IU'oposta dos inspectorcs daslllesmas. 

" i," Nomeai' c demiUir os emprcgados das reparli!,lões 
esp~ciaes dns terras publicas, á excepção dos respectivos 
chcli'~ 

« 5," Nomear e (Iemittir, sob proposta dos chefes de poli
cia, 03 elllfJregados das secretarias de )lolicia, cuja nomeação 
actuallUellle é da cOlllpetellcia do governo, á excepcãf) ti) 
secretario, • 

(( G, o NOllll'ar e demillil' os belleis, continuos" e porteiros 
das faculdades de direito e de medicina; e bem assim os offi
dae:; das l'eslJcclh'as secretarias e os ajudantes dos biblio
lhccal'Íos das JIIe,:mas faculdades. 

« 7, Q Nomear e dcmilliros seguintes empregados das diver
sas reparlicõcs dependentes do ministerio da guerra: ama
Illlenscs,)J0I:tci\'O~,ajudanle5 de porteiros, apontadores, guardas 
dos armazells,feilores, meslres e quaeslluer OUll'08 jornaleiros, 
pedagogos, guardas, compradores, enfermeiros-móres, enfer
meiros e ajudantes. 

cc 8.° Nomear e delllillir os cmpI'egados dos tribunaes do 
COIlIIllCl'cio, exce[Jto o official maior. 

" 9,0 Nomear e demitti\ os empregados da inspecçi'io de 
saude do porto, CXCe[lto o Inspector, 

(( 1 O. NomeUl' e demittir os seguintes empregados depen
Ilentes do ministerio da mal'iuha: amanuenses e porteiros 
das seCl'etal'ias das ius(lecç(jeg dos arsenaes, escreventes das 
dil'cceões, do patrão-móI' e das officinas, desenhadores, pro
rl'SsoÍ'cs de primeiras lelras, porteiJ'os e njudalltes dos arse
mu's, mesll'cs, cOlltl'a-mestrcs, mandadores das officinas, 
Illcstres de musica e guardas das companhias de aprendizes 
artífices. 

« Ar!. 2,0 Fícão r~vogadas as disposicões em contrario· 
" [laço da camara dos deputados, em j de abril de 1861, 

- Francisco José Furtado, presidente,- Tito F-ranco ele 
i\lmcMa, I" secrclarío.-Petlro Lt~iz Pereira de Souza, 
2° sccrdario. » 

A iIllIH'imir. 
Uma repl'escnla!liio da camara municipal da imperial ci

dade de NílhCl'ohy, ácerca do serviço ordinUl'io da guarda 
nacional, da concessão de fundos para auxilio da lavoura e 
da Icgblaç,10 municipal. 

A' cOllllllissão de legislação, 

I'nATlc.\m\~1 IJI. IHURA DO lHO-GRANDE \)0 SUL. 

O S.', .Jobim l-Sr. pl'eshlcnte, já que não é )lcl'millido 
fallar na lixac,lo de Corcas de mar, de que se trat,l actllul
mente, sobre nêgocios mesmo relativos á marinha, peco per
missão para aprrsentar, e por esta occasi110 Juslinêar um 
rctlucrímelllo Ilue tem lle versa I' sobre o estado do materi1l1 
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neeess31'io para a praticagem da bal't'a (]I) lHo-Grande do 
Sul matel'ia esta a cujo respeito mais do uma vez tcnho 
aqui fallado. 

Sr. pl'esidonto, ninguem pódo desconhecer a vantagem I]ue 
deve resultar para as nossas finanças da facilidade éom qne 
a praticagem da barra uo Hio-Grande do Sul seja feita. Nós 
sabem05 quo no anno pa~sado de 18113 entrjll'110 o sahil'110 
por aquella barra H82 navIOs de alto mar. hste nUlnel'O de 
navios, tão avultauo, om épocas antoriol'os tinha sido muito 
maior. Em 18i8, o numero dOi navios do alto mar que en
trArão o sahini.o da baITa do Rio-Granue andou por HiOO, o 
10 annos depois, no allno do 1858, elle desceu a 600 ou 700: 
eU Ilodia apresontar a conta exacta, porque tenho o I'egistro 
d8 tudo isso, mas pouco importa saber exactmnente estes 
numeros; desceu á metade 10 annos depok Hahi para cá o 
Dumero de navios augmentou-se pouco a pouco, mas ainda 
hoje está longe do chegai' ao numOl'O que entl·ou 110 anno de 
1M8, 

A que ó devida esta circumstancia? Não se póde deixar 
lIe attl'ibui-Ia a duas causas: a primeira ti o medo dos nau
frágios na barra, pelo máo estado d,l praticagem; donde rc
aultu-nos gmnde prejuízo financeiro j e a outra ti o grande 
contrabando que se está fazendo e continuar-se-Im a fazer 
pelo Rio da Prata. Grando numero de embarcacões procnr110 
o 'Rio da Prata, qnanrlo trazem mercadorias para o interior 
da provincia do Rio Grande do Sul, pOl' isso Ilue é muito 
mais lucrativo ir de lá fornecer a provincia, do que ir direc
t'1mente a ella, porque são excessivos os dÍl'eitoil Ilue se 
pagão daa mercadorias flue entrào pela bal'ra ; donde resulta 
a grande necessidade de attendel'mos quanto antes a essa ta
rifa espéeial, afim de que Jlor meio della possamos conseguir 
o que assevera uma das commissões nomeadas pelo proprio 
govemo para examinar e estndar bem esta materia no (11'0-
prio terrtlno, e ti que, adoptada essa tarifa, longe de (hmi
nuirem os direitos das alfandegas daquella, provincia, têm 
de augmentar 2,OOO:OOO,~ pelo menos, Digo isto de passa
gem unicamente para mostrm' a necessidade de não ser de
morado esse projecto, 'Vindo da camm'a dos 81'S. Ileputados, 
sobre a tarifa especial, na commissão a que foi ultimamente 
remeUido, pontue é materia urgentissima ; longe de re:<ultal' 
dabi prejuizos, têm de resultar ~I'andes vantagens, que es
tamos perdendo. Nell} ha neceSSidade do mais infm·m.1ções, 
visto que todas as Informações - ~OI'ãO tomadas pelo go
"erno, que Mo menos de duas commlssões nomeou para exa
minar este negocio, e o resultado dest,.s commissões foi todo 
favoravel ao estabelecimento dal]uclla tarifa especial. 

Vamos agora ao estado da barra. O contrabando, como eu 
disse). é uma das causas da fuga extl'aol'dinaria de navios do 

.. Rio-tirandcl e a outra C.1Jlsa é o estado da praticagem da 
. barra. Não ba muito tempo que lá estive e tive a curiosidade 

de examinar todas as cousaSj consta-me que tudo ainda se 
., acha no mesmo pé em que então se achava, ha sómente esta 

grande dilferenca: que o govel'llo mandou para dírector da
quena barra um official de marinha, que e sem duvida de 
todos os nossos omciaes de marinha um dos mais apropria
dos para aquelle importantissimo sel'Viço, por9ue não só é 
homem de uma probIdade seralmente reconheCida, como de 

, mais a mais tem muita pratica daquelle servico, e a coragem 
te actividade necessarias para ellej mas este digno omcial não 
1 pódll fazer milagres, com os meios quc tem á sua disposieão 
: não ó possível fazer o servico, de maneira a evitm' com[ile-
'tamente todos os Ilaufragiosj entretanto, elJe quasi que os 
tem extinguido, pOl'llue desde que ali está não consta (lue 
tenha havido naufrngios notavOlsj tem havido occasiões em 
que a'guns navios têm batido sobre os hancos da barra, le
vados pela corrente, o que nem sempre é possível evitar \lor 
falta de rebocadores, I]uamlo a corrente é muito forte; lUas 
os naufnlgios tem elle conseguido extingui los. (lIa um 
aparte.) nefiro-me ao Sr. ca[li!ào-tenente Antonio Alves dos 
Sant03. ~las vejamos qual é o estallo do material da bal'rtl. 

Senhores, na barra existem apenas tres catraias (lue são os 
barcos de convez, que vão fóra receber e guiar os navios para 
dentro da b,lfl'a. Destas tres catraias apenas uma está em 
hom estado, e esta mesmo não tem mastrcacão; as outms 
duas estão podres o em risco de qu ebrarem-se • com qualquer 
choque, o quo é façil siicceder brevemente, porque os [111.-

I[uetes a vapol' tem fref{Uentemente feito baldeacão de p3ssa
g-eiros fóra da bal'l'a, Visto tcr receio de entrar êom o callado 
II"e trazem, e 'cntão nessas baldeacões as catraias COlTem 
l'isco fie se esbandalharem de cncoiltl'o aos mesmos vapores 
com a agitacão das ondas. Além tlestn falta de ca.trlliai'l não 
ha uma baleclnl para o registro, e este I'cgistro Ó feito IJoloe 
mesmos empregados da praticagem, quando ha um empregado 
que I eCl'be dl\ uaçilo UO.~, o Ilual está fJuasi ociosamente lia 
cidade do llio-Gmnde, não se importa COl'Íl il' li bal'ra, Iluando 
la Ó 'Iue deve ser a sua residencla para faze I' o serviço do I'e
gistro; os empregados da praticagem cl'cio que não têm esta 
obrigação. Além disto, se nós examinamos o estado dos 
outros objectos nece~sarios, vemos que a mi"eria é extrema: 
ha dous salva-vidas, e os salva-vidas nós sabemos que nos 
]lortos de mar e sobl'ellldo nos portos de lIIar t,'IO perigosos 
como ti o do Uio-GI'ande do Sul, 8.10 deabsolullt necessithtde; 
entretanto esses salva-vidas achilo-sc quasi inutilisados, ou, 
[Iara melhor dizer, ó como selHio existissem. 1100'que um é in
teiramente doudo, vira-se com a maior facilitlade, e ninguem 
está para so arriscar em um salva-vidas que com qualquer 
movimento das ondas tem de virar-se, e então, embora se 
slIiba nadar, nito se póde escapar, de levar pancadas com a 
borda ou quilha. Além deste ha outro salva-vidas que é de 
um peso extmordinario; não se pótlo transportar senão a 
grande custo e com muita demom; para transporta-lo são 
nccessa~ias 8 junt!ls ou 16 ~ois, e emquanto este serviço se 
faz, e5ta o naufl't1glO conclUldo, e a gente m:ll'ta. 

O SII. PIIRsmENTE : - Pego licença ao nobre senador para 
lêr o art. ii6 do regimento Jlendo): " O senador que preten
der o[erecel' um projccto, epois de pedir a palavra, c(;nfor
me a ordem dos trabalhos, eXJlorá sUlnmariamente o objecto 
e sua utilidade, e lido o pl'ojecto o mandai ti ti mesa. » 

O SIl. Jonlll: - Estou expondo sUll1mariamellte. 
O SR. PIlESIDENTE: Perdôe-meV, Ex., em que consiste 

ser ou não ser summal'ia a exposig,lo? Creio que seda ne
cessario marcai' um tempo para se justificar os rClluerimentos. 

O Sn. Jonm: - Então V. Ex. tenha a bondade de mar
car-me o tcml'O. 

O Sn. PIU;SIDI.;NTR : Não se trata agora de discutir o re-
querimento de V. Ex., tmta-se de apresentai-o, justificando-o 
em poucas palavras, Lembl'e-se V. Ex. que nenhum outro 
senhor senador lhe poderá respondel' hoje, se pedir a palavra 
e parece-me que expôr 8ummariamente um objecto não ti 
discutir. 

O SIl. J08m: - Já termino, não direi mais nada sobre 
salva-vidas. Mas permitta-me V. Ex. que diga ainda quo ha 
um pharol de ferro que tambem não serve como devia 8Cl'vir, 
porlJue o tubo da fumaça não se póde virar, e os lampeõcs 
estão todos lJuebrados. 

O SR, PIlESIDEl'iTE : - Se V. Ex. disser que não ha nada, 
que se precisa de tudo, creio que tem justificado em poucas 
[lalavras o seu requerimento. 

O Suo JOlllM :-Pois entlio, não digo mais nada, acabou-se. 
O SII. PRESIDENTE: - E' preciso fixar de algunl modo 

mais positivo a iutelligeneia do art. 56 do regimento, 
O Sr. Jonm:-Limíto-me então a dizer que não ha nv.a, 

q~e l~do é uma {tesgraça quanto ti praticagem da bal'ra do 
UIO Grandc do Sul, o remeUo o meu requerimento, De
sejo obter informa!.iões olliciaes para mo poder guiar; não 
me fio sómente nas que tenho, pois parece incrivel não só 
lJue não se tenha feito nada naquclla barra, senão tambem 
que o Sr, ex-ministro da marinha no seu relatorio não dis 
sesse nenhuma palavl'a sobre o e~tado Ilal]uella pl'aticagem, 
ao meslllo tempo qUq S. Ex, falia sobl'e a praticagem dlL 
bana de CamtJos, qUt! tem muito menor imllortancÍll. 

O Sr, 2° SECIIETARlO leu o seguinte 

nRQUEIllMENTO. 
Requeiro IlUe se pecão ao {)overno informacões sobre o 

cstado em que se acha ô material llccessario para a pratica
gem da barra do Rio Grande do Sul, e sobre o vencimento 
dos seus pl'llticos, em rt>laflãQ ao vencimento dos pralicos tini> 
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navios de guerra, ~ Ompl'0qur]OS na,((llella 
do senado, 8 I!n abnl de '18Gí.-Jo/n'lll » 

prOl'incia, PlI~O' ;; I1 hnncos, o que j;í Ú SOll1llla cOllsideravel, reunida em pou. 
cos <H1IIOS com ecollomias de ela;.:ses pobl'r,;. 

Sentlo a[IOi<Hlo e posto em discussão, ficou adiado por 
Ilellido a palavra o SI', Dias Vieira, 

ORDE~I DO DIA.-1" PARTE, 

ter Na Italia 1111, um vcrdadeiro furO!' em raror destes oitabe. 
lecillH'nto.s, O nohl'o senador, (Iue Íl Illllito lírIo nas IlUblica. 
çôcs ('conomicas, ha de ter vi~lo em todas pIlas noticias fre
tlnentcs sobro c~tcs banco;;, I~u julgo, Ilol'úrn, convcnienle re
petir o (file se disse a (§i1illiDda Iralia na I'eunillo da soci<l_ 
dadc de econolllia política em Paris em !i dll fevcl'eil'o tleste 
,111110, O SI', Viballó deJlois Ile alguns pormenores sobre (I 

Continuou a discussão '!lle licára iuliada 110 art. 1° do 111'0- grande movimento das associaciies populares, no )lonto de 
, to do senado tlue auton~a o governo a. fazer algumas con- visl(\ ccollomico, que tl'lll logm: ncste Illomento na lLalia 
t~~sõe5 na íljlprovaçilo dos bancos de cl'elhto mutuo e outros, diz: II IJIlirnílll1cnte estabelccllU-se em Turim uma commis: 

O !!íl". !>-'oml';.Il I~l'~meo: ,C?llsitlcro de I~nta vantage:n Fiio geral dc~tillada a Ilropagar na Italia a instituicão dos 
ara o raiz ('~te proJeeto 'Iue Insl~to em CO!ltl~lUal' a d~lr as banctis de avanços, I~~"a commiss;10 tomllosta de jlCssoas 

~ . llicacões que o honra.do seua,lu!' pela I)!'ovlncla I~O HIO Ihl llIui impol·tantes IH! 8ci~llcia e 1I0S negocios é presidida pel() 
J~1Ieiro"me pediu em se,,~110 antenor, e que, C:HlICÇ,lJl~lo eu ,i! maitlJ Ile Turim, o 1I1Ill'<JUCZ tle Itova, o final poz ao sel'vico 
I' tive de intclTomre·lns por c~u~a da ,cheg;~la 110 ::lI'. nu- deí\sa propaganda 8ua palavra e ~ua [JCnna, 'I " 

:Ir:t'ro da marinha, que "iuha a:lS1811r á Iltscussao das for~ag Afiliai diz ello, e peço fiO spnado que attollla bem a esta 
de mar, f oh~,:I'v(~Ç;io: « Os g()vern~s, os poderosos tia terl'u devem aju· 

O nobre senador entre as rergulltas 1I_lIc l'!, ou t~l'! 011 daI' IIHhrcctam!'lIte, dar a IIlstl'llcr;1o. a lihel'llade tla ace,to-as 
uaes objeccüos, pOr(/lle Ilcdal'u,u que lIao faZia opjloslçao ao "oeiedadc~ dcYtlln dirigir, adlllinhtrar, goYcl'Ilal' SClÚ Ilego

;r~'ccto, diss,) (Iue os estab~lc(;lln!'~ltos qllo eu me pro[lunha cios sociar's, A grande prosperidade tios bancos de avanco 
! JI'OWgcr CI'110 nOV08, e desconhcelllos, O honra.do semdor c das soeiedade:; cooperativas da [ll'odllceiio, do consmllo" e 
~~o~~hete bastante estas lJum!tõ~s plll'll qne ]ludess,e Ignorar '1ue (Ia vcnda lia AllemalllJa e na Inglalel'l'a, flinda-se sobre esses 
os bancoS }IUplllares não 5,10 ~CIl:1o 1IIlJ, ~pl'l'fClçoamento d? III'incipios, 'lue são o unico [lonto de alloill (Ia alavanca de 
outros estauelecimentos 1I11terlOres, O _m/nt SitO s,~le jIOV/ln: e Archimeíles 1',II'a elevar e emancipar do lima maneira elJicaz 

a grande verdade !llIe tem exce(lçoes. mas (lHe na. 1ll1ll0l' as cJ<ls,es tl'abalhalloras. A base radical dc~sas a",sociacOes 
um,te dos casoS se vori/1ca; todos o? ,actnaes estaheleclIll~ntíls tinha eHe dito nm pouco antes, é a eCQnomia o ajud.':te ~ 
~~I credito s<lo IlrJis ou meno~ aperflllç?an~en~o~ dos antigos. ti me~lIw-l'aille toi toi mihnlJ, e a@Üla~ de todos os 

g' da Inglaterra Ilue II.'W!JU csl<\ m~tlt.U1çao ~Ios ban~os memhros de cada a&~ociae110, » 
o ulares. A pl'lmell a orIgem esteve nos b,lIlCOS d,\ E~cossla, E~!-\as as;;ociaçõe;1, portanto, não são novidnde ainda mal 

~, ~os sabem as vantagens que os bal!COS tia Escossla tr~u- conhecÍlla: a Euro[I,\ totl:\ trata dclla~. J.~u não pl'oponho (Iue 
o -o ao "o[))lIIe\'cio Íl a"ricuUul'a, as artes, a toll,\ a 111- o I'ovemo a~ cstabelee:\, Ilne o govCl'no as illsliLlla, Ilue o xera , v ,,., • , I " -

;lustria dalluelle reino; tod05 sabcl~l que IlI'll~cllm ,mente flO!' gov(,I'no tome r.Ollta dell .. s ; IlI'oponho simplesmente que elle 
cauga tios cl'edit(j~ aI tle8cob~rtdo te ,;llIe na ;:iCo:'~I'~afi se yôde remova 0:'\ embaraços fI sua propagaçiio, (lO seu esta~eleci
I 'IIvolver a agrlcu tUl'a c JII us n,t5, que a (l( I Icaçao se mento, Sellhores, nós estamos em uma situacllo, em que, fe

~ ",~~ou cidades se tOI'll(lr:io populosas, os campos se [lOVoil- chadas fi llIocidade as vias do COllllllcreio (). ·illdustrias. cUa 
;~~~ di~triclos em (Iue não havia indusll'ias eUa se mostrou recorre no serviço 110 estado como meiu de vida e profi5sfío, 
floJ'~scente em pouco:; anllOS, , ' ,e p,ede efil'pregos puhlicos; a5 associações,como os individuos, 

Esses cretlilo~, a descobcl'to .tlflh~o, porem, nlgu:Is pCI'I~OS. as Illtluôtl'las em geral,olhàO para o lado do governo como de
N ESCo5Sia se elll[lI'e~tava dlllhel!o a Iluahlll~r mllustnuso vllntlo vir delle a prolecç;lo e conselhos, vi~to que tomou até 
( :e sc apJ'esen(a~se com illfo!'nwÇOC3 de Illorahdal!e e amor certo ponto a si a sua dil'cec.10 e tutl.'la dos interesses mate
~o trabalho; llla3 um lav~'ador destes, um cOll1merclHllte,.um l'Íacs. A agricnHul'a, !lO!' exemplo, pede proteccão e credito, 
artista, Ilóde atloecl'r, pode fallcccr fdUl~1l1le o. seu debllo,' e ha .. uem o espm'e, fornecendo o thcsouro os ineios, 

, te _oll'rer perdas e os bancos que acao a llIaJOr pm·te I e Estas eSllel'anças no ".'overno, IIOS meios do esta.do, é quo IIOt ~ ." . . I I) I' -" seuS \legocios ne,;tc sentido cOI'~~~1l1 fiSCO lIleyll~vc. a 11 são ex,lgemdas, e 11.10 as crearlas com a idéa dos bancos po-
veiu a idéa. na Allemanha ."de estil.ue ecer t~SSO~IaÇOt~S ct0.?pe- pulares,llne ao mesmo passo (pIe cl'cão e 111 III'og-o " occuflac,lo, 

(vas em qne esses creultos ou empfes Ilno~, 11 e en ao a e .le,;envolvl'm os meios de vida dos seus associu,los, lhes fa
~\~ob~rto snj,lo Ih'mados não só I~a. c~Jlacidilde Il~$soal tio zrffi cOllllll'ehellder que ó comsigo 1l1l'SlIIO,COlll o seu trabalho, 
~~;editado)j mas no concurso, na sollilal'led'f"1e'f I!a hanl~~ tios com bU<l lUoralidade, eSllírito de economia, que IbvCIIl princi
'''O~'I'lllos A Allcmallha portanto, o (Iue ez OI apOl' clcoar pallllcnt.e conlM, E (IUel'.l conta principalmente comsib"o n,10 
,I", < , ' 't 'I 't '.1 I ó I eSl<1beleci '!lelltO?, tIue havião COI1 n IUlI o para a prospCl'luat.e p' c leI' egpcl'all~as cxag-eradas, 
da EscosSlU, , _ Senlllll-es, Lm 110 credito Iluas partes muito distinctas, e 

Na In"lllterra o IIUIlJero das assoclçoe.s ,desta e de outl'a~ milito importantes; o credito mio tcm sómente o fim material 
~~ecies"é consitlcl'avel. Eu nUo Ilucl'crel cltargr~lIde numero de desenvolver as ri1luezas, o credito hem applicado tem outro 

cl' 'tas as~ociacôcs Ilue em poucos anllos (ermo {llIe a dos r.im, o de m. oralisar o individuo, faze-lo cOllhccel' a força, a 
I es , - ( I ' ' I I ó) --cs de Rocncdalle Jlor exenlp O) com IIIJ? caplla I e ,In 1ll1P?rlancla de sua rep~tação, Ilos seus esror90s, d,e sua pon-
rb~as esterlinas reunil'üo 30,lJOO. A d.os mol~lro~ de. J.ecdc~, tlltl!lIlade de IJalavra,. b nós não temos este lucellllvo para a 
I e formánlo t!()18!fi até 1861 UIIl caplt!,1 mUIto consHlcravel. malOl' parte (as cla~~es. 

i!'~las e outras associações ó que potlel'lão trazel' esperanças JIIICnl'elllOS como se acha o credito em torlo o impcrio. AI-
~' criores áqncllus fluc convem (Iue o n~sso povo tenha, gUlls hancos 110 Rio de Janeiro, lia Bahia, em algumas das 
"u~las estcs bancos JloJlulares, 110 sentlllo dos que estão outra,; clIpifaes; mas em tOllas as demais Ilal'tes tio imporio 

! I iltidos boje na AUcmanha, não_ pO,dclII trazer e5pcranças absolutamente nenhum meio tle crcl!íto, nem como soccorl'o 
af~""CI'adas, pOl'iluC o que (lI:ocurao e firmai' a c~lllfiall~~ nu apoio para o (le~cll"olvilllellto das indll~lI'ias. nem como 
~~ lndividno IIOS ~eus Prolll'lOS esforcos, e capacH!llll?, e inccntivo pllm a mOl'ulisac.l0 dos individuos e das cla%es, 
( ralisa.lo, faze~lo conhecer lJue deve contaI' )lI'lIIclpal- Nas grandes cidades méslllo, até olltle chega e~,;e eretlito? 
mo... "omsi"o 1Il~~mo com ~eu tr:lllillho, com as ~ua" HÓlllcllte <Í$ clas~es mais ele\'ada~, (1') comlllercio em ,.,"r08SO, 
D,e",o" " ".1 - ~ lI economias, com a sua Illorahdaue, e nao COlH os es;o 'ço;; iHlue e comnlCrcio 'Iue púde ter titulo", quo negocia com 
'1lheiu~ e menos com 08 esforços 110 governo. letras c 'Iue Jlt'ide leva·l,ls aos bancos e tlue tem um credito 
t S,10 liio llotaY,eis ~s progress~s ~I?s~e~. ba~cos na ,\lIe: elevado,pc~soalllrincillalmcn~e; m:~s todas as outms classes, 
mallha que cu J<L CiteI no meu ]ll'llllellO (h~~U1"o (I~'l e, t,l\:t I) COlUllllH'CIO de I'etalho, as 1Il!lustrms, 'Iuer dos ~rabalhado
l'levado o seu numero II iill, com um caplt:11 lHllltO c.I~n~l- l'e8, fluer !Ios. chefes de OiIiCIIJa, a p~lllIella agl'lcllltu!'it em 
de,'avel, dentro de poucos anll!IS ; porquo .2\,: q:!C enviara? todos. os I"stnclos 1\110 tem estabelecllllcntos de cre(hto de 

us balancos de 1861 á agencia cmltra! tllllwo ", 200:Wlil;~ leslle,clC nenhuma, 
Sl~ capitar proprlO e 1i,:JOII:OUO,;i emprestado~, total ,Du'-se-Im então com razao que não ha pessoal para !li ri
V,riOo:OÇO~, ou cerca de '20,ooo:OOn$ para t?UOS os glr, C mesmo para servir-se dos m('ios dC$tes ()sta)l(llecim('ll' 
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tós? Seria o ~esmo Ilue .Ilizor Ilue ~iio lemos população, silo a~sociaçoes só Ilecapitaes, porem de pes~oas, pelo que tem 
porque se o cl'o<hto qual mosto entre nos 11:10 Ch!lga sen<1o a a cseolha dos socios, e não IJúdO entrar quem quer. o liúlllelltc 
pouquíssimos, se todo o restante nJo tem meios de credito, aquelles que são reconhecilos homens de 1l1(ll'alidane c tra
senãO ha pessoal para gozar deste Oltll'O crellito, eul;1o n;1O balho. Uma vez adlllittidos tamhem não 1';;10 Pl'ivatlos de 
ttlmos trabalhadores, mio temos illdustl'ias, u;1o temos pOlm- sahir; podem sllhir, no que esl.as associacô~'s alfasliio se das 
lacão. sociedades anOllsmas, de Ilue ninglHlIÍI pôde sahir; mas 

}Ias o facto é que os temos, e que, adoptanllo e:<t('s esta- quem Iluer S1I hir' ~)I'cci8a avi"il\' com tempo. de sorte Ilue ~o 
belecilfi~lltos, ,que poderl1 chega!, n:l0 direi a todas as povoa- li1luidem as obl'igacúes que elle como "olidario pos~a ler con
cõcs do IInperlo, niio estamos all1lla ba~'lallte adlantarlos para Irallido com a sua" entrada na sociedade, Podem mpsmo ser 
j"so podemos começar na cllpital, e scrcm em seguida despedidos quando não guardem as re/[l'íIs de boa conflueta, 
adoptados em muitas das pl'inripaes cidades e povoaçiíes do sem as f(lIae~ a sociedade mio IlÓ!!e manter-so, por i;;so des
ceutro, onde ba alguma intlustl'ia, onde lia algum trabalho, ~os e entrcg:iio-Iues seu dinheiro, ,--

E insistimi ainda neste ponto: que os devemos promover Esses capitaes ils!lim reunidos servem como eu di7.ia paI'a 
como incen~ivo de moralisal;'-io, para ha~ituar o individuo a em[lfestar ao" pl'oJlrins que os f Ofll eCôl'ii o, emprestei!' árjuelles 
contar COIllSlgO mesmo, COIl1 05 seus halJllos de moralidade, que o~ flucirào, que o~ jleç,lo: ~ue rle~t'jcm fazer hase para 
sua pontualidade nos pagamentos I}ara obter credito, e poder a contlllua~iio das suas IIldu~tl'las, Mas eomo ~8sa~ a~~nca
trabalhar, descnvolver seu,; meios, e, senão felicitar 8ua fa- çücs nãO. jlodem rounil' logo qUllr:tidade de capitlles sullíl'un
milia, ao menos trazer-lhe tal ou iJual commodidalle ; e 80- t('~, admlUmll tambem empl'l'stllllOs, ailmiltem dcp()sito~ [t 
bretudo, repito ainda, para tirarmos a tOllo~ os industriaes a largos prazos e assim augmelltão seus capitaes; e o pl'illelpio 
excusa hoje até certo IlOlltO fundada: « Nilo porlemu8 traba- é '11Hl Ilunca nenhuma aBsociacão destas (leve tomar Jlor em
Ihar porque encontramos emhal'aços <lO espirito de associa- pre,.;timo Ilutmtia m~ior no Ilue a rlo seu c<lpital pro!)I'ill, para 
ções, á. formação dc e~tabl'lecimell~o:l, que rOlln,tO 1I0s:,:as que o.s capita~s ~m]lre;;tados lcnh;1o glll'Hutm nOB clIpitaes da 
economias e n~s forne~<iO a credito o~ meios pnra rim' proprm aSSOCtacao. 
algum dosenvolvlIllento aos nossOS trabalho,;, » Ao SOCIO empI'esta-se sem gal'nntia a rrualltia equivalente 

Eis ai/ui a qUG se deslilHt o projeeto, ó súmentc a aras(ill' ú111lella flue rlle tem na a~sorianil0 o um pouco mais du quo 
embaracos. Eu rlil'oi depois f(lmes são esses cmbamros flue isso, conformo a sua pO$in;iO, Quando elle tem urna 11C(I"t:HiI 
procul'O' afast;~l', e peço a V. Ex:, que me mande Ô'" dous entrada, o augmenlo e na pl'llpulWio des:;,; pequena clltmda; 
volumes da lei de 1i'l6U, quallclo tem maiores entradas dá-se o <llIgl11ellto na (>I'o'Jor-

Algumas JJessoas me têm pedillo explicações sohre o pro- f!i!o dessa maiol' entmda, flue é como ullm prova de fl'lIe o 
cesso ou an .. mento desses IJancos, Senhores, estes hancos individuo tem espirito Ile economia e de tmbalho, por isso 
têm certas idéas geraes, Illas nas outras devem ne[lenllel' das que pôde fazer entmdas UllI pouco supm'iol'es, 
circumstancias especiaes do impedo, e dos melhoramentos ",Quando o associmlo (Iuer pOI' ellllwestimo quantia suporiol' 
que a PI'nUca fôr demonstrando, e ó vicio nosso o elllúnrler áquella que tem de capil1l lia a~socia!lfí.o, neste caso 
que a lei deve marcar de,;de logo torlo o andame,nlo que 110' elle I.liio póde obter o empl'estllllO sem ,Iianj!a 011 sem penhor 
vom ter os estabelccimplltos, Ir um dos inconvenientes da lei e a hanga pode-a ,lar algulll dos assocwdos. Ahi é que c"là 
do 22 de agosto de lH6t1 e decreto n. 2, i 11, slIppor que lo- a fOl'!)<1 da associa!,lão: é uma associagilo que elles cuarruio 
da a socierhulc ha de Cab(ll' em UI{l <lutHlro. (IlIe se lhe pl'e- de syslhema coov~l'atiyo,_ catla., uu~ apoia o.0.utI'O, e todos 
para, ter credito fixo, reunil'-se desta ou d<ll(lIella maneIra, s~rv,:m tle garantla e sao soltdal'los da:;; Ihvdas da asso-
nestas ou naquellas conrlicOe~, excluindo todas as as~oci;l- I ClIlg,W, , , 

'CÔ{lS que mio estejeio exaciamento nessas I'egms, o (Iue aliás A soclCdade assim lllarcha com as vantagens quo vão lendo 
podem ser muito mais favoraveís ao desenvolvimento da in ~::t AIl~manha ; ,na Allemanha, qne _ o ,sen,ar/? sabe que não 
dustria do que o são estas marcadai! no deel'eto de 1860. e () {I'uz das novulades, olHJe prevaleçao IIlslltmçoes sem bases 

Senhores, por toda parte os estabelecimentos de cl'edito pra!lcas. . . 
tem tido grandes melhoramentos, A JJI~latel'l'a já aceitou até Entre r~os ? e:X~lI1plo da AI.1emanha se,rve, !lle porquo e:lta
as associacões do reAponsabilidafle limitada, a FJ'allca. está mos, sem IIIstltUlcoes de credllo ou IlrevHlellclU, tendo faluw!o 
tratando ao, nas commanditas, admitti-las llor aceôe;; e a_lei d~ '22 de rIezcmbro de 18M, cujas caixas ecollomicas 
marCllr a(IUellas que precis<lo de .1pprovação (O govõrllo c nao rora? a,rloptadas, e nenuuma se creou nos f{lwtro ann'lS 
aqucllas quo não preC}SfiO de, approvaç.to, isto é. cstá tra- flll~ a Im v~gora, > • ' • 

tanr/o do crear vel'dadell'tl.s socHld<ldes anonymas, sem a[lpro' SUPllOllb~l-se IluU uma ?e cre,lva na Dla~)~ntllla; e lembl'o
vução do governo com capil<l<.lS aliás mais limitados do 'lue 111,) desta Clllarle, porque e uma onde o espmt~ de associação 
para as gmndes associaçôeil propriamente anonymas, se tem 1lI0stl'~do algumas vezes. (:\'~nda a e;lIxa eC~lIomica, 

Mas estas ass6ciações de rlue tl'ato, as principaes lIellas, os ca]lltaes sao emJlI'C,garl~g em 11pollce5,tlo estado, IstO é. () 
as anmittidas na Allemanha, formão-se desta. maneira: reu- thesouro gasta es{e rIJuhelfO das cCOn~mHlg e ga:ila lambem 
ne-se certo numero de individuos ]1111 a forneceI' um capital !1. parte do ,IH'Ollucto do trabalho, Illle e pago ao eôtado como 
'fue é sempre muito limitallo, Na Allemanha admitte-se alô Imposto, Segue-se quo () esl:ulo absorve todas as .sobras, e 
700 e 800 réis do entrada o 100 I'éis por mel. Em n0880 pniz (jue em Jogar de accumlllulall~ls cllgross;~l"(lIn o~ capltacs, per
estas quantias seriiio excessivamente perluenas; al!ui no Rio manecom estes. sem aCCI'CS~1l1l0, e ~ IIldl,lstl'la lhes sente a 
de Janeiro se tem formado socieda(lcs de soccorros mutuos, fall,a, lanto mal~ qUflutO IT.'als ecolloml~os ',orem os inl!ustrio
tl'ndo aliás gran!l~ numer~ de socios, os (J!~a()s entl':to com SOB; ({II:lllta,S .. lllms eCOn?~?I,"~ leval'em, 11 ca~x~ ~conomlra. 
10;)') eu 20$ de JOHl e paga0 1$ por mez. IIS, portanto, uma Se a~, calXdS econ.ollllc.lS ,!Ctu.tes se fOlm,bsem em to.'la5 
hase-10;)') ou '20,}) de entrada c 1,i3 de mensalidade, para que as localllladl!8 do pa.'z (11Ie a5 podem !c!', o resultado sena. o 
essas associações possilo oblcr um capital sulliciente em cSKotalllcnto da ~lator pa,l·tll daa s?bras, eflll.otamenLo tanto 
certo tempo. n!ilHJr quanto 1ll<llS mOl'ah8~das, mais eco~omlcas fossem as 

As ~nt\adas e as mensalidades são feitas des,ta maneira, I caa5~~sl J~orij~?, na. 11\'Op~rçao. dessa, ~1?raII(Jade ,e do, ~lla ~co
mas nao e vedado entrar logo com totla a IJ ullntm flue con- 1l0mld I! 1<10 le, ,!lido o pl odll~,to ile~,,(í;; eCOIH!lllI(lS ,h; Calxas 
stitue o capital com IllIe cada socio devc conCorrer, A;;:;im I eCOllomlcas e fazendo·as sallll' d~ "l~U'; JH'~[H'IOS trabali,lOs, 
tambem se marca uma quantia, pOl' exemplo cntre nós Ile O Ilue vem rm:er c~Las as:,oela.r;0cs '! bm IHIS"O pa!z vem 
1:000,j}, ou 400$, ou ilOO$, ou 600..!5, conrorme as locali- 1omal' o !,ogal' das caixas eCOIlOlllwas fJlI~ as mio 11'1;'0';, ~1lI 
dades, )Iam ~er lIr[uclla que cada nm dos sodos deve preml- 0.u~ros [JUizes vem emelH~aJ' n m:ro (Ia;; ('alxa~ eCOIIOlllwas flue 
cher, e além da (Iunl mio é obl'ilt'1Hlo a confOrrel'. EIlIl(l!aIl!.O tll'ilO das fUllle~, onde ora0 preCISOS, c;;~·cs l!e1luellils eallÍtul's 
o socio nào preenehe e,,~a quantia 400$, ;)00$ Oll (jIHle) pam leva-los a~ de:,pezas do. g'overno. fazendo-os I'oltar, 
confm'me estú obrigarlo, não tem o direito de rc(~c " " afil!~ de flCrt\m empregados I!()s:'as Illesm~s Jfflll!CS Jlilra a~ 
lucros de seus Cílpít,Les) (Iue vão acculllulamlo-stl lIt.é refascl' rerLlllZfll'. 
a ,,"anti;l, nepois de Pl'c,CI!chida a Iluantia. e,omeça '-, Senhores) o Ilohre senador (refiro-IM sempre a elle; !la 
receber os lucros ou os diVidendos r1~ seu capital. tle ler /trio, tem-no de eel'to, e nós lemo,; r:ullvol'sado sobm 

~Ias estus associagõc~) como cu (hsse anteriormente, não csta~ matcrias: Im dQ ler vi~to ((\Ir. fI~ raÍ\;t;; I'rn!li)nlil'rl.~ 
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francezas donde se tirou a imitacão das nossas principifll'iio a 
desanimar depois das ultimas 1I1odificações. Em um dos ns. 
do Jmtrllal des Ecanomistes, publicado ha dous ou t,'es nUl
zes, vem um artigo m08trando 'Iue as caixas ecollomiea!l de 
certo tempo para cá tem perdido numero consiilentvel de 
depositantes e diminuído muito cons~del'avelmellt() seus cap~
taes; e qual arazào? neve haver mUItas I'azões,mas a pl'IIICI
pai é que sendo os capitaes assim retirados da circu!a\t,lO 
para serem empregados em títulos do governo. fazem falta h 
circulacão e por isso deixárão de concorrer. lIa outra razão 
tambem e é a nomeacào de presidentes pelo governo, pre
sidentes que na maioria de casos podem ser hons, ma" flue 
não têm a confiança dos membros da associacão, e que !Jelo 
menos têm um gmnde inconveniente - impedem a educ;tçào 
dessas classes-, educaGão que só pôde-se fazer completa
mente, tendo elIas propl1as a responsabilidade do emprego 
dos seus dinheiros. 

O 8R. T. OTToNI:-Apoiado. 
O 8R. SOUZA FRANCO: - E demais, !Í mesmo preciso lirar 

essa responsabilidade ao govemo, Quando as nomeações do 
governo, quo as ha muito illfelizes, são causa de coml,ro
mettimento de associações e perda de seus dinheiros, se diz: 
« O governo é Ilue tem a culpa. )) Pois escolbei vossos agen
tes? e quando elles estragarem vossos capi Lael!, não tereis Ile 
queixar-vos do governo, porque vós mesmos escolhestes 
agentes incapazes e infieis. 

Mas vejamos cluaes s,10 os embaraços que impedem a crea
ção de associações destas. Creio que o seuado comprelwllde 
tlue é preciso da,' meios de credito ús industl'ias que nilO os 
têm; e tIue no Brasil não ha sellão meios Ile credito na razão 
de I para 1110, porque as diversas industl"ias que os preci~ão 
estarilO satisfeitas na razão de 1 e pdvadas na de !l!l. 

Eu propuz a dispensa do pagameuto do sello, porque ohri
gal' assocwções dessas a pagar o seBo dos seus titulos, de 
seus pal,eis e dos seus capitaes (porque até o pl'opl'io capit aI 
paga se lo), é Itsgotal' somma que fal'ia perecer as assoeia
cõe:;, quando aliás é certo que so florescerem hão de pagar 
âo estado muito mais valiosas sommas do flue essa que o es
tado lhe dispense no pagamento do sello. 

Tambem peço a dispensa do cumprimento do,; ~§ 11 e 13 
do art. 2° da lei. Vejamos (Iuacs são esses paragrapbos (/1'). 

Eu já disse que est,ls sociedades não devem ter ilirectores 
perpetuos, mas tambem já sustentei que o gl'aude principio 
é o do codigo : directores revogaveis á vontade dos associa
dos; quando não servil'em, a associacão queos revogue; mas 
mar~ar a. substituiçãO da ria parte' e certa~ regras que n:l0 
condizem bem com a naturcza dessas sociedades, não acho 
.u01U. O governo na approvacào dos estatutos que veja até 
que ponlo pódc conceder direêcões estaveis ou uão, e IIrlue 
dispensada essa disposiçãO que "O decreto n, 2,711 julga di~
peusavel para certas aSSOClacões e que entre nôs tem sillo 
disp~nsada. para associaç?es dê caracter especial, que podem 
precisar Ulrectores espeClaes, que não devem ser mudados 
todos os annos, 

O § 12 é relativo ás procUl'ações,e eu declaro que não de-
sisto dene; é uma das disposi que me tem agrallado lia 
lei de 22 de agosto a Ilrohib das elei!;)ões [JOr Pl'ocum-
ções, porque sou testemunha de muitos abusos commettido" 
obtendo-se procural,lões e fazendo-se a eleição da maneira 
por que a querião certos directOl es. 

O ~ 13 diz (lendo): " Os directores e supplentes luio 
podel',lo ser reeleitos dentro do 1° anno contado do dia lia 
substituição. )} Este § está tão ligado ao 11° que um e outro 
se complet<io. Desde que eu allmitto a substituicão para 
podenlm,continuar, a substituiçãO ilnmediala pode ser muito 
u@ceSS(ll'la. 

1\']a8 no decreto n, 2,711 lIa divllrsas disposiçõcs a respeito 
das (Iuaes eu ouvi uma objecção que parece á primeira visllt 
fundada, e é : {{ O deCl·(~to é acto do governo, por conSf'
q~encia o governo póde julgar-se autorisado IJara fazel' eS:iil 
dispensa. " 

Ora, este decreto é um tlecreto pl'omulgado em virtude de 
disposiciio de lei; no conselho do esta rio mesmo se tem 
entendido que, quando 110 art, 27 se diz- no que lhes forelll 
applicaveís,- não está a arbítrio do governo faze!' ou mIo 

cstaapplicação, a qual é conforme a natureza. das s,ociedades, 
e porlo-se entender que o governo não está autorlsado para 
dispensar nestas associções, que s.10 bancos, estes to, 2° e 3° 
c,lritulos que tmt;10 e:<pl'essamente dos bancos. E para 
evitar isto foi quo eu Pl'olluZ esta autol'isação ao governo, 
sem necessirladede reformar o dcc,'cto n. 2,711. 

O § 1° do art io diz (leIllJo) : {{ Escriptnra ou escriptll par
ticular donde conste quo os estatutos forilo approvados por 
um numero de SUbSCl'iptores de accões, que representem 
pelo menos metade do capital social. ." 

Como esta associac!io mio é pOl' accões, não ha logo um 
numero de socios quê deva continuar éom um certó numero 
Ile accões; e, pois, a disposição do § 1° não pó de ser applí
cavei,' exigindo que na escriptura das associações se d~clare 
que os estatutos forão aceitos por um numero de aSSOCIados, 

O ~ '2° diz (lenda) : " A rela~(lo dos subscriptores etc,» Esta 
disposiç,lo t~mbem não te!I' apll,licação aos ba~cos popul~res 
pela razão Ja dall<l, e assim o l3 3' sobre o pedido de acçoes. 

§ 6' do art. rio: o eapital social. A assocíallilo não tem 
capit<tl. 

§ l?,.; o numero das acções. A sociedade não ~ell! acções. 
§ 8°: a forma e prazo em quo devem os acclolllstas tornar 

elTcCt'tfa a importancia de suas acções. Tambem não tem 
upplicação. , 

§ 16: expressa mencão dós §§ 11, 12 e 13 do ar!. 2° da leI 
de. 22 de agosto de "1860, que já anteriormente expliquei 
porquo de!em ~er dispensados, . 

Estas d,sposlcões embaracão a creaGão das SOCiedades, e 
como eu dizia ainda bit Jlouéos momentos, este decreto de 19 
de dezembro tem o defeito de marca!' um molde para todas as 
llssociacões, e dabi todas as mudangus que a sciellcia vai 
fazendo" e que a pratica vai allmittíndo, como que não tem 
logar entre nós, porque o I'equerimento de pedido d~ approva
.. ão dos estatutos Im do declarar o Ilumero de SOCIOS, tempo 
que ha de durar a associacão seu capital, etc., e as aS80-
ciacões podem ser de generô que não admitta estas condições. 

ir o vicio das leis casuisticas, e o seu perigo, embllra!;)aI'em 
a approvflq,lo de estabelecimentos uteis. 

Acontec'e dabi que o g-overllo e p!'incipalmente a seccão do 
conselho de estallo não pódem senão dizer: {( O requer'ím>.lnto 
não vem em fórma, porque não declara o numero das acçõe~, 
não declam o numero dos accionistas, não declara as obr)
gaSlões a que se sujeítl10, não declara quando se hão de fazer 
as entradas, etc. Jl Por cOllselluencia não se pôde deferir 
favoravelm, nte o pedil!o de approvação de companhias, que 
selld,1 muito couvenientes não /{uadrão· ao molde talhado de 
alltem:lo II11S leis. 

CI'eio, pois, que tenho dado ao senado todas as explicações 
que erão precisas: vantagem das associações, sua admissão 
em diversos paizes, onde estão hoje em grande voga, neces~ 
sidade de credito entre nós para as classes que não o têm. 

Nós estamos ainda no antigo 'das irmandades {'uli-
s-iosas. No outrQ tempo não se resisava ais do que formar 
Irmandades Ilara ter em algum pensão, e em todas 
08 omcios funebres, 

O SR. DANTAs:-E mais alguma cousa-ser thesoureiro,., 
O SR, SOUZA FRANCo:-Hoje a industria tomou muito des

envolvimento; estas associacões ou confrarias vão um pouco 
desapparecendo, e, todavia,"\"ê-se que nesses mesmos tempos 
havia sua tal ou qual capacidade Jlara formar associacões, 
dirigi-Ias e I,eva-Ias a fim. Hoje a par dessas associaçõ<Ís, as 
sociedades mdustrlaes tratão um pouco das co usas deste 
mundo, e o governo que deve tel' muito interesse no aper
feiçoamento moral, subretudo das classes inferiores, deve 
procurar que ellas tenbl10 este incentivo de moralidade j que, 
formadas esta!! associacões, os individuos comprehendão que 
lhes é conveniente ter êredito, e pontualidade. 

Senhores, credito houve sempre no nosso paiz em muito 
graude extensão, mas de uma maneira muito irregular: cre" 
dito sem titulos. Se fosse possivel acostumai' todas as nossas 
indusLrias aus titulos escl'iptos á certeza do pagamento 
em .lla. era um gande passo; isto teode a moralisar muito 
o individuo, e tende a faze-lo recouilcccr a vantagem da pon
tualidade em suas promessas; tende a melhorar muito as 
industrías do paiz; e o credito é um dos elem-;Jntos desta Te-
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forma que eu peço ao senado que contribua plU'a que possa 
cbéga~ ás classes que não o tem tido até agora c Ilue pre
cisãO muito, havendo sómente credito a favor das classes 
sU(!!ll'Íores, e nUo das intlustrias media e minima, 

J!;m outra occasião, se houvel' o\)jec~ões, direi mais alguma 
cousa, 

Ficqu adiada a discussão, 
Achando-se na sala immediata o SI', ministro da marinlm, 

- [l)rI1O sorteados pura a deputllcãO quo o devia receber, o~ 
Sra, Pompeo" Silveit'a da Motta" e marqu~z de Abraotes ; e 
sepdo introdUZido no salão com as formalHlades do estylo. 
fAAlO\l assen to á. mesa, 

2" PARTE. 

FIX,\Ç:tO DA }'OIlI,:1 NAVAL. 

, fl'o$!lguiu a discussão, que ficúra adiada. do art. 1° e seus 
patl1{!'raphos da pl'?(losta, do potlcr execut,i.!o fixando a força 
giva! para o anuo IillanCCll'O uel!;6i-18ba. 

O Sr • .Jobim 1-Sr. presidente, V, Ex. em uma das 
s!I$Si'íos passadas permittiu ({ue o nosso collega, senador pela 
provincia de Mato Grosso, dissesse alguma cousa sobre os 
navios encoul'Ucados, e depois Ilennittiu tambem a outro no
pre senador lléla provincia das Alagõas flue l'espolldes~e 
âquelle que fallou em primeiro logal' sobre a mesma matoria, 
Eu agora, fiado nestes precedentes, peco pel'missll0 a V. Ex, 
para lambem dizer alguma cousa sobrê igual assum{lto, pro
met~endo eer o mais resumido possivel. 

O 60, PlIESIDENTE :-Som duvida nenhuma, mas com uma 
declaraeiTo da. m nha parte, isto é, que ao nobl'e senador que 
lallou sôbre navios encoul'açados e outros objectos (lue erão 
mais proprios do orçamento do ministel'io da marinha do (I ue 
díJ, lei de fixacão !:lo fOI'cos, eu constantemente fiz observa
Mos; não hôuve annuencia da minha parte, houve uma 
série de observacões, sem embargo das quaes o nobre &ellll
d!!l' a quem V, Ex, se refel'e contmuou a discutir mais o 01'
çb..mento do ministerio da marinha, torno a repelir, do ({ue a 
{~ de ~xação de Cor~as, Foi por isso 'lue no fim do discurso, 
~l o I!-~tlgo 77 do regImento, 

08,11. JOBL'tl: - Parece-me, SI', presidente, que devia ha
ver alguma. tolerancia a este respeito, em altenção a flue 
mIo temos este anno, ao menos nesta sessão, de tratar mais 
do orcamento. 

Principiarei por ler dous períodos do relatorio que o SI', 
Delamare ex-ministro da mal'inba apresentou no anno de 18t;3. 
S. Ex. tl'atando uhi da corveta encouracada c das duas ca

.,·pboul>lras que oncommendou para Inglaterra na impotllllcia 
de 81/);1)'à6$66.6. di~ o seguinte (lendo): ({ Segundo \) ueu 
pa.r$Cer (dó capitão,tenente Level) devem taes navIos ser 

, feUo6:'int. eir~mente d~ (errQ) system~ q!L~ rep,uto preferível, 
por Balar hOJ(J proScNpto, como prejudICial a consenacão e 

. duraç.ão dos navios, o emprego bimultaneo do ferro· e da 
madeira. J) Note-se que trata-se de navios encouracados. 
Diz mais o Sr, Delamare o se~uinte: • 

({ A corveta ellcommendada e delineada pam montaI' 8 lIe-
c. eftíl abrigadas em uma cup?la fixa, segu,ndo o systema de 
,~~fr8. Tumer e Reed, mod~/lcado pelo cap~tào-ten(mte Levei 
e(theorieamente já sabe) tem de I·.eceher umacouraça dei 112 
<~pollegadas, assentada sobre enclmllento de madeira ele eSJlcs
"'81Ira de 9 pollegadas, (Iue Se estenderá pOI' torlo o costado 

desde a altura do convez até 3 pés abaixo da linha t!'agua, J) 

Descreve depois as dimensões tanto da corveta como das 
duas canhonGÍras 'Iue, segundo (Iiz, serilo montadas (101' ca
nhões de culatra fixa,segundo o systema de WihvOl'th de \10-
çoscalibt'e raiado. Em primeiro logal' não eomprehend~ bem o 
modo de dizer de S. J~x. ; não compl'ehendo se esse ellCOU
raçamento ou se a madeira (Iue ulle diz se collocal';'t contra 
~ Sua opinião, é sÍ)mente na torre ou em todo o ml~io : da 
hnguagelll não se deduz claramente qual il o sentido em ({ue 
se deve tomar esle periodo; abstenho-me de mais observlt. 
çõcs sobre etle, e limito-me a dizer que,com a leitura a I{UO 
vou proceder, nós não poderemos deixar de reconheceI' alie, 
~ss!dade do mel~or , estudm' a materia, .nem podemos pres
emdlr das experrenclas (Iue se vão contllluamcnte fazendo 
nos paizes multo mais adiantados em tudo tio que nós, o quo 

8,10 os mais intercssado;; sobre esta mesma materia. PJJ'eco
me tambem Ilue não estamos nas circumslancias de porler !le 
maneira alguma comlletir com estes ensaios para querer de 
Ilualquer sorte modificar os seus resultados, ou fazer c/JUsas 
novas. Demais, conforlllo-me inteiramente com o Ifue !)'flui 
disse o nobre setlUllol' POI' nJato-GI'osso, flue Cl'ól completa
mente escusado que nos mettessemos nestas desrezas; Ill.JS Ó 
sina nossa andarmos sempre a procurar imitar em tuúo as 
llacões grandes, en)bora com pequenos e I'idiculos arreme
úos. Eu quizera que a este respeito assim como a outros 
muitos, nós retl'Qg[adassemos para depois mentol' progredir
mos; lembl'o:níe õeuln~o acontecido entre el-rei () 
JoãO V e um fidalgo que veiu ae Paris, onde tinha servido 
como embaixador de Portugal. 

Chegando esse firlalgo a Lisboa. segundo reCere D. Luiz ria 
Cunha no seu testllmento politíco, apresentou-se a el rei e 
olfcl'eceu-lhe como prescnte um chapéo CI'unccz muito bonilo. 
Perguntou-lhe o rei :-Quanto custou este chapéo? - Tan
tos fmncos, respondcu o fidalgo, - Então replicou-lhe 
el-rei :- Guarda o teu chapéo, meu amigo; com e~se di
nheiro eu compro quatro dos da nossa telTa, fabricados cá 
mesmo, e !lue me servem muito mais a meu commodo. l) Eu 
![uizera que assim procedessemos em muitas cousas. pOf1lue 
alluillo que nós sUllpomos sel'em progressos. muitas vezes não 
)Ial'são de verdadel/'as retrogradações, e estou p!'rsuarlido de 
(Iue este pl'ogresso que se quiz agora intro,luzir entre nós, 
(espendendo-se perto rle 900:000$,. ou talvez mais com os 
transportes, embora com muito boas intencões, foi uma 
grancle retogmdaçã.o nos no~sos meios financeiros, ~orque 
não estamos em cll'cumstanclas tão pros)leras como ISSO. e 
emhora o dinheiro tenha sirlo daelo eS)lontaneamente I)elos 
que concorrerão para a subscripção nacional, cluantos sacri
lieios uão custou eHa '? Não estamos em circumstancias de 
C"ler expericncias destas, e de adoptar co usas flue não estão 
ainda nssentadas definitivamente. 

Vou dllr fi V. Ex a pl'ova de que as cousas a este respeito 
est,10 muito longe de estnrem assentadas. Como muito bem 
disse o nobl'C senador (101' Mato-Grosso, fi ultima plllavl'a rllt 
sciencia está ainda milito longe de ser 1)I'onunClada Bollr" 
navios encouraeados. V, Ex. lia de pCl'lnittir-me que a)ll")
sente aqui o exlmcto de um jornal inglcz I'Ccebido pelo ultimo 
paquete, é o Saturdy lIeview de 5 de marco proximo pas
sado, Neste jOl'llal se expõe o resultado da última discussão 
sobre o ol'camento da mal'Ínba nll inglaten'a, não estou certo 
se na camâra dos lords ou na dos communs, mas é o resul
tado desta discussão, são as conclusões que tirou o escl'Íptor 
da discussão que hOUVJ na camara, creio que dos communs, 
Eis a1lui o que diz esse eacl'i\ltor em relação aos navios ell' 
couraçados. (Lê). 

Já se vê que as experiencias ultimamente feitas derão em 
resultado Ilue esses navios encouracados não resistem ás balas 
feitas de aco e atiradas com pecas ile cano liso e de um modo 
({lle nlIo sei detel'lniual' e que é'talvez ainda um segredo; e 
:tIJui está um livro tambem deste anno (mostrando) em que se 
vê o resultado dessas experiencias, e o modo como as chapas 
são completamente furadas; mas quando as balas são atira
das por pecas lisas e não por pecas raiadas de Armstrong, as 
outras, pOI:que neste caso o etreito ó muito m~nor, e eom as 
taes balas dcaco, feitas com a rorma que aqui está desenhada. 
Neste livro vê:se não só a fôrma dessas balas mas tambem, 
como ficão depois de darlo o tiro, e como !lcão as chapas do 
feITO depois de atravessadas pOl' eHas, 

Portanto, creio flue muita razão tinha o nobre senador \lor 
IUatt?-Grosso qualldo aqui disse, qu~ não estava. ainda pro
nuncwda a ulltma palavra da SClClICJa sobre esta mvenção, e 
que nós, embora com as melhorf'S intencões, eomo reconheco 
que houve da parte do nobre ex-ministro da mal'Ínha. deve
mos ser muito l'eservados cluando so tmta de novidades, e 
tanto mais (IUanto dos objectos que encommendamos e que 
são ele grande custo não tiOS póde vir beneficio algum; e qual 
será elle'l I/UO utilidade póde resultar-nos dessa ullica corve
ta e duas canhoneil'Os, navios que serão furados facilmente 
e creio que mais ele pressa, do que os de madei,'a, como aca
ho de mostrar? Não se vô que esses encoracados tornão-se 
peiores, quando se diminue a espessUI'a da chapa de ferro a 
custa do costado de madeira? ' 



SI', prcsiucnle, nfto fiOU l!I'OliB~iollal, não irei adiante, eu r al'h~ll'io a limitação do numero que Jlal'ec~1' necessario, To
só Jluiz fazer estas pcquclla& o!lscl'vaçücs e a ellas me limito, I uavla" tenrlo as c,amaras aUll)llado, e segUluo constantemente 

• "".' t J a pratica conll',U'Hl, .... 
O !iir. l~err4'u'n n-eunal: - uI', presluoll e, as o 15cr, . 

Vílço)C:; que V, Ex, dirigio ,w nobre t:cnarlor pela pl'ovincia de O SU, VISCONDE UE hARORAIlY;- Cnllstantemente não, 
Govaz, quando elJcetou a la diseus5!lo deste (ll'ojcclo. l'azcll- O SII, [llml\mnA PI~N"A:- Não duvido que tenha havido. 
do-lhe ver flue devia limitar-se As matcrias Pl'olll'ias da I'ellar- í~lgullla cxeepcão de CJue Hão me recon!o neste moment() 
tiÇ110 da marinha, uemovel'ão-Ille do int~ito que linha de mas sentlo C(:I'tO que a regra estabelecida [lor quasi toda; 
{lechr a palavra pam fazor algumas consHle],<l;:üe~ sohre a 15 leis anteriores é a mesma quo se obsel'va no projecto 
nossa polltic1L, quer illtem1L, quel' externa, aSSlIlllpto ue (flHI rlue a"oril discutimos, e não pO'!cndo cu ter a presulIlpç,lo de 
pOl'lIlnitos ,dias nuo se tcm tratado n~ senado, e ,(I~e, ;. Ill,CU111cr prevalecei', a n~inha opmi.i.o em cOlltral'Í~ á intelli~en?ia 
ver, não pode, ser actuulmcnte pretcndo 8úm prcJulzo dos 111' 'ltle o (lo rio I' Icglslatlvo tem asslln darlo ao artigo constltuclO
tm'esses pubhcos, lIal limito-me a manifestai' os escrupulos e uuvidas que me 
,Ess~s considel'açües poderião ter tido cabimento quando se occ~lI'relll sobre este ponto, , 

dlSCllltU a resollll:ào qlle manrla obscl'vU\' a actual 101 do ol'm Quanto á retlacciio 110 art, I" fal'OI tombem alguns reparos. 
mento no exercicio Ile 186í--186ü, mas então ahstivc.-l'lIe Diz esse artigo (tendo): ;( A furça naval para o allUO finan-
tambem de faze-Jus, [lorque, ultendemlo ao empenho que mo:!- ceiro 110 1861-1865 cOllstará: 1", dos otnciaes da armada 
tJ'ava o nobre ministro da fazellrla 'llll ohter c,iSa lllecJítla como c das Ilemais classes Ifue for prcci"o emhm'cur, conforme Ui 
indispensavel ,1 murcha da arlministmr;iio, o reconhecell(lo '1110 lolacliosl!os navios e estado-maior das divisões navaçs; 2°, 
o seu desejo em com o[eito justificado pela estreiteza de em círclllllslunCÍas ol'llillarias rle 3.000 pracas do marillhagem 
temllo, visto que o novo ali no financeiro approxima-so, e só e do prol dos corpos da Illilrinha emha,l'caulls em Ilavios ar
TeRta o o'paço nece;1sal'Ío pam que o tbesouro faça chegai' ás marlos e transpurlcs, e do 5,000 CIII cil'culllstancias extmo:
pl'ovincias mais remo las as 01'llen8 de distl'ilwiçiiO dus cl'efli- Jinarias; 3°, do corpo de impCI'iacs marinheil'us, das com' 
to~, não quiz em tnes circulllslancins coneOI'l"!!r de maneira INllhias de aprendizes marinheirus, cl'eallas pelas leis llllto
alg~mu para que, se rel,!I'daS8~ a pil~sag-elll d[~rl.uelle Jlr\ljeCl(~. riures, ~Io ~Iatalhão Ilu,,:al e uo cor]!? de imperiaes ~larinheil'08 

Se então não ~z cOllsJ(lcl'a~ocs sohro a 1J01!tJca, SI', presl- da pruvlllcl:t de Mato-Grosso; contmuando a autol'lt!alJão para 
dente, pelos mollvos IluO acabo de expol', hOJ\\ l'eeollIJeço que eleni-Ios ao ~ell Ciliado cOlllpleto,» 
cHas ócriiio muito menos bem cabidas, vi5to ([ue a 2' disC1l5- Ora, tendo o artigo (lOI' objecto fixar sómellte a rOI'~a naval 
silo é d" al'ligo por al'ligo, e deve VCl'sal' Iluasi exclusivamente acti1;a, Í:ito é. U que uevc achar-se cmbarcatla, e cletcrllli
sobre a matel'ia tI.e cada um !lelles, lIal1rlo Ilue ello se componha dos omciaes da a;'matla e da~ 

Creio, todavia, I(UO ser-me-Im permÍltida lICóle momento demais classe;:; I(ue for pl'eciso embarcar, e de 3,000 até 
ulllH.si,IllI,IPS de~lal'aç~o, ist? ,ú, (Iue, se a naturr7:a do dc!~ate Li.()OOI!rnl;Us quer de lIlarif~lmgcm, Iluel' d~ pret dos corpos 
admllllsse consJ(loraçflo~ polll!cas eu as COIJICl;Hl'lrt por ,"zel' de lIIill'lIIha, nal'cce-llIClllanlflJ,lamenle dcfCltuosa U redaccilo 
IIHe mui viva sel'Ía a minha salisfaçiio. se ]lO!' lodos us ilelos IllIando pela ;1i~posiC:;1o 110 S 3° eOlUflrehende naquella fixaçl10 
,je cada um dos flIcmul'os 110 gabinete de 'li) de janeiro portes- a totalidade desse~ mesmos corpos, Isto é, não só as suas pm
se dar-lhes 10uvoI'es tão ~il~ceros e cOllscioncilhlHS como o" ça,; jil contempladas !lO § 2", lUilS tambem as !'estanles que, 
tlue agora dou ao nobre mllllstro da fazenda pela franqueza lIão tendo de emharcar, não pOllem ser couslueradas cumo 
~ lealdade com que manifestou lia outra camara a olJiniiiO do parte ua forGa actíca, 
governo a I'espeito de quaesrlucr I'eformas 11~1 co~~ti!uiç;,~, Obseno (~ue diversas leis 1Intel'Íorcs forão redi"idas por 
f,a~endo-I,h~ cOllhecer !fue pam leva-Ias a ~~r~;to na~ deVerJ:l mllncim (Iue in,:icava IlHli,; claramente a força activl~ que i'0 
ell.1 CO,IllaJ do mod!J ,alg~m COJII a cooPeJ,l(.!,IO, nem com o lixl"a, e não sei ~!1Uc mulivo tem-se alterado essa rerlaccão, 
aS~~IlIIl~1!'nto do n!lllIstel'l~ nctual. , , assim como du\'ido (Ta comenicllcia de deixar-se inte-ira-
/,;onsH!ora~,~o, ,S,I' , pr~~l(lc~lte,..a ..n~l e l'ehKlO,sa ohsern:r,l mente li di,;cri~iiO do go,e' no, como tem estado, e continuará 
tl<~ da cHn,lltlllr:,:1~ co no ,I pllllLlll<11 ncceshld,ule do 1l0~~O a estar em virtu(l'l desta nova lei. lmlo quanto cOllcerne ao 
[!,:Il,Z,'. como ~colI,~flçao IIe que ~epolHle ~1?';Ulllta1l1ellle o ~:" uumero, llualiuaíle, capacid,ule e força, dos n?vios que devITo 
l;lIC4 gc e, prO'-IJellllafle, e entendendo pOl tal:lo flue na~ PI, c- ser aJ'marlo!! no decurso de cada aUllo hll1lnCell'O, 
~e.lI.I;~ clrel~m~,taIlCtaS deve ser cs~~ ,o ~~jeClO d~ ,1:!,~l\le,lro Já se Ob8CrV\1U 1I~~ta mcsma, discussiíO (Iue um decreto ex pc
,~lll~O d~ plO~Jam!lJa de tOI,lo,~o ~1t~!"tCIIO l(lIe r::~eJ.c !UM-- !ltdo ~m 26 de janClro deIS;,!) p'l~ hotH'3d? ~r, barão de 
~.hl.l! de ,lCCOldo ,~om 'l: ,O!JlIlI.1O n~clo~I~I: e lIlelU,<'1 ? seu l\luritl~a, com o fim de, regular ~sla Im/lol'lanltsslllHi parte tia 
üJlIIIll, eu 11;10 IlOS~O dCHxa,1 ~? aplovel!..1I a OpjlOI tUIlHlaole aumillHtraeá) da mannha calllu em desuso. s)m que acto 
~IUc" ~e ~ue oITcrec~, JH1~'a s:gn.'ltci1ry~I' o&~,~~ bmvcs Jl:~Ia:I'as algum posterior o revoga,ss~, e posto (Jl~e gCl'àlme,nl1l se el!
ao honl arlo SI', nllm~ll? !l.l f.lzenda .i sall~fação quo call~ou- temIa quc as sua" rli~poslcões ml0 poden:io ser hOJe obsel'va
me arlUtlle seu IH'ocelhmento, das sem gravissimos inclIilveniclItes, Íl vista das mudanças e 

P~ssalldo á dbcu~Sãu do ar!. 10 da propo~la, c()l1le~arei 1101' ''llCl:f~i~;oamelll?s ,que se tem introduzid_o na arte da. gucrJ'a 
mamfcstar uma dUVida. que semlH'e tive, e alllrla mIo de~vnllc l1lill'lllma, e IJI'lIlclpahncnte na COlIstl'uccaO naval, pare~e-mo 
ceu-se,sobre o morto como tem-~e cntcnili,/o o artigo em Illle a nfio ser isso razão para Ilue se deixe de reforma-lo, ou de 
constit,uigi1O delermiuallue o (JodeJ'legislativo fixe annualm~nle suh:;tilui-~u por algum outro !n:lis adap~ado ás nossas cir
sobre IIlrormal;ITO do go\'ern-o as forças ,Ie mal' e terra Ol'cllllil' f.UlllslallCIllS e neces,,!dade::l. I~m quanto Isto s!1 não fi~er, em 
rias e exll'aol'dinal'Ías, Parecia-me Ilne por lei alllJUll ~e devCl'ia 'Iuanto se 11 o o:'gamzar flOI' Ilual(luer manell'u um quadro 
fixlll' ~ÓIl1(lnte a rorca ordinaria semllre 'Tue as cirnllllstancias dos navios (I"e devem compôr 11 armada, continuaremoil a 
do paiz f05~elll ordflIaJ'ia~, e a força extl'aol'di~laria se aS cíl'- ?h~el'YaJ' ,UI!líIlo m(l~~o Ilue até agora tem acolltecid,o, isto 
eum8lancius fossem extmOl'dinal'ias na occaslão da fixaciío, e, haver (,oJe um mllllstl'O clue entenda CJue a nossa pnncl!l1I! 
'lU ;;0 houvesse fWlflamento rara prever-se IluO vil'iJo a "Íl-Ió necessidade, cOllsi"te na ~ctJllisi~:<lO de eln,bill'CaçÕes propl'Ías 
110 a!lno da lei, Plll'llUO \lá.o cOlIlpl'ehelldo como 80 po~sa em 113m o serviço e lia vegaçao, f1uvlIIl, a1l!i1n!m outro q!le ,entenda 
drclllllstallcias onlillarias, isto é, em estado ue perfeita paz 'Iue devemos fazer os maIOres sacnficlOs peculllíu'lOS para 
interna c exlel'lla, prever a extcnsão, a inlellsitlauc e {J aI obter corvetas e fl'agatas encournçadas do custo de 700:000.$, 
cance de qunlquel' perturbação ou luta !fue baja dH sO~l'eyil', 800,:{)OO.~} ou 1,000:000;."); ou~ro, finalmcnh, Ilue julgue cou
para lixar-se (\ forca COI'l'cspollflcntc a toda,; as lIceesslllilde~ velllcllto fazOI' grande reuucçao em nossa,; actuaes forças na
provenientes dr.5s,( emcrgellcia imprevista, sontlo lI1i~-I~ certo vaes, aJlIJlicülldo-se a estrada,; e outros melhor~melltos inle~
que!io 110 iut,el'vallo das ~()SSÕ~8 oc~orresse a ,1I()ce~Sldade de n~s uma b&~ parte da !!Olllmil que se clesJlende to~n a ,re[lUl'tl
~lISl(Jlltar a IIldepemlencla e IIItegndade do lI11peno, Oll de çao da manilha; () que em resultado de torlas ehtas IIlcerte
,Icfenue-Io de inimigo:! iuternos ou externos, uenhum emba· zas, de loua esta falia de regra e de systema, só nos venha a 
raco ou pl'l'jllizo resultaria da falta de fixaciío ue forcas caber o desgosto de ver escoar-se fIo thcsoul'O sommas enor
exir~orfIíIl(LI'ias, visto que /leIa pl'opl'ia constíluiç~o est?1 o mes, que pO,del'ião 8')(' realmente applicallas á satisfação I!a 
governo illltorisado plll'a em taes casos challlar as 1ll'lnas outru,s necessl~ad()g llI'gentes, ,sem clue, entretant!>, o pmz 
t(lrto~ os brasileiros, dependendo sórnenle do seu IH'udente adqUIra. os meIOS de que preCllla para touo o serviço que se 
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deve fazer nas costas e no~ rios do imperio, e para sua ne
fesa no caso de c(ualquer aggressão. 

Sobre a flotilha de lUato Grosso, de que se tem aqui falla
do, julgo tambem con~eniente fazer algu.mas obse~·vaºües. Eu 
creio que C]llatl:O ~JU ClfICO pequenos navlO~, estacwnildos nilS 
lIguas .da ]lrovlllcHl, quel'. sej,Lo ue madeira, quer. ue ferro, 
ba,laraõ ]lam todo o serViço a que ]loel.em se~' cJl'stllIacJos em 
tempo de ]lilZ, uma vez que haja o !nalOl'. clIIdado e zelo .na 
6tH' conservação, e que não sejl10 ulstrallldos !Iesse serviço 
p1tr.l qualquer outro de interesse partIcular. Se, porl'm, as 
jH)ssas relacões com os vizinhos se perturbasscm a ponto de 
(orllar· se iiHlispensavel o recurso ás armas, o que todavia 
não p'revejo, nem receio present~mente, tam.bem me pare.ce 
wamfesto que, II<LO podendo navIOS da capacluade dos eXls
tflllles na provincia uesemperrbar cabal~lente a sua nobre 
missilo em tal emergencia, seria necessarJO clue o valol' e en
tl1usiasmo uos homens sU(Jprisse em grande parte a insuffi
Iliencia uo ma teria I. 
; 'Ora, I?<lra conservai' sempre em bom ~~ta,lo os navios scrá 
Ií\lcessarto reparar, Jlor pequenas que sepo, todas as avarIas 
~,det~rioração que fOl'em solfrendo pelo uso, ante.s que se 
allgmentem a ponto de toma los em breve tempo Hlcapazes 
~jl (Jualquel' serviçfl, como tem por vezes acontecido; e para 
que uma grande parte desses concertos lIão te!lha de fa~er-se 
com muito maior demora e despeza nas omcmas do RIO. de 
Janeiro, nas de .Montevirléo, u;,s de Buenos-Ayres, ou alllda 
nas da Assumpcão do PaI'aO'lI<ty, que, scgunJo mc consta, 
s110 muito melbores do que

D 
as clue. temos presentemente. em 

MatocGrosso, será tambem neceS,llrlO ~[UC, o govern? applHlue 
mui ,s~l'Ía attencão ao arsénal da provmclU, não so para re
solvei' 'a questão, ainda pendente., ~l respeito da escolha do 
local 001 que deverá ficar defhlltlVllmente collocado, mas 
tamhem para provê-lo de pessoal (J material correspondentes 
nos trabalhos que houver de emprebendcr, de sorte que não 
se repitào casos íguaes ao do vapor l'anmú C(ue, dcpois de 
se lho haver f CitO um importante e dispendioso fabrico, con
Unuou a ficar funueado desde 186 I óe nã.o me engano, no 
porto d~ capital, onde I;resumo que ainda hoje se aC!la, s~m 
serventia ali;uma, e exposto a nova e constante d~tenOl'aça~, 
P?r não ter sido possivel, como so sup(lllnl~a, fnhncar ni.l Ofll
ellla do mesmo aI'serIaI uma peca da macllln<l para servil' em 
Jogar de outra que se C(uebl'ou: . 

Eu desejava, Sr. presidente, fazer agora uma clrcllmstll1~
ciaJaexposiçãO do estauo e necessidades dal[uelle estabelecI
mento, segundo o que I,mle observai' e saber em'lu'lIlto achel
me na provincia, lUas podendo V. I~x. entende!, lJu~ nã0 é isso 
proprio do presente debate, Iilllltar-rne.-h.el a ulzer C(u~tnto 
basto para chamai' a attenc,lO do nobre mllllstro da mannha 
sobre ,aquillo que me pareée mais importante e urgente. 

~abindo d~qui para ~~nto-Grosso. em no~e~lbr~ de 1861,e.u 
sabia pela ICltura do ullimo relatono do mllllsteno da man
nha, allresentado ás camaras quo por falta de dados cOlllple
tos n110 se tinba podido cont;'atar a COllsll:ucção dos edificios 
(Iue devel'iélo servil' para as diversas ofliclllas do nrscnal da 
provincia, 

l)elo relatorio de 1862 constou-me que o ministro ela repnr
tiCãO, estando sciente de que se prose~uia na edificação elas 
oliicinas, orcada na som ma total de 22B:01i:.l,6H1)o, p!ltendia 
quo seria 1I1ister consignar-lhe annualmenle fund.os na ])."0-
porção da sua marcha que, provavelmente, tona de (da
tar-se . 
. Te.ndo, entretanto, procurado informar-me d~ vli~no que se 

segUIa naquellas obras,edos meios de quese p.odIa chgp~I' para 
satisfaçüo elas des(lezas, vim a saber que o IIlspcetor Ia con
tinuando com assentimenlo do ministerio as constrncl;ões que 
acbou em projecto ou já cOlllecadas, sem cJue, todavia, hou
vesse plano approvado, nem crédito algulll coneedido com as 
formalidades e condições que a. lei exigc\ })agando-se, e~tre
tanto, as despezas pelo crechto concedll o a tbesonral'la c!e 
fazenda para a verba- nlaterial da armalla-, no (Jue haVia 
manifesta irregularidade, sendo de natureza mui di ver,:a os 
objectos de despeza que podem ser comprehendidos ne~ta 
verba. 

A isto accrescia o achar-se ainda pendente de decisão do 
governo a questão que mais póde interessar a existencia, c 
futuro desenvolvimento do ar:>Ollal, ioto é, a escolha de local 

proprio para seu llssento, entendendo as pessoas mais competen
tes (lUO puue Cluvil', CIlIC de nenhum moelo eleve elle seI' con
sel'vallo no porto ua ciciado de Cnyab:í onde, em certas 
estações do anno, 11.10 podem cbegar navios ue :.I pés de calado. 

1~11l tae~ circumstancias julguei de meu rigoroso dever 
manual' suspender as obras em construcção, autorisando 
sómente o aea ' tia parte que fosse indispensavel pam 
prevenir a elriorac.lo o que já estivesse feito, e de tudo 
dei conta ao mllllS el'lo da marinha em orlicio n, 38 de 13 de 
agosto de 1862, do qual, pOl' meio de nm requerimento 
~lpprovado pelo senado, já pedi nma copia authenLIca, com a 
Inlenção de fazer della o conveniente uso, ne.ta, ou em algu
ma outra occasiüo Oppol'tuna, tratando de diversas questões 
concernentes não só ao arsenal mas a oulros ramos do sel'
vi~o ua rcpm·tiç'io de marinha ~aquclla provincia. 
~'Essa copia mio foi ainda remettida ao senallo, nem eu es.
tranho a demora, por ser cle poucos dias. mas o meu principal 
intento o despjo ficará satisfeito se o nolll'e ministro procul'<lI' 
VCl' o original, o elltcnuer CIUC nas informacões pOl' mim 
dadas póue haver alguma utilidade para o s"crviço publico. 

Posto que uuranle a minha estada na presidencia eu não 
recebesse resposta alguma {u{uelle omcio, esto;} hoje scienta 
uas opiniões e vistas UO llobre ex-ministro da marinha do 
gabinete de 30 ue maio a respeito UO arsClwl, por alguns 
trechos dos seus relatorios de 18G3 e 18G4, clue julgo con
veniente Im' perante P sllnaclo para milis completo esclareci
mento da clues!ilO de !]Ul! estou tratando. 

Diz o re atorio de 186a (lendo): « A' falta do credito deli
herou a presidencia su~pender a edincacão das caSilS qlie, 
segundo o plano adoptado, têm de servi'i· para as oflicina5 ; 
ficando entretanto feito, apenas com falta da cimalha, em 
continuaçii.o da ferrm'Íl concluida. em1861, um grande predio 
que se diVide por paredes elevadas até a altura dos fl'ecbaes 
em tres secçües, e fÓl'ma com a mesma ferraria um só edificio 
de 2:12 palmos de frente, lii de fundo, e 23 de pé direito. 
" ((. Conto dar ~ro,;el5uimenlo ás ohra,; elJcetad~s e que, como 
Ja dl~se, a presldencHl Ilwndou suspender, abl'lndo para esse 
elfeito o necessario credito por conta do futuro exercicio. 

({ A mudanca deste arsenal para localidade mais pl'oxima da 
e~taçüo nllvar, e escoimada dos defeito:> que so fazem sentir 
em Cuyabá, é providenci:J. que sohremaneim interessa ao 
futuro dac(!Jelle estabelecimento, ele que intento occupar-me, 
depois de colligidos os dados pl'llLieos e estudos, em que 
deve assentlll' flUal!) uer solUÇ110 definitiva. » 

Diz o relatorio de 18tH (colltillúalldo a lê,'] : 
cc i11'scnal de Mato-Grosso. -Continúa este arsenal a lutar 

com as (Iimculdade$ resultantes da limitacão do seu pessoal, 
que mal póde satisfazer aos trabalhos mais"urgentes. Acha-se 
em anclamento a obra do euificio ele~tinado ás ollicinas e que, 
á falta de credito estava suspensa. 1,'0 i lancauo ao rio, no 
dia 9 de março, o vapor Cuyaúú, cuja constnicção ali come
çára em feyel'eiro de lHli1, e de clue apenas restão por con
cluir os ;tlTalljos e installacües intel'llas. 

« AI~m dos trabalhos reli.ltivos a esse navio,occupnrão-S~?S 
operal'los dacluclle arsenal, cm reparaeücs c concertos eXII;\I
uos pelos vasos da eiquaclrilhn., entrcl os quaes foi de maior 
illl[lortancia o fabrico mdieal do vapor CO"u1Jlúá que, em 
consequencia da haixil do rio, teve de ser realisado a mais 
ue 'li Icguas do porto da capital, sendo, lhe desta remettitlos 
com grande [lerda de tempo e auglllento de desl'eza, o mate
rial e opera rios pfecitios. 

cc Este facto é uma consequencia natuml da inconveniente 
posição em que se acha colloeado o arsenal de ~lato-Gl'osso, 
cuja remoçl1o para localidade mais asuda e isenta dos defeitos 
que ali se fazelll sentir, é hoje geralmente reclamada tlOr 
quantos se têlll dado ao c:itudo dessa c[uesti10. 

{( Se a neees:lidac1e ela r('mocão é por todos reconhecida na 
clei«;il0 do si.tio./Hlra fundil~ão" ele novo arsllIwl mio se dá a 
llleSnla unanllllll ade. 

{( Entre todus os locacs indicados, como reunindo a maior 
somlll<t de condieürs esscnciaes a lIIU e:itahelecimento de~sa 
natureza, não vlicillo em fiar prefercncia ao comprehendido 
entre o lado escluerdo da villa de COl'llmbá e a bahia de Ta
mengos. Collocado ali ficar{l o arsenal em um dos bons anco
radouros da provincia, accessivcl em todas as épocas do anno 
aos navios clue navegão aquellas aguas, proxlIllO do centr 
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da estação naval e da villa ~e Corumbá, cuja população c augmcnto da somma, já consideJ'avel, em que têm siGO or-
recursos tendem a er()~ccr fi\[lulamenta, eaflas, 

,,1\hi poderá receber com menol' dcsfleza, mais regularidade " Tendo eu dito, SI', pl'esidente, quo para consel-varem-se 
e Jlrolllplidtlo, os sUflprimcntos de material que lhe vão desta em bom estado os navIOs da Jlolilha do l\1ato-Uros80 será 
côrte, e os (Iue tira tio intel'ior da rrovincia principalmente tambem Ilecessal'io que não se oceupom cm qualquer scrvico 
em madoil,'s ; e que com toda a facilidade lhe podcl'iiO chegm' estranho ao do estado, e podendo esta minha obsel'Vacão dãr 
aguasabaixo, Em COl'umbá deparárào os operal'ios e empre- motivo a ,\Igum reparo, devo ainda accreseentar qúe não 
gados do eitabelccimento as facilidades e commodos que seria caso novo, porque já houve fluem entendesse que semo
orrerece a residencia em uma praca. commercial. Finahnentl', Ihantes navios llOdifio seI' empregados em sorvico de interesso 
coberto pelas fortificacões, quo têl'ãO de ser levantadas para i [larticulal', isto ti, no tmnsporle de genel'os liertellcentes a. 
defesa da v!lIa, e pelos navios da estacão naval, ficará o negociantc;;,eomo se yê da. ordem (Jue ~qui apresell,to:(L~ndo) 
arsenal Jle~feltamellte resguardado de quall[uer aggressüo, " l'alaclO tia pl'esulel1cta de l'dato-hrosôo em CUIaba, 28 

« Nào desconheço que semellJantc Illelhoramento exigirá de julho de 1859.-lIhn, SI', • , • , . • • , • • 
cl'escida despeza, já com a fundacão dos nccessal'ios edifi- , , . . , . • . , , . . • , , , , , , 
cios, já com aterros, muralhas e ãlguns trabalhos hvdmuli- {( A bem do serviço publico e do particular desta provincia 
cos, indispensaveis para dar mais vastas proporcões ao ten'e- é de mister que, enH!Ullllto senão estabelecer a linha de vapores 
no, e alfClçoa-lo às necessidades de um regulár estabelfei- (Iue terá !le uavegar entre e8ta cnpital e ftlolltevidéo, COIl
mento de marinha: porém entendo I] ue es~a cOllsideraçüo tinue o lml1sporte a vHllor .Janrú Ilas viagens mensaC8 que 
não deve ser um olistaculo á I'ealizacão da transfcI'encia, lem até hoje ell'ccluado entnl o porto desta cidado e o !le 
desde que se atlenda uão só á sOlImIa' de vantgens qlle dalli Corumhú, permittintlo V. S. que Ilelle se tl'ausportem quaes7 
devem descender, mas tambem a que tal de8pcza nito tendo quer passageiro,; ou cargas de pal'ticulares, lima vez (Iue com 
de realizal'-sc de cbofre, pó de ser repartida por diversos exer- iBSO não sc pretim a couducÇão de passageiros e objectos do 
cicios, segundo as forcas do thesouro,estado, 

cc Accresco, que a ~Qdas casas e armazens ne- « Dcos guarde a V, S,-Joaqu,im llaymundo de Lamare. 
cessarios ,á completa lIlstalação do arsenal em. Cnj'llbá, de- Sr. capitllo de lIlar e guerra, J<rancisco Xavier do Akan
manda alllda o emprego de avultadas quantias, (Iue, com tara, cOllnnanda!lte da estação naval desta Jll'ovinc!a, )). 
mais utilidade podem ser gastas em localidade mais propria, nesta sua dellheracão deu conta o SI', conselbClro de La
E nem se diga Ijuecom a adOJlCiio do plano flue deixo csboca- mare ao millisterio da" marinha por este ouh'o offieio, (Lendo.) 
do se illutili8arÚÕ as obras feitas na capital, pOf1luallto ainda "N, 30 bis. - 111m. Exm, SI', - Solfl'cmjo esta lu'ovincia 
ell'ectuada a mudanc.t indieada, 08 Jll'edios exi8tcntcs serão cOllsidenlvol pcnuria tanto de generos alimenticios, como dos 
vantajosamente apróveitados para o .ujuartclllmento do corpo demais artigos neccssilrios á vida; e sendo ainda quasi nullos 
de illljlel'Íaes marinbeil'os, e accollllllOlhl!lão !le um peljueno os meios de transporte assim do Pra ta Jlara Albuquel'fjue, 
.,talelro pam concertos ligeiros de (Iue nüo nos é dado pres- como desle ultimo porto pam esta cil[lÍtal; e attendendo a que 
,ilidir, e que devemo s ali manter eom os recursos bojo lI(l- o~ vapores AnlwmlJuhy e .Jau'I'ú não se acllão elfectivamente 
plicados ao estaleiro dos Dourados, que em tal caso deixará armados; ;:;cl'lllitti, para favorecer o commercio e diminuir 
de cxistÍl', )J de alguma sorte a intensidade da carestia flue sentimos, (Iue 

O que acabei de ler, senhores, ~.llitn..1Jl sufficiellle pnm 08 re~poctivos C0Il1111anuantes po(lessem nelles tl'allSpol'tar 
mostraI' fluc; manllando suspender as obl'a8 do ar'seltal por Iluacsqucr mercadorias (Iue para. est.t capital se olferecessem. 
nã.o haver para. ellas credito competentemente aberto, não sÓ e se,:!s navios potlesscm comportar SI. Il~ do serviço 
cumpri um deveI' que a lo i me impunha, sob pena (!e l'(\8- publico. e da conscrv;l!~iio dos mCSIIlOH ,a'POI'es. 
llonsabilidaue, mas tamhelll procurei zelar os IIIteresses da « Esta providencia, (Jue de alguma fórma tem attenuado 
fazenda publica, submettendo á. immediala e particular cOll5i- a fallit ainda llIuito consideravel, que aqui expel'imentamos, 
deracüo do governo a questão da mudanca da(]uelle es!ahele- foi-llle suggerida IJol'constal'-me que essa secretaria de estado 
cimeilto, para Ilue não se continuasse a. fazer cum cHe tinha dado <:S5a permiSSãO ás canl.JOuelfas .1pa e AnlU11n,bahy, 
dospezas cO,l1sideraveis, o talvez inutei~, . ha tempos sahidas dessa córte para esta provincia. O que 

Enli10 fOI por algumas pessoils malignamente rnlcrpl'etndo tenbo a bOlll'1l de levar ao conhecimento de V, Ex" a quem 
o meu aeto, como uma (IrOVa de que não me interessava Dca:; guarde. 
Veios melhoramentos da provincia, lIIas por ultimo veiu fJ « l'alacio do governo dó DIa to-Grosso em Cuiabá: 20 de 
SI', conselhcil'O dr Lamare Justificar-me, mostrando pc!;\ ma- jlllho de Um9.-1Ihu. Exm, SI'. senadol' visconde de Abaeté, 
neira mais clara e convincente as razões l[ue acollselhão a ministro e secretario de eSlado dos negocios ua mal'ÍlIha,
lllU!iallca do arsenal, posto que continuasso a consignar .Juaquim Ilay1ltundo de Lamal'e, }) 
fundos· para as obras em cOllstrucção, por llal'ecer-Ibe que Nada pretcl)llo dizer, SI', presidente, contr/l. as intencõos 
ainda deJ,ois de feita a mudauça podenlo 08 novos erlificios com (fue roi expedida esta ordem, nem mostrar pOI' quahjuer 
ser vantajosamente aIlresentados, não só para accolllodilfã.o de maneira a inemeacia das clausulas com quo el'a concedido 
um pequeno estaleiro, deixando em tal caso de existil: o dos um tal favor, mas, referindo-me a informações que muitas 
DOUl'ados, que elle mesmo, como presidente da provincia, vezes mc fon10 dadas por llessoas da PI'ovillcia, dignas de ill
milndou fUIHIar em 1859, mos tamhem para aquartelamento tciro credito, posso asseveraI' que os seus l'csuHados forão ' 
do corpo de imperiaes milrinheiros, 'mnllllamente prejudiciaes nuo só á disciplina militar, mas 

Quanto á ~sta ultima ojlill}ão dev.o obsérvar qu.e não dcs- lamhem ao serviço e á fazenda ~ublica, porque os vapores 
cubro na capItal da 11I'OVlllCIa 8ervlço em que sCJilO cmpre- que snbítio de COl'umhá, onde eXiste l,\ alfandega, chega vão 
gadas as [lracas desse corpo, senão em mui diminuto llU- á capllal, rehocando ontms cmbarcacões tamhem pertencentes 
mero, lIem cómprebendo como IloEsa ter ali o seu quartel, ao estado, com um carregamento in ais ou menos completo 
acbando-se em logar mui distante o centro da cstaç11o, ou de mercadorias, e outros objectos pertencentes a ~articulares, 
flotilha, e o arsenal (Ie marinha, a cujo inspcctor ueve estar continuando entretanto a licar depositada e sujeIta a muitas 
immeuiatamente snbordimulo o mesmo C01'l10, segunüo a~ avarias e cxtmvios, em nlimnda, em Corumbá., e no ponto 
r1isllosiçf;es do seu a?tuDI regulamento. 1~1ll todo o caso dos 1)0nl'U(los, uum consi(jeravel quantidade de al'mamelito, 
porém, tenho consegUido o meu fim lmlando desta (IUCSWO munições, ,fardamentos, e Outl'OS artigos b~lHcos flue, com 
na presenca do nobre ministro ua marinba, porque espero gl'illldeô dlUICuldadeô e de!'pezas foriío remelhdos desta. cÔl'te 
que depois de examina.-Ia com a ílttellção que merece, tome [Iam o arsenal da provincia quando se recoiava um counicto 
S. Ex, Umlt das !luas resolucõc3 : ou mandai' reduzil' (Inanlo com o l'al'aguay. 
seja (lossivel a despeza das ouras em construcção no al';;enal, A UCS\ICZa d,u!uellas viagens, que nlo deixa de ser impor
qUillldo tenha de levar a elfeito a IIlUUllnCa, segullflo a iu- tante, llrincijlalmente a de combustivel, COrl'ia pOl' conta da 
teu!lão manifestada ]leio seu antecessol', óu, no C,160 COI\- fazenda ]lubhca, llla~ os fretes pertellcião aos cOllllllantlantes 
tmrio, delerminaI' 'Iue ellas se c~HlcluãO oob um plallo rc- dos vapores, flUO os cobravão tão franca e dcsembaracada
visto e definitivamente appl'ovado pelo governo, lIara (lue mente como se fossem capitães do barcos mercantes, " 
mIO fiquem sujeitas a quaesquer alterações de (lue provenba Durante a minha administração nenhum facto so deu desta 
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natureza, nem eu poderia. julgar-me autorisado llara consen- em I[!le assentiío as censUI'as que o nobro senador fez ao 
ti-lo, mas ultimamente constou-me lamhem por diversas iR- dislincto rUllccionario de Iluem se trata. 
formações que um dos vallores da flotillla o CorumlJá, fôra l~ra [lrcciso Ifue o nobre senador, referindo ° facto, mo)
destinado para trazer de Cuiabá até l\lontevidéo o deputado tra~~e a par'te (e complicidade que o ex-presidente de ~Iato
eleito da provincia, sellllo para isso posto á sua di~posiç,10, GI'OSSO tinha tido !lO abuso commeLtido pelo commandunto 
ou antes á de seu sogro, o lJarão de Aguil[1ehy, chefe do dos vapores; el'a preciso mesmo quo o nobre senador 
pa.rti~o ali dominante pela inOuencia dasJ}Osições officiaes, e dissesse que esse distincto funccionario não tinha dado pro-
tanto que estando designado o dia 15 e outubro para a videneia alguma pora que taes abusos fossem pUlll!los; mas, 
partida, e adoecendo o barão, ficou adiada até 7 de Ilovem- expondo, como eXIJoz, simp.'csmellte a autorisaçã.o cOlicedida 
bro, para que eHe, restabelecendo-se, pudesse despachar o aos vapores para em uma vIagem, .. , 
vapor, O Sn. FMRRFJmA PEN:-lA: - Viagens regulares e constantes, 

O SR, CANSANSÃO DE SINIMBU' :-Peço a palana, O SII. CANSANCÃO DE Sl:-mmu':- Aceito a accusacão do 
. O SR. FEIIREIR.\. PI':NNA :-Dil'-se-ha provavelmente que nobre senadOl'-vÍagens -regulares e constantes. O scnado 
esse vapor veiu a ~Iolllevidéo para seI' concertado em virtu- sabe que as commullicações da capital de Mato-GI'osso para 
d~ de uma ordem ou autorisacào dada pela rerarticão da ma- a capital do impcrjo não se fazem por meio de uma liuha de 
tinha, de que tenllO alguma lêmbl'1lnca pOl' haver sido recebi- vapores não interrom!Jida ; essas viagens fazem-se por meio 
da quando eu ainda me achava na provincia, mas cum(lre no- de tres linhas: uma ( e vapores rle pequeno cajado que viaj,to 

o que depois disso fez-se-Ibe ali mesmo um fabriCO ra- de Cuiabá atê Curumbá, outra de vapores mmores que vcm 
segundo coni"ta do trecho do relatorio apresentado em dahi até l\lontevidéo, e outra de vapores que vcm de ~Ionte

janeiro do corrente anuo, que ha pouco li ; 2° (Iue no mappa viMo até o Rio de .1aneiro : ora, tendo deixado de viajar os 
n,12 anllei.'O ao mesmo re~atorio, se declara que o casco está vapores que servião á pI'imeira destas linh,as, como se póde 
eíP bom estado; 3° que se o vápor so achasse arruinado a censurar ao presidente 1101' ter facilitado ao commercio meios 
pónto de ser indispensavel mall~a-Io ~o~certar e~ Montevi- de transaccão, autorisando para este fim o empl'ego dos 
déo antes de haver regressado a provltlcIa o Jauru lJue para vapol'es de' guerra? Creio antes ([ue a censura do nouro se
ali descêra com o mesmo fim, não era natural que fosse des- nador seria mais justa se o presidento da provincia tivesse 
tinado para o transporte de um deputado com ·sua familia. deixado os habitantes de Cuiabá privados de ter communi-

Taes consideracões induzem-me fi crêr quo foi esse o pl'in- cacões com o resto do imperio; mas disse o nobre senador: 
cipa], senão unicá motivo da viagem, embora se aproveitasse « N,iO se couduzirão pam a capital os objectos do estado que 
a occasião para fazer no vallor algum lle1lueno concerto; se achav,10 depositados em diversos pontos, )) Pergunto eu: 
mas podendo acontecei' que não sejão completas as infor- é isto o que se contém na ordem do pl'esidente? Não disse 
mações que recebi, limito-me a conununica-Ias nesta occasião elle muito positivamente que esses objectos serião conduzidos 
no nobre ministro da marinha, certo de que, averiguada a de pIefel'encia'~ Se o nobre senador accusar os comman
sua exactidão, expedirá S. Ex, as OI'dens necessarias para dantes desses vapores, se entender que se deve proceder a. 
que se não reproduzão semelhantes factos, 'tendo em vista um inquel'Íto a esse respeito para serem devidamente punidos, 
que a viagem redonda de um vapor entre Cuiabá e ~Ionte- eu o acompanharei; mas parece-me que a sua censura foi 
v[dôo não se faz sem onerar-se o estudo com a despeza de mais longe e rccahiu sobre aqueHe, cujo crime roi unicamente 
muitos clJntos de rt>is, racilitar as tl'ansaccões do commercio de Cuiabá para a ca-

Antes de concluir pedirei ainda ao nobre minisÍI'o que pital do imperio, niediante o emprego de navios do estado 
tenha a bondade de dedarar SI' já. houve alguma delibflraçiio que não tinhiio que fuzer 
do governo sobre a questão que se suscitou entre o inspector O 1I0bl'e senador censurou outro ubuso,commettido não pelo 
e o patrilo-mór do arsenal de marinha da Bahia. Não julgo presidento de então, mas ao mesmo iIIustre eidad,io como 
opportuno nem convenieute entl'ar agora no seu exame, mas ministro da marinha pOl' ter facilitado um vapor do estado 
por parecer-me intCl'essante ao publico o conhecimento do mo(lo para vir neHe um repl'e~entante da nacão por aqualla pl'O
como o governo a resolve, faço eGta pergunta, uproveitando vincia. l)ois, senhores, quando tinha hávido uma dissoluCãO, 
tambem a occasião para dizer ao nobre ex-ministro da ma- quando era a. época ol'dinaria em que os representantes do povo 
rinha, senador pela pl'ovincia do ~laranhão, que applaudo precisavão de transporte pam esta côrte, se póde censurai' o 
sinceramente a declaraçilo, por S, Ex, feita na OUtl,l ca governo, porque facilitou a vinda desse representante da na
mara, de que tendo aquella questão a sul). origem na ultima Cão? Se, por exemplo, os paqnetes das linhas do norte 
luta eleitOl'al, isto é, no facto de não baver querido o Jlatt'ão- e do sul estivessem impedidos por qualquer cil'cumstancia, 
mór concorrer para o triumpho da chapa de um partido, entende por ventura o nobl'e senador que o governo faltaria 
pa~cia-lhe que o governo não dovia proceder du modo que ao seu dever, abusaria se, lJara facihtar o transporte dos 
sahsfi1;esse as paixões e resentimentos, que dahi provierão. representantes do paiz, empl'egasse os vasos do estado? Não 

Esta prova de rectidél0 e imparcialiaade, que seria sempre entende o nobre senadol' que ó servico iwportante virem ao 
muito apreciavel, ainda mais o ó nas actuaes circumstancias parlamento os representantes do paiz promover os interesses 
do nosso pai., e dando-lhe o merecido louvor, faco igual- publicos? 
mente votos pam que o governo proceda do mesmo modô l)arece-me, pois, que o fim principal tio nobre senador,como 

\ sempre que occorrerem questões de semelhante natureza. de outros (Iue o precer!ôrlio. foi magoar o nobre ministro da 
" marinha, accusando-o por actos que na minha opinião nào 
,: O Sr. 4Jansausão de 8inhubú : - Sr, presidente. têm fundamento algum. ~Ias, como desejo que o negocio seja 

pedi a llalaVl'a tão sómente para fazer a defosa de um dis~ tirado a limpo peço tambem ao nobre ministro da marinba,que 
tincto cidadão que acaba de exCl'COI' as funccões de ministro se acha presente,quc haja. de invesliga-Io até o ponto desabeI' 
e secretario de estado dos llegoeios da mm:illha, cidadão a qual foi a tolerancia desse alto funccionario nos abusos cen~ 
quem parece 'Iue especialmente tevo em vista censurar o surad05 pelo nobre senadOl'. 
nobre senador pela provincia do Amazonas, que acaba de O SII. F. PENNA: - Pec.o a palavra, 
fallar, 

Senhores, a censura do nobre senador ao ex-ministro da O SR. PRESIDENTE - A discussão vai-se desviando como 
marinha assentou, nlio em actos ministeriaes, ma8 em actos receio sempre; já está desligada, 
p:at!cados pelo n,obrll ex-ministro como presidente da pro- o SI'. F~I' .. eil·a. Pe .. u~ ,-O sp.llado observou que 
VIllCIa de ~Iato-(Trosso, Pergunto eu: qual foi o objccto sobre a matena do artigo em tltscussél0 fiz algumas l'eJlexões 
de~ta censura? Em uma lll'ovi~cia como a de Ma.t?-Grosso, novas, além dalJ.ue!las a que ~cabll de responder o nobre se
pl'I,vada de meIOs de commulllc,a!jào, para a faClhd~de das ,!ad~r pela prO~IllCIa das Alagoas; e,.Jlortanto, parece-me que 
qU!les o govel'llo tem em(lregado .lmmeIlS?S esforços, Ilolle se~' S: Ex. llao podia assevcr~lI' ~Iue repeli o Ilue outros já havlilo 
obJecto de censura 'Iue o resJ!eCl1Vo IlI'esldenle, attendendo a I dIto (Jol"l(ue o meu fim pnnclpal foi muo-oar o Sr. ex-ministro 
calami~~dti em que s.e acbava o commercio ,da~uella, caJlit~l, da marinha, ~ãO foi talo meu fim, n~n eu costumo preva
lbe faCilitasse os meios de suas tl'unsacçõcs 1 .Não veJo, pOIS, leccr-llle da hbct'úade da tribuna para olfendel' individuos

j 
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sendo pelo contrario muito escrupuloso a este respeito; re
feri e censurei um facto constanto de documelllos officiaes, 
(Iue julgo importante e digno da atlen!lão do senado e do go
verno, e com isto não fiz mais do que cUlllprir o meu dever 
como representante da nao,lo, 

Não dei, nem lll'otendi ~ar a menor idéa de qual.[uerinte
I'esse particular do SI', conselheiro de Lamal'e na execucão 
da ordem 'lue li perante o senado, e desejo qne isto fitlllO b-em 
entendido, não se damlo ás minhas palavras unm intelligen
~ia contral'ia ao seu lH].tural sentido, e lÍ minha pl'ollria 
mten!lão, como parece llaver-Ihes dado o nobre senador pela 
provincia das Alagõas, Para conbecer-se a íIIegalidade da 
ordem pareceu-me bastante a sua leitura, e quanto aos re
sultados o lJ.ue disse e repito é que forão muito prejúdiciaes 
á disciplina, ao servi!lo e á fazenda nacional. 

O SR. CANSANSÃO DE SINmnu'; - Mas o estado lucrava por 
outro lado, 

O SR. FERRElIlA PE:'<N,\:-Como lucrava o estado? As ra
zões queaconselMrão a medida, e os fins que tinha em vistas 
quem li autot'isou constão da propria ordem que li sem a 
menor restl'iCçãO ou reserva, por'jue desejo sempre proceder 
com toda a lealdade, llIas o resultado foi o que referi ao se
nado. 

O SR. CANSANSÃO DE SINIMBu';-Segue-se que houve abuso 
da parte dos executores. 

O Sn, FERREIHA P&NNA;-OS vàporcs de gnerm chegavão 
á capital da provincia carregados de mercadOl;as pel'tcncen
tes a particulares, ficando, entretanto depositada, e muito mal 
acondIcionada em l\Iirar.da, e em diversos pontos das marHens 
do Paraguay, ullla grande quantidade de artigos bellicos 
pertencentes ao estado, que deverÍ<10 ser recolhidos ao arse
lIal da proyincia, Nem se diga que a execucão dessa ordem 
tinha por objecto o intm'e8se iteraI do COIll!lIercio: podia 
sljmente interessar a meia duzm de individuos, mas ainda 
quando houvQss!l mais geral interesse, CJ'eio que ninguem po
derásustentar a competenciado pre~id(Jnte da provincia pam 
autorisar semelhante medidtL, correndo toda a despeza por 
conta do estado. e IHll'tencendo aos commandantes dos vallo
res o producto dos fretes. 

O SR. SILVEIRA DA ~loTTA:-Isso é negocio da India. 
O SR, CANHNSÃO IlE SINI1tlDu':-Se, por exemplo, estivesse 

morrendo de fomo a populaciio, não se havia de manrlar que 
os vapores de guerra se érapl'egassem no servi co do com-
mercio? -

O SR. FERREIRA PIlNNA.; - O nobre senador figura agora 
uma hypotbese inteiramente diversa da realida(le dos factos, 
fazendo-me até a injustica de suppôr que eu seria capaz de vir 
CenSUrar na prescnca dô senado uma medida que tivesse pOl' 
fim alliviar os solfrimentos da pOllUlacào em caso de penuria 
de viveres; e pam mostrar quanto é improcedente a sua obser
vacão devo declarar-lhe que o carregamento das cmbarcacõcs 
do -estado constava não de viveres, mas sim de fardos de fa
zendas} ferragens e outros objectos importados de 'palzes es
tmngelros, sendo tambem certo que os gencros allmenticios 
de primeira necessidade erão enlll0 mais abundantes 110 mu
nicIIJÍo da capital, do que no Baixo l)araguay, donde sahião 
os vapores. 

Quanto á viagcm do vapor Corumbá a ~Iontevidéo, di~se o 
nobre senador que se devia facilitar li vinda de um represcn
tante da Ilação para a cõrte a temlJO de tomar ass!wto na 
camara. 

O SR. CANSANSÃO IlE SINIlIBU' dá um aparte. 
O SII, FERREIRA P&NNA: - Eu referi o facto como chegou 

ào meu conhecimento, sujeitando··o ainda á convelliente ave
riguacllo, apezar de merecerem-me todo o credito as pessoas 
que fi'o communicMão j e omilti algumas explicacões por 
parecOl em-me de~necessal'ias, Agora, porém, devo ôbserml' 
em resposta ao nobre senador; I o, lJue entre as cidades de 
Cuiabá e ~lontevidéo acha-se estabelecÍ\la, como to,los nós 
~abemos, uma linha de paquetes a vapor, que fazem oitu 
viagens regulares por allHo com Ílltm'v;tllos de ili dias; 2°, 
que se o deputado não pude emban:ar no paquete 'lue parti 

de Cuiabá no 10 de outubro, porque só no dia fi se devia 
;ljlurar a sua eleiçãO e dar-lhe o diploma, aind,L chegaria 
0PJlortunamellte à curte, se embarcasse no paquete de 1ü de 
nOYClnbro, que veiu chegar ao lHo da l)rata, segundo me 
cOIl,;ta, ao meômo tempo que o VltpOl' C01'umbá; 3°, que se 
não houvesse esse meio tão regulnr do tnmslJOrte, poderia o 
deputado razer a sua viagem por terra, como a fizeriio todos os 
outros, em'Iuanto não se estabdeceo a naveganão fluvial, 
poupando-se ao estado a gl'ando despeza da viagem de um 
vapor de guerra, 

I.imito-me por OI'a ao que tenho dito, por parecer-me 
bastante para mostrar (IlIanto são infundadas as observacões 
do lIobre senador sobre os factos de que tratei. • 

«) ~r. !i'!iI"t'l"h'R elR Nlnttn:-S,'. presidente, tenho ainda 
de entrar na 2' discussào de fixacão de forcas, limitando-me 
simplesmente, segundo o regime-li to, á maleria do arL 1°; 
pOI'tanto,l'ecollheço que não tenho mm'gem pam responder 
agor~ ás observ~ções feit.as pe,lo nobre ministro da marinha, 
depols do meu dlscurso na 1a dl~cussão; rcconheco que estou 
em terreno diver80, e limitat'-me-hei ao ~Iireito' quo tenho 
neste terreno. 

O art. 1°, Sr, presidente, fixa o quantum da forca naval e 
o que tenho de observ<H' a este respeito tem por filD sõmenle 
suggl'l'ir ao nobre ministro um melhor metbodo para a fixa
cão desta força. PaI'a o futuro, para a sessão seguinte, quero 
ilue S. Ex', veja se pMe emendar a mão, () otrcrecer ao corpo 
legislativo llmi\ cousa que scja verdadeira fixação da força 
naval c não seja uma fiCÇão, como é esta. 

PaI'a se demonstrar que Ó ulIla ficCãO, Sr. {lresidente, 
basta notnr-se que o § 2° diz que, em circumstancta.s ordina
rias, a ron~a constará de 3,000 pracas de marinhagem e de 
pracas de iJl'et dos corpos de marinha', embarcadas em navios 
arnlados e de tram:porte. Ora, nós temos feito vel'sar a discus
são sobre II comparação rio IJedido do nobre ministro em rela
cão ás cÍ!'cumstallcias ordinal'ias e cxtraol'dinariasj mas isto Ó 
verdarlg, senhores? Não é, é falso, o governo não pede 3,000 
pracas para circumstancias ordinarias, pede 5.000 ; de modo 
quo- é o que eu digo, é preciso que o nobre ministro que tem 
a vantagem de entrar de novo para esta reparti cão (acbo isto 
uma vantagem), que não está ainda envcnenado: póssa querer 
estabelecer alguma pmtica nova; é preciso que S. Ex, veja 
que este systema de pl'Opor ~ informal' ao corpo legislativo e 
um systema de engano e de IlIusão, e o governo não tem oe
cessidarle nenhuma de ilIudir ao corpo legislativo e 4 nação, 
Para IIlHllizer-se que é de 3,000 pl'açils a forca ordinal'Ía 
e de 1),000 a extraol'dinal'in, quan,lo a ol'dinuria fia de ser de 
!.i,000 e a extraordinill'ia de 7 a 8,000 pra~as? Para que 
mentir em uma lei? Isto não é admissivel. 

Ora, quel' V, Ex, ver como é verdadeira a minba proposi
cão de que é uma ficcão? Além das 3,000 pracas temos no 
§ lU, os omciae!! da al:mada e das demais class<Ís, (IUO forem 
flreciso embarear, e só lJisto, segundo o mappa da força ac
tiva viio 600 pracas. No § 3°, temos ainda além das 3,000, 
e segundo o quadro, o seguinte; 

Corpo de imperiaes marinheiros, 4. tO pracas. 
AIJrendizes marinheiros . , . 281'; 
OlUciaes machinistas _ . • • • • 107 » 
Corpo de ~Into-Grosso_ • • , , , 216 " 
Outro corpo de impedaes marinheiros 

de ~Iato-Grosso . 1i6 » 
Ratalhão naval. , 4.00 II 

Artífices militares , 140 ), 

Somma tudo • t,733 )J 

t,733 Ilraças com os 6()0 olliciaes da armada e classes un
nexas do § I' 2,3:1:1, pelo menos, que com 3,000 fazem ã,333. 

Eu faço esta olJservaç~o ao nobre ministro para ver se 
obtenho a verdade da leI no rutu! o, {{UO esta não tenho 
a llretenção de fazel' volta!' com emendas á camara dos 
deputados, Não quero 'Iue IIll1'CCa emperramento do senado 
c8tar emendando as leis, não sen11Ol'; antes me estou apro
ximando ao mini"terio o mais 'Iue é possivel á proporciio quo 
o vou vendo desamparado; por isso, Sr. presidente, não hei 
de fazer ({uestão disto para. Qlferecer emenda" Faço a obser· 



~áhão ao noUre nlinistJ'o, liol'llue o caracleí' de 8. Ex. me mesmo 1Ii'í(j Ir.mo,; :1,000 jJI',lças de mai'inlia~mll; t'hlJ'(~ianlíl, 
íris' pitá muita cônlianta, at~11O que elle COIIIO homem novo dltlulo-:sll ao gOVN'UO :I,UOII praga.~ de marinhll 'em daqui;l 
que não está ainda ,eivádo, ha de lJfocural' fazer algtíma do~s dllls vemó orl~mllélltll, ou está passando, Irovi~on(l e (j 

ceUia. boá e ba de (Iuerer a verdado e il sincllrid:íde dlls governo fle;t armalfo cont a SOllima co'treôpondén (:; vcnci-
pp~tas ~~ poder executivo, mio ba de querer cste !iy ,méntos de :f,Ooo praças: o que se segue daqui" lJma fixa-
p~rque Isto, sentlores,.1Í urna esp~clà}l~ estelliollato: p e- cão de rorça~ ,que dá 5,000 prá~às indetermilladls, das 4Uallli 
S8 ~,~OO prtt~as !lara Clrcum8lancla~ ordmarlas ; todos pensão 3,000 de mat!libagem mesr110 o govetno nà!) ompteg'l; unl,l 
que' o numm'o if'ls pracas é de 3.000 e entretanto ti de fixaçi1~ que d,l ao governo margbm para. pedir no orCanielllll 
5,333,: eis aqui a !Iue se "redllio al'tillcio' da fixação de forcas quantIa correspondente a cssas praça!!, quándo ellas nãu exi~. 
do mar, Faço, pOIS, esta observaciio, Sr. pre~hlente ptlhiue tem; e o que se s\lgue dal1l? ~eguem-se a~ ten{ac(llls pa .. ao~ 
quero ver se tênLo á pureza do' nobre n1hdstl'o ,Iara allil abusos dd govetrio, IIUC é preêlsocohibir, segulmi-sll as de~. 
alloptar uiti no1'o systema, 'petas indevidas, 

Nem isto, 8r._ pr~sidenie,. é systema de rixar (orças, por Presentemente, sligUl1do u qtlrtdto do rlllatIJtio teÍiln~ 
que é '!I.ma fixaça? Illdetermlllada tia maneira por q\111 clla 'i!, 71~ ptll~a~ dê .ttidflnbllgcm, entl'Ctarlto agora pará 'cinulll
está feIta. Qual e a razão por (lue o artigo da cOIl~ti!iJiliàQ stancJas ordmarJas pede 3,000; porql1e?l)ois o nohre Illini~· 
manda fixar annualmcnte à força ordinaria e extraordinlll'ia" ird não repara que csse mappa da-nos ,ta navilJ~ chamado:! 
Nilo é para que o corpo legi~lativo, ptlra, ,{IUe a nac,iÍo sajba armados '! 
qp~l é a força que o governo terri á sua (lisposiCãj) II Assim, O SR, j-AR,\;'\iROS: U. 
PO!'_ por este systcma nunca nem o corpo lcaislâtivo, nem a ' 
J1~fl~j),.podem sabe I' qu~1 é a. forga que o gO~e'rno teril, á sua O SR. SII. VEIRA OA IUotu: - Sim, houve Ultla ditferenca 
dlf;p~SI~a:o; porq~le ? Eu o dIgo: estel> corpoS que mio silo d~ i entre este e o a~no passado. Não repara o nolire mini;
OOll!lderadosmarmllagem, que ,não são cOlliprellendidos no tio que ell~es .te.. armados sómente em[lreg,lo '2,7Hl 
§~, como embm'c~dos_ em navIOs a~lIIados ou transportes; praças? ~ liobr mlmstro \lretende arm1lr mais navios do que 
ea~8 corpos que lIao sao comJlrehendHlos lIeslds 3 000 ,Iracas U. senbore!l? De acuda I. " Só se faz ltuíCão de des
e que silo os do § ;1", isto é, aCluillo e mais' isto j cste~ enterrafali das catacumbas de trás de S.Dento alg'uns tllSCO;! 
eorpos pe1íl orgal~ls~l}ã!l. que tem sà~ suscefltiveis de ser yelhos (Iue l~ estão corno memoria talvez da época de flOS~,l 
au~men~dos ou d!mJn!l~dos.:. ora o ,e~tado da.$ conipnllbias mdependencJa e das bellll!! encommendas que temos feito do 
de lm~naes marmhelros e Incompleto, o ministro flue q'~er navios 11 meher lá marinheiros, alguns mastros, enxarcias o 
ter mau!' for~a. completa essas. con1)Janlrias, e entretanto, bandeiras para que tenhamos navios fundeados; é o unicu 
quando. se diZ na lei da. fixa!!i'io (Iue ~ forga constará de meio que tem o gov~mo de empregar 3,~00 I)raças, pOl'quu 
31900 ,praças de 1<11, e .mals estas daquelle corjJO, e ,mais a operação que S. E:t. tem a fazer nlio e augilJciJtar o nu
estas daquella companhia .. ell cntendo que o corpo le"isla.ti"o mero de navios, 11 diminuir. Em logar de ter tantos navios 
conta cO.In o}stado elreçllvo; ,Ol:a, li distanCia que15 vai do mal arli1l1dos. terá POUC(lS bem armados; e Jlara esses l)OUCOS 
e~tado elIec~l"o ao estado legal dos corpos, sel!'!Indo as orga- bem átmados não 5,10 pteci8as 3,000 IJraças, e nêm mesilw 
msasões, da urna ml~l'ge~ ao governo para' alterar o pen8a- as 'í!,7oo do estado al:tul1l. 
mento do corpo leg.ls!atlvo. Se acaso as. companhias tem De que servem, Sr. presidente, essas estacõcs? Por mai,; 
1,000 praSlls C o 1,!lOlstrO as eleva, e muitas veies póde cem- ([ue' óS àrtlecessorCS de V. Ex, quizessem 'ba:ptisa-Ias de 
serva~ praças addldas a essas companhias, segundo á SI\a outro modo. clianlando,:as dé divis('Jeíl, de distl"ietos, eu con·· 
orgaDlS3s:ilo, o que se segue IÍ que o governo que póde tinúo a cbamar estaMos. Ha pouco vi o decreto que mudou CJ 

.AlJ&ulJQ..nY1:r o numero de 2,000 entidades que teo'! tal orga- nome de balJtiSmo dÍlS estaçlJes, mas acho que os districto,; 
iii!!lifío,pode no ~m do anno, em Ioga!' de ter 5,200 pracll.t(\ silo a meslTla éouslÍ. De que servem, Sr. pre~id6I1te, . ta~l~~ 
ter6,oqo ou ml.ll~orque o COI'[IO legislativo Ilão coôs~ uavios ér/l~tegados Jl~ta!l estaçlJes'l Eu conlmuo a ,,~;';I,;I,1' 
«lera !'Btas c~rporações sçnão !lo estado elrectivo, e o estado em dar o n?I~1é de eS(llç(}éS ao que ~e cbama ~gora ,IIVI500,. 
effi IVO esta sempre mUltI,) dIstante d9 estado cOQ1pleto. O ,nobre !"lIIlstro em lo~at de precisar de tflpolações para 

esta observação, Sr. presiJénte, éomo dí$se, para es,,~s Olmos, o ~ (IUIl j1reclsa II mandar reculhê-Ios. 
Cl»ttl ar ,o S~ferno a adQPt~r. Um ,sjstémá IIOto de fixação de &;nbdres, e~te ~1steml\ de fater , ~ecretos e regulmncl1tlls 
rorcas, Creio que pelo mmlsterlO da guerra se usou dest/; IÍ hOJe um~ molestl1l. de nossos ministros, é uma eufen\ll

, .' ardU por muito tempo já se fez a fiiacâd das forcas de terta dade (!bronIca 9ue ~ ptec!:,(I combater muitol I!a tendenci,l 
~:.por esta mànelra: II Constará de tan(as pracas de- pret e as li. re~~lamlírttarJSar t~do; d~ modo que os nUIlI5tl'OS I:astãu 
' .. coUlpiinltlas de Màto-(Jrosso, e os corpos ftxõs de tal partl! sita v,lda em papel. e del)OIS achão-se presos como ~ste ,t 
'. ete. 11; o que se seguut daqui. Sr. presidente? Segfliá-se isto respeito d(1s regulamentos que fazem, porclue depOiS mIl) 

que estou eensurando naS fotças do nl1fl";\qüe era utha ilJusão ~s entendem mais; os homenS da profissãO lhe. dão então a~ 
a fixação das forcas de terra' quand~ol'pO legislativo di~ IIltorprctaçMs que (Iuerem; em 10$ar de sCfVlrem para d'l!' 
zla: iI Tantas mil praças de I; .. et.de tetra e mais as que tive, atti~ldllde ao expediênte do milllsterio da marillb~,. creia 
r~m laes corpos" e taes Il taés Companhias, por exemplo, de V" Ex. que só setvem pua prende~ as mãos aos mllll~tros 
Goyaz, de Mato-Grosso elc. » o governo ficava com' mna. Enttetanto o decreto de ü de JaneIro de 1863, creauclo a,; 
margertt immensa' para augme~tar ttido qU8~to' I{l1izésse, e ~ivlsõé~ fÍm .:'ubstitúlção ás, estaçOes, o que ~ez Co.i dar log-III' 

,;asslm l'Iun~a se sab~a .. ; Digo a V. Ex., quando se sabia, «o a contmu'a~a(l do.l~cOIIVeltlent~,. como notm !1qUI, ba dltus 
;;,~~arlDo s~gllJnt~, e para Um observador udi pouco altento quo aunos, aO,nobr.emlnIstro da n:a,rtn'lad~ ~ntiio, fOI COII:lCrVlll' UU" 
i:, ê 08 rellltorlO'S, os balanços e os cl'(>ditos suppleptentafcs e poucos de natto~.erit ct'lda dl~ISãO, sUjeItos a UI!,! chefe de e:"
~', eOldpleme~t~re's, acbava-se então a expHcacão: c, Pois porque taç~o, se~ os m~lOs neecssafl~s p~ra.ll eCOIlOml}l.lIIesmo ,1,1)'; 

raziio o mmrste~ro da guêrra, tendo pe(Udô tant",~ niil praclIs navIos .~a estaçl1o. t?rnalHlo m~lto !llftiCII a contablluladt: e a fi,;· 
que, a tantos reIs cada praça, é, 1101' ex ,1'2,1100:006;1) c~U:\3,çao dn5!onreClmcntos ~eltosemcadaestllçilo. l)ol'ls,;o ,·u 
apparece COID lima despeia de 11,000:0 ?" A razão e~ dISSe que h'avra uma enrermldade d~ f!1zer rej.tulamcnto~ 'tue, 
~ta, .é que a ,força Oxada.em iIIu50i'ia e O gO'i'Crno dcpois atatan~ao antecessor do nobre mlOistro, l!.te fez expmlir 
dizia. ,( Eu nlio .P?~s<!. delxllt de pagar os gC!'VH:o'g de~leg e:ne ré", ulamento. 
hl:mens, elles m~htarao, . deven1 ~er pagos, I'í o dinh'(lÍl'o' lI'ãO A França IÍ verdade tem cinco OIuei's (Hstdc(o'S Ou rtmm 
c Bta ,,; os cl'edltos SCI:VHlo para IstO. dissements navaes, Urest, Toulon, Cfiérboúrg, Lorient. ele,; 
d as, este systema allu]a tem outro prestimo, Sr. presi- mas a sua divis.l0 em di~trictos não é nOlninal como esta C\lIll 
ente, para os ~busos rfi;~ governos, e. ~ isto prillcipa hnellte s~ faz por ,!I'r~medo cá no Brasil. Se a F'ranç1l tem a sna di

que eu quero eVitar. AqUI o nobre IIIlnlstro pede 3,000 pra- vl:'lIio em (h~trJct()S lIavaes, IÍ pon]ue cada um looar de~h~s ,; 
ç~s de marmhbllgcm, mas, eOlllo a nossa marinha não tem n1t- um porto maritimo fortificado, e organisado para consfrUl'
VIOS para em arear essas 3 t~OIl p.raças, e mesmo aC~UI~I- çôes ~ depos~t?S, cl\cla um logar de~tes tem Ulh arsenal, \lUl 
~enle, se for eXaJillnar o, negocIo senamente, o 1I0Pl'C mlIllS- p~e(elto marr,flmo, elc:; os forneClmento.s todo~ !lestes di~
~~ Da de a~har qll,e, ap?zar d~ termos tantos navfos I)od~es tncto.i! sào f CitO;: sob 11 IIJspec~ão do prefeIto marItJn~o (lo Itf-

I, com m(u!tarco~ c 11.lIlIula., c~amaóos armados, a!:lstnl rQfLdIS~lm!Cl!t naval; eUe elltao, COIIIO chefe, eomo mspcctuf 
S 
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,lo IOllas 118 .;onstrucçiíl'~ navill'';, de l'hlu~ os fornecimentos, 
do todos os nnlluruentos, Ilótle constituir lima unidalle nu did
tricto. Mas ontre II~, olldo o .cbefo de di81rielo sahé IH11'3. o 
norte, v. 15·, em um vaporzllIho ou em uma dC8sasnos~M 
oorvetinhas,. um navio do vella Ilára em alguns dORses pOflos 
I'rincipaes, uma ou outra vez Itlgutrl 1100 navios tIa cstàciio 
(az cruzeiro, e (; dwfe fica no ceiltrq do distticto. No :&130-
canhão, ou por· cxeml)!O, na Dahia, o chefe da oslílC:iO illstal
la se em terra donde fica vendo os navios na babia tio alto do 
morro de S. Paulo, tornando-so isto uni apparilto de inspec
ç.'i.osómcnle, porquo o nobre ministro sabe que o ar~enal da 
Bahia ó ainda mais 'jlobro do ItU~ o da 'côrto, onlla ás vezes 
não ha cabos; quallijo se reqUlslta munda-se comllrar. 

O arMbal lia cÕrte está em tal estado' que. quantlo um navio 
está para-eabil' e precisa de cabos de taes dimensões, eHe 
faz como ossa gente lJobre q1.\onão póde fazer fUlnecimenlos 
{lara casa paJ'" alguns días; maJid<l compraI" na venda o que 
jlrecisa, Faz-s.e o pedido, vai i\ intendencia d'l tal -Não ha; 
manda comprar na venda. Vai-se á IOj,t comprar um ma~o de 
tabos ~e tal Iluatídade,p~rque não ha rio arselll~1 de marinb~. 
Ora veja; V. E:l.' a. respel to do arsenal da llalU1L I) quo nao 
acofitecord''l' Eu creio Itue até as dricas das baadeiras hiio do 
$cr C0!?1Pll1das quando pelt;S comDlatidant~s,d~s navio.;; s~ Caz 
os pedIdos. O que teremos nós nas outras dmsoes de (hstrrrtos 
onde não Im. .lltsennes 'l O qUlt faz o chofe do divis~lio de dis
trlcto qúalloo precisa uma cOU!'!a desta~? As relflllsieõcs são 
feitas ás thesourarias por ioterrnt:dio dos prcsidéntes 'de pro
víncia nos logares onde ba divisõllf\ lIavae;;, Veja V. Ex. que 
anarchia. dê contabilidade não irá por alli, que dill1culdado flue 
fiSCrllisaçáo para o ministro, que de~arralljo, q U6 flllJJa de 
disciplina' não hav~r â 11 bordo ÚS VC'les, resultante da /!ta de 
apparelb(J, porque o sCl ... i~()tfnalldo não se pÚlle f ti bom a 
hordo, dahi resulta desmomlisac:iio [Iam () rigor d, discip ina 
porflull o inferior quo deixa de jll'CSIlIl' servi~o llOl" a ,t o 
allllarelho é castit\ado e nlUit~s vetl'5 o superiol' é illjU3tO ; 
tl 10 desculpa-se thzelldo: " 1'018 se uao ha tal eousa .... 

Eis-alli, Sr, presidente, porquo é preciso que o lJobre rili
llistl"O tomo por base do seu lledido dc.lhacito de rOl"Cas a di
Ininuillo"le llavio!r. '. ,- . _ 
, Eucstuva fallando agora pO!' incidente das dhisões de dis 

tricto, porque alem das tres divisões ainda lemos as flotilhas~ 
e estas mesmo estão em muito milO cstndo, sCl$untlo ns infor 
mn~ÂÍcs do 1"Clatorío; alguns navios e~tào 11I'eclsauflo de con 
ferto, sCIISllomes figurãO il1lui no mappa t 11 forca activa, 

O pedi elo, flel·tanto, d~ ~,OOO praças de mariílhagem. dá a 
entelJder 'que o tlObre ministro quer augmeutnr os navIOS, e 
isto é quo me assuqta; senhores, 

O nobro ministro deve tomar uma me(Jicla decisiva e he
loica a rellpeilo tle nossa marinlHl., se qu izer fazer algumit 
cousa; c uma das medidas quo deve lomar, a meu ver, é 
acabar com 08 i1avios de veltl, para as cmbarca~ões de guer
ra, note-se bem, 00 não fallo dos transportes, 

O governo pólleconSárvar'llIlYÍos de vela para os seus tran
~portes, porque na verdade 08 navios de vela são até cerlo 
ponto menos disptllldio!ol'!, embora exijlto maior tripolacll.o 
por causa das suas manobras; a~ mllstreacOes p:'cciSàO ler 
mais guinda, as suas vergas precisa0 tei: mllí5 laas e pOr 
consequencia não so pMo manobrar um navio tle vela com a 
mesma gente como se manobra um vapor, 

Mas, c0ll!0 já disse, a difi'erença do accreacimo da tripo
lação .é ,mUlto menor do que a de~peza do combustível a do 
maqllllllsmo e tle seus eom:erlos. Bem; () governo que cOllser
ve os seus navios do vela para alguns tmnsportes mais eco
lIomico.s, v. g. para o tra. nSj)Orte das maifeiras ds" logares 
onde bounr cÍlrtes para os arsenaes; mas é preci1«l que 
o governo acabe com esta fantaslTh'lgoria de navios de guerra 
armado~ sómentc á vela, 

A Franca, em 1867, por uma ordenança decretou a sub
stituiÇãO do sua frota combatente por navios mixtos e fixou 
o nUIllero delles, A armada frallceza foi fixada por esta 
ordenanca do 1857 (é a data do grande melhoramento que 
tem tidÔ a Franca nestes annos) em 40 náos de linha, pOl'óm 
11 vapor, e o nobre ministro sabe que de 181j7 fiara cá, tendo 
a França destinado um credit.!l supplemeotar de 17,000,000 
para as SURi! con~trllceões e pllra a Sllbstituici'lo dos navios 
dc~por navios mii.los, tem hoje uma arri11Hla de mais de 

270 li;,vio~. () nohre miní6tl'o ~allC que esta cíellhel'neiio ('(':'(1 

lula cpw tomou a "'rança de acahal' com os seus Ilavios do 
gUCJTi\ ele véla tem cau~ado até sérios CiUIllI'S á (i I',l-U I'elall 1m. 
A "í~ila que a minha da IlIglatcrra fez, ha mmos, a 
Cberbourg, excitou tal CÍume 110 alrnirallfatlu inglez que () or
~lIment(),damal"i!lIHl ingleza, 'que já era tio milis de 210,000,000 
de franco5, foi elevado ne~tc mesmo auno da vi8Íla d" 
rainha Victor ia ao porto de Cherhourg a 1>0,000,000 mais e 
mIo tem parlulo; o \luciluo. ~CI}tlOrcs? [IOffllle a lllg laterm 
viu (Illll a sua unica rival tinha crn:cl'gat o o cam:'lho unico 
lia COl111ICtencia iiue ell,1 podia ter, CjU!1 era subt;lítuir su;\ 
fro1<\ de "úla por uma Ci'oLa a vapor, JlOl"lue boje, IHl cstado 
de adialltmncnte a que tem ehc;.:aclo a nova arle da 
guerra. n:enhnm nll.vio, sem SI! exp(\r·ao cksdem e ao sarcas
mo, pôde fazer Iludlúli seu pavilhão em navios incapaze& 
de manobrai'. andando cOfltra o vento. . 

Talvez Ilnb outro dia o nobrc milli~tl"O ficasse mero zanga
do cv!l;Ígo, 8Ó porque lhe dei o cOflsélllo de que, se queria 
llCCI'tlll' na reparlÍç;lo ela marinha, devia fazer o invcf~o dos' 
s('us <luteces:'!Ol'es, Scnhores, o principio lia autoridade hu
lllana tem um a:.:cenden"', tal cm nos 50 Ci\jli6fo, quo um bo~ 
lllern que entra para essa rCll1lrtiçii!), '. eml]uanrO' ó novato, 
tem sempre certo vexame de Ol!lilf para aquelJ!lô).drligo~~jj, 
pa'a aquellcs ~a!(Jes sem a}}al:mr a cabeca.;;Mas Y. Ex. 
sabe IIUC I,Dl" lIluit!) tempo atl mini;;lro:t casacas tmhãIJ toi1ú~d) 
conta ela repartieil9 da marinha; temos aqui uns Ilóucosde ex
ministros .casaea·s; um, dous, tto,; e com Y. Ex; quatro, Ulti
mamente houve .um L lal ou tlual l'caecão cOlltm os ruílli~tros 
cn sa 'a~; pOfijUe, com a entrada pam o ministerio do díltllo 
ollicial-general o Sr. Joaquim Jose fgnacio e do Sr, De
hmar.o 1 "arece que os casaCas tinhito IiclIdo de pOI'ta Cecha
da na reil,.:·tição da marinha, niio éntrarifio lá mail! ; parecia 
que agora, quando se orgallisasse algum milli"tel"Ío, lI'-se-ia 
recruiar algum onlcial ,Je marinha, estivesse cite onde esti
vcs~e pnra faler parte elo milli~lcriu,' e por isso tem appate
do de telllllo a esta parfe algum araI( do! otnciaes d,l arma
da em cntrilrelll para camllrn dos deplttados. porque, na fal
Ia de gente dlUjuclla clallse nas ramal'ás, lodos lIutrem a e~
Jlerall~a (~, ser mini~t1·o da marillha. V. Ex., pOIS. tomtl eui" 
dado; a entl'ada de uril CaSaiôf:l desla vez causolI algum cinn~. 
tembre:se, porén'i y~ Ex. dequc na repartição da: m!lrinha 
telllos titio h(l!l~ mllllstros casacas i agora mó l'eCol'ilo de filie 
lambem o 1I0SS0 digno presldltllto já foi If.iül!!t .. \) casaca tia: 
I'epartição da marinha., , .' 

O SR. pnEsIDEZ'1TE:-l\IuUopou~t} tCIUpO.', ", ,'o 
O Sn. SIl,VF.IIlA J)A ~IoTTA: - Temos tido grandes, aJDii

nistrlulorcs de marillha ministros easal:as; (} na ~·rallÇ.a mes
mo, 8. Ex, bIt de saher que os ministros !.la marinlril. mai:\>o 
notavcis, 09 81'S, Ducos, I)ort<ll, Moló forão casacas, a 
rntrelallto a bistoria reconheC() que forão esses.os melb(!l"!J,; 
ministros da marinha que a França tôm lído. . 

Quanto a Inglaterra não falIo em lUillisb'os da marinha, 
[lOl"(llIe é cousa que ali não ha: a l"opartrcão da marinha é 
dirigida por seis lords do almirantado, un) dos quaes.é chefe 
e quatro são conselheiros; UIU Ó quo ad~illistra, quatro. o 
aconselha0, e existe além desses creio que um 101'd civil. 

Mas o Cacto de ser o nobre ministro tlstra!}bo li profissão> 
nlio serve para desanima-lo. Olhe que o seu antecessor no 
mesmo millistcrio, o actulIl Sr. ministro dos negocios estran
geiros, apezar de ser casaca, noe primeiros dias que esteve 
I:a. ropill tiÇãO lambem quiz mostrar que era tenente do mi
Iicllls.... tawbem fez lá alguns aetos para mostrar que a 
casa devia cheirar a homem. 

Portanto, se y, Ex. quer falei' alguma reforma na mari
nbal cousa que sirva, fac;a o contrarIO dos seus antecessores, 
aC,IDO com essas corvetas quo andão abi, a Berenice, a D. Ja
mwria, o bnperialltlarinheiro .... 

O SR. BAIlÃO DE AfUllITIBA: - Este é bom, 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA: -V. El., é da antiga ... O Im

perial Jlal'inlteito o a mesma Bahiana. Quando eu digo q.no 
V. Ex, acabe com estas corvetas, não quero dizer que 
as melta apiquo I NilO, senbor; aprovei111-as, como po
dem ser aproveitadas. Como foi quo o governo franee:z, 
que comecou a reforma dos seus navios em 18fH, tem 
hoje uma armada como tem, eru cstado quasicompleto, o que 



, -

1!t>. se dtlVlit vcnliear em 1811:1 ? II!H sCITando popa,; de navio8 
e mettClHlo belicos. Nãos e fnlgatas á vela c"t,10 hoje !:OIIVel"
lidas em magnificos vasos a vapor. A Inglatcl'm já uos man· 
dou aqui ú vela uma fra"'ata 'Iue ngol'a veiu a VarlOr, 

Aproveite a oceasifl.o, ~r. ministro; é fortuna dos homens 
virem ao mundo fluando estão !Icstinados a. fazcl'em (I bem ; 
V. Ex, ó ministro em uma occa$i~o em {IUO pólle fazer muito 
bem : fa~a-o. Está com umit maiorm immen\l<l all'ás de si, está 
110 principio da l!ituaçã~ nascente (Iue não ~ei onde irú parar: 
'pOl'fjUO não se ha de antm,u' a fazer o bem? , 

, V, Ex, tem,a corveta Bahiana em viagem tle ins(rU(~(;ào:, 
dando lá uma má idéa de nós, pnrf[ue hão ,le ,iizer: "A!(llcl
l!l~ homens não têm um. só nnvi.o a vapo\'! \wlndilo ensinar 

'guardas marinha em um navio OIuJo cllcs 11<10 têm lima ma
quinas de vapor pam verem ° quo isto ó I! )) 1'0is mmHfe ficar 
eSsa corverta Já em algum e~t,lleiro, porque, se vier para 
l\.Igum dos nossos, ha de 11 [lodrceer; mJllile tirar loi, Jlorque 

~ qpntro de (l n\oze~ púdo vo.1tar gai'bos,l com uma maehín,l de 
r1Illis de 200 cavaUos, TCllho~ medi) de quo se fa{~a isto allui, 

,,;~do já houvo ((uom encaixasso uIDa maquina dã '200 caval
}ps hll CO\'Vehl Niti!ero.1}, navio dalJueUe IlQlte, V. Ex. lIào 
pialHIe collocar a machilljl <t!jui, porque lião capazes ,tc 1'0-
duzir a Rahiana ,a saveiro, 1\1<uide fazer isso \la Europa. 
Acorl'eta Imperial .~!arillhciJ'{) pólio so(frer igual rerorma, 
6 talvez (IU6 alguns dos OUtl'OS lIavio~, com alguma COI1-
struccào milis,possiíO \JI'cstm'-8e 11. es,;a altel'ac<lo, 

Entllo será Ílscusado quo V. Ex, mande fazer encomnJ(\nd,t 
Ué vallorc~ na Europa, J)orquo creio que não ,tomos' nenhum, 
qUilsi to los_estiio [Jodl'cs, Se V~ Ex, fizer onoommeilda de 
navio:!, póde acoutecer lhe o que aconteceu ao Sr. Saraiva, 
(Iue mand()~ vir 10 cúnhoneil'as, algumas das quaes, quando 
cheg;irao íHIUi, forao con:lemnadas por inavegavci". l'or 
tànto, SI', pre,idente, o plano do nobre ministr.o deve ser, 
fazer eS!la$ l'flrlilccÕCll, at:abar com os navios de véla, alll'ó
priau~o ao ~ystema, mixto aquclles que estivere.lU ainrla em 
clStadõ dtl receber .reste melhoramento; e ullta vez que o 
nobre mi!lislro raç,l este serviçol a corveta Bahiana, {lU e 
póde [i1'(Jr,l~ar de :JOfl praça& de trlllolaç,lo, com uma hehce 
pó(lo IH'el:Í:,ar de menos, por(IUe sendo um navio mixto póde 
(lim' , 'lJamastreacão, e podendo diminuir sua Pl!l§treacão, 
- maobNi' d 'm'n i ' lambem, a marinha<>cm 

dcv IIntuuir,em ora como navio com atente (eva. ter pra~a~ 
militares e artilharia correspondente á. sua fOf'ca. 

lUas selldo este o pla:lo quo o nobro ministt''Q dave ~c~uir 
pal'a fazel' algum bom e aprovoitar esta sua {)uadm que ti 
larga, então a concluSão que eu til'o é que a força. {Iue V, Ex, 
pede é demasiatla, 3,000. pracassão para mllio\' numero de 
navios do que O'g actuM~: . Ora; sé os actuaes já sfiO exeessi, 
vos e tem só \?QO (fI'a.~iI.<\ '(jlse y, Ex. que!' diminui!' o IIU
mero 40 ~avio~.ae qilér.ne~bal' com eSSIHlppal'ato ri_e navi~:; 
a:rma:d08,qYlÓ ~ tem(}9'llhl;'porque razão V,Ex. nao havlil 
de ••. Y. Ex, ootrou ha'poueosdiu, não pôde ter parte nisto, 
quem tem culpá é o souanteell!!sor o actual nobre ministro 
dos estrangeir.os1 bem vejo, istO- porque elle foi qu~m defen
deu a proposta uas (Ol'ea$ de mar, foi quem assistiu na outra 
camata á discussil.o Ílesta propost!l e devia ver que 3,000 
pracas, <linda quando C083em sómente 3 000 e não 5,000, 
como já domonstrei que são, não podem ser accommodadas 
DOS navios que temos; e o que se segue ó que os minisll'os 
querem um orcllmento com margem larga para terem 
dinheiro, saia donde sahil'; o em algum aperto dizem: « Saia 
dos marinheil'os J); o é o que acontece. 

}'ortanto, Sr. presidmite, eu não posso adoptar este 51'S
tema de fixacão de forcas de mar, é ilIusorio; nã.o ha ver
da~eira fixação de torças, a força fica a al'bitrio do gov~rno ; 
e amda mesmo sendo esta. que aqui está, é olla. SUIHll'lOr âs 
necessidades do nosso sClvieo e a prova está no I'elatorio o 
nos mapllas ; com muito esfôreo de appat'ato e espalhafato o 
mappa da rorcll /lctiva dá 4 t navios com 2,700 pracas; ora, 
não ti possivef que o lIobl'O ministro queira tm' 4."l navios, 
logo são precisas menos de 2, 7t)O pra~as; para que, pois, quer 
S. Ex. 3,000 pracas '! Porém, mlOha intencão é que se 
lixasse lima rOI't:a vÓl'dqdoira e não iIIusoria.; Ô que o nobre 
ministro, mudal~do de s)'810m3, não queira encaixar no mappa I 
nomrs tle mn'ios, que queira ter navio~ com pre:,limQ e quo 
,\t'ube Col!! l'~~()S navio~ f te vela, 

A marínha !le guerra hoje nào pótlo ser compoola Ile IUIVIOÍ'\ 
de vela, isto ó expor~lI()s a 11m !Jsearneo, !J o nobre míni;;lro 
deve fazeI' ao meno,; este senico de acabar com OM navios de 
veli!, com as tMS corvelas ,!o â,ljJ:Halo. 

Veja V. Ex:, o (lue acont~eeu com 08Sa c!lrveta, creio que 
ê a Bel'etlic/J, quo "o'eÍIl do llio da I'rata, trazendo a bordo um 
proso itnporlallto" Q,'vclIerotc, Como constou (Jlle lt corveta 
Blll'ellic6:tra,zi4 ~tbol'!lo um, [!I'CIIO que t!"ha feito duqu,i uma 
fug<l al:ls~m um poqCO liuspelta, que 6e twha levantado com 
Idgumas ~ollll}~,da [lr.aca.,. torllOu-so CS$a corveta um objec
to de curios~dade; Qualquer navioquc Íl8~omava fórada 
barm parecia a cOl'Vela B1JI'el~içc Cólll o Venel'ote, EotrallÍll
to, Sr. presidente, o, povo e a P~íI~,a do commercio licárão lo
grados UUlas Ilouca,s dovez.es :; t.omal'ão-se até co}no,sigpaes 
da corveta os SiglllL{IS de (Ilttachos que o ca~tello fazia I 
(!uautos dias levou eUa. para cheg1l1' do Rio da Prata aqui '1 
,N,10 sei; ate 60 espalhou (Iue já se tinhl\ Illwdido. E' a con
SO{IUen0Ía de termo" como navios de guerra navios de vela, 
'Iue do Uia da. l'rata illjui levão dias de viagcm, que dilu logar 
a se suppor pCl·dido". 

Sr. lu'esídonto, vou p;trar lHI"i; contt1nto-me com ter o[e
recidoi~ boa vontade do nobre ministro e~tas observações, 
que são sinceras; quero. que faca l~tguma cousa hoa,. ~, ::lO 
'juizCl' fa:Ler alguma COUMa que (feixe 111\ repartiúão da mari
nha vestigios (lu sou nomil rio~grandol\l!e, élS8iglla1c-so por um 
melhol'iunento destes, acabe eon1 os lIavios tio vela, c.onverta 
em navios mixtos os navios de vela que furem {lropri08; 
HIH'oveíle a corveta Haitiana, (Iue e~tá lia Europa., (Iara. rec~
ber este melhOl'amelllo, ma~ mio nosso porto, porque a os· 
tragão se viel' aqui. Veja V. Ex, se acaso emenda 11 mão 
Ilara ~ armo, se nos raz uma pl'Oposl<\ do Jixação de força!! 
flue seJa uma verdade, [Jorque esta nã.o é; aJ~umenta-so sem 
pre com a base de 3,000 pmcas de Ilrel elll\ circumslancias 
ol'dillarias, e ü,OOO em extl~aol'dil\al'Ía8, ~~llntretanto são 
5,000 em circumstancias ordinarias o mais tlíl'>l1,OOO cm (lX-

traordinarias." ' 
Limito-me a estas ob"ervaçõe3, 
Ningumll mai" pedindo a. palavra e m'io se podendo volar 

por (li !til do quarum,licou a di5Cllssão encerrada; retiran(lo-sá 
o 81'. minislro com as mesmas rormalidades com que foi ro
cebido. 

O SIl. I'IlESIDE[\TIiJ deu Ilara a ordem do dia seguinte: 
l'rimeira pm'te, até o meio-dia, 3<1 discussão da proposiciíO 

da camam dOi deputados, autorisando I) governo a mandar 
admittir a exame do 3° aono da faculdade de direito do Re· 
cire o estudante Jo~é Pedl'eira Franca Junior; 

Discussão dos requerimentos dos' Srs, Pimenta Bueno e 
Jobim, que ficárào adiados; 
, Continuação di,l1 a discussão da profosiçãO da eamara dos 

deputados quo revoga a lei provmcia do I\tatlo Grosso n. i 
de 8 de agosto de 183ü; 

O resto das maLcl'ias já. designadas para a primeira parte 
da ordelll do dia; 

1a discussão do parecer da mesa, n. 18. de 6 (lo cor
I'ente, com a indicação a que se rerere. 

2a parte, conlÍnuac1io da 2a discussãO do projecto de lei 
da fixaello de rorcas ile lIIar para o anno financeiro de 18&1 a 
1865, êomeçandó [leia discussão do art ~,o 

Levantou-se a scs~ào, 

EM 9 DE ABRIL DE 1861. 

I'IIEHDEi'iGU DO SIl. Vl!lGO~OE DE ABAETE. 

SU)DIAnto.-Expediellte,-Ol'dcm do Ilia,-l\lalricula de estu 
dante. Roquel'Ímento de adiamento do Sr. barão do 1\111,
I'itiba. Approvlleão,-Lei provincial de 1\lato-6r0880. Dis
curso tio SI', Fúreira Penna, Rejcicão daresolucào da cà
mura dos deputarlos.-Questã.o anglo bl'ásíleira:DiscussãO 
do requerimento do Sr. l'imenta Bueno pedindo infofmaeóes 
ao ~ovcrno, Di~cursos dos Srs, Zil\~harias de Góes é Pi
mellta Duell,Q, A(lprova!]âo do rCílllcrimellto.--Flxação (ht 
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jll1'!:~ na viii , Oi~.:u;"os 11o,; Srl'. h,lr[IO tle lilllriliba, minis
tro tia mariuha, !jQII1.11 c :lMlo, Uias.Vici,a, l)arannoij e 
forreira l'cuna. 
A's 11 horas menos li minllto~ da manM achando-se v.re-

,\l\lte~ o~ Hrs vi~cOlltle de A~aetl\\la!!'a: Teix~!ra de ~Oilza., 
t'ol'nma 1'1lI1l11l, Melldc~ dos Halltos, \Ielra dI} SIlva, Pimenta 
UUfJIIO, !lilllz, Paula ('assoa, Souza e MeIlQ, If!arqcez do [ta
unacm, Zachuriall, Pompeo, Almeida e AI~uqucl:lJue, (;nrnmro 
di' Campos, Oltoni, 1)<1 11 la Almeida; JoIJlln, ()Ias lle Carva.
lho. Clluha Vasconf'611os, visconde de SuasslluR, barão de 
Antonina, banio rle ~lul'itiba, visconde de Ul'Uguay, visconde 
tio Ilaborahy, ,Firmino, martluez dc Caxias, Souza ({at~OS, 
,'i!"eonde de Hapucahy. munluez .Ie Ahrantes, bat'ito de Vlra
Ilama, Dautas, 'Dias 'Vi. im, e I'ar~rihos, o SI:.' presidente 
abrio a se~~íio. . 
, HOlllparecênlo loge depois Oi! Srs. Araujo Ribeiro, So~za 
Fr allco. luur(jullz de Olinlla e Silveira d,l IUotta: 
• Fal~Mào ólln causa p~il'lieilla"lI os Srs. ~'~rraz, barão d,e 

4,otcgll)e, barão de l\lnrolln, ,bal'fH~ de Qunralm,. bar;lo ,de S. 
I.IJurenco, Candido Borges, Euselllo. ~?uza Quelro~, VlaJ~na, 
f'cl'oauacs 'foi'l'és, visconde 'de Jct]lIItllllionhn e Visconde de 
Ma:l'lIn~Uarle; 'e ~em pnrlícíJll\9ãO os 81'S. (Jandido JJaptista., 
l'liniinlJú; Foitseca, Nahuco e visconde de ~~oa Vista. 

. l~~i lida' o l\pproyada ~ acta li" SÜ,;$ão "lIt!lced{\l\~e. 
V SI\. lY SECRETARIO deu conta do seguinte 

• t. .• . 

~.xI'l'l,DlEN,n~ . 
TíCS oAicios Uíl, ministerio do il\\per\o de l\ e 7 (1o ::orrente 

íll~o.mpauhaRdo Olj aU,togrnpl\os das seguintes reSQ,hlçj\es da 
ilssembl\la geral le,gjs{lHiva, nali n\l~!lS !!lua ~<lgesla{lQ o Im-
11f.I'.ador consente: 
, 1", aPJlrovillllW, vllrias peQfíões concedidns 'I D. ,;\n;mlia Si
~õe~ do~ Santos Lisboa, li oUtl'll:i ; 

20, au~orisallúo o govemo para mandar matriculllr o estu
dante José' (.ourenco de eastro e Si! va, no 10 anno de qu.ai . 
1i uer das duas facúldades de mc~icina do imperio,. 

:la, a,utorisando O governo para mandar matricular (l es.tu-, 
rlaií\e "enai'ci\l dé Oliv9ira Ayres erv' qUlll!t'uer das duai 
fa~uld:ld,cs ile ~ireí(o dó i~~erio.-1V urc~.Iv~r, cOIUmunicàn
do-se á outra. camara.. 

Outro do mesmo> ministerio, de 8 do corrente acompa
nhundoum do presiden'e' de ftJinas-Geraes n. 51 do 1° deste 
,1101;, \l as, cppi!lS ilutheutlcaiii das açtal! d,a eleiyilo de eleitQl'es 
e~peciaes de se\l,adur reita no auuQ Jla~ado, nl\S pill'oçl1ias da 
"VllIa do ~l'aia ~ outra~.-:-A' COmll,I!!SaO de cO,llilJtl,li!Jào. 

Dous oAicios tio minis\erio da justil.lll. 4e 10 e 23 de. marjJo" 
acompt).ubAndll.. os a\l~og\,\\phl,la das ~egt,tinle$ resollUlõ.e~ da 
assembléa geral legislativa, nal! qu.3e5, s'1\3 Mag~s~l1de (I 

imperador consente: 
1 a, au,~ori8,ando O go,v9tU() ª' cOI,\ç.ed~r ao. d~elllbargaflor t\a 

rel3uão da cÔl'te AntOniO da Costa Pmto um anno de,licenca 
ÇOIl), tO,doíl, os, Vl)nCilll.entos; " 

24 , approvundo a aposentadoria concedida ao juiz de d~
rei,to An~oni,o 80b~rto d,e AIIIACida,.-:: A: archivar" communi
cando-se li outra cama~a. 

Um rCllue.rVnento. .lo J(),sé Fçancisço narbos.a, ewprcgado 
llO senado, como ç.orreio encarn~.gado do ew6.\liente da 
sCCr~iaÍ'Ía, pedind9 dis,pensa do !jcrviço, c9Jl\ os fleus velAci
lnen~os. -A mesa. 

QRDEM DO DIA-Ia PARTE. 

~ATRIC~LA DE ESTUDA,NTE. 

Uma resoluç;io que Ira tlias Jlas~OIlllllsta easa <\lItorisou a 
COIlgrcgaçàp ~ di&penSI~r nlgUlll lapso I!e tempo por eau~as 
jq:lfas .. \goI'4 valHOs pcrlllittil' qlle t::lt~ Ilsludllnte se 1Il1~' 
lricule no :lo aqllo, po!leudo acontecer 'Iue elle ~aja de pbter (I 
!I1e~mo fllVO!, em eOllscquellcia da f.!lsolucãn a que mo r!lfcri. 
Em ullla ~alavra. mio sei o lJue ó 'lue justifica o projecto. 

Sfl V. Ex. dá liçença mandarei Q I'Cllllerunento pj1l'a. «ue se 
adil' o \)rojecto, at~ qucvellMo da. calIlilm os documentos Ilue 
il1slrUelll i\ PflllllllCi\o, 

Lido c apoiado', fqi 110~~0 em discu8~1io ~ !leID debatI' 
a pprovqdo o ~cguill!~ . 

IlEQUEllnlENTO. 
" Rllqueifo que &cja. arl!ado por lreg dip,s, pqra .que SI) 

çol~,io in(oI'lIla~ões (Iue justlfiquein a I'csoluÇão,--'(qnUba. J) 

I.:EI r~O"\"í1IAj. m: M,nO·GUOllSQ. 
Continuou a 1" di:HJUssi10 da !>roIloliiç;io da mcslI,1a camarq, 

a Ilual ficára adi<Hla, 1'9\'ogantlo a lei Ilrovincial de Mato
Grosso, tlue raz extenslvmfaos 1Il\llJlhr<:Js da assembléa tlrt}
villcial as tlisposiljões do:! artigos 27 e '28 da constituiljiio! 
cóm o parecer da 'colUmissão de a:lsemhléas provillciaes. ' 

O .!!Ir. Ferreira PeDlla: - Sr, presidente, cu ~e<tl\eri, 
o a(liall\en(o tia discussão Ilesta materia por tres dias porque, 
~~Cq~dl\!ldó mo' de já, \c~ s~do re.vogatla pclll mesma assemhlé<;t 
provlllcml de Mll~o,Gro~~o li lei de Ilue se trata, IHu'cceu'lll(J 
Ç?IlWIl(llnt~ aYerigl!~r ê\inda ? facto para tril~e-!o ao conho
eIlIlell~p' do 'icnado P9r manelr\! (Iue 111\0 adrr,lIttlsse a 1I101l0,r 
duvida. Agora'pos:Ul declarar ~Q senadQ 9tW fwíntei,{'ulI,lcnto 
e~ac\il a 'IJrimelra infollllacão '(\le lhe ~eJ. EI\trc 8.S leis 1'1'0,
vinciacs de 'Alato,l,jl'o:ltiO "rem,e\lidus por CÓpia. (luthel\ti(;a iJ. 
esta camal'~ com àviso do n\Ínis\erio do imllerio de ':W (tI' 
UQ,ril ~e 1~à1, \)llco,lltrq sç a qc 1\, 1, datada de 28 de n~aiv 
de 1860, qu~ revoga c'Í,ll\ de qU\l: agora tmtamos como se v~ 
~c seu artigo unico (lelldo): " ~icl\ ~e,\,!"gqda a lei n. 1. d", 
8 de agpsto de 1:135, (Iue rez eX~el\~IVaS aos mem~(Js da 
i\Slien~)jll,Ía l\lSi~l,il~iú' provlncia,1 l\s imluun,ida,des cOllreridl~:; 
aos repfeseuta,ntes da n(\cão, pf.llos art:;. :!'1 e 28 da const~-
tuie<10 do il\ljlerio. )). ". 
, )\arece:l\\é, tJ0rt~nto, que está prejudicada a proposição, d1~ 
outra camaraj mas o senado re,;olverá em sua sabedoria li 
~ue ti ve~ pO,r máis \lcertado:. ' , . , . , , 

Não passou para a '2~ discussa[), 
QUESTÃO ANULQ-BIIASI,I.EIIIA,. 

Se~uÍl,!-se q di5cyssão, que tambem fie1ira adiatla, do l'e~ 
qucnnwn\o do, Sr.}'unont,a lluen(l Ilediutlo ao govel'llo copia:> 
d~ I\otas I,l doçumç.lltos relati vo~ á. olTerl,a. da Qlcdip,çào dQ 
gQ.vçrno pOl'tuguez na Ilue"tão anglo-b.rasiloir~. 

O Sr\ Zacbarlns de Góes (presidente do eOllselhQ) :
Sr. presidente,' no re1lueri,meato qhe se discute pede-se aú 
govel'llo, logo. que seja'possivel, cópia das notas e documentos 
que porventura. baj;lo cheglulo ao seu conhecimento con,
cornenles á o!ferta do mediacl10 do gnverno portuguez a 'I'es
p6ito do conOicto anglo-bm!!lwíro. Reduzido a taes termos, 
o seuado ~OD!llrehende que o requerimento do nobre. senador 
pela provlllcla de S. Paulo não offerece Q IOOnor mco/lve.,
uiente. Levauto me, pois. não para impugna-lo, senão para 
f{liiip.OJlder ás c.ensuras que Q. honrado ~ellador1 PQr ocêasião de 
s.us~ellta-lo, dirigiu já ao milusterio passaqo, já ao actual 
gablllele. ,; 

A censura feita pelo honrado senador pela províucia de S. 
~~t,llo ao lJ,linisterio lra.ns'lç~o consi~te cm lfue dei.xol,l de acci.tar 
Q al1nQ.pal\~ado a m,\ldiaçãO do gO,verno porll)guez a prctextQ. de 

Entrou ~m 3a 4,iscusslIo a Pr.opost\l- da ç~mara dos uepu- n~o Rilv\lr çlla. sjdo ai,nda, aceita pelo go\'er~o ingle~, quando,. 
«Ido!! autorlsaudo o governo a mandar admlttir a examll do l1a oplllià~ do llO]lre senador, a acel\ação. do gQve~no illgle:(: 
;:0 3nuo da raculdade de direito do Recire, o estl,ldante José t~.ra termm~,l}te, e dena não, podel'ia o govemo do Brasil du; 
redreira Frán~IL Junior., .' ,.. vJdar, excepto se a secretaria dos nego cios çslran,geiros Ilã,(l 

_ aS,signt)., o Tíllle,~, eu não ha ali qu.cI,nexl.racte qas folb4l' d;l 
O f!lr. ~ql'll~ .~e M1IJltlbl\z- ~q pr:ete~dp m~ndar Êuropa o que é rehl~ivo aos I}cgocios do nosso pai;4. 

11m rel\,lIcr.lJ1lelJto, a ~esa para qUI) l\e a~.le ,o preJecto ~te que O u9bre, sç~ador asse;verou cath.egoriçan;tent\l que Q condI;' 
~e p'eçao a c. a, n,ara dos Sr'l._ dellUtados os ~oçulJ,lentos que 4,0 f.avrl!-dl,iI dlri!t'ira-~e por e!'tcripto ao cQnpe Rus.sell olfere
l.ustlficàu esta. pretenção. Na~ ha es~lareclmen~o nenbum I çcndo-Ihe a mediação do seu governQ. e ql),e este tambem 
~este~ papei,s;. m!l~i1a-se matflçular um ~s~udante no 3° anno por çscri,pto a aceilá,l'a. formalm()ule, docl)mentos que disse 
dí\ fi!culdade )undlca. ~r~l se 8a~jlr porllue ; na!} po~~o wtar viQrão ao l'onhel;Ímelllo dogov1)fIlO i;m(leria,1. Amrrnoll mais 
,10~ 1~80 em~uallto Ilao tIver qUillqucr esc"lrcl~lmento. que em ullla dl~cussào na casa dos 10rJs o conde RUS:if:!,1 
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S1-:.SSÃO EM 11 DE AIlHlL DE 186i 

111611(\1';1 não sú Ilue tinha Imvido a oqcrta tia mediação. por 
parte do governo portugucz, mas aceltaç.Io da parte do go
vernO britllllllico, vistas (8<1.0 palt\Vl:as do nobre senador pela 
provincia de S, l'i,lUlo) vislas a.s uSIJiraçQl!8. do governo i'llgle.z 
jltll'(I q.ue e/lq sortisse. 011 desejados resultados, Accrescentou 
ti uobre seuad\lr que IllIalldo. ainda alguma. duvida r08tasse, 
eUa toralmente desapPêlmcêra com o. di~cun'o do sub-secre
lari(\ de. es'ado IUI camara dos. commUIIS, o Sr, tayard, o 
4Jual eU1 resposta. ao discurso do, Sr. 11itzgerald que, discor
rílnd~ sobre lIeg9~ios da America do Sul. tocou i"ualmente 
110 cOlll1icto allglo-brasileit'o, disserc~: « Fique :iabendo que 
Ó goverllo portuguez oil'ereceu a sua mediação (I que o go
,\,el'llo illl{le~ 11 acei~o,u. 'I. 
, t:", Sr. presiJcnte, pr(ltendo mostrar que essas assevera
côe:; 'do nobre scna,dol' p,cla provincia de S. I'.;mlo silo inrun
aí.llta:! aló eru, face dos documentos em 'luc S. Ex. se firmou. 

Começ-<Ire.i pelo, {lu.o !'o I)assou entre Q cOl~de do I.avradio e 
(l CÓlido Ilusscll. Em data do '2G de jllnho do ,Hino, passado o 
condc do I.avl'allio dirigiu ao conde nusseU um.t nota, que eu 
qiW Icrei em o.dginal para IIã{\ incommodar o senaJo, m.lS vou 
,raduzir, J!odintlu licenca para no, discurso impl'esso transcre
ver na língua em tJl~e (oi escl'ipta, licença de que me seHirru 
~(lje ~ais dc uma vez. 
. lJiz a nota: 

" Recebi ordem do meu governo para communicar a 
V. "Ex. que o governo de Sua Magestade Fidelissima em 
despaçhu de 12 do corrente dil'igido ao ministro de Por
'ugal Il~ côl'íe do ltio de Janeil'O, determinuu-Ihe fizesse con
stm' ao govemo do ImperadQr do Brasil o desejo, que sentia o, 
rei de P.ortugal de ÇI)(Jper~r p~ra o, restabeleCimento das boas 
rclllooesentre o, govcrno do Brasil e o de Sua Magestade Bri
launtca. 

'.Leva,udoaucQlJhecimenw de V. Ex. esta resolucão do meu 
governo, illimento as mais sinceras ~ al'dcntes esperancas de 
tlUtl us bUl.I!\ officios de meu ;\ugusto sobeJ'ilno podem en·cami
II.bar-se a uma prompta recollciliacão dos dous soberanos, 
!lu6 ljãQ u,a lWlis intill\Os alliados de 'P.ortugal. Aproveitu-me 
da. opportunidade, elc. 

« ( bave received orders rrom my guveroment to com
Qlunicale to your Excellcnry lhat the governmenl of 
hi!l most }t'aithrul 1Ilajesty, in a despatch addressed 
on the 1'2 th. J'une insl!~nt to the minister or Portugal at the 
court of Rio e Janeiro ordCl'ed him lo mate kIIown to, lhe 

S
ment of the emperor uf llrasil the de8lrêWIiich the 

in • f l'ol'tugal felt to oooperate tuwards lhe reconei)iation 
.e gQvernlI\ent of Brasil with 'hat or Her B.ritannie Ma

jesty. 
« In conveying to: your Excellency's knowledge thisresolu

ti~MO{ mygovemmenl, I enter\ain the most sincere and fer
vcn! hopes lha! lhe good otUces or my august sovereign may 
I~Wlduce lo, a specdy reconciliation or lWQ sovereiglls, lhe 
most intemat~ allies o! Po.rtllga,L 
•• 11 I avail mrself or \his oppor~unity, \ltç. » 

Ao, conde do Lavradio respondeu o cQnde Russell dizendo: 
(( Agradeco-voli a vossa comm.t11licacão de honteDl, e mu~to 
!Ipreciarcí que QS bons omeios do, nQsso fiel alliado o. rei ~e 
Portugal logrem o intento, de restabelecerem as anugavels 

/telaçtle.s entre a Gril-B,etanha e. o Brasil. Tenha a honra, 
e~. >1. 

. I am much ubUged to vou. ror your communication or 
yes\erday and 8.~e happy to fi.nd Lhe good oWces o, our 
"'ilhful allJ the in 01 f-ortugat slIccess(uI in restouring 
amicable relatiolls van Great llritanain anti; Brasil, I bare 
the bonor, elc. " 

Bis a resposta de Russel\ ao, conde do I.avradio, e á vista 
deHa avalie o scnado se da parle do governo inglcz houve a 
aceilacão quc lhe atlribuiu o nobre senador pela provincia de 
~. Paúlo. Por certo d'izer 'I"e estima tenbão bom exito as 
diligooc!1l1! ~o go~eruo portug~ez não é prop~i~mente ~~rmar 
que aceita a mediação, olfereclda, quando, ahas, a pnorldade 
em aceitar a mediacão, cabia naturalmcnte ao governo otren
SOl' e não ao otrendf,lo. 

Em I!cssilo de H de julho ultimo, na casa dos lords, o 
COlide Russell fallou, com etreito, da mediacão; mas vejamos 
QUI qu.c terl!lo~. A.eilb~va de orar () conde !{e Malrllesbm:y nu 

sentido 00 ser Ita ma~ <lUa collvenicncia o restabetecimelltiJ 
das boas Ielacões entre os do.us paizes, e da opportunidade de 
se re\'o~ar o 'bill Abenlecn, referindo PQr essa occasião qlle 
mais de uma vcz lord Aberdeoo, pouco antes de ilua morte, lhe 
dissera que aqulllle act9 sempre lhe parecera insusl.cntavel 
peran'" o dirmto internaciollal, e. p~r isso mui", desejava 
vê-lo, revogado. TQmando enUto a palavra. o, conde Russell, 
respondeu mío preciSAmente lJue aceitava a mediacão, vistas 
as aspirações dó governo ingle: para que a 'IIIodia.cdlJ. sortisse 
os resultados desejados, segundo a phrase do nobre. senador 
pela provincia ~e S. l'auio, mas o seguill'e : " Já (Iue o no.
bre conde deseja Ilue ie restabeleoãu enlre o governo de Sua. 
Map;estade e o do Brasil as intérrompidas relacile&, poSSIiI 
declarar-lhe que o ministro, do rei de Portuga' neste paiz 
informou-me de que o SElO soberano Qr-denára ao respectivo, 
ministro 110 Brasil desse passos no intuito de restn.urar entre 
QS dous governos as boas retações Eu penso que é maWi pl'U
dente aguardar o. resultado dessa recommendaç.lo, e, pelo 
que me toca, 'lstimaria ver restabelecida a boa illtelligencia 
Cf.tre os dous paizes." Attenda bem o aenado ás ultima~ 
palavras desse discur50, cuja má pronuncia me relevará: 
li I tbink it is belter to \Vait to see what etrect lhat recom
mendalion wbil have, a.nd llor Q1Ie should be glad tosee a 
goo(l undel'standing restore . }J E decida se do, discurso di) 
conde Russell se dellr-ehende a aceitacão nos termos inculca
dos pelo honrado senador pela provincia de S. Paulo. 

Dous dias depois, Sr.'. residcntc; o sub lieeretariode estado, 
Mr. Layard, respondenlQ na cam ra dos communs a Mr. Fi
tzgerald, dizia-lhe: (( EstQU persuadido, em face da proposi
cão ba pouca~ noites cnunClada em outro logar (referia-se 
sem dUVida ao discurso do conde l\usseIl proferido no dia 11 
lia camara dos lords) de que o roi de Purtugal otrerecêra sua 
mediacão entre este paiz e o Bra.sil, e de que o, governo, de 
Sua fttagestado declarára aceitar semelhante olferta, )} 

(( 110 wall porrectly aware rrom a statement wich was made 
in another place a few evenings ago, thal lba king of Portuga.l 
bad otrered lo mediate between this countl)' and Brasi~, 
and that lIer .M'ãfeitfS guvernment had signífied their acce
ptance uf that proposal, " 
_ Mr. Layard reportava-se, pois, ás palavras do, cQnde 
Rus~ell e nada mais, de sorle que a sua declaração não 
podia tcr outro valor que não o daquellas palavras a que se 
rereria. Ora, o senado sabe o que disse na camara dos 
lordll o, conde RusselI, e já notou que no, diseurso do, ministro 
não houvera propriamente aceitaçlio da olferta do, governo 
de Sua Magestade Fidelissilna. O ministro apenas disse que 
estimaria ver restabelecidas as buas relacões entre os dous 
paizes: a proposieão do sub-secretario, reportando-se á do 
ministm, não, I,odiá dizer mais do que isso. 

No di"l:urso real, lido pelo lord chanceller, com que a 28 
de julho encerruu-se o anno paliado o, parlamento se dizia: 
( O illll)orador dó Brasil julgou acortado rQmper as suas re
lacões dil,lomatic."ls com a rainh.a, por nãa salisrazer ella 
unia exigcncia, a que julgou impossivel aceeder. A rainha 
não deseja a continuacãu de tal rompimento, e reputar-se.-hia 
Miz se visse o restâbeleeimento de suas rela~iles com o 
Brasil. }) • 

Assim que, ou em nota ou em discurso" ê sempre o mesmo 
pensam.ellkl : o, govemo inglez diz que estima o restabeleci.
m.onlo das boas relacoos entre QS dous paizes, porém mani· 
resta lISie desejo. em "ermos vagos e geraes. 

O ç'a~in.ele trans(,\c~, portanto, teve razão, plausivel para, 
não. }Ulgando formal a aeeitacão da mediacão por part& do 
gover.nQ in~lez, deixar de aceita-la immediâtaRlen~e por seu 
lado, 6 assim procedeu; convenea se o bonrado senador pela 
provincia de S. Pa.do, não porque desoonhooesso o que em 
sessão de 16 de julào dissera M. Layard na camara dQS 
communs mas pelos mQtivQs aeima expendidQs. Posso asse
gurar ao bQnrado senador que o nosso ministro" em omeio de 
ti de julho, não, ~ cummunicou ao gabinete transacto o que 
se passára na sessão do dia 11 na camara dQS lords e na do, dia 
16 na da camlra dos eommuns, mas envií>u-Ihes os numeros 
do, Timos que davãQ conta do, debato ; nem é crivei, Sr. pre
sidente, que quando os vapores da Europa erão por todQs 
esperados com tanta aneiedade, para saber·se que noticias 
tra~i.:l& !lU:; da Inglaterra CQm rela~~o ao ~ anglo..-



/'> 

f.ra"ileiro, ('~cupas:iem dcsapereclJido" li:! !lebate,; de 11 e de 
11; de jull;o, fIliO se contém em 05 Times de 15 e de 17 do 
IllC81110 mez. A>severo ao nuhre scnador flUO o IrllVCI'no tran-
8<1CtO qUilndo di clarou os C:lCrtllllllos fluO tinba· de awitar a 
mediac;lo, antes que COlJsta~sc pllfLivlIlllente a acoitacfto do 
!;ovefllo inglez, bavia. atLclltamente eX<lminado o que se flas
~ára no parlamento ing\ez., 

As cousas se aclmviio nesse éstado, Sr. presidente, qUllndo 
em 18 de fevereiro do corrente anllO, na camara rios com 
muna, lUr. Hunt Ilerguntou no sub-secretario de (\~tado, nJr. 
Layartl, se o governo portllguez olferceêra os seus bons olli· 
cios !Jara se reatarem entre a Grã-UI'etanba e o Brasil as 
relações diplomaticlls, se o govel'llo da rainha aceitára esses 
bons oilieios, e, ·linalmcnte, se havia sohre a me8a paiwis 
concernentes ao assumpto, e Mr. I.n}urd respondeu: « lJue 
a olferta tia. mediacão feita o anno passado pelo governo llOr
tu~uez ao de Sui MagestadeBritilnnica fura aceita por seu 
nObre amigo que dirige os negocios estrnngelros; que não 
Ilodia informar so o Brasil aceitára, )lois que ainda o governo 
19norava. o quo ossa potencia resolveria; que presentemente 
nl10 hávia sobre o assumpto correspondencia alguma, que 
fosse comínunicada á casa. " 

« Thal, lhe olTer o( mediation wich was made by the POt" 
tuguese governement to tbat o( lIe .. Magesty last year was 
aeceptod by bis noble Crielld at tbe head of the "'Ol'olgn 
Offiee, etc. " . 

lleplicou então Mr. Ruot inquerindo se o subsecretario de 
estado Jêra a falia do imJlCl"ador, do Brasil ás camaras, 11m 
que dizia não hafer aceitado por sua parte a mediacão 
do governo portuguel, porque mio tinha certeza do ter sIllo 
elPà aceita pelo g~verno da Grll-Bretanlla, ao que o suhseere 
tario tornou: « Clue com erreito lêm, mas nlio sem sorpl'C81l, 
essa falia; que o que sabia era quo o ministro portuguez 
Ibe assegurava ter enviado Jlara o DI'asil a aceitacão do go
verno de Sua &I~estadll Britannica, não sabendo por isso 
explica~a proposição da falia do imperador, a que Mr. Ilunt 
50 referia, » 

Sr. presidente, a declaracão do subsecretal'io ,I,~ estado, 
em 18 de fevereiro ultimo, é de mais alca!\cc '11W a tIe 16 
de julho do anno ,lroximo passado. 

A declaração de 16 de julho rereria.-so a ullla Ilroposi
cão um tanto vaga, enunciada pelo ministro na casa dos 
rords, ao passo Jlue a de 18 de fevereiro, 'fue foi enunciada 
muito ulteriormente, e depois, sobretudo, de chamar-se a 
atlencão do overno britannico sobre a Calla do thl'Ono com 
que Sua ftl de o Imperador abl'ira as cama ras, e em 
que man os motivos por que não accedêra logo .i {H'O-
posta mediaçilo, essa decla.racão, digo, exprimo po~itlva
mente a idéa do ter sido aceita a mediacão polo govCI'no 
britanllico. . • 

Os escrupulo8, portanto, que o anno passado impedirãO, e 
com razão, o governo imperial de considernr aceita pelo 
governo illglel a mediaglIo de Sua Magostade Fideli5~illla ; 
este anno havião desapparecido : o que então parecia apenas 
uma indicação, agora se Wrnava asseveração formal e posi
tiva, De sorte que, o quo o ministerio passado por boa8 
razões deixou do fazer, o fez o gabinote actual, cOIl~ideralldo 
aceita a mediação pelo governo inglez e dando a accitaSS,lo 
por parte do Brasil. Agora a censura ao ministel'io actuaI. 

A censura do nobre senador pela provincia de S. l'aulo 
nesla parte resume-se, Sr. presidente, em atacar um ar
tigo do Diario Oflicial de ~O de margo proxilllO pas8udo, 
que S. Ex. disse peecar pelo lado da ínteIligencia, pelo da 
exactidllo, e emfim, petas consequencias díplomalic;as que 
delle podem derivar-se, 6 tudo isso porque cliamou minil!tro 
1\1r. Lay~rd. nllo sendo senl10 subsecretario de estado; por 
que considerou removidas pelas ultimas declara!1ues de Lar
ard 3l! duvidas que l.Iairavão sobro a aceitação. por parte do 
goyerpo hrilannico, da mediagiio do governo portuguez, quan
do S. Ex, entendo quo taos duvidai! Ilunca. tiouve, e porque, 
em summa, no mencionado artigo se empregão estas expres
sões : .. que a:jus.lÍsa de nOSSa causa e o nosso comporta~ 
mento honroso COrslárllo Mr. Layard a dar essa satisfaSlão 
a opiniãO de seu paiz. » 

Desse artigo, Sr, presidente, serviu-se o nobre ~ellildor pela 
p(ovinda de S, Paulo, eomo de um jlede~tal honroov. tIe so-

~rõ ~ ([ua.' ostenta.sôe ~ mai~ nobre cilvalllll~i'i~nlt), JlUl~ que 
S. lIx. tIrou dahl mollvo pal'a pagar ao~ Ih,;tlllctos membros 
do parlalllenLo illglt·z • (jUC cloljllente e gCllcro~alllcnte Ilefel!. 
dênlo os direitos do Brasil, a nossa divida de gratillão, (li
zellllo quo, impellillo por esse sentimento de justa fl'llrocitlade 
não deixava pa.:;s:lr sem protrsto n inconveniente e impolitic:l 
publil:llç1io do mario O/lidai. . 

Todo t,sse caslello, porém, SI', pl'e:ii:lellte, desmol'ona-~e 
com uma simples observação, e vem a ser qHO o al·tigo, quo 
o nobm senador citou, /lão é oiticial: e não é ofiieial, nrro só 
pelo seu contexto, mas pelo que Ilositivamenle declarou o 
mesmo Diario, em 8 de julho de 1}l63. 

I>iz com llIl'oíto 11 Diario IIl\ 8 de julho do anllo passadu: 
" A redaC(\fio do lIiario O/lidaI julga CUíll'Clliente decllll'úI' 
quo, das \lllulicações que faz e~ta folha, têm earactcl' ollicílll 
unicamente o:; arLig-os de fUildo, as publícacOes soh a rubrica 
dos dilferclltes ministerios e das ropal'tiç.Je~~ flllbli('a~. 'rodas 
a" mais, inclusive Jlolieias de puizes ('stl'angeiros e noticias 
commerciaes, não têm ns!'c Cllfacter. " 

Ora, o "rtigo que o llohre senador ceu,mroll, e Illie aliá~ 
não tem o alcance que S. Ex. ~IIIZ dar-lho, Ó IlI"!Jcisamentc 
UQl artigo em 'lue (I Dial'io publiea as nolicill~ lI'aI.idas 1!Clo 
vapor francez Ile IlHlrCO, e, pois, nada tem do olfleialj file, 
não ~bs!ante,o nohre sellallor quizor censlll'a-lo:é Ilucslilo en
tre S. Ex. e o redact')r. 

O Sn. Pml,;';T,\ HUE;>iO: - Eutra mim o V. Ex. 
O SR. PIlB~IDIlNm DO CO:'iSJ<;('UO: - Não é I/uesliio com o 

govel'lIo. Se o IlOUI'C senadO!' t1e!!I'ja 81\bol' qual o pensamento 
do govornb sobre o assumpto, 11110 Ó 110 artigo Ilue censurou, 
mas uo [)ia/'io de '2í tle março que deve proeul'a-lo. Eis a 
palavra do go"erno: 

" J~m vista tia Ileclaracao positiva rcifa na Clllllara dos 
communs om 18 do mez piÍssatlo pelo Sr. Layal'd, em /lOIllC 
tio governo britull/lico fie Ilue tinha I) m!\SlIlO governo aCllitado 
a lUedhlflão olfcrecitla pelo de Sua J\lage,;tade Fidelíssima 
pam o rc~lalJelecimellto de nossas interl'Ompidas relações com 
l~ GI'ã-Ill'ctallha, resolveu o governo imp(1l'ial aceitar tambí'm 
a mesma mediaçãO, cOBsiderando rClllmida por :\queIla de
claração a causa quo com pewr o inbibil'a de il[lI'OY\litar-se 
tleslle logo da graciosa olfel'ta do governo ue SUi~ al.age8tadc 
Fidelissima. " 

Taes são, Sr. prl'sitlente, ad I'cllexões que julguei preciso 
OppÓI' á.. censuras do nobre r:enador ~ela provincia de S. 
Paulo. Quanto ao seu requerimento em SI me'lUojll di~f. que 
não me parecia cunt'lr inconveniente, e agora accl'oilcclltal'ci 
que pede em geral documentu'; conhecidos de todo () mundo, 
poi~ Iltle aCóm as notas quo li ao senado li mais está no do 
minio do publico, estampado om jornacB e I'o,·istas. Entre
tanto, o senado tomar"l 05êe I'equefimento lia) cOlIsideraçiio, 
que lhe parecer. 

oS ... PhuC'utn. Guello: - Quando tralei de funda
mentaI' o re(IUerimcnto (Iue ora se (Iiseute, e8tabe\eci como 
que um dilcmma, e era o seguinte: o govcrno ou não tinha 
conhecimento 110 que se pa~sou na camara dos commun~ em 
16 de julho do lInno I1lluo, {I então lia nisso Ullla falta inju~
tiftcavcl, ou tendo eOllhccimcllto da lleclaracão então feita 
laborou em um scepticismo inqualificavcl. • 

Do que acaba de expôr o nobre ministro devo concluir 
que o governo antes de redigir Il ralla do UlI'OIlO tcve conhe
cimento da declaração do ::lI'. Layard nll inllicada sessão de 
1tl de julho ultimo; ora, nilo serei eu pO!' certo Iluem ponha 
em duvida a asserc,lo do S. Ex. Pelo contl'Urio dir-Ihe-hri 
que estimo muito essa afirmativa, pOI'que, a dar-se a igno
mncia de semelhante facto, cau8al'ia ii:sO pejo á iIIustraj1ão 
do raiz, e mesmo desanimo a todos os 1ll'llsilell'08 flue snb~llI 
pensai'. lIa de Ilermittir, porém, o nobro mini~tl'o que eu 
dahi deduza algumas reflcxõeg. 

O govol'no ilOl)(lrial tevo em tempo conhecimento 1105:;a 
sessão; porque, pois, Ca'zellllo o paiz t;10 avultada despeza 
com a Gazeta O/llcial não mandou publica-Ia pal'a que elIe 
soubesse de um fado de tanta importancia '{ PorfllHl ta'nbem 
não mandou publicar o (Iue constava da .mtra s!'ssão havi(la 
dous dias antí'S na camara d08 lords? I)ara que srrve o 
[Jifll'to O/fictal? Quando UIll memhro do parlml1cnl.1 riU!'\' 
~aber t/et'sas notícias Ilil dc fater () filie cu Ih;. ha de ir 11ro· 



curar H,[ PrllfFl du COllllm,n;ÍI!. ou tll'~m/(le as gazeta,; cyh:aA- . (I~C 11 .IllClli'fI;;ll' {juba ú á~Sclltlllielitll ti .. !io"'l'Ilt) ,Ia !'ainlt:, 
ilciras, parll '1\lO !I"lbs colhJa aqlllllo que ao, brasileIros VlC.toflR. Qualtluel' homem vcroado CIlI diplomacia oito de 

.jnteres!'a '1 So essas decllll'll!:ôes li nhão publicidade II<l lngla vCl'Ia pÔI' sobre isto duvida, (} isso manifesta o IJOI'fI"O nenhum 
tel~ra, porquc níl.o lhes d.ava o mi!,istcrio tambem !lO I1rasij? meu,JI!!'? d'l camar~ dos IOl'd" pediu explica~ões. I~' porque 

, lLílsla censura quo sOJa extensiva ao flue agora. mOôIM se lodos tlohilo em vIrtude dos usos e tostumés do gOVCfIIl) 
vAlrifica em relaf:fío ao Rio da Pmta. A gilzeta oilicíal n1).o, jnglez e da. apreciação dQ flue so passava, .o perCeit.o conhe
etí'vo para dar cÓlIhecimento, :lns brnsileiros do quo so pa!isq. cimento da aceita~ilo. da mediação, aliás não, Caltaríão inter: 
a!tf do (lUC ali se c~croV(), do c.omo aquelle govemo actua pelaçõos. , 
60111.0 os suhdit.o:!, c s.o!:lre O~ intcres5c" do imporin. l)/'osigílIllos, exalllin~ll}os Ol)tro topico IIp disclll'so do rl.Obrc 

~. Doixelllo3, plll'ém de pal'te isto, flnb que o senad.o COMO!,- miuistl'Q relativo á,sossii.o,do16 de julho, e:dractado 110 Times 
dllrá comigo Ilue aclualmCllte o que mai~ convém é analiSai' do 17.., 'c:,' c, . 
o discur~o !lI) linbl'c mi!li~tro) a~tendendo assim a .ontm parte A 1!'<lduÇãO q~l}. al)í:~septei do di,scurSQ do Sr. LaJanl é 
,ciQIDCU dllemma. ' exacla; para lllf~lmdel1lolJstrªr eu mandarei lambem mcluir 

"', ,tu. c.pero jlrovar, creio Ilue a todas a8Iuzc~, que .o govcr- 110 mQu di~curso I) origiJlal illgle?:~_ Elle disse positivamente 
ltoJalo:ou em um ~ccpt!ci~lIIo illljualiíicavcl, quo aei propn-. que a nlllJlaç~9 fura aceita pelo gQverlÍo inglez,. e até usou 
siê9!)s clII:L[!tIas pelo ::obl'c ministro mio tem fUlldalllcntn da palavra, aC/Jttaçlla, quo ';0 Iluer cnml} sacramcntal; Tlle 
prÍlsfante; que em vez .10 serem os meus argumcnt(),~ des- mediatio.!, •. !ta.l ócqn aaepted. Não devia, pois, restar dtt
~ituidos de Corça, tnda a intellígellcia que IIUizl1J' vêr cüm vida alguma, 
iwpnrcialitla(!e 08 Ilego~i~s, a[lplicllI'Ú e!'\5<l 11 ualificaç,loaos ." Ir t!IC object of M~'. FitZI,?r.rllld. Wl).S to embarrass. /ler 
tl,rg~lme!ttos uo nobre mllllslro. . magesty li governme!11 10 deallllg wlth the south amcl'lcan 

.Gome!,jou S. Ex., flor lêr as tlua5 nQla~ troçada,; entre (} states, he had 8ucceeded, Cor he (Mr. Layard) had already 
f,qil,de fie I,avradin Il o conde Ilussell, e da ~Ó letra della;! seen lhe consequcnces of theso aCl;usa.tions :against the go
IItlduíiu consequcncias '{UO só f.ódefll ser aceitas pOf'"f(Umll vel'llment in lhe altere~ feeling oC lbe sQut4ameríêan states. 
ci'tivcr em pel'fc.ita ignol'anc!a I,O~ faetns. Já Sfl tem d ilo !l~, ntr Layard wOllt oVe~ !bo leading .inCideôtsQrth~ dispute 
parlamento, na ImpreJlSa, e e salwlo quo o {',ondo Husselllol belween th~ hvo COlJlltrlfJs, contondlll~ tba! 'l\lr. fltzgeràld 
quem Cez abertul'a:l, 011 Illàircclallll'llte insinuou (] ronde de had not cOl'l'ectly represe.nled the couaÍl~t rir lUr. ChrisLié in 
tavradio para que lembfllsse a seu gorem.o 'IUO oíTercccs;;ll relation lo tho reprisals,. an act wbieb. was executí:d, he 
sua immedia!:ãO. Ora, deedo que ha esle facto, IjUI} OSlií 11.0 said, in the leal olfonsive lllamlCr possible. lIr. Fí'"gerald 
dominÍo publico, fica bem eXJJlicado (> port{llC e~sas . lIotas ~rofess~tI a de~ire, for the .re?stablisbmellt Q( amjcable rela
forã?trocadas em t~rmns tão 81111ples, ma~llue não dmxavZio tlOns Wlth B:uzll .. The melltatwn olTered by lhe ktng of Por
dUVida snbr~ a aCCltaJ;ão. lugal 101' tlm ObJCf.t ltad been accepted 1Iy !ter magesty's go-

DCJlois disto o nobre ministro sabo muito bem que cada 1!l1rnmc rtt, anu ir anythillg could prevent tbe amicabls 
côrtel!í..ll1seus usos e eostlllncs; sabe bem flue para se aceitar II!Jj:lslment of the dilfereIlces, aud which he mnst earnestly 
uma I1leUia~iio basta algumas palavras,flue o:; agradecimentos tleslred, ít would be the course pursued by:&lr. Fitzgerald. » 
~tn I'egra. ficã? para o .fim lia negoci~!1ã~. Es,;a .tr.oca de notas O, nobre ministrn parece que. referiu-se a um outro t~picl} 
uJlPortou, pOIS, a acelta!l1l0 dll lIlodlafl'lo assIm entendeu, e do dISCUrso do Sr, Layard, o diSSO que como este illludla ar 
bom o c?n.de de Lavradi~, e scu governo; c Sc~ão pouba-se o pal~vras do condc Ullsscll, o .que expressou nan podill ter 
nt)~re mInIstro em conlllcto com elh~R a reSIIClto, 11110 ccrta- maIOI: alcance, ou esclal'ecer maiS a questão, do que essas 
mifute sOrá convencido. pr.op'l'las palavras. 

,0 conde de Lavl'adio, com? vê-se da sessão (~C 13 de. feve .1 ríllleiramente notarei que en,lr~ o !opico que o n~bre mi-
elr6, asseverou ao governo IIlglez flue os papeis relatIVOS a IlIstl'O leu, e o extracto que Citei nao ha, dlvCitYencla; a!li 
Ilcéí~aWio da mediar;ãO tiuhilo sido remottidos á côrLe do e~tá !mnbem sigllificada expressamente li aceilàfãO da me
BraSIl c pOI'I\UO aSSim se expres:>ou? l'ol'qnc ambos enten- (haçao. 
derilo tlue a medianão sem duvida estava aceita pelo gover- ,nopois di~ci que a explíca~ào quo S. Ex. quer dar nl!.o 
I~' lnglez. . pode ser aceita do modo algum; o que. a logica. devia dedll-

Qrh, disPit-sO ,dos atavios oratorios e5$a {lriml!ira appa- zir e o que deduz ê justamente o contrario. 
reilblà em queo nobre ministro quiz (UIlt!lII' o 8eu raciocinio e Se as palavras do conde Russell erão, duvidosas, se não 
v~t'se-;ha I) IIU~ resultà; ó" a minha· 11l'Oil03iÇiíO, que a mc- CI'ão formacs. e cathegoricas, p.or isso mesm? a declaração 

. dlU/lQ' f(ir.a aeelta. ' " tambem officlal do sub-secretario de estado, vmba esclarocer 
~itj) sé. rtlesmo donde vem esse 1I0VO principio diplomalico e desvanecer todas as duvidas, tanto mais quando eUe. dizia 

de:;e. querer po.sitiv .. a. m. ell.te a pala .. vra. .. sacramental o verbo p.ositivamepte quo ~ mediação Ióra ace,itll pelo governa de 
ac~º? NM vejj) escrjp~o, nem eHl c. \\SO U1dçclin!1vel 1I0S tra- Sua Jlagestade a Ra·wha. 
tad.os, llelltOOs actos ÍAternacionaes,MiP comprehendo mesmo 1'1;- o~s, deixar de ver nas idéas do govorno senão 
a sua rado ,suffillient,o. u. see tecIsm mqu!llijicavel, ou antes um pyrrhonismo que 

Em segUIda refenu.-so S. Ex. an facto passatlo em H de de as exphcaçucs. 
julbó na cam;Lra dns 10rd8, lendo uma phmse do conde Rus- Cnll;lO até aqui a argumentacão do nobre ministro é no 
sell, diversa da quo citei. todo improcedellte, 'filmOS ver ·~e o qqe se passou na sessão. 
~ nobre ministro pôdo ver norolatol'io dos rwgocios csLrall- da Camara dos comr:nuns de 18 de fevc.feirÇ> deste anno, pres

got.'os as pal.avras de quo o nosso governo serviu-se, Elle ta-so ou n110 li ex. phcacão. quo S, Ex .. pretendeu.. estabelccer. 
d!fPo o seguinto : que o conde Rus~ell por occasião de annu~- O qu.e disse então o:Sr. Layar~.? Foi porventura qne o go
Clal' o Cacto ao parlamento declaram que o goverílO da rm- verno mgtez agora e quo aceitava it me4iacão? Não; foi 
lIhà estimaria ver reatadas suas re/aclíes com o lIa impetio. muito exprossamente o contrario:. foi qUI} .o governo inglcz 
São palavras identicas d<l sua significação áquellas de IIUO desde logo tinba aceitado essa me~iação, qUI) ÍSilO tinba sido' 
usei; exprimem a aspiracão de. que a mediação 1JrOI!uzis5e commumcadn ao governo do Brasil, e que, portantn, se admi-
os desejádos resultados, • rava do qúe so dizia na falia do lbronn em janeiro. 

Se nfio decorei pa,)ilv,ra por palavra o só sim o pensamento Ora, isto, em vez de dar fundamento as observações quo 
vê-so que ha perfeita harmonia, Vê-se mai5 em contrurio do o 'oistro acaba de, fazer, sem duvida só, S!lrvo para 
que disse o nobre'ministro, {jUO o condo Russcll não fallava isvirtua,1 . Sua Ex. tanto anwviu 'isto, quo quiz dar a 
de sua opinião privada, Ilem como minislro elle cxpressaria os eu' discl,lrso do Sr. Layard, UIll caracter um\\ im
em tal assumpto uma opiniã,o inr\ividual. O ministro da rainha portancia muito maior do que aCfl,lcJla. quo naturalmente tem. 
disse, como tal, que o gover~o da ;rai»hiJ estimaria ver r~a Na verd!lde", o subsecretar!o' de. eSf.{ldo,. el1l. Cevereiro, 
t~das suas rlllaç,õe~ com o. do tmpeT1.o, cQ~sequentemento pOIS, não fez mais dQ, que reprodUZir o qu~ b"vra ~ltO em 1u
dIsse, que des,cJarl3 o eXlto .Cehz da ~edll\Cão ; !Ião se ponha lho do anno passlldo ;, pondQ de par~6 sua. admAraçãQ, con-
o nobre ministro em contradlcclio com O re1atQrlll. firmou apenas o que S6 declarára ootao no parlameflto por 

Logo tambem por este laffo, para quem nilo exi;?ir irr6- modo oIDcial: logo não, haqqest<1o algumll,'que aaceita,c.'lo da 
mediavclmente a p:1laVl'<l sacramental aceito, estava vistn mediação porlugueza ,tivera lo~ar por um modo claro ti po~i-



.' 

tivo ; já pelas nolas trocáda~, j{1 porque fôm lilanifestatl'l em difticuldado, (Iue a razão illlernacioriaí ilhislt\III:i, e tlci;í t:i 
julho de 1863. ~ , ' geralmente qUlz aniquilar., . 

Supponha-se, porém, só por hypothese, qüe es!\a aceitaciio O governo a quem 50 offerece tal mediaCl'in, rc~ponllt1!á 
apezar de tudo isto, ainda lul0 era tIo rormal e ~ositiva cóiúo porventura behi á dcliclldezll é nó alfecto do poaer mediador" 
porventura se desejava; ainda assim eubensul:'àrei o governo lmpóndó-Ibe virtuálmente a condícAO. Cf Vá primeiro à outr:: 
por ter seguido a marcM qu~ seguiu. parte ver se ella (Iiler aceitar ~ r.lra depois entender-se 

Senhore~t o que queria o governo? qual erá o seu crupe- cómigo?») 
nho ostensivo? O governo a este respeito tem mareh,ulo om íae~ lermo::;, 

Queria uma cousa secundária, qlie de~ois analysarei, que não sei como o governo IlÓrhigilezlnão deu por jlfri'mpt'l 
queria a priorldadtl, a denominada iniciativa da aceitação por e terminada a sua olferta: 110i sem duvidll pl'eCi80 que ellf\ 
parte do governo inglez. Vou Ilresupp~r ao menos por ora tiv('sse muita amiíade do estlido do lIrasil para 11<10 tomar 
que elIe tinba muitl) boas raziles para dl!sejar isso; airtila essa vereda. 
assim, ou antes por isso mesmo desde quI! o governo mediil· Depois, senho!.~gl,o que é q~e i~lJlorla lIaccitaçiili de tai 
dor S6 apresentava olThrecendo sua medtacão fiz ll1Drltiando ml!dUtCllo ~rlfnal'la ou secundamlmentc'l o qile vale e~sa prlfl
que o governo da Grã-Bret.1nha já t1nbt( déeitado, ó que ridade" si! de per si? o que é e~se aeto apenas prclimitiur eni 
aconselbava a babilidade, a nóbre!á e a p~udencia 'l Çerla- face da quest<10 príncip:il da tlegociacão que é a ImpOrlultlé 
mente não p~r em queátão Ilst.'l 3sserc;io do gotl!rno portuguez, em !li mesma 'l Mais tale aceitar-ileJ'lrimeh'o a tucllíacão ti 
não só por cortezia para com elle, éomo por que o governo tirar depoi~ o testllttida (jÍle se deseja a llégocitÍ(~ão ~1'ifltIIHll, 
do Brasil não devia pOr em duvida aquílld rueSmd tine eHe do qull e:-:Iglt quc otltrd a aceite previamente, ·e dépoiS !lã" 
muito desejava, desde lJ.ue tinba soUdo fundamento !~:u'll isso; tirar della os fructos convenientes. Cultlpl'C ver que aqililhi 
seu fim estava consegUido. fim quI! li 1I0nra do pait e seus intàresses g,uíllãO é I\ti Unal da 

Na verdade se elle desejava com empenho isso. se (I go- negolliacilô, não é ,lesta pequena questãO inicial dti quem 
verno pottuguet,ditiâ qu~ isSo já estara fclto. se Ibe aprc- aceitlt primeiro ou eu! segundo logllt. 
sentava as notas já aJludidas, se o mini~terio conhecia as CumprI! vei' qUÍl em uma mediação bsponhmeà e ptiram~lIj rl 
declata~(}es énuncládas nd parlamento inglez, se ttido conllr- officioll3 pbdo mesllio o mediador, por um sentlmcnto de dl!
maia â ~ànseéu~o dli suas aspirações, ~orh~ ~ que o gov~rno Iic~deta ou de e~peci.al alfeição, ou d~J'ust!ça, dirigir $C "ri. 
do Brasil marcHava contra suas propflas Idoas, e deseJos? melramente iÍó prhlclpal offcndido; po e VII' saber dolle CUl1i 
t:o!tto ponba em duvida el'sa prioridade, collocandó a inedja preferliltciá qual seja a sull. vontade. , 
t~ão no perigo de não ser aceita? E' proceder realmente ,contra DemaIs, aceitando a medi3câó, (J Brasil pratica uliJ a('{u 
Ruas proprias idéas, e por modo que ostensivamente ti incom- para êorli Portilgal, não li para êdm a IUj(laHirra., !l latnjj('1ll 
prebensivel. ,a In~laterra (IUlIlIdo aceita IlrºC~a.nJ.clrumte, A 11'1' 

, ceira JIOtenllia é que vai àgifâr a lIegoeiàCilo e ver se IlÓ!lll 
Uavía de dizer porventura o govern" inglez olfendeudo a rêstabcle~er à desejada harmOnia. O coiltral'io, já di~~e, 

palavra do mediador « Não aceitei .. quando o governo por- nunCà ti, nunca li, nem comprchendo bem. 
tuguez que 4 mais qu~ sensato tÍTlha dito - já aceitou - e Sr; ptesidente, Ilm negocio desta lIlagnítud/l êu nao pH~;;n 
quando o conde Russel\ e o s~u sub-secretario de estado tinha crer que o govetno de meu paii marcl/asse sem plimo. N",; 
velo menOí:i indicado no parlamento que amMiacão olferecida sabemos Ô fine (l tlfi~ociat, o qtie eesturt,u, apl'ovOItar, ende
á rainha Vietoria eSl;lva aeeita't 6' inqualifiéavel um tão recar e bllm marlejar (fs meios iIIustrados, aS concepcôes bem 
obstinado sce~ticismo I O proprio discurso da rainha Victo- reOectidas, as idéas luminosas, para se cbegar nós justos 
ria não lhe mlllistra attenuação alguma. fins que se desejão. O governo dd Brasil, portanto, necessa-

Sr. presidente, se fOsse dar toda a attenc.'lo a ârtigôs bem riamente tem adoptado úm plano, pois que o assumpto de que 
escriptos que apparecêrão no Jornal do éommercio e tam- tratamos é, cothe jlt disse, de alta magntitude. Orll, e~"o 
bem no Diario do Rio de Janeiro, eu porventura deduziria plano seria estuditd41 para decidiflluém aceita primeiro, ou 
outras c' as. A logica algumas- vezes advinha, e a em segundo fogát li InediaCào, ou seria estudada para 

Irse , até mesmo os pensamentos. Ali se restabelecer convenientementé as boas relacôes entre os 
~~~~~~~~~~~~~;t~~~~. ~.~ dous est~dos? Seriá para isso,. o~ para 'convencer ,ao 

o seep IClsmo nas esse (O eseJ e ver III erva (I essa governo IIlglez do nosso bom direito, da nossa Iwrfelta 
mediação com ell'ei!o olfls!ecida, isto póde eX8licar os fac- Justiça e tios SOIi~dS flril'dameotos de nossas queixas 't 
tos; e nilo esse plrrbolllSIno que s('fla sem I lustracito, e Eu estou que bavla de ser para esta segunda part!l. 
não indicaria senão erros políticas de muito alcanCe: e O que é então esta que.tão de bagateJla denominada 
)Iara ver, Sr. prestdente, que certamente síÍo eltos políticos -iniciativa de aceitafào.? Uma das .regras da negocia ç.l(J , 
ilegrande alcance basta0 p~ucas p'ol~derações. e mesmo do bom senso, dl?ta (Iue, do .mcetar della ~ goverl\(' 

Nós todos sabemos a capital dllferenca gUe ha enire uma se mostre calmo, sem paixões, dommando-sll a si m'e,smo, 
med,iação espontaoea. e uma mediação ·soli~itàda. E,u. sem para. poder innuir e dominar. se for. ~osslvel, no', eSIIÍi'lío 
dUVida não aconselbarla ao governo do BraSil que sohcltaise albelO. As pequenas questões ou prehmmares, (iu dê pouca 
media cão alguma, vista a ultura a que a delave'nca entre monta, e muito mais (IUando irritantes, põe-sc déladÓ, pois 
os doüs go,emos se el~ou. Mas ítão se tratava de uma me- que só podem servir para indispor, e para: prejúdic"at os as
diaeao solicitada, eta uma mediacão lIão só espon(anea, mas sumptos principaes e valiosos. 
no todo ollictosa da parte do govdt'no que a olTeteéÍa. Em summa, Sr. presidente, levada a nossá questão llara 

Esse governo não tinha, nem tem interesse nenhum Seu a com a Inglaterra ,~ altura em que esta, o (iue pretende o go
promovtn' neste negocio. A oll'erta desse's bons offici08 é filha verno do Brasil? que c'ontin~IÍSSim sem solução? ,N,io. 
só da amizade, dos vinculos de sangue', das alfeiçlles, dos Entre a rnglate'rfa e o Brasifà IIfos e tão grandes inte
desejos de levar os dous estados ~Tidos a uma alfectuosa resses que' nilO' sO'rlà possivel pre nder isso nem por um ins
reconCilil\!llio. Desde então ~~o nobre ministro que tante. E' indispellsavil'l, pois, uina solução, já se vê honrosa 
não entendo o que li iniciaflvá de aceit.'l!jão em mediacào Como não ba senão duas possiveis, cumpre escolher ou 11 
assim olTerecida espontanea ~ desinter0'8sarJam/inte. • ferRa, ou a nego~iação. A força creio que não será consi-

Nunca me constou, nunéa h e nem'posso comprebender que derada como meio actual de sotUSão; resta-nos, portanto, a 
baja fundamento pata tal quesUIó. negociação. 

Unta tal medi justamente se des(lna a evitar a repug- O que dictava enUio o bom senso? deixar passar sem 
nancia, ou de iniciativa, que nem uma das poteneias razal) sufticieDte oito mezes entre~ues aos perigos de conOictos 
discordes, qutn' tomar ou por amor proprio, ou por justo e elbergencias, que essa multiplicidade de relacões pódo 
resentimento. Para evitar essa diltieurdade 6 que um terceiro fazer surgir em qualquer dia, em qualquer momento, ou 
estado se oferece como mediador, que elle tema a si essa abreviar O tempo, para que tenhamos uma solucfio honrosa 
iniciativa, que lembra mesmo 011 expedientes, os meios de e util? Entretanto oito mOles são passados inutilmente, ou 
recoDciliacãó: como é, pois, que se falia peremptoriamente COm prejuizos do nosso commercio I 
em iniciativa de aceitação? E' pOr em questão justamente li Para vencermos pela for;la moral, para que nossa justif<lt 
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~l" nes&a negociagilo, flual é o elemento mais Jlodllroso estc n~i'ocio na auscllcia rIo meu nobre collega, ministro do 
~ d('vcllIos e podemos coutat'? E' justamente com a eSlnmgeil'os, 
ol'inião publica da In;laterm, Pois se é com a o[Jinião [W· O Sn. 1'l\mNTA BUENO: - ActualmenLc I'efiro-me ás llula
bJica da In~latcl'ra, como não se aproveita a energia tlella vras do nohre mini"tro querendo que eu discuti,:se com a 
éínquanto actua a n08SO favor? Queremos por pelluenas Gatl'llt Ol/leial, e .IOS casteHos que se desmol'Onão [IOr si 
questões alienar de IlÓ~ essa ollinião, ou ao menos íll'l'cfc· ml'smos, ou ao simllles sopro do S, Ex.; [leIO menos Ilel'milta 
cê·la? 8~ria um grave erro; entretanto el'la é a vereda em 'lu e lhe dig,l, que a sua argumentação (\ que se desmoronou 
q'úe tel'IJos marchado, racihnenle, 

Tocarei ainda em uma das ar~umentacõcs tio nobro mi- Ninguom no senado estará pela qualifica~ào que o nobl'o 
nistro, o eno ha tle permittil'-mo que lho diga que essa argu- ministro quiz dar ao artigo que censurei da Gatata Of/icial, 
Qientaçlto é no todo incollsel[uenle. Todos conhecem quo e880 artigo ó do fllnllo, e o nobre minis-

.Disil8 o nobre ministro: "Agol'a sim, em face da rleclara tl'O silha bom que um artigo de fundo tanto póde tratàr ,lo 
~o feita pel.:; SI', Laym'd em 13 de fevereiro, mudal'lia-se as I'elaçõcs interiol'es, como exteriores; demais. llS reOl'xões 
eiréllmstancias, cumpria aceitar, l) da (]azeln mIo ora0 estrallgeil'as, sim de caracter officia!. 
• So o governo entCllilia que antes de 1R de fel'ercíro lIão Se o nobre ministro 'econ~i!ler!lr, se ICI' de novo a Gateta, 
devia aceitar, se queria seguir a ~ua logica, e ser com olla 'feri. q.UA fi ilrligo é illcontestave meu e 'o un o, e, por ali o, 
ooÍlsequente, então não devia aceitar tambem agora, porq\le daquelles que se referem ao pensamellto do governo, mesmo 
em 18 de fevereiro o Sr, Layard não fez senão explicar de nos termos da dcclameào que S. Ex, lell, 
novo o que o conde Russell tinha dito; 11,10 é senão a nJpl'U- Se isso foi um mo rio' que o nobre minigtro teve de deelinar 
duccão do scn discUl'SO antm'jor. Ora, so o discurso antel'!:'r a l'e5[lonsabilidade do governo, eu não (Iuero entrar na ,IPI'C
ri40' era cathegorico, perfeitamente explicito e positivo, tlo ciaCtl0 desse recurso; mas pe!)n a S, Ex, que não use 111'110 
'~uco o ultimo é; O ncgocio está 110 mesmo estado, com a IJarÍl. com nenhum ministro dilllomatico qUll reclamar contra 
ailfcl'cnca unicamente do oito mezcs de tempo pel'!lido, algum artigo dessa natUl'eza, porque elle não aceitam o expe· 
(AlIóiaáos,) A razilo da aceita~ão não serú outra '! diunte, Houve descuido (101' pm'te do ministel'Ío do~ ne~ociog 

SI', presidente, e~tes negoci05 demalHI<10 alguma publici- estrangeiros em nll0 rlil'igÍl' bem a exposiQil0 di\. folha official 
dade, A imprensa já tem pre8tllllo a este respeito alguns sobre t<1o gmve assumpto, ·Em materia tle tania importancia 
servicos ao paiz. Esses artigos hem escriplos 110 Jornal do é preciso não só exactillão de idéas, como de linguagem; e 
CommeTcio, outros quo apparecêrão 110 Diario do Rio de Ja- 00 coml'llo de lima negocia!)ilõ é preci~a demais a previ~i1O 
neiro, que {':l'referi, sCl'vinlo muito para obrigar o govemo a de todas as conveniencias, que nesse llrLi~o não rorào atton
rellectir mé hor sobre a matoria, üidas, Por pequenas cousas tem-se al,;umas vezes mallo-

A intelligeócia dOi! brasileÍl'os, que não é acanhada, per- grudo valiosas negociaqões, • 
cebeu logo a !llodificação que delles I'esullou: As palavras ~r. presillente. condu irei o meu lliscUl'so por uma brere 
tão peremptol'las e absolutas do uitimatum mostrarão-se :<118- relbxiío, Neste assulll[lto houve uma lJuadrlk-.!!!!!. periodo 
eeptlveis de alguma substituicào. POIS bem; a convelliencia em (IUC parece que se olhava mais llara os desej03 do popu· 
da publicidade é um dos motivós Jlor que muito' intencional- lariliade, do que para os verdadeiros e lil'andes interesses fio 
mente eu fiz o requerimento, que OI'a so discute; desejo que paiz. Entendo poróm, que niio 86 o governo, como todos os 
e~ nego cios ou interesses de tiio alta monta para o paiz, o h'lIuens Jlublicos que tem um voto no pal'lamento, ou flUO 
pau: tenha alguma pal'te na ão, tlim obrigações offi~iacs para com a patria, dovem ter a co-

Nesse discurso do Sr, ar!lar e 18 de fevel'ciro, (1,\ um ragem do dever, a fm'ça necessaria lia consciencia, para não 
peHódo que o nobre minl~ o quiz ler quando al~ e,,· amhicionar popularida'Jes, quando ella mio é bem reOcetida, 
clarece a que,;tílo, é o 'Iue se refere á declaracITo do cOlllle ou bem fundar/;t. E' melhor dizer entlo ao paíz o quo \'01'
dO Lavratlio, de que tinhão sido enviadas rar;t o Brasil <IH d,uleil'iIIllente lho convém. quaes os scus interesses reaes, 
notas trocadas entro eHe e o conde Russel ; em summ1l. o até oude l'ai a sua justiça, o que exige a sua honra, do IluO 
iscu iõâ6T8 do fevereiro não r,!Z senão celloem' do novo pl'Ocumr agrada-lo. quando elle vai elTado. Aliás scm sO 

.úíl mesma posicão as cc aracões do govorno IIlg ez quaes qUCI'er faz-se, uma traição ao paiz só !l0l' amor dessa popula' 
~lIas erilo em jufbo de 1803, • rÍtlatle. (ApMarlos), 

ReR.etindo .isto ~Ião o fnço para censul'ar, o ministerio O raiz afinal fa~ justiça, tanto a (Iu(~m lhe sm've bem, como tGlUal I\I)r.ler acelt!> a medIação, pelo contrano, louvo pOl' a quem servo a ~l m~lhor do que a ellc. (Apoiarlos.) 
~!. O Sn. T, OTTO~I : - Apoiario ... 
,lOstoUIPOill, autorisadó, Sr. presidente, a firmm' algumas 

edllOlusões, e silo que perdeu-se tempo inutilmente, quo O SR, rmEIlTA DUENO : - COllscguinfomllnte a discuss!ío 
usou-se 40 palavras. ou linguagem m!!lto perlllDlltorja, !I"e havida n<1o será inutiL ellapóde ter lamhclIllI!\l outl'oalcancej 
~-SB a mediação em termos de ser inutilisada, emfim, flue e é para (Iue não exijamos da 11\~letel'fl senão alfuillo que for 
nao se marchou com acerto. jni'to, senito atluillo 'Iue for honroso plll'a os dous paizes, 

Passareiagora á outra parte do discurso do nollre ministro ESi'as palaVl'fls que proferi em relnc.ão á opini.lo da Ingla .. 
quanto á gazeta oflicial. tena, II sua imprensa e ( obres cá valheÍl'oto1 'Jue têm de-

Direi previamente que procl\I'o sempre usar de expressôe" fenllillo a hom'a., os nteress a justica rio Drasil, eu as 
delicadas l.ara com o ministerio, por isso mesmo que as I'C reproduzo de novo cOJ1YmUlta satisracão: (11uito bem,) 
presalias custar-me-hiiio um pouco. l?!li al'llrOvmlo o reqnerimento. • 

Ar,banl O-EC na sala imme!líata o SI'. ministro da mal'inha. 
6 SR, PRESIDE:'i1'E !lO CONSELIlO :-Nlio usei do represalias; rorãn sorteados pal'a a de[JUtal}1iO que o devia receber os 

se quizesse USlll', teria outra linguagem .. , Srs Firmino, JobIm e Dantas; e scollo introduzido no salllo 
O SR, PI~IENTA BUENO :-N1IO usm'emos recirrocamente. com as formalid:ulea do estylo, tomou a~sento na mesa. 

FIX,\~!\O nA FOH~\ :'iA VAr., 

O SR, PRESIDENTE DO C.O:'<SEl.1l0 :-.. , teria tomado a tal 
pressão cerebral em que o nobre senador lallou em outra 
oecasião, e eu nunca falIei nisto, 

llt'o,eguindo a '2" discuss,10 d;t prorosta do poder exccu·, 
O SR, IlnlENTA DUf1NO :-A pressão cerebral não se referia tivfJ 1 ue lixa 11 forca nanL com as emen,la;; tia eamara do~ 

ao nobre senador. depLl'ldos, cntrou'em discul'slio o ar!. '2° da IlI'oposta, 
O SR. PRf1~IIlF.N1'R no CO:'l~Er.1I0 :-EXpl'cssal1lente a mim na 

redacção do aviso do oi (Ie fevereiro. 
O SR, PIMENTA BlfENO: - Ah, sim I nc~sa occasião cu 

~eeitaria com muito prazer a represHlia, p01'({Ue tinha para 
ISSO l'azão, 

O SR, l'nHSl[lE~Tf: !lO rOIiSEJ.no: - Tom~i a palan:\ ~ohl'e 

0;'1'. 1F(~I·r .. 11'1\ PNIUI\: - Diz o llr\. 2" (!emla): 
« A ",'ca acima mencionada será precneltUa pelos !lH'i,.s ilU
tOI'il; .. ôs no art. .to ria lei n. 61a de:!' ,Ie al!0~to ele IH!,i!, " 

Nt ,ílllma objccçiio prelf'lIIlo faz('r a e,,!!~ <.lrllg-o SI' [Irrs: 
dente, flm'quc rcconhel}() que ó indispeflsal'el dai: ao g-ovcrno, 
para preencher n Corroa decretada. "8 mesma" !aculdades o 
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meios autorisanos pelas leis anteriores, a saber: o alista. Supponhamos, porém, Ilue. isso não é exacto, supponllamos 
mento de vduntarios m~lliante o ,!-bono de gra,tifica~ões, o que o recrutamento e engajamento preenchem o quadro da 
en,.wjamellto de e:;trangelrosa llremIO, e por ultimo o recru- forca naval embarcada, é por v('ntUl'a só esta que o nobre 
lamento. miriistl'o pede '1 N,io; os meios pedidos pelo governo se es-

Pedi, porém, a palavra para aproveitar esta occasião ce te',dem tnmbem ao preenchimento de '2{ companbias de impe
rOJar ao 1I0brc ministro da Illilriuha que baja de declarar se fiaes marinheiros e ainda mais ao complem(,lIto do bata
o I'0vel'flo e seus delegados Ilas provincias enteddônio, ou mio, IMo naval. Entretanto existem sómente mIl seiscentos e tan
que d(Jvião expedir ordens; e se no pI'imeiro caso as expe- to:; imperiaes marinheil'Os, isto é, Hi comllallhias apenas· 
dir.io com eJ)'C1to para que nas divt'rslIs pllrochias do imperio , restão a preencher mais 9 que Clluivalem a 960 pl'aCilS mais 
0!lde se deve"se [u'ocedcr á lIova elei!:ão de eleitores pOI' terem ou menos, além daquell.1s (Iue SilO precisas para o biltalbfio 
SIdo annulladas li" que se fizll'(10 em agosto do anno pussndo. na vaI, que tambem precisa para o seu completo de setecentas 
fic(ls~e suspenso o recrutamento; que, como o nobre ministro e tantas praç~s. , , 
tem liabe, é feito para a marinha, conjuntamente com o do . Temos, pOIS, necessuJade do recrutamento para a forca 
exercito. e pela Illesma maneira. Toco nisto, Sr. presitleute, naval embarcad~ 400 a 500 pracas e de 1,760 
por ter filio em um dos jornaps da côrte a notjeia ile e~taNe e tantas para o~dos corpos; tótal cel'ca de 
procedendo ao recrutamtlnto na freguezia de Santa lzabel do 2,000 homens. 
mil .. , .• . v' . o '0 le Janeiro em vos'· 01'11 Ilcrcdita o nobre ministro que os meios que lhe são 
peraj a eleillão pl'llllaria a 'rue ali se deve pl'ocel er. facultados podem dal'-Ihe um semelhante contingente para 

A ei tle tu de agosto de 18-i6 determina expressamente. pl'eenchel' esta força'1 Seguramente não; logo é inutil a au
como todos nós sabemos, que na época das elcigões gera e:> torisaç,io .llue s~ dá no ~lrlÍg:o do projeclo )Jara se preellch 
se suspenda o recrutamento em todo o imperio liO dias antes ~ de Impena .. es marlllhelros, e bat,llhão naval j Ó lIugato 
e 311 !lms dellois .• da elei"ão prÍlmu'ia. e eu cl'eio est.ar fúra ia.,; mdha~,tc autorisação Se o governo tem, como e o, 
de duvida que estil importante rlisposiSão é igualmente appli- ~. s desejOS de elevar os dous corpos ao seu estado com
cavei a qualqucl' eleigào parcial 'Iue se tenha de fazer. pleto, deve procurar algum outro mmo eficaz para levar a 

Presumo que é exacta a noticia a que me I'cfiro, porque elfeito o seu desejo, e mio esteja a fazer acreilitar ao paiz 
o mesmo jornal aponta pelo seu nome um individuo 'Iue se Ilue os lembrados no art, 2° da IlI'oposta podem completar a. 
diz recrutado; e em todo o easo estimarei Ilue o nobre numB- forca naval decretada no art. 1", 
tI'O da marinha, procedel.do á cOjl\'eniente ~o, com- tJir-me-bfio fJue assim tem succedido até agora; mas 
munique ao senado o que lbe constar a eare respeito'- creio flue estallllo nós em uma nova éra, deviamos fazer 

algum Ilrogresso nesta materia, procurando 'meio eficaz de 
O ér. barão fIe IIlnrltlha: - O senado votou boje satisfazer a esta necessidade essencial da nossa. armada. 

a força naval aclíva do imperio pedida no 1° artigo da pro- tonge disto, Sr, presidente, o governo que no 2° artigo da 
posta... proposta exige estes meios ineficazes e nlio propõe nenhum 

O SR. SILVEIRA DA :MOTTA: - Ainda não votou, outro (lue Jiossa dar resultados, foi o Ilrimeiro a aceitar um 
O SR, PRESIDENTE: _ Votão.-se todos os arti/!'os depois, artigo ad itivo tornando ainda menos eficientes os que Ibe 

. ~ ~ão facultados no art. 2", 
O SII. BARÃO DE AJURITlBA:-1Uelhorpara omeu caso, Cuidei Com elfeito, esse adtlitivo que não (Iuero agora discutir e 

que já tinhasidoapprovado o art. 1°. O senado tem de votar a Ilue em tempo poderá ser Ilue o faca, dá sanchas a que al
força naval actiya, pedida no art. 1odll: proposta ~o governoj guns desses poucos I'ecrutados pará a armada se eximão do 
essa forca não e a que se declara no artIgo, é mUlto superIOr ~erviço, desde que lhes facilita essa isenção pela quantia de 
li que' alli appareee determinada; em vez de ser votada só- 6,JU,p. 
mente a força de 3,000 praças, o senado votm'á mais de Se acontecer que 100 ou 150 desses recrutados, e dos pou-
4,CIOO. pOf(lue tantas são as Ilue corre«pondem Íl ta parte 110 C?S voluntarios cha~ados ao Rerviço dos dous ,corpas orga
nrti"o e á 2" parte delle, A prova deste asserJo aeha-lIe.no IIIs~dos ou.paraa.mannhageOl, otfel'eção aquantla designada, 
orcamento apresentado ao parlamento nu Ilresente segsito lo- nutlor sera a dlfilculdade de preenchel' a forca necessaria 
gislativa; abi se pedem os Cundos precisos para mil e tantos pa\'a o serviço mesmo dos navios armildos cujãs guarnicões 
oillciaes das diversas classes e para 3,000 pracas de pret, actualmente não estão com[lletas ; se tal não Cor o resultado 
importando tudo na quantia de 1,2116:0110$, alélli da Ilespeza do artigo, ellLão elIe ~roduzirá recrudescencia no recruta-

e s~Jtlita ela verba-ma e . ~'I.Jl!I1!L®.sJl~7,a mento ou serft inutiL I ara elle chamarei depois mais parti- .! 
. . .--', _. 'm, culal'mellte a atlenão de 8, Ex, 

de parte a despeza, vou occupal' a atten~ão do sena< o com 1'01' agora contento-me com ter feito as relfexões que o se
os meios pedidos pelo go~eruo para fazer faee ao Ilreellchi- nado tem ouvido, as quaes resumem,se no seguinte: que os 
mento da Corga que se eXige meios orrerecidos na Ilroposta e aceitos pelo governo são 

Os meios de que falia a proposta no ar!. 20 são os mesmos illellicazes: não são sufiCIentes para preencher a Corga de
que têm sido decretados desde o allno de 1851, isto é, o re- creta!!a no primeiro artigo da pl·O[losta. São insuficíelltes,já 
crutameoto Corsado, o engajamento tia marinbagem e os vo- mio digo pal'a preencher toda essa for!::t, porém a maior par
Juntarios nào só para mal'llIhagem, mas para os dous corpos te della. Com semelhantes meios poderemos dificilmente ar
organisados da marinha. OIbando-se para os mappas aos mar os 30 ou :J5 navios Ilue o governo achar em estado de 
que têm entrado e~ ca la um dos annos no servigo da ar- podeI' collocar em armamento. 
mada, vê-se I[ue quasl nunca pOde o nnmero dos recrutados Se S, Ex, concordasse comigo na justeza destas observa
voluntarios e engajados exceder a ~OO ou 500 prallas de ções, eu desejaria 1.lue algum, dos nobres ministros que estão 
todas as c1a~ses comprehendelldo marinhagem, soldados na- presentes foslie tn~plrado por S. Ex, para apresentar qualquer 
vaes e imperiues marinheiros, Entretanto que esse quallti- medida elllciente, algum ahitre razoavel para sanar o defeito 
talivo não é suficiente por si só pam fi.zer as subslitUlgões que apresenta o art, 2°. (Iue, todavia, não rejeito, apezar de o 
dos Que deixão o servi!:o por diversas causas oU lIelle f,t1lecem. achar incapaz de produzir os elfcitos a que é destinado, 

Aétualmente existem embarcadas cerca de 2,1;00 pf1lgas, Julgada finda e encerrada a discussão tlesse artigo, passou-
das quacs uma boa parte tem de seI' despedida e substituida ~e a do art. 3(\ (additivo) das emend,ts. 
por ter acabado o seu tempo de servi!;!o e por outros motivos; 9 SI'. bal'ão de \tlnl'Uiba I _ Ainda ha pouco eom
p,erg~uto eu: s,erão bastantes o~ ~OO ou 500 rec~u~ls e ma- p"ometti-me a. dizer alguma cousa a reslleito deste artigo. 
rlllhelros engajados para substitUIr esses (/ue dCIZ'uo ,a ,~r- J.1 disse llue elle prejudica o art. '20 da proposta. 
mada e para completar as 3,000 praf,as de pret 'f Eu desejara . 
que o nobre ministro declaf1lsse se s;~o sulJicientes, e quando O SII. VISCONDE DE hABOnAlIY : - ApOIado, 
IIssim seja ainda não ficará cOlllllleta senão 1'01' pouco tempo O 8n. B.l.RÃO DE 1\lunITI8.\ : - Accre,centarei mais que 
a Cor!:a naval embarcada; e as baixas, fallecimrutos e t1eser- 11' imlo:ta uma grande illjustica. e aggravacil0 do recrutamento 
Slões, que se forem dando no decurso do allno dcsfalcaráõ n:l. parte relativa á olferta ê aceita~ão dê 600~ por cada in-
conslderavelmento essa forna, dlVlduo que Côr recrutado. 
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Está reconbecido que são mui poucos os voluntarios que 
acodem ao exercito e armada; alguns dos poucos que são 
çbamados ao serviço o são por meio do recrutamento f?r
çado: ora. acontecendo que os recrutados e voluntnrlos 
possãO dar por si a quantia de 600~ livrando-se assim da 
praca, já se vê que o recrutamento tornará a repetil'-se, 
porque lllguem baja de vir a pagar com o corpo o que 
aquelle que sabe paga com dinbeiro. 
, Se o recl'Utamento 1101' si só é já um mal consideravel, se 
de todos os lados se levantão queixas contm este Jlll'tbodo de 
pteencber as nossas Cornas, como vamos ainda aggravar esse 
!paI dando-lhe mais exten8ão, mediante a substiluicão dos 
gáe se eximirem por dinheiro? Insisto, pois, que ha" ahi in
l"stl!1a m admithr ( ue os recrutados a uem os seus servi
!10~ com a quantia e 600 .. 
-:E qual li o stlrvino do recrutado. Sr. presidente? E$tí o 
s6nado bem certo do temI!o I] ue se quer pagar com 600.$? As 
praças re~ruta~las deveI!' se.rvir por 20 ann'os, me parecA, !IO 
eorpo de ImIJCJ'mes marmhelros, e no batalh 10 n:lv;ll por OIto 
annos: a quantia consignada não é de certo sufficiente pam 
págar tão longo tempo de sel'vi!:o. O voluntario que o subst
tuir servirá apenas seis ou dez annos, conCorme (;nlrar pa:.\l 
o 1& corpo em marinheiro ou I'rumete. 

No meu conceito o artigo não tem senão um merito, e é o 
de Cazer com que alguns (lrotectores possão isentar seus 
protegidos. Não ha outra vantagem IJO artigo que se discu
te. Eu desejára ver demonstrada pelo nobre ministro ou rOI' 
seu digno collega que acabou de ser ministro dos negocios 
da marinba, e sob cuja inDuencia Coi votado semelhante ar
tigo, a utilirlllde da sua disposicão.O nobre ministro não 
qUi! ter a bondade de dizer a súa opinião sobre o anterior, 
que ó o ultimo da proposta; provavelmente pOfllue as re
flexões que suj~itei á con~iderafllto de S. Ex. são de pouco 
valor, o que até certo ponto reconheno. . 

O SR. MINISTRO DA ~IARINUA :-NãO, senhor. 

O SII, BARio IIE ~IURITIBA: - Já que S. Ex. não julgou 
conveniente expender alguma cousa sobre esse artigo, ao 
menos diga o que se lhe o[erecer sobro o que se discute .. ,. 
S. Ex. ou o seu nobre collega dos ncgocios estrangeiros. 

Esta disposicão, tendo sido applicada ao exercito, já Coi de 
lá. repellida. • 

O SR. MARQUEZ IIE CAXIAS: - Apoiado. 
O SR. BARio DE DIUlIITlBA: - Na marinha nunca esteve 

em vigor, e me parece que não ú Ileve ser nesse serviço espe· 
Cíl}.l l porqu. e a instrucção que se dá aos individuos não jlódf' 
ser ,Jacilm.ente acbada nos recrutas que vem substitui-los, 
qunndo a substituição nfio é pesso!IL Não se sabe em qué 
teI\lpo, se ba de encontrar o substituto, este póde não ser 
tãO' idOlÍeo, como o substituído,. póde mesmo nilo ter 
a conveniente alltidão para o servico como aquelle a (lueJll 
vem ~ucceder1 porgue a necessidade" de preencher a vaga não 
p~rmltt0 escolba rl~orosa, 

Ha, portanto, séria illconveniencia na adopcilo do artigo: 
pelo menos só póde ser admittida a ,Primeira rÍarte quanto á 
Isellcão por substituiçilo. O voluntarlO ou recrutado contrata 
uni60mem lJue venha substitui-lo; assim ficará livre,' posto 
qmr a meu vér, tal substituicão não vai muito de accofllo com 
O S)::stema da constJtuicão. Segundo esta o servico militar é 
pessoal e obrigatorio' para o cidadão: persuadô-me estar 
ainda menos no seu espirito lancal' sobre outro mediante uma 
quantia insufficiente, para achar quem voluntariamente se 
preste, o onus que lhe cabe nO servlco do paiz. 

Estou, pois, resolvido a não dar ô meu voto para que o 
artigo passe da maneira por que está redigido, 

O ~r. Dla!f Vieira (ministro lÍe estrangeiros): - Sr. 
presidente, julgo-me obrigado a dar algumas explic.1cões ao 
nobre senador gue acabou de Miar sobre a materia' do ad
ditivo que se discuto. 

Ponderarei primeiramente que a expressão: « porlerITo exi
mir-se l) empregada no art. 3°, é até certo ponto Cacultativa ; 
e em segundo logar quo a subslituição, quer por outro indi
viduo, qurr por dinheirll, se deve verificar dentro dos primei
ros seis mezes a contar da. praça, tempo em que ainda o 

recl'utado não tem adquirido a lll'atica iudispensavel ao sor
viuo da armada. 

As renexões do nobre senador me levarião a considerar o 
tempo durante o (IUal se conSCl'varia isento do servi~o da 
mnurla o l'ecrutadv que se eximisse deste onus, llando 
.finheiro. 

O artigo additivo nada diz a respeito; e seria conveniente 
reg-ular este assumpto para evitar queixas o reclamallões. 
. O severno que não está obrigado rOl'llosnmente a aceitar a 
,;ubstlluigão por dinheiro, attenllel'ú segu"amente ás circums
hncias Ilue porventura possao acompanhar o Cacto, relativas 
quer á pessoa do recl'Utado, quer ao modo como se etTecluou 
[) recrutamento; servirá muita~ vezes a substituillão de cor
reetivo contra os abusos não muito raros, com que é Ceito o 
recrutamento Corllndo entre nós. 

POllllel'ou o nobre senador que, sendo o servir,o da armada 
obrig-atOl'io a todo o cidadl10 brasileiro, o Cacto da dispensa 
por dinheiro poderia até certo ponto caUl:'ar inconvenientes no 
paiz pesando só sobre os menOs Cavorecidos. Observo ao 
.. enllilo que o recrutaJllento até agora não se tem Ceito com 
a()lella Igualdade que mra par'a desejar, e por muito tempo 
inf, lizmente cOlltinUlll'á este mmo de SCI'Vico a ser Ceito do 
m'SfiO modo. • 

Nestas circumstancias a importancia da substituição ao 
nlenos auxiliará o governo nos sacrificios pecuniarios que Caz 
pam obter engajados e voluntarios. 

Este additivo é da commissilo e eu, quando com ella con
Cerenciei, aceitei-o sem repugnancia pOl' não enxergar nesta 
medida inconvenientes. 

Sei que para o exercito houve disposi!lão igual, que de
pois se revogou ; mas agora por acordo das commissões de 
marinha e guerra tornou-se a restabelecer a subsbluicão por 
dinheiro. " 

Assim, ou seja porque o governo nllo li Corcosamente obri
gadJ a isentar o recrutado pOI' dinheiro, oú porflue a sub
si :tuiÇão por este meio se effeclua já nos sris primeiros 
meze!!' da praca, nao vejo que do additivo possão resuitar os 
inconvenientes, que enxergou o nohre senador, ao ponto de 
SUIJ[,Ôr que esta disposicão collocaria o governo na posicão 
rle não encontrar o pessoal necessario pam o serviço "da 
armada. 

E por esta occasião consinta o honrado senador que lhe 
pondere Iluc, se acaso o recl'Utamento rorcado, o enl'ajamento 
e o auxilio que nos preslilo os aprendizes·m Irinheiros não Co
rem meios sufficientes de se baver o pessoal necessario para 
a armada, não ~ei de que meios possa lançar mão O govel'no 
para pl'eencher as Corcas de que elle tem necessidade. Se 
além destes meios, que "têm sído os empregados até agora, o 
nobre senador tem alguma medida que pos~a ser de proveito, 
eu estou pCI':maditlo IIue a(lresentando-a Cará um verdadeiro 
servico ao paiz. O gabinete por certo nilo deixará de dar o 
seu a~poio a uma idéa tão importante. 

Tenho concluído. 

O !Itr. ministro da marinha :-SI'. presidente, para 
esclarecer o pensamento de meu nobre anLecessOf na aceita~ 
ção deste artigo additivo, bastarião seguramente as obser

s que eUe acaba de o[el'ecer â considel'Ucão do senado; 
é do meu dever dar uma explicacilo ao nobre senador 

peht pl'ovincia da Babia, que ~areceu:me. senhores, encon-
trat' no meu silencio por occaslllo deiliscutir-se o art. 2° da. 
(1l'Oposta pouco desejo de sati~razer. quanto em mim cou
besse, á-- suas pel'guntas ~obre esse mesmo artigo. 

Peco ao bonrado senador que se digne de crer que, se 
logo 'nessa occasião n110 lhe dei as explicacões que lhe vou 
(lar agora, Coi sem duvida porque lhe ouvi dizer que mais 
tarde. na discussão deste outro artigo, desenvolveria de novo 
as suas ílléas a respeito. Assim pois, tomanllo em toda a 
considcraçíio as observações apresentadas pelo bonrado sena~ 
dOI', eu passo a responder-Ibe. 

Enteufle o honrado senadQ! que a disposiriio contida no 
ai ligo 3° allditivo á proposl!ll difficulta ain"da mais do que 
tem sido até hoje o pl'eencbi.nento da forca naval; acredita 
~ue não sendo já sufficientes os meios cÔlIsignados 110 al·t. 
tO da lei n. 613 do 1861, a facilidade das sUbstituições do 
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que Irillalllll~ tornará, senJo imfJo~sivel. muito mais diflicil, m,1~lf',I:ia de, l'~cI'ut~m~)~,to fluO trancasso do ~a;; portas ao 
e,ln [ll'prIJl'I'lIlH'!iln, . " 1'111:<111 o lI,l ~U.h~tltUlÇ:IO"" " , 

SI,IIIHre" rOI ~('mpre para lllllU ullla da~ malel'H1S mal~ Ne~tal\ t:~llllh!ioef;., SI', \lrf'!'I,dente, ~II aclJO flue o artIgo 
dit1lcf'i~ de Ilt'IH C"llIpi'I,IH'IlÚCl'-~e. li ;,pl'l'ciacàO, o ° e"l.Ullt, em (h~clI",ao Ilao oJlcrcce .os llI~~OIlV(\lllellles, quo enc~lltl'~11 
do~ meio" praticn~ lllai6enllvCIlientc8 tlUO ~o )Iolieri,ío adoptar o nobre ,('Ilador; no exel C11.0 rOI lldoptado ~ a eXIICl'lCIlCul. 
li" 1l0,.so )laiz pam con"cg-uil' mais racilmenlll !11'l,c'llchel' as do tempo passado dcmonstra ([ue lI[io I'e ,d~~,w esses males, 
lil\:'iras do I'X"I'c:ito. I' o ll!wdl'o da!' Jll'a~~as de pret da lIossa que o ,nobre sellallor pensa, q~~ se ~elílJlI'ao agora, ,1I0I!V6 
al'llwda. A fillta flc,;l.cs meios '11te- eu talllllClH d('pltH'U, cumo uma epoca, cm 'Iue com, cllmto a I~ençlio, por dll!hell'~ 
o nobre senil dor nao data de houlem, V('1lI ja de lOílh'o" ,1I11HJ8, Iksapplll'cceu d,lS nos·as 1~1~. mos dalll em diante nao S?I 
e as uimculilade~ ljlle a alilllenl.io. 113m ~ido 1:10 sedas, que' em llHe se melhorou. as Ihlllculdaile8 li? l'eCruta!llento, conll
lantas iJlus!rllcÕes. ilHe lIIe precl'dênl0 na (lo~i~;10. l(lIe ora Intlúnio as meômas com 11 [~dlercll.ça, M li' parai' as, filClras ,do 
OC1'lIpO. '1"(' tlll1l,08 i','lildistas di"tinl'tos tllle lcm dirigidO os exerc,ilo alguus, \I~e podlãO eXlIlul'-se em proveito das 111-
nf':!ocios da ~!IWt'l'a Ililo achÍlnl0 aímla ullla 8oluÇilo IH'ompta dU8tn<ls qll? exerClilO, " 
para eMe prohlema dillicil do paiz;, !),'eci8amos tlu uma IIUV" SI', ,Jlre~\!lclltc, por todos ~stcs Jn?llvoS eu cre!o qU,e ~e 
h'l de J'{lCI'UIllIlH'alo '1 Creio. que sim, Em que cOlldi~ües a lI1iO, vlcr o ~em (llIe se 1~t'ei'll!nlU seglllf-Se desta dlsposlnao 
devemos elaborar'? Aflui l'omeção as cjilliculdnuos, a(l[JI,~ada a armada, Imo Virão lambcm os males, que se 

EIIIl'Ctallto é mister recollhpcer Ilue :lempl'U so tem COII- cSJ!~',('a,o, , " , , • 
,seguido com mais ou meno,; sacl'ificlOs reunir pracas, llner Dera maIô uma CXperlCllCHI sem \lI'CJUlZO do servIço, 
para o exercito, lJuel' IJam a ill'lnada, nsando dos lilcio8 que O "".", 4ttUl;,;a e lUollo:- O nobre ministro dos ne&,o-
o 1I!t. ,io da lei li, li 13 !lOS outorga: . _, " , cios estrilngeiros ,ustelltou o artigo addilivo, dizendo que fu-

COIILlC!)O por al~Ul~la l:X'pel'lcncw IJratlca 51 UlI? r1,ljTI~ll c cultava elle arbitrio ao governo, IJara concedel' ou niio baixa 
preencher Ila~ ~I'OVI,nCliIs as [I~ota, que Ihe8 saO f~lstI'lL~lIlas que ror relluerida pela pl'aClt recrutada ou voluntaria que 
lluer IJelo IUIII!st('('1O da marmita, lluer pelo 1l.lIIl1stel'lO da apresentar 1mbstituto, ou oll'crecer os 600~ j mas, creio que 
glH'rm, [l<ll'a quuliJuel' do,; dOlls ramos de serViço; mas eu se enganou o nobre ministro, ou mal redigida se acba a 
amll1l~.O ao senado lJue com rOI'!)a de vOlltaue e IJel'severan~a enJelldíl. 
semp!'(' se consegue alguma COllSll.. ,Híz o iII'ligo (lendo,) : ({ Os recl'utados e voluntarios po-

I)ol~ bl'm ~lmborcs, cm'luanto nfio temos uma 1,IOV<,t leI de dcrcio eJ:imil'se do serviço militar, etc, » A flucm se re
)'eer lIlamclI to. lIecommod~da ao peIl8.m~ellto das Hls,tltlllçõe,; fere este pUI\!'I'iiO _? A Iluelll se dá o arbílrio de exi
(Itill 1l0~ regem. que ~alI~r!l(Ja ao Sl'I'V1 !l0 do exercito e da mü'-se ou não? Parece-me c uro que é ao recrutado, e não 
arm~l!il, e :IuO não .alul]ue de frente o~ recursos das pcque- ao govemo; o rccrutado é que tem o arbítrio tia escolher o 
lIas lll~ustnas do [lIllZ, 11 llue oull'os I}lelOS rCCOI'l'I'I'CIllOS I[UI' sel'Viço llIilitar Ou a isençãO delle por um ~os dous meios 
uflo sej,10 <ll'juelllls mesmos <e~I~, llue allltl~"e~nfi~IIl~).s, p.'JI:.r!ue aIJ~Hlt,tllo" e ao govel'llo cOl'!,esponde a ,oll1'lg,açilo de dar a 
Ilcnhulll outro nos legou o [JdS",1( o de no~~,I:; expcllCllCl,lst llalxa l'l'cchcIlII(J 011 os liOO;:> ou o substItuto Idoneo Ilue for 

Já vê, [)Ois, o honrado senil!l,ol' que, COllliJII<lllto cu~~ apret<~llt,1I10, Allue~ltI razuo, portanto, não pótle autorisar a 
profundameilta as slIas ,Co~lVIcções a selllclh,lI!te ):cspel~o, pa;;~agi'1lI !Io arligo, , 
devo ta)l!bcl~ [u'ocural' mula-lo: qualuJo em 1I1enllc(H; CII'- Tambem não póde valer a razão pl'oduz!da de I'ceebcr-sc 
cumstanCIllS aquellds, em que ht~Je me a~llO, ~ hOIll:ado scn<í- algumas quauti<ls pelas baixas, quando mUltas oull'a8 s.e dtlo 
do,', ,tendo a seu cürgo os uegoc!os I'elaltvos ~ manilha, COI,I- srlll retribuição alguma para o thesouro, Se, nesse artigo se 
!!Cgut~l pela perstlveranca 1l0S_IlI~tos que pOSSUUHOS, e atraves vedasse [10 governo dat, baixa a qualquer recrulado sen~o 
das dlIDculdadcs qlle fhes sao mhercnlcs, 1evur o prccllc1u- lllelliallte os dOlls meios I!e Ilue se trata, de certo seria 
mento tio q~adl'o !las pl'<lças de 1)I'ct da nossa força naval a muilo proceJcnttl a argUlllelltaçã~ do nohre miui~t!·o; mas, 
um e~lado ltsongClro, ,_ . se contilllía aberta a porta das lialxas, segundo o JUIZO que o 

!)assandô agol'a 118 conslfler~çocs Iluo se. dlgno~ olfcrec(\I'- governo fizer de sua conveniencia, o que acontecerá e que 
me o honrado senadO!' ares le li, nalena pl'Opnamelltc do sc IllJril'á mais uma brecha por onde hão de escapar IIS pl'U
art. 3° em dis,cUS~àO, devo accrecellta aind,~, SI', presidente, ça~ do marinha,c augmelllar-se assim a neces:5idade !lo tor-
que eu !lcI'edlto lambem q s mollvos, flue fnllda- li ai' mais avultado o Ilumero dos recrutas, 
mrl!tão 11 I'elucl~llcia p Jl'il o s('rviço da. armada, é a dura SI', presi!leute, llil.o sou nvesso ú iBenç~o do sel'vi!io ,mili
obngaç.i? (!e ~efVlr pOI: longo tempo, se~ll o recurso ao menos lar mediante dinheiro, Se a pra!Ja ohl'lga~a a s,emr I!O 
da subslltUlç!lo, vantajoso para o ~ervI~o, pOI'que no rogar exercito ou armada entender que pela sua IIIdustnll parlI-
de um l'ecl'Utad~ so ~olIoca 11m volulltano. . culaI' plÍ!le alc<lu!lar vUlltagells que comp~ns?m os onus do 

E mIo ba mmto amd,t [Itle e I'ccl'Utado para a mal'lIlba servif'!l milil<H' e se estiver disposta a contnbuu' com somma 
não tinba trmp? limitado de sOI'viço! " ,tal q~e convide OUtl'O a subslitui-In, entregando ao govel'l1o 

Eu reco~hecl algumas vezes (Iue havIU mllls repllgnallcl1l esta quantia Jllll'a IH'Oem'aI' o substituto, ~ntendo que este 
)Jara o serVI,!lo d,t ar~ada, do quo para o do exel'cllo, lJlIalldo -'y8tcllla é muito melho)' do que o do pI'O[JrlO recrutallo dar 
eu mesmo tlllba de mlel"l'ogllr um ou outro recruta; e por homem por si, 1)01' mais de uma vez teuho sustentado no 
isso estou na convieçao de lJue as disposições contidas Ile~te senado ('~Ia il!éa, 
arti~o" em v~z ~e ~Iesf \curem, como ponsa o nobre semHlor, Eu nilo tel'ia, portanto, duvida algu,ma de prestar !lleu_ voto 
(1:; fileiras, dlmllllllll o o HUmer? _dOS recrutas, que possamos ao adllitivo qU!I se disculo, se c~tlvesso lia COIIVICC!J,\O de 
obter para a al'lIl&oIa, concorremo para Ilpagal' etn parte li que lJela quantia de 600,)} se poden'l acbar um sub~tllulo 
l'epu.gnancia, !Jue hoje pisto no seio da populaçiio para esse para o recrutado, , , ' 
servI co , , , 

E ilClllllis, senhorcs, em IIlll paiz como o nosso, onlle o I'e- O 811. R\nQITEZ IJE CAXlAsl-Nem ]leIo dobro, 
crulmnento se faz, apezal' das I'ocommendações do govel'no, O SI\, SOIiU E Mm.l,o : - Em outrOs paizes, em que se 
da maneim ponlue todos os llobl'e3 senadores o sabem, não é achnitte a isen~lão do scrvi!]o militar por dinheiro, a qnantia 
de ellllidal[e que rilculto-se ao recrutarlo um meio de substi- que se dá [Iam a ison!)uo não é fixa, val'la conrorlUe a maior 
tuie<1o, ou dando um indiViduo por si. ou apresentando certa ou monor dilliculdade llue ba em encontrar pessoas que se 
Ilu<Íntia? Eu n,10 ereio. Sr. (lrrsidellle, que se jloss,i,o lll:har prestem a servir no exercito, Uecordo-me do que durante a 
talltos nas circumslilncias tle poder exhibil' a somma de 000$ gucl'!'a (I~ Crimett lI!Juclles que se, quol'Í<1o eximir por meio 
para 'oh ter a disPI'Il>.'U do serviço, (lue de UIIl golpe sc t1esfal- de dInheIro chcgav[iO u pagm' llIiU8 de 2.000 francos, quando 

em xtraordillariamento a3 Iileiras; entretanto (Iue 1'0 em circum:!tanciH:l OI'dínarias anda isso [101' -íOO fraucos 
úm l'eelll'50 ao l!omt'm da e uena intlll~t('ia e ]louco mais ou menos, 

I cOllf1l9õtls;la ei Jlara o ler uma ·18ell~àr l'ga, O estado Il[io qller fazOi' do tecrutHmento um meio tle 
o Ilue por l'sle 1ll1ll0 volta ao "('io do tt'ulJallIo, 01ldo a pre- renda, o IJIIO deseja é ler homens pl'O[lrios (Iara o serviço das 
senna tle seu servi!~o tambem ó util o proveitosa, armas; se o illdivirluo [lue inrelizmenle roi recrlltado está 

Eu não sei me~mo, Sr. pl'esidente, 8e á sombl'll das illstitui- \las circumstancias Iegaes de senir,porque motivo ha de ser 
'(',õc, que posBuimos nós IJor!elllo, ter UllJa lei tão tievera em eximido e ,'ir outro sotIl'er por eHe '? Se a tiol'te o cbama e l.1 
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ello so (Iuer livrar dê tanto quanto fÓl' preciso para que ([110 os recrutados poderão eximir-se do serviço por este ou 
'Se pre5te voluntariamente 'llguem a substituI-lo: deste 1Il0110 1101' aquelle modo, a lei estabelece em favor do recrutado 
$0 nãO cessào os grandes males do recrutamento, nào senl0 um direito (lue COI'f'esponde a uma obl'igu!1ão da parto do 
IlggravHdos. governo • 
. Se o nobre Illiniôtl'o da marinha concorda e~l uma ~mcllrla, 'Assim, pois, em minha humilde opinião, se o artigo passar 
iaio é, se em. logl!r (Ie GOO;A ~e dei' a qurllltta pl'eclsa Il~ra tal quaL o governo não póde executa-lo segundo a illtelli
Se. acbar outro lIHhvulllO, que venha desompenhal' as funcçoe~ gencia que lhe deu ° nobre ministro dos negocios estrangei
Itaquello que se (Iuer eximir, c?m m~ito Jlrl~zer d~l'ia meu ros, e se é pensamento fixo do govemo que a isenllãO seja 
voto, lIIas como se acba o artigo. nM me e Jl?8SIVe,1 a~o- facultativa Ilm'a o governo e não obrigatol'ia, convem ex-
!l,tá-lO; não ve,io ahi senno a ise~ção por quantia mUlto In- pressal' isto na lei. '(Apoiados). , 
{orior ailquella (11Je valem os servI!10s, A 8ubstituif,ão na armada, medianto uma contrlbuiljàO 

O governo m10 ueve fuzer disto fonte ue renda, mas renda prcuni:u'ia, é medida nova, Eu não me oppollho a que sc fÚ!i" 
'pequena e miseravel, augmelltando, como não se póde negar, um ensaio. filaô des(>jo resalvat' o meu voto no futuro. CreIO 
(I$OIlUS. os encoml1lodos do reCl'utalllento. Por t~es mOliv.oô do meu dever manifestar a apllrehensões que nutro a res-

• uito voto pelo artigo tal (Ju~1 se 'acba" pos~o consltlm'e mUIto peito dcstll providencia, (Iue {leia primeira vez se vui pór em 
mais conveniente a subshtUlljãO por dlllhell'o do que a sub- Ilratica na armada. No exerCito a isenção Jlor dinheiro não 
stituin'W por homens. está muito acreditada.. . ' 

O 'jljr, Difts "Ielra (ministro (los negocios estrangei- O Sn. ~lll'íISTl!O DA MAIllNIIA : - lHas não tem feito males. 
tos j: - SI', (lrpsillente, não posso deixar passar sem reparo O Sn. }',\IlANUOS : _ .... e a prova é que umas vezes tem 
algumas das observanões do nobl'e senador que me pl'ecedeu sido estabelecida por lei, outras vezes tem sido revogada. 
~a i!~~~n:~ dito" pl'imeira vez que fallei que me parecia pe- Vamos inicia-la na UI'mada, onde o recrutamento é mais 

d ' tld' , ~ e' escasso do (lue pam o exercito. Receio que, quando o go-tas expressões o ~rtIgo a ItIv~ ~ue o gove!,llo. nao I'a n~- vemo se veJ'a obl'lgado a recI'utar nas tdpola .... ões dos navios 'eessarmmeute obrtgado a admlttlr a substitUiRãO por ,h- .. 
" d . I .. ~ I ' h I dor 'lue ou mercantes, que eatao sujeitos ao I'ecrutamento da armada e 
nhelrô, esta mlllla 01'1011.,0. eonc U1U o no I'e ~e la : I que nem semnre é posslvel dispensar desse onus, a substi-
ó additivo estava mal redigido ou eu o não tlllha enlend.",o, ,-
Não me prezo se<'uramente de possuir a ag,udeza de espll'lto tuillão por dinbeiro aproveite sómente a alguns pl'otegidos; 

o e (Iue mesmo .a respeito destes não. importe mais. do que u~nlt 
do nobre senadol·.,.. troca de obrlgacões; ficaráõ obt'lgauos a serVir em navIOs 

O sã. SOUZA E }[EI.LO: - Tinha-se enganado; todos podem mercantes aquel1es q,\c se sujeitarem á contribuição IJecu-
enganar-se. . , niaria, pUl'U se isental'em do servi co mais hOlll'Oso qne po-

O SR. MINISTRO DOS ESTRANGEIROS:- .... e por consegumte dedãO prestar na armada. • 
podia com muita facilidade tomar a significag1l.O de, u~u termo Não me opponho,llois, ao ensaio que o govel'llo quer fazer; 
por outra. CI'eio quo a expl'es9110-po!lel'ão eXlmlr-s~ do mas desde já manifesto que Mo confio na emcacia desta me~ 
servi(~o-é seguramente equivalente a ue-:-Iloderà? SeI' Is?n- dida; (lue, segundo minhas previsões, ella, longe de sei' util, 
toS"':pol'llue quem tom o uiL'oito de concder l~ Isell~lfi? c o será. nociva. Em todo caso entendo que convém (lua fique 
govel'llo. Logo lt expressão de que se tra.ta tem l'efcrenclU ao bem firmada a intelJigencia que deve Sei' dada a este artigo, 
governo e não aos I'ecrutados e voluntunos. ,'Iuanto ás eXJlressões- poderão eximir-se. A intolligencia 

Disse o honrado senador I1UO se acaso fôsse real a mmha flue lhe dií. o nobre ministro dos negocios estmngeiros pódo 
observaçllo de filie ao menos o uiJlheil'o auxiliav~ o govemo sei' lei pam elle e pllm seus collega!, mas IHl0 será lei para. 
nas despezas com o engajamento nos. casos de Ison9.<10 por outros minislerios, pouor[t mesmo levantar ua parte dos mte
favor em vez de repamr esse inconveniente, era maIs uma rcssado~ clamores rumlados. Na opinião de alguns, o artigo 
porta' por onde se 11odi:1o escapar os recrutaflps, Não Ile~so dá um direito aos recrutados; na opinifio do nobre ministro, 
do mesmo modo, pOl'que o governo tendo ma.ls este motlv.o o artigo dá uma faculdade ao govemo, flue poderá ou não 
para livrar-se das solicitações, poderia c/I'ecllvamentc corn- torna-Ia elfeetiva: é matel"Ía importante e parece-me conve
gir-se de um abuso que nenhum dos n?bres, sena,!ores me niento que o artigo seja hem expresso, mesmo para que o 
pódo contestar que se tem dado até hOJe, hste fOI o meu governo não IlIte com dillicuhlades na pratica. 
pensamenlo, , - o !!II', F(wreh'a l-ellua: Sendo imllortante o ponto, 

Algumas outras o~servações mai~ 9ue fez o hon.rado sena- sobre que ver~,L a disclIssão,isto é, a inlclligollcia que se deve 
dor ácerca do que dIsse o nobre mllllstro da mannha, e.no dar ás palllvras,o~~~ào.~ 
intui,~,@ demonstrar o seu es~ruJlulo em v?tar.pelo artigo ~il.iú!r, parece-me que contl'lbuirci para (/ue a 
additivo não procedem da substltUlSlãO 1101' dmheu'o, mas da materia fiflue mais esclarecida, repetilldó textualmente a dis
insignifi~ancia da quantia, conforme as éllocas: Em geral as Jlosiç~o. d~ lei (fue se II~O !lle engano, foi a prime.im ~ue 
pessoas que são recruladas tanto para o e~el'cllo ,como para pefllllttIu Iseneão por subst.tUlcão pessoal, ou por dlllhmro, 
a marinha são individuos que Mo têm mUItos meIOS, e Ilara aos recrutados' liam o exercito". Esta lei é a de '29 de agosto 
elles segummente a 'IUa!ltia de 600$ já é um pouco elevada; de 1837, que no art, '2<> diz: (lendo) " Os recrutados poderão 
(\ as considenlcõcs de InUIS ou de menos despeza, podendo ser dm' substitutos idoneos, e quall,lo estes uno sejllo considera
até certo pontõ attendidas, não destroem o pensamento ca- dos taes pelo governo, terá logar a substituição Illediante a 
pital do artigo. quantia de 400$, que entrará elfectivamente nos cofres pu-

e Iilr. POI"anbos: - Sr. presidente, as. 1"eUexões. do Micos, para se applical' ao ajuste de voluntarios. » 
nobl'e senador peLa província do Ltio de JanOl!'o prevellll'llo 1·01' leis [lostel'lores elevou-se a quantia de 400$ a 600$, 
quasi inteiramente o que cu tinha de enUIlCIiU' perante o mas sempre se entendeu (Iue () individuo recrutado desde que 
senado ácerca deste al·tigo, . . desse substituto idoneo, ou o dinheiro. adquiria direito á 

Suscita-se uma duvida bem imrortante, que convem sep I isencão, não ficando a arbítrio do governo concede-la 011 ne
liq.ui~ada, qu~nto ~ int~lIigencÍit, das Jl:LÍav~a~ - poderao ga-~il, (apoif!tlos) o q!le certamente poderia dar Ioga r a 
eXimir-se. A mtelll~encla que ua o Iloble lIi1ntstro dos .oe-I mUltus I!lJu:llic1S. (ApMa!los). 
gocios estt'angeiros e a que terá de prevalecer na p.ralic~, Nill"'umn mãis Jlelfindo a palavra. e não so podendo votar 
ao menos na gestão do ministerio nctual i,mas.a int?lhgellcla por f~Ita do quorum, ficou tambem encerrada a discussão 
que d~rão alguns nobres senad,ores,. a. IIltelhgencta 'iue eu desse artigo. _ 
pela mlllha 11Iu'le dou a esse al'lIgo,_ e dlye~'8a. . Retirando-se o SI'. minisll'O com a8 mesmas rOl1ualidades 

Entendo que as palavl'us- rodemo eXllnll'-Se-collstltuelll f ' b'd S 'd t d d d d' 
d· . t d ( . I ) lão si"nificão facul com que Ol rece I o, o r. Ilresl en c eu a. OI' em o Iit IrClto para os reeru a os apmaf os i I. o '. - O'uíllte: 
dade que se dê ao governo para pCl'IllIttlr ou nM a Isen!lJ.o se!) .... . 
por esse modo. . . 13 parte, ate ao melO-dl~, 2a (h~~USSllo do proJ.ecto d~ se-

Se a lei disôcsse: (f O governo poderá eXlmu' ou conceder ,a ll!ldo. declarando que D. LUI~a Fe.Ilclana de Amoflm e Silva, 
sencão" dava uma faculdade ao governo i mas (iUundO diZ YlUVU do tenente-coronel Joso Pohcarpo Pessoa de Andrade e . , 
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Silva, tem direito ao meio soldo da pattmte do seu marido 
desde o fallecímento deste; 

a. discussão tio projecto do senado, autorisando o governo 
a regular o disposto 110 art. 10 da lei n. 87i de 28 de agosto 
de 11\66, no (lue respeita aos membros militares do conselho 
naval; 

'la .discussão da. pr?posição da c~mal'a dos Sr8 .. deputados, 
amphat~do as attl"lbul~..ões dos preSIdentes de pr~vmcJa j 

1a dIscussão do parecer da mesa n. 18, de 6 do corrente 
áCCl'ca de uma índicacão do Sr. senador llarallhos, relativa 
ao regimento intemo do senado j 

Resto das materias já designadas na 1 a parte. 
2" part~ continuação da 23 discus~ão do pl'ojccto de lei 

de lixacilo de forcas de mar para o unno financeiro de 
18&4-1865. • 

Levantou-se a SQssão ás 2 horas e 3 quartos da tarde. 

EM 11 DE ABRIL OE 18G.i. 
PIlESIDENClA. DO SR. VISCONDE DE ADAETIl. 

SUlIMARIO.- Expediente.- Regimento interno do senado.
Parecer da mesa n. 19.- Ordem do dia.-l\leio soldo á 
viuva do tenente-coronel Polycarpo Pessoa. - lIiembros 
militares do conselbo naval. Discursos dos 81'S. Pal'anhos 
e barão de Mul'itiba. Emelldà do Sr. Paranbos.- Attl'i
buicões de presidentes de províncias. Discurso do 81'. 
barão de .&turitiba. Requenmento de adiamento do mesmo 
Sr, senador,- "'allecimento do senador Joaquim Fran
cisco Vianna. Requerimento do Sr. Ferreil'a Ilennu, pe
dindo a suspensão ila sessão. Appl'ovaçào. 

A'g 11 horas da manhã. achando-se presentes os Srs. vis 
conde de Abaeté. 1Ilafra, Teixeira de Souza, Ferreira Penna, 
Souza e 1\Iello, llaula Almeida, Jobim, D. Manoel, mar1luez 
de Caxias, l)omllêo

l 
barão de 1Iluritiba, l)aula Pessoa, Araujo 

ltibeiro, Diniz, VIeira da Silva, Ilirmino, Almeida Alhu
querque. vi 'conde de Sapucahy, visconde de Um" 'unha 
Vasconcellos Paranhos, visconde de 8uassulla, Carneiro e 
Campos, barão de Pirapama, marqucz de Abrantes. , . e 
Carvalho, barilo de Antonina, Ottoni, visconde de Itaborahy 
e Candido Borges, o Sr. presidente abriu a sessão. 

Comparecêl'ão logo depois os 8rs.Souza Franco, Zachadas, 
Silveira da 1I10Ua e Souza Ramos. 

11altárão com causa participada os Srs. Ferraz, barão de 
Cotegipe, barão de lUaroim, barão de Quarabim. barão de 
S. Lourenco, Euzebio, Souza Queiroz, Dias Vieira, lll11.l'· 
quez de Itanbaem, visconde de Je'juitinhonba e visconde de 
:Blaranguav.e; e sem parltcipação os 81'S, Dartas)., Mendes dos 
Santos, Sinimbú, I)llnenta Bueno, Fernandes Torres, l··on
seca, Nabuco, marquez de OJinda e visconde da Boa Vista. 

Foi lida a approvadu a aeta dn sessão antecedente. 
O Sn. 1° SECRETARIO deu contn do seguinte: 

EXPEDIENTE. 

Um omcio de 8 do corrente, do millisterio da agricultura, 
commercio e obras publicas, communicando havor sido na 
mesma dlLta autorisado o illspector das obl'a8 publicns a 
despender a quantia de 1:2'271l'$388, além de outra já conce
dida para os concertos e alteamento do telheiro onde se 1'0-
colhem os carros dos Srs. sellatlores.-Inteit·ado. 

Um officío de 9 do corrente do 1° secretario da camara dos 
Srs. deputados, acompanhando a seguinte proposição: 

(I A assembléa gemI resolve. 
I( Arl. 1.0 Fica approvado o contrato celebrl\{lo com o vis

cUl'le de Barbacena em (j de Cevereiro de 1861 fara lavrar 
as minas do carvão do pedra nas margens do I assa Dous, 
districto da Laguna, provlllcia de Santa Catharina. 

I( Art. 2.0 t;ào revogadas as disposicões em contrario. 
Paço da camara dos deputados, em 9 ,le abril de 18M. -
Prancisco José Furtado, presidente. - Tito Franco de AL
meida, 10 secretario. - Pedro Luiz Pereira de Souza, 2" se
cretario. » 

" DECRETO N. 2,737 DE 6 DE FEVEREIRO DE 1861. 
Jipprova o contrato celebrado com o visconde de Barbacena 

para lavrar as minas de carvão de pedra nas mar'gens ,do 
l'assa·Dous, dis'il'icto da Lagu/la, na provincia de Santa 
Calhal'ill a. 
« AHenclendo ao que me representou o visconde de Uar. 

hacella, hei pOI' bem approvar o contrato com elle celebrado 
~al'U lavrar as minas de cnrvão de pedra nas margens do 
Passa-Dous. districto da L7guna, na provincia de Santa Ca. 
thal'Ína, sob as condicêles (Iue COIU esle baixã,o, assignadas 
por João de Almeida f'el'eira Filho, do meu conselho, mi
uistro e secretario de esla:1o dos negocios do imperio, que 
assim o tenl1a entendido e faca executar. 

« Palncio do Hio de Janeil:o, em 6 de Cevereiro de 18111, 
100 da indepemlellcia c do impel'Ío. - Com a rubrica de Sua 
ilIag-estade o llllpcrador.-Joào de Jilmeida Pereira Filho.
Co 11 fOI'1ll0, José Agosli1l11O Jl10reira Guimarães, director da 
t1irectoria centml. » 

Condições a que se 1'e{ere o decreto n. 2,737 de. 6 de 
{evetcil'o de 1861. 

" 1." O visconde de Barbacena pagará a quantia de 18:000' 
peln venda, pOI' pal·te do governo, de duns leguas quadradas 
de terras devolutas nas margens do Passa Dous, por elle 
indicadas na occasião da demiu'cação. O pagameufo se eC
fectuará depois flue tivel' logar a mediçãO, a quo o governo 
mandará Ilroceder. 

" '2." O governo concede, pelo tempo de 90 annos, a ex
ploraCãO dos metlles e mineraes contidos dentro do terl'eno 
vendiílo. 

« 3.a Se for necessario fazer uma estrnda de feno para o 
tran~porte do carvão, poderá o visconde de Barbacena desa
propriaI' o terreno prcciso para leito da mesma estrada e 
deposito, não podelldo, dentro de uma zona de cinco leguas 
para cada lado, construir·se outra estrada de fort·o qUI} siga 
dircc!zão ~arallela. 

« i. a GozariÍõ da isenr.iio de direitos os objectos empregados 
na construccão da estrada e os (Iue servil'em para eXllloracão 
das minas; 'e bem assim os vapores empregados no trans
porte de carvão. 

" li. a O governo ~ermiltirá, durante o tempo flue traba
lharem as mínlls, flue navios estrangeiros transportem carvão 
da Laguna pnra os portos do imperio. 

" 6." O governo aforará fi ilba dos Lobos para deposito 
do carviio. 

" 7.& O visconde de Barbacena organisará dentro de dous 
nnnos, contados da data da aSôignatura deste contrato, uma 
comllanbia nacional ou estrangeira que se encafl'egue do tra
balbo das minas. 

" 8. a Se pm'a lavrar as minas for necessario mais ter
reno, o governo poderá concede-lo com as mesmas condi
cões com que ccde o de que trata a condir.ão 1, a 
• " !l." Se o visconde de Barbacena se propuzer a: colonisar 
o terreno comprado, gozará dos favores concedidos pelas 
instruceões do 18 de novembl'o de 1868. 

« 10: Se um mmo depois de organisada a companhia não 
se tiver dado comeco aos trabalhos pam exploraçãO das mi
nas, 8e!'Ú rescindidô o presente contrato. 

" 'fambem ficará o contrato de nenhum etreito, se a com
pnnhia. não for organisada dentro do prazo marcado na con-
diçãO 7. a ' 

" 11, Se os trabalhos forem interrompidos por tres mezes, 
o visconde de Barbacena, ou a companbia por elle organisada, 
incorrerá na multa, cobrada executivamente, de 1:000$ por 
cada mez de interrupcão. l?illdos, porém, seis mezes, ficará o 
contrato de nenhum !.Ítreito. 

"t'2, O presente contrato fica dependente da approvacão 
tio poder Icgi~lativo, na parte que della carece. • 

« l'alacio do Rio de Janeiro, em 6 de fevereiro do 1861.
João de Almeida pel'eir'a Filho. - Conforme, José Agostinho 
:l/oreira Guimarães, director da directoría central. » 

A imprimir. 
O SR. 20 SEcnJ>TAUlO leu o seguinte parecer da me~a n. 19 

(Já (oi publicado. Correio Mercantil de 12 do cor-rente.) 
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Da eommiilsão de marinha (\ guerra: 
« S~gundo as inrormações dadas pelo ministro da guerra 

em aVIso de 2 tio corrente mez, em 1841 roi nomeado com
mandante da comprrnhia proviscwia de ta linha da provincia 
do Rio-Grande do Norte o capitão de 2a linha Francisco ~Ia
challo do Rego Barros, e exonerado em 1813. 

« Do mesmo aviso consta que este cidadão nunca obteve a 
nomeação de CalJitiio de la linha, e sim que, havendo em 
1815 requerido ao governo imperial o posto de tenente da 
mesma la linha, fom indererida a pretencão. 

« O decreto de 11 de dezembro de lRiÍ e a Ilatente de 16 
de julho do ·J8f2 são titulos que autellticavão sómente a 
commissão de que era incumbido o capíhio de milícias Bar
ros/ e tanto elle }ll'Oprio estava convencido de que não equi
valulo aquellcs t1tulos ao de passagem no mesmo posto para 
a 14 linha, que em 11 de julho de 1815 requereu o de tenente 
desta linba, graça que lhe foi negada. 

/( Não pertencendo, pois, o callitão de 211. linha Francisco 
!Iachado do Rego Barros á la linha em nenhumas das classes 
que a compoem, parece á commissão de guerm e marinha 
que n/lo póde ~er elIe incluído, e assim 9ue a proposição da 
camara dos Srs. deputados, que autorlsa ao governo para 
elassifica-Io no quadro uo exercito, não deve ser upprovada 
pelo senado. 

/( Sala das commissi'les, 10 de abril de 180\.- M. F. de 
Souza e Mello. - bl. de Caxias. - ílluríliúa. J) 

Ficou igualmente sobre á mesa para ser tomado em con
siueraçilo quando se discutir a proposiçiio a quo se refere. 

ORDEM DO DIA. 
DIREITO AO MEIO SOLDO 00 FALI.EelDo TENENTE-CORONEL 

POLYCARPO PESSOA. 

Entrou em 24 discussão e passou sem debate para a 311. o 
projecto do senado ueclamndo que D. Luiza Yeliciana de 
Amorim e Silva, viuva do tenente·coronél José Polycarpo 
Pessoa de Andrade e Silva, tem direito ao meio soldo ua pa
tente de seu marido desde o fallecimento deste. 

MEMBROS MILITARES DO CONSELHO N.HAL. . 
Seguiu-se a 3& discussão do projecto tambem do senado. 

autoflsanuo o governo a regular o disposto no arl. 10 da 
lei n. 87,{de 28 de agosto de 181)6, no que respeita aos mem
bros militares do conselho naval. 

.. §r. Parallbos :-Sr. presidente, eu concordo com 
a doutrina do projecto; mas desejára que o seu nobre autor 
declarasse se não lhe pare.:.e que esta medida é tambem ne· 
cessaria quanto aos membros civis do conselho naval. Com
prebendo os eserupulos muitolouvaveis que concorrêrão para 
flue o nobre senador tornasse esta medida peculiar aos mem
brolt militares do conselho naval; mas me parece que a dia
posicão devêrll. ser geral, abranger assim os membros militares, 
comó os membros civis. 
. Se o nobre senador não levasse a mal, eu mandaria. emenda 

ampliando a disposição do projecto. O conselho naval tem 
prestado e pôde preiltar relevantes servicos á rcpartic,lo da 
marinba, mas está organisado sobre bases muito I·estrlctas. 

. ~.. O inconveniente que se dá a respeito dos membros militares, 
pertencentes áquella corporacão, tambem se dá quanto aos 

.~ outros. Eu quizera mais algúma liberdade na escolba do go
verno. Todos os memhros do conselho são amoviveis, o go
verno póde exonera-los quando julgar conveniente, e, por
tanto, não ba inconvenillte em que tenha mais liberdade em 
sua escolha. 

Nilo é emprego que dê logar á aposentacão; apenas dá 
direito a um vencimento de exercicio com o 'titulo de grati
ficacão , porque, pois, tanto rigor a respeito dos membros 
do éonselhó naval, cujos vellcimentos S,iO mui limitados, 
quando este rigor não é extensivo aos servidores de outms 
corlJoracões? 

Em êonclusão, o projecto pal'ece-me derectivo. porque 
trata sômente dos membros militares daquelle conselho, 
quando a medida é tambem necessaria relativamente aos 
membros civis do mesmo conselho. Consequentemenle, se o 
nobre senador não discorda de meu parecer, mandarei uma 
emenda additiva. 

l·'oi lida, appoiada e submettida conjuntamente em discus
são a seguinte emenda additiva: 

« Depois das palavras membros militares, accrescente-se: 
e civis. - S. R. - Em 1 t de abril de 180l. - Silva Para
nllOs. J) 

.,. ~r. bOI'RO de 19f1lritiba: -Não recuso a emenda 
otrerecida peJo nobre senador. S. Ex. comprehende o motivo 
q!le me levou a commetter a omiSSãO, que agora quer reme
diar. 

Ninguem melhor do que o nobre senador póde expOr ao 
senado a conveniencia do projecto que se discute, principal
mente em relacão ao exercicio dos membl'os militares do 
conselho. Estóu convencido de que a necessidadp a respeito 
destes é muito mais elevada do (Iue em relaeão aos outros. 
N,lo compI'eh0ndo que possa existÍl' oconserho da maneira 
por que elle se aclia orgar~atlo, principalmente na parte 
concornente aos membros mifitares, que parecem antes es
tranhos do qQe coopCl'adores dos negocios (rUe lhe são incum
bidos pelo seu regulamento. 

Entendo que esse regulamento não teve por base nem a 
experiencia, nem os melllores principios que devião regCl' a 
materia, e que na sua execueão tem sido quasi completamente 
aniquilado por aquclles mesmos que tinhão o primeiro dever 
de tornar a sua execucão ellicaz e benefica aos negocios da 
reparticão da marinha: l"las, como não se tem opposto cousa 
algumâ ao projecto, antes a emenda quer que elle se torne 
mais largo em sua disposiçãO, não occuparei a atLenc.'to do 
senado com algumas reflexões que podião ter cahimento para 
mostrar qual a melhor organisação do conselbo na mmha 
fraca ollinião, e como é que se não tem dado, não pOI' parte 
de seus membros, mas pela do governo, a execucão q'IIe mesmo 
com o regulamento actual poderia lhe ser mais proveitosa. 

Direi sómente que na organisacão da secretaria de estado 
dos negocios da marinha, que se jlrende muito estreitamente 
com a organisacão drsse conselho, se não leve em vista a. 
existencia tleUe. "Quando se organisou lambem o quartel-ge
nel'al da marinha, não se olhou para a necessidade que havia. 
de harmonisar as tres I'epat·ticões. Ora, o projecto tende de 
cel'ta maneira a sanar estes défeitos, que tenho apenas indi
cado; e, pois,. me pal'ece me!ecC\' a. approvação do senado, 
sem Ilue necessite alongm' a dlscussüo. 

ConcOl'do eom a emenda do nohre senador pela ~rovincia 
de llIato-Grosso, porque realmente o remedio á. ma organi
sação do conselho póde ser melhor dado com a emenda IJOI' 
elle apresentada. 

l?oi approvada a emenda, ficando sujeita á. ultima dis
cussão. 

ATTRIBUIÇÕES DOS PRESIDENTES DE pnOVINCIAS. 

Entrou em 1" discussão a proposicão da camara dos de
p!ltados, ampliando as attribuições aos presidentes de pro
"mcla. 

o SI'. barão de HlIl'itiJuu -Sr. presidente, este 
projecto me parece de summa impol·tancia e eu creio quo 
ainda não está sullicientemente estudado pelos membros desta 
camara. 

O SR. DANTAS :-Apoiado . 
O SR. BAIIÃO DE MUlllTIBA :-Não sei mesmo se o governo 

o adoptlL tal qual; uesejaria ouvir a opinião de alguns dos 
81'S. minisli'os ácerca da. extensão que se dii ás attribuições 
dos IJI'esidentes de província que já se aellão com não mes
quinhas attribuicões. E' negocIo em que me parece que se 
vai restringit' um pouco uma das prerogativas do poder ex e" 
cutivo, e até cel·to ponto entende com a constituicão. 

Estes empregos, segundo elltl, devem BC!' providos pelo 
governo geral, ou seja em consequencia das disposicões an
teriores ao aeto addicional, ou seja em virtude dêsse acto 
que marcou quaes os empregos sobl'e que podem legislar as 
assembléas pl'ovinciaes, e por conseguinte os de nomeacüo 
dos presidentes respectivos. • 

Se o projecto désse faculdade ao governo para delegar o 
seu poder nos presidentes afim de realizarem essas nomea
cõcs. talvez o IIlconveniente de que acabo de fazer mencão 
ficasse um pouco attenuado. Se houvesse alguma outra dis
posição q1te de certo modo fizesse dependente da approva~ã() 
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do poder geral as Ilomeaçiles do que trata o projecto, ainda 
poderia ter cabimento. lUas não vejo nenhuma dessas dispo
sicões. 

"Todavia não me pronunciarei contra elle. O que desejava 
ó que se estudasse um pouco melhor a materia, e 1'0bretudo 
que a seu respeito so pronuneiassem os 8rs. ministros. Ainda 
quando essa pronunciacão houvesse, nem por isso eu me 
escusaria de pedir ao sênado que remettesse o mesmo pro
jccto a uma de suas commissôes para. que interpuzcsse sobre 
elle o seu parecer. 

Eu não sei se (lrojecto seja um Pl'ineillio de tão decantada 
descentralisação. 

O SR. RODRIGUES SILVA: - Apoiado. 
O SR. nAnÃo DE I\IuntTIBA: - N,io reconheco que a des

centralisacão administrativa esteja nesta maior "amplitude de 
nomeacões que se vai dar aos presidentes de província. Isto 
não é inais do Ilue um meio de tomar as pretellções mais re
nhidas do que boje o são lias provincias ; é 11m pl'esente fu
nesto que se vai fazer aos presidentes. Entretanto repito que 
não me pronllncio desde já contra o lll'ojecto; o IllIe desejo por 
ora é que elIe seja considerado de modo que possamos votat' 
como p!lrecer mais acertado. 

8e V. Ex. acha que estoll na ordem, mando um reque
rimento pam SOl' l'emeltido o projecLo a alguma commissão, 
que será a de constituição, ou a alguma outra que V, Ex, 
indicar. 

O SR. CANDIDO BORGES: - A de' legislação. 

O SR. DARÃO DE I\IURITID.\: - Diz o meu nobre collega 
que se deve remetter á commissão de legisla cão; eu aceito 
qualquer dolIas, porquo confio muito em todas. Em couse
quencia vou mandar a mesa o requel'Ímento para que o pro
jecto vá á commissão de legislacão, afim de interpôr o StU 
parecer e emenda-lo se entendér que eIle precisa de ser 
aperfei!)oado. 

Foi lido e apoiado o seguinte requerimento: 
{( Que o projecto seja sujeito á commissão de legislacão 

para interpôr sobre eUe seu Varecer. - ltluritiba. » " 

U Sr. Fel'relra Penna (pela ordem):- Sr. pl'eí!identf'" 
tendo Callecido esta manhã o nosso ilIus.rado collega O Sr. 
Joaquim Francisco Vianna, eu pl'O[ionho flue, em demons
tracao do IlroCundo pezar que o senado naturalmente sente 
por' este triste successo, se suspenda a sessão de boje. 

O SR. PRESIDENTE: - A noticia que acaba de communicar 
o nobre senador é recebida pelo senado com profundo pezUl'. 
(iipoiados) . 

Vou consultar o senado sobre o I'equerimento que acaba 
de ser Ceito para se suspehder a sessão, sorteando-se dellois 
a deputação para assistir ao funeral. 

O senado decidiu affirmativamente. 
Em seguida forão sorteados para a deputação que deve 

assistir ao funeral do fallecído senador 08 81·S. Souza e l\Iello. 
Ottoni, barão de lUuritiba, l'ompeu, D. Manoel e Araujo 
Ribeiro. 

O SR, PRESIDENTE deu para ordem do dia seguinte: 

1'" parle,-3a di~ellssão da proposiçãO da camam dos Sr~. 
deputados autorisando o governo a mandar admittil' a exame 
do 30 anno da Caculdade de direito do recife o estudante José 
Pedreira França Junior, com o parecer da mesa n. 19 ; 

Ultima discussão lIa emenda do Sr, Paranhos olferecirla 
em 3a discussão do projecto que autoriga o governo a regu· 
lar o disposto no art. 10 da lei n. 87-1 de '28 de agosto 
de 1856 j 

O resto das materias ja designadas para a lá parte. 

'2' parle,- Continuação da 2a discussao do projeclo de lei 
de fixação de forças de mar. , 

Levantou-se a sessão aos 3(4 depois do meio di,t 

"8& sessão 

E~I 12 DE AllHlL DE 186i. 

l'nESIDENClA DO SR. VISCONDE DE ABAETE'. 

SU~IMARIO. - Expediente. - Ordem do dia. - la '[Im'te. 
l\latricula do eslullantes. Discussão do l'Cquerimollto do 
Sr. banl0 de I\lul'itiba. Discurso do mesmo Sr. sellador.
l\lembl'os militares do conselbo n,tvIlJ. lle1luerimentos dos 
81'S. bar'ão de l\luritiba e Dantas. Discursos dos 81'S. Dan
tas, l'illlenta Bueno, Zacharias, Souza Ramos. Silveira da. 
Motta. - 2" parte. Fixacão da forca naval. Discursos 
dos Sl's. Dias Vieira. ministro da marinha, Paranhos, ba
rão de l\Juritiba, Silveira da l\lolla. Encerramento da 
2" discussão. 
As 11 horas da manhã, comecando-se a fazer a cbamada, e 

aiiíe8 de findar, achando-se 'pl'esentes os 8rs. visconde de 
Abaeté, lUafm, Teixeim de Souza. f'erreira Penna, Almeida 
e .Albllquerque, l\lendes dos Sonlos, marquez de Itallhaem, 
PunenLa Hueno, Cunha Vasconcellos, Araujo Uibeiro viscon
de de Suassuna, viscolllle de Supucahy, Souza Uamos, Para
nhos, l'ompêo, D. ~lalloel, Paula Pessoa, Dias de Carvalho, 
Souza e )Iello, mal'qllez de Caixias, Candido Baptista, barão 
deAntonina, barão de l\luritiba, Dantas, Carneiro de Campos, 
Diniz, Souza Franco, Vieira da Silva, Ottoni, marquez de 
Ab!'autes e 'Dias Vieira, o Sr. presidente abriu a sessão, 

Comparecêrão 10"0 depois os SI'S. Jobim, 8ilveim da IUot
ta, Zacharias, Calldido llorges, Firmino e barão de Pirapa
ma. 

Faltúrii.o com causa participada os 8rs. Ferraz, barão de 
Colegipe, barão de I\laroim, barão de Quaraim, barão de S, 
tourenço, f;uzebio, Souza Queiroz, ('aula Almeida, Sinim
bú. f'ernandes Torres vi,;colllle de Boa-Vista visconde de 
Itaborahy, visconde de .Je(Iuitinhonba e visconde de l\laran
guuVe; e sem parlicipacão os 8rs. Fonseca Nabuco, mar
quez de OJinlla e visconôe de Uruguay. 

Iloi lida e approvada a acta da sessão antecedente. 
O Sr. 1° secretario deu conta do seguinte 

EXPEDlEN1'E. 

Um omeio do 81'. senador 8inimbú, participando haver 
deixado de comparecOl' ás sessões do senado por doente, o 
que o obriga a deixar de comparecer ainda por alguns dias. 
- Inteirado. 

Um officio de 28 de marco do vice-presidente da Pl'ovin
cia da Parahyba do Norte, acompanhando uma colleccão dos 
actos promulgados pela asssembléa legislativa da próvincia, 
no anno passado,- A' commissão de assembléas pl'ovinciaes. 

O SIl, PRESIDENTE: -IIontem, depois que cheguei á casa, 
recebi de pessoa da Camilia do finado senador o Sr. Joafluim 
Francisco Vianna uma participacão por escripto de ter falle
cido esse nosso collega hontem' mesmo ás 3 112 horas da 
madrugada O senado FI deu todas as demonstrações do pezar 
profundo com que recebeu a noticia deste Callecimento. A 
este I'espeílo. pOI'tanto, nada mais resta-nos a Cazer. PI'evino 
ao senauo que na fórma do estylo vai participar-se ao go
vemo de Sua !dageslade o Callecimento do Sr senador Joa
quim Fmncisco Vianna, e bem assim que o funeral do nosso 
collega, cuja perda todos deploramos, ba de ter logar hoje, 
pelas -1 11'2 horas da tarde, no cemilel'io de S, JoãO Baptista. 

ORDEM DO DIA.-la PARTE. 

AIA TRIC(J[.A DE ESTUnANTE. 

Continuou a 3a discussão, que fieára adiada. da proposiciio 
fIa camara dos deputarlos, autorisanrlo o govemo a mandar 
admitlir a exame 110 3° anno ria CacuMmle de direito do Re
cife o estudante José Pedl'eira França Junior. 

O-""r.:bal·ilo de ltIl1l'itiba l-Eu' não vejo nos escla-
recim entos apresentados pela mesa.... -
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u Bn. l'mmnEl'ITE:-J;'1 os munllei l'ulregar a V. l~x, 

O SR. UAIlÃO DF! MURl'rm\ {I1l!ll{)i,~ (le lel'):-Tenho a dizer 
que as ~azões ad,hl!j,las .Ilelo iIIuslre dC[lutado Ilue sustentou 
osle (lI'oJeclo me nao sall~fnzem. , 

TraIa-se de lima dU"lda que eXiste. se se deve ou nilo 
contar faltas. E~sa duvida. acha-se slljci~a.ao conlle<:.imenlo 
do govcrno imllerlal, e esle amd.a n~o decI:l!1l a !JlIe~lilo, Ilue 
mo Jlareco ser de sua competenCl<l; e lle~oclO rle facto a pre
ferendia 'Iue devem ter as faltas do rstudaute conta,las pela 
eá!lerncta do bedel, que não osl1l (~e accordo com as ma!'
cadas pelo lenlo. Eis allui tOlla a (hlVlda, e em cOll8~qllel,lCHl 
quer-50 corlar a qllcstiio (lor mci? !lo, um aelo legIslatiVO, 
Illas não se produzem razões que JU8llfillucm aquella prcfe-
rencia. , I 

Eu, portanto, respeitando as Intenções do nobre aulor 1.0 
projecto na outra camal:a, niio, posso dilr-Ihe.o,meu assCI!ll
mento. O governo, eôta alllOl'lSallo para decllhr a qu~stao; 
a sua decis<io baseada em doclll:ncntos deye-se presulllll' que 
será a melhor e pódo ser que seja no sellhdo em ([ue fi reso
hlcão está conc(;bitla, O que o nobre dcpulill!O expoz para 
furtdarnenla-Ia mto procede para que seja adolllada. 

Foi approvada a pl'opo,;ição llara subil' á sanção impel'ÍaL 

MEMBROS WI.lTARES DO GO:>\~EI.lIO lU VAL. 

Teve logar a ultima discussão da {,lllentla do SI'. [>aranho~ 
ao pI'ojceto rio senado autorisilllrlo o governo a rc~ulal' o 
disposto no arl. 10 d<1 lei n. 8!~ dc 28 do ;1;::1I8tO de 18;;6 
110 que reslleita aos membros IlUhtilf'!'S do cOl!scrho 1l1l\'~11. , 

Foi altpl'Ovada c o projecto com a emenda remetLhl0 a 
commi8illlo de redacç<io. 

IIEQUEUUlENTO. 
« Em logm' tle ir ;i cOlluni,são dn legislação, yá á c()Il~l1Ii~

slio de consLiluiç.l0. I'aço do 8C1w(lo, 12 do abnl de 18b t 
Dantas. )' 

O 191', Pimenta Gueuo ; ~ Sr. presitlente, voto par!, 
(Iue o projecto vá com preferencia á commissão lle COI!sll~Il!' 
eHo. Quanto a mim ello envolve ~ questão de um prlllclI,110 
constilucional, e por isso mesmo. Importante i e até adlllll'o 
como o ministerio não se pronuncIou, ou não tratou de escla-
recer essa queslão na camara dos 81'S. deput~dos. , 

l'eilso que o podei' executivo não lral1t allula. de ~b(hcar 
allriJII,licões que a consl.iluiç;io lhe. d~u _a be!D do ser~lço .ua
cional. êjue esse poder fIra? conslllUlçao, ~101.aI}d~ asgalilll
lias, e usurpando as attribulções do poder Judlclano .... 

O SR. Sn.vElRA IlA MOTTA ;-Jil se viu isso .... 
O SR. PmE~TA BUENO: -I)ódc comlll'ehellder-sc ao menos 

como conquisla de allribuições alheias i m ls,.que o ministel'io 
silencioso conCOl'ra para que o poder ~xecutlvo, de !1~6, eHe 
faz. parte, perca. att.:ibUlçõe,s suas, , e realme!lte dllhcl! 1,10 
conceber ou antes lIilO se pode explicar se uao I,or al)(hra· 
cão ou s~iridio. 
• A constiluiç;lo do impm:io diz no art. tO'2 §.{o: ? ;E' lIa at
tribuição do poder execuhvo prover os e!llpI'C~OS Clyl$ etc. "; 
[01>0 a cornpetcncia ó do poder eXf>cullYo: U projecto, I~o
réfn, o IIue dhd Diz: « COlllpcle ~o.s \ll'eSldenlci;, de l!rO"lIll
cias prover taes e taes clllpreJ.t0s CIVIS.)) A quem e, pOIS, q,ue 
verdadeiramenle ,leve competir 'L. 8,10. dua~ c?lllpelCnClils 
postas em conllicto; Iluem vence? A I.C! ol'dmal'la ;0.nll·a a. 
cO!lstiluicão, ou cst.\ não tolerando l<ll wfr<lcção?! 1 ~Bl{lle I 
o pOller êxccutivo eslá 1;10 fl'llco assim '!! Convem alll!nal.(), 

.Esla maleria não é nova; por vezes se tem prel.eu,"do le-
ATTRIllUIÇÕE:; DOS PIIESIDEXTES DE 1'1I0VIi'OCIAS. gislal' 80bl'e,l:l&c aS:5lImpto, e o senado lem re~jJCltado sem-

Sel>uiu-se a 1" discussão, que fic<Íra adiada da proposiç<io IlI'e o principio constitucional. . 
da c(~nara tios de1lulados, ampliando as al.ll'ihuícões do" Em 1li;iO veiu da cmU<lra dos depulados a flegulllto rclSO
Ilrt'sillenles do provlncia, com o I'cqtlCl'imcnto tio S"l·. h:Jl'iio luc;io (lendo): « Art. 10 Os empl'egog de, illfer~llr calhcg!l' 
de ftIUI'itíbl\, pal'll ir á commi,,::iio de Icgislaçiio, o qual rOra dá cujo ,ll'ovimento pertence ao governo llll(lel'lal, POtIOl';IO 
ollerecído na ses~ão antecedenle. ser' [l1'OI'i, os lias províncias pelos l'I~llllectivos l~re~idHlltcs" II~ll 

d<lri.o os titulos aes nOllleados, ficando, florem, a ucmls,;<!u 
• SI', DautAS: - SI', presidente, reeeio que, iudo esle dependente do mesmo go~'erno. 

nel>ocio à commissi'io de leglslac.lo e voltando com IHu'ccer, (C Art. '20 O governo 1,lcsit>llurá. em I:cgulamellt~ os emprc
ha1a quem proponha que vá. fi cOlllmi~g~o 1.le con5lít~liçào, gos a (Iue devl1 ser alllllIcaJ;l a dISpOSIçãO do artigo :lntece
IIOS'qUO na vm:dmle este negocIO IWI'lcnce IIItClramellle a ~om- denle.» 
mis,;ão de constítuiçil0. Trata-se de destacar as allrHnuções Neste projecto, CO!110 se v~, ainda. 8e l·cspcita,va. a tllege 
de um poder compelenl~, .de um poder que governa,I!:tra dar constiluclOnal' todaVIa, depOIS de ouvllla a COlllmls~ao tle le
o. um poder que adl~1ll!81rn, )loder sub~ltel'llo. N.!l5 lemo;; gislação, foj eite l'emettido á de cOllstituiÇãO, que em 1852 
dous artigos na constitUIção, um qu~ ~IZ que pel'tence ~o deu o seguIU te pal'ecrr: 
poder exécutivo prover os empregos CIVIS, ~ oulro que diZ «Que o projeclo se imprima para entrar na ordem d05 
'lu6 as attl"ibu)çÕes dos presulcntes de 1)I'Ovlllc!a se."'1~ de-, trabalhos com as seguintes emendas: 

.si<>nada\S por leI. Não (IUel'endo entrar na questao pl'lllclpal, (C O art. 10 substitua-se pelo seguinte :-0 govel'llo pode-
digo \lólJlenle que é neces:>l!rio eonciliar as disposiçÕes destes rá aubrisur os presidentes nas lll'~~incias, e I,elo ternllo qUI) 
dous artigos" Il nenhuma eommissão é mais coml)etente do julgar conveniente, a prover de~mLlvameute os en,lllregos da 
quo a de constitui cão ; quanto 11 mim entendo que em um sua coml,elencia, que forem deslguados no r~Rpecllvo dreI'elo 
artigo trata-se das l.ÍUI·iuulcões do agente administrativo, em de automacllo, devendo nr~le caso os preSidentes passar os 
outro traia-se das altribüições do poder executivo, poder titulos aos ilOmeados, c ficando a demi~8ilo, quando possa 1~1' 
supremo, po(ler Ilue govel'lla; quem gov~rlla é que tem a logar segunllo as leis, dependenle de decrelo ou approvaçao 
aUribuicão de nomear os empregados Jlubltcos, e quem go- do mesmo govel'no, » 
vorna afio os poderes do estado: portanto, acho quo a queg- Este parecer de a de julho de 18tH foi unanim~mellte assig
.tão ó constitucional; que o p!lder le~isl!ltivo ol'dinario não na,lo por V, Ex. 0upelo~ Sr~. mal:ll,uezes de Ollnd<1e Abrall-

;..póde dc ... t.'lcaJ' do poder execullvo allrlbUlções que lhc COIU- te!\-, Afinal em 18a3 fOI ludo rejeItado pelo ~e~nado. 
'~petern, I\equciro, pois, que a proposí~ào. em logar .de, i~ á Om se o art. 10 do projeclo actllal fosse rcrl!gulo ao men03 

commissão de leglslacuo vá á commlssao Ile constllmçao, como a emenda 9ue acabo de ler, eu I!,odefl;;t ,dar-lhe meu 
pOl'queQ negocio Ó COlnl)lotalllcnte constitucional, e islo nos voto, para não IInpcdir o progresso. N;~o fenrUlDl03, a ~o~
vai poupar tempo, POI"Tue .lóde ser que o projeclo volLe com stituicão não lirarwmos ao poder oxeeullvo uma attl'lbUlçilO 
o parecei' da commissão de legi:ll~çàO e haja en,lil~ quem 1'0- que p·or '.eBa lhe c~mpete (Iara dtl-Ia ao.s presidentes; limi-
queira sua remessa para a conumssão de constitUIção. tar-nos-hlamos a dIzer ao poder executivo Ilue elle I!or neto 

UM SR, SENADOR: - Quo vá logo ás duas commissões. seu podia autorisfIl' os presidentes ptlm esse fim, mediante ,a'\ 
condicões que flcão expendidas, sobre tutlo 'Iuaulo ás denll~-O SR. DA~TA5: - Quando um projeclo vai a duas com- õ -

missões ha grande n!ol'osidade nos seus pareceres, ha ~ell\llrO s ~~5im emendado o projcclo, cu concol'da~ia que ~,; IlI:",i
difficultlade em reulllr~m-se os mem~ros de duas cOlllmlss.õcS. tlenle;; lcnMo não só <18 eSllccic3 do auloI'lsa~(les 1Il.clulila~ 
Não vejo. que o ,negocIO tcnba ,rel!lç:1O alguma Cf)~l a leg:lsla- nclle, m:l~ ainda outras que !le ,iulrUl'lll ~oIlV,elllentes In~IUlf. 
Çã~ civil ma~ sim com ~ consl:lUlçao ~o :~,Iatl?" Eu desejava, O que, porém, .me Ilal'ccc róra de dUVIda e '(l!O ~ rl'OjCclo. 
(lOI~jWlr a me~:t ~1Il1 equel':llIcJlto ~uh~tltulno ao do nobre I como.e:<tá.conccul!/o, fere forlllalmcllt~ a cOIl~tllUlçao e (lllr 
&Cllatlor (lllla provlucta da Bahm. i~~o t' de llc('c,,~idll,le que lá com elfello ao exame ,la I'U'\1\-

lioi lil!!.l alloíaJo c \)()$(o em <!i,('u~sfio I) ~;(';';lIilllll 1ll\>ci,10 r{"Ilí'I'Ii,'a, ('OlHO a m.ti,: ,qn'll[il'Í.!!I:\. 
,. c I ) 
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'~I>1lI se Ih!~,1 '111<' U puíÍ,,! tI!!"I!,!"!!I,,!,, H~ S;lIiCciollill' o 
I'l'ojl'cto, eOllscllln lia f.ran:'!t'!'I)Ill'ia d(""'~S attrilJuiç<'J(Js. O 
llll;ll'f nHHlcl'ado\' niío po,lc Cílll:,('ntir elll nada (lue 8t,ja con
(rario ... rOllslítniç;lo, /1;10 (etll direito para isso, o sim cleve
l'tlS I'Ill contrario. Demais uma cousa ó o poder Ill()r!eradol', e 
outra ó () polier cxccuLívo, fifio Ihmtl elltilraôeíl diversas. Rssa 
argumenlação, pois, 1);10 1'l'I'vírh JHlI'll provar li : 

actol'llo dos tres ramo" <lo [loller Iflglslalivo pnr, exautOl'ar 
(\ vod(~1' (:Xt't:ulivo, til'ilndo-Ilw altl'iblli~õcs p;II'a I, -(c , 

l'n'~rden!l's de provincias, I'lio ohslaule o jlrCecilo 0onstitu
I'iollal. A pa,;,,1I' o ahu:w, :lU(ler-se-ha tran8feril' para as pre
"íticneias todas ;1, Hlll'íJ)Hi<;!le~ dI) poder C-XCt:lltivO. 

fi Sn. I'IlE~!f)E~n;:--.Ma:; V. l~X. nüo dch,l flue cst,l dbru
flllllo o pl'ojcclo '! 

O SIl. l'ulIll\TA nUl~M:- Eu creio eslill' IlI'ova~'rlo a nü(:cs
~idade de ir o pl'ojeclo á commi8S,!0 de cou:;tituiçào, e cha· 
nlllndo a allcnç;lo úe!!ta commissão (Iara ns razões que 
jlonderei. Enteflllo mesmo flue (juando se manda um ncgocio 
li lI!!1m l;om:I1Íss[lfl', convem 1100 antes de se fazer a remessa, 
s.ülmelJa O l,ensam'CllÍo senão tio senado, ao IlWnrl" de' alguns 
:'clllldOl'es; IS~O despel'taril SUilS hléas sobre as dilfcrellles 
races úa questão: creio, pois, que não. cijlou fóra da 
brdem ... , 

O Su_ I'IlE8UlE:'iTF.: - Acho f(lhl rtoye haver afgnma di~f.inc
cão entre a discussão de um adiamcnlo e a da ma teria. Dize\' 
Íla úiscú::são do adiamento tudo <Iuanto se pôde tlizer na rJis
cu~siio tia malcria, parece-me lJue (Í antecipar a diseus!:\ão· 
desta. 

5UI)\H1II11;W108 <[ue o regimento é imío nC5fa Ilis/wsíçiiO, e 
fnJ oulras 'lue têm sido CI.lHSunHJas por arglllls no 'I'es seml-
Ilorm'; não du\ido, mas é prcei~o eHWo l(IH) Ó prcsilfcnlc fi(Juc' 
í',;euto rle totla à. e~l'ccie de !'cfl(lonsahilidar!e por deixar alo:l
gal'em ~c as rligeu~silcs mai8 do quo eiras rfel'etn aJ:ongar-se. 
t'ara isto con"em antes Ile tudo (ltlO o I'l\gillwn~o ;lCJa C1l1efl
If,itro, 'Iue a m()~a ~eja aulOl'i~alia para propOI" IIrna refonn;t 
Il~ l'l>gimcllto in!.cruo; ou, CIIl{irÚ, cUlIIpre alloptar·se qualquer 
ou[ra medida; pontue,. senho!·es? fH)~O a VV. EE. lJue llttcn
Il.io bem ao (Iue vou Ihzcr. Eu JU go ter uma grande l'espon
sabilidalle na direc'Cão uos nossos trahrrlhos, e é pOl'rlue te
nho a cOlIsciel\cia· desta gWllllc I'OspolIsabi!i.uatle que me 
atrevo uma ou outl'fl. vez a fazer al~ulllas otlscnações aos' 
nobres senadores. Timi·me a I'espollí!abilidade, e eu nãG farei 
a mais pequena ob~ervaçii.o. 

O Sn, ['ms"TA RIH;!íO: - Doeil aos de$njos tle V. ElI.., não' 
t,ontinual'ci na drt!ucriio (/ue [ll'cterHli'a, 

Concluirei, pois, dizenr o que (lO!' maitas razões julg-o con
vllnicute que vá o t}l'ojedo á conllllís,,;io de cOllstilmçüo; e 
julgaria convcnioute mais uma outra COuBtt, era rluü, se não 
~o!!Se incolllmodo ao millistcl'io, elle se prolluneiasse sohl'e 
e~sa remessa, porque convem que o ministcrio coadju.vc a 
Ihrecção dos trnhalllO$ do senaoo, e mesmo que nmnlfeste 
seu pensar sobre a (1I1estüo constilucional (Iue fica indicada. 

O ío:l·.Zuchal'i.ns (presidente du conselho) :-0 governo, 
pelo orgüo do ~I'. ministro l[lI illlperio, IH'O.lUllciou-se na ca
Ulilra tios t1eput,Hlos em lavor 110 IH'ojccto a fI'speito do (IUal 
]!eurle o rellucrirncntít do l10bre senndol' Ilela Hahh. 

N,lo tcuho naúa que oppur ao desejo mauifestado pelo 
nohre sonador, a (Iue me reliro, de (Iue o projecto a'!Les de 
Im:ral' em lii tU5são seja ellviaJo a uma da::; cOlllllliss' es da 
êasa, e pOl' isso vlltan'i pelo re1luürimcnto em 11ue S. Ex. 
pede (lue v{\ á COllllllissão de )cgblaçii~. 

Não [lo~so, porém, vo(ar pelo )'üqucnmllllto ,10 oo}}re sena· 
tlol' PCI'.IS Alu(;.oas que deieja vá o projcclo á commissão de 
constituição, }lorqoo, Sr. pres:den te não vrjo llel;llUm rrillci
Vio COllstitúclOllal compl'OmeUido no projecto qUJ se dls('u!e 
Não ha, como disse o Iloliro sen"dor 1'01' S, Paulo, trnnsfe
rencia de atlrihuicüo dc um podeI' vara outl'O So o provi
menlo dos empregos civis pertence pela constituição ao JlOder 
~::teculivo, não deixa de I)e lcncel'-Ihe IH/r este Ilrojccto. 

O SR. PIMENTA LlUgNO : - 0:3 IH'c"idclltes nã(J süO poder 
executivo, 

O SIl. pm~~ll>I~YI'E IJO r.O"i'EUIO . -1\'la, sITo ,lelí'g:lIlm' riO 

-po:er executivo. 

Eu elWllÍ\1 a alllmção (lo ;,(']latlu p:lra v',lHe ;';c 11i'~~,,\\I.t 
re"(lcílo ria 1.;l!i1l'lIa lIaelOllaL A guarda llilelOlHÜ 11('[0 lilfliln 
por tlUC tlC í'lltenueu () al'lo <llldiciunal, (Jrovilll.'lalisou ~(l . 
cada a,semJlléa provindal Icgj~lou COlHO lhe pareeCll 11 rcs: 
peito ria glwr.la nacional, Em 1850 c/minou-se e~la maleri'a 
ao centro; mas, só l1eou o governo gerat com a lIül!lpal',il0 
dos cargos t'\ljwrioI'Ps ; as nomea<;ue," (h; eupil,"tes [iam IJaixo 
pertellc, Dl ao~ I>l'c'ideIlLs úe pl'OVilleia8. E' uma partilha 
all<llol:a que r~le pr.üjeCLo provoca, partilh,l sulj(,ítada .pOI' 
uma lH~ccti~i(:ade [Ht!IIÍlanle (fl}Joíwlos); pOl'> flJe , V. Ex, que 
tautas vezes tell! síllo milli"l!'O do e~larlo, s.the o l{'miJo que 
perdem os millistros mil expor, e a eOl'lia I'IH Ol!\ ir iufol'lna-
1'rics concernenles ÚS IlOllH.'atÕC:l de pequf'll1.18 ellljll"cgo~, e<llllO 
Ó de porteiro llo tribunal do· eOlllllwl'cio, por t'Xl'I1l[llo,' p" de 
olHeiiles (te jUi;li~a, elc. VOl' conseguinte, ~I'. jlrc:'itkntl', 
esle projetlo eneontra UlIl exemplo muito pl'oc(~d\:llto !iO í(llC 

se fez a I'l'speito da guarlla lIaei()ual, e a resJ)e~ de ou lr(}s 
I'IlffiOS úo sel'viço, eO!110 a seu tempo mosll'lll'ei. 

Nilo lia., poi:<, principio cOIl~titucional envolvido 1.1a quos
tlio. O (\ue !Ia, é averiguar se com ell'cito os LOl18 pl'incipiOI> 
rle Icgis açi10 aconsellulo que se fação a IH'clcntlida divisfto, 
que se allivie o governo central tio 0l1U8 de ccrtas IIOIlICiI-

'ções )HlSSalldo-a~, como ctispõe o rl'Cjrclo, para os pl'e~itlell
los, os (llWeS são os que d!'Hilitivamente (lI;eidem destes 
negocios, P0I'lJlIC o senado sabe quo os elementos em que o 
governo geral aSStllltu; llestll parte sua cOllvicç,lo, outros n;io 
s;io senüo IJS que lhe f o l'Ile cem os lH'e"idente::l. 

1'01' t8SÓ voto para que o projccto va ao exame tia eOlllmi<l .. 
silo de lcgiôlaçilo>, IM8 !lã!} ao> t!;1 conlolUissào !le cOllsti

. tuir:'!!}· 

o ;i.jl·. !'ti(HIZU IIlI.mus: - Sr. presidente. cu hei 110 

volar Ilara (Iue o pwjeeto V{I4),J'Ollllllit"ãO de Icgi~\;n:.l0 e Il~O 
it cOllllllist';lo tlü cOllstíluíção .... 

0811. Sn,,,mn.l. DA l\lOT1IA : - Não !la iIlCOll&tilucíollal,ilh"lc 
llcallluna. 

O Sn. SOtiz.\ ltnwB ;.- .... e levanto-file para dwl' a razão 
do meu I'oto, 

, l~mbora se Clwolva unlarluestào constitucion;t1no pl'o,ieeto, 
'a cOlllmi,são de legislaçãO (1 competente pam propô!' o 1!1l(J' 
conveniente for a ü,;te respeito. NilO ó attt'iblli~ão pl'Ívatinli 
da commissão de constituiçãO indicar ao SOItallo o que é COH

formc.pu mIo á constituição. Assim ê indilrcrcnle (Lue vá ;~ 
uma ou a outra commissfío. 

O SR. FBRllEIIIA l'EMA :- ApoiadÜ'. 
O SIl. SOI'í;,\ RA~105:~ Estando inllicalla a c'ommissito {~\ 

legislacüo, afto vejo razão para se IIlUllllr de direceilo. blo> 
bastal'i~l, Sr. presidente. liam justiticar o meu yoto.· 

l~lltretauto, o senado me pcrmitLil'á fi Ileclm'ac;lo de Uill 

motivo que me é muito particu11l.l'. Por bcnevôlencia do 
senado tenho a honra de ser membro da cOlDmissão de COII
stilui9lio. Nesta posiÇão tenho rigorosa olll"igação do dizer ao 
senarlo o CJue cu ontendo que se deve fazel', e ao parecer 
dado neste scntíllo fica eOlllpl'Omeltitlo o meu yoto; ill'l'edado 
deIla, eu posso IJI'oC(J!lCI' de outro modo, seguiurlo, toda via, 08 
dr.ctames da, minha consciüncia. 1'010 exame l'aJlldo (Iue pude 
fawl' deste flroj'edo, minha opinião é contraria á sua adop
çiio; entrelanto, examinado o projllcto na commi"são de le
gislacllo de qlle faz pal'tü o illustre sell[1rlor [leia Bahia, o 
SI'. l'iahuco de Arllujo, que cu consitlero o autor da situação 
nascente. se este illu3tre scnad'ol' lhe foI' favoravcl, uma ,cz 
que BC rilsalvem meus escru[,u)os (luanto á sua cOllstitueio
lIalidade, escrupulos que, me parece, pó riem ser f,lcilmcnte 
resalvados, como ainda ha poueo ponderou o nobre seuadt:Jr 
por S. »aulo, hei de volar p1)f cllc. 

O 81\. PI.\II'i\U llUEIIO :-Apoiatlo, e eu tambem. 
O SR. SOUZA ILul()S :- A minha opinii1O, Sr. )H'c"ilICllle. li 

COlllrdl'i'l ao projecto; V. Ex. (lel'lllitta esk. simples deda· 
raç.lo, não entro !la tlt'Il101'lslraçiío. 

A minha o[)iuiãO é contral'ia ao pl'ojecto, porque onlendo 
que elle é emincntemente illili-lilJ!lwl, c me I)arecü que 1.011('
rei, quando entrar em mai~ amplo desenvolvinwlllo, de
monstra-lo tio 1ll0l10 maj~ evir!l'lItll, t<lntn Ó a minha ('OIlA 

,'ire;in li 1'"'11' ri'~\l('ilu' m:l~, SI' do lado donde nas(',;u ;, 



forca tJlW errou ('~{a >'ltUill;;ío ,se quir.r,r e,:ta l1lc(lidi~ como 
cOIl'vcnicllle {t3 ]ihenlades [Jublieas, como llma meulua de 
rpÍlcner,Jc;lo, não scrci ell quc hei de p,k-lhc cmbaraeos; 
va" por tliantc, passc; procurarci sómcntc dcsviar a minha 
responsabilidade. 

Assim, Sr. prc5idcnte, cu dcscjo estar em uma posiçfío. 
cm que possa tl;l' a lihei'lladl' de votm' pelo projccto, c, sc 
não fôra a raziio em primeiro Ioga r CXllt!~t1l, (IU~ me parccc 
juslilicat\V1\ do meu voto, csta para 1Illm pal'llCul1lnllcntc 
me induziria a volar pclo rC1luerimcnto llo nobrc sCllador 
pela lIahia, 

O SI', §iiH-ira ela iUotta:-Sr, presidcnte, ~ucro ~u~
damclltar o lIleu voto ne;;ta qucstão dc OI'lh>m, dc (lIs!I:lbUlI;ao 
des'o projccto ;l cO(\lmiFeilo de cQlIstituição ou á ~c lcgnilaç<1o; 
Entendo IluC o de~li no illclicauo para quc o 11l'oJedo fos~e a 
commi:3são UC legislação é o mais adequado, , , 

Discordo da opinião do mou nobre' colloga pela prQVlllclil 
das Alagoas, assim como da 0jlini;10 ~on~ que ,su;;tentou ~ôl;~ 
mocJó o l11el ' 'olloga pc a provlllcIa do,~, Paulo. Direi 
mUI :; ~tinlall1enle) tanto quanto me é possivcl:; a raz,!o, 

800sn I) ~. 'esentelldemqueoprojectoucveirantc5 
á COlllmis:,;1o UC cOllstituicitl> do que a (lo legblação, porquo 
e1l0 enccrl'il ~usccptibilicjade cOllstitucionaes, cntendo quc 
isso n;!o é motivo pam se lirar o seu examo da commiss;io 
competcnte que é ammiss;lj! clc logi'],lÇ,10, que pódc apl'e
ciar igualmentc sc algumas das disposições do mesmo pl'ojcc 
to fcrem ou não a constituicão. " 

Havia uma razão, SI', prcsidcnte, para (IUC eu fizcsse que 
o projecLo fosse antes á commissão UC cOIl>ltitnição, e, cra não 
fazC\' cu parte della c fazer padc da commis.são dc legl51aç,10 ; 
porém, nuo tralo dc acommodal' o meu cgolsmo, qucro quc ~ 
questão scja cxaminada pela commissão que eu jl~lgo que e 
com[letcntc; e se ba alguma I'não pcssoal q lle dcva nllhtal' para 
sc dai' prcFcren :ia a algnma das cOllunis5ües (não digo que Im), 
é para quc o negocio vá I'cmettido antcs li com missão dc legls
laeão do quc á de constituicãO, mesmo !)(Jlo motivo quc dcu 
há po'ueo o nobrc senador pêta provincia ( c Minas-Gel':les, que 
é fazer parte da cOTllmissão dc legislação o noorc scnadol' 
pcla provincia da llahia, que elle justamcntc chamou o autor 
ou creauor da situac;1o nasccntc, Eu cslimarei muito, SI', [Jrc
sidente, qucseja o p'rojecto remettido á commissão Ile legisla
cão, tambem por egte motivo, 
• Se cu Cjuiznssc oncobrir as minhas tel1dencias a rcspeilo 
ucsta matcria, eu ucveria qucrer quc o negocio fosse antes ú 
commissão de constituicão, porque se o nobrc autor ou crca
dor ua situacão nascente tivcsse do dai' parccer em favor ria 
adopç<:io tio jirojecto, e elle entendesse quc é uma das COiJ8~
quencias d,~ ~ituaç,ão nascente csta. til I ou qIH~1 dcsce!ltralI
sacão aUll~mls1ratIva, então, nesse ponlo, SI', l)\'eslllcnl~, 
crêio quo tenho de pô.\' o passo adiante do crcador da situaçãO 
nasccnte, pOI'q1j.e se eu qu izesse rcjeitar o projcclo em porquc 
ellc cncerra ainda muito pou.co, (AplJiados.) 

Eu tenho dito, senbores, que a primeira qualidadc cios ho
mcns [lublicos ó a sua cohercncia, é a sua C(JIlsislcncia nas 
suas opiniões politicas ; e sc eu tenho lambem uito mais uo 
uma vez ncsta casa que o unico meio dc curar o /,:OVC\'110 
central das. enfermidadcs cbronicas de (lue cllc padece é dar 
mais vi.da ás provincia,s, torna-las mcnos ucpcndentcs dcsle 
ccntro enfermo, como é (IUC hei uo acbar que estc projeclo 
satisfaz lHcsmo as necessidades publicas? Hepito; talvez le· 
nha ue votar contra cllc, pOl'Clue csl,o jlrojedo ó urnlogro da 
situação nasccnlo" .. 

O Sn, RODTIlGUES SILVA: - Apoiauo, 

O Sn, SI!, Vr.IIlA DA MOTTA: --, , _ , (lucrem fingir (lue arvo 
rfio ullla handcim c têm mcdo rle dcscnrola la ; a prova é eslc 
myslerio c e~le silencio do gahin8te 11 rcspeito de lima ques
tão que devia ser o scu [lrogramma: sc o miniotiJrio qucria 
distinguir-sc dns ministerios quo tôm aJl[lal'eeido no paiz só
mcnte com icléas hanacs, sem UlHa palal'\'a ele si{;lllfic~r.,10 
politica, [lpl'(lolI a occasião do desenrolar lima bandeira e fa
ze,la seu progral1Ulla, Est;~ é a ra.züo, scnhores, [Illríll!G la! 
vez eu ,'olc l'olltra eslc 1)\'oJ<,cto ; e um lo~ro quc o 1Il11l1o'leríu 
(lller f;!Zl~r na "ua ,;ilu;](:.i.o nascente ou Iliío "oi ~ll t!('.l'adl\Cile. 

Porlallto, Sr. prei'illcllle, eu. COIllO ("·[Il11U llluito qUl' o 

.pai:.!: 0111;;]. il Opilll:i.O d" neador da ~IÜl;H:<'iO lla:'CC~lllll, estou 
concorde com () nobrc sl'n;\llol' pela provincia da Ballli!, 

O Sn, l'm1l:>lTA BlIJo:~o:-E ou lambem concor(!Q. 
O SII. SIL\Elll\ ll.\ MOTT.\:-Ailllla bom, 
Cpmo desPI'o quc sc olll;a a sua opinião, como aR vozes rios 

homcns pub icos que mais tcm concorl'iuo para a c\'caçi10 
desta siluaeão nascentc é quc dcvem csta\' mais em ual'lnollia 
com o resultado dcsta situa cão, catcndo qlle o scnado e1evc 
at~ ~ntcs aprcss~r-sc em a[ll'ov~itm~ a occasi;1o )Iara I[~C es.<as 
opiniões sc malllfestcm. O palz lIaO quor logl'os, nilO qupr 
desapontamenlos, n;lo quer illuHlcs, qucr icléus clm'as, opi
niõcs francas, l)ão ({uc!' ncgocios encapotados, 

O SR. !'nt~Sll)ENTll: -, Lcmbro ao nobre sCllll.llor. que a ui$
cussão é do <Iuiamcnlo, 

O SIl, SIl, vEmA !lA mOTTA: - Sim, senhor, 
O' SIl. rnES\nJmm: - Quanto mais 8C dcmoraI' a qucstilo 

do adiamento tanto mais sc demol'arú tilmbem a diseu~sáo I!O 
pl'ojecto, cm que pOUCll1 ter Ioga\' lodas estas obs()\'va~õcs, 

O SIl, SII.VElIlA DA MOTTA: - E' vcn1a(lc, SI', [lrcsielcnto, 
fluC estas mesmas observaçõcs podcrão tel' logar tambem na 
tli~cussão do [lrojoclo; mas como cstou em Un4'l. que:itão tle 
~:~ c a Iluesl,io de [lrcfcrcncia telH. versado ~ohm 11 
convcllieneia de scr dado o parccCl' antcr- por uma do (lue 
POI' outra commiss;Io, \lor isso me lelllJO de\J1ol'ílc!o ncsta dc
monstra cão da (lrCfCl'llllcia clue deve ter a cO!lnni~süo de 
legislado; mas como j,l vai parccendo a V. Ex. '111,) e:;l.ou 
[óra dá oruem, vou teniJinar o lIIeu uiseur~o do adiamento. 

Hei dc votar para que o projecto seja rerncltido fi commis, 
são dc ]egislacão, Se ha lIíl l[ucsliio Suscllptilirlades con~li
tucionaes, a cO\J1miSsãO dc lcgisla01lo as pólie aprcciar como 
a outra, e ha ainda um rccurso quc é, se depois dc alguma 
discussão no. scnado appilreccr a argumentação para provar 
quc o projccto fcro a constituiç<1o, scrá cssa a occasiüo 0/lpor
tuna dc sc rC(luercr quc ellc vá Ú cO\1lmissão dc conslituit:üo; 
POI' isso mc parecc (1110 devc il' antcs á conllni"siio de lcgÍsla
c<1o, até mesmo Jlcla razão IluC acabo de dar ao senauo. Eu 
IlI'opcndo muito para esta preferencia, porque cu acho grande 
vantagcm cm se ouvir a opinião do crtlador da situaç,io nas' 
centc a rcspeito desta qllesl,10, 1)()I'ClUC cu, Sr. prcsidenlc, hei 
dc estar junto a clle, empurrando-o, notc,se hem, hei de em
pllrl'ílr nesta qucsWo o creador ua situaç<iQ, nasconte. Como 
o senado qucr que ellc manifcstc sua opini<1o, a occasiüo é a 
mais azada, 

Finua a discussão foi approva,lo o rcquerimcnto do SI'. 
harão de Muritib1l, ficando prejudicado o do SI', Dantas_ 

Achando-se na sala immeuiata o Sr. mini:;tro da milrinba 
forão sortcados [Iam a dcputarão que o devia receher, os 
Srs, l'ompco, Souza Franco c Cunha Vasconcellos; e sendo 
intl'ouuzido com as formalidades do c~lylo, tomou assenlo il 
mesa, 

SEU UNDA PARTE. 
~'IXA(,iÃO DA Fon~a NAVAL. 

Proseguiu a 2a discussão da proposta do podcl' executivo 
fixanuo a fOl'ça naval para o anllo financciro ,de 1Hfií a 1Sf;;;: 
com as cmendas da camara dos depu lados, Entrou em dis
cUSHJO o art. io (adrlilivo), 

O ~.I', n;~s Wi{'h::t (ministro dos estrangeiros) l-SI'. 
presidrnt.l~, Viii a palw .. ra para uma explicação. CQlIlO o sc
nado ainda niiu I'or·,u "Jbl'o a m,ltel'ia do arlditivo (IUO eOI1-
stituo o art. 3", e variár;\o as intelligcncins dadas a algull;.15 
cXlll'essões Ileste mcsmo arligo, tendo além (lísso o nobrc ,"e
nador por l'\Iato 01'08S0, quc falJou em pcnultimo logar, dc
clarauo quc convinha saher sc (lual 11 inlellegclIcia rio SI'. 
ministro da marinha, aUenlas as minhas manis[estoçõ('.s, jul
go-me obrigad'l a ueclarar ao scnado agora quo Iliio tcnho a 
úlinima prelençiio ue que no anipJO do mcu nohrc collega, 
ministro da l!Jarinl:a pre';aleça .a ,inlL1llipcncia yor mim dada 
a algumas expre~~oc~ de:",~ addll.l.lYO, Sohrc~ 11,10 sei' a male 
ria para mim mllito illlporlante, ao mPll nobre cnllog;t Ó CIUC 
('alie il excCl\c:;10 do rderido ;";~ilivo, o, /lorla:llo, lJualqll!'r 
'pte ~I'j:l ;\ Il[1Ini:w clclle a e;,le rr'~p('il(). ea me COUfl)rIU<tll'i 
(om dh, 



SI~SSÃU EM 1'i DE ABlUL !lE ISUl. 

I'I'ÇO não obstante ItN'mi,;s50 no ~enatlo Ilura dizer que esta 
minh'l !Icclar:lçiio não proccdc uo racto de haver rcconhecido 
1)lIe a intl'lligeucia ,)ada à cXllrcss.io-pod(·rlio eximir-se do 
~erviço militar-foi uma intelligcncia I,recipitada e fóra da 
letra e 110 espirito tia reuaccão do ndditlvo 

Quando fallei a 2a vez, tive occnsiilo de dizer que esta ex
prossão -porler,io eximir-se- era c!luivaJenle a - poder.!o 
ser isentos.-Entretanto, como, apeZ<lI' diito, ainda. continUii0 
lllgumas duvidas, mio terei remOtlio senão de~cer á analyse 
um pouco grammatical dessa expressão. 

O SR. rUESIORNTE : -V. Ex. lia de perdonr; eu não posso 
ndmitlir discussão sobre este arligo. V. l~x. terá OCCilSÍll0 de 
!'e explicar amplamente na :la diseussão. V. Ex. já oxplicou 
Iluanto basta: dcscer A analyse grammalical do artigo para 
p~OVill' a 111·Opo.siçITO .q~e emittiu, peço a V. Ex. licença para 
dizer que n<1o e admissivel no:; termos do I'cgimcnto, porquo 
,l discussão do nrL. 3° já está cllcerrada; o artigo que 50 dis
cute agol'a é o arl. 4.0 • 

O SR. 1II1~15TRO DOS ESTRANllEtnOS: - Soi IJcrfeitamente que 
está encerrada a discussfio c encetei o meu discurso por fazer 
ver que apenas pretendia manifestar á casa uma declaraç;io. 

O SR. PRESIDENTE: - V. Ex. já manifestou. 
O SR. ftll:'jISTRO DOS ESTRA:'iGEIROS : - Tendo feito esta de

c1aracilo, quero, natla obstante, dizer que 11 tiz, não IJonjue 
houvêsse dado uma intelligencia precilJitada, mas filha da 
mi~ha convicção O que se coaduna com as expressões destc 
arltgo. 

O SR. PRESIDENTE: - V.Ex.terá occasilio na 3'1 discussão, 
O Suo HINISTno 1l0S ESTRANGEIROS: - Entretanto eu atLelHlo 

ÚS observacões do V. Ex. o na 3'1 discussão lerei occasii\O 
do fazer 11 aítalyse quo desejava fazer agora. 

• !iir. rulnlsb'o da nlflrlllha 1-Sr. presidente, é 
occasião 0PIJortuna para declarar ao nobre senador por 1\lato
Grosso, 'Iue se dignou dirigir-me algumas perguntas a rcs
peito da materia desto artigo, que n<1o ó intencilo do governo 
alterar a legislaeão estabelecida, e que regula< aclualmente a 
organisacão e sênico destas companhias. O ,1rt. ~D, tal qual 
80 acha ·concebido, <foi apresentado na camara eomo comple
mento da idéa contida om outro artigo quo ali foi destacado 
IIilr:t constituir rrojecto separatlo Tratava-50 de extinguir o 
eastigo corpora cm favor ás (traças de Ilret voluntarias e en
gujadas, o então julgou alguem conveniente fllzer extensivo 
esse beneficio tambem aos apl'emlizcs marinheiros, logo que 
toca~sem as condições expressas neste artigo. O meu nobre 
antecessor eXI,licou satisractoriamento nelBa occasião IJuo já 
os aprcndizes erão considemdos como voluntarios, o que por
tanto, ~etornava escusada a 1I0va disposieão.l\las, succedendo 
ali passar, pOfltue não fo~so retirado a llÍmpo, npresenta com 
elfmlo o inconveniente, POlil forma de sua redaccào genel'ica, 
do res.tringir ? t~mpo de serviço .!lllue são' ·obrigados o~ 
lllll'endl:tes marmhClros, 'luO senuo aliás educados pelo estado 
devem. com eIToito continuar a servir pelo tempo que lhes está 
Ilresenpto. 

Convem, portanto, quo esto artigo seja eliminado da pro
posta quo discutimos. 

EntJ'U em discussão o art. 50 (additivo). 

4) 8r. Parallho8:-Não me oppoaboao artigo,mas eomo 
ello e o seguinte roferem-se á escola do marinba, creio 'IUe 
I'ollerei em poucas palavras completar o I,ensamcnto que no 
meu Ilrimeiro disculso pretendi enunciar a resll6ito desse 
eshlbelecimonto. Não vou dhiculir a orgallisaciio scientifica 
da escola de marinha; desejo só confirmar aqucllc mcu juizo 
á vista das disposir.Oes destes dous artigos. 

Este artigo e o seguinto dispensão nos estatutos actuaes, 
nrlmiUcm quo alumnos reprovados entrem depois como inter-
1I0S, concedem direito á. pf1lça de guarda marinha aos que 
estudarem os tres annos da escola como externos, dadas 
CCI'ÚIS circulllstancias. Concluo daqui 'luO o governo vai re
conhecendo IJue os estatutos do 10 Ile maio do 18ã8reclamão 
alg-uma revisão. So O í'ystema destes estatutos fosse o melhol', 
mio deveríamos dísl,cnsar ncllcs, como se faz nestes CIOU5 
artigos (Apoiwlos). O~ alulllnutl externos não podcm receber 

toda a di.8ciplina, nem l~lCsm~ toda a instruc~ão pratica 1105 
alumuos IIllcrno~: 8e, IJOl8, o IIIterllato, como !'o acha estahe
lecido,' fosse ind}spcllsave), 115 ,Iisposiçôes destes artigos não 
podcrHlo ser accltas. 

Do mappa annexo ao relatorio do minislerío da marinha 
tira-se lamhem uma presum[lçflo de:5favoravcl ao ~y$tcma 
nctua!. Não tcnbo esse mappa Uf,"J"a presente, mas creio IJUO 
conservo de memoria os seus alvarismos principaes. Houve 
no ultimo anllo 33 approvados, 11 reprovados e 12 IIUe dei
:t<Ír.i.o de Cazer exame ou ficárJo inbabllitado:,; tio sorte cluO 
ao todo temos 33 npprovados nos lI'os annos da escola para 
23 que n50 aru'oveitárão; isto é, forão reprovarlos, ou so 
inhabililárão por Ilual'lUer motivo, um numero igual a dOlls 
tercos dos all!ll'ovados. Já 80 vê qne a relaelío do numcl'o Ilos 
approvados para o daquclles que deixá tão 'de scr apllrovados . 
ó notavel. 

Não me 0pJlonho, Ilois, ao artigo, repito, ma~ chamo rle 
novo a at~ençiio do nobre ministro da marinha para aquello 
estabclcCUlleuto, O regulamento de 181)8 ou 05 elltatulos 
actuaes já contão seis anuos de exislencia ; I) e~las e outras 
c1isIJO~ições sCI~1Clhantes estão indicando IIUll o systema n;1o Ó 
o mais convelHente ; que, pelo menos. o intcmato, !llIal ~e 
acha estabelecido, e que ó dispondioso, nJo so julga indis
pensave!. 

Queira o nobra ministro olhar eom o cl'iterio 'I ue lhe Ó 
propl'io o com os desejos que tem de bem li'ervir ao Imiz para 
al(uelJe estabelecimento, (Iue é de sUlllma imporlancia, por 
'Iue a el1iciellda da nossa esquadra del,cnde muito da In
struwl0 theoríca e pra ti Clt dor officiaes do marinha, o a 
instrúccão lbeoriça e 1'r3 l ica .e les a recebem princil,atmcnte 
nal(uella cscola.. 

Entra em discussão o art 6°. 
o !OI ... blU'iio de NI .... UIl'a 1- Julgo Ilever pedir um,l 

IJC(lllena eXIJlicaç,10 ao nobre ministro a respeito deste artigo. 
Nilo estou propcnso a votar por elle, nem mcsmo IlelO IIUO 

o Ill'ccede; mas, como pótle ser que passe, per"unto ,l V. Ex. 
se Coi de "I'opo~ito 'Ino desto artigo se subtraltiu a p:.lavra 
-plenamente-tIUO lias outras lei", em artigos annlogos, 80 
aehava. NCils:ls outras leis estava o seguinte 1 « Os alumnoH 
extcrnos {Iue forem approvados plellamente no 3" anllo do 
curso, etc. "; neste artigo desaPllareccu a palavra-Illella
mente. E' a cxplicação que [leço a S. Ex. 

O ~ ... mlullft .. O da nlnrlnha: - Sr. presidente, res
pondendo ao !loure senador pela pl'Ovincia da Uahia, eu reve
larei o meu pensamento a res(lcito da disposição de '1ue 
se trata. 

Como se ve de sua redaccão, é facultativa a admissão dos 
alumllos internos, uma vei quo scjão appl'ovados nos tres 
annos do curro, e rcunão as outras condiçlJes ali estaheleci· 
das. Na execueilo de~ta disposicão não é possivel deixar de 
ilr.rcci:lr o IUCI'êcillleuto do can!lillato pelas provas de sua ba· 
bllitação exibidas !lOS examcs por que tiver passado. 

O gl'áo de ill'provucão é, pOIS, em meu cOllceit!l uma cil'
cnmstancía indispensavel pa!'a a segura apreci,lcão do merito 
do alumno externo que pretende ser admiUi!lo ao servieo 
da armada como guarda-marinha. • 

Nas leis antel"Íorcs, como bem observou o nobre senador, 
vem sempre expressa a condicão da arprovaçao plena como 
prova da IHlbilitac.io dos aluinllos, e conHluanto na dislJO
sicitO, que discntiinos, assim mio esteja consagrada, nem 
pôr isso entendo IluO fosse excluida. 

Penso, portanto, que a aJlprOV111~<1O plena nos estudos 110 
curso é condicào indispensavel, para que possão ser admit
tidos os alum-no~ externos ao servico da armada. 

Entra em discussão o art. 70 (additivo). 

e fita". fIIlh'eit'a lilotta: - Sr. presidente, esta auto
ri lIcão ,am se crear duas companhias de aprelldiwl meno
res índ:ca insufih:iencia desta forca, mas creio (lue o governo 
não t()m t'do ainda occasiiio do' verilicar esta in:lulficieuch 
para pedil' 111. iOl' forca, ]~u desejava que o nobre ministro 
nos dissesse se as comÍmlhias de aprendizes mal'inheÍlos Ilue 
estão cr<mdns se achào completas. Já se demonstrou, cre:o 
eu, que uio e,liio comllleúls, e, se a:-,im é, nada mais 
obvio e Io;:iro do IIUtl o governo rcdourar de uiligcllc:a para 



!li Ilctar estas companhias em vel. de ereal' nominalmente 
,li" .Iua,; cO/llpanhias. 
I'urlanto, o I e$ultado uuico desta autori<acão ó que, pas

,nllo ellit, -o governo na lei do orc;tmenlo quererá m .. is 
,llIlos IJUra duas companhias 1I0minaes, e desde 9ue se der 
.ais Cundos para isso o Ilue se segue Ó que eHe hcará com 
111 is um creiMo cOl'I'e5pondente a eBta t!cspeza para cmpre
a-lo de qualquer outro modo. E' o systcma do logro, e o 
p,rema da jllu tio, srstema incomllativel com o ~ovcrno re
re,entativo. Não so del'c deix.ar passar nas leis esta traca 
om cue o ~overno llretende haver ,;inbeiro p .. ra dcpóiil 
;astar discricIOnariamente com outros objectos. 

Se o nobre mini8tro tem no mappa a demoustracão de que 
lstas companhias ml0 se acMo em estado completô, se reco
lhece, pelo menos, que seus antecessore;õ empregárão todo o 
(ôlll necess'lrio para poder completar a Corça. decretada, e 
IUC forão impotcntcs a cste respeito, como Ó {Jue vem pedir 
tutol'isacão llltra crear mesmo duas companhias do imperiae!! 
marinheiros? I"to importa uma censura aos seus antecessores 
e uma cenSura gravo, importa a imllUtacão de que elIes se 
Ilescuidárão de completar a Corcil decre'tada, o enmo vem 
Cazer ost.! ranCafl'onice (não tem outro nome) de propõr a 
creaçào de milis duas companhias, eomo se o governo tivesse 
á sua dis(losicão todos os elementos já congregados para 
conseguir o êstado completo de maid duas companhias nas 

llrovincias ondo julgar conveniente; e para. que, senhores 't 
'ara. que este systema de I'eserva c arbitrio de que., go. 

verno (Iuer conserva.r o cunbo na. lei de fixação de forÇ<'\S 
pedindo autorisacão para crear mais duas comllanhias de 
aprendiz-es marinheiros nas províncias, onde julgar mais con
vcniente, não se dignando de dar ao corpo legislativo uma 
inCormacào dos logares, que porventura acba maIs convoniente 
ou onde'sejulga lIecessario erear essas companhias? 

Será porventura nos logares ondo já Im companhias de 
aprendizes mal'inhciros't Se ó nesses logar!ls, o meio de ter 
mais Corça, Ó completar as companhias que já existem, e ne
nhuma esta completa. So acaso, porém, as creacões são des
tinadas para outras provillcins onde necessidades novas fi
zerilo al'lmrecer esto reclamo do governo, então porque elle 
mio nos diz: {( Nós temos necessidade de crear mais com
panhias de aprendizes marinheiros no Pará, no Rio-Grande 
do Sul, omlo temos o pretendemos ter fIolilb<ls. " Porque 
não nos diz (luaes são e8SeS IIOnt08 novos onde quer crear as 
comJJanhias, para que o corpo logislativo aprecie a neces
sidade dessa crcacão o não seja um mero instrumento para 
votar aquillo 9.uô o governo diz que ó mais conveniente 
vaga e indetermrnadamente't Quer·se continuar, como disso, 
SI'. presidente, na lei de fixação de rorças esto cunho do ar 
Litrio e do vago que respil'iIo todas as leis llropostas pelo 
governo, tirando nó corpo legislativo toda a competencia na 
apreciação das necessidades publicas. 

Senhores, esta expressão da lei pódo ser que seja banal, 
pMe ser quo seja usual, pÓlle ser que não ex.cite reparos de 
nillguem, mas declaro que excita os meus reparos. Eu acho 
quo este modo de pedir .COI:ça indeterminadamente li ma!s 
ullla demonstracilo de arbltno que o governo quer ter Ulll 
camellte na a~reêiação das necessidades publicas. O governo 
quer substitUir-se ao corpo legislativo, quer a pouco e 
ouco ir convencendo o paiz da desnecessidade do corpo 
. ',. tivo. Eu não sei, Sr, presidente, se acaso depois de 

militas el1!0nstrações de.stas, de qu~ o governo só é bastanto 
~l'tI-:iI1ff'leClUr as neceSSidades publicas, a conclusão gue o 
lmiz ba d~ timr é que o governo representativo li uma ficção 
)Iara o palZ e que o governo de facto é absoluto. 

Não 110550, pois, SI'. presidente, dar o meu voto e ó a razão 
por que fiz o sacrificio de dizer algumas palavras para Cunda
mental-o. Não posso dar o meu voto a um :tdditivo (Iue auto
risa a creacão de mais companbias de aprendizcs marinheiros 
por estas duas razões: a primeira é por que a rorça. decretada 
não está completa, não se póde demonstrar a necessidade de 
uma creacão nova,e dahi não se póde demonstrar a insufficien
cia diL Cor'Ca decretada sem que eUa chegue a seu estado com-
1>leto, est:tdo a quo ella aind'L não chegou. Em primeiro lugar 
1101' el>te motivo, e em segundo logar porque o governo (Iuer 
arrebatar ao corpo legislativo toda e Ilualquer parte na aprc-

i'; 

Ci,l~ão das Ilecessidades /lubIíC<lil, não IIOS dizOIltlo lIeUl ao 
menos onde é que elle ~ uer a forca. 

Senbores, a destriblllcão da Corca llUblíca ó da attribuicão 
do poder executivo, mas' as organisações uovas, a destrilÍui
gão dos corpos novos são da alçada do poder que decreta a. 
força, sua orgauiosação o suas condições de eXlstencia., Isto 
nos pertence, ou, por outra,deve pertencer-nos, li eu não posso 
subscrever a essas abdicaclles successivas que faz o corpo le
gislativo de suas attribuíclles, votando autorisacl10 ao go
verno até lIara crear forsâ, sem dizer onde ó quO' eUe I,re
tende ereaI-a.. }'or isso hei de votar contra o artigo. 

o 81'. IUlalMh'. da marinha l ~ Sr. presidente, o 
nobre senador por- Goraz, que acaba de sentar-se, recusa 
formalmente seu voto á disposlcao deste artigo por duall ra
,Oes principaes : a primeira, porque entende que, não estando 
completa a Corca decretada, nem sendo ainda conbecida sua. 
insufficiencia, ,ião se deve crear mais companhias do apren
dizes marinbeiros, e em segundo logar porque, em seu elevado 
conceito, a autorisacl1o do que se trata é um arbitrio

i 
que se 

confere ao governo,' o qual Iluor substituir-se ao PO( er com
petente na decretacão de medidas de ordem tão elevada. 

Sr, presidente, li argumentação do nobrd senador não pro
cede. As companbias de aprendizOiJ marinheiros concorrem 
muito lentamente para o preencbimento do quadro da mari
llbagem da nossa armada; ni[o são ainda a rorca. rigorosa, 
mente {aliando; são um viveiro, donde pouco á pouco vão 
sabindo aquelle!! que mais tarde tem de servir na guarnicão 
dos navios.... • 

O SR. SILVEIRA liA l\IOTTA:- Força ó. 
O Sn. MINISTRO DA MARINHA: - N.lo ha risco nenhum, por

tanto, na concessão desta autorisação, 
O SR. SILVEm! liA MOTTA: - Ha despeza. 
O Sn. MINISTRO DA MAnlNIfA: - E' uma verdade que não 

se acha completo o estado das companhias croadas; mas estão 
na consciencll1 de todos, senbores, as verdadeiras causas, que 
tem occasionado esse racto. Não ha quem não conheca a 
repugnanci:t, que se encontra da parto da nossa populácãO 
para trazer seus tenros filhos ao gremio dessas companhiÍls, 
mas nem por isso, Sr. presidente, deixaremos de insistir, 
para que ellas se desenvolvão, se completem, e se multipli
quem, onde Côr conveniente. 

Não acredito que se possa muito facilmente elevar ao 
estado completo as companhias existentes, mesmo porque, 
quando as pracas a ellas pertencentes tocão 11 certa idade, 
deixão-nas, e passão para o corpo de imperiaes marinbeiros j 
deste modo ditIlcilmente os algarismos apresentados no quadro 
respectivo mostrará<! o estado completo das companhias já 
creadas. 

Bem sabe o nobre senador que as melhores ~ 
não se improvisão, que calão lentamente nos espiritos pela 
perseveranca dos povos, e pelos esforcos constantes do go
verno. l'oisbem; insistamos na conservãcão e desenvolvim,ato 
das companbias que temos já organisadãs, e procuremos crear 
outras naquellas provincias oUM for mais conveniente fundar 
!~om este elemento do acçil:o, indispensavel á existencia 

li amlada, .. 
O Sn. FEnREIRA PENNA: - Como, por exemplo, na provin-

cia do Amazonas. . 
O SR. MINISTRO DA MAnlNHA:- Não vale a. argumenlacão 

de que pela razão de não ter crescido em uma ou outra p'ro
vincia as companhias creadas não se criem outras mais. 
Ninguem dirá, senhores, que na provincia do Pará não seria 
facil completar o quadro da companbia ali creada. Tivo 
occasião do ver por mim mesmo as difficuldades, que ali se 
encontrão, talvez mais fortes do que em qualquer outra 
earto do imperio. A riqueza dafJ.uella regiãO na abundancia 
ile productos naturaes, accesslvel a todos, e em todos os 
angulos da provincia, assegura a subsistencia no presente, 
que não se inquieta pelo futuro. A Camilia vive tramluilla 
pela sorte dos filhos, e os recusa ao alistamento voluntario, 

Restaria a inscripção do orCào desvalido, se abi mesmo, 
e do norte ao sul do imperio, não surgilÔsem embaraços. 

O 5enado bem ~abe que as dí~posições, f)Ue as ereárão 
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facuiliío ~c!lão o recrutamcnto, o chamamet)l.o ao meno,; O Sr, SU""h'R da j!loH.~; ····[>1·('1) il IJalavl'a ,lat'a oblet' 
tios mcnores dcsv,alidos, uma. explicacfio do Hr, ministro, l'nn:':i.l-fllll, HI', presidente 

Ds 01'1'h1108 desvalidos que os rcgul:l.mentos das cQmpa- qU!l, re5umiuamenttl, o fim (hJ"hl artig-o (\ l'il7,Ol' da !'eer()(i\ri(~ 
nhias do apl'ell(!izes nmrinbeirGs mandão jocluir ,em Se"tlS do cOIIse1ho naval Ilmis lima t'ÚCl'ctal'Ía de estado, rle modo 
alistamentos, são aquelles mesmos (IU\\ a ordena-cão, ahldaqQe, o ministel'io da marillha, jla~sand() csle artigo, em logar 
vigente, confia aos cuidados dos juizes de orphãos, a qUem de uO!a secretaria de c-VHh" IIca com Iluas sccl'clarias, por
incumbe da-los a soldada, nos .termos nella prescl'illtoS. l}ois que, observando· se (!llaeS ;;[ío as tli,;posicllCS i1estcB artíQ'os 
bem; o quo succo!!e? EQcoutra.-se a. aecão dos agentes da. citados do regulamento das secretarias dê estado, c fazmldo 
adminístmçiio. quando p.ersevcrão na diligencia de angaria- applicaveis estas díspo"içõe8 :1.05 empregado, 11,1 ~o{'.rclal ia dI) 
los para as co:mpanhias de aprendizes, con1 a acçào legal (!a- c01l5el1).0 naval, o Ullicu re~ultaílo que cu vejo :l!Jlli é 08tO: 
{IUellas aulorIllades, e poucos são os que afinal IIcão 1Il- é ficar o minilltel'io ria marinha com !!U:1S secretarias de estrlf\o, 
scl'iptos. Estas e oulras muitas t!ifficuldades serwlh,lIlt0s fi chamada secretaria de eSÍi\!!o lia lIlal'illh~t e outra seereta
embal'acão t/llnbem o regular preencbimento daquellas com- ria do 'Cons-elho naval, <fue é da marinlm tarnhelll. Ora, i8to, 
]Ianbiaí~: Sr. pre~tdente, em uma época de economias) 

O Sn. SILVEIIlA'" DA MOTT~:-En.t1i.o para que quer mais Agora' era O'ccasiiio de eu a)ljlellar para o nol,,'o ministro 
companbias, se não pMe cOl)1!lle1ar flssas1 da fazenda; eu (IUerüt que S. J~J{. visse o Ilue vai po!' aqlli, 

porque DO progl"allllllil (Iue S. Ex. fez, não digo que fõssc a 
O SR. IIlINISTRO DA. M,\RINHA.:- Creio que difficilmente se primeira palavra que profel'isso, porque V. Ex. fallou em 

completarâ.õ, nestas eircumstallcias, uma vez qllo dellas primeiro logar na cO\liltituic,,10, os outros seus coHcgas foi 
conslanlémentesabem grande IlUmel'O de pracas para cOIl~pôr o (Iue fallárão nella depois; m~s, V. Ex" uma das rainHas em 
corpo central, mas é tambem certo que, multijlliocados os IlU- que insistiu muito foi nllS economias; os seus collegas só ac, 
cleos pelas pl'ovincias maritimas, onde Llão existem, maiO!' cessoriamellte foi (lHe proferirão esta palavra. Parece (lue o 
será o numCl'o dos alistados, Baja. flCrseveranca e vontade, ministerio quiz recommen(tal'-se ao Ilaiz por Ufila promessa 
que 9S embaracos diminuiráõ. • de economia a mais severa, e entretanto, senhOl'es, quando 

ltecol'de-se o' nobre senador que tlSte é o anieo viveiro que o minislerio {Iuer recolllincullal'-se pelas economias, trata de 
jl{lje temOf!, doade sahem as praças de nossa marinhagem. A OI'ganisar duas secretarias de estado para Q ministerio da 
!lossa marinha mercante sempre pouco teve para fornecer marinha" quer que haja dous directores geraes, um dit'eclor 
nos; como, pois, qUC1' o nobre senadOl' recusar-nos o deslln geral da secretaria da marinba e outn} directOl' gemi da se, 
volvimento deste unico recurso? ' cretaria do COllseHIO naval; e d[l(jui a dias talvez precise 

Não é pelo simples desejo, scnhol'es, de ter \) governo Ilm crear lima terceira entidade, que 8Cja directol' generalissimo 
ar»itrio que esta autorisaciIo se censagrOl.l neste lU'tigo. B,l dos directOl'es geracs das duas secretarias tle estado do mi
-ou nrro no paiz outras provincias, onde mais uma ou duas nistcrio da marinha, aliás teremos uma verdadeira anarchía 
eompanhias podem ser creadas, otre.recendo os meSmOS resul- de bl.reaM:JJ no ministerio da marinha, tcmmos dar(ui a dias 
tados bcneficos que as ()utras já nos têm conferido? Creio ques~ão de cOllljletcntia, ques!;1o de gCl'al'chia e algum poc-
Ifile sim.'· ma a respeito das Sllsccptibilida!lcs dos (lircctore:l gemes 
OF~RREJ~" l'ENN..,: -O Amaz~mas, por exemplo. dessas Quas sncretm'i1l5 de estado 1 
O S l'ara que isto, senhores'? En jú IlChOl1m luxo muito gmnJe 

R. lIllNISTRO DA lIfA.RfNIIA: -Quaes ellas sejão entende o em haVei' wcretaria especial do cOllselho naval; miO lia ne-
nobre senador qu.e devemos declarm' com CI·allqueza. Senho- cessidade IIcnltlllna de tal secmtaria. (lua"tlo se c,pediu esse 
res, eu não teria e.scrupulos de dizer desde já ao senado: decreto regulando de novo a secrelaria (creio que o nobre 
"VoucrearmaisumaouduascompanhiasnestasounaIJ',lCllas 'd t" I .. j 'I) 
IH'ov.incias», se tivesse mais alfYWD tempo de expenencia. presl en e o sena( o em então Jllllllstro I a lIIal'ln lil , uma r "d, ilas cousas que so (\evêl'ilo let' fei to era refundir a se-

odemos crer que em todas as provincias o littor'al do paiz cretal'!a do conselho naval na secretaria da mm·juha, Caz:)r 
s~o bem cabidas estas cOllljlanhws, .. , da llecrelaria do conselho o1lVal UlI)a secc;'iQ- da secretaria do 

O SlI. FERRl':tnA PPJNNA :-Apoiado, ministerio da marinha, isto é o (lue devera. ser; e então já 
O SR, MINISTnO DA :aU.R1Na.:-.... mas ha lambem provin- vô o senlldo qne.se acaso se tivesse relluzido a uma secr.ão 

eias que não estão perfeitamen16 no littoral, onde a creacã.o da secretaria da marinha a secHJlaria do conselho naval, iiós 
dessas companhias Ilóde ser convenientemente estabelecida; teriamos mais economia, nós leriamos mais ordem, mais IIlli
-é mister, portanto, Sr. presidente, que eu procure reunir 111- dade no serviço, porque a seeç,lo da secretaria da marinha, 
gumas informações ~ sobre eUas assente o meu juiw. tendo a seu cargo o expediente do conselho naval, ficava su-

O segl,llId() .argumento apresentado pelo honrado senador jeito á mesm1L Ilirecçiio do dil'Cetor gcml lIa sccref.al'Í'l da 
consiste em fazer Cl'er q~e es~a autorisaÇjJo envolve um marinha, mais em illuncdiato conlado com o ministl'O da 
arbitl'Ío que substitue o poder executivo ao l)Oder legislativo, marinba e l\,tO seria necossario gastal'-t'c tantas resmas de 
arbitrio perigoso, porque cl'ca despezas que não são sempl'e papel em omeios de mcl'1l forma !idade de cOllllllunicacão, entl'e 
bem applicadas, Sr. presidente, \leste ponto cabe-me asse o conselho naval e a socretal'Ía da marinha. • 
gumf ao nobre senador quo nã-o tenho o proposito de abusai' Pois" sellhOl'c~, um, ministerio (Iue tem prctcnções de !'er 
«,L Caculdade conferida; eu mo esforr.arei quanto em mim econOlmco vcm na lei da fixac;10 de forcas de mar crca!' ou
eouber para bem comprehender a alta missão de que me acho tra secretaria no ministerio tlá marínha,'crrar dous dirccto
I'eveslido, procurando com acerto usar desta fa~uldade, o não /'es geraes em UlM reparti cito onde devo hav('l' uma 8:Jcreta
(~onseotilldo jamais quo as despezas que o poder ltlgislll.tivo ria só f Desta maneira. se :lcaso o cOIL,clho naval precisa de 
Iklcl'e:ta <com HIlSi3Spociaes sej:i:o para outr6i! fins distrahidas. tel' uma secretaria montada como a secretaria de marinha 

Nem tio {louco, Se. presidente, póde semelhante aulorisa- com um directol' geral indepe\ldente, o que se segue <Í tOllo~ 
1J;10 ser Lima censura a tod@s os goveraos passados, porque os serviços pertencentes ao ministerio da marinha preci~UI'cm 
entende o honrado .senador 1{110 deste modo lhes fazemos a in- lambem de sua secrelaria, e p~rlanJo dalui ,t dias a repal'tí
justiça de pensar que IIllfiCa se es~orçár~o para 'Completar a çiio ~o quaI'LeI-~encral IJa de, pedir um,t secretaria ti pa.l'te, 
Corca que Côm votada. As eompanhlas eXistentes não se ereá- um dlrector geral da secretaria do quartel-general, que é a 
ruo' de UDla só vez; foi uma idéa generosa, que pllUCO a ~ou- IJarte execuliva 110 minist()rio !la marinha, 
<;0 tem sido desenvolvida. e que eu procuro desenvolver muda Se o artigo additivo I[lIcr sómenle estahelecel' regras rIo 
mais. cxpedie~te IJara a, secretar ia do eonsrlho Il1tv1tI, igna(í~ ás da 

Portanto, SI', presidente. crei@ ter razão para esperar que seereta:ta da I~arl!lln, el~tiio ~:tra isso 11,10 é preciso fazer 
o honrado senallor, fazend.8 jllstica á sincel'idade dos meus um artigo ,1I\lhtIVO n:t lei de Ior~a5. 
sentimentos, 1ll0l1ili!Jue os motivos pelos {Juaes declarou que Uma cor~ol'il~50 meramente', constllti\'a, como é o con~clho 
lIão votava pelo artigo (Iue se discute. I naval, precIsa para t'eu eXjledlPílte uma. ~1·~n:t'll'Ia IpW a~nm 

tenha. tamhem ma dir<,clrJr !2~r.l1. sen!tol'('s·! A ser aôBim. 
O SII, IlgnUEIRA PENNA: -Apoia(lo, creio (IUO ei;lou :llltorí.-,},lo I'al'a Ilizl'r, rI.(lizt'1' e ('on!irll1<lr 
F.ntmu ('lU r!isr\l",<ão ar!. X· (adíIitíro). (Iue lullo llllómto e lllíIlJ;;!e!'in 1l0~ ["ilI d!!1l (, lima gTiUlíle pelou' 



'!!hlil t'milal';lIli~lIa.; wítl ijUelenl faa'!' ecunomia nenhuma, 
!(ucrem ,Iogi'ill' () pa!~ í) a,l eallléll':ts, () IlIHmhal'-se ,com as 
lei:! ,Ie jlxa~Õtltl tle !III'ça5 c de orçamento IHII'/l abl'll'mn os 
braços, o 'file quprem é as leis de fixa!}Ões ue forcas e 
de OI'i,'ill1lt\lIlo para despedirem-nos e ficarem de bmços 
abertos, l\la~, cnt,lo, para (I IH) vem o nobrc ministl'O da 
fazenda enganar li geute'? Para que veiu um homem sOl'io c 
que me parece SltWOI'O, fazOI' aqui seu pl'ogramma tlue amol
gilll a tanta gente? Aet'oditamos que se fallava em eC(1uomia 
com vontade a fazer, ma~ a~ora não só uão a fazem 
como nem mOí'tl'ii'o voulatle de a fazeI'; pOl'ilue sé, o ministerio 
IluizeR:,e )lei' pl'od!go, se ljuizcsse ser Illerl~mellte gastador, 
mlls ao menos 'IUlzCSSC re~alvar as ap[lIll'enCtaS,e mostrar que 
tinha "Olltado de fazer cconomia, emliora nos embacólsse de 
pois na execuç110, então mio deixava passar esta dlspoíliçãO 
na. lei, de lJue 8e tl',lta, }Iam ao menos encobrir sual> tenden
!:ias á IJl'o(llgalidade, c ao patronaLo que é ao que se reduz 
esta disposíç110; mus da malleira que e~tá isto, cu vou per
dendo a ré, Sr, presidente, até no Ilobre ministro da rllzellda, 

,Eu só acho lima explicação \Iam esle artigo, á vista das 
declarações economicus do nobre Illini:llro da fazcnl)a; é que 
isto escapou como Ijue"tüo de la na capl'illa: o nobre minis
tro da fazenda não assistiu especialmenld á discussão desta 
lei, isto foi cousa lá do no~so coIlega ex-ministro da marinba 
{l actualminislro dos estrangeiros; o nobl'o ministro da fa, 
zenda não viu i$to, estou celto; este atlditivo Coi olfcreci!lo 
na discll8São da til'oposta do poder executivo, pas~ou na tu
rahllente, pOl'que o govm'no n.l0 teve cO'ragem para a!frontal" 
esta PI'oposiç.;IO de merO' patronato-creal' duas secretarias 
do mmisterio da mal'lnha-c então o nobre ex ministro da 
marinha aceitou o artigo ou o viu passar contra sua vontade, 
o !file póde muito bem ser, POI'(IUC o nobre ministro nãO' an
dava muitO' corrente eom a sua maioria na camara rios de
)lutatlos;. S, .Ih, viu passar o artigo Q o nobre ministro da 
fazenda, 'I"e (\ pOI' ora o pl'omcttcdOI' de economia, nf{o as
~Istiu n OS5a tIiSCllS~iio; mas cu estou levantando 11 questãO' a 
vêr se o nobre ministro se levanta tamhem, 

O negocio é de contradicc,10 paI )litante; quer crear duas 
secrel1lrÍils de estado no milli5terio dlL marinha o gabinete 
que proclamou a economia com letras gmndes em sua ban
dOlm, quando ó já um luxo haver a secretaria do conaelho 
naval, separada da sccl'etal'ia de eslado, Entendo que o con
selho naval deve ser um auxiliar do ministeriu da marinha 
para acO'nselhal-o, )Iam servir de centro às tradicões do mi
nisterio )Iara senit' mesmo de garantia á fiscalisação e a 

, objcctos do serviço que dependem de apreciacões 
techninas, de apreciações scientilicf.l!; o conselho naval deve 

vir para isso, mas não so lbo devo deixar a pretencão de 
ir sendO' uma entidade diversa, independente do ministerio 
da marinhaató na urganisacão de sua secretaria, Esta pó
de-se reduzir, senhol'es, a uma seccão da secretaria da ma 
rinha, e podendo-se reduzir a isto, jã vê o senadO' que nITo Ó 
preciso crear mais um dil'tlctur geral para a secretaria do 
conselbo naval, ou fazer equiparações. 

}'ortanto SI', pl'osidente, o nobre ministrO' da marinha é 
novo em todos os sentidos, entra ara sua reparticãu e aceita 
~stes lefjados ou heranças, I ei se são a beneficio de 
lIlventarIO; está. aqui julga é obrigado a defender 
todas estas heran~, ([uan eu entendo lJue o nobre mi-
nistro podia sem ar de seus antecessores dizer ao senado: 
"Eu <lcllo que 0'. erno deve ser mais econolllico, não é 
preciso creal' um llil'ccl.or geral para uma secretaria subal
terna)) ; note-se hem, pOl'lllle os bur auiC superiores são das 
secrelàl'ias de estado; as secretarias e todas as outras re
purticaes puhlicas subalternas devem estar ligadas por con
seguÍnte ao expediente das secretarias centraes de cada re
partição; ora, desde que t(ll é o caracter de uma secretaria 
como esta do conselho lIaval, que necessidade ba de dm'-lhe 
a mesma ger<lI'c1lia, a mesma pOsiÇão, as mesmas vantagem 
flue tem a becl'etaría Ile o:'l.allo'? Isto é deitar dinheiro fóra ; 
agora )lCUe-8~ direito a a [loscnla!)ãO, amanhã pedÍl'-sc-ha os 
mesmos venClIlwntos o hOIlI'aS .. , 

:Eu acho que Ó pfeci,o que alguma eousa o ministerio raca 
pllra fa zel' crer o que eH;) diz, ~ellão elIe diz e não se crê e' é 
pl','ciso y. ue ellc faça crer no I/UO elIe diz, Falia se em ccolI(Jmia 

(} mais economia, ti cull'etalllo apllarGGcnlcslc~ í1se;uH}alo~, Eu 
n;lo :;ei como os ministros 'Iuerem quo so acróditc nellcs, (J 

declaro (rUe tenho muÍ(a voutade de acreditar em SS, Exs', 1 

tenho até um pendor m'uito grande para: isso; os poderes 
qoundó são mu'to fortes, de oplinffrio estirnulão os e~piritofi () 
pl'ovocào certo~ desej'os de res1stellcia ; este rrrillisterio lia SUli 
ascencão parecinmms forle do (/ue ostá agol'tlj já tellhovislo, 
v. g" "na êamal'a elécliva a!lguns murrnul'ios, alguns descun
tentamentos a respeito da ma)'cha !lo ministerio ; e'I'eio mesmo 
qn!! tem cb:e,g:rdo ésta illsubordina~ãO' aó ponto !lo se lhe fazer 
jtí algumàs censuras á respeito de sua mal'cha, e'então estou 
sorprclluido, e de !lobrc-aviso; o q'Uí) que I' dizer isto? Que
rllm jà deitar abaixo este.míni~terio, 'I que outro. yirá? quem 
será 'I quereruo cousa nova 'I Isto me faz ter um certo pendor 
para o minislel'lo, e aelltrada, entãO, do nobre ministro da ma
rinha, eu já disse ao senado, que até põe-me em algum con-
strangimento, . 

Por isso, senhores, não ruÇo ~fas observacões coni animo 
hostil, antes pelo contrario, o que desejavâ agora é que o 
nobre ministro da fazenda dissosse: (, Com etTeito, isto e um 
patronato

l 
não deve passar,., E então eu dava meu voto, )101'

que ael'eultava no que S, El;, nos disSIl lúlUi, (aUando em 
economia, e ver na lei de (orças a creacão de dlias secreta
rias para o ministCl:ío da niat'inha! tenho pena que nüo 
esteja presente o intitulado, o· u)lregador, creadorda !Htuacão 
nascento para dirigir-me a olle e pet'guu{ar se cra um aos 
COllsectanos da situacuo nascente as adminístracões estarem
se succedendo umas"às outras, o 30 de maio lá' se retirou às 
escondidas, succedeu outro mínistel'io que se dizia que era o 
mais fiel repl'osentante da sit~ação nascente, falluu-nos muito 
em ccunoullas o o resultado e a creacãu de duas secretarias 
de estado com d JUS directores gentes. Oh I Isto não pÕ!fC' 
ser,. ' 

Eu hei do contentar-me em votar contra estes dous auditi
vos e )lor isso oU'oreci estas considerações ao nobre ministro, 
não sei se elle na pouca pratica que tem da l'e\lartic1ío já 
achou a necessidade de ter dil'ector geral a secretai-iil do 
conselho naval. 

Hei de votar cOlltm estes dous additivos, 
O SI', ministro da mata'lnba :-Sr, presidente, era 

llIinha intençãO fallar com toda franqueza ao senadO' a res
peitO' das disposições deste artigo, tlUO acaba de ser comba
tido pelo honrado senador )leIa provincia da Bahia, As disposi
ções deste artigo adúilivo justificão-sc até certo )lonto pelas 
cOllsidel'acõcs olferecidas no relatorio de um dos meus dignos 
antecessores, assim se exprime. li O regulamento que Jlara a 
execução !la lei n. 874 de 23 de agosto de 1856 fOI man
dadO' observar pelO' decreto n, 2208 de 22 de julho de 1858, 
estabelecendo para o conselho naval uma secretat'ill, cnio 
pessoal fixO'u no art. 30, deixou todavia de regulai' as obrI
gações, e dh'eitos desse pessual, omissão, que não só prejll
d!ca a ~isciplina daquclla repm'tição, como otTende O'S princi
piOS de Justiça, collocando os empregadO's daquella reparticão 
em posicãO mais desvantajosa, que a de outros fUllcclOllal:ios 
do millistel'Ío da marinha j desigualdade, que sobre ser im
merecida, attellta a cathegoria e importancia das funccões 
desempenhadas pelo conselho, e sua secretaria, pareco éO'll
traria ao espirlto do ar!. 11 da lei, que fundou esta instí
tuicão l). , , 

f:ntendeu-se pois, ,que 1azendo appl,icaveis á secretal'ia dO' 
cunselho naval as dlsposlcões aqUI Citadas, do regulamellto 
do í9 da fevereiro de 1859, não só se definião melhor as 
O'briglleões dos: empregadus, como se lhes davão certas van
tagens; primandO' entre ellas a !las aposentadO'rias,., 

O SR, SILV.ElftA DA MOTTA: - Abi ó que & a cousa. 
O SR, )1I"ISTno DA M,~IIlNnA : - E' com eft'eito verd1Hle 

que tambem este artigo pela sua disposicão final e1luipal'a a 
secretaria do cO'nselho naval a qualiluel' -das outl'as secret\l
rias ... 

O Sft, SILVEIRA DA MUTTA : - PO'rque razão? 
O Sn, MINISTIlU DA MA8I:"!IU : - Eu acho, SI', presidente 

Ilue IIgora não é a occasião mais azada Ilara tratarmos d~ 
IlIclhomr a organisacão (Iue tem a seel'elaria do conselho 
naval, procurando adopta-Ia ás melhores COllvenicncias tlu 
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~orvico, Portanto, seguro de minha opinião, o sénallo obrará 
como· ontemlcr elll sua sabedoria a respeito deste artigo. 

o !!Ir. ParafltIO":-- Em poucas palavras expressarei o 
meu voto a respeito deste artigo. Elle tinha-me parecido e 
ainda me parece inllliramente innocente, 

Concordo com o nobre senador pela provin~li dt> Goyaz em 
que a organisacão do conselbo nàval, d:~ secretaria de estado 
e do quartel general da marinha, considerados em suas rela
cões mutuas, mIo é a melhor, segundo os regulamenlos 
i'~cluaes; creio que uma organisacão semelhante á que hojo 
existe no ministerio da guerra sería a mais acertada. 

O SlI. SILVEIRA DA J\IOTTA: - Sem duvida. 
O SI!. PAIIANItOS.i -lias aconteceu inrelizmentQ. que cada 

uma dessas repar(icões fosse reformada por sua vet e por 
dilferenles ministros, e dabi resultou ficarem sem a ligação 
<iu nexo que devem existir entre ellas. 

O SR. lIIARQtlBZ DU CAXlás:-Apoiado. 
O SR. PAftANUOS!- Esta questão, porém, nada tem com 

o artigo que se discute, o qual não faz mais do que dar aos 
empregados da secretaria do conselho naval, quanto á alJO
sentacão, os mesmos direitos que têm os da secretaria de 
estadô, e. applicar lambem á secretaria daquelle conselbo a 
p.arto disciplinar dO. regulamento da secretaria de estado, 
Qualquer que seja ateorganisacão por que possa passar o con
selbo naval, li sempre fóra de" du vida. que os empregados da 
secretaria deste (onselbo têm pre8~ado e prestarM serviço!! 
identicos aos das secretarias do estado, o. portanto, ó justo 
que tonMo os mesmos direitos, uma vez que têm as mesmas 
obrigacões, 

Eu, ·pois, voto pelo artigo, esperando qtte o governo mais 
tarde reconsidere a orgalllsação da ,admlllistração cen,tral o 
superior da mnrlnha, procurando hS'ar as tres reparllcões, 
quartel general) secretaria de estadO o conselho naval, de 
sorte que o. servJço seja mais prompto, Tais effi~a~, ~ haja 
neUe a Uludada de pensamento e dlrec9ao quo e mdlspen
savel. 

Entra em discussão o art. 9° (additivo). 
o jIJ .... barão de ltIurltlbal - Sei que o senado está 

desejoso de dar por acabada o:ta discussão .... 
O SII. FERREIR.\ JlENIU:-Não apoiado, 
O SR, DAnÃo DE IIIURlT1Bí\:- .... mas não posso deixar do 

fallar sobre o artigo que V. Ex. lloZ em debate. Elle contém 
uma providencia tão extraordinana que não creio que o so
nado possa adopta-Ia. 

Trata-se do uada men08 do.que de individuos que, tornando
se estranho~ á reparti~ão da marinha. pr~tendcm obter o ~avor 
do monte pIO como os que estão ao serVlCO dessa repartlcão. 
Propõo-se quo os oficiaos de saudo que, depois de demiUidos a, pedido, se tiverem servido 10 allno~ possão conti
nuar a contribuir para o monto-pio para ficarem com direito 
igual ao dos ex-officiaes da armada e do extincto corpo do 
artilharia da marinha, a que so fez concessão lal sem razão 
suficiente, e por um desses descuidos que não são raros nas 
assembléas legislativas. 

Invoco o auxilio do nobre ministro da fazenda para livrar 
o .thesouro desse bote que lhe querem dar os preteQdentes 
que por sua vontade deixão de pertencer á corporacão da 
marinha, o abandonilo o serviço do estado para cuidar dós seus 
Interesses privados Pois beml são esses a quem se procura, 
mediante uma diminutissima contribuição mensal, constituir 
rendas vitalicias para os seus herdeiros j corno se permille 
aos que falIece~ no serv,iço p,ublico, ou o deixão involunta
riamente; será lstO posslvel t 

Concedeu-se, é verdade, aos offieiacs da armada o da ex
tincta artilharia de mal'Ínba, qUI! fossem demittidos a seu 
pedido, esto favor; mas porque se fez nessa oceasião uma 
excepcITo não justificada. nem justificavel a inslituicão do 
monte~piO, segue-se que se deve sobrecarregar ainda "mais o 
tbesouro com Igual favor, como prollõe o arligo no interesse 
dos ex-olliciaes do corpo de saude ede fazenda? Serão iguaes 
os servicos Ilrestados por uns e outros, e haverá alguma uti
lidade que apa(Irillbe uma tão exorbitante concessão 'f Cuido 
quo llinguem poderi. jll~tifica-Ia. O que cUlllpria fazer era 

rllvogar e annullal" do futuro a concessão feita aos ex-oOt
ciaes da armada, sem prejuízo, porém, dos quo della se tem 
aproveitado, 

Eu não desc~bro motivo ~lgum !Ie utilidade publica quo 
fundamento o artIgo, nem na Ihscussiio da camam dos 81'S, de
putados se pi'oduziu nenhuma razão pela qual pudesse ser 
ad0l'tada. semelllllllto disposição, Estou mesmo que o nobre 
mimstro da marinha nlio lhe dará o seu assenso j IH'OVOCO a 
B. Ex, a pronunciar-se a semelhante reSlleito; Estou con
vencido de qüe S, Ex, nITo quererá onera!' os corres publicos 
em simples proveito de alguns individuos quo se "chilo nas 
circumstancias em que o artigo sUPllõe aquélles em cujo favor 
foi redigido. . 
;..;.P~r esta occ.asião ~enho de levar !lo cOllb~cimento do nobre 
mIDlsll'o UII) acontecImento que crmo que allllla não está ter
minado. Certo affieial do corpo do fazenda, contra as di~po. 
sições que regem o corpo de fazenda dlL armada, estava etn. 
pregado na contadoria da marinha, ao passo que olliciaes 
extranumerari?s, eràO chamados ~o serviço de elllbarqu~ que 
a olle competia, Vagando ha dIas o logar de defJosltario 
publico na cidade de Nitherohy, foi esse mesmo official no. 
meado Ilelo juiz municipal daquella cidade pat'a esse lo"ar e 
sem que pedisso previamente Il sua demissão do corpo Ihilítar 
a que pertence; foi logo encartado no omcio, o procura agora 
reformar-Be no posto de quo goza lia armada, a pretexto rie 
que 8e acha doente. Este omcial, segundo as Íllrol'luacões 
que tenbo, apenas tem 30 annos de idade, ou pouco mai~, c 
consta-me que não padece molestia alguma; é porém muito 
poss!vel quo alguma }nspecção ~e saude o julguo incapaz de 
~er\'l~, porque tem , I~SO aconlecl~o com al~Ulls outros como 
e sabido: tanto aSSIID quo no proJecto em dlSCUS6ão toma-se 
alguma providencia a tal respeito. 

Assim, com elfeito, se faz pl'eciso para evitar a racilitlatle 
co"? que nas inspecçõcs ,e dao J!or inutilisados officiao8 quo, 
obtIda a refol'ma, ostentão o lIlalOr estado de saude, Convido 
por isso ao Sr. ministro para 'Iue seja cauteloso a l'eR
peito do individuo de que se trata. Note O nobre ministro 'Iue 
elle já faltou aos devores de subordinacfio e do disciplína que 
lhe incumbião, exercendo o cargo do' deposllario sem haver 
obtido a sua exoneração da contadoria, e na qualidade do 
official militar que era, e dizem·me que ainda é. 

Não sei se as informações quo me chegárão são em tUllo 
exact~s, mas forão eHas dadas por pessoa em IIuO muito 
acredito. 

Trata-se talvez de pagar alguns scrvicos anteriol'es e mo
dernos prestados pOl' este individuo, cujo nome não declino, 
mas de que o nobre ministro pódo informar-se, jJorque Ó tal
vez o umco official numernrio do corpo cle fazem a IIue existia 
no serviço da contadoria da marinha. Este oficial, se acaso 
não obtiver reforma, c0n;'0 ~e8eja, mas for dcmiltido apedido, 
ficará no logar de deposltal'lo que acaba de lhe ser dado; é 
muito natural que IJueira prevalecer-se da disflosicão do ar
tigo em discussão, aGm de continuar a contribúir para o 
montepio sem ser empregado na armada, o deste modo seus 
herdeiros gosal'Üõ das van tagens i que 111m di rci.t!L..6.Ó.IDenlo 
Oil berdeiros druJullUes oficiaes que servirilo :ttó a morto, 

O artigo a que mo estou oppondo é contrario á illstituiciío 
do montepio da armada; a excepcão que se lhe fez quantn 
aos otlicíaes da armalla, o arti~o lluer erigir em regra geral, 
como se não bastasse ter amphado aquello beneficio aos offi
ciaes tle saudo e fazenda, 

Não creio que o nobro ministro da mat'iuha Jlossa concor
dar com, semelhante d}sposiÇll0 ; estou que refJeHe o artigo, 

E, IlOIS, que o proJeeto llareco que deve voltar á camara 
dos Srs. deputados, visto que o nobre ministro da marinha 
se pronunciou contra um dos additivos adolltados pela moema 
camara, peco a S, Ex. que permitla que tambem mIo acom
panho o prôjecto o al'tigo a que acabo de oppõr·me. 
, Entra em discussão o artigo 10 (additivo), com os respec

tiVOS paragraphoíl. 

O ~r. Pal'allho",: - Sr, preilÍdente, a primeira vez 
que tive a honr~ ,de rallar sobre a fixa!lãO das forças de 
de ruar, pronum:lel-lDe contra a doutrina deste aI'llgo, e 
comprometti-me a dcsellvlllrer e complüt:\r a llhjechio qH': 
então manifes\(·j no SCIWtlo. Eôlc arlign parecc~IllO (fUrtdl\,\) 
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e ;tltamcllte iIlCOIlVt;IlI,;iltll. Por este nrtigo ampli,lo-se as 
disposi!)õe5 da lei de "I" de Ilezemuro de 1811, quc org1Ulibou 
os quadros do (IX~l'í~ilo o da ,u'lll,tll.t, IW que loc;~ aos offi
diteS da 2" classo, E' matel'ia muito imporlaute, " 

A lei do 1° d~ dezembro de 1811 estabeleceu os casos ení 
qlíe é licito pa~s.u· um omcial da 1" fiara. a ':la classe do 
cxercito ou da armalla; e con~ultalldo-se as di~posj!.lões dllsta 
loi, vc-se que o legi~lador {oi summamente pruílente, que 
conciliou os iutorêsses do estado com o~ intOl'es~os da ubilre 
classe militar, A lei do l° de dezembro dolHU permUte que 
un1 official seja passado da 1> para a 2;' classe por meio de 
ihlcreto, o não simple31llülltc (101' aviso, nos segúintés casO;;: 
1;', estando empregado /l0/' mais de um alluo om set'yiço alheio 
de sua lll'ofissão; 'lI.o, em virtude de nwlcstia contltlUllt!a por 
mais dc um anno, tlue o impossibilite pam prc5tar serviço 
flctivo; ;.I", /lor achat'-se prj~iolleLo do guerra. o 061ar por 
\';80 ausente mai" de um anuo. 

O ol\lcial que se acha cm serviço alhllio de sua profiss~o 
não pódo em rigot' tel' dir'oilo a aCCC3S0 e ús domais valltagens 
do servit~o activo, Se cHe oótá em ,l(ll'vico alheio do sua pro 
fissão, pur via tle regra, pOllemo:l dizer que sua commissão é 

'voluntada, c uma vez quo ellt! a prefero ao serviço militar, 
fôujeito-se lambem a OSba cun:,equencia IIUO lhe impõo a lei ... 

O Su. MAI1QUt,Z OE CAXtAS : Apoiado. 
O Su, )'AII.HiIIO:l : - , " não g03il de todas as vantagens 

militares, 
O ollicial llue e~!.á d<lente por mais de um anno, sollrendo 

molestia que o impossibilite do presliu' serviço aetivo, _tam
bem não lom ihl'C1to a acc()sso, p()l'que o accesso sUI1lloe da 
pal'te do oruciul ulltidilo para o serviço activo; emtiol'U 11 
molestia seja roal, o e:;latlo nüo lem obrigaçãO de IH'O!llO;CI' 
um olllcial que se ache em condições de não prestaI' sorvlço 
aetivo, que pólle eolar para. todo o sempre illutilisado, 

Se é prisioneiro de gueml, pólio ser isto um accidente da 
guenli. ; o facto pótle não tr<Jzer a minima nota ao omcial, 
mas a lei lancoll sobre () oIllcial prisioneiro uma certa impu
taÇão bem fuiuh!da, da qual, segundo a legi,sl~ÇãO tle alg,uns 
pa/zes, e não SOl mesmo se pela lI08Sa, o olllclal tem dE' .11,18-
tificar-se mais tarúe !ler<lnle unt conselbo de guerra, 1)1'1510-

neiro de guerra Jlóde lê-lo sidu por um motivo bom'uso, de 
que elle se juslihquo., mas póJe ser Lal.nbem que el!e se ~()
locasse nessas conr!tcões por covardia ou por outro motivo 
rl\llrovado : e comu (lI:omovcr um omcial em taes condições? 
A lei do 10 de dezembro de t8i t foi sábia e benevola. 

A lei de 6 de setembro de 1850, que hoje regula as pro
moções rio excrcito, já a l'c~Jleilo dos prisionoiros de g~elTa 
estabeleceu uma pl'Ilvídencia nova, mas a fin'or dos Offictae3 : 
permitte que o . 11I'isioneir(l, voltan(l~ ás suas lile!l'1ls, s~ foI' 
digno de accesso, possa ser prolllovldo ao posto 11lImedlilta-
mente superior. " 

O que seCaz, porém, pelo arl. HI em íltscu.S5ã!l Y hstabe
lécern;se novos e nUlnen)8IJ5 ca.sos l.:1H que e helto ao go

, ver,no p.ass~r um. official tia 1" para alu cla~se. f 
A pI'lmelra obJeccão que olTel'fçO, e que doseJo Vllr contes

tada, é a. seguinte:· os oUici.te5 da armada poderãO recusar 
as commissões de tlue trata o al't.10? E, se cHes nãO podem 
recuS,tr essas COllllllis3ÕCS, Ó justo que sej;i.() passado" para i~ 
2a cl'asse, porque o!Jédecem ao gove!'no, pOl'tlue vão prestar 
um. servi co que o governe Ibes prescreve? (tlpoiados,) Muitas 
dai comnlissões de que trata o arl. 10 são daquellaij ílue o, 
governo impõe aos olliciaes da armada, 

O Sa. AlARQ'UEZ DE CAXIAS :- Apoiado, 

solTr,10 um eastigo, 8ej;io passados para a 'íla cl:l%O; fj'Tucn1 

(Irivados do acces;;o? E, totlavia, íÍ esla a consoquencia ex· 
pressa do 'artigo, quo cu Ilasso a analysar ém seus !lrillcipae~ 
Ilaraliraphos (lendo) : 

" § 1,0 Emprego elfec!ivo do lente, IH'ofc~sol', OIJpositOI', c 
adjunto lia escola de marinha, Ilcando revogada a partó fiual 
do 2° pel'iodo do árt. 106 do regulamento que baixou, com 
o decreto n, 2162 do 1° de niaio de 185S ; e bom a~sim o de 
bibliothecario, lente o professor das aulas de pilotagem o 
outl'O'; estúbelecidos nos al'sonae; de marinha. 

'fI'atentOs primeiro dos lente8 da escola de marinha; Peço 
ao tlo!Jre nUllistro que altcmla á breve expo3iQão que vou 
fazer (108 arligos em vigor, atlcnda á. prudOllcia, á oqudadl~ 
com tlue \) legislador então proêetleu, o o I'igor com (lUe se 
jlretenJo a "ora IOl>islar. 

l'e)o regulame~lto do 1° de maio de 18:.18 disfloz-se o se, 
guinte (lendo): ' I 

tt Art, 106. Os officiaes de, marinl.w. que Corem nomeado:; 
lentes ou froCcssores llOderão sei' reCol'm[~dos com o soldo 
proporciona ao tempo de serviço. 

« Os (Iue 1\(10 so quizl.'rem reforn~ar v.encerâô apenas meio 
soldo e cOrítaráõ o tempo do maglsteflo por metado para a 
pl'omocão ou reforma. 

« Ai'L 1()7. As di!tposicões do artigo anterior não llreju
dicão O direito adquirido ·Jlelos lentes, Ill'ofessoros e substi
tutus, hojó exislenté8, que continuaI'em no serviço tia escola; 
mas, neste caso, não gozaráõ elles das vantagens da presente 
rofO/'ma, ficaudo-Ibes livre a 0l)ç.lo, " 

De sorlo que por este regulamento o governo dispÓz qu 
os lentes militares pudessem SCI' rerormados com o soldo 111'0 
porcioHal ao tempo de seu serviço anterior; não os obrig~u, 
porém, a esta condiçãO, disse-lhes: senão qUéreis ser ('efor
mados, podereis continuar a prestar os servÍeos do vosso mi\
gisterio na escola de marinha, percebenuo, põrém, só metado 
do soldo militar e contando na mesma. razão o vosso telllJI{) 
de serl'ico llara lt refOl'llHt ou accesso. Ainda mais, o legls. 
lador do· 1858 levou a sua equiJaúe mais longe c disse: se 
mio quizerdes I'stm' nem pela primeira Hem pela segunda di8-
posicilo, então podereis continúar lias condicócs dos oslatutos 
alltigos, mas não percebereis as vantagens êsta!Jelecidas pela 
l,resCllte lei, ficareis lambem com os vellcimentos dàquelles 
e;;t.llu los. , 

Esta legislaf.ão está de accordo (iom a que 1'010 mesmo 
tempo !oi IlronlUlgada a respeito das escolas milílares do 
exerci lo , O senado recorda-se de que a.sim a escola de ma
rinha como as escolas do exerci~o forão todas I'corganisadas 
em 1858; e o ministerio da marinha procurou adontar nos 
e:;tatulos dlt escula reSllectiva as disposições parilllela~ dos 
estatutos das escolas do exercito, Não bouve anlilo di/fOl'enca 
nem desigualdade de legislação IJara cmpl'egndos da meSm'l 
cat.hegoria, que prestão serviços ItlenticOB ou,quasi idenlicos 

O anno llassado, por decreto de 28 do abnl, CÜ'l'ão de no" 
valllonte l'eCormadas as escolas tio exercito, alterou-so a 
legi,,;lacão concernente aos lentcs, lIlas o governo pI'uce!leu 
do mesmo modo que em 'lHã~, re~peitou os direitos que eHes 
linhão adquirido, não os Corcou a collocal'Clll SO' fias condicõe3 
dos novos ebtatut65, n;io obÍ'igou o militar a (lur termo ,ÚUil 

carreira, sendo Ilassado lntl'il a 2" classe, Pelos esta tulos 
actuaes das escolas militu1'lls do im(lorio, o lente militai' 
vence soldo o (Jóde vencer tempo para a reforma e para o 
accesso; os estatutos apenas lhe votlâo que couto o mesmo 
tcmJlo para a jubilacão e pm'a, a l'eCol'lna. . 

Não obstante, o ai't. 10,tlue diilculimos, dispoe fIlle os len
tes da escola de marinha sejão passados para a 2" classe; 

O SII. PAIIArmos:- Carece o governo ou não de um offi- a opc.lo quo lhes foi olTcl'ecida e garantida pelos e~tatutoô 
cial tle marinha que soja ajudante do encarregado do quartel- de 1 g58 lira assim anllullada. Os estatutos de 18;;8 disscI',10 : 
general da mat'inha? Carece ou não de oillcíaes de marinha (( as novas disposícões mio prrjudicao o direito 'lIl'llIiI'Ítlu 
llara directores do hospitaes, de enfermarias, de observato- pejos lentes, profcssores e wbstitlltos hoje exi~tentes, que 
rios astronomicos? Carece ou não pura tlemarcacões dll Iimi- continuarem no sonico da escola; mas neste caso 11,10 gow
tos, como já os tove ao sul d.o it~ll)el'io, como já ÔS ~eve tam- ráõ e!les d~~ van~aieus da presente I'efol'll~a., fica-lhl\3 lino 
hem na exploraçãO do terntol'lO contestado pela !trança, o a opçao)} E posslvel que aIgun~ lentes fllllrtal'el! opla~:H'nl 
territol'io tio Amap~ '/ pel~s vantagen~ dos estat~tos antigos; a opção Ihc~ em oll" 

E quando o governo, carecendo de officiaes da :lrlllal!1l rccl~l~t e gar~ntrda pela Im; mas agora vem o n:rtlg_o HJ 1'0.'; 

para essas commissõcs os nomear, achará em sua sahedona I íldtlltlVOS e diZ: 11; prOme3,l(l e a garllutm da Im nao vall'ilI 
jUtlto que elites oUicia'es, porque I,he obe~lecem, porque. vão ~Jda, sel'~:. passados para.a '2~ c1il~50, ,fiem'eis ~~m dí!'('il" 
Ilrestar um servieo flue o governo Jul;!1t thgno tle sna pO~lç;io, a IU'umo<:ao dUl'lUlte o magll!t(~l'Io: fteara, porta!!l:}, ('i)rlaua " U 



a vossa carmim militar. Ora, isto é justo, i~lo ti razoavel" da illslrucÇão public'l, ~s encan'(!gados .da. educação e ensino 
O nobre ministro julga lJue o serviço da óscola de Illlu'ilíba, tle nossa lIIotldade sejão tão lIIal a(IUluhoados entre nós. 

assim como o (Iue lu'esli1o 08 lelltes das e:;c(il:1S do eXCI'cito, Se não ha gl'alllle atlractivo para o magisterio das duas 
não á serviço muito importante? }'ClISil o nobre lilinistro (/ue escolas, se es~all vantagens addicionàes, de (11Ie gozão os len
á Cacil acliar bons lentes, quer Jlllra a escola de mlll'ill IlI, les militares em recompensa de seus servICos :interiores e 
(Iuer para as escolas do exerc!to? !tchar~ferivel (Iue pela obrigação inhere~te 11 todo o militilr de 'correr ás armas 
todos os lentes de~sas escolas sejão parsarlos '. Seguramente fluando 11 ordem pubhca o exiJã.; se 'todas estlis Vl1nta{:íens 
não; Ó indispoll~!lvel para ser um bom professor, ou da os- lIiio avultiio, se ttinda assim a eondicão do lente é ,frecarta e 
cola do marin1Ja eu dns tlscolas do exercito, lJue lllém da pouco illvejavcl, por (Iue razão o aftigi) additivo Im de ser 
instrucção tbeorica se teuha a i~~trucçãoJlratiea, princip~ll- i Mo austero para com os lontos da escola de marinha '1 
mente em corloll ramos do ensino; e on e achar 11 IlerfClla A disposiCll0 do artigo torna-se Illuílo If,,(is éeusuravel 
instrucção ~ratic .. s(>uão ntltIuelJes que pertencem ti. armada filiando se ahende a que, pelo que diz reslieito ao exel'cito' 
ou ao exercIto '1 _ . . .. . c:oio ~u, na,lei de fixa~ão das ~or~as de terra, não passárã~ 

Na escola de 'marmha allld~ bOJO, tendo ellit SitIo lia: fhsposlçtleslguaes a 'c"l.as (afX?tados.) No mesmo anno, sob a 
P?uco. tempo ren?Vad. em qu~s,1 todo' o Iles8~al (~O seu ma- dirocçil0 do mosmom,inisteno,ba de o poderle"islativ~ dispõr 
glstel'lo, oncon1i~i}:sãll;\Jtes mlhtares de mento nao vulgar. de UIII modo 11 respc!to dos lentes da escola (Ye marmha, e 
Sem fallar de outr08, lembrarei ao nobre millistl'o os IClltes deixar quo vigore uma legislaC<lo muito diversa a respeito dos 
do 1° e do 3° anno, os Srs. Sayão o Gabaglia; ambos come- lentes dils escolas do !lxercito~ 
cárão como officiaes de marinhll, al\1I105 embarcár<lo, pasciá- O SH FElInEl1IA I)EN:lA : - E' de muito peso esta obser-
1:<10 do servico naval activo Ilara o ma,'islel'io dafluella escola. -' • " vaçao. 
Um delles, o Sr. Sayão tem até serviçus de campanha ••. 

O:~lI. lIIAIIQUEZ IlE CUIAS: -Apoiado. 

O SIl. PARA7\nos:-.. , pelos qUlles, creio eu, mereceu uma 
cOlldecora(;1iu da ordem do Cruzeiro. 

Até h?1c os estafutos das esc()las militares tóm respeitado 
nesses oillciaes os direitos da sua patente, em attençào aos 
í'orviços anteriores e lendo tambem em vista I1s serviços Ilue 
de futuro podem elles prestar esp\:mlBntamente ou a cllamado 
tfo goverllO. E' pOl'isso que até hoje os estatutos de lIossas 
escolas militares têm mantido uma desigualdil.le á primeira 
vista inconveniente entre os lentcs paisanos e os militares. 
Os militares,prestando nas escolas os mesmos servicos, cstilo 
em melhores condieões, pOl'q 11 e têm direito á rcfórmü, têm di
reito a accesso, vêncem solllo por inteiroilu Jlor Ilté'lade. A 
r~ilo desta dilferenca, contra a qual os lentes paisanos n<lo 
t/lm rechtmado, nell} Ilodem reclamar, é que esses offici .. cs 
It'm lUIl direito adquerido no servico militar () pódem prestar 
novoS serviços no exercito, quanao a doCeza do estado os 
reclamar. 

O SIl. PARAMOS; - Se ba Il~ccssidllde de reforma, o (Iue 
contesto, cumpre que <ll'erorma sej,t generica, é preciso que 
eOlllllrebenda os lentes, assim destas, como datluellas escolas. 
(Apoiados.) ]\Ias eu já dis~e bastante pam maniCestar ao 
s(~IlIH10, (/ue eslou longe de prestar meu voto a (IUalquer me
dida !lO sentido desto artigo addítivo, (Apoiados.) 

I'clo que toca ao bibliolhecario, lente e professor das au
las de pilotagem eoutros, ostabelecidosnos Msenaos de mari
nha, as ohsorvaçôes que acabo de fazer se ,tpplicão em 
grande parte. Não são funcciollarios da importallcia dos ou 
tms ; nma negar-se-Ihes absolutamente o direito ao accesso 
Mo é de certo cOllveniento. 

Antes .de (ll'?seguil' li? exame dos outros pllragrapbo.s, d~
vo repetir aqUI o que diSSO em outTa occaslão; !ta necessI
dade de providencias {Iue desviem 015 o!liciaes da armada das 
cOHllllissõ~s de ten"a, tlue os ?stim~lem Itlais para o serviço 
naval acltvo; Illas estas prOVidenCIas não podem ser toma
das assim de imllroviso em alguns artigos additivos; é in
dispon611vel que para esse fim se faça uma boa fel de promo
Cõrs. ]~ em uma fei (!'e promocões que devemos considerar a 

Pois, senhores, quando a legislação tem re;;peilado (>$t('s dill'erenca que nisto entre o servico naval activo e o ser
Ilrincillios de bem entendido interesse publico, iremos agora vico de 'outras eommisões, a flue alIás lambem são obrigados 
Ilelo art. 10, contrariando tude quanto até hoje se tem rei to, os' olliciaes da anll/lda, 
dizer aos lentes da escola de marinha: a vossa can'eira mili-' Não cuidar de Unlll lei de plomocões, recuar ante a SUil 
tal' ostá terminada, emquanto fordes lentes; I~assm'eis IHi,t'a ,a difliculdade, e por disllOsições destâ natureza tocar na lei or· 
2' classe, em~~ra hoje. no ~xorcito, e po~ leglslacào novl~s!- ganica!l'O 10 de detem íro de 1841, estabelecer desigualdade 
ma, out~as seJilo a~ diSpOSições a respeito d~s lente:! nllh- tão sen!\1vel entre officiacs que descmJlcllbão IunC'Cões identi
~ares? E.ste proeedH!lento me parece, como disse, altamente, ticas ou quasi idellticas, negar absoluwmÍlnte direito a ac
IIlConVelllente. (Apoiados.) Cl'SSO a (Iueill J~resta sC'r'Viços publieos muitas vezes impostos 

Nilo SIlo as escolas do exercito nem da armada que des- pelo governo, e d<: cCIJtg pl'ocede~ de modo que não .tem o 
"iàO os militares do servico proprio da sua profissão.,.. cunho da pl"UdellCIiI e da sabedorlll. que deve caracte,rlsar 011 

• . . ... actos do governo e do poder legislativo. (Muito bem.) 
O ~I\ • .l\1A1lí/UEZ DE CAlIAs.--Nem esse serviço é Im- Eu tive a bonra. de apresentar, Sr, presidente, como V. 

ptopno. Ex. sabe, um projecto de promocôes para os officiaes' da ar-
O SR. PARAl\DOS ;-.... e esse servico, ~em diz o mada,em 18M. Esse projecto passou por larga discussão na 

nobre general, S'enlldor pela provincia dê S. edor do IHo- outm camara, veiu a esta, foi aflui discutido em mais de 
Grande do 8ul, além de ser servIÇO proJlÍ'1 profissão urna sessão sob as vis).as de dous ministrosSda marinha, e,de
militar, é indispensavel (apoiados), é indispellsavel ao }lre- pois de emendado, voltou para a camara, e lá. está. NlI.o é 
sellle e futuro, (Iuer do exercito, quer da amlll.da. }'orque bom esse projecto? não satisfaz as necessidades da al'mada, 
s,10 lentes n;io deixárão de prestar servicos militares apezar dos exames e dos debates per que passou 'f Então seja 
(apoiados), muitos detles arriseárão a sua vida ·em defesa do emendado de novo, ou substituido por outro que melhor eor
estado; (lorflue s.10 lentes não estão illbibidos d~ mais responda aos interesses do estado e daquella briosa corpo
tarde, qUlllldo o goveruo jl11gar necessarios os seus sorvi~:08, ra~ilo" 
voltar as fileiras do exercito ou da armada. alanter a legislagão antiga, defeituosa eomo é, que não 

estabelece outra regra senão 3/i por antiguidade e Vi por 
E' muito dHIicil achar quem possa servir com distincção o mel"ecimonto, e mediante artigos Ildditivos cortar a carreira 

:nagibterio das duas escolas; aiuda mesmo com estas vanta- a tantos officiaes da armada; atar ai! mãos ao governo, collo
,:eI!S flue a legislação até hoje tem concedido aos militares, c1tudo-o 1111 alternativa ou do impor um castigo ou de não 
,')osi{;àO de IcnÍll mio é invejavel. Ai daquelle que nilo b' ffi -I' . lI 
',,~;IPil 'Outros "elll'Ímonlos senão os da escola, sendo obri- o rlgar o o cm a aceItar uma commlssã.o em que e e 

perde todo o direito a aecesiO .. " 
; ;,JG a manter se nesta capital. Se o nobre ministro illfor-
".,r.g(l das circl!m~tancias mn que se achão muito" desses O SR. lIIARQUEZ DE CUIAs:-E' incrivel. 
il;.:tt'~, alguns que se retirál'ão do magisterio respeitados O SR. PARArillOS :-- .. , isso, senbores, creio que não deve 
pl;lo giJVernO e por seus discipulos, verá que essas circum- mCI'ocer o assentimento do seuado; e, se miuha palavra ti
. t,I,:i.Jií~ nada tem de seductoras; longe de mostrarem ex- ,esse algum valor Ilara os nobres ministros, eu lhes pediria 

I', ,'~ favor, aIlellas nos fazem lamentar que os sacerdotes quo reconsiderassem o llSSUlIl(Jlo ; (Iue pelo menos sepal'a~sem 
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tllitll al'tigo adlhtivo, para 11~1tl ro~,;o discutido mais de ~sJlaço mada, n proporções mais modestas; creio que lodos se v!l.o 
e se adoptas8e álguma provldcncla que não fosse tão IlIlJler- convencendo de flue, o (llIe nos convem não é dar grande des
feita, tãO prejudicial como esta. envolvimento á força mi itar, mas sim collGca-la em propor-

Na camara dos Srs. deput,ldos Jl.iÍ!Ã.0 projecto a que ha nões modestns e l'azoaveis, que admitl.<lo progresso gradual o 
Roueo. alludi, e que, segundo se ~l de alguns discursos ali Cento, ma~ regnlar e entca~. Se o ~overno imperial caminbar 
nroCendol recentemonte, não tem. sldo estudado mesmo pelos neste sentido, lia de ter mUItos ollh;mes da arma(la. desj}mpre
ôradores que a elle se I'eferirão. Nesse projecto estabelece-se gados; e então porque negar a estes ofticiaes Iioon&a pàra 
úma ditrerenea essencial entre os servicos de terra e os de servinlln.á marinha Jmrcante do imperio'/ " 
mar; estabelecem,se regras llara o acCe~so de um posto a "R 3,° Emprego etrectívo por mais de um .anuo nadi.;ec
Ó.utro, exigt}-se para os accessos certo tempo do serviço .em cão Ile uospitaes, no observatorio astronomico, e no deselll.r 
clLda PQsto, e, conforme a patente, certQ tempo de embarque, penho das runc~Qes de secretario do conselho naval, saho 
de·comnlAlldo de navio ou de commando de Corca. Atlopta-se quando for e~ercido. este cargÇ! por qualquor tios .JR$JnIlros 
nesse projeclo a legislação d~ França, que loi objçcto .de do mesmo conselho, na fórma dQ respectivo regulanll~nto, de 
luminQsos pareceres ode uma brIlbante dIscussão nas camaras ajudantedo,encarFegado do.- quadel-generál, ,de secrota11ÍQ e 
daquella grande naci10. Teve-se tambem .em vista nesse Ilro- ollicial da st'cretaria do mesmo quartel-gelleral, do.comman
jecto quanto era ~ossívt'1 harmollisar a l~gislaçào da armada t1dnte. e oJliçjal das companbías de Ilprendizes, artilices dos 
com a que hoje vigora no exercito. Não se t~m, pOI'ém, tlue- .arscnaes, do o,l1lcial da e5col11. de mafl ajudantes das 
rido prestar attencão a esse trabalbo, examma-Io, melbora- capitaniall de· portos e de director ou nspectol' e pharol. » 
IOf se elle ainda cóntóm grandes imperCeicões; e n~0.8e recua As consitleracõos já feitas a respe primeiros para
.lote uma difficuldado quo lUe parece maior, que é adoptar gral}hos são extensivas a este. Mas eu vou notar ao nobre 
dis~osicões semelbantes ás deste artigo additivo! ministro da marinha a incohereooia que se maniCestará da 

VJimõs ao §,2<> : « Emprego por mais do um anno em na- parte dos p o estado, se passar o.di~postQ neste § 3° 
vios das companbias de navegacão. )) quanto ao ajudante o encarregado do quartel general e aos 

Tem-se fallado. mUito lias cÍlmaras contra essas commis- olllciaes da.; e marinha, 
s.ões particulares que os nossos officiaes de marinha procurilo Nos es.talutQs do. 1°· de, maio de 1858 dispoz-se o se-

.,..tt..obtêm nQ<! vapores das .companhias. Eu nlIo desconheço. guinte (lendo.): 
que algullt abuso tem bavidó a este respeilP, isto é, não de8- « Arl. '71. O' governo poderá ter na escola de marinha um 
con~eço que essas commissõos sã.o~uito procul\adas pelos. ou àous.ofliciaes.da.armada. de !latente inCerior a capitão
ot1icla' s da armada; mas em primeiro logar observo que tenente, !(ue sirvlio sob as oruens do director e do vice
depende dtr'governo conceller ou recusar Iicenca para isso; director, p'ara auxilia-los na manutenção da disciplina mili
e em segundo logar ponderarei que a regra absôluta de negar· tar e inslteccão contÍl!Ul).. do compol'tamento dos alumnos nas 
essas licencas ou. de castigar o omcial, que tanto importa a aulas, nó recreio., nos apoaentQS, nas salas de eetudo, nas 
disposim10 "do § 2°, mIo é razoavol. visitas ás officinils, nos passeios ao mal, e em.quaesquer 

Q olflcial da armada 1)0 serviço naval aeti'lo não aprende outros logare:! a que davão.it por turmas ou.,reuuidos. 
sJ)mente diSCiplina; não faz sómente exercicios militares. O "Este·s ollkLt'les serão mudados annualmenle, e um delles 
servico do otncial da armada se. pôde dividit· em trei! partos: serviní. de ajudante da companhia de aspirantes. " 
disciplina, serviço militar propriament~ dito e ~perações I'or esse artigo, pois, exige-se que officiaes de marillllll 
Ilauhcas. Nos vapores mercantes o offiClal de marlllba mIo vão servir como ajudantes do director da escola de marinha; 
pratica em todo o rigor a disciplina militar, não faz exel'cí- e pelo art. 10, que discutimos se dispõe (Iue a recom~ensa 
dos militares; mas habilita-se em um elemento importante deste servieo obrigatorio, se o governo os detiver ah pOl' 
de sua profissão, hahilita-se nos conhecimentos nauticos, mais tle um anno, Ó passarem \Iam a 2a classe e ficarem pri~ 
estuda a lIaveg;u}ãO de nossos mares, de ntl,as costilS, de vados de accesso. 
nossos rios, e nós carecemos fIlie no~sos mares, nossas costas O SR. MAIIQUEZ In: CAXIAS:-Apezar do pre.starem .. u.m. serr 
e nossos rios sejiio muito conhecidos pelos officíaes da viço im[lortantissimo. . 

ar.nada. O SR, PARAl'\1I0S:-0 regulamento de·S!5"ue·fevereiro de 
Não temos abundancia de pilotos babilitados, onde a ma-J860, que reorgiluisolL o quartel-genera~<da.marinhaj· oontóllI 

rinba mercante vá recrutar os commandantes dos seus vapo· as seguintes di8posicôes (lendo), 
res; muitas de Ilossas companhias de nav!'lgação pr~C!SãO "Art. 4.0 1'6dos' os. empl'egadtls do quartel-general.da 
forcosamente' desse favor do governo, os servlcos dos officlues marinha slio de commissll.o, e de.li~re nomeacão do m~lIi8tl·0. 
aA armada: porque, negar-lhes a cooperaçãô dus nossos or- tlUll os delUittil'ú, quando assim convier ao bêm do servico. 
Jlçfaes. de· marinlili, 'quando estes não sejito necessal'Íos ao " Art. 5.0 A' excepcão do encarregado do quartel geileral 
~rv·ico militap, se éoerto que el1es ne~ses vapores mercantes li,l lIlarinha c seu ajudânle, lodos os mais empregados podem 
dedi<;ãndo-se á nossa, navegaçiio costeira e nuvial, pres~llo ser nomeados d'entro os orticiaes da 2,' classe ou rerormatlus, 
oito só um serviço particular, mas tambmll 11111 servIço convenientemente habilitados. I) 

publico' rOl.tanto, o ajudante do encarregado do quartel-g!lJleral da 
O SR, }'ERREmA PENNA: -Esses vapores são até conside- marinll1l, (lor este artilfo do regulamento em vigor (l Il.u~ lelll 

rados como navios. de guerra. forca de lei, Ilorque rOI promulgado em.virtwle du Ullla auto-
• O SII. PARAl'mos: - Está da parto do governo não con- risâç,~o le~isrativa, deve ser ollicial' da, 1" classe, e. o artig.() 
~der Iicen~Q. para. essas c0!ll!llissões p~rticular~s ~ o.mcia~s que dlscutnnos passa-o para a segundal' 
'Íue· não tenbão alUda adqUll'ulo os habltos de disciplina ml- Ora, qual será a razl[o porque 61n.1860 se enl.em.leu que 
lUar, que estejãe ainda em principio de sua carreira; não .tS o encarregado do quartel-geneml da mal'inha devia tcr por 
dê a 205 e 1°s tenentes, e nem mesmo a capit11es tenentes; ajudante um official da 1a classe, e hoje se eutemle 111.I1l este 
mas a omciaes já feitos, já experi,,,entados, porilue nogar- omcial deve SCI· da 2" classc, 011 reformado ou talvez sub-
lhes que se dediquem a essas commissões, quando nellas ,stituido por um. paisano ? __ 
estão no seu verdadeiro elemento, o elemenlo maritimo, -
Iluando neIlas adquirem instrucção pratica, que é util á ar- O SII. MIIH~TRO DOS NBooelos ESTIlAN0811\0S : - Onde está 
mada? isso '! 

O governo vê-se embal'açado com os pedidos desta origem, O SIl. l'ARANIIOS: - Se o ajudante do encarl'l',gado do 
8. perque lhe custa a vencer este ef!lbaraço, q!ler estn~elecer quartel-general deve ser passado para a 2" classe, segue-s~ 
uma regl'a absoluta, que traz consIgo graves IIlCOnVelllentes, que pelo art. 10 não pódê ser om 'Ial da 1n claEse. 
que vem prejudicar não só Oi! officiaes da armada, a quem o O SR. MINISTRO DOS N1':60C105 ESTIlANm,lRos: _ V. I~x. 
go':erno não tenba commissões militares para dar, mas tam-
ti:em á nOssa navegado mercante, que carece desse auxilio. eSfluece a clausula-emprego etreclivo por mais de um anno. 

Creio que vai calando n~ espirito puhlico a ~ecessida{le fIe O SR. P'\nANno~: - Perdôe-me, V. Ex., a clausula I,or 
nduzirmos o. nossa Corça mlUlar, que.rdo exerclto,querdaar- mais de um anlloe relativa ás compiluhiaa de navegação, 



/H 

o 81\. 3I:,~I~'fI:O 1>0;3 i\IWOí:!OS ll~l'nAN!H"mO;,: 
fllwr; e tambem em relaçãO a esto § :J." 

í'lii!O, se- va!iIIM lia 2' cln;'l ou I'cfonn:l!lu3 I[uem po~sa hem servtl 
esses empregos? achará sempre'! e se l1em sempre será pos
~ivel ilcha-loH ahi!il() iflonco~ como convém, Il0rrplC o go
verno se nta,as mii~s? Que,l:erú olll'i~ar n omcwcs' capazes 
de todo serViço actlvo. oflíclile5 de futuro, a irem desempe
nhar essas eommissões além de um anno quando a sorte 
que os e~rem é ficarem privados de acce8so; passarem da 1-
pa ra a 2" c\as~e? 

O SR, PMIANilOS: - Uem; mas, se no rcglllnmento (Ia 
escola já ~c determina que rstes officiaes sejfio mudados, 8e
guect1e que, $e I\~O furão mudados. é jlor1lue o governo leve 
nece!isidrlflo Ile conserva-los., Em todo caso se reconhece que 
~ serviço proprio de officiaes da ia chsse. 

O SIl, MAIlQU~Z DE CUIAS: - Sem duvida nenhulll!!. 
O Sil. ('AIlANUOS: - Eliel! não podem pCI'maneccr ne!'te 

~erviço sem consenlimento rio governo, e ó o proprio gover
no, que os pa8~a llara n 2" c1i1~se, dada esssa hypothese, 
hYlIOlhese Ijue não se verifica senão a aprazimento ou Jloí' 
Ilejiberação do governo, 

O qual'tel general da marinha, quando n adrninistl'acão 
renlral (latluoIre minislorio (or collocada sobre melhores ha
ses, terá uma orfanh!a~i1o analop;a á do exercito, O encar
regad() do (Iunrte fene"ul da mal'inha ha de ser ali o II\le é 
o ajudante genera do cxcl·cito. E' um ollieial gClleral Ilue 
j)sta ao 11111º do ministro, que é o seu primeiro conselheiro 
militar. a' quem ominislro Incumbe a expedici10 e excc\lc.io 
das ordens militares quc partem da administrâção central: 

Em França o omcia! de gabinete 110 mini~tro lia marinha é 
um almirante, um ollieial general da nrmada. Ali o minislo· 
rio da marinha, como o da guerra, tem uina organisaciio 
mais pedeita; o quartel ge:JOl'al n.10 existe como uUla rep:lr
tiç.10 llislincln, estranha â secretaria de estado; isto só 8e 
vê no Brasil. 

Sà o I[um·tel general lia m<lriuha é e deve ser uma repar
t~çiioltulitar, embora annexa á secretaria de estado; se o 
CnCIlfl!llgaúo do quartel general da marinha é o que informa 
!lobl~ ~odo o serviço militar, que o inspecciona na cartc o 
serve de cen~ro á llil'ecção Ile torJa a forr,a naval aClivn, 
porque Ileterminar que seu ajudante, Ilestle que exerca este 
emprego por milis de um anno, mio possa permanêcer lia 
1" classe da armada? Convem a. mutaciío? o governo que a 
(!elermille em seus rcgu~'ill1entos, POfllue atar-se as mãos 
deste modo? 

o gliverno, no seu ultimo rogulamento, a resreito das 
estar,Õ.cs, rcgulamentocontm o qual tenbo lambem algumas 
()hjec~flei que m10 vêm agora aJJ!'oposito, já. alguma COU511 
t1h;\loz nesse sentido. f'allando esle regulamento, permitta
~e-me que de Ilnssagem note que c!le sUJlJlrimiu os centl'Os 
rias CSl<I!!UC::;, mas eu Iluilcra sabCl' como c que a secretaria 
tio estado ou () (IUartcl gelleml da marinha se corre~pon,lc 
rom os cO!llllHuIIlantcs das divisões navaes. I'am onde díri
j!cm a slla cOITespondencia, 8e os districtos das divisue:l n;lo 
têm um centro determinallo? 

J\tilS não ll'alalilOs agora do regulamento das flivisõe~ nl1-
vaes. Ia eu di;:cndo que, assim como nesse regulamento jií se 
lil;lriio prazos para os com ma lidos das divisões e cOll1man
dos de Ililvio.:>, (l governo pódo por outro regulalllenlo e5ten
Ilel' e~ta ~edida, ,\)!sposiçoes desta ordem mino devem passm' 
('11) I.e\ ; e uma IhlllCI,ll~lade Ilua o governo var creur para si 
mesmo, lima grande dllllculdade que ba de emb:Jr<lcar muitas 
ycus o sel"Yi~o publico. , " 

'?:l commanrlnnles e. orncmcs uns ~oll1panluas de a 11l'endi7.cs 
artlfices tios arsenaes tambem não Jlodem exercer essas COIll

mi"~ões por rnai~ (Ie Ulll anuo, sob pClm de serem p<losa!lo8 
para a 2" e1asse, Veja onohre ministro a dífficuldalle em Ilue 
/I ha de collocal' eS,lo paragl'apho, As companbias de Ill'tilkes 
I';io muilo uteis; ellns têm 1)01' !inl fornecer 0Jlcrados aos 
nOS80~ arsena~s de m'lrinba. Alé allui cSlavilmos !lIteirameute 
;i. mercê de oper:u'i05 pllisallo:'l sem nenhuma ligae.io ou COII

trato com () e~\il!lo; cs~as C(lu'jHlflllias fonto cl~e(ldas (Jara 
,1~8rgunll' sempre aos 1I0~"08 arseni.tes um contingento rle ope
liII'iH;;, 'I"e ~iío eJ!uc'lflu8 pelo esl.;ulo, com a obrignçi1o de 
-",,\,\'11'.,111 l'lU n!l~~O~ nl'sellaCS por certo tempo, A Ilisciplina e 
;1 lil,,!ruc{',io) r ofb"jonn I dl':;se~ operarlos !levem Illrrcccr ao 
I:íllic'mn () maior cui,!ado ; OitO é Cpw(;ilwr omeial IIIIC serve 
rura clllllmalldtllltc on ~Ilbaltcrllo dCdsas CUllljHlllhia"., 

I) SIl, MAl\QUI;Z!l1> CAXIAS: - Apoiauo. 
U ~!\. 1)'\flA~lIo~ : - E' Ilcci'~~'ario tIl!re"a-las ;1 míht II'CS 

,dl\'i:;, Illllil.o lClo"(j~, 11"0 prrzt'1Il e ~íllbil~ manter t'U! alto 
i I!) íl di~dl'lillil, E o go\el'llo nrhíll'á entre os olliciac,; in 

, ' 

O projccto de lei de promocõcs a que !la pouco referi-me 
c (Iue talvez seja invocado COillO argumento contra estas mi: 
Ilhas idéas, m10 priva os orficincs 1/11 e dcsempenlH10 commis
sõcs em telTa do dh'cilo rlc accesso; 11 e;:;fes cm geral é con, 
tado o tempo por metade, Ilollem ser Ilromovidos, nilo sahem 
do !lu,!dro da ~', classe. Tinha.-se ontrosim em vista que 
ml1lto des"es ofilclllt'S, antes rle Irem para aquellas commis
sões, já floderi.io te I' preenchido os re~ue"llos nccessal'Íos 
para o seu acc~sEo. A dilfercnr,a ó grande, enh'c as disposi
!jil('~ delOso proJcclo o o {fue ora se pretcnde. 

Nilo re prestando nessas commis~ões de terra servieo tão 
relevante como õ scrvieo militai' a hordo, nlIo davãô oHas 
i~uHes vantageus, a e:,sês olliciaes, não Ih('s (:olTia tempo 110 
anlígnirlallc como aos outros, coutllva se esse tempo por 
metade; mas tillhão semfll"O dirpito a llcce~so, e pOllião ir 
rara eS5ilS commissõcs Iluando seu direito Íl promocão já esti
ves;\e adlluirido pe,los serviços anl~ri~re,;. O artiio em dis
Cus8il?, yorem! IItSPÕC que os olllclacs Ilue esllverem uns 
\'omnllssoes ou empregos de que trat,jo os sâ '20 e 3° por 
mai" de um ann'l • r,jo p "sados para a 2a cla~se, embora ah! 
jJermanc!lil0 com Iicelln,l do governo, conlra a sua \'onI.;1IIe, 
OH por ordem do goyel"nO, quando este julgue ahi seus servi. 
!JfIS Iltcis e indispen,avei5. 

" § 4.° K'<crclcio eITectivo de empregos ou commissões 
IItlll 0;10 rorl'lll essencialmente militares e por lei commettidas 
a nlliciaes lia armada, l) 

E~te § olrel'cco duvidas em sua rellac!)'lo; trata de em
pregos ou eommissõcs qlle não forem essencialmenle milita
res-expressão vaga ... 

O SR. FEJ\fiEIRA PENlSA : - Apoiado. 
O SR. PAlLUilIOS: - .'.' e que 1101' lei nito sejãocomet

tidos a onieiaes ria armada. Se a primeira clausula ó vaga' 
li sesundil mio é melHl,; Ilubia, A legislll!lão em vigor, por 
via Ilc I'cgl'il, n,10 detormina quaes os empregos que Otl 
oflieiacs !Ia armada rlevrm de"cmpenhar; ha um ~rande nu
mero de commis5õcs IIHO devem competil' aos ollieiaes de 
llIill'iilba e para as (11Iae" cl!I'~ não estilo designados pOI' leI. 
O ill'tigo, porém, quel' n,io siÍ Illle a commissão esteja desi
gnada por lei, mas I)ue seja eS8C1:cialmenle militar. 

Pergllilio o IJue é commissão essencialmente militar? Com 
relll!l<io li armalla, e segundo o espirito do artigo 10, so 
poss,. li aduzir essa cxpre~são pelo seguinte modo: serviS,lo a 
bordo ,tos navios !lo guerra, RIas, se é este o pensamllflto 
Ilorllllll mIo torna-lo claro 't . . , Eu bem vejo Ilue não pó,lo ser 
este o l)eilSamento, JI!II'[llIe, 80 excepluarmos neste pamgra
pho 8Ó111\'1I10 o 8ervl!l0 naval aetivo, ellt,io todos (}g outrOs 
empregos ou c()mmi~sões fic;lo soo as penas do artigo lO, 

Se compararmos I'~!e artigo e seus paragrapltos com a 
legislação do exercito, il 1:\~,;igllal(lalle é Ilotavel. Uasta rce
,t0n:cl' á lei t1t lfjon~e8 do exercito, para ver que servrçõi 
a~llda mcsmo li: ran lO ao minislerio ,da guer.ra não ti,rão o 
IlIre;I,) a accesso, uma vez que mio sCJào servl~os alhOlos da 
pt:o(!ss,lt! mililar ou que sej.io 8crviço~ autorisados por esse 
IUlllIsteno, 

O SR, l\!Á.IIQUEZ DE CAXIAS: - Apoiado, 
O SIl, I)ARANIlO~:- ereio quo Ihl lei de fixadi.o das forcaS 

: de terra Ili!.O ha Ilispusiçl)es anilalof)as a e:;l<l:;'; \l(}l'lalllO~ a 
Ilc~igllahladc, a disparida!!!} Ito legi::lacülJ militar não se vai 
dar ,õmenlc, se pas~ar esle artigo, enire os Icntes das csco 
las Ile um e outro mini::'lerio, a (le.5iguahlall~ ~e daril entre 

. muitos outros elllllregados dos dOlíS milli5tcrius, embora Ile· 
~empenllclll commissóe8 da IlIClilUil nalure:la 011 muito seme 
Ilw11 tcs. 

. IICCOllhc!,o, ECllhores, as intcll~ÕCS de verdadeiro illl(lrc~sc 
puhlieo (~u!J tlictárão o ar!. 1(1; rcconhc~{) IIIIC o 1I00I'C mí 
lli~tl'o 1i uiz ice ha r li 1I1H'1.í\ .1 imlll)! I unos (Iue fa VOl CCCIll "l'C' 
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tlliSSÁO );;!t! l!.l m: AIJllIt HE 1864. 

l!l!wfH~:3 IJe~ml'razoaJas lia parto Ilos officiars da armada que 
niió' I~ornprel\l!nrlem Il sua vel'{latleim mi~sào, o procunl0 fu
gir ao sm'viço em (lue mais pOflem hahilitéll"so, . e!fl (Iue mais 
podem merecer. Mas ansolucão que o nolwe m1ll18tl'O deu a 
este seu empenho, não me pároce arhnissivl'l, ml0 extingue só 
o mal quo S. Ex. l()ve cm vista remediar; vai prejuJirar con
sideravelmente o servico publico, vai levantai' justos clamores 
na armada, estabelccoÍl(lo uma dilferença odiosa entre ella e 
O exercito .. Medidas desta natureza devem ser muito medita
das, devem ser completas, devem ser consideradas em todas 
as suas faces, u, tI'atando-se da armada e do exercito. de
vell sei' ilnalogas, tanto Ilunnto for pm,sivel. 

SI', presidente, a hora está adiantada, e creio Ilue tenho 
manift'stado ao senado os se rios fundamentos ({UO moverfio-me 
a impugnar o art. 10 dos additivos e levào-me a votar 
contl'a elle em todas as suas parteEL Hspcl'o ouvir o nobre 
ministro da marinha ou o seu nobre collega «(lIO assistiu na 
outra camam á discussão desta lei; ó llOssivel ( confio muito 
Iloueona min.'H~ iutelligencia e nas minhas habilitações) que 
05 notres nll!llslros me convenção de que estoll em erro, de 
(\ue ?'ste artigo não é um presente funesto a SS, EEx. 
e á armada, e nllste caso uão fecharei os olhos à evidencia. 
Emqnanto, porém, niio vil' demonstrada a verdade que os 
nobres minis{'r08 entendem que se contém nilste artigo, em
(luanto não ouvir rn~ões assás convincentes fJue de8truão as 
(lue acabo de deduzir. hei de votar clJntra o art. 10 11 consi
I era-lo, repito, comó um preseute funesto ao govel'llo e ÍI 
urmalla. ' , 

O Sa. AIINISTRO IlOS NEGOelOS 1>STRAl'iflEIROS: - Eu desejava 
I'esponder ao nobre senador, Illas seu discUl'so foi longo e a 
hom está qunsi a dar. 

O SR. 1'1Ir.;;IflI·:I!TI>: - A sessão abrilHe {)s 1 t boras e são 
'2 horas c 'O minutos; lIlas eu já dissc hoje ao nobre scna
dOI' que na :la dh;cussuo dcsta lei, V. l~x. pólio ro8(londer a 
todas as objcc!lões. . 

O SII. MINIS rno IlOS NEGOClOS ESTIlANGBIIlOS: - Reservar
me-hei para então. 

Ningucm mais Iledindo a palavra, e não se podendo votar 
Jior falta do quorum, ficou a discussão encerrada. 

Retirando-se o 81', ministro com as IUC5!1HlS rlll'lllalidades 
com que foi recebido, o SI', presidente dlm para a ol'llem do 
u1a o seguinte 

1a parte (até a chegada do Sr. ministro). 

Contiluae,l(} da 1 a (Iiscussuo da proposÍ<:,iO lia camara dos 
Srs. depufados, autorisando o I!0vel'llo r;a,'a classificlll' DO 
quadl'll do exercito o capitllQ F~ancisc(l ~Iilc.hado do l\ego 
Uarros, com o parecer da commlssào de mannh.a e gucrrn, 
. Continuliçào da 1" di8cussào do projecto do senado, auto

n$ando o governo II fazer algumas COIlC-e<\i5ÕCS aos bancos de 
erelfito mutuo,' . 

O resto das ma terias já designadas. 

2· parte. 

eOlltinuacU:o d • .t 2a discl.lsslio do projccto tie lei fixação. de 
fOl'çlt de má!', 

SObl'<tlldo tempo as materíóls que restarem da ta parte. 
Levantou-se a scs:;ão ás :2 31~ horas t1;~ tarde. 

1m 13 DE ABRIL DE 1861. 

1'I\E8ml~~CIA DO SI\. VISCOl'iDI> IJE AIJAIHÉ 

A's 11 horas tia manh;i, achando-se presentes o~ 81'S. vis 
conde de Abaeté, 1\1 aCra , Teixeira de Souza, Souza Ramos, 
MOIules dos SantQs, Nllbuco, mar(pleZ de Itanhaem, Jobiin, 
Sou:m e l\lello, Firmino, t;unha Vasconeellos, Araujo Ri
heiro, D. l\lanoel, Diniz, manluez de Caxi;ls, visconde de 
lt.1boraby, hlWl0 de Muritiba, vi8conlle de Uruguay, Vieira 
d.t Sil va, visconde de Sapucahy, barão de PirapatR3, Otwni, 
)'ompêo, Paula Pessoa, eandido Baptista, visconde do SUa84 

suna, Souza Franco, marquez de Abl'3utes, I'aula Almeida, 
llantas, Pu ranhos e barão de Antonina i o Sr. presidente 
abriu a sessão, 

Comparecêr,lo Jogo depois os Srs. mar11lCZ de Olillda, 
visconde da Boa- Vista, Zacbarias. Fel'reira 'enna, Carll!lirC) 
de Campos e Dias de Cal'Wllbo. 

Faltárão com causa participada os Srs. Ferraz, barllo de 
Cotegipe, hal'iío de Maroim, barilo .de Quarabim, barão do 
S. tourenco, Candido Uorges, Euzebio, Souza Queiroz, ·Si
nimbú, Diãs Vieira, 11ernandes Tones, visconde de Jequeti
nhon ba e .visconde de Maranguape; e sem participacão os 
8rs. Almeida 6 Albuquerque, l'Ullenta Bueno. Silveira da 
Motta e Fonseca. 

Foi lida e allprovada li acta da sessão antecedente. 
Não houve expediente. 

ORDEM DO DIA. - 1" PARTE. 
CI.ASSU'ICAÇlo DO CAPITÃO FnAl'ICISCO MACUADO DO REGO IIABRO~t 

NO QUAuno DO EXERCITO. 
Continuou á 1 a discussão da proposielío dn camara dos Srs, 

dl'[mtados, autorisando o governo a élassificnr no quadro do 
exercito o callil<lo Francisco ~Iacbado do nego Uarros, com o 
pareçer da commissão de marinha e gUlJ'tra: n110 passou, 

BANCOS DE CREDITO MUTUO, 
Continuou a '2" discussão do projecto do senado, autori

saf\do o governo a fazer coneessiio aos banc{)S de credito 
mutuo, çomeçando pelo art. 1·, cuja discussilo ficllra adiada. 

o /Ii ... _ S011za e lIIeUOI-Sr. presidente, estou persua
dido do que mio tem sido inuti\ a discussito havida sobre o 
(ll'ojecto de que nos occupamos j e não me arrependo de ter 
rogado ao seI! illustrado autor para nos dar explicações sobre 
a maneira 1101' que se poderião reunir e distribuir 05 capilaes 
de modo a alcancllr o fim que elJe tem li vista. 

.1\ primeira vei que fallou o nobre senador pela provincia 
do l'at:á, $usl\llllanuO o seu projecto, comproliendi que pro 
tendia organisar no paiz um estabelecimentc> para dar desen
volvimento 4. indqstria e promover assim o prO'gresso mais 
rapido da riqueza j pelo segundo !liscur&o, pm'ém, viqull 
estíl:va completamente enganado, quo o nobre senad\)r tinha 
intcnctlo dll translllant:1I' para () llaiz uma inslituicão impor
tanle' na realidal c, ponJlIC é importante tudo quâ.nto tendo 
I!. minorar os m;lles da. c'asse mais numll1'f}tlil ,m !OOitda8c, 
ou a, ir-lhes 00\ aUl.ilio; entendi, digo, por esse segundo 
discurso qlle o no,bre ~enadol' pretendia transplantar para It' 
Urasil 0.$ bançns allemàcs, geralmente conbecidos na Europa 
por bancos de adiautanulllto. Ora, se eu, e orei!) que uma 
boa Ilorção do,s meu~ coJ.legas do senado, e~tendérâQ dQ dif
fcrente modo a illstituiç<1o (Iue se quer decretar ou favorece., 
ó muito natu,ral que os ílitrercntes plinislerios que so tom do 
sue ceder e \l popq\ação, ~ambo~, entcndao de muitas maneiras 
o proiecto de 101 !Ju,!i so disçute. 

Assin;I vai ~~ decreti,lr favores para um estabelecimell~ 
que não ó definido, favores que podem ser applicados a ins
tituições n~uito diversas; as pessoas a quem so tem de fazer 
os favores tambem não sabom a natureza delles; tudo será 
confusão, pouco ou nenhum. proveito se tirará, e além disto 
corremos o perigo do IlI'ovocar a oreacão do instituicões 
menos im[lol'tantes, menos beneficas e ta1vcz mesmo préju
diciaes, 

í:lUM\umo.-Orilem do dia. 'la 7iarte.-(~lassificaco1o do ca
[Iitiio l<'raneitico .Machado .. do Rego Barros, l\ejeição do 
pruJocto.-Hallcos de crcrhLo mutuo. DIscursos dos 81'S. 
~ouza (J ~Icl\o e Souza Fmnco. Adiamento da di~cu$~àO. 
-2" llarte.-l!ixaço1o da forca naval. Discursos dos 81'S. 
FelTclfa l'cllnll, l'al'i\uh08 e "ministro d:l ma.rinba. Passa
gem da proposta ptll'a a aa discussão. 

O nobre senador pela pl'Ovineia do Pará 1108 trouxe aqui 
Ilfll argumento que prov~ O quanto pódo ser funesto o pro-

. jecto nesta gellerali<lade em quo está conwbido. Disso-nos 
!llIe que algumas veles se tillh<1o apresent,uJo á s.ecção do 
conselho de estado dos negocios do impel'io e da agri,cultura 
estatutos de sociedades de Soccorros mutuos, estatu,tos in
formes Ilue pl'oduzirião a Ijucbra do estabelecimento. PQuco 
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tem (10 dbpo~s de começar elle li funccionllr, So taes estatutos 
forão reptJIhdos pela secção, se o governo 08 não appl'OVOU, 
IÍ pOflIue. na legislação existente 8e aclHl0 bem difinirlos os 
estabelecimentos de ~occorros mutuos; as suas Cuncr.ões são 
abi claramente bem determinadas, e,como esses estatütosJor
mavão sociedades (Iue a lei nem o regulamento reconhecia, 
e lhes impunhão obl"igacões superiores áquellllS que podem 
satisfazer as sociedades le, soccorros mutuos, com· toda raziio 
a secção não so tem prestado a dar-Ibes voto Cavoravol nem 
o governo approViJu semelliantes estatutos. Mas so em logar 
d!l legislação tor diJinido convenientemente o quo era a so
CIedade do soccorr/ÍS motuos·lhe désse uma denominacão vaga, 
nem a secÇ<10 tinha base-.para dar um parecer, nem ô governo 
muit~ razão para n~gar a inwrporação da pretendida com
pa}lhm e se erearlão estMelecImentos que promettião pro
dm:ir grandesbeneficios~mBs que, na realidade serião uma ca
lamidade para os socios', 

Assim, SI'; presidente, entendo quo o nobre senador pela 
provincia d!) Pará deve definir precisamente o que são as 
sociedades a que denominou bancos popularos, creio ou, ou 
bancos de credito mutuo. Estas denominac1tcs não podem 
distinguir o estabelecimento; que se quer érear, de outros 
muitos. A qualidade de popular é commum a todos os llOSSOS 
estabelecimentos, principalmento os de credito; não ha um 
só, creio eu, que seja privativo desta ou da~uella classe da 
populacão brasileira. (} caracter de mutualidade tambem é 
commuin li muitas sociedades>: as- ~icdades de soccon'os 
mutuos bem conhecidas enll:e"nós, outras sociedades exis
tentes na. Eu!;Opa - as soctíldades para fornecer aos;. O(lera
rio~ alimentos por pl'eço commodo e da melhor q!Ullidade, as 
socIeda.des muluas para Cornecer aos pequenos industriosos 
m!terlas I>rimas Ilelo p.reso por qu~ se vendeu,l por atacado e 
nao pelo âe retalho, as companhlàs de edlficacão de Mu
Ihouse, - e ouf,ras muitas sociedades mutuas' existem e 
têm eID muito maior; grão o. caracter da mutualid,ado. do que 
os bancos chamados po~ulares ou. bancos de credito mutuo. 

Tambem não póde distinguir esses bancos o caracler. de 
coopera~ivo ; porque immensas outras sociedades existem que 
têm este mesmo caracter, são coopf>rativlls. As sociedades de 
soccorros muluos são de certo coopCl·ativasj. cada socio tm· 
balha para si e para os outros, trabalhiio lodos ao mesmo 
tempo para o mesmo fim.. A:; SOCiedades para compra de 
alimentos, para compra d~ ma lerias vrimas, afim de haver 
um armazem commWll em que se yeridão os prodnctos dos 
socios, são cooperativas, muluas e populares; rellllem os. 
tres caracteres pelos quacs o nobre senador quer distill~uir 
os seus novos bancos; e os. fi\vore~ que pretende fazer-lhes 
podem ter diverso destino, e serem, dispensados a estabeleci
mentos de que aéabei de faUar, ou. a oul1'OS que tambem 
reunão aquellas qualidades, 

Por estes motivos OUi o ~e·lir ao nohre senadO)' rrue denna 
mais precisamente os estabelecimentos.que eUe pretende pro-
teger, . 

Sé silo os baflcos de adiant.'lmento crelldos pem primeira 
vez em ~850 na pequena r;idadade de Eulembourg, vot~rei 
com m~lto prazer pelo proJecto, posto IIIHl não lhe dê a Jm
port.1ncla que o nobre senador- presume, Entendo que os 
bancos de adiantamentos podem ser ureis naquellas local ida
dades onde não se podem estabelecer caixas economicas. 
E~ todas as ~utras partes, porém, onde 3e puder crear uma 
Caixa economlca ao lado de um monte de soccorro ou monte 
de piedadé, creio que os bancos d~l i\lliantamelltos devem 
celfer o logar ás caixas ecoDomiCiís, que produzem muito 
mais beneficios do que elles podem oll'erecer; porquo esses 
bancos de adiantamentos nilo silo outra cousa mais do que 
caixas economicas muito modostas, muito mais ~o
,~uito menos proveitosas aos socios do que as verda
dOlras caixas economicas. Nos bancos de avancO ou de 
~~iantamento cada socio entra com uma ~equena quântia, ou 
JOJa, ,que algumas vozes não excede a ~OO r8., e ao depois 
contribue menslIlmente com uma quantia até de 91l rs. ; a 
maxima somma que os accioniastas podem accumular em 
alguns destes bancos não chega a 7&, e em poucos a accu
mul~çã~ póde montar a -100&, e apenas em dous, o de Drcsde 
e Lelplllg, se me não enganO, aquella somma póde elevar-se 

a 1,000 thaler~ ou 1 ::JOO$, ]'lncu mais ou /IIono,;, Em hi'ra~l 
estas sociedarles têm um pe1lueno numero de Hocios, termo 
médio 200 a 300; allcnas entreellas se contão duas com a,ooo 
socio~. O que póde produzÍI" para desenvolvimento da ri
(Iucza a aceumulacilo 'mensal de tostõcs, feita sómente pOl' 
200 ou aoo pesioâs '? Parece evidente quo os estabelecimen
tos dll que trato só têm por fim animal' osentimento de mo
ralidade, provocar 11 economia e accumlllar as pequenas so
bras do pobre, afim de que em caso urgente, em ca~o de 
desgraça, ° tl'a4,alhador tenha alguma cousa de que lançar 
ml0. 

Este tambem é um dos fins das caixas economicas, que 
recebem as pequenas economias, as fazem fructificar, e nas 
occasiõcs em quo o operario, o Ilolllem de fortuna mediocre, 
careco de meios par'a um ca30 extraordinario, encontra ahi 
um pequeno pecuho, sem ter necessidade de reCOITel' I\.cari; 
dade ou incommodar os amigos. 

Cada socio de banco,;; de adillntamento póde pedir-lhes 
empresta~a quantia qu~ nlio seja,sul,el'ior áqll~lIa c ·.m qu~ eUa 
tem contflbUldo. Ora, l~tO não e um verdadClro emprestllllo.; 
mio são as instituicõcs de que nos. occup.lmos verdadeiros 
bancos de adiantamimto, como lhes chama0. Como socio. 
o individuo continúa a receber o,premio do seu dinheiro comI) 
se lá estivesse; mas·, COlllo.tendoJ,cdidO dinhejro á ca.ixa da. 
sociedade, ha dap.1.gar premio esse dinheiro e mllis uma 
quota para cobrir os, gastos de administracão, ql,lota (1~1l 
monta,' termo médio, a 3 ~Io, de modo que '0 operario Ilue 
fez economias, que as reuniu. que as fe: fructihear por al
gum temllo, retiran 'o o que é seu, continú,\ a receber o 
juro. de ti 0(0, por exeml,lo; mas pagará o (lo 8 °10, isto ó, 
tem de pagar, pelo uso do seu dinheiro, um premio de 3 °I •. 

Nas caixas economicas lIão acontece isso; neHas vaicse de
positllndo pequenas Iflmnlias, que fruclificliOj e quando se C<'1-
rece deste peculio, retira-se e llil.U.'1 se tem de pagar. Acontece 
mais que -os dinheiros dellosilrulos lias caixas economicas são 
empreg dos nos títulos i:Ie mai.,r credito; e os fundos dos 
bancos do aclialltallleuto, ou bancos chamados no projecto 
mutuos, são collocados em emprestimos a pessoas (Iue n,;o 
podemolfcrecOl' a n.esmagarautia que o estado, e assim o 
producto de muito trabalho vai ser confiado no banco do 
adiantamento a milos muitv menos scgUl'aS do que. 80_ faz .na~ 
caixas ecolJomicas: ha, pois, ali mais risco de so perder a 
economia do pobre. 

I1lns, como nem semi,re se PÓdll ter uma caixa economica, 
p0\'(lue locali,l,ados ha 0!1I10 mio existem reJlartil}ões fiscaes, 
e se MiO as ClrcumstanClll.S notallas pelo nobre senador pelo 
Pará, entelldo !fue ~e ueve otferecer (lO p:1iz mais um meio 
para minorar os males da classe menos afortunada, e mesmG 
fOl'llecer-lhe recurws para melbora-la, 

Os bancos de adiantamento tambem não podeul fazel' pIo
namente o ollicio do monte do soccorro. O sacio do banco do 
adiantamento apresenta-se, e só póde lledil'emprestauo aquillo 
que é seu, uquillo que elle depositou; mas isto, uma ou outra 
vez, nã.o será í'umcienl.0 I,ara occorrer ás necessidades IIue 
eHe tem, Nestas circumstancias, recorrI) a um amigo, a um 
conhecido, (fue é tambem socioj e ahi temos que a sociedade 
nada tem, do IlllltU\I, A sociellade, l'l'opriamcntp., nem é co
operativa, não ha obl'igaC<1O imposta á sociedade de. vir eH\ 
auxilio do socio Ilue careéo de mais do quo alJuillo quo depo
sitou, é a espontaneidade de um outro socio, ti a boli vonta
de, 11. amizade de um outro socio quo I,resta ao primeiro as 
quantias qlle lá tem depositadas; e se elle n<1o fosso socio, 
8e tivesse esta IIuantia em outra qualcluer {Iarle, lhe empres
taria da mesma maneira.; o emprestimo, pOIS, feito pelo socio 
é todo cspontaaeo, e Mio obrigai lo; a sociedade ml0 contraho 
nenhum onus, nenhuma obrigaeão com os aSlIIociados nenhum 
credito Ibes f(\z, • , 

I~ Iluanto poderá ~er emprestado a cnda um dos socios, 
quando elles entrão com 500 rs, de join e de rnensalidadl.\ 
com 90 1'8. ? Uma. quantia insignificante. Se existir, porém, na 
localidade um monte de soccorro bem administrmlo, e que 
não queira proceder como ~ o Ílldividuo que precisar 
de qllillqller somma modica tem meios de obte-Ia desse esta
belecimento; 1'(\1'0 (\ o opera rio que não possua algumas peças 
de prata, ou ouro, Ilue pelo menos não tenha os brincos a 
eordõcs de sua mulher, objecto~ Ilue nào produzem rer.<!a 
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IlI<Jlifua"b 'IUO. sómente ser_vem para lisongoar '~ vaidlulc; pois cas montava a 400,000,000 francos, Na Inglaterra subia fi 
lJ~m,esses bnllcos O corúoo~ de ouro, e!'ses obJeclos de pmtil, capital das caixas economicas a 955,000,000 francos, Com
valores mortos em podei' de seu dOl1o, Icvilt!os 110 IJ.lOnto do pal'e·so o desenvolvimento rapido das caixas oconomicas, li. 
soccorro, hão de necessarir,mente determinar o emprestimo de Illassa de ctlpitaes que reunirão em 1 ã annos com o descu
uma quantia muito mais forte do que aquella que póde em- volvilllento que têm tido os buncos de adianta monto e o eapi
prestar um banco de adiantll~ento, Na Allemanha, ondo os tal (800,000 Crancos) que clles têm reunidos e ver-so-IIa 
JUros são 'baratos, os bancos do adiantamento não empl'estào quo é exacto aquiJIo quo tenho avancado, isto é. que as cai
por lIlenos de 8 n;., e cre!o que no llrasiJ o monte do soccorro xas economicas são muito mais vantajosas do (l'Ue 08 bancos 
empresta I,or essa quantia, de adiantamento, e que estes só pódem e deV'em ser estabe, 

lecidos oude não for possível uma caixa economica. 
O SR. l).\RANllos: - A '9 0;0. AJal! avancou-so que as caixas economicas ião caindo em 
O SR. SOUZA E Mgl.I,O: - Compare o nobl'~ senador ,a~ descredito, que o seu capital diminuia progressivamente. Esta 

circumstallcias ecollomicas do Br,lsíl com as cll'cumstancms proposicão nl10 mo parece verdadeil'a em toda a extensão; 
eConomi(~as da Allemanha, a taxa tio juro na Allenlilllba com tem pal~te de verdade, mas em toda a sua extensão posso dizer 
a taxa do juro 110 8rasil, e verá (IUe,aliim do:! montes do soc- que é inexacta. 
corro fazerem empl'\Jstiroos com menores OIlUS o prestarem Em Franca, Sr. presidente, tem crescido todos os annos o 
servicos em sommas muito mais largas, () ope!"ario quo leva Cunrlo das êaixas economicas. Se em Paris elle tem dimi
a ellás O que é seu mio fic,\ em obrigação para com Il!nguem; Iluido, nos departamentos tem 'crescido em umll razã,o muito 
, asso ( ue a uel r r a um aml o ar'1 mais forte; de sorte que a sommma total do capital das 
6 ter um emprestllno o anco de admntamen o Ica (even( o caixas economicas ~ID "'!"anca, em 186i, era maior do que 
a esso amigo obl'igaçôes quo nlgumas ,czo:! se Ilagão com nunca foi depois de 18t8. • 
usura. Eln algumas épocas, em épocas calamito:,as, como a de 

Não mel'ecem, Sr, prosidente, os montes de§.!>~orrft o as 1818, e nOll annos que proximamente se lhe seguirilo, de 
caixas ecollomicas as censuras {Iue eu antl'cvi nOSifous dis- certo (lue a retirada do capital das caixas economicas foi 
cursos do nobre senador, Nilo desejo, Sr. presidente .. alongar- esp ntosa; mas, estives~e o dinheiro em qualquerolltra parte, 
me descl'e\"tmdo as vnntagens 9ue l)t'oduzem estes 1I11(lortan- o resultado seria o mesmo; as reserva~ dGS lJallcos eriio 
tissimo'S estabelecimentos de, caixas economicas c motltos do tam-bem esgotadas nesse tempo, e nem por isso se diz que os 
80ccorro; eu me contentarei~m ler ao senuu9 o trecM de bancos estilo desacreditados. Mas porque motivo o fundo das 
u~a memoria escripta lJOr um homenl '11Ie não'I)~de ser sus, caixas economicas tem diminuho em Pai'ia sétnenh e não na 
peito, porque Ó o proJlflO (lue escreveu a bella IIItl'Oduccão Franca lo(~a '! I·elo espil'ilo de agio-tagem, pelu jogo da praca, 
ao 0llUsculo do Sr, Lltatibié sobre o credito IlollUlar, - o SI', pela facilidade de 'converter as economias em titulo ou 'do 
J. E, Horn, ô di~tincto economista a quem me refiro assim se governo ou de companhias industriàes. Attribue-se tambem, 
exprimiu, dÍl'igiaoo-se em 15 de JaneÍl'o do corrente anno ao mas em muito menor escala, ao governo ter posto limites 
senado francez: muito restrictos ao maximo dos depositos; mas, se isto é 

" Aussi n'y ll-t iI qtt~1\O voix par le proclamer : la caisse uma causa Ilara o descreúito das caixas eeonemicas, não 
" d'ópal'glle _ unedes créations les Illus heUl:euses ot les pluil pôde lambem deixar de ser para 68 bancos de adiantamento, 
" Cécondús de notre épocl!o; on citerait,difficilemenl uno au- cujo Iimitetambem é estabelecido, o ás yezes muito mais 
« tre institution qui ait cOlltl'ibué autant á relever la posi- restrictamellte. 
(( tion materiel, mais surtout l'élat moral dcs classes les Nem !Irocede tambem o argumento, Sr. presldenlo, do que 
" plus nombreuses. Telle est aujoul' d'bui la conviction ~Ii- o dinheiro depositado nos bancos de adiantamento tem do ser 
" velsel; témoin la prollaglltien etonuam.ent .r;~p.id,e de l'!n- empregado l'c(ll'oductivamente quando depositado nas caixas 
« stituition dans lots. les pays du monde clVllise, Apeme economicas vai ser destinado a despezas improductivas. Fe
« eut elle, aprés un obscur fonccionernellt de vingt ans an- ruo chamadas des(lezas improductivas aquellas que se fazem 
" viron, acquis assoz d'importance en An/.t!eterre I,our aUi- na compra dos títnlOs publicos. Mas na hypothese de não 
" rer l'attention du legislateur (1816-1817), que ron vit la l!a'Ver um novo emprestimo e de se empre~arem os depositos 
« caisse de epargne adoptêe avec empressement en l/rance, das caixas oCouomlcas em titulos já emittldo~, pergunto eu, 
« en Prusse, eu Autrlche et Caire btentôt lo tour dos deux a 'compra pelo operarío de uma apolice, de um titulo do go· 
"mondes, Par t~ut les caisses de ellarglle se développcnt vemo, uão deixa Uno ao possuidor anterior deste titulo uma 
« coneurrement av6C les progrés de I'aisonce ot de la mo-, somma equivalente que ello póde empre~ar muito Jlroductiva~ 
(( ralité chez los classes travailletlses, progrés que, de leul' mente'! A allirmativa me parece Córa oe toda a duvi,Ia. As 
« coté, ccs etablissements secondellt dans une largo me- caixas economicas póde-se dizer que produzem capital, porque 
l{ sure.» embarat:ão o seu dl.perdicio ; reunidos os pequenos depositos, 

O autor que taes elogios faz aos banc.os de que trata o vão soltar, desembaracar capitaes que esta vão presos naquel
projetto, ao banco popular e de adiantamento, Coi quem es- los titulos, e e!!ws callÍtallS qlle entrâo lia cil'culacilo Cavore
creveu este trecho que acaboi de lei'. cem o desenvolvimento da rÜlueza e da industria: Assim, se 

Os bancos de avanco ou de adiantamento, S .. , pl'e8idellte, não directamente,ao menos indirecta e muito ellicazmente, as 
C0ll10 eu disse a pl'inéipio, nascêrão em 1850. Em 1851, se· caixas economicas têm umatendenciaextraordinaria parades
gundo o relatol'io apresentado em uma sociedade ou con- envolvt>r a ri1lueza publica. 
~resso economico da Allemanha pelo homem que tem dado Não têm, portanto, as caixas ecollomicas os dous defeitos 
IDlJlulso a estes estabelecimentos, o 81', Scbulze-Delitzcl!, que aqui Corão apontados. 
llxlstião cento e oitenta c tantos bancos destes, o elle orçava Creio que demonstrei que os bancos de adiantamento não 
todos em -i00, havendo outras sociedades tambem coopera- podião substituir os montes de soccorro, os montes do piedade, 
tivas de soccorros ás classes menos arortunadas, mas não da o, se não os podem substituir, não é possivel comparar 1lll\ 
mesma especie .. soci.edades par~ Cornecimento de c~mesti, estabelecimento com o outro; não se póde dizer, portanto, 
veis de mate rias primas, etc, Com essas outras SOCiedades que se devem crear entre nós estes estabelecimentos allemiles 
é qJe o numero total se eleva 11 miO; mas as sociedades de para nos desc!mbaracarmos dos montos de soccorro. 
adIantamento propriamento ditas, segundo o Sr. Schulze- Não acho muita razão, Sr. president~ na assercãQ produ~ 
Delitzch, apenas se ol'çavão em -i00, IstO é, em 12 allllOS de zida U!~ui de que a legislacão de 1860 OppÔ6 emb,lràcos quasi 
existencia SUllpõe-se que se estabelecêrão 400 bancos popu- invenc,veisbou mesmo invencíveis, ao estabelecimen'to de so
lares. ciedades. e certo que na palavra legislacilO não se quer 

Mas o que aconteceu com as caixas economicas'! Elias são comprehender a lei de 2i de agosto de 1860, o sim o seu 
de muito recente data em França; creio que em 18:Jil, foi ~cf;ul~mento; mas nisto mesmo parece haver um pouco de 
quando tomllrão ali algum vigor esses estabelecimentos; Jlor lIlJustl~a. Ness~ reg?la~ento se estabelecêrão regras fixas, 
essa época exislirião talvez 18 soc.iedades, e 15 anHOS depois detel'llunadas e IIIvaraavelS para a crellcão do bancos proprill.
seu numero elevava-se a mais de 300. Em 186i o capital mente ditos, e para todas as mais espeeies de soctedades o 
de todas es",~' Roticúadadel! francezas de caixas economi- regulamento deixou ao governo o maior arbitrio na avaliação 



das vántagells que os estatutos ol1'erecc~scm, e neste sentido 
creio eu que íJllli~ de uma vez tem cOllsultado a secção do 
imperio e agricultura do eOIl~elho de estado, Ora, se o go
ve~nQ tem Q arbítrio de examinar as condicOes das sociedades 
qlltl se pretende eSlilhelecer, e reconhecelldo-as boas, o 
podendo alcangar o fim util a que so propõe de approva-las, 
approva-ae peh> seu mero arbítrio, pelo seu juizo, e não em 
virtude do regulamento. 

Se as rejeita, se não approva os estatutos, não é om v ir
tude do regulamento, é pela consciencia que tem de quo a 
sociedade não pôde satisfazer ao fim que seus illstituidol'es 
têm á vista. E', portanto, o regulamento completamonte 
innoeente da Cacto aqui apresentado de pOÚCtlS sociedades Se 
terem creado depois de 1860, . 

A razão deste amortecimento no espírito de a~ociaçàti é 
ouU'a muito diversa: ó o malogro de muitas sociedade~ mal 
pensadas e mal geridas; é isto o que tcm principalmente 
desanimado o espírito de associacllo, ... ' 

Melbor seria, 8r. presidente, quo o ~overnd tivesse estabe
leeidó regras gemes a que Se devessem sujeitar as sociedades 
d~ dilfcrentes especies, porque então todos aquelles que pl'e
ton~ssem orgaríisar uma sabiãQ as condições a lJue se tlevião 
ligar, li (1 gOverno só tinha. de eX11minar se 1I0S estatutos 
estllyão comprebendidas todas as regras. Creio (Ine ~ isto o 
que ~. aoha estabeleeido na 8elgica, OI\~e o gove~uo tem 
detelílunltdo por um regulamento as ~ondlções medlanto as 
f(llaes as' soclCdades se Illldem Ol'galllsal'; o govorllo que 
approVa. as sociedades õ que avalia sOu mllrecinionto diz com 
anteeedencia o que quel', e destd í modo os cidadãOS podem 
conlb,ioar-se e' a~resellt/l.t estatutos que estejão d~ conror
mid;tdo com M vIstas do gpverno, que mio tem mais do que 
coóMm~al' os estatutos com as rcgr!lS estabelecidas. Nilo Coi 
isto \; que fez o regulamento dê 1860; deixou ttido isto ao 
arbHrio do lioverM, não embaracou por nenhunía regra fixa 
e determinatlll a creaçl!.o d6 nenbuma sociedade bancal'Ía; 
isto ê', fez o qua pretende o nobre senador, 

Eu desejaria. tocar em outros pontos; mas receio sahir da 
ordem.' Creio que o projecto tem treli artigos, e era. sobre a 
maiorIa do 3'" arfo que tencionava di!er duas palavras, res
pouden® 30 que aqui se produziu; mas, como o art. 3" tem 
de entrar breve em' disCRssãO, aguaroo essa occasil10. 

'f\'jMIl aindii adiada ti discussão, 
Achando-se na sala immediata () SI'. minish'o da marinha, 

orâo sort(}àtios para a deputacão que o devia recebei' o~ 
8rs. bar[o d'e· Muritiba, D. Manoel, Ottoni, o, sendo Intro
dUzido nl) salão com as formalidades do estylo) tomou 
assento na mesa, 

2a PARTE. 
FIXAÇlo DA. FORÇA. NAVAl.. 

PfOseguiu a ia discussão da proposta do poder executivo 
fixllndh a força naval, com as emendas da camara (lo,; depu
tadótr, e enCrou em disCussilo o ar!. 11 (additivo.) 

Quanto ao art. 11, de (Iue agora se traia, darei lamhcni 
as razões )101' que lhe recuso o lIleu voto. 

l)iz e~tc artigo (lendO): ({ O tempo de servico militll' qll() 
os olllciaes déi armada c dlls classcs élllllcxas' prestarem I\,t 
llrovincia de Mato-HrOliSO e Amazonas, e no c:>tabcleeilllcuto 
naval do (tapura" SCI'á computado cm mais uma Ifuarta parle 
llara a reCorma, continuando os mesmos otlieiaes n verceher 
dumnte esse serviço. o dobro das I'espcctivas maiorias d~ 
euibal'(lue. li • 

Ora, além do dever lJue tenbo de concorrcr com o meu 
voto pam a adope.l0 dc todas as medidas que pOl'\'entm'" 
tendão a melhorai: o servigo publico em ({llIIlílllcr parte 110 

,ímperio dá-se a respeito d,l provincia do Amazonas a 
circumsbnCia de l1a vel' sido elovmlo pelos sulfragios dos seu~ 
eleitores 110 logar lJue tenho a houl'U tle rCIIl'esentar nesta 
casa; sendotam'bem cel'to, quanto á tle !Ylato-Gl'oS~{), que ~Ó 
lénho motivos lIara inlel'm;;;al'-me mui sinceramente peJa 
Sua proslllwidatle; mil'; d~vo confessar (lue, 1101' mais (Iue 1II1l

dite sobre a matm'ia de~te ártigo, nfio (10:;50 (lesc.obxir-1I1í1 
fim al{.{U1u di} utilidade publica, llem I'aZÕOll (Iue j uslili I) 11 C 111 a 
desiguahlade({ue elle est'lbclece entre o~ ollitlaes elllpregado:; 
nas duas provlllcias, e os ([ue houverem de sorvil' em IJlWJ 
quer outra lI:1rte do impnrio. 

Se aos ofilciacs empregados naqueJlus provincias se bOIl
vcMe de conceoel' Illguma vantagem alélll 00 110111'0 que já 
percebem dae gratificações addicionaes o mlliol'ht de embar 
(Iue, parec!l-me (Iue os do exercito a mereceri<1o mais do que 
os da arllladlt, em razão da mtlureza dos sel'vicos c modo d~ 
viver de uns e outros; mas o senado sabe IIIHJ 'uma di~posi
cão semelhante <Í (Iue lIgora discutimos já Coi estahelecida 
ém lei, e revogada. no fim de poucos annos, pór haver-se ro 
conhecido na Ilratica os seus inconvenientes, (,1poiaduii,) 

O s(wviço tia navégação fluvial, unica em tlue podem scr 
ordinariamente empmgatlos os olliciaes da armada oxistentes 
nas duas provincias, será porventura mais penoso, mais ar
riscado, mais relev:lnte, mais digno emlim de recompeus,l 
do que aquelle que so raí em alto mar? Creio Ilue lIinguem 
haverá Ilue o dIga. 

Além disto, couve m notar que a dcsiguald;ldo tornar-so-Im 
ainda mais sensivel (IUando o benelicio desta nOV'l lei houve!' 
de éaber a oCficiacs IiIhos das duas provincias, ou que ali 
tenhão interesses, ou relações de Camili<l; porque, consistindo 
o seu principal desejo em não sahir dellas, e considerando já 
isto como mn gralido favor, ainda gozariÍ.õ de outra van
tagelll, e vantagem muito consideravcI, que não caberá 
áquullos (Iue s,10 obrigndos a servir em alLo mar e em (IUal
quer pal'te do imperio, (Apaiadus.) 

Obsel'varei por ullimo quo, se os mini"tros continuarem a 
entender, como por vezes tem acontecido, quo convem man
daI' parl\ as provincias mais remotas cortos officiaes que 
por qualquer motim precisem de correcMo, o que me parcce 
um erro manifesto, e altmncnte prejudicial ao servico (apoia
Ilos), virão essll'; olliciaes a ser mais ravorecidiís do que 
aquelles qno em qualtIuer outra provincia ou districto naval 

&..,1'. ,f'erre'raI»eUlla:-Eu estimaria,Sr. presidente, se distinguirem por seu nlerecimento. (Apoiados.) , 
que a8 c:ousas corressem de maneira que o nobre ministro Quanto 110 estabelecimento naval (lo Itapura, parece ·me 
da mariillit, vindo pela primeira vez ao senado, tivesse do que IlInda menos ratão pôde haver para applical'-se-lbe esta 
assistir á discussão de um projecto de lei de Rxaciio de forcas d'~{lollição, quando algumas daquellas mesmas pessoils que 
tão' raZoavel, Il' accommotlatlo ás necessidades e convenienclas mais têm concorrido para a sua fundacão entendem, segundo 
do servico publico, que pudesse ser atloptado sem a menor inliro dos debates da outra camata, que eIle r:Í6 deve conti
objeccito', cabendo assim a cada um dos membros da CMa a nuar a ficai' li cargo ou sob a direCção do ministerio da. ma
fitttisração, d~ manifestar pelo seu voto quanto d~seja auxiliar riuha, mas ser considerado como uma colonia militar ou 
(Y nobre mlhlstro no desempenho dos deveres IIltiereli.fes ao civil. . . 
car"'o que dignamente occuIla. São estas em summa as razões pelas quaes terei de votar 

C'ouhe, ponlm,ao nobre ministro a tarefa de vir derender contra o art. 11, quando Mo baja quem as refute, mos
um projecto formulado ~ approvado pela outra camara antes I trando quo estou em ermo Se, ~orélll, for aJllll'o,varlo, }wrece
da 8U~ entrada para o ministerio um pl'ojecto que altera em me que tornar-se-ha tambem eVidente a neccssltlade (e fazel' 
divef5~s pontos a fegislaçao vig~nte, contendo algumas dis- extensiva a sua disposigãQ aos officiaes do exercito, (i\poia» 
I'0sicões que, cm vez de produtirem os benefieos e!l'eitos que dos), 
têm 'em vista os seus ilIustres autores, podem dar occasião a o li+r. I-al'nnbos :-Estou de accordo com a opiniãO 
muitas injusticas, e trazer embaraccrs e detrimento ao servico do .lÍobre senadol' pela Ilrovillcia do Amazonas quanto a este 
publico, além 'do augmento de despeza, como me parece têr artigo, pelo menos emquanto não ouvir razões em contrario. 
sido demonstrado na discussão dos arti<>os anteriores, pl'O- A doutl'in~ deste artigo foi estabelecida em 18;;2, tanto 
vindo dahi pam cada um dos membros (rO senado a obrigacão para o exerCito, como Ilara a annada. EntãO, como eu pon
de impugna-Ias, ou de [leio menos não as deixar passar sem tI~rav-d hontem, ó governo e as camams cntendt\riio que de
attcnta exame. Vlào ne~tas díspo~içõei considerar em pú!le igualdade o" 
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omciaes de marinha e do exercito, não estabelecendo diITe
renca (/ue se não justificasse pehl diversida(le dos servico,; 
ou aas armas. (Apoiados). • 

Estabeleceu-se, pois, em 1852 este fltvor de mais uma 4" 
parte de temlJO contado para a I'eforma, com relacão aos 
omciaes que servissem nas provincias de nlllto-GI'osso c do 
Amazonas. Nessa época as circumstandas das duas pI'ovin
cias erão diver5as; então podia-se considerai' muito penoso 
o serviço quer na PI'ovillcia de 1\lafo-Grosso, quer na do Ama
zonas; ent1io poder-se-llia considerar como um estimulo ne
cesdario e efficaz esse favo I'. lUas a experiencia mostrou que 
o estimulo ou não era preciso, ou não el'a efficaz j os bons 
officiaes não se ofl'erecÍi10 por este motivo para sOl'virem cm 
Mato-Grosso ou no Amazonas, 

Por oult·o lado, as circumtancias das duas provincias têm 
variado muito ... 

O SR. FERREIRA PENNA: - Apoiado. 
O SR. PARANllOS: - As communicações para nlato-GrOS'lO 

e para o Amazol'las hoje são faceis ; não se pôde, pois, con
sideraI' como pontos de degredo, para assim dizer ... 

O SIl. MARQUEZ DE CAXI!g: - Appoiado. 
O SR. f',\IlANlIOS: .... nqueIlas duas provincias. (11p-

poiados.) 
Não vejo porque o servico hoje em 1\lato-Gl'oS50 ou na 

provincia do Amazonas sej:i mais 'mel'itol'io do que na pro
"inda de S. Pedro do Rio Gl'illlde do Sul, n9 Piauhy ou em 
qualquer outra parte do imperio. 

O SR. MlRQUM DE CAXI!S . - Apoiado. 
O SR. ilARANUOS: - Em 1856 esta medida foi revogada, 

tanto para o exercito, como para a armada, e a revogacão 
uiIo achou quem a impugnasse, creio eu, • 

O SR. M!RQUEZ DE CAXIAS: - Alloiado. 
O SR. PARANUOS: - Estava já tia consciencia de todos a 

inutilidade c inconveniencia de semelbante medida. 
Pelo al't. 11 do projecto actual quer se restabelecer a 

mesma disposição, accrescenta.lIdo o estabelecimento naval 
do Itapura. 

Pelo que toca ao estabelecimento naval do Itapura, acho 
a redaccão do artigo imperfeita. O favOI' de que trata o ar, 
tigo só comprehem.le os officiaes que estiverem empregados 
nesse estabelecimento, ou é extensivo áquelles lIue se empl'e 
garem na navegação do rio Paraná? 

O fim do estabelecim,mto do Itapura é servir a essa nave
ga~ão; mas n.Ao se CalIa noS o~cIaes que estejão emprega
dos neste serviço naval. O arhgo parece referir-se sómente 
aos que est(íjão emprega los em terra naquelle estlbeleci-
mento. ., 

A querermos rfls~abelecer o favor' da lei de 1852, é de 
mister que elle tambem aproveite aos officiaes que rorem em
pregados no servíco da lIavegacão do rio Paraná, entre a 
província de S. Pu"ulo fi a de Mã,to-Grosso; é de mistel' (tue 
a mesl!la disposição passe para o exercito, porque a primeira 
que fOI revogada em 1856 comprebendía uns e outroli, tauto 
()S officiaes do exercito, como os da armada. lUas, como já 
disse, e pelos motivos que tenho manirestado, sou opposto á 
doutrina do artigo. 

O nobre s~nador pela província do Amazonas, Callando por 
incidente do estabelecimento naval do Itapura, pareceu incli
nar-se á opiníiIo daquelles que entendem que esse estabeleci
mento não deve pertencer ao ministerio da marinha. 

O SR. FERREIRA. PENNA:- Referi-me sómente ao que se 
disse na outra camara; não emitti opinião minha. 

ltallllra foi bem collocado, se póde permanecei' nas condicões 
em que se acha, se deve ou 11110 ser rcmovido para outro 
(Jonto; mas esta discussão agora não é 0ilpor tUlm; quando 
tl'lltat'tllO~ .do orçamento da marinha, eu petlil'ei licen~a ao 
nobre nltntstro Jlara Cazer algumas obscrvacões a esl,e res
peito. Vejo que temos gasto algumas dezCtias de contos de 
réis, que temos perdido muito tCtll[Jo) desde 181.ii; falla-so 
em estradlt do Avahandava, em colonia e navegacão IJor 
vapor, e naua disto pOI' ora parece uma validade. • 

A navegação, o fim principal da todas estas medidas, 
ainda não começou; e, porém, é cerlo (/ue essa navegacão é 
importantissima, assim sob o ponto !le vista commercial, 
como tambem e principalmcnte sob o ponto de vista politico, 
por(/lIe ella deve servir ás communicacões entl'e a provincia 
de Mato-Grosso e o centro do imllerio.· 

.., Sr~ m.illi .. tr~ lIa Dlarlo"a: - Sr. )lfesidento, 
respondendo as conslderacões que acahao de apl'esentar os 
nobres senadores pelas provincias do Amazonas e de Mato
G!'osso ácerca do artigo e!l1 discussão, eu me limitarei apenas 
a lIIformar-lhes que acredito que as razões em que se Cundão 
as di~llosi.ções d~ste a~tigo são aindl,l a cI'ença de que ha 
repugnanclU em Ir servir em tão 10nglllfJuas paragens; para 

,vence -la pareceu conveniente restabelecel'cm-se aquellas 
me~mas providencias que outr'ot'a fizel'ão com que essas 
diílicultlades desajlpareccssem, 1\Ias é tambem verdade, que 
eu mio deixo de reconhecer, que as circumstancias destas 
duas provincias têm variarlo muito consideravelmente, 6 
talvez fosse mais conveniente não restabeleccr uma desigual
dade que n/lo se justifica no presente tão plenamente como 
outr'ora. O senado, porém, obrará a respeito deste artigo 
additivo como julgai' mais conveniente. 

Entrou e11 discussão o arL 12 [additivo), passando-se logo 
lt discutit· o la. 

.., Sr. ministro da marl .. h. :-Não será estranho ao 
senado que eu, neite mbmcnto, procure amparar-me da va 
liosa opinilLo do nobre senador pela província de Mato-Grosso 
para responder!l algumas observações que hontemdeduziu em 
seu lummoso dI8CUl'f\0. 

Por occasi,io da discussão do ar!. 2 O additivo o honrado se~ 
fI.ador entendeu justificlU sua opposiÇão á materia neUe Con~ 
tula, ntío só com a persuasão de que o governo procurava li 
bel'tar-se por esses meios da lll'essão dos pe,lidos paraconsenth' 
no emprego dos officiaes da armada em com missões albeias ao 
serviço que lhes é pl'oprio, como porque tambem, sendo essalJ 
disposiçõe~ b.as1!tnte duras. bem /Iodião ser substituid&~ por 
outros meios tndlrectos, que o propl'io nobre senador já consa
gl'ára em um projecto que está ainda pendente da approvar:ão 
do poder legislativo. • 

Sr. presidente, não Coi certamente o desejo de e~capar por 
este modo aos embaraços, <{ue provenhão da reluclancia 
ellcontm!Ia por parte dos officlaes em preferirem ao servico 
peculiar de sua nolll'e missllo o empl'ego de commissões mais 
commodas e alheias It sua vet'(Jadeira profiss.1o, quo obrjgá~ 
rão o meu honrado antecessor a aceitar o artigo additivo a 
(IUe, alludo:, forão consideraç?es da ordem daquellas que 
pesarão outr ora tambcm nO alllmo do nobre senador a quem 
me refiro. E' por isso que quero agora soccorrer-me, em 
dcresa do meu nobre antecessor, ás proprias palavras do 
nobre scnadOl', não ba muito tempo proferidas. Em 1855dizia 
o bonrado senadot· pela pI'ovincla de 1\lato-Gr08so em Eeu 
relatorio o seguinte: (Lendo) 

« Convém obslar por todos os meios iÍ tendencia que os 
nossos officiaes moslrdo para as commissões de tCfm, c ou
tras, em que llodcm gozai' as vantagens de embat'cado, sem 
o trabalho das viagens. Esta molestia tem atacado tambem 
a outras classes niio só do corpo da armada, como dos ser
,ícos que lhe são annexos. 

-" A decisãO do governo nllo basta, ó preciso que a lei a 
autorisú efficazmente. ), 

O SR. PARANHOS:-Estimo que o nobre senatlor não se 
mostrasse propenso a esse parecer. A conset'Var-se o estabe
lecimento do Itapura, e, se não for conservado, alguma me 
dida é preciso substituir-lhe, lIão póde deixar de pertencer ao 
ministerio da marinha. O fim peculiar daqueIle estabeleci, Assim pensava o ilIustrado ministro da marinha de 1851$ 
mento, o serviço mais efficaz que eUe póde prestaI' é a na- e com os seus conceitos respondo agora ao honrado senado~ 
vegação do rio Paraná; logo, deve ser estabelecimento naval \ pOl' nlato-Grosso. Pois bem

j 
o mal tem já cI'eado mais pr,J~ 

e pertencente ao mioisterio da marinha. fundas raizes, I) para sann- o é indispensa~el que a lei nos 
O que cumpre examinar é se o estabelecimento naval (lo (lê o~ meios, 
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Convencido o l\Onl'ado senadOl' ua necessidaue de uma medi
da energiea, conceheu o alto pensamento de elaborar uma 11 i 
depl'omocües, em que estabeleceu algumas medidas a respei 
to j mas êsla lei, senhores, Im {[uasi dez annos que pOl'col'I'e 
e seu caminho, e ainda não chegou a porto seguro de salva
mento, De (Iue outros meios poderia lancar mão o gOVt)f[JO 
nas cil'cumstallcias ac tuaes? Declaro ao senurlo com torla a 
franqueza que não l'ecual'ia di,intÍl da medida de chamar 
os officiaes da al'mada ao sCI'vico della, {luaeStjuer que fos
sem as commissijes particularês em que se achassem em
llregados, logo que o mesmo serviço exigisse a presença 
desses olliciaes, 

O SR, MAIlQUEZ DE' CAXIAS: - Apoiado, 

O SR, MINISTRO DA ~L\IIINHA ; - 1\las entretanto CUm[lre 
conressar ·.ue este alvitl'C dal'Ía occasi,10 a (Iesigualllades 
que poderião SOl' intew~elll!lli!::s de modo pouco lisongeiro a 
semelhante medida, Se chamassemos uns e deixllssemos ficar 
outros, os que ro~sem chamados se queixal'ião tia pI'eferencia 
dada á cOllservacão dos ouli'os nas commissões pal'ticulllres, 
Pal'eeeu, portanfo,obvio que o emprego do meio IH'Oposto sa
naria um mal que todos deploramos, 

Vejamos ligeiramente, SI', presidente, qllaes sito as diITe" 
rencas essenciaes entre as idéas do honrado senador e a(IUel 
Tas que se acMo conlilhlS neste artigo additivo. 

O nobre senador comprebendeu perreitamente que o offic.al 
de marinha que se acha em tel'lu em uma commissão par
ticular, c que disto til'a grandes vantagens, não devia 
ter os mesmos direitos c as mesmas VIlntagclls que perce
bem aquelles outros entregues ao serviço das armlls e em 
commissões a' duas e arriscmlas; estes devem sem duvida 
tel' direito a ser considerados de preferencia, Foi por isso 
que no seu projecto o nobre senallol' estabelecia que ;;e con
tasse pela metaue o tempo de serviço aos officiaes empre· 
gados em com missões estranhas á sua arma, 

O que faz o additi lO? Oá-Ihes IHlssagem para a 2" classe, 
onde elIes não contão tempo pal'a as promocõe3, emquanto 
permanecem arrastaclos do semco activo, mas' donue em ver
ilade logo que cessa essa causa' podem sahir outra vez par'a 
llel'lencerem á 1" classe, Ora, haverá mais rigor na disl.lo
sicão do art. 10 do que na (lisposicão do Ilrojecto do nobre 
slnadorj mas no fundo, senhores,' cl'eio que o pensa monto é 
o mesmo, 

O nobre senador, Sr. presidente, tomou o lado daquelles 
(/ue /)or esse artigo sc vião prejudicados, e lamentou, com a 
habi idade que todos lhe reconhemos, (Iue os officilws de uma 
mesma classe, pelo simples Cacto de se acharem occupados 
em commissões que não erão de emharque clfectivo, Cossem 
privados de acceS80, Eu creio que, seguindo as idéas mesmo 
do nohl'e scnador, eu nilo el'faria se tomasse de preCm'encia o 
lado daquelles que, não tendo as vantagens, nem esses com
modos IlUI! auCerem aos OUtl'OS que nunca se negão ao 3m'vico 
da armada, nelle permanecem elfectivamente, soITt'endo tOllo;; 
os jni:'IQyenjntci. todas as torturas da vida activa do mar, Se 
aquelles merecem a attenção do nobre senador, porque não 
devem tambem merecer estes? 

Explicado assim. SI', presidente, o pensamento que actuou 
no animo de meu nobre antecess~r para deixar vir na lei da 
fixacão das fOl'cas de mal' o arttgo a que se oppõe o nobl'o 
senádor, eu dedaro ao senado que não considero Ilem este 
artigo, nem alguns d05 outros, como meio illllispensaveI em 
absoluto para tlue llOssamos vivel'; mas em venlaue reco
IIbeco que alguns (elles contêm utilidade real. 

Ein relação á materia do ar!. 10, repito ao senado, estou 
disposto a não ter contemplação, a chamai' e~ses ortlciaes 
para o serviço quando Cor necessario, (Apoiados), 

O SR, PAIlANHOS:-E' quanto basta, 
O SR. ~f1NI~TRO DA ~lJ\IlI~llA: -Isto nfio basta", 

O SR. PARANHos:-Dasta, 
O SR, nlll'ílSTRO D.\ MARINHA: -, .. e tanto não basta, que o 

nobre senador a quem respondo não julgou surficiente qllanuo 
dizia que o govel'llo tinha Ceito tudo, e que em mister que 
fosse auxiliado por outra providencia. 

: 

O SR, IlAUA"'"0S: - O rcmedio é uma nova lei de promo
ções; vamos a isso, 

O SIl, ~L\IlQUEZ Ilt: CAXIAS: - Apoiado, 
O SI1, MINISTRO llA lIf.\RI:\/IA.: Iteleve ainda V, Ex, que eu 

declare aos nobres senadores, que durantll ã discussão I'eve, 
lál',10 alguns ractos, chamam!f) minha attencào para eHes que 
pl'ocurarei por mim mesmo colher as neces,;ãl'ias inrormaciles 
e que OP[lOl'tunamcllle as trarei ao seu conhecimento, • , 

Finda a discuss<lo deste artigo, retirou-se f) Sr. ministro 
com as mesmas formalidades com que roi recebido, 

Julgados sullicientemente discntidos todos os artigos, pro
ceueu-se á volac[ío successiva, e rorão apPI'ovados os arts, 10 
2° e 3° tia pl'opôsta j e roi appl'ovado, votando-se por partes' 
a I'equerirnento do SI', Souza e 1\lello, o art. 3° (additivo)! 
foi rejeita(lo O art. 1°, forão approvados os arts, 5°, 6° e 70 : 

COI'ão rejeitados os al'ts. 8°, 9",10 e 11, votando-se po~ 
partes o ar!. 10, a l'e(luCl'imenlo do 8", Johim; e, finalmente 
forão ilpprovados o m't, 12 e o ar!. 13 sómellto na parte (IU~ 
se refere ao m't, 12, ficando prejIHlicado na outra parte, e o 
ar!. 3° da pl'oposta passou a ser 9°; assim votada e appro. 
vada a proposta com as emendas, passou para 3a discussão. 

BAi'\GOS DE CIlEBITO·~ruTUO, 

Conlinuou aindll a discuss<lo, (11Ie ficlÍra adiad:l, rio art. 1° 
do projecto do senado, que autorisa ao governo a fazer con
ce,sõcs 'aOs bancos de credito-mutuo, 

•• SI'. Souza F.'anco :-0 nobre semulor pela pro
vincia do lHo de Janeiro, mostrando hoje alguma disllOSlcão 
contra o projccto, eomecou uizelldo que lhe parecia que ei! a 
principio queria propô r álguma eOllsa em ravor do desenvol
vimento das industrias,e que no fim reconheceu quc o (Iue cu 
queria era trmlslllantal' os hancos da Allem(lIlha, conhecidos 
hoje como bancos populares cooperativos e de credito mutuo, 
O nobre sllnadOl' poderia bem vôr que uma cousa compre
hende a outra, que eu tomo ]lor modelo os bancos da AlIe
manha e que o fim da admissão desses hnncos em nO;':80 paiz 
é dar mais algum desenvolvimento ús industrias, hahilitando 
sobretudo os IUdivitluos das classes que hoje não têm meios 
de Cl'edito e habito das qualidades que torna0 o homem ca
paz de obter cI'edito nos estabelecimentos, para serem afian
çallos pelos seus propl'ios companheiros, 

O nobre senador acha inconveniente em que eu peça al
guns Cavores para estes bancos, sem declarar exactamente a 
(Iuem são eoncedidos os favores, quando estes, da maneira 
por quo está redigido o projcclo, Jlodem chegar até a com
panhias que sejiio prejudiciaes e não sómente a companhias 
do numero daquellas (Iue o nobre senador admitte á imita-
ção ~as ,compauhills da Allemanha. , 

Ill'lmcll'amellte, se eu não declaro especlficadamente as 
cOlllpanhias a que os ravores são concedidos,deixantlo a auto
risação ao governo, temos a garantia de (Iue o govet'uo não 
os ha de conceder sen:l0 áquelles estabelecimentos que est6-
jãoperfeitamente 110 caso de os merecer, . 

lia uma. ditrerenca. muito notavel entre as minhas idéas e 
as do nobre senado'r, e é !fue o nohre senador quer que todas 
as associacões sei'ãO Ilautadas por certas e (Ieterminadas re
gras, e eu '(luero I eixar á iniciativa individual ampla liber
dade pura auoptar os progressos que a Ilratica Cor mostrando 
allmissiveis e applicaveis ao Umsil, assim como deixo ao 
govel'llo tambem a r"sponsubilirlade da apllrovação uas as
sociações, confiado em IJue elle sómente approvará aquellas 
que ° mereção, 

Senhores, o nosso systema era este: a legisl<u;ito antiga 
deixava ao governo a approvação ~a~ sociedades anonymas 
qLIC se lhe apl'escntassem, sendo a JUIZO do goverllo I'ecollhe
cel' a bondad., e a convenienci1l das dílTerentes disposições de 
seus estJtutos, Foi depois da lei de 22 de agosto e do de
creto de 19 de de dezembro de lf160 CJue sccomcçou a pautar 
ao governo as regl'as por que se havia de dirigir; e o nobre 
senador, ao mesmo passo que acha fi ue o deereto de 1860 não 
fixa regras bastantes que ohriguem ao governo regras que 
elle quereria que se fixassem geraes Ijara cada ullla das so
ciedades, de rórmu que seus instituidores soube8sem por olllle 
5C devião dirigir, quer que nesta lei se lixem as l'egras para 
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que o "OVeI'1l0 possa. saber qunes são os bancos a que ha ue 
ie appficar este favor; de sorte que o nobre senado!', lalvez 
que sem o perceber, vai cada vez mais aggravar o lHal da 
lei e decrelo de 1860, flue roi fixm' UIl1 quadro unirorme para 
t.odas as sociedades, moldes acanhados nos quaes ellas não 
podem caber perfeitamenle, imlJellimlo á liberdade e inicia
tiva ind i vidual o adoptar os melhoramentos que vão se 
fea lizando nos ou ll'os paizes . 

E para que designar eXllressamcnte !juaes as sl)cipl!alles a 
flue estes fllvores são pel'mctlidos? Os favores são muito li
mitados, consisl.elll na isencão do sello (é do que se trata no 
artigo) 'lllC já se concedeu "ao Banco do Brasil e ft~ cllixas 
ecollomicas: não ó um favor tão consilleravellJue Iwja receio 
de Ilue vá prejudicar o esl,ado. :nJas sobretudo nilo póde o 
nobre senador continuar no receio de que o govel'llo ha de 
applicar esse favor Íls sociedades que não eslcjào perfeita
Illente nas circumstandas de serem ulcis 116 paiz; c;;ta des
eoufimlça no governo em uma llJ~eria c(,ollomica, e de ne
nhuma sorte política, quanto a illWtui~ões que todos os ,lias 
se melhora, eu não po,;so lldmittir. e é por isso que 1l~0 de
clarei lJuaos 01',10 as sociedades, e sómeute tlisse: «o,; bancos 
populares de credito mutuo» expre:;sões que aliás designão 
certa especie de aS8ociaçõcs, 

Esses bancos, quaes são !:Ilcs '? O nobre senador mesmo 
disse que SIlo os adoptad08 na Allemanha, Vejamos se o ar
tigo tem esse vngo 'Iue o nobre scnador :;uppõe (lendo): {( O 
governo na apllrovação dos estatutos .dos 'bancos de credito 
mutuo ou JJaIlCOS popularc8 fica autol'lSauo, etc, » Quaes s,10 
hoje os bancos conhecidos como de cl'edít() IlllltuO '! São 
a'luelles fOl"l1lCl1los ultimamente para cnJligir eapitac:' e em
presta-los a seus propl'ios socios, O nome está inclicawlo (lU e 
não são outros bancos: mio tenha o u.obre senador recei,o 
de que se vilo Cavorecer bancos de emissãO, ou os i'randes 
bancos de deposito; são os pe'lucnos hnncos de credito mu-, 
tuo estabelecHlos ('m fayor das pequenas industrias para re· 
colher as suas sobras e empresta-Ias aos Jlroprios mem
bl'os da associa cão. IMns aS80ciaeões podem tel' variantes 
IHlS I'cgras flol' 'Iu·e se dirij<1O; e esltlb>clecer regras fixas quau
do se tl'ata de instituições novas sel'ia imlledir os 1\/!el'fci
çoamnntos (Jue se lhes vão fazcndo na AlIcmanha, na Tanga 
O na ltalia. 

Eu, portanto, não vejo motivo para receÍar-se ([ne o favor 
da dispensa do sello se estenda a bancos que sejão atô pre
judiciaes, por(lue quando lIle~mo cHe fosso extellsivo a 
essas pCilueu<ls associacões para estabelecCl' casa de venda 
dos IH'oílucto:> dos assoêiados, e por preço modico a dos que 
elles precizelll para seu uso e consumo, [Iuando isso venha a 
dar-se, tambem não creio Ilue se possa eutendm' que esses 
favol't\s sejão mal collocados, O que auedito é que nosso 
paiz talvez n[o esteja aind,l bem preparado para essas asso
ciações, e que ellas não do vão começar antes das outras, por
que ,18 de (Iue tl:at~ o IH'ojceto são mais Caceis do dil'ecçilo 
e menos suscepllvels de abusos. 

O lIobl'e senador deu como razão (cu vou seguindo sua 
argumentação) que, tendo-se apresentado estatutos da socie
dade de SOCCOI'rOS mutuos, que não podi:l0 scr approvados 
por conterem disposieões taes Ilue essas socierhdes !erilio de 
cabir immedialamen(o, estes mesmos eslatutos não forão 
approvados, ponlue eJiã-o "oppostos iÍs regl'as do decreto 
n. 2,71t de Ul60j queJpois,uaste mesmo sentido, para pre
venir que est,ltutos de cfuntíàuhias (lue tem de cahil' IH)!' mal 
organísados não sejão all[)J"ovado~,é preeiso,llor exemplo, Ilue 
o (Iue fez o decreto de U160 se faea lambem com essa, com
panhias, fixando-lhes 11.8 regras' geraes, O nubl'e scna(lor 
sahe, e eu lhe pe\;o permiSSãO para fazer e:;l<l ObSef\'1lção. 
que as primeiras iiociedades de SOCCOITOS mutuos, aiudi. 
dellois do decreto n. 2)711, f 01',10 approvadas sem as Ilrcci~as 
bases de segurança e de duraç,lo, apczaI' de3se decreto; logo, 
nUo é o decreto lIem as regras fple Mo de prevenir que asso· 
ciacões mal fundadas scjiio ap[lrOVa(hlS, 

O (lue lell(le a prevenir esse lHal é o conhecimento da ma
tcria: desdc 'Iue mini,;tros conll cedo rei> ,Ia materia ti verem 
de approvar c::;~es estatutos, niio deixUl'áõ pastiar tac6 el'l'O';. 
A quest;lo não está em haver 113. lei ou no Ilecreto dispusieões 
prohibitivas, (Iue não 'duvido 'Iue algumas vezes scjfio valltll
josas, salvo que, :lclHlo ca8ui8tica~) impedem muitas V\:lIltl ():; 

lllelhormnentos 'Iue o tempo vai lI'azcllilo; o que ~onvem Ó 
o conhecimento das Iluestões pelos executol'es daslCls. Então 
não se tinhão estudado as sociedades de SOCCOITOS mutuos; 
não se tinha :lttelldifto liam ellas, e o ministro do imllerio 
foi approvando quantas lhe foruo aprespntiulas a titu o de 
beneficentcs; sociedades de SOCCOI'I'OS lHutuos e monte-pios 
en. fundos bastantes, visivelmente sujeitus á (ll'ompta. e pre

matura li((uidação. 
O SR. SOUZA E MELLO: - Sociedallcs ,Ie seguros de vida. 
O SIl. SOUZA I?RANCO '-Sim, senhor. l'ortanto, não são as 

disposições de lei 'Iue hão do impedir a approvação do 
,Ie estatutos de bancos que nãoscjl10 dignos de appl'ovação por 
mal organisados. O (Iue ha de {ll'evenü' os el'l'os Ó o conhc
ci~l~nto desta IjUestào; o que ba dc prevenir é a attenção do 
Illllllstros Ijue entendão o seu dever, lJue conheçrro as mate
rias de sua repartição, como creio <fue agora os temo.s: os 
decretos a flue me refiro não são nem de"te, nem do mlmste
rio anteriol·. Portanto o exemplo do decreto n. '2.711 ni'io " 
tlastante para (Iue a respeito destes bancos se estabeleção 
disposicões casuisticas com o fim de impedir os erros de ap
(lrovaCÓes indevidas, porque sem estas regras podem ser im
pcdidás por ministros que eonh~!lào da questão; e não so 
segue que por falta da lei ou do decreto o governo não tenha. 
bases (Iam ilflprovar ou desapprovar nos novos bancos as 
disllosijii'íes (Iue não forem razoaveis. 

E' ainda um defeito do decreto n. ~t 711 fixar semelhantes 
regras, sem duvida boas, quanto ao fim d dirigirem o governo 
a impedir certa~ disposições nos estatutos: mas ,e~sas I'cgms 
não podem asslgnalar todos os erros, todos os VICIOS dos os
tatutos,e se se arvorasse o principio deque O governo só pód!) 
impedir uma disposiçãO má, (Iuando a lei ou decreto a men
ciona, niio iriamos bem, O governo tem o direIto de repellir 
a.quellns disposicões (Iue elle reconbece verdadeiramente no
civas; e nisto a ·Iegb lIcilo anterior tinha 1L vantagem de dei
Xai' ao governo ampla líberdade [Iara approvar ou repro"ar 
1105 estatutos o 'Iue lhe parecesse dever, e decretos casuisti
cos,como ode 11.(2,711, pOllem tl'azel' o risco de fazel' applicar 
sem ~ritel'io dispo~ições Ilue cabem a uma especio de esta
helecunentos a outros que as não com[)Ortão. 

Eu já disse que o Ilobre senador 1II06trou receios de que, 
além (los bancos populares, outras cspecies de bancos mutuos 
ou cooperativos tivessem direito aos favores, e eu entendo 
<jue,se estas outras associações são viwtajo:;ag, o que convem 
/to paiz é deixar plena liberdade á iniciativa do publico para. 
as aU(lJltar j o governo concellerá o favor da disl}ensa do seBo 
se eatender que ellas são de tanta vantagem como estas e quo 
se cOlllpl'ebendem lia especie autori~a.lla. e se não enlendm' 
Ià~'s negará; não é para cvitar (Iue o governo possa coneeder 
() pequeno favor de dispensa do sello a alguma companhia 
ainda desconhecida. que havemos impedir que ellas se facão 
conhecidas em nosso Jlaiz, e sejào approvadas se a pratica. 
d08 outro::! paizes for demonstrando que são vantajosas. . 

O nobre senador,ao passo 'Iue sustentava esta opinião. tevo 
a bondade de dizer que não punba objeccão á creacão destes 
bancos do credito mutuo, que reconheêe que podem trazer 
algumas vantagens. O nobre seuador, porém, acJm que n!fo 

IlOdem ser vantajosos ou não podem ser adoptados senão nos 
ogares onde não 111lja caixas economicns e montes rle soc

corro. Eu penso tambem (Iue elles não supprem no todo as 
caixas economicas,lIem os montes de soecorro. Devo rleclaral' 
Ilesde já (Iue, quando disse 'Iue substituem. não quiz dizer 
senHo (lHe substituem até certo ponto; não !juiz dizer (Iue 
ficas~rm illutilisadas as caixas economicas, e sem mais 10~ilI' 
na ol'ganisação ecollomieo-social. Nós yemos, 1101' exemplo, 
Ilue na bahia de Nitherohy, ailllla mesmo depois que ntlvegãu 
as exccllentes barcas Fcrl'y, ainda se mantêm 0:3 boles e as 
fainas, Nilo (lucro dizer (lue os hancos de cl'edilo mutuo estiio 
para as caixas economlcas, como as 1Im'cas llel'fy pnm as 
faInas; não faço li 10 enorme diITcrença; as caixas economicas) 
est,lo em melhores condições de comparação, e por maioria 
(Ie razão biio de manter-se. 

Ainda ha certlls dasscs para quem a.5 caixas economicas 
são necessarias: - viuvas e outras pessoas que, n<1o preci
sandQ de scu~ dinheiros para os applicar, c mesmo o não 
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podendo por si, [em lias eaixus economicati dep'lsito seguro timo, se assim o julga, e a outra parte póde empregar n 
COIII renda vantajosa. despezas do estado. as 

lUas vamos comparar as caixa" economicas e os bancos de O S S J 
credito mutuo. R •• OLZA E n ELtO: - Todos, e ainda é pouco. Creio 

que esta e a marcha. Sem duvida alguma os bancos de credito mutuo são um 
aperfOlçoamento das caixas ecollOlllicas. O que se faz nas O Su. SOUZA FnAN~o: -Em t?do caso, e é esto o meu 
caixas economicas '/ Reuneul-se capitaes, como eu disse no ponto de questão, rehl'a-~e ° capital da cil·culacão e elllprego 
pl'Ímcil'o dia, e, repito, rounom-sc as economias das classes na producç,íO, como convmha para que ella se desenvolvesse. 
menos abastadas, porque as classes superiores tI<1o têm in- O Sn. SOUZA E MELLO: - Em beneficio sempre da pobreu. 
tcrassa em fazer entrar seus fundos para estas caixas ecollo- O S S . 
mieas, visto que semal'ca um mllxÍmo, quasi sempre tão limi- R. OUZA FIUNCO: -Creio que ba uma disposicão que 
tado, que não serve aos dCllo,itos das classes l"icas; as eu combati, ~ela qual o governo póde empregar em s'ua~ des. 
Pessoas das classes menos abastadas entl'ão com suas pezas os fun os das caixas oconomicas: é a do § 21 do art i< 
., da lei de 22 de agosto_ . CCJnOlmas para a~ rellrar quando as precisão, ou para dcíxa- E b fi' d b 

las a seus hertleiros_ . 'em ene leIO a po reza, diz ° nobre senador; malJ per-
mltta-me uma observaç,~o. Estes beneficios da pobreza, en-

Infelizmente, o nobre senador sabo que entre nós a expe- lcnchdos como se enterllh.to em outro tempo, a tigola do cal
rieneia das caixas cconomicas nlio ó favoravel. As nossas do na porta dos mostmros e outras esmolas ou favores cal'ido
caixas economicas antigas procedêrão todas muito lIIal ; a 50S! miO são os 'lua p~incipalmente exige a época presente. 
do mo de Janeiro pe~simamente e da Bahia creio que do Fel!zmente,em nO;;80 pal~os '1ue precisão desses benellci.. 81[0 
mesmo modo_ Tive, como IH'Ocurador de um depositante, de ir mUIto pouco,. 
buscar 05 seus dellOsitos feitos na caixa ~economica, e m'o O que a grande maioria precisa é de trabalbo livre, de in
der1!o em menor quantia do que foi depositado, a pretexto dustna desembaracada o de meios de credito beneficios 
da dilTerença nos precos ~iv~l'sos das, apolices no telllllO da r~vo~es ou direitos que os montes de Soccorro 'não propor~ . 
compra e no tempo d'a IIqUldacM. Entro nós, portüllto, as clOnao; e sem que eu negue a conveniencia dos-montes dll 
c~ixas ecollomicas nITo podom têr tanto creclito que 5uPllrilo, soc::orro, não posso furtar-me a dizer que não sliQ seuiTo 
substituão, excluITo os bancos cooperativos do que se ,·ai lUOlOS de supprimento ou de auxilio a uma classe muito limi. 
tratar. tada. Jnfeliz do nosso paiz se a maior parte das classes dt} 

O estabelecimento moderno é muito melhor sem duvida tmbalhadorcs prccisas.';em levar em penhor ao monte de 
alguma, tem outras segural1ras. o derositallte está certo de so~corro .os seus ohjectos, ou, como na Europa, levar a pro
que o dinheiro ali recolhido· ha de retira-lo com o lucro OI'- pl'la camIsa, o lencol, o encbergão, etc. 
dinario dos juros do tempo do deposito, as.im como rUe pó- Essas assoeiaçoés são necessarias; poróm tanti) melbor 
de retira-lo quando quizer, e no fim ba de retira-lo sempre .. será a situação do .IJai~ quanto mais limitada sua /lCç<1o, 
~Cn: lucro. quanto menor o numero daquelles quo têm de reecorrer 

Mas osdous~i~ios ({ueeu lIotoi. e o Dobra senador procurou a ollas. Ao contrario, os baucos de credito mutuo são 
tanto Ill~is uteís (luanto Ó maior o numero das pessoas que 

atteilU'Ir, são o primeIro quo a caixa economica emprega as lhesi.lir:m. suas economias, e se serve productivamente dos 
economias das classes filenos abasLadas nas dospezas do esta- seus meIOs. 
do, constituidos os derositanLes verdadeiros prestadores de 
fundos ao tbesouro publico. E trouxe este exemplo: se IIUla Disse o nobre senador: « Ahi póde o operario levar seus 
cidade do interior, a Diamantina, estabelecer uma caixa eco- castiçaes, as joias de sua mulher, etc. li Senhores, ê outro 
flomica, ha de acontecer que as sobl'as ou lucros da pro- ponto da questuo. QUU!u!o Ulll illdivíduo, entrado para uma 
duCCãO, em Ioga r de se accumularem successivamente paro. ~ociedade coopemltva, deposita nella seu dinheiro e vai 
cadâ vez mais animarem os trabalbos e desenvolverem as ri- depois pedir-lhe por empl'estimo para dar incrémento i\ sua in
qnezas. hão de ser esgot,ídos pelo estado. dusll·ia, niio de.>mereco dR opllli,10 dos outros, não decane 

Por um la,lo, o estado coúra como imposto uma llarte de sua dignidade a seus propl'ios olhos, não tem vergouha do 
,lo pl·oducto do trabalho; outra parte consome-a o productor IJedi,lo; e o inreli~ que ê obrigado a levar a um monte de 
110 ti"U sustento e gastos da prorluccão; as sobras cut!': das soceorro seus casticaes ou os brincos de sua mulher, corneea 
[Jara a caixa econolmca, ainda ° estado as chama a si, se- por il' senlidissimo,· tem vergonha de o fazer, n;\o se eleva· a 
gundo o principio em que são fundados agora estes estabe- seus proprios olhos e menos a olhos estranhos, como quan o 
leeimentos. O que resulta é que ;is industrias, em lagar de elle vai a nma associacão e diz: ({ Sou membro drsta assúcia
melhorarem, do aorecerem, ficão estaccional"Ías, defillbão e c<1o pura cuja existencia cOllcorro,tenho nclla fundos, que at
definbiio na razão da 1I1 .. ior somma de economias que os in- irstão os meus habítos do trabalho e poupanr;a, que garantem 
dust!'iosos [ueM e recolhão ás caixas, isto Ó, em proporcão a milllm palavra, a minha honra e darãó certeza da pon
em que dever1ão os capitaes a sel'vico das industrias augmên- tualidade nos meus pagamentos. " 
tarem-se, se uão fôra o principio ciue upplicn os fundos das Disse mais o nobre senador que essas associacões nua são 
caixas economicas às dcspezas do tbesouro. Dentro de 10 ou cooperativas, porque cada um toma emllrestado ó seu pro[lrio 
20 annos, nào direi que o districto esteja mais pobre, tendo dinheiro. S,lo cooperativas, porque to, os respondem pelo di
as haiJitanlos mais alguns meios poupados e depositados, (lo- nhcÍI'o que se empresta a cada um; aqui é que 115tá a coope
l'ém as industrias não terião tido augmento, racão: todos pOI' um, e cilda um por todos. Não é sómente a 

O nobre scna"or disse: « lIIas isto suppõe uma hypotbcse coóperacão do capital, é tambem a da solidariedade que 
(Iue nem sempre se realiza, n comllra de titulos novos emitti- cada mêmbro destas associações carrega pela divida de to
dos pO!' novos empl'estimos. )J E' verdade qUtl pela comIJra de tos, de que é garantia o fundo social,isto ó, o capital de cada 
litulos n Jvos,resultado de novos empre~timos, elfecLivarnentE! socio_ 
o dinbeiro vai entrar uas des~ozas do governo, e 'Iue quando 
a compra é de titulos já eXistentes no mercado, se uns ca- O nobre senador disse ainda que não ba verdadeiro em
pilnes 50 prendem, outros so soltão e vêm ~ervir tiS indus- prestimo, llorque o que cada um recebe ó o seu ·IJroprio ca
Irias. pitol. Sonbores, mesmo a respeito de qualquer banco os que 

Nas povoações do interior, porém, as cousas Jlass~o-se de uelles depositãO sommas consideraveis tomlio emprestada 
modo divclso. O nobre seMdor sabe que.a dlspo,nc.~o em lJ.ua1quor s?lIlma, qU? tirem sem ser como retirada dos d~po· 
vigor nao manda comprar titulas com os capltaes depOSitados Sitos; assuII se escl'lptur<1o as contas correntes bancarias. 
nas caixas economicas; recolbem-se ao thesouro, e o the- ~tas o sacio das associacões de credito mutuo não retira só-
8001'0 os empre!!a nas despezas ordinarias. mente a SOlllmll com quê entrou, póde obter credito maior, 0. 

W COlllO eu já disse, tanto maior somma lhe ó concedida a ere-
O SR. SOUZA E MELLO: - Entroga ao monte de soccorro, dito quanlu maior for o deposito quo tenba. feito, porque () 

ó com que o monto de svccorro Jaz as suas transacj)ões. maior deposito inculca maior babito do trabalbo, mais espi-
O 8R, &MA }'llA.'íCO: - Entrega. pari) como emprcs- rito de economia. 

í 
.. ~ 
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Um socio lJue tem 100$ deposit.ados póde ter por em
prestimo a quantia de\O()$ e mais 10$ ou '20$; mas um 
(lue tenha entrado, por exemplo, com 1 :000$ tem accrescimo 
do credito proporcion;,), ou mais '2f)O$ ou aOO$, porque ha 
nesso associado credito pessoal mais bem firmallo em prece
dentes lIo que em outro (lue mio tenha precellentps tão favo
raveis. 

E note o nobre senador que tambem são allmittillos os pe
nhores, além lia fianca pessoal; mas creio que os em
prestimos por penhO!" ·dcvem ser muito limitados; porque, 
como di"se d;l primeim vez, considero (Iue o penhor torna o 
emprestimo muito mais caro. Embora diga o nobre senador 
que o operario pcnhorando os brincos, ou o corllão de ouro 
da mulher, não perlle elTectivnmente os juros lIeste cnpitnl, é 
todavia certo que, se esses objeelos ficarcm em[Jenhados por 
d'lUs ou tres annos, ella não sahirá, e ficará privada do 
objecto que tem um valor,e todo o vaIol· tcm uma renda, um 
juro,ou póde da-lo convertido em dinheiro, ou mesmo alugado. 

O nobre senador sabe lJue tollos 03 valorcs que tcmos em 
bens consideramos ou lIevemos considerar como fonte lIe 
renda, ou de despeza e neste sentido calculamos a nossa 
despeza,levando em conta os juros do capitnl empregndo nns 
p,asas em que mOI·amos,nos moveis, etc.,deque nos servimos. 
Portanto quem leva um objecto como penhor a um estabe
lecimento paga o juro do dinheiro que tOlUa emprestallo e 
Ilerde no uso lIo ohjecto que deix~ penhorado .0 juro corres
pondente ao H'U valor .Nas associações lIc crelllto mutuo não 
se sofre este lIuplo sacrificio. 

Mas disse o nobre senador. "As caixas economicas são 
mais uteis e menos clispendiosns.» ~Iais u teis como? Elias se 
limitão a guarllar o dlllheiro que lhes levão e a dar o seu 
juro, cntretanto que os bancos de crcuito mutuo guard;io 6 
dinheiro, dão juro, como a cnixa economica, e sempre maior, 
e Ilroporciollão aos lJue com elle entr;"trão o U8"; por cmprcs
timo, lIes:;a eainlla lIe maior quantia, 'lIe (Iue os depositantes 
Iloucm continuar a scrvir-se, augmentando suas industrias, e 
seus lucros, com que paguem o emprcstimo 'e engrossem os 
fundos economi~ados e a render no estabelecimente. Tem 
assim duns vantagens a olrcrecer aos associallos, el'l logar 
de uma a que se limit;lo as caixas economicas. 

Accrescentou o nohre senador. "O depositante tira scu 
dinheiro pagando IIlll juro mais elevado do que a!]uclle que 
o banco lhe paga. Eu não examinci se as dC~llCzas de admi
nistraç;io lIestes estabelecimentos podem exigir 2 ou 3 0(0. 

O SR. SOUZ,\ E ~IIlI.LO.- Tres por ccnto. 
O SR. SOUZA l/RANCO:- Eu creio (Iue uma nllminista~.ão 

modesta não póde exigir tanto. Os bancos de Allemanha em
p:'estão a 5 °10 e mai5 Il'i 0\0 de commissilo; porém os 
lucros desta commissão, deduzil a a despeza com a adminis
tracão, voltão como dividenllo aos socios,o que não acontece 
nas· caixas economicas, as quaes pagão juro fixo dos capi
taes recolhidos. 

Os artistas dos bancos mutuos têm a vantagem de poder 
comprar barato, por1lue é a dinheiro á ,'ista, as mate rias 
primas para seu trabalho, tomalldo por emprestimo á as
sociacão; os das caixas economicas não têm a mesma 
vantagem, e, comprando fiíl~lo I I~ag;io altos pre~~os, (lue não 
pagal'lão so comprassem a dlllhClro. 

O SR. Souz.\ E l\IIlLl.o : - netirão o que tem posto nas 
caixas. 

O SR. SOUZA FRANCO: - T~is-ahi uma rias difficuI!lalles do 
systema das caixas economicas. E vem a ser que, se muitos 
operarios têm forca bastante sobre si para irem levando tos
tões e 1,J) a UlUa ·caixa economica, lIão serilo llluitos os que 
tenhão a forca rle nITo gastar esse peculio quando Ihcs venha 
á mITo tollo inteiro, mesmo para o fim de comprar materia 
prima. E' mais facil crear o hílhito de fazer pequenas eco
nomias, leva-Ias e as conservar nas caixas de previd&ncia, 
do que manter o de respeitar intacto o peculio (IUamlo vellha 
ás mãos do depositante, scja pílra o que for. 

A vantagem da associaç,io cooperatim consiste principal
mente em que o socio não póde rctirar suas cntradas em
quanto não completar os rundos com que deye concorrer, e 
uma vez adqueridos os habitos de pontualillade, e os creditos 

que dahi resultão lIa toda a esperanca de que o associado 
cooperativo ha de mante-Ios. Retirado·que seja o dinheiro pelos 
lIepositantes das caixas economicas, apparccem necessiuades 
que sempre s[io muitas nessas classes,e o peculio vai-se. E, 
como o opera rio não pó de fazer novos deposltos senão de 
pe(IUeIHIS sommas, que só com muito tempo podem restabe
leccr o ~eculio, n poli era-se delle o lIesanimo, e as novas en
tradas dlOicilmente se fazem. 

Essas associaç-ões são dispendiosas, disse o nobre senador; 
senhores, eu já disse que não tenho calculos; mas sUI'Ponho 
que uma associarão lIesta~, sendo dirigida modestamente, 
não é mais lIisj'enlfiosa lIo que uma caiu economica. 

O SR. SOUZA E ~IELLO: - As nossas não fazem despeza 
nenhuma. 

O SR. SOUZ,\ 1~IIANCO : - Se o nobre senador não leva em 
conta o pequeno jm'o que dãO, bem; mas lIeve I !va-Io em 
conta: creio (lue é li ou I) 0[0. 

O SR. SOUZA " ~IELr.O : - fi °[0. 

O SR. SOUH l/IIANCO : - Ora, esses cstabelecimentos coo
perativos pollcm dar 7, 8 e 9 °[0, conforme o juro da praca ; 
podem dn r 1 a '2 o lo para compensar (\ dilTerença do 3 °[0 (IUe 
o associado paga como commissão. 

Eu poderia parar alpli ; erão mesmo excusallos os argu
ment.os que tenho npresentado, lIeslle que o nobre senallor 
lIis:le (lue não se oppunba á admissITo dessas associações ... 

O SR. SOUZA .; MELLO: - Eu apl'rovo o projecto. 
O SR SOUZA 1~ltANCO: - Estou-lhe respondcndo primeiro, 

pnra que o nohre senador não diga que mio tomo em consi
lIeraçfio SUílS observações; e, em segundo logar, pJra que 
suas observações nITo pesem sohre a opiniãO lIe outros nobres 
senadores, e elles votem contrn, sem reparar que o nobre se
nallor rez objccções, votando comtudo a favor do projecto. 

Os montes de ~occorro não licão dispellsados, disse S. Ex. 
Não ficão, de certo; mas, repito, eu desejaria muito que se 
tornassem estabelccimentos para rarissimos ; entretanto quo 
tlesejo, pelo contrario, qne 05 hancos cooperativos sej;ío pro. 
curallos pelo mílior numero, pcla quasi totaliuade dos indus
tria~s das localidades ondc clles se estabelecerem. 

O nohre senadol· disse (Ine as caixas ecollomicas tinbão 
sido adoptadas por to(IO o mundo, tinhão por toda a parte 
sido reconhecidas como uma instituiç;lo de muita yantagem, 
e citou a opini<1O lIo Sr. Horn, nessa obrinha que tambem 
tenho prcsente. Assim rorão os navios lIe vela; os pa(luetes á 
vela crilo os melhores do seu tempo ... 

O SR. SOUZA E l\IELLO:-A memoria cujo trecho citei é de 
janciro Ileste anllo. 

O Su. SOUZA I?RANCO:- ... mas, quando surgirfio os 
pU(luetes a vapor, desapparccêrlIo, sem que lo:lavia 
fossem lIe todo, os navios de vela, porque, se já nfio condu
zem passageiros, conduzcm cargas. As caixas economicas 
não só existir;io eln grande quantidade, como ainda existem 
em granlle maioria; f1entro de )loucos annos, porém, se reco
nbecerá (lue estes bancos são muito mais vantajosos, e terao 
a maioria. 

E' exacto,colllO disse o nohre senador, que na Frnnca toda 
tinha se augmentado o numcro de depositos das caixfls eco
nomicas, e f/uc só cm l)aris tinhilo diminuido U'\S e outros. O 
Sr. Hom o ( iz ne~se mesmo arligo de que o nohre senador ci
tou um trecho,onde se lê que cm l)aris os lIepositos lIescêrao a 
mcnos (!e metade do que forão ha 20 annM. E' que em Paris 
onde primeiro comcçúrfio os creditos das caixas economicas 
tamllClll primciro se selltcm os scas defeitos; no resto d;l 
França, se a ma~é ainda encho, cedo lhe chcgará a vazante, 
substituidas as c •• ixas economicas por outros estabeleci
mentos que lhes imitcm as vautagcns e emendem os vicios 
ou erros. 

O numero de fi I I, segundo uma nota que vem na intro-
duccão da obra de Hatbic, ti de fociedadcs cooperativas. 

O SII. SOUZA .: IIh:I.Lo:-De dilTerentes eSllecies. 
O SR. SOUZA IIR.\:'iCo:-Destas só; eu lhe asseguro. 

O SR. SOUZ:\ E MELLO:-NáO, senhor. 
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o SR, SOUZA FRANCO: -Mas esta 6 uma questão (IUC não 
Ilecide o caso, mostra apenas a maior ou menor adopção que 
têm tido estas associações; e comludo, note-se bem, se o es
paço está tOlll:U!O pelas caixas economicas, maior deve ser a 
ilifficulllade.llas outras associações em oh te-lo : quando as cai
xas cconOllllCas comccÍlI'[o não encontr{U'llo competidores. Se /) 

, mesllIo aconlecesse ás sociedades Ile credito mutuo,seu numero 
8eriaj{~ muítomaior. Assim mesmo,estas associações já rCllnÍ
rãosómenle na Allemanhaum capital de cel'cade 21},OUO:UOO,~, 
em poucos annos. Digo islo porque 9,000:000,;') é o capital 
de '2i3 associações; dada a propol'cilO de 213 para Gil, /) 
capital deve ser 110 20,0011:000;1)", porque a noticia sobre o 
capital é só das 213 e não do lolal d: 8 GI1. 
" Eu já tive occasÍ<10 de dar a~ razões da lliminuicão da~ 
caixas eeonomicas em l'aris, e são as seguintes. Os-titulos 
da divida fl'allceza vão tendo admissão até nas chlsscs inre
riores, flor e":!ie systema de conlrahir emllrestimos melliantc 
subscrillcões de \l()(!ucnas quantias até nos flistrictos do in
terior, Hoje pessoas de haveres moderados possuem títulos da 
divida franceza, que an.tes não tinhilo. A outra l"aziio é o elll-
11rego desse dinheiro nas rendas do eSlado, vindo 11 faltar á 
circula cão, E a terceira razão que dei li a nomeacão dos 
presidentes pelo governo, -

Note, porém, o nobre senador a dilfCl'ença: na l?ranca, 
onde tudo é 1Il0nopolisado (leio governo, ainda assim a leI é 
a seguinte: as a~sociacões (Iue aceitilO a (lroteccão do 
governo têm de sujeitar-se a certas regl'as e de receliol' Ill'e
sitlentes nomeados pelo govemo; aquelhls qne não querem 
protecç,lo são livres pafil ::.e dirigir como elltendem, e para 
eleger seu presideute. Entre nó~ a Ilresidencia ha de ser 
necessariamente da escolba do governo, qucr as a5sociações 
peciio, quer não, a (lroteccão do governo e acceitem os seus 
favores. E qual tem .itlo -o resultado 'I Nào ha exemplo do 
societlades de SI)CCOITOS mutuos ou qual1luer outm deste 
~cllcro tino tenha presidente nomeado 11010 governo, e II ra7.~O 
e talvez porque o governo reconhoceu (Iue tal medida não 
era exequivcl. 

Quando o JJresidcnte, que é quem tem accão muito illlllle
diata nas SOCiedades, li elClto e póde ser demitlido pelos socios, 
como acontece nas sociedades anonymas, ha a segural)~a de 
que, se elle vai mal, póde ser destituido (leia sociedade; mas 
quan.do a Ilomeação é do governo, o I'emedio pôde vir tanle, 
deJlOls que os funtlos estej.to esgotados. E sobretudo, como 
eu dizia ha dias, é preciso educar o povo, li pl'eciso que (llle 
se habitue a saber destas cousas, a saher que seu voto tem 
importanc.ia, e que, se a sociedade não marchar bem, ,leve 
queixar-se do si propl'io. 

N.io tlmho mais senão esta observacão ultima do 110lll'e se
nador: que as caixas ecollomicas taníbcm desenvolvem a ri
queza publica. E' esta Ullla verdade flue llillguem pótle Ile
gar; as caixas economicas são mais um meio de acculllulm' 
economias flue se augmclll,lo com os seus pro(Jrios juros, 
augmentando tambem desle modo a rifjlIrZa publica. lUas 
multo melhor sel'ia o resultado,so esses c'l(litaes, em logar de 
serem emlJl'egados lias desjlezas da administmcão puhlica, 
o fo~"elD 110 augme!lto da producçã.ü: a riqueza Í1itlividual e a 
rublwa augmentara na raz,10 dupla, 

N,lo ha, portanto, nenhum motivo para se fazel' opposieão 
a este prnjecto tal (lual ostá, a menos (lue o Ilobre selluilor 
não (lcr8i~ta em uma ldéa que considero muito errada: a de 
atai' as miios ao governo, e de fortIJ,ar em materia !le asso
ciacões moldes para todas aUas, (lrend-entlo assim os vlios á 
industria, prendendo 08 VÔOlS li iniciativa o liberdade indi
vidual. 

Confiemos em {llIe o governo ha de cumprir seu dever e 
nã.o Mo Ile ser a)lJlrovatlas em virlmle da autorisacão deste 
projccto ,se!lãO Ho~ieda!\cs eoo(leratÍvas flue eslej,10 ~õ caso de 
1lrestar as IRdustl'las das classes necessitadas a alllmaçiio de 
(jue precisão (Iara. se desenvolverem e prospcrarem. 

Ninguelll mais IlCllindo a palavra, e niio se podendo Yotal' 
Jlor fa /ta do quol'lt'In, Jicou encerrada a diseuss,10. 

O SR. l'nt:SIIlENTI> deu a ordem do dia seguinte: 
Continuar:ão da 2" discussão do projecto, de cujo 1° Mtigo 

ficou enccrl:ada a discuSSiio ; 
ia discussão do projecto do senado anllullando a lei de ti 

de março de 1837 da assembléa legislativa provincial de 8 
llaulo, com o parecer da commissão de assembléas pro~ 
villciaes ; 

ta dita da proposi~:ão da cllmara dos Sr~. deputados, ap
provando o contrato celebrado com o vi~coode tio Barbacena 
para lavrar minas de carvão de pedra; , 

ta discussão do projoclo do senado, creando na calJilal do 
imllel'io um conselho de illstrucção Jlublica, com o llílrccer da 
commi,:são deillstrucção (lublica; 

I a dita da proposit:ãO da camara dos Srs. dellutados abo
lindo o, castigo corporal ás 11I'at:as voluntarias e aggrogados 
de manilha; 

1" dita 110 parecer d(~ mesa n. 18, ilcerca da indicacão do 
Sr. llaranhos, I'elativa ao regimento intel'llo do senado: 

Levantou-se a sessão á 1314 hora da tarde, 

3:1a sessão 

UI ti DE ABRIL DE 1~Gi. 
I'IU:SIIlENCIA DO Sll. VISCONDE DIl ABAEn:', 

SumIA mo. -~ E,Tpedienle. - 'fal'ira especial pam as alCantle
gas tio Rio Grande do Sul. I'arecer da commissão de fa
zenda. Approvação do me~mo parecer. - Roctilieacão do 
SI'. Zncharias de Góes, - Ordem do dia. - nancos ae Cre
dito mntuo. JJiscursos dos Srs. SOllza e }Iello e Souza 
liranco, Passagem do projccto pam a 3a discussão, - Lei 
provincial d\) S. l'aulo, Hejeicão do projccto da camara 
dos deputados annullantlo a lei" de 1i de marco de 18:n da 
assembllia legislatim da refe1'Ída (lrOVillCiít, - Contrato 
com o visconde I]e Uarbacena para lavrar minas de carvão 
de ped m. l'assagem para a 3" disclls:>ão do projecto da 
outra camara l1(lpl'ovando o dito contraIo. - Creacil0 de 
um con!;clho tle ill~lrucçil0 publica na capital do imjJerio. 
Observações rio Sr. (leITeira Penna. Hr.jeição da proposição 
da camara dos dcputarlos sohro o objecto em dft;cu~sfío. -
Aboliçi1O do castigo corporal lias pmcas de voluntarios e 
e1lgajados da ml1l·inha. J)lscurso e rel(lierimento do Sr. Pa.
ranhos no sonti(lo de que vá o (ll'ojecto Íl commissão Ile 
marinha e guel'1'H. Approvacão do reflllerimento. - Regi
mento interno do senado, bi:lcusSão do parecer da mesa 
11. 18 sobr\) a in,licacão do SI', l'uranhos. Discursos do 
lJ)e~IllO senador e dós Srs. viscolllle de Abaeté e }<'efl'eira 
l)ellu<I. Ellcerranwnto da discussão. 
A's 1 t horas da manhã, llChllndo-se presentes os Srs. vis

conde de Ahactó, .Mafra, Cunha Vasconcellos, ()jniz, Dantas, 
barüo de llluritiba, har,lo de Pirapama, Souza Franco, Fir
mino, Almeida c AlhlHlucrque, l'l1ula Pessoa, Fredel'Íco, 
1I1elldes dos Santos, Ferreira Pellnll, Vieira da Silva, Araujo 
Ribeiro, Souza Ramos, lia ranhos, D. Manoel, Souza e Mello, 
Teixeira de Souza, \11,u'(juez de Caxias, marquez de Olinda, 
visconde de Itnborahy, visconde da lloa-Vista, visconde de 
Sa(lucahv, vi:õcolI!lc ao Suassuna, visconde tio Uruguay, 'I·om
peo e ZiícHrias, o Sr. presidente abrin il sessão. 

Cqm\HII'eceriio logo depois os 81'S. Ottoni, Candido Borges, 
Silv.éira tia .l\Iotta, Dias de (:arvalho e Nabllco. 

l'altárão com causa participada os Srs. J'erraz, barão de 
Colegit;e, banio de lUaroim, barão de Quaraim, barão de 
S. Lourenco, Eusel1io, Souza Queiroz, Femnndes Torres. vis
eOlule de· Jelluitinhollha, yisconde de IIJarallguape e Dias 
Vieira; e sem participaçãO os Sr5. banl0 de Antollma, llap
ti:5ta de Olivoira. Carllciro de Campo,;, Sinimbú, llimcnta 
nueno, 110l1$CCa, Jobim, IllMI{UeZ de Ahrantes e mar(luez de 
Itanhaelll. 

Foi lida e approYalla a aeta da sessão antecedente. 
O SII. 1° SEC1U~T.\I\IO deu conta do seguinte 

EXI'EDIENTE: 
'Ires o!Ucios (lo 1° sccretario da camara dos deputados, 

datados de 13 do correntC', acompanhando as seguintos 
1'1I0I'OSH.:lh;s: 

« A assembléa geral I'!lsolve: 
« Art.!." E' o g@ycrno autorisado a conceder carta de 

nllluralisação : 
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cc § i, () Aos subditos portuguezes Diogo de Anlll'ade l\fes
quita, José Ferreira de Carvalho, Francisco José Cardoso, 
José Alanoel Alves de Oliveira Catilo, ]~duat'do Pondo I"cr
reira Catalão, José Ferreira de Almeida Coelho, padre José 
L~iz de Alello" ,100"IIUilll ~()sé ltod~igu(l8 Vianna, An,tonio ,José 
l)mto de A'meHla; JoaqUim da Silva Barbosa, Jose dn Costa 

, nezende, A1Honio Pereira da Costa, I'aulo Dias de Oliveira, 
.Miguel de Souza Dias, JO;io Bernardes de Oliveira,. vigario 
Pascoal Corri, e ao subdito hespanhol padl'e João Uaptista 
Calvo, todos residentes na província de l\Iillas-Gcraes, 

« ~ 2,0 Aos subllitos portuguezes Augusto nlayer, JOi.Hll1Ím 
Rodrlp"ues dos Safltls, padre João de l/rei tas ~lonti e Vas
concellos, José de I'ontes nra~ão, c ao engenheiro Hermann 
llastide, subdíto prussiano, residentes na provincia de 
S, l)aulo, 

cc ~ 3, () A 'Joaquim Pinto Monteiro, Francisco Alves dosSan
tos, José Alanoel Duarte Cunha, Silvino Joalfuim da eosta e 
Jorge Cabral de J.acertia, subditos portuguczes, residentes 
na clMe; a Fl'ancisco Vaz Pereil'a, Custorlio José Caruriro, 
Domingos Gomes de Pinho, pOl'tuguezes, residentes na pro
vincia das Alagõas; e a lUanoel Uenriql1es Ilibeiro, J,uiz José 
dos Santos, e Antonio de Souza Pinto, lambem pOI'tuguezes, 
e reaidelltes n/1 provincia do lHo-Grande do Sul. 

" § -l, ° Ao subdito francez JoãO Jorge Buret, residente em 
lIIato-GI'osso ; o suisso l~rerlerico Gaeushy, residente 110 l'aní ; 
os portuguezes José da Silva Campos, ' 'residente no l\lam
nbão; José Joaquim da Silva Braga, na Parnbyba; nYfl~olito 
de -Figueiredo e Silva, no l'ará; Antonio MaI'ia de Souza 
Sarmento e José da Silva CabraL no Espirito-Santo ; Antonio 
Pires do Couto e Francisco Ferreira da Veiga, no ltio de 
Janeiro; ao subdito do reino de Ilanover Wilhelm Carll\Ien
ge e a Fernando G, Dolbert, subdito hamburguez, 

" Art, 2,0 Ficlio revogadas as disposicões em contrario, 
« Paco da camara dos deputados, em 1~ de abril de 18M, 

- Francisco José F!trtado, presidente. - Tito H'anco lle 
Almeida, t" secretario, -.José Angelo Marcio da Silva, 2" 
secretario interino, " 

« A assembléa geral resolve: 
« Ar t. 1° o governo fica autorisado fi conceder carta de 

naturalisacão aos subditos portllguezcs Adelino ,10sé da Costa, 
resirlente ila provincia de Santa Cathal'Ína, Antonio C,trvalho 
de Oliveira Guimarães, Antonio Ferreira da Cunha, e Antl
nio Manoell\leunyer Goncalves,residcntes nesta côrle; Anto
nio Jos6 Uaptista, resillente na provincia de S, I'aulo; Anto
nio Pedm dos Heis, residente na provincia do Rio de J neiro, 
Bernardo José da Rocha, I'esidente nesta côrte, Camillo Alves 
do Paço, residente em Vassourilb, da provincia do Rio de 
Janeiro, Domingos José nallti~ta, residente no Alto-nIearim, 
da província do LUaranhiio; Domingos Teixeira teal, resi
df'nte nesta cõrto; EJeutorio dos Santo. Pires, Fr,ulcisco Alves 
Alachado, residentes em Bellevellte, da provincia do Espirito 
Santo; Francisco José ria Cunba. residente nf) AIto·Mearim, 
da provincia do l\Iaranhão; Francisco d03 Santos Pereira, 
re"idente nesta côrte; Frederico da .Motta, residente no Go
roatá, da provincia do l\laranhão ; GuilbeJ'lllO Augusto I'ereira 
da Silva, residente nesta CÔl'tO ; Ignacio I'm'eira G uimat'ã.es, 
João UarlJosa de Lima, residentes na provincia do Espi1'Íto 
Santo; Jofío Lopes da Silva [,ima, residente na provincia de 
S, I)aulo; João Afarccllino Vieira, João Nunes da Fmn ~a, 
residentes na provincia das Alagôas; Joaquim l<cmandes 
Uraga, residente na provincia do Hio de Janeiro, Joaquim 
Caetano Pinto, residente na provincia do Uio Grande do Sul, 
Joa1luim Goncalve.o Uastos nlonteiro, residente na mesma pl'O
vincm; Joaquim Pedro da Silva Freire, residente na provín
cia de S, Paulo; José Del/jado Iligueil'a rle Carvalho, resi
dente na província do Espinto Santo; José Dias de Carvalho, 
machinista da aJ'l1J,wa imperial; padre José Dias l',>reira, 
residente na provincia do Itio de Janeil'O, José de Souza 
Jlrazão, residente na provincia de S, l'lIulo ; Luiz Antonio de 
nlacedo, residente na proviucia do Ilio Gran,le do Hul; 1\la
noel Albino de narros, residente nesta côrte, Manoel J)omin
gues da Silva, sargento do COqlO polícial do .Maranhão ; llla
noel Francisco l?el'feira Ramos, I'Csidente na província do Hio 
de Janeil'o; Alanoel Soares de }'inbo, residente na mesma 
~rovincia j Sebastião José Barbosa, residente na provincia rio 

Espirito Santo; aos subditos frilncczes João J orgo Iluret, 
residente na provinci;t de 1\Ia to-Grosso, e José Adriano ~Iar
I'iy, I'esidcn,tll na ~I'ovincia de Atinas (Teraes j aos subdit?s 
allemães, Carlos Stellber. pl'ofessor de allemão no gynJnaslo 
de I'crnamhuco e Frederico José nlnver, re!;idcnte lia, provin
cia de 1\linas-(Teraes; aos slIhdito\ italianos padre Francisco 
Sabino Philx, padre Prospero Anfouio Yoria, residentes na 
pl'ovincia de l\hnas-Gcraes, e José .Jacques Savelli, residente 
nestn côrte; ao subdito :n~le~ João Miguel SI,enser, residente 
em l)orto-Alegre, da Pl'ovmcia do Rio Grande do Sul; c ao 
slIbdito prussiano Rodolpho IIelldque Alscher, residente na 
provincia do Rio Grande do Sul. 

« Ar!. 2.° Ficfío revogadas as disposicões em contrario, 
'c Paço da camara dos deputados em 13 de abril de 186L 

- Francisco José Furtado, presidente. - Tito Franco de Al
meida, 1° secretario, -José Angelo ,Varcio!la Silva, 2° se
cretario intel'ino, )J 

« A assemhléa gel'al resolve: 
Cf Ál't. unico, As filhas do capitão-mór José Pereira I.'iI

gueiras têm direito á Ilensão que lhes foi concedi(la pelo 
decreto de 12 de agosto de 18!l3, desde o dia do falleci
mento de sna mãi D, AI,tria de Castro ]<'ilgueiras: revogadas 
as disposicões em contl'ario. 

« Paco ja camara dos deputados, em 13 Ile abril de 18M, 
-lil'alicisco Josê liurlarlo, presidente,- Tito Franco de AI· 
meida, 1" secretarío,-José Angelo Marcio da Silva, 2° se-
cl'Ctm'io interino, » 

Cf A assembléa geral resolve: 
" Art, 1. () O governo fica autorisado a mandar abonar fi 

yiuva do tenente-general J,azaro Josó Gonçalves o meio soltlG 
que lhe compete, sem prejuizo da pensão que já percebe dos 
cofres pnblicoll, . 

" Art. 2.° Ficão I'evogadas as disposicões em contrario, 
cc Paço da camal'a dos deputados, em'lil do abril de 1861. 

-Francisco José Furtado, presidente,- Tito Franco de Al
meida, to secretario, - José .l\.lIg610 Marcio da Silva, 2° se
cretario interino, )J 

Forão todas a imprimir. . 
Lida e posta em dhiClIssão a redacç1ío áas emendas feitas 

pelo senado á prollosicãO da camara dos deputados, que fixa 
o prazo dentl'o do qüal devem vigorar os cxames prepara
torios feitos nas faculdades de direito, foi approvada, 

O SR', '20 8ECIIETARlO leu o seguinte parecer: 
PAIIECER DA COMlllSSÃO DE .'AZENOA. 

« O senado dignou-se sujeitar ao exame e parecer da sua 
comrnissão de fazenda o projecto de resoluçãO vindo da ca
mara dos Srs. deputados, com data de 31 de agosto de 18GB, 
pelo qual é o governo autorisado, debaixo de certas bases, 
para dar uma tarifa especial ás ,tlfandetsas da provincia de 
S, Pedro do mo-Grande do Sul. A medula em questão faz 
tambem objecto de uma repl'esentaçã.o da assembléa legis
lativa da1luella provincia, datada em i de janeiro de 181)9, 

« A commissl10 de fazenda comprehende toda a irnpol'tan
cia do assumpto de que se trata, e entende igualmente que 
se não eleve demOl'ar a soluciio, já l1a tanto tempo esperada, 
do poder legislativo a esse respeito, Mas a cOffimissão não 
póde desde já cumprir plenamente o dever que lho impoz o 
senado, formuland6 um parecer motivado sobre o referido 
projccto de resolucãO, por1lue fi dilllculdade intrínseca da. 
Iluesl<io accrescc à falta de illfol'luacões e dados precisos, 
para julgar-se lIa convenioncia e ellica·cia tia medida proposta 
em relacão ao commercio licito da província de S. Pedro do 
Rio-Grailde do Sul e (Ias suas limitro}Jucs, Os dados e escla
recimentos ató llOje fOl'llecidos pelo governo, especialmente 
nos dous ultimos relatorios do ministerio da fazenda, com
Iluanto facão sentir a necessidade tle medidas energic:ts con
tra o escÍlndaloso contr;lban!lo de que é theatro a fronteira 
da primeira das ditas provincias, todavia, não orrel'ecem toda 
a luz de que o legislador cal'ece para assent.'u' e fUlldamell ta r 
o seu juizo em materia Jlor sua natureza grave e meliudrosa, 

" S. Ex. o SI', millistl'o da fnzellda ilssim tambem o reco
nheceu, quando propoz e obteve do senado que o projecto da 
outra camara fosse adiado e eulJ'etanto submettido ao exam e 
da comlllj3~n() de fazcndil, .E com ell'eito, a idéa de U011\ tarifa 
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especial para as aUandegas da provincia Ile S, Pedro do Rio
nrande do Sul, além da IIuestão preliminar de sua constitu
cionalidade, que tem grande peso em muitos espiritos, envolve 
muitas outras questões adnllllistr-ativilS e IH'aticas, {Iue não 
são ainda perreitamente respondidas pelos documentos offi
ciaes do ministerio da fazenda. 

(, A tarifa especial, que se tem em vista, ~eve limitar se 
á importacão e expol'tacão da alfandega da Uruguayana, ou 
estender-sé ÍIs de toda li provincia ? , .,. 

" Seja gel'al ou local, poderá eVitar ou repl'lmlr eOlcaz
mente o contrabando que é feito pelas fronteiras terrestre e 
fluvial do sul do imperio, e cujos focos IU'incipaes, ao que 
parece, existem em territol'Ío estrangeiro? 

« Em todo caso, quaes as bases essenciaes da projectalla 
tarifa, e as providencias de vigorosa policia fiscal que a 
devem aCOmlJallhar, afim de que sua ado1l9,10 produza o ma
ximo elfeito possivel, ravorecendo o commercio licito ~ res
tringindo, senão extinguindo (o que 1\~0 I~ar:ece exequlV\~I), 
o ftagello do contrabando, quo tão nOClfO e a moral publIca 
e ás rendas do estado? 

,( A estas questões se prendem outras de não menor im
portancia, e de cujo conhecimento dellende principalmente a 
soluçãO do problema entregue ao estudo da commissão de 
fazenda. 

( Um projecto de tarifa ou tm'iras especiaes p~ra aquella 
provincia deve ter em vista, ou pOl' base, as tarlras dos es
tados limitrophes, e toda a 'sua legislação concernente ao 
commercio de importação, de reexportll.çãO e tle transito: 
será, porém, de presumir que esta,legislação estrangeira 
permaneça por muito tempo nas condições actuaes, ou antes 
haferá razão para crer que possa ser alterada? 

« O expedlCute das tarifas especiaes llaquella pal'te do 
imperio não póde ser prejudicial ás provincias limitrophes, 
abrindo para eltas novas s.ahidas ás especulações do trafico 
illicito 1 

« Não seria dispensavel esse recurso, ou não será elle mais 
efficaz e menos excepcional, mediante algum accordo entre o 
imperio e os estados Iimitl'Ophes, 110 intuito de acautelarem 
e protegerem reciprocamente o seu commercio lícito? 

( Só o guverno, pelos diversos meios que estão ao seu al
cance póde habilitar o senado para conhecer de assumpto 
t.l0 il~portante e complexo, considerando-o em todas as suas 
relações pf)liticas, economicas e fiscaes: !t- commissão de 
fazenda é, portanto, de parecer que serellUlsltem ao governo, 
pelo illtermedio do ministerio da fazenda, todos os dados e 
esclarecimentos que elle julgue ainda necessarios e possa 
colher sobre a materia do projecto, e nomeadamente as se
guintes inrormacões: 

« 1. a Tudo quanto constar officialmente, e possa. ser 
presente ao senado, ácerca do contrabando de que com razão 
se queixa a assembléa legislativa da provincia de S. Pedro 
do Rio-Grande do Sul. 

« ~.a Tabellas demonstrativas do movimento da impor
tacão e exportação daquella provincia, a partir do exercicio 
de' 1851 a 18ã~. 

« S.a A lei provincial em vigor no mesmo exercicio de 
1851 a 185'2 quanto ao~ direitos de exportaç.io, e as altera
cões que lhe fossem feitas posteriormente. 
, « i,a As tarifas e regulamentos fiscaes da Republica Ar
gentina e do Estado Ol'iental do Urtlguay, em tudo quanto 
tiver relacão com a medida de que tratamos. 

« Paco· do senado, em 13 de abril de 1861,- J. 111. da 
Silva Paranhos,- Visconde de Itaborahy.- Bernarclo de 
Souza Franco. » 

Posto em discussão, roi approvado sem debate. 
RECTlFICA!)AO. 

O 8r Zaclaaria!l .Ie filóC8 (presidente do conselho) :
Sr. llresidente, pedi a palavra para uma rectificação. 

No discurso lIue proreI'Í na se88,10 do 9 do cOlTente, e que 
sabiu hoje, 110 CQ1're~o lIJercantit, apparece ~m. pequeno CITO 
typographICo no tOplCO em que eu me referia ,as p(~lilvras do 
sub-secretario de estado de Sua !llagestade Ih'ltannlca, Lê·,e 
aqm- que o SOVel'll6 de Sua !lagcstade Britannica declara 
ulleitar- eu dizia - que declarára aceitar. 

J<'arei lambem uma declaração. 

As palavras Ilue eu altrihui a l\k tayarll são eíl'ectiva. 
mente de seu discurso cuja integra vem publicada no Times 
de 17 de julho á pagina 7, untl'etanto {Iue o trecho a que soc
COl'l'eu·se o nobre senadar pela \Irovincia de S, Paulo attl'i
buindo-o a 1\11'. tayal'd 11<10 é do 1 iscurso do sub-secretario do 
astado, mas de um arligo do Times do dia 17 que se lê a 
pagina 8 do mesmo jornal, IHJuivoco de, que o nobre senador 
se convenceu apenas proferIU o seu dl5cm'so, porque mos
trei -lhe (Iue o trecho que elle citàra era de um artigo do 
jornal, ao passo Ilue cu citava as pahrvl'lls do discurso do 
sub-secretario de estado, cuja integra, repito, vem em outra 
parte do Times. 

Era o que eu tinha a dizer. 
ORJ)K~[ DO DfA. 

DA~COS DE COEDITO MUTUO, 

Coutinuou a 2' discussão do projecto do senado sobre 09 
bancos d!1 credito mutuo. 

O f!ir. IOiOllza e JUdio: - Sr, presidente, a leitura que 
V, Ex. acaba de fazel' do 8p artigo do projl,cto faz suscitar 
a iuéa de que o poder executivo, para modificai' seus regu
lamentos, carece de aulorisacão do poder legislativo; pois 
que este artigo autorid1L ao go'rerno a razm' excepçao no re
gulamento de 19 de dezembro tle 1860 a favor dos estabel&
cimentos flue se pI'etcnde crear ou proteger, Tanto os ta idéa 
occoI'Í"e á primeira vista, flue o iII!lstt'e autor~.? projecto ~l. 
gumas reflexões fez sohre o 3u artigo n!1 occasmo em que dls" 
cu tia o 1". Appliquei toda a altenc,10 de que SOll capaz,e nlio 
pude comprehender bem as razões' por que havia necessidade 
ile autorisar o govel'llo a modificar um dos seus regula
mento!". 

Até 1860 nenhumas prescripcões legi!'latiTas existiãoque 
fixassem as condigões com que'o governo podia appro~ar as 
sociedades anonymils ou aquellas que tomassam esta fonna; 
a lei de 1860, porém, fixou algumas regras, principalmente 
para a organisação dos bancos; e o govenlO, autorisado pell> 
constituicão a dar regulamentos para a boa execussito das 
leis, txpédiu o regulamento do dezembro de 1860, regula
mento que em virtude da lei de agosto de 1860, contém di
versas disposições que não são simplesmente l'egul:lmentares, 
como aqllellas que Impoem multas e {Iue d.io ,Iestu'l<' a estas 
multas. Se a lei de 22 de agosto de 1860, n<1o prescreveu 
regras para a organisacilo das sociedades anonymas em 
geral, excepto as bancariás, as de monte do soccorro, monte 
pio, e caixas e.ccoIlomicas,. evidente é {Iue fic~ subsistindo a 
legu'laciio antenor a re'pmto das outl'as SOCiedades, e que 
então (endo o governo toda a libp.rdade do acção para 11 ap
prova cão des~as socíedades, estav'l no seu direito firmando 
regras pelas quaes se devesse dirigir quando tratasse de 
approvar essas associa(,ões. Nenhuma. necessidade ha, por
tanto, de ser o governo' autorisado para rerormar o regula· 
mento de 19 de dezembro, na parte I'elativa ás sociedades, 
cujas nOl'mas não estão tra~adas na lei de 2'2 do agosto do 
1860, l)arece-me, pois, SI'. presidente, pelo menos illutit 
este artigo, 

Se o regulamento de 1860 não traçou regras para a. o~ga· 
nisacão das sociedades nllonymas em geral, e se contlllua o 
at'biírio antes existente, haverá ~or isto maior incentivo á 
niciativa individual para a orgaOlsação de sociedades uteis e 
proveitosas? não será mais conveniente, mais animador á 
essa iniciativa particular flue se cOllheção Oil princiJ!io s ge· 
raes lJue regem o governo na allprOva!)ão das dllferentes 
especlCs, de sociedades? Eu entendo que sim, ~ sou apoiad,o 
pela legislaçãO de d0!1s povos de. certo ~o.s ,m~ls bm~ '!-dml
nistJ'ildos, e onde mais se respOlta a 1IllClaliva e dlgOldado 
individual. 

Todos nós sabemos que na Inglaterra. não por um regula
mento do governo, mas por medidas legislativas, estão esta
belecidas as condições a II"e devem se sujeitar as sociedades 
de responsabilidade limitada, 

Todos aquelles que VI'etendem organisar uma sociedade de 
responsabilidade Itmitada, sllbmettentlo'se ás prescripções 
legislativas, não ficlio sujeitos ao arbitrio do governo, tem 
a certeza de que hão de reunir capitacs, e conseguir o fim 
{Iue têm em vista. 

j 

1 
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l\a 8ubita {\XI~tf, 1t);:i;;l.I~J() Illuito fjl!ral IhllHlo arbitrio ao 
g;lverrH~ I;;,ra aplll'oym' ',o~ dirrm'cnles es~atu~os, O /:,(}yel'llt) é 
ali o JUIz da r,onvellumr,Hl ou dC~CO!l,VelllCIICHt das dlll'crcllles 
di:>I)O~iç(jc" l'el;uhulienl'l!l'es ria soclC(hule, lUas ,o ,governo, 
vendo-se em gl'alidc:l dlfficuldadcs por se tornar JUIZ em ne
gncios de (11Ie muita!!. vezes MIO pôdé ter to(I()~ os dados .JlI'~
cisos para bem av,lhal-os, traçoú !'~lgra8 ;;C!,~lCS, {l 05 Ifi(h
vitluos, conhe(',clHlo com antecedcncm, ri ÓpllllilO do gOverno, 
têm toda a Iibcnlarle para organbarell\ as suas sociedade .• 
e accrteza de (Iue ellas Mo de obter a al'provi'lção do go
vel'llo. ' 

A itl'éa" pois, de c,;tabélecel' re~ras geram, ou delinir os 
estabelecÍl'nelltos flue pretendemos favorecer. não ten\ . nada 
11110 atal(tle a iniciativa individual, li idéa mmtn mais IIbeml 
10 (Iue aquolla quo faz depellll~r simplesmellte do arhitrio do 
um homem, pOI' lúais ilIllsll:a!lo, trabalhador c zeloso qUI) 
seja, fi SOl'te fIe tuclos os mamo 

Abs diz-se: " Ad rogras cstábolec.ídas cm Il1í ou. om regu· 
lamentos miO ovitãO os abusos; apczar da leglslaç;lo .de 
1860, muitas sOclodades lia com pe~"illlo~ estatutos, SO~IO
dados orgalli:ladas de UI modo (lue rHl0 podem cOllsegUl~ o 
fi 111 !Ia ~ml crel1 Qão. " So este argulllento procedesse" SI'. 
liresídellte, inulil seria tI/tio quanto al(lli f;~zemos, as diSpo
sições legi~l:ltivas . ou. rciiulllm.(Jntltr~~ devltio IlesapllHrecel', 
ponluo pl1t1om ser IUfl'lIl.l:íldas; (l po"slvel Ilue dellas s~ abuse. 

Se UUla Oll outl'l1 socfct!;\!lo se tem creado e que 11<10 possa 
satisfazer os Uas do SIHl creac<1(), talvez qlio a culpa seja de 
não screm com [Iletos taes l'e4ula~n~JlLos IIU~ ~leixitniQ ~ m!
nistra da I'ellarlic:lo como umco JUIZ da utIlIllade ou mutl
lidade da assoclacUo; e é impossivel que um homem 'Iue 
tom tanto>! Ilegociús puhlicos a tratar' possa OCCllllJu'-se tam
bem de tl10 grande numero ,de lIegocios. particulanls.. como 
silo a'lnelles que fazem obJccto das (hffm'enle5 soclOIlades. 
Quau{ o os regulmnontos são completos, como alJucllos flUO 
determin<1o as condicfíes com I!ue na Inglaterra 5e podem 
organisar as sociedadô5 do amigos. não corre o peri/-!,o de 
(IUC edta e5pecie de sociedade ven!la a f;ll!tr po,uco tempo 
depois, por serem as despezas IIIllIto sUllenore:! a ,renda do 
citpital; \lias enlt'e nós deixou.-sc 110 governo. plena .ltherda:le, 
sem se lho dar os moios precIsos l!ara usar COllvelllClltemonte 
do arbitrio. 

O nobre senador pelo Pará sahe muito bem que nenhuma 
sociedade de amigos se recon!H:ce em Inglaterra. se~n que os 
scus estatutos sejão aprescr:tados. a uma comrlllssao d~ ho
mens competentes para oxamlllar sUllpleslIlell te se o c,IIII tRI e 
rcnda que lhe corresponde é bastante para OCCOl"l'er aos OIlUS 
de I( ue se vai encarregar a socie~ade. Este exa!llc Ó UIII p~I~CO 
tmhalhoso, deponde de cOIII~e~llnentos esp~cIae.s e o IIlHIIS
tI'O pôdo ser excellento admllll~trador, mUlt~ I!lustrado e 
tl"iLbalhadol' o não tel' os cOllhecmlentos cspeCtaCl!i para bem 
apreciar os estatutos de uma companhia do SOCCOITOS m~
tuos, e, /linda quo os tcnha, falta-lhe o temp,o pa,:a os ~l(lph
car'. Eis a razfio pOI' que, apezm' de toda!l li! ~c1hgen?Hl dos 
ministros podem ser alJ(lrovados estatutos mUIto t1!JtCIt~O::lOS 
das companhias de que tratei, e a sa!lç.eã~ ~o governo mduz 
a erro muitos individuos que não coutnllUII'1l10 com suas pe
(IlIonas quotas para sociedados de bClleficcllcla , se 1l~0 ~on 
fiassem no examo e no juizo, I(ue se suppõc conSClCllCIOSO 
do governo, 

Não são portanto as regras estabelecidas no reguln mento 
de 19 de d~zembro d~ 1860 quo tom ,lado logar a approvação 
de estatutos menos convenientes j Ó tal voz a falta de regl'as e 
de meios, de !LUxiliarcs ao governo para bem desempenhar o 
arbttrio que se I!Ul concede., . 

Nós estamos alllda cm artIgo que autOrIsa ~ governo a con
co(ler favores aos bancos mutuo", pOI' consegUIu te posso alllda 
tratar do questões que já forão ventiladas 110 ar!. 10. 

Os favores que o art. 3Q pretende conceder S~10 sómente 
pRra os bancos chamados mutuos ou P?llUl<'l'e~~ Segundo nos 
disse hontem o ilIustrado auto!' 110 proJecto, nao. Ao menos 
comprehcndi que e!le (le;;ej:lVa fazer a todas as sociedades, a 
todas a,; instituições que tive5~CIll por Um melhorar a Cl~l,sse 
mono,; afortunada ,Ia 80ciCllacle, os mcsmos favores que .Ia a 
Ic..,íslacilo acLual concede aos lHontes de S()eCOITO ou montrs 
ti; piC!htlc, (IS caixas eeonolllieas e ús sociedades de SOCCOl'
,';)~ 1IlllLuos Ora. SI: e;4la Ú a inll!'l~:l\l 110 ll()hn! sell:1!lu!', IJa-

!l, 

rece f(lm 11 letra do seu projl'í',I.o li muito lllai" l'c,tricta, e\, 
prime ni()UOS do que ellc deseja, o então mai;; um argllllillnto 
lIml.1O Ilata (I\~e se defina um IHJl~CO molhol' 1\ ospecie ou es
I,eeles de socle!lmlcs que se deseJiio proteger. 

Ni1.Ó teado, Sr. presidOIll!I, de~ejo, Ilem intençllo de pro
cra~tlllar a discussão, nC/1l do IrÓI' o menor embarar:o ti pas
;;a~elll do project!l, lllas prctcndcmlo simplesmente flue se 
conheça bem il'llllllo <1110 vamos votar .. quaes os be!l('lficio~ 
que pretcnc!elllos faZer a eerla c determmada c1as!!e de brasi. 
!ciros, limito-me ao que tenho dito, o pedil'ci sómente ao 
nobre senador que rettl'e este :J~ artigo, e dellna melhor na 
3' diseussão todas as espccies de SOCiedades IIU!! olle descJa 
fav Jrecer. 

O /i.\I', SOUzá I··.·an~o:-'- O nl>bro senador (ullo lli\) dó 
Janeiro apre:lelltou cOlitrn: o proj(~c!o,e seu ,U 1. 3° àinda duaf4 
razõea, 1" a da desnecessldadú do !tI t. :l" ponlue o governu 
está autorisarlo (Iara reformar O regulamento \l. 2,711, e n110 
lhe é precisa autol'isac,lo para não npplicar alguma das sua,; 
t1isposicões iÍa societlaJes cooperativas. A 2,' razão ó da nec()~
sidade de melhor definir quaeíl !lS soeiedarlos a qOe sé COn
cedem OS favore3 pat'a quo não se extelld,lo a muitas, IIÍle 
o mio mm·ecilo. 

Ambas estas qllestu~s yl foriio até COrto Jl?nto flisculicJas, 
c c?ll1eçanllo pela 2" dI~/ .flue a letra, e eSlun~() dó artigo !lu 
pl'I)]ecto excluem a po,;sIhIlulaíle dit exlcnSilo dos favores 11 
outras, que não fi>! designadas, (lof(lue diz o [ll'ojecto: « O "'0-
vemo na approvação dos estatutos dos bancos de cl'!Jltlln 
llllltuo, ou populares, etc. " \}o que se segue que os favores 
não são extensivos ás sociedarles, meillllO do gcnéro coope
rativo, que tellhão outro fim, além tIo dQ recolher as econo
mias dos associados, o empl'estal'-lhcs dinheiro. As asso
ciações para venda dos pl'oductos da illclustria dos a5sociado~. 
e para fOl'llecer-lhes a preQo commodo os generos do seu 
consumo não estão na letm do projccto. 

Podia reti'ringir-se mais a medida, declar,lndo !lue os banco" 
silo da eS(locie dos que tem-se estabelecido na AUemanha 
sob fi direcção do Sr. Schuhe Delitzsch jmas não e conve
niente obrigar á imilaça:o servil daquelles cstabele'cimelltos, 
quando na Fm~ç.a, e na lLnlia va:~ tendo alg~ma lllodilicuQão, 
e as llodóm eXigir entre nôs as clrcuniiitanCHlS do imperio. 

O nobro senador tem a(~uma raz;[o quanto a ta duvid;t !fue 
poz: mesmo sem a autollsaç;lo deste art. 30, cu sou dos (fUO 
pensilo, que o governo pôdc, em vi l"luclo da disposic;10 do 
art. 27 do decreto n. 2,711, julgar estes novos bancô:l dis
pensados de muitas das disposiçõos do mesmo decreto. 
ll~ porem, quem ontenda que o ar·l. 27 não deixa arbitrio ao 
governo, o qual deve sl~jcilar-se a regras de applicação ; n 
como os novos o3tabeleclmentos tem o nOme de bancos llóde 
haver duvidas. 

Além disto ha tambem opiniOe8, que os decretos que contêm 
disposições legislativas para que o governo é aUlomado, uma 

. vez pro~}ulgados, Cossa a fiutorisação, e o governo não 0;1, 
pôde lllaIS alterar. 

O SR. SOUZA E Mgl.r.o :- Cessa quando teU} caducado 11 
autorisação concedida em lei. 

O Sn_ SOUZA. FIH.NCO:- Pôde haver duvida, e jlóde mesllIO 
!{ualquer <.lisposiçãO legislativa faze-Ia caducar, c neste caso 
não havena toda a segurança para os novo,s bancos, 

O decreto n. 2,711 Ó dos que contêm disposicoes le<>islati
vas, entre ollas a que obriga o acciOnista origirlllrio alll'eon
cher o valol' da acção. 

O Sn. SOUZA E ~IEJ.LO ;- Nisto o governo copiou o cot!iotü 
comml.'l'cial, segundo o qual, quem toma uma aCI:âo re~l)(lIldl' 
[leio capital todo. ... 

O SIl. 1),,\.1I1!'íOOi\: Apoiado, 

, O Sn, Souz,~ FIU:'ICO;- Nilo eOllheço e,sse UI'ti;r> do co 
(ligo conllncl'clal, bem que tenha delle solrnvcl COnll(iellllélll(J 
i~to é, nrro cOI~heço disjlosi!;;110, q!.'e mautenha a úhri;;1Iº,10: 
alllda tran::lfenda ~l acçao. O art; '," do regulamclIll) !l, :!.711 
,;e Be estende a Olm};llr os S\lh,;eI:rptllres de ac!!ões a "csi'!I!lir!er 
pelas entradas, alllda (lue tle;;Ht,lo antes ;la I d cn' rada, 0(1 

"ue as, tl'aui\linl0. contêm di~posí::;i,l lt\):,."lativiI, pO/'ljlW t) 

,lft. 2.''i!) do (;0111;.'1, IJIl f) 2!JS 11311 IH'IH"fl.'lll:1 Ll'all~fI'I'UI(I,. 
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da8 ohri~aç,les com a ,los ,lireitos, ~alvo obrigação eS[lecial, osses abus,os, a e,sa falta do execução; e disso o nobre se. 
contrahida 1I0S e~tatutos ou na CScl'I[ltura de assodac.l0. nador: " .Sc por falta de execução censurassemos as leis 

Assim, pois, foi o desejo do maior seguran!ja em favor des- todas devl<lo ser cellsur~das.", ou cousa que o valha; crei~ 
tes bancos, para que n110 se julguem compreuendidos em to-' que o seu argumento fOi mais ou menos este. Senbores ale' 
das as dis[Josi(:ões do decreto n. 2,711, (iue me deciJiu a sempre tem a infelicidade de ser violada por a(juell~s u~ 
propor o arl. ~o. têm interes:le em faze-lo, ou gue por qual(juer cil'cumstan~ia 

~e o nobre senador mo assegura que é opini.l0 g-eral que o são leva(Ios a isso, mas a pumç110 os contem. 
governo se julga Ilutorisado para modificar nesta parto o A violaç<1O da lei pelo proprio executor na maior parte dos 
regulamento. se me assegura que elle 1I0bre senador n:l0 está casos é a de quo eu trato, e que revela (Iue essa lei não 
ads tricto a su:;tentar idéa cou traria , não duvidarei retirar o i serve; e cumpre ser ~eformada. . 
alI. 3°. '. lHas, senhores, !1ao devo estCllller e~ta discussão, porque 

O nobre senador encontrou em uma !las mmlws proposlcões tod1l a nossa questao se reduz ao scgulllte : o nobre senador 
um motivo p,ua a tllxar de menos [iheral do que a delle pro- (Iiz que o artigo é inutil, porque o govel"llo póde modificar 
prio, e é que eu entendo que em materia de bancos, por essas legras; eu confio no governo adual e tenho esperanca 
exemplo, fixando-se certas regras geraes, seria fixai' moldes de quo os que se sigão mereçilo confiança do quo hão de fa
pam todos os estab~lecimentos q~e 50 quer crear e que vorec~r o credi.to, tanto quanto é. co.mpativel com as circum_ 
podem de[lenrler mUIto do ap,erfClçoamento que vão tendo s~ancJa1i rio palz. Portanto, sem 1Il~lstlr na aprovação do ar
estas instituiç.ões. E então diz .0 nobre senador ~ue estas tlgO, apenas declaro quo não o_retn'o, para ({ue pos~ão votar 
n'oras são mais conye.mentes e hberaes, porque os IIItere~sa- por ello os que entendem quo nao faz lIla[ mais este Incontiv() 
do~ sabem com (IUO pódem contar e n<1o estilo dependentes da ao governo para razer esses favores, e, contra, aquelles no
vontade rle um só hommn. ~sto. ho~em ou @.te ministro, hres senadores que entenderem que taes fa~ores 11110 se deven) 
porém, não tem vonta(le arhItrarla ; pode elle fazer mal, Illas conceder. Se o nobre senador vota no santulo de que o artigo 
o seu dever é de estar ao par rios conhecimcntos da materia, niIo é necessario para quo o governo IIos8a conceder os fa .. 
itO par dos melhoramentos para adoptar 1u{uelles que a ~ra· vores, seu mesmo voto me servirá. O artigo é diSjlensavel 
tiC,l for mostrando convenientes. porém passando assegura melhor a sorte do, novos estabe[e.~ 

E quando o nobre senador l[izialtambcm que algulls erros, cimentos. 
quo têm havido na. appro.vação de certos .estatutos, 1H10 rle- Procellendo-se á.vota9ão, foi. apptova~lo o artigo to. 
IlcnJem tanto do mUlIsleno que, tendo mUIto que fazer, niio Passando-se a discutir o artIgo 20 , fOi esto approvado sem 
os póde ler, llIas ,Ia falta de auxiliares sufficientes, poderia (Illhate. 
até certo ponto fazer uma defesa, [lOr(lue até certo ponto Entrou em discnssã.o o artigo 3°, que foi approvado,llem 
não podemos exigir dos Srs. ministros conhecimentos a res- como o artigo ~o, sem debate; passando o projccto para a 
peito do tudo; e principalmente não Jlodemos exigir delles 3" discussão. 
trabalhos superiores ás forças .de um homem.. I.RI PROVINCIAL DE S. PAULO. 

I\las, senhores, para que servem então as secret,mas ('e Entron em ta discussão O projecto do senado annullando a 
estado? para quo ha consultores hoje? para (IUC tantos em hli de H de março de 1~:17 da assemb[éa legislativa da 
JlI'egados incumbidos de informar sobre o dirClto? C0ll10 eu provincia de S. l'aulo: não passou para 2a discussão. 
á disso anteri9rmellte, as secretarias do estado hoje têm 
tndo, menos quem escreva, poJ"(luO o to ollicia[ dá pareceres; CONTRATO FEITO CO~I o VISCO~DE DE BARBACENA. PARA LAVRAR 
o chefo de 8eeção dei pareceres; o tlirector geral os dá; o MINAS DE CARVÃO DE PEDRA. 
consultor tambem só tem esta obrigação; todos d<1o ]Ia 1"0- Tevo lo<>ar a ta discussão, passou para 'j!a e desta para a 
ceres; pois nenhum destes pó(l~ assign.~[at· os vicios dos es- 3", sem debate, a proposicãO da camara dos doputados quo 
ta tutos 'I N,10 devem ter elles mstrucçao bastante para co- approva o contrato eelehrado com o viscondo de Barbacena 
nhecer, SClliio a runllo, porque é materia complicada, ao para lavrar mina8 de carvão de pedra. 
menos as regra .. principaes por que se regul1io as sociedades, 
entre ellas as do soccorros mutuos, llara distinguirem á pri
meira vista que com '20;\l de entr.lIla e 1,f) de men.,a lida(le 
n<1o se podem estabelecer pensões por molestia, Jlor invalidez 
ou idade e para enterramento dos socios, e sobre tudo isto 
ainda pensões ás familias do socio fallecido, o que constituo 
verdadeiramente monte-pio? 

Se os principaes empregados da secretaria de estado, os 
ch ' de seccão, não tem estes conhecimentos, fraco ó o 
oncrus Ijue êlles podem prestar fi administração e ehtao 

proce e a defc;;a do nobro senador, o osSrs. ministros n,lo 
tem os auxiliares necessarios, para os impedir do approvarem 
sociedades de soccorros mutuos, e até monte-pios sem os 
meios precisos. 

E llil0 admira que os organisadorcs desslls associações as 
tenhcio chamado associações do benoficencia, quando a pro
pria lei de 1860 o o decreto n. 2,711 chamou socicdades de 
bcniticencia as sociedades de soccorros mutuos e as caixas 
economicas, quo s110 de previdencia, o não de beneficencia. 
En!.l'elanto qne no mosmo decruto vem uma divisão, aliás 
mUIto apro[Hia,la, da qual so pÓlIo conhecer bem o que é 80-
tiediHlo de benificencia, o ({UO é sociedade de seccorros 
Illntuos e o que é monte-pio. 

A sociedade de beneficencia soccolTe só a terceiros e não 
ao~ seus socios, salvo quando algum c:lhe em miseria, ]lor
(jllfl eni;10 passará de benificente Il benificiado. 

A ~(Iciedatle do soccorros mutuos tem por fim soccorrer 
SQlllente o~ seus membros e não a terceiros estranhos. 

O monte ,pio garante lIuxílios ús familias depois da morte 
Jo ,l~~ucia,lo ou contribuinte. 

1\1~s eu tmzia esto argumento para mostrar que as taes 
re~:ra.:i fi:-.adas no regulamento, em materia (Iue vai ten([o 
Ild,la 11.1Iloforllla~.ão, não conduzelll ;;cn;io a e~ses eITOS, a 

I1iSTRUCÇÃO. 
Seguiu-so a ta (r.eJssào do projecto do senado creando na 

capital do imperio um conselho do instruccão publica ('3om 
o parecer da commis~ão respectiva). • 

o Sr. Ferreira P ...... a: - Não duvido acompanhar 
a illustre commíssão de instrucc.lo publica, votando contra 
o projecto, a que se refere o seu· parecer; mas julgo nece:r 
saria uma explicação. . 

Dizendo o parecer-que e.çta instituir,ão universitaria e 
r,entralisadora é imposnvel sem a re(o'rm'a do aeto addieionaL 

Z
ue atlribuiu ás assembléas provindaes a competeneia para 
ef/islar sobre a instrucção 1Jllbliea primaria e secundaria

não poderão taos palavras dar Jogar a entender-se que essa 
atlribuicão pertence hoje exclllsivamente ás assembleas pro
vinciaes? 

O SR. NABUCO:-Não éessoosenlido do parecer. 
O Sn. lo'EnnEIRA PENNA.: - Rem; a nogativa do illustre 

senador já basta para o fim (Iue tenho em vista. O que eu 
desejo é (IUO um parecer aSiOignado por homens tão eminen
tes, e approvado pelo senado, n,io possa em tempo algum ser 
invocado como argumento para sustentar-se ou entender-se 
quo pela disposicão do § 2° do arl. 10 do aeto addicional 
licou o podeI" legislativo geral despojado da altribuição do 
~egisl~r s~br.e a instrucção primaria o secundari~ em ~odo o 
ImperlO. CreIO flue o pensamento da illustre commlssão e-qUi 
emquanto essa atlribuição pertencer cumulativamente ao 
podeI" geral, e ao pl"Ovincial n<1o será possivel estabelecer a 
uniformidade do ensino .... 

O Sr. N,\BUCO: -ApoiaJo. 
O Sn. D. ~h"OEI.' - Esl,i ehru 
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o SR. f<'t:III1EIR'\ PF.Nr<A: Explíc,ulo ;~ssím o I,aroecr, não 
duvido, como já disse, dar lhe o /lIeu voto. 

Poslo a votos o projecto nãopa!\sou pam a ,!a discussiio. 
ABOI,I~:ÃO!lO t:ASTIGO CORPORAl, NAS l'IlA!.!AS DE VOl,UN'f'ARlOS E 

ENGAJADOS !lA MARlNUA. 
Entrou em ta discussâo a proposic.lo da camara dos de

pu~ados, abo!imlo o castigo corpoml nas praças de vol un
tarJOs o engaJdos da marinha. 

O Sr. Pal·anbos: Este projecto contém materia,do 
summa importancia; trata-se de alterar om ponto essencial 
a legislacão penal da armada. 

O semido pOl' mais. de uma vez tem reconhecido a COIlVO
niencia de que assumplos de certa illlportancia, 'lIltes de 
cntrar~m mu discuSSiíO, (Iassem pelo cadmho de uma de sua~ 
comlDlssões ; e eu crCIO que este caso roquer a mesmól pro
videncia. (Apoiados.) O projecto deve ser meditado pela no
bre c~mmissão de. marinha e guerra; peuso, outrosim, que a 
materla desto proJ6.cto é conllexa com a de outro que pende 
a!nda de. aJlPJ'ovaçã~ d.~ camara dos SI·S. deputados e que 
dIZ respeito ao exercito. 

A Ínnovação .que se pretende fazer no systemil de nossa 
disciplina militar é indispensavel que seja consideradi! ao 
mesmo tempo em rehlção ao exercito a á armada; eu 
pois, vou requerer que o,p["()jecto seja remeUido á, lIobr~ 
eommissão de marinha e guerra, para que ella interponha 
opportunamellte o seu parecer 60b"e e116, consideraudo-o 
conjunctamente com. o outro projecto (Iue vier da camara 
dos Srs, delmtados. Creio IluO posso relligir o meu reque
rimento nestes termos. ( O . orado r 'Jn1Mda. ú mesa um reque
ri1nento.) 

O SR. I'RESII)ENTE (depois. de lt1r Q requer-imcnloj: - A 2" 
parte não posso admittir, ~orq.ue V. Ex. sabe !fue Jlelo regi
mento não ha adiamentos JIIde!inid08. v.. Ex. quer altera-lo? 

O SR. PAR.\NIIOS:- Eu redigi o recluerimento nos termos 
que annuncioi a V. Ex., e porque outro analogo já foi., 
admiUido pela mesa do senado, não ba muito tempo, tor
nando a decisão de um projecto relativo ao banco do Brasil 
dependente de certa medida, que tinha sido iniciada 
na camara dos 81'S. deputados: enti'io entendeu-se que 
estes requerimentos erão admissíveis. Mas, não duvido mo
dificar o requerimento <Iue mandei á mesa, no sentido só
mente de ser o projeclo l'emeltido li nobre com missão de 
marinha e guerra, pOl'que confio no cI'Ílerio dessa iIIustrada 
commissão, espero que alia dará o seu pal'ecer 0Pllol"trma
mente, de modo a e8cIarecer o sell,ulo·. sobra. ma teria. tão 
ponderosa.. 

Foi á mesa o seguinte., .. 
RBQUERIMENTO. 

" Requeiro IJue o projecto seja remettido á·commi~s;lo de 
marinha e guerra, para (IUe interponha o seu parecer. 8. n. 
- Silva ParanhOS.)i . 

Lido, apoiado, e posto a votos, foi appfovado. 
REClIMENTO INTERNO DO SENADO. 

Entrou em t"discussào o parecer da mesa n. 18 ácerca da 
indicação dQ Sr, Pal'anhos relativa ao regimento interno do 
senado. 
~ ~r. PaarBBbos I - Eu entregaria á sua propria sorte 

a mdicacão que tomei a liberdade de olferecer ao senado 
~u,:iria si1enciosmnente a deílisão do senado 80bl'e esta pobr~ 
IDdl.C~ÇãO, se n~o fosse~n os reparos <Iue tem suscitado a ex 
poslcao 4e motIvos da Illustre commissilo da mesa ou antes 
do jlobre presidente do senado, e sobretudo se n'ão fosse a 
signi6caçã~ (I~e 8.:. Ex. o 8r. presidente do senado 4"er dar 
á m~sma. mdrcaçao, arvorando-a em Ijuestào de gabinete, 
cOllslderando-a como um voto de ceRsura como materia de 
summa impol tancia, sobre a Ilual o s~lIado deve meditar 
uma, duas e tres vezes antes !Ie proferir o seu veredicto. 

O senado acaba de ouvir a leitura da eX(losiCão de moti
vos 11ue precede .0. paJ"l~.cer d~ mesa, (~onresso .ao· senado que, 
llo~to o meu eSlllrl.to.llao seja do~ 1I\aIS doentIOS, e portanto 
,;uJelto a sonhos Sllltslros, todavra, IIUilllllo Vl'jll ('111 um do
~umellto destes, em parecei lavrado pel,l conHuis5,lo da m!l"d 

cio 8cllallo,do que tJ rdatol' S. Ex, o SI'. prcslllcnlc do ôermdo, 
dizel'se a um lIIembro desta. casa: ({ 'Para propor o CJue 
prollUZCgtcs, era prccí~o e;;lal' soh a pressão de um sonho si
nistro " ; conr{·sso que 11m sentimento do tristeza se apodera 
de mim e (lua~i me ernlmrga a voz .... W, !IOlêém:, indispen
savel IjrUl e'l faça Ulll esfo!",:o sohre mim mesmo, para não 
deixar sel)l contestll~;10, nilo o que se pode cha.mlr epi
grarnma, o que se pode chamar ironia ferina, mas IIS apre
.Çiações exageradas, :' lIeg. liÇãO do dirt'ito de iniCiativas' 
t ós compete. AllIda quando eu fosse forte na arte utra-
, elica não retribuiria asexllressOes do parecer, que me o 
dii-' '( as, por uuIras do lIlesmo carater e da mesma tem
IleJ·a.. 

O nobre presidente do senado accusa-me de ter proposto 
IImll grave IIInovacão no regilllento detltl\ casa, innovacão tal, 
<Iue nada menos traria ao senado do que o baldão ele versa
til ; diz que desprezo o conhecido e vou em procura do de.~co
nhecido ; finalmente, que, Imra propor o que propuz, era. 
preciso, como já recortlei ao senalfo, estar sob a Ilressão de 
um sonho sinistro. Todlls estas llalavras estão impressas em 
caI'acteres italicos, porllue o nobre presidente teve o cuidado 
de sublinha-Ias. 

Será eom etreito certo 4ue a minha indicacão tenha tão 
Arande alcauee? Será certo que elhL põe em Jlérigo a estabi
lidlule do imptlrio, Jlorque seAurllmeute o descredito do seml
do importa isso? ... O que proponho eu nessa indicação" 
Cousa muito simples; não a rerorma. do regimento, excepto 
em um ponto, pelo que toca a rectificaçÕes de discursos. 

NIlo tive em vista eom a minha indicar.ão inHigir um voto 
de CCIISUl'a no nobre presidente do senádo. Ilesenti-me le 
creio Ilue todo' o senlldo me faz justir.a), resenti-me com tOI a 
a !'azilodll de8i~ualdade com que fui tratado pelo nobre pre
sidente do :mllatlo, Ijuanllo Occorreu o incidente a que me re
feri motivando a indicaeão .• :ste reselltimento eu o manifestei 
com tOlla a conJu!'a, com todo o r.Jspeito devido ao presidente 
desta casaj m:lIlifestei-o á luz do dia, em pleno senado, pe
rante os espectadol'es que fl'equentão as g.tlerias desta casa, 
e fi/fuei plenamenté satisfeito com as explicacões que 8. I';x., 
se dignou de dar-me, e das ([uaos, creio eu,' se arrependeu' 
Ilol'flue a sua exposição de motivos é uma retractação com-

ta dessas palavras bonevolas e delicadas que S. Ex, elltilo 
e por bem dirigir-me. 

A imlica~:ão não tinba, nem, tem em si mesma, o menor' 
resaibo de cenSUl'ai ella teve e tem, por fim, segundo minhit 
intenção, evitar cOllfiictos entre o nobre presidente do senado 
e seus.cullegus, eutre os membros desta casa em geral. Foi 
8. Ex. quem, nfi.Q sei por ,que motivo, deu á minba ilHlicnção 
esse caractcl',elevalldo-a a altura deuma questão deestado ... 
eorJesso que até a minba modestia me prende neste debate, 
por4ue não suppuz olferecer materia tão importante á deci-
são do scnado! . 

. I'roponho na primeira pm'te 4!la minha indir.acão que se 
d·,·clarem dous a rtigos do reO'imento, o art. 28, pélo ([lIal tem, 
quah[uer senallor o direito Ire reclamar a observanci1t do re .. · 
gim~nto, e o 1l1"t. 91, Ilue permilte {Iue se peça a pahlvra pal'a 
~xphcar u!" facto ou para I'eparar qual4uer expreí'sJo (IUO 
IIlvoluntarmmente eS('ilpasse no calor 110 dehaw. Nllo peco. 
que estes (l!·tigos Sl~j 1\0 alterados, peco 'lue se regule súa. 
execucão de maneira que ena não dê logat· a desintelligcncias 
na prática entre os omdores e o nobre Ilresidente do senado. 

O nobre presidente do senado, escrevendo o seu parecei', 
qUilsium mez depois que 1111resentci a millha indicnção, não 
estava nes:>o momento com a calma quo Ibe é babitulll, per
milta S. Ex. que Ih'o diga: tendo cOlIsiderado a minha illdi
cação sob um ponto dIJ vil'ta que ostava inteiramont" fóra 
do meu pensamento, S. Ex.. n;io viu bem o que escrevi, nlio 
uIlreciou aUentamonle a materia da inrlícar,ão, e Itor i3so 
con\:1iderou-a uIDa innovação Ilerig08i~8ima, illaudita c,lItê no 
que el/a tem de rasoavel, em seu Ilurecer.entendeu que nlula 
é preciso explicar, porque tudo e~t;i previsto no regimento. 
Neste intuito S. Ex. referiu-se ao proprio IIrt. 28 e aos arts. 
26 & 27. 

O ar'ligo 26 110 no~so regimento dá a qualquer senador o 
direito <le chamar;i ordem o orador, IluO della se dc~li~iL 
Este artigo, CttJ\Hluanto gCllcrieo {'1Il SUJ. eXpress,lo ,SlijlptíC IHI 

.leb.tte Ulll de6Ho de llJbr0lJ. gl'd ve, um abuóo d" 1I'ltUPCti.\ 



,1,11I11I1'1!1;:\ Iple ,;io /JI'cví,to:; c !>!'Ol!jiJjdo:l IIOô al'ti(;o~ (21 e ':!ií, formula 'lHO o eu!l,o ,!as Ir;"II(;iie~ parlillllentm'es tem CUtl, 
~,;u Ve,:o aos nohres S('lllHlorcs 'I"e me OUVI'1n "ue lellll;lo pa ~aA'rado; em In;';',l!' da~ exp: I~SSÜl'8, I\;lo P()~S() (lar 11 pala, 
eicneia e pcrmill;1o ~Ill) eu seja Ulll pouco dernul'ado 11<1 HiI, ponl~1e (~ rl';:IIll(~lll.o nau I) pcrllllUc () SI'. ~ell;H!OI' ml(1 

llpreeiaç'io do parcecr lia Iileila, !OlHlo algull$ al'ligoil do altentle a~ eJl'(;Il!m;l,aJli~IiIS ::!li qUI) nos achamo;> O rc"i
fIlgim(\lllo quo ~e prendem fi nossa 'luosLio, (UJ): 1ll0IJ.lo U"lO COIl~ellto IltlO Sl,HlC de a palavra -, IlÚS leJl:;'~ 

« Art. 2í E' jll'uhibido allribuÍt' mils intHnções ao, OIIVI;lo, ,dgumas vcze.s - fj;io t!(1U a j,alavra., mIo hei do 
nrador<l;;; Ca.!C1' uso do sarcasmos coulra (Iual<lllc\' sena- mhllllllr ,;emolhilnto (h~Cmj~;líl -, eXl)l'o:l~ÓO~ quo, creio eu 
do!', e tudo (IUanto toca a po~,;0Ilalid'l(le3, o mC3mo 11;10 se I'e formo!) Ú~ lradiçiies parLllnentarcs, romunlando Como. ~ 
,levo nomear' a p05soa ellja opinião se comhate ou ap!lrova; I!obre Iwesidellte !lo senado rem/mlou, alú ao <111110' de 'lif2fj 
!l só é perlllillido degi~IHl-lo por meio indil'octo, sa vo 110 11;10 ellcontraremos cOlIsagl'nrlas: as furmulas dos jll'esiuentc$ 
caso de estar li malerm da flueslil0 el}' emenda escripla, c lias cilmaras lo;d,s~alivas para COll,1 seu:; eollogas ~ão outras 
'IUO por haver mais elllenda!3 for inuispem'avol designa-Ia ou onlilo, com CllCllu, o Ilobr,) (ll'Osldellto ílo ,ou:ulo lom rilzàó 
pelo n.ome do sou autor, Ifuando diz quo, eu estava, o pôdo dizor ainda quo cu estou, 

{( Art. 'llrJ, Nellhulll senador llOdol'á servir-se de Ullla sob a prossão do UIll ~onho ~lIll~tI'O. 
linguagem tlescollletlida, fallando d1\:I tlclibera~,(jos do S, Ex. !lOS diz em sou pareem' (lue o arl. 28 Ó llluilo 0:';
sonado, cujas deCÍ8!leS não podem SOl' objocto de llual!luer l'lieilo, 1I1!0 a sua oxeeuçao aliO púde t1,\I' logal' :\ monor du
I:ellsura da pa.t:!e de um dos seus mombro:>; oJicepto Ilualldo vida, Ma;; S. Ex, acerc~ce!ll;t (I letra dc~se arligo uma elau
nO fim do sou di~cUl'so tenha do fazer alguma moçiio para sula -oppor1umllnontc-,que não def no; o fclizmentoJ,al'a 
'luO tal deliboração seja revogada; o IfIlO fará sem pro em mim, senhtlres, o iIllls11'ado SI', 2° scere 'lrio, que é sem UV!
lermos deeentes, prevenindo t!i5~0 a cam;u\\ quando lJl'inci- d~ alg~mm 11m !Ios mais ve!'ti<Hlos no conhecill!en1o de nOSll'ls 
piar a fallar. JJ Il!sposlçôes rogullenlac8, recnnhocou a necessidade do docla-

O artigo 'Iuo PIl!SO n ler, o art. 26, [Il'OSllppÕO [Ibusos da 1'11\'-50 algmll<L cQUS<t qUUlltu ao art. 28, 
naturo~a dos !),revi,st08 ncstes dous al'ligos e ellt.lo proscreve o 
,oc,,,uinte (IC1!l o): (f O seJlauor, 'lqe for (lor oulro chamado O SIl, FBRllEIHA j)""'iu:-Alloiado, 
iL ordcm, deverá illlmediatamontc sonlar-so, até que o llrosi- O SR. PAIIANIlOS: O nobro presidonte do seuallo não viu 
dellte, dopois de prot/u7.Ído~ os motivos do cOll8unl, decida-se fluO as oxprossóe:;; ,lo scu pareccI',escriplas em caractm'e8 Íla-
pólle ou mio contmual' o sou discurso, " lieo,;, podem tambom 3er Ilppliqulas ao illus1ro Sr. '2" sOCl'e-

O I1l'ti;:o '27 dá recurso ao orador pí1ril. o senado, lario!. .. ()a,'·so-lIa C1\'" que osta infcl'luidade dos sonhos si-
Como di,;~e, o me !)ilreCO incolllc~tavel, iUIl\Í presupl'õe-se nisll'Os se vú propagalHlo 'I mia já clwgou ao iltusti'c SI', 

lia parto d!) orador um Ilesvio gmvo, Ul~a perlurbação da Ul'- '2" sccl'clal'io, é possivel IluC ;;c propaguo 1'01' to.la a mesa, o 
dem de nO';S()i! trabalhos, alguma oí1cll~a ao ,ellado ou a 0,1\;10 ai ':0 ~rll,ll!O 1 
itIgum Utl seus mcmlll'os, I) por isso pcrmiUe-se que o ora- Na ocea:;Í11o do incidente (lHe molivou el'te l!arceor !lll 

!lOI' soja in1errompido, sondo challH\llo á ordom, c c~te é olJl'j- mosa, eu pedi a palavra logo depoi,; ,/no sünlOU-:HJ o nobre 
gado a ~í)ntar-so immodiatamellte, alé 'j\le o 81', prositlolllO senador por 60yaz, 1li1(~ com 1) illtenç,lo de dizOl' uo lienado 
dQ senado doeida 8e p(ulc ou mio cuntinuar o sou discurso. tlue u nobre sellarlor e6llyel'il fjnt d" ordem, m<lS de explicar 

O 1Irt. '2H trata do hypolllOSO divorsa o mais gcucrica. um faclo que 1110 era l'eJ(ltivo, 
íI-") : « !Jwt!ilucr sen,ador tom plono diroi1o Imra insi~tir pela Nilo havendo lima formula l~rCllcripta para csso fim, tClU{O 
observancia do regimento exislenle do sena( o ; o ao presi- visto lJuo o lll~tlitlo da palavra pela. ordem iÍs vezes tem Uma 
donto cumpre sali~falCl' uma semelhante ftliluislC io som dOllogaç,io absoluta, 5~m l'I'plica, eXJ'l'cs:iei-mo silll~lcsmcllle 
demora, e sem admiUir rellcxõ08 ou ddliltC, salvo eliult:liillo por cota fórma - l)o~o a palavra, Se o nobro jl!'csHlonle tio 
,:c duvitla de !:'el' ou ni10 al'plicavel li (!ue,;h\o a disposici1O do benado ~o dignassf3 pCl'guul,II' qual ma a mÍnba intençào, el) 
regimento. " '. re~peítos,llllclllo Ih '<\ leria t!eelaJ'lldo, o c"tMi.,l i!)lciramcllle 

No ca~o ,lo ,art. 26, o senador 'Iue chama oulr,clll â ()I'!IQIlI polas" :;ua~ ~ll'ç~~J:il~Ç~~~l ,~orn~ su.b~'e male.ria 1~),lÍtlJ lIIai.~ 
produz os mollvos de sua GCIISUril, mas mio ha IhscussãO; o, :~llP(),t.lIlle,I."l dl<l~,,,uJctlel me,' ,m~s 0.:101110 p.~c:Htlolltc IlC 

se"ul1,)o arL ~8, re~lillllaIHlo·so a obsol'v<ll1.cia do regilllOlllo, t;0U-:ll,~ peICmVlOll~l,lJl,enl,~ ~ 1)(\ltlV:~{ l~I,O, SO UlolIOU (~C p~r= 
pótln, haver dl3cus:mo, /( cllIqlnlllo se IluvlIla de ser ou mIo b~lIit~~1 I,~C o 'lue y~Cl?tldl,l, ~!U'It1. ZOl o ,0I1allo, (lue uso lHe 
al'phcavl'l Ú tlUCllt;10 n tli"p()siç,10 do frf:imonto, )) tel\~ha, f.l~?~ da IJ'\~~\VI ,) I!~C "e ,li?, .: ') " ,,,;-.. , 

Qual é a rormula sC"llllllo a qual so deve podir a palavra SendO! C~, eu lIao (lu~!O tl,H a OHl, dlbcub"tQ g.lt\Hdo ~f}~-
nu . hypol1tC~e do art, h'2.8, !~al',1 rm:lumur a obscrvilllcia rio env()h~~nollt~) PO:~,IU~, :I)lCZal' ~~ t,U!j,~ ~1_lIallto veJ;I. O&el:IJl~O 
regullen1o't nC,','cr,:;e'h<t )le! Ir a pillavra-po!a onlem'~ l\las no p,lI,~CO~ ,~~t I~esa, ilpez:Il, d~ slg~lfiCtl~,),o 'pIe Ihe,II;IIH,lmlu 
lodo; nós ,:aholHo3, cu o lenho presenciado mais 110 uma vez, o !,t:J:J,~o,pI,esl(lellte,.do 8?1,~~111\, IltO, CIOI,O ,!J~c e~l~ d,e~a}~ 
Ilue ;1 palirY,1'tI pola ordem ter!l sido ,rccu~ada sem ouvir-se a UH I,C!.:,l a l:llJlOl,~~tHel,a,IJl~,e, ~', ~Ex. ~!O deu,' Se~!:lo, ,1~co,ItI,Ul~ 
IIlH~m a pedia o pOl'tjUO a pedm (apowdo): logo, Iluem, I(uo- 1I,~I:, na IlIgla~o~,I:1 o~ J~L:L: lell; 1n.tIS d~~ere~lcI:~ I!'~!,:I, COl~l os 
mudo reclamar a o!J"crvancia do I'Cg-iUlIJlllo, IIcdir a palavra 1 LI:," y?,~lllll, '~S, voz~S" ~v, hlln,~() adym lI-los o tfll1ól-~~;; ~I~l 
pela ordem póde expOl"SOll1l uo olla lho seja IHll'a oSHllples- S~,l ddL~,I .... Sendo a~blln, que mUito ora fIue o nol!l. plO
mOI,lle rceu~a,ja, ~ell\ aUlliellcill 5na, (Alwiarlts"irno), sHI?llte ,do ~cll.'\(IO,,_ II.lH\ SH:'O d~ ,CÓl' o no,~s~ rc?~mellll\' 

1:'01 sempmpratica, creio que islo c:;lá tambem no c~llo ~Ille o ,l\,1ll :,1111 ~ ,1\1.,I~~ ,l,O,II,I!b, 0(; dl~~, (I~e o c, t:l, exoe~~a,n( ? 
(In 1l0~S<I:! tradl~õc,; pal'lamenlarc:! a 'Iue S. Ex, so rererlu; ~,ca,tl,) I~ot.\. ~L íllf'I::~,~C , ,11~um~5 vezos, ~~le.: ,1.10 ~b,'U :1: 
101 semllre prallca lUOlitraremse os pre::'iucntes das dUilS cu- ~ua lecusa [)C1cmploll,l, (.or~oel\llr, quo dl~se~~cUlos ,tI~u 
lIlill'as ln"i,bliv;J'-l mui10 IIefol'ellle3 Il'Im com ~eUl! C()IIiW;t~ mas palavras, I)e!as. (11l<1{'1~ freasse sabond~ (I~al o nosso m-

_ h ~ , , • , h " l' lo c I Ó' IIU'1 a lei a (]IW n08 devemos clllglr ,] 
nao rccus'lll\lo Ihl'5 ')lnhvl"l "em pnmcIJ'o conl'cct'l'om a81n 01\ I:;.' , 
ílll!'JI{~,l.() 'f,cm ~ahe;'on; '''c 'e;'fll elrcilo IllIeri'}o' exercer' 'UI;1 Dccida o sellado como lhe tlppl'ouver: No UI't. '28, pel~ me-
l
, ," , ", ' 110' C()11Vélll fflzer al"unn dcc1arac<lo' o IHu-ll"ldo SI' ')0 

I Irelto Ij,\lO Ih!:s f(~~~e j,cnllillitlo Velo nJgirn~nl0,()1I se c~lavrlo, ;:, ,,' " ,':,.:,!, ' '~ 'I"'" .. ~ .. : , '~ 
,t1helO~ iI;; tbpo,~,,;(j% IJUC!lO momollt~ dcvl,lo !'l'gol' a onlcml ~?eld.\llO.e.llo~te !~;H~,ter:, ~1,1" ~'.: vez reto ~cl~(le~~~ ~In? ,s~ 
Ih; lrHb;tlhl)~, ~lÜ o CU:!U de~la:l ll'illheoe' fos~e sempre ou 1em (l"llo ,I cAe n, ",OLIO, blo é, dr"all!os tod,).I' ,ld,lIlc,~ 
I'M.l com lo/lo,; i"uahlllênle rc~')ci1illlo " l\,~da era precIso ,Ie, I ~ellailo, pelo carril'lel' ilu~ ;\ eslo neguc.1O deu o Ilobro [lI'C;;l 
clarar Iluanlo ao ~lrli"u 2>;' I> ~ellildol"'PIC pedi~;~e a l'illavl'<l dellte, o 1,\O,~St) eollega ~ tiL 2" ~ccl'olm'IO lIem scq,uel' deu seu 
h'lIdo eH! .. isloll'eehu~;l,1' a ~h~crvitlll:ia do regimelllo, "tlmrHl~ V~J:o ~~qllrl:lt,I~~IClIlO, ~a(),,) nos,p,l'0POZ 0. 'Iue e,II0 Jul~a COU\~~ 
ella }ho fO~i'e tlada, ain"" que et'II,1ieiollaln,lCllte, mauifl!,;l.lria 1I1~I~t~,:~ .r.c,"JlCl~O, do ar L, ~'X'" H('I~~ dUV,I!I,I: OI~ u:!{cnl? ;'s . 
• I~H IIll,nllto, e fi l)le~!tlt'l!h\ uu lhe Illlpllrla ::denelO 011 lhe e~"c 1·,lecer de sonho 8tU/,I/1I1 fu"o (l(do.1 luz qu,wlo "tnl_ 
pürlttillin;t uSilr 10 ,eu dircilo, dlJodo filie o rel:fHlhe<:e"s(:, Propuz Lttlllhelll ao ~C!i;lrI!, 'Iue se regulas,;6.l a applr~a~ao 

Ma" o;; 1II'(',cCtlelll.':; 110, III(j;,lr.i" \) eOilirario; ,i" Vl'ze" "li ,It) a 1'1 , :11, tlue IH:mlltlcA-l,dlr a IJa!aVril para (J.\ph(',a~alJ de 
l'dca p.tia\llil, ellleli'!.'lIt!;' ,il; '1Ui; í! lt:;':lllwntu ,ll!\,;,mHle 1\ UIII f'lelo, ou par, rc !rar ;;l\ algum,) c\l're~;,;af) profcntla,11O 
:;,ll ,111 1.1 i , (J cltl (: ll'c\l~,l<la PC'( 11/1 t.1I i,lllklltl', l', P"':I! li('.()/I~:I !'.tlor do deb,tle; pedi que e flcd,tnu~r, 1,lIW t~tf~ tlll'e-ilo jiOdl' 
:OIII,:U 1lí'l'_i:í"lIle rJo cl'I!,t!fl !'i1!',1 dtz,', I", dllftl.l 'llHI ('.iHI ",'1 n,eltldo ('I:' Ollt!'.!;; IJf",I,,'!J'c:,i 'lHe n:l<l ~()IlICIl[í" a'IUl'II:\." 
jl~ LU. HLt~;uJ .c .. \.~·I~~~! J \,:11.":,1 H:)~ í: leltLJfJ,l :f~Hi t;:.}"t 'lUt; t.:lil'J pU'Y!,",ld~ fi!) H~~<n t, llIJ~I!e prtL'ldell tl.' du >i~ila~t;? 



"HJ 110 HHI \JtlI'CCCI' 1 scml,re em pstylo eutravcfco, Ilu1l nlio 
I'red~a !lec ara(~,10 a e,lil ro~Jl()ilo, flun\1I0 Hem UIIl" ItPJIli

ae;ío tnm o al'L. lli ao~ casos IJOI' milll ilH inado~. 
l'nq.(llulo ao ~ellallo. 1IIIlIIHlo o lUell collnga. o lIolIl'C IICn/l

,UI' POI' (joyaz, rectitlr.,tVil um ''1lal'te ~e\l, Hnpl'e~SO el1l UIII 
jj~cul'su (Iue tive a honra de proferir nc~ta casa, mIo teriil 
!IJ nccc5~idatle Ile !lllcIUI'ar ao nlell nobrll collcga <Jlle seu 
.lparte sahim $el!l altcrac<i.o (Ia miuha parte'? Nilo havia /lhi 
um faclo a ser eXl'lkallo iH)r lIlim 'f hiutla hojo vÍlllO:l Iluo o 
lIohl'tl Ill'C"illllllte do I:om;elho, faz\lIHlo .filHa rectificacão, nella, 
,'0 referiu ao noure sNllli/or POI' 8, I'aulo; ora, SilO nohre 
~eu;lflor Jlor S. 1'1\1110 e:,lives5e presento, 11,10 sentiria a IlC
c"s~illade de dar alguma eXI,lica~,io it c~"c re~pejtQ'r COl1l0 é, 
puis, flllll ~e "iz II\lO o artigo não p(Hle ter aplllic<lÇ:ill li éasos 
COIllO c~le 'I Mas I'm protiso apresclltar-me C{/lllO UII\ iUllovu-
1101' IlCl'igo~o, e ellhl0 a logica, a juri,pl'UllelJcia uo nobre lu'e,.. 
sidento do senado, falhou completamcnte, 

Suscil,~,se IIUla Iluest.lo de ordem, c nesta (IU~lão Q ora
dor pód" citai' alglllll faclo flue exija e:l.l'licac.l0 da parle 
de oulrem: pOrtlue a explicaç.lo não será (\1I1.iô IJfll'llJitlilla, 
Iluallllo eu. ontros, debates mais imporl,futes o regimento tole
ra lMS ill\:itlCII~CS, COlllO se \ê do ,11'1. !lI c de suas elllClltlas? 

iSú ha ullla IlrolJ(J"i~;10 IPI() (loss.t iucolTer /lil pedm flue a 
'mias lallf;ou o nohre IlH$illente 110 senado; é a IllIe tmu 1101' 
lim vedar a reclilieanio de discur,os na tribuna. N.lo me lia
rei, porém, 110 tntbaflw de ~Ierellllcr etltç 1101110 tia lIIinhi\ in
Ilic'a~~,10, I'areeou-me tl!le as rl!clifieaeül!s "OI' e,;cl'ipln salis
far.i;io e Ilue temos muitas occasiões"jlal'1l atldi~iollil~ 11"<.11-
Iluer dedilra~:ão flHO 8() tOl'nê ail\tl,~ precisa. 

O SII. SU.VEII1,\ DA MOTTA:- As erratas nillguem lê, 
O Suo PARANllOS: - hlhnittamos, senhores, Ilue lHio fÓ 

esta jlroJloHi~:ãO, mas lamhelll 118 oulm" r(J~;:(,1lI verdadeiras 
innovH~:ües; o unlu'o pl'e,;identl) do senado será o lllai~ com
petente liara alil',H' esta pedra 'f () nobre jlre,;Ílh'lJln 110 ~e
llido é l110 adverso ils iUllova~:õe8, Ilne a>; niio lenha feito 1111' 
merosts c importantes 'I lIastar me-h ia. para ucmonstm lo, 
recorrer aos pnlceucnles da sessil0 doste 1111110, deSfio o pro
jccto de rogulalllelllo da secretaria do senado. Allmim IllIe 
IJIll lima época de progesSO,(IWlntlo as inidal.Ív.ts de r<lforma, 
it? ill!HJVaçÕ~s siio tantas, C~~ll Immildo i!1I1ira0iio, 1111e só, tra
ZIil ullIa llIlVHla(!ll e !I,cla maIOr IHu'Ic 11<10 lillh,l mal:! obJccto 
do 'Ilte ex plit:ill' dous lIrligos do regimcnto, pl'o\'Ocas:m, de
puis tIo IIUilsi UlU me~ tio mellitaÇilo, essc (Jnrecer rcqigitlo 
por S, I~)(, o Sr. pr\)sidcnte d,o senado, 

A nwtel'Íit da illdica~.lo, t,alvez por ;lt'~ muito sinwles, nãQ 
foi nUelllal\\Cntc eon~itleralla )leia m,('~a., .. ~(ljalllos jll~tos, 
\Iclo nohro Ilresillcllte do senado, A' vj,'ta tio seI! IJ1Irccer, 
,\ d:;t,1 do volo em separatlo tln SI', '2" S{,(;l'clarlo, eu I'OtIt)ria 
rl~llucrer ao 8t\llado, IluO a illdicafiilo fosse rl,\VoJvida â me~a, 
1':ll'1t 'Iu.e cHa ;t recoI15illcr:\sse, ou pülo nmnll" (Iam flue () 
SI'. '20 secrelario nvmifc"ta:,se Ilxplid lamriltc () seu pensa
mento a re~peito do ar!. 23, visto 11110 com~OJ'cla eom a no' 
ccs~idalle Ile algumas eX!llicaçõcs. Mas lIãll orarei; decida ° 
sfluallo COIIIO lhe al'pl'ouver lt res/leito ela minha I'l'ollosta: 
lI;io lIemi cu Iluemconc~rm nem de leve para tiraraoscllatlo, 
ou a Ijualfluer de seuil membros, a cOlIsilleraeão social~ 
Ihn ti I cvil/;t ; niio serei cu Iluem procure por ";'üs aetos e 

"ijEiJãOo senado II.t illll,orlilncia Ilue lhe Ilel; :: ;'Iillstitul ç.l0 ( o 
ImJlerio. Quero 'lHe o pt'cstigio 110 scnll':" 8üja nvu\!i,lo, 
Cl'c,.ea Ile dia em dia; e com o (lt'cstigio do senado quero 
laml;em II!I~ no presit!ento desta casa se re~onhcça um col
leg.t cseo IlIelo por nllS, cllmo varào. COIISplCUO e prwlentu, 
pam dirigir 08 noss03 lrabalhos. 

Se !lnplor" o tm' aprosentado cssa iIHlicaü.io, n;'lo Ó pl/r 
mim, ,; pOI"f"e ella motivou um parecer IIÚO mais tarde 
ninguclIl aCl'ellítaníllue sahisse (Ia pOllua do nohre presillente 
do lienado. tunge de 'fite rol' induzil' esta call1ara a um aeto 
11110 IIw ';I'ja fllJ:,airoso, longe Ile (luMcr Iluehrantar sua forea 
IllOI';II, (1'1Crfl p,,'rl contrario qllo se possa dizer do sen.\c1o 
llrasileiro o (Ine um r,;niplnl' disse (Ia CllInara dos lord,,: 
" Si anlifjwillllem .pedes, I'sl vl'tllstissima; "i I!iYJlilalem, 
<Jsl Iw!!(!(al'issiilla; si jurisdirtio/lell1, csl wpacis.sima. » 

() SI" I'l'uíduntc cOIl\í,!,1 o SI'. vice \ltc~idtnte 11 occupar 
,,\ Lil,dcír,( 

IOf 

() SI'. ~lellllfJ.S do~ Santos (t!Íi'C 'Jrcsidell/e) tmlJa a Jlre~ i 
tI(Jndi!. 

O Sn, VI!'CO,"Illl! IJE An,\I!TI~' : - I'e'!o !\ pal'lvra.. 
O SII, TlCI~'PI\ESIllENTE: - Tenl a pal1lvn. o' Sr, viscondo 

de A/metê, 

• 1iI,·, "isCOlldt' de J.blu~té: - SI'. presidente, sinlo 
profundamente ver-me obrig.ulo a deixar /lcla, primeira vez, 
bem que 110 r poucos momentos, a cadeira I li. Ilrlhii,l!mda, (Iue 
0801111110 1101' diversas vezes me tenl confiado.; o, nwtivo, l}(l-
1'6m, filie me impl1e cste dever, parece-me IIUO ha de ~er co 11-
~idenlllo Iwlo senado citmo Ull.la causa just'l tio cu- assim 
Ilfoceder. Tenho, em primeiro logar, ue dar um,ll satisfadio 
ampla ao nohre senador II\le illll'ugnQII o parecer da mesa; 
n,10 hastaíHlo lima simples explieaerto, entendi Ilue, tC/lllo de 
stlr um (louco mai~ ex teUlIO, devia "deixar a e,\llcira da Ilresl
Ilcncia, l'i!1'a coufurlllar-!lle ús rc"ras (to regimento. 

Vejo, por outra parto, II"e da I/emora Ilue llorventura haja 
na di~eu~8110 do paret:tJr da mesa mio llodllrá resultar incoll
velliellta algum Iwm embaraco nos trabalhos di) senado, 
porque posso iuru' ,nar ao smHHlo Iltle na mesa não ba materia 
prepa.racll1, nem de grulllle lIem de pouca importallcia, nos 
$ermos de dar-se para ordem do dia, 

Estou 100\go ele allribuir esta feliz circumstanciil á boa 
direoo10 IltlO se tenha Ilado aos trabalhos fia casa; esta 
Ilireú.l0 foi scinpre a m!'sma,scniio melhor; e certamente de 
todos' os presillentes !fue têm ti,lo 11 honra do diri~ir os tra
balhos do $cnatlo, confe~so Ilue sou cu o mooos uigno (nli/) 
aJloil1llos); entretanto a nenhum delles cederei /I1l boa vO!~, 
talle de corresponder á cOlllhml" do sena!lo, 

() nobre senador, tenninalufo o seu discurso, reCCI'Íll (IU(l 
era obriz;ul.io Ilos presitfcnles tias cam:II'1lS legislativas COI~
eorrer ,para cOltõervar eauglllentar o III'c~ligio das eorpor<l9ões 
a flue I"'esidenl, N.l0 sei o 'IUI) tenho feito neste senlido,llmn 
(I Ilue POS!!ll fil7.I)J'-se, Se clttretanlO não tenho eumpri,lo CBta. 
obrig-acão, Ilue n/iàs rccollhct:O,o semulo o dccÍtlirá; declaro 
poróm; ainda lima vez, Ilue L(mho feito, e cOlltinuarei a fazer 
lodil 11 tliligcnci,t fie 'Iue !'Oll capaz para cOI'I'e5pondcr á con
fiança com IllIe Q 8ell<III0 Il\e tl'fi1 honrallo, 

1'lIssando, em segunllo logar, a dizer algumas palaVl'as 80-
Im~ o parecer lI<l lllesa, peço lice,nça ao nobre scnador p;tra 
observar-lhe filIe me parece IJue ::l. Ex, leu este (I3recer com 
demasialla pl'cvclI,t,;i10. 

Nilo é depois '1110 (ui clllito presidente que dou 11.0 regi
mento 11. intellig~l!cia 'llIe lhe tcnho llpplieado : o nobre SOIla
flor ltillda n.io era membro ue,. ta casa, c já antes do 1860 
!lIl f<laia uuvir a minha fraca voz contra a demasialla demora 
das lliscll~sões, lastimando Ilue SI! Iluizcsso dar maior impor
lancia Íls IJalavrüs do Ilue aos aclos ou medidas flue () Imiz 
rec,lamaya essencialmellte" llilfa poder m;u'char e prosjlel'ar ; 
c declarava-me com rrallll\lllza contra o modQ pratico por Ilue 
çm algll!l,s pontos era entendido c execu\atlo o regimento tio 
senal\o. EUl 1860, eu e outros nobres seuadores quo aqui se 
ach.lo presente:>, (lropuzclllOS ~Igunlas rerormas do flIesmo 
regimenlo, e l\l\l:l. de.sas. I'e(ormas, Sr. presidente, consistiu 
e:!4actaOl,ent\l CU,\ ullla das medidas (Iue o nobre senador !Ire
\entle h,oje rcsl<iurar; refiro-mo ã deliberaçãO do s~nado de 
8 de jllí'I!,\O 110 1860 lI,andan,do accrescent~r o seguinto 
art, 91 A. li N:a unica discuss,io Il\\C deTem ter os rellueri
Il'\OUtOS, a nenhum senador sorá concedida a palilVrtl maií:! do 
~ma ve~, e~copto ao autor, que podcrá fallar dUíls vezos. }) 
Não tcndoainda decorri,lo quah'o an,nos depoisque foi feita esta 
reforma e ~Cllllo eu um dos (Iue a assignárão, não IJodia 
dci"ar fie razer Il,O parece\, e$ta observacão: « Uma innov:t
çno neste caso, scm que a experieucill tenha mostrado in
çonVcllit;mte algum li\) qne existe cOllhecido, e om pratica por 
mllltos aunos, o ~em que se "rove a ulili<lade tio desconhe
cido, sõmente serviria para revelar uma versatilidado i:lcolll-

Ilativel CDlll a sabet!l!.ril\ o circumspecção do scnado, " Basta 
cr-se estas expressões para cOllhecer-se quo eU as não ~e 

referem a pessoas, mas a ados. Isto, (l0i" não Iluer dizer 
que o I,obre sellallor Ó versalil, o monos flue o sej,l o senallo 
ainda !!Iesmo I[ue approve a intlic;H~ão; as expressões liveriio 
11-01' 11m unico lembro r ao senado filie 11.10 s<io ainda decorri
dos 'Iuntro 11111105 delloi:s Ilue pa~sou '0 di~posição que o 
!lobre scnallor, f(u(J ent,io n;io era membro I!esta ca~a, 1'10 



I'lItl agom Ilue ~{\j<l fI:st'WI'ilda, e IllIe restaura la pÓfle cCHlsi ou1ros !!iroILos fh LriIHIIl(t, C\lIlVCI'I~\ porvenLura flue Ilur 
derar:sc aoto do versatilidade. esto motivo fossem elles ccn:cados, ou exlincto8 '! 

Senhores, eu entendo 'tue se píHle c~nsul'llr um,acLo como A ninguem occorJ'tlrá por certo, a não ser durante atyum 
injusto sem que o autor (esse neto se possa considerar oll'ell- sonho sinisl1'o, uma idéa como esta. ' 
dillo entendendo que por esse modo é elle eharnado injusto; Note-se, primeiramente, IIUtlaS llalaVl'éls-sollho siuistro_ 
1'0rtlmto, quando algumas palavras do Imrecer eUflesscm, re.ferem-se ~ idéa . d~ cerçeal' ~Il extinguir outros direitos da 
conter censUl'as como contêm reparos ás t leses da IIldica(;ilo trlbunn e nao o ,h 1'01 to do reettficUI' ex pressões quo jl08s50 
do nohre senador, S, ,Ex., nfio teria fundamento algum j·u- ser pu ,Iicadas com inexactidtlo, flue é il idéa 11l'oJlo~ta (leio 
zoavel para SUPIIÔI' que taes censuras fossem dirigidlls à sua nobre senador. 
pessoa. Qualquer individuo, aliás com sentimentos dejust.ica, Qual é a idéa, senhores, ([ue o llal'ecer da mcsa diz ... 
póde praticar um a~to injusto; o magistrado o mai:> jlltefli- O SR. PAIIAl'iIlOS: -l<:"tá ahi mn paragrallbo diverso, refe. 
gente póde proferir uma sentenca que 11<10 seja conforme o . di' I . d' 
direito, e entretanto, nem este mágistraclo deixará Jlor isso de 1'111 o-se ao ponto ( a mlllla 111 Icaç.l0. 
ser inte1lige~t~ e probo,nem aquelle individuo deverá ser tido' O SR. VISf:Ol'tDE DE ADA,i,:Té; - ... que não podia occorrer a 
na conta de IIlJusto. :alguem sellilo durante algum sonho sinistro? Não é, como se, 

Senhores, é verdade que se diz nO parecer da mesa, que o vê da leitura dessa parte do )larecer, o negal'-se aos membros 
nobre senador. affirmou ser redigido pelo orador que neste do senado o direito de rectiíicar verbalmente uma eX)lressilo, 
momento se dirige ao senado; é verdade que neste parecer se que fosse publicada incxactamente, silo oulros direitos essen
djz quo ~ indicação do nobre senador pela provincia de Mato- ciaes da tribuna. Note-se, om segundo logar, flue o que o, 
Grosso e um voto de censura á lIlesa do senado. pareccr da mesa receia e eOllflemnll, como nm sOllho si lustro 

Eu entendo que se se considerar bem as circumstancins que IIÜO é a tbcse da irHliea~ão, mas ~im os cOI'ollarios que delh~ 
precedêrão e acompanhárão a apresentacito da indieacilo, potleriüo C1Tadamente deduzir-se: logo, só uma provellciio que 
não se poderá tirar uma conclusão diversa: o nobre senador eu niJo sei explicar, porque sempre lenho mantido as"melbo
pela provincia de Mato-Grosso pediu a palavra, em uma das rea relações com o nobre senador, é (Iue o poderia fazer ima
sessões desta casa, depois que um outro Senador t.jnba eX[JIi-giuarque as palanas sonho sinistro er.io appliciulas aS. Ex. 
cado ou rectificado um aparte seu que tinha sido Imhlicudo E' certo, senilol'es, flue o IJareccr da mesa nào admille 
iuexactamento; e 'Iuando o nOQre senador pela Ilrovincia de ante$ repelle, a idéa das innovacõe8 propostlls pelo nobre se~ 
Goyaz fazia esta rectificaCêl0, no meio della, o honrado se- nador Ilor Mato-Grosso, nüo só "na indicatão (Iue se discute 
nador pela provincia de Mà.t.o-Grosso disse: « l'eco a pa- corno em. outm illdicar:ito que S. I~x. ajll'eselltou antOl'ior~ 
lana.» E' sabido, senhores, que quando se Ilede á palavra mente. Sr. presidente; tenho a hOI~e presidir ao sanada 
simplesmente, sem outra. declaracão, o presidente deve en- ha c~rca do tres anHOS, ~ ailjlJa I~;i~julgo habilitado para· 
tender que a palavra é pedida parâ res(lonller ao discurso que pl'0llllr reformas ao re;':lIlIellto mtemo da casa. Não posso, 
se eslá ouvindo; lLssim o' entendi cu, e por isso deelami ao comparar, a minha intelligencia eom a do nobre scoador por· 
nobre senador pela provincia de !Iato-Grosso (Iue não IbeMato-Grosso ... 
podia dar a palavra, porque. o regimento, o nlIo perllÚttia. O O Su. PAIU",1I0S :-E o rllgulamento di} secretaria do sc, 
nobre se~ador pela. provlllcla de l\lato-Grosso accrescentou 'nado? ' 
que, dOI'OIS das eXllhcacO~s (Iue PU lhe d~ra a este res\lcito, . ' . . 
ficára completamente sátisfeitoj mas eudevo fa~er mellcão de O SIl. VISCONI)~ [l~ AOASTE : lUas esta lIltclhg~n?li~ I!UO, 
uma circumstancia fJ.ue, se a minha memoria não mê éin ;bllsta para (Iue S. Ex. teu,lIa com~ que tomado a 11IlcmLlva 
fiel, deve cons.tar do Jornal que publicou a. sessão desse dia ~Ie 11I'?pOr I:cformi.l~ ao regllne:l~o Il!teruo do.senad?, q~.'lnd~ 1 

em que neguei a palavra ao nobre senanor. Quando eu disse a mes~l, não obstan~e a eXflerrenclR e o e:>tudo e"peclal da, 
a S. Ex. que não Ibe podia dar a palavra, me lJal'eeo que Ill1lterra, tcru,so abstido de o fazer, ... 
S. Ex. não ironicamente. porque S. Ex. nos aHirmou que O SR. l'ARAl"uOS :-I'erdõo-lI1c V. Ex. esta ousadia. 
elle não usava nunca de termos ironicos, mas com uma serie
dade que realmente não sei explicar, disse para o presidente 
do senado: c( Agradeço a sua Imparcialidade.,\) , 

O So, PA,o,umos:- Esto incidente é anterior ás explica
ções de V. Ex. 

O So. VISCONDE DE ABAETÉ:- Portanto, se no parecer da 
mesa houvesse algumas expresst:e. (Iue en1 verd.uJe fossem 
irouicas, que em verdade pude~8em ser dil'igidas ao nohre 
senador pela provinci;l de Mato"Gro~sú, cu IJOderia dizer ao 
nobre senador; « Vós me applicastes e exp icastes o que em 
rbetorica é a figura-ironia. ,) 

O SII. VISCONDE DE AlIAETI:;: -1\<10 IJOSilO enx,cl'gar nisto 
sem duvidl1 um' voto de eensul'll á..mes;l, porque lIào sou tiio, 
8U5ecl)tivel como é o.lIobre stmadol' por ~lato-Gl'OsSO ; mas, 
50 S. Ex,. tivesse a honra fle presi<hr ao senado, receberia., 
com satisfacão, apJll<wdiria 118 judic/lcões que lhe fossem· 
'ollerecidas para so reformar o regimento interno? Acredito, 
quo não. 

Apl'ouvea S. J~x. accusar deinnovador. o presidente do, 
senado, pon(l1C [lI'OpOZ, a. rcrorma da secretaria e a do ser
viQo do sulüo, I'()I'UI, tribumhl e galerias. 

O So, PARANnos: Comprehendo a reforma' de disposi-
ções do regimento interno. Mas, Sr. prcsidente, por mais atteucão que so quoim dar 

ao parecer da mesa, eu digo que lIiilguem poderá achar O SR. VIS(;Ol"IlE IIll AnA~;TI~: - l\1as uote o nobre senador 
nelle expressão alguma que se eleva entender dirigitl,l ao pOl' l\lato-Grosso em primeiro logar quo não havia regula
nobre senador pela provincia de .Mato-Grosso. l)elo díscun,o mento. para o servit.:? nem d'l 8e~ret;,u:ial, nom do ~alàa" . nem 
que S. Ex. fel, vejo que as palavras que lhe fizerão maior das tnliunas e gaIOl·m.s.. Não sei se 8, r;x. estara. hablhtndo 
impressão forão-sonho sinistro-; mas, vejamos onde este10 )lar;l poder informar ao senado: tQ

, que este servieo era 
collocadas estas palavras no parecer da mesa e ao que bCln desempenhado antes, da refolwa j 2Q

, que, depói" de 
podem eUas ser applicadas, Ilosto em execue<1o o l'eguhulleuto flue S. Ex. parece não 

Diz o parecer: achar hom,o serviço tem melhomdo ou peiOl'ado,ou se se tell1 
« A terceira tbese é na primeira parte sem IJxplicacão conservado no mesmo ostado, 

razoavel, e na segunda, sem objecto, • Segunda obscrvaçêlo quo recommendo à mClllol'ia do 
« Não tem explicação razoavel a primeira pai to, por, uobre sena410r. A mesa. foi autorísaua competentemente 

quanto, sendo dever do senado zelar o culto das tradlcõcs, pltm fazer a reforma, a llue S. Ex. allude, em 1H61, 
vê-se pelo exame e estudo das aetas, e Annaes, que desdo o se mo não engano; e não apl'esentou a refoxma, nom 
anno do 1826, em que pela primeira vez se ahriu li assembtéa a IIOZ. em execução senHo no fim do anno de J863. 
geral, os membros de ambas as camaras exercôrão,sem COII- Além disto, não poz em (,xccuçllo .. reforma sem tel' COll
testllç,lo, o direito de rectificar verbalmente, no principio da ~ultado por escripto a todos os lllcmbros desta casa, (IUO 
sessão, qualquer erro ou inexactidito com que por ventura estaviio 11I'escntes na CÔl'lc, e sem (IUO tivcs,;e recehido as 
são publicados 0:\ seus discursos. Se no exercieio deste I judiciosas observações de cada um delles, umils IJue foriío 
direito podem commetter-se abusos, a forca ilTcsi"tivcl tia fcitas por escl'ijilo, outra::; C(ue forão feitas verbahnente, 
logica aI'I'astar-nos-hia a cOlllprehender lia" mesma ':CII~ura Nilo Ilóde, pollauto, e~te argumento provar dI;) 1U,;IlIC1EI, 
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'üénhullIa quo o prcshl, 1110 do senado é inllovador; e com 
'ü,;tas p{Jlavl'il~ não quero dizer, 81". pl'esidente, (IUO rejeito 
a idéa !le inllovaçõcs; mas cu (lum'o illnovar.ões intelligen1cs, 
quero innovaçõcs qU!~ a pmtica tenha dmÍlOllstrado que são 
necessarias, ou pelo menos uteis j reprovo as inllovações pre· 
cil,itallas, ou Illal estutladas, ai! inrlovações qne não se legi
timão por meio de razões, de arl;umentos e de factos; quero, 
om summa, inllolacões que melhorem. 

Se o nohre seniulor [Jor ~lato-Gr05so (juizer applicar os 
principios que tenho estabelecido tanto á indicai!ãO que 
se discute como á. outra que está pendente de parecer da 
me.a, e a reslleito do Ilual já a maioria conveiu, e breve
mente será lido, ba (le l'econhec(lI' que S. Ex, fari'l melbor 
se deixa~se primeiramente passar mais duas ou tros sessões 
para observar altentamento o que entre nós se prr..tica nas 
lliscu,;sôes, e, depois disso, propuzosse mIo a reforma rle um 
ououtl'O artigo, mas a reforma. systematica, completa do ro
gimento interno do senado. 

Senhore5, peco licenca para repetir, a reforma quo o nobl'o 
senador por .i\Iâto-GI·osso pretende a respeito do arL 91 do 
regimento, quercndo que one seja applicado Ilas questões tlo 
ordem e de adiamento, é o contrarIO do que vós. senhores, 
ainda não ha _Iuatro annos, resolvestes, ten(lo em vista que 
as nOssas (liscu~5Ões erão, mais_lo que convinba, demom.das, 
em consequencia de se \)crlir a palavra para explicações c 
para outro~ fins declarai os no regimchto nessas questões de 
.ordem e do adiamento, 

Senhores, eu desajaria tor mais algum tempo para poder 
ler o discurso com -luO o nobl'e senador por 1\lato-Gr0880 
combateu hoje o Ilarecer da mesa, por_lue receio não poder 
satisfazer a todas as consideraçõcs, (I"e elle contem, não 
poder refutar cada um dos argumentos que S, Ex. pl'olbziu 
para sustentar as tbeses do sua indicação; das Ijuaes, sinee
ramentl1 o digo, me Plu'ece quo nenhuma póde !ler acceita 
pelo senado. E' verdade que S. Ex. o Sr. '20 secretario dou 
um voto em separad(), dizendo (Iue não concordava infeira
mente com uma das conc!usõe8 do parecer a respeito da P 
these da indicacão donobre senador, S, Ex., oSr. 2° secreta
rio, entende quê deve ser regulado melhor o direito que tem 
um ser.ador de reclamar a observancia do regimento; mas ao 
mesmo tempo S Ex., o Sr. 2° sQcl'etal'io, arcrescenta. com 
blnto que i~to não perturbe a marcha dos trab'llhos. 1<:10 que 
está pois a ditrerenca essencial entre a opinião da maioria 
da mesa neste ponCo e a olliniii.o do Sr. 2° secretario? A 
maioria da mesa peu5a que as tradiccões, as tradiccões intel
ligentcs, a observancia unifllrll1& quê tem tido o régimento a 
este re.;~eito, Silo mai8 que suficientes para regular a mate
ria. O ~r. 2° secretario julga que isto nlio é bastanfe j ma..;; 
lJorventura S. Ex. o I16bre senador por ,Mato-Grosso, além 
do facto que lhe diz I'e~peito, apontou algum outro para 
demlJII trar que da Calta de regras escl'i !'tas tem resultado 
inconvenientes para a discussão, tem resultado contestações 
cntre o presidente do senado e os oradores (Iue pedem a pala
vra? N.lo, ienhorcs; o nobre senador não allegou outro facto 
pam. reclamar que o regimento seja alterado no ~l'l. 91 senito 
o de não lhe ter o presldento do senado CQncedulo a palavra 
cm uma das ultimas sessões, para S. Ex. explicar um racto 
~em todavia dizer que a palavra era pedida para este fim 
Pois bastará este f,lcto, (Iue tenho procurado ~ustificar, para 
que se reforme, para (Iue se altere uma disposição addicional 
ao regimento que Coi a!loptada pelo senado em consequencia 
dos abusos (Iue a doutrina anterior tinha introduzido? Além 
disso, o que pretendem os nobres senadores por !Uato-Grosso 
e pelo AmazOIlils, reduzindo a escl'ipto o que a pratica, o que 
a tradicilo desde 1826 tem esta.belecido e sanccionado ? 

Eu elitclldo, Sr. presidente, e clll1luanto tiver a bonra de 
sentar-me na cadeira (Iue V. Ex. está agora tão (Iignamenle 
occufJando, beide sustentar, que não COnvem retluzit· a escripte 
~Ia phrase dos autores inglezes se chama [ex et ~ 

(tueltido)parliamenti. . 
~aito que as praticas tl'lldicionaes, logo que são COn

signadas Jlor escripto llilS lei:! e regulamentos como que !,er
dom uma. pal'te dallueHe respeito e (IUasi veneração COIII (Iue 
são aelllhida6e ob~crva(laB, Entendo!lueé olTendCl' oculto da:> 
tradições intelli~elllcs li :teto de reduzi las a e8crilllo 

E' talvez llllicamentQ neste I,onto !fue comomelllbro da mesa 
tenho com Iwsar divorgido de S. Ex. o Sr. 2° secrel.ario, 
senador pela provincia do Amazonas. Acho que ha excesso 
110 amor qU1J S. !~x .. tem, pel'lnit1a-me que lhe diga. ás letras 
do alphal?elu (IItlarulatle~. Eu a~tes quero uma r1isllosição 
estabeleCida por uma sene não IIItel'l'ompid<l de actos uui
fOl'mes, ... 

O SR. FEIlREIRA PSNNA:-Do que:t lei oscripta ? 
O SR. VISCONllE DE ASAETÉ :-.... do que 3 cscrípta. 
O SII. FEIIIIEIRA PENNA :-Or3 essa I 

• () SII. VIS!iONIlE IlE ASAETÉ :-Já se sabe que estes princí
pIOS" q~e tenho alJenus enunciado, são ptineillalmente appli~ 
caveis as casas de Ilarlamento. 

O SR. CA:'iIJIDO DORllES :-Então ora melhor não havei' ro
gimento. 

O SR. VISf:ONOt: DE AIlAETI~ :--8enhores, o nobre senádor 
pela provincia de Mato-Grosso. sustentanllo a impugnacão 
que fez ao parecer da mesa, dá a. certos artigos do regllueilto 
a. intelligencia (Il!e lhe parece, intelligencia que nllO lhes tem 
Sido dali a atú agor.l, nem pelos presulentes que têm diri
gido os nossos trabalhos, nem pelos membros desta casa. 

Ora, se i5to é assim, eu poco liceuca (Jara perguntar ao 
nobre senador pela provincia dô Amazónas o que valem as 
letras do al\Jhabeto escI'ipta8 no regimento do senado, se cada 
um dá ás, (isJlosi~ôes do_regimento a intelhgencia que lhe 
!"lroce? 8e uma IlIu;;trac<lo como o nobre senador pela pro
vincÍíJ. de M'lto·Grosso quizer imllllgnar outros artigos que 
estão escl'ilJtos no regimento, o que baveis vós de dizer-lhe? 
E u, que sustento as tradiccões intellígentes, dir-Ibe-hci : 
« Isto se pratica sem a múis pequena alteraciio desde o 
anno d.il 18~6 até ag~ra ?j e .vós, , ftnhol'es) vós' que quereis 
dar tanta Importancm as dispOSições escrlptas, com que ar
gumentos haveis Ile convencer e chamar a vossa opinião a 
membros de~ta casa que argnmentil0 com tanta forca com 
tão irresistivellogica, como o nobre senador pela pro~incia 
de Mato-Grosso ? 

Senhorllll,oarl. 26 do regimento diz o seguinte: Cc O sena
dor que fôr !l0r outro chamadg á ordem deverá immedial'l.
monte se~tar·se até .flue o presidente. decida so póde ou 
não contlJluar o discurso ". Que hciio de hermeneutíca 
nos deu hoje o nobre senador pela !,rovincia de .Mato GrosEo 
reSI)eito dil intelligencia que deve ter este artigo do regimento? 
S. Ex. faz dilf~rença entre questões importantes e ques
tões que Illio são Importantes, e diz: "Se as questõos são 
im~ortantes, é então que cada um de nós tem o direito de 
cbamar á ordem 'I senador que Callar nos casos exprcssos nos 
arts. (M o '2li ... 

O SR. PAflANIlOS: - V. Ex. não me ouviu bem; quer qUIl 
eu explique? 

O SR. VISGO:SDE DE AOAETÉ: -Se o Sr. presidente' der 
licença .... 

O SR. l)nt:SIIlENTE:-Com o consentimento do orador, pódfl 
explicllr. 

O SR. PARANIIOS: - Eu disse que o artigo 26 rpresuppõc] 
uma illfracçil0 grave do regimento, que o direitlt'qao este 
artigo confere não póde ser exercido frequentemente, e sim 
nos casos de desvio grave da parte dos oradores. Não disse 
(Iue só se pôde chamar um orador á ordem estando em dis
cussão milteria importante, mas sim em casos de abuso! 
graves lia natureza dos previstos e prohibidos nos dous arti
gos anteriores. 

O SR. Vl~r.ONI)F: DE ADAErÉ : -O nobre senador disse (lue 
COnrorme o arl. '26 tlo regimento,um orador só pórle fler cha', 
mado á ordem nO caso de infracção grave do regimento, feita 
\lor esse orador, ~ accresc,entou: /( .Estas infracções grave;; 
s.10 as de que trata0 os arllgos anteriores. " 

O Sr. I)ARAl'íROS :-D,l natureza dos previstos nos dous 
artigos anteriores; não disse que o regimento era casui!~tico. 

O SU. VI~CO~IIE DE AOAETt;: - AIelho., " Ora, veja o 110' 

bre ~clJadn[ peh província de 1\lato-GrMso onde no art. 'jW 



está 11 tlisLincc;10 de caso~ gl';m;:; c Ililo graves tIU(\ 8, Ex. 
pretende razer, e o Ilobr\l. sllnadol' ilela (lro\'inciii do Amazo
"as veja tambem o Ii ue são tliSIH>siç,)es C!>crilll.ls, ";'il 1° log;lr 
í) /wbl'e Kenador pela pl'ovincia de l\lato-Gros80 di!: tlue um 
ol'aoor póLle Sei' chamado. á m'dClll em outros casos desta. nêl
tureilêl; maso que significa isto? Quaes,são essc~ casos tia 
naLlII'eza dêlquelles de quo tra~;lO os artigos t1nteriOl'l{s ao 
artigo ':W,. isto Ó, os '1l'ts, I2t e sm, e parece-me (Iue têlm
bem o 23" 

Vamos êl vor o art. 23 (lmulo) : " Fallará selllpre cle pe, 
dirigil'á o discurso ao presidente ou !lO sellado,e nunca {)8 ga
lerias, Em nenbulIl caso fará em seus argulllcutos niellefio tia 
vontado do 1llIllerndor, nem envolvorá. il su<\sagrada peSsoa, " 
Veja V, }:x. que neste al't, 23 e.,tá realmonle.Jllendonado um 
dos cai!QS graves, gravissimos, em que o otatldi' deve ser 
cham.ado ti ordem, o é quando elte quiíter fazer monção, I)(\ra 
cOI'I'obol'ar os seus argumentos, dn vontade do hfillcral or ; 
masobserv,e tamuem S, Ex, tlue ali se inclu~m outrOs 'Iue 
cónsidêro rle muito per}uena imllol'tanéia 011 sem gl'avidll!le, 
lla.ver(\, el1\rot'ãllto, muitas pessoas (1110 11110 Ilellscm assim, e 
digãO que todos os casos do art. 2;) são de SIIOlllla gravillaele, 
pm' isso mesmo que so acllão .. erel' idos no mesmo arligo em 
quo cstá incluido o caso de maior gravid~H[e (l1H I)uo o 01".11101' 
(reve em continellti seI' chamado á ordem, 

Alas, senhores, «uaos sâo os cás'os do ígilal naturc-ra a 
quo o nobre scnado?1it1u,le 'i O noPl'o seiulílOl' deve expli
Cal'-se :' sem isto, tudo é vago e arhitrai'io, 

Diz o aI'l 2i ~ « E' prohibido attribuir mÍls intcllçües ao 
fIIradOJ', razer uso de sarcasmos contm (lualqucl' scnador, e 
tudo quanto toea á personalidades, e mesmo não so eleve no
mear a pessoa c'lIja opiniãO se cúmuate ou allprovü : o só é 
Ilel'Jnit1i(!o tlesiguit-Ia pOI' meio indirecto, salvo 110 caso de 
estar ;1 IUiÚet'Ía da (IUestão em emenda escl'Íptil, o 'Iue, por 
haver I'lIai~ ClllClUhts, for illdispeLlsavel designa-Ia pelõ nomo 
do SéU aulol'. " 

O nobro senador entende que esses casos são elo SUmmil 
gravidalle, e eu entendo 'Iue alguns dellcs quasi (Iue não 
têm gl'avid;ulC algmua, e, pelo menos, não hel.\ito em aflir 
mar que podem ter ou Ileixar de ter, segundo as circumstan 
ciás do momento, porque, o que em uma Occasião darIa lIMe 
e eleve ser lIIotivo para o presidente é lia nl1l\' á ordem a um 
ol'.1!lol', em outril IJccasi.10 púcle tOI'qar-~() absolutamento in-
11i1l'C1'ente. Veja V, Ex, cômo entende o l'CgimenLo, , , 

O SR, PAllANIIOS: - Noto V, ,,;x. que eu não ({uiz raze)' 
disscl'taÇi10 sobre o regimento do senadQ, 

O SR, I'RESlIIENTR: Altcnçi'io I 
O Su. YISCONIlE DE A,HI(TE': SOlJhoi~es, não sei se o 

nobre senador pela proViUCi:l tIo Alato-Urosso quiz ou u[io 
fazer lIum dissel'tacào sohre o regimento do senado, mas 
}lUl'eCC- me íjllO V. Ih, e o senado Mo de reconhecei' íjue 
estou I'espomlen!lo a al·t,;umentos lu'oduzidos pelo nohre 8e
mulor para impugnar o parect)), da mC"il IIUO eu entendi (lue 
tinha o dever imperioso cio vil' sustentar, sujeitando-mo ao 
~aeri[jcio de abulIl!llntll', ]leia primeira 'Vcz, a cadeira da I))'e
Hidencia 'tue, peç? licell~a para repetir, é uma das honras 
que cu mais apreí!1O 

Portanto, sellhol'e8, torno a pOllelcrar ao sellado que estou, 
convencido de I)ue, como no art. 26 11<10 eslá escripla a dis
tincção que o nobro sentulor (Iuiz fazer entre casos de gravi
dado e easo,; sem gravidade, a illtellígeucia flue S, Ex, dá a 
este, artigo c', no meu humilde conceito, inteiramente arbi
traria, 

I~ demais, senhores, eu julgo flue um dos casos graves de 
infmcçào rio regimento ,lá-se lireeisaml'llle quando o oradOl' 
se desvia cio objecto (Iue so tlisculll para outro divCl'SO, 
'1'01105 i'abelll que lia uma certa filiil~ào entro todos os co
nhecifilentn~ humanos; mas, esta filiação m10 é a connexão 
de miltt~rias, a tlue se refCl'e o regimento em alj;uns arligos, 
nom póde autorio\111' um omdill' para, }101' exelllplo, dar-nos 
ullla 1H'e1eeeão df~strollomia, quando se di~cuto a lei de 
fixação tias forças Ic lar, com o rUlldall1Cllto Ile tlllO o otli
cial clH marinha ele e !\abcr astronomia ]Jara raznr os cal
culos de navcga(,~<lo com Jll'e~[.eza e exacti,l:1o, Assim, a mio 
lju,~I'CI' (I orado!' su~lClltaJ' que CSt{1 na ol';lelll Cellll 11 1'!;1l 1I1C 11 , 

tos dC5ta Illlhireza e üiltro-S liemdhantc:l, eu digo que, IIO~lil 
hypothese, (I "aluiu. o (muJo\' se desvia da malcl"la óle que SI! 

está lrala/lllo, e qumulo se enllhcce ílue elltre a lIlaleria íJue 
~e di:;cllte e o discurso '1I1e elle prorere llào pôde haver ~,elHio 
essa Iiliaciio 11 ílue me tenho I'efel'ido, é e",le um dos eaSllíl 

em (IUO, cin 'Virtude da di~(Josiçiin do arL '21) do rogimenlo 
(, pre,;idenle d~ve chamai' o orador, à onleni, e, I)oi' conse~ 
qllencia,o mesmo direilo pó.ilil exercer qllahJuer outro mem
bro do senado, 

Sr. (lrbidenle, nfi<Í po§so alongar mais o meu dii\cul'l'lo; 
terminá-lo-hei I'epetiliílo ao nobre senador por Nato-Grosso 
as pal,avrai! íJ~e [/I'ofcri no princíllio, telld~ por fim ela r uma 
~atJsrac,10 a S, Ex, Quando a mesa I'eíl'glll o parecei" não 
Ilodia (m' (~1Il vi~ta, nel" levo, faier a rhen'Jl' olfensa óu 1\lIu
silo ao nobre senadol' por l\lato-Grosso, 

O Sn, TEln;II\.\ DE SO!JZ~ : -Apoia(lo, 
O SR, VISCONIiE ílE AIlAF:ll~: -Nilo teve 01111'a lntençfló que 

não fosse combfltor a indicaçJo que S. Ex. ontelldeu ,lov(\1' 
IlHIIlllar á lIIesa, uni ou dO\i~ dias depois flue o preslcleate do 
senado lIie ha\'i.t I'ocuslulo a palavra, declarando-lhe lCHlavilL 
não só na mesln'l occa"i,lo em que lhe recu"ou R pnlavm, 
como no di,t ~eguiflte, '1110 S_ l~x. toria logo oppoJ'l.ullithule 
para responder, ~tl qIJizc,;se, ao nobre senadOl' POI' BOlaz, 
O 1)I'esidento do ~ollaclo dis;,;o ao Ilobro senado!' do Malo· 
Grosso: <i Eu llie darei occa8iJo,tl pi'oll1lliallllJute, Imra V,lü:. 
\'eSp\IIlIlel' )f e S, Ex, talVez oe lembre que me Ití5S0: 

({ Uoje mesmo hei-de responde!', O resultado foi li. inell
cac;1o, e o discurso que a (ll'ecedeu,)) 

1\ilo podja haver a lIlellf})' intenç,10 em nenhum (to.; lI1em· 
UI'OS 'IU!) assigllánlo o Ililrecer de ofrendel' ou fazer IlllllSÓC8 
ao Ilobt'!l scuaílol' por B ato-Gl'o:;só ... 

O SII, Tllix.:JnA Ilfl SOUZA: -Apoladó, 
O SR, YlstO~I)" IJE AIIU:TH': - ... n.lo podia harer tal 

intlln~:.10,e tanto a"sim é, que o pdrecer está assignado tallll)elll 
por um dos membros ua II1e'Sa de quem o llobm sonadol' rnlloll 
com a maior com,ideracão, o ~r, 2° st'cI'ctal'io, Se o SI', 'to 
secretario entendesse I)ilo 110 (llll'ecer d/l me::;a, ou 110. exposi
ção de mo li 'Vos , podia haver otfellsa ou ullu5ões ao nobre se
nadol' por Mato-Grosso', eu creio quo S, Ex. teria a8signa~b 
tom outra declaracão o pllrecer da maim'ía da mesa. 

Eu, senhores, ~illlo profundamente, Jlara demonstrar (lue 
[li10 foi minha intellçilo ofl'ender o nobre 8elUldOl', ~ que nas 
palavras do parecer mio ha a llIenorofl'onsaou lLllusão aS_ Ex,. 
ter de nJladrinhar-me com a, assignatum de S. J~x, o Sr, 
2° secret1ll'io, senador pelo Amazonas; porque tinll<l razões 
)Iam acreditm" o para persuadir-me e convcnCjll'-mc de qUíl o 
lIobl'o sonador por Mato-Grosso não (Jodia duvidar da amiza
fie e consideração que llellllll'e lhe tributei, e do l'cspe~to que 
me merecem os seus tatentos, e todos os netos da VIda de 
8. Et,,!tIUer éomo úlDcciollariu_publiéo,íluer como simples 
pal'ticula l'_ 

o 8 ... Fel· ... ~h·a .·(~llIUll-:-SilltO muito que uma 'Iues
l,10 tito siníples, e direi mesmo tão peí!Uena, em COIllIl(lra~;1o 
COIll outras, de que eleve ocCUIJa.r se o senado, dés8e motivo 
ou occa8ião ao seu iIlustre presidento ]lllfiL enxerj;llJ' uma 
censul'a feita á SU1l \,85soa IIOS fundamentos tia indicaçãO 
\10 nobre selladm' pela provincia de Mato-Groí-lso, e II esle 
para julgar-se tembem oll'olldiclo por algumas pal;~vr~ls da 
expOSIção de mo li 'Vos, 'Iue preccd~ o parecer tia mmona da 
mesa, 

Parecia-me que nenhuJH 'dos dous i1l1l~tl'C8 cavalheiros 
tivera lnlellcão de fazer ao outro a menor olfcnsa, c 'VeIHh, 
confil'lllado este IDeu juizo pelas eXI,licaCi)cs que o ~ell;l!I() 
acaba de OUVil', ainda mais sinto que l\ilO fossem dêlflas par
ticularmente, e tle sorte quo preveuissem a IHlressidade do 
!ler o caso trazido a uma diseus~fio publicil e 1;10 solemlle; 
ató porque eu mesmo, (/ue entl'pi \Ia questão, n;1o fie 1HIJtn 
PNJ1Jrio, ma;; cOlllllellido pelo deveI' de dar (J 1l1!l\l~voto por 
escl'Íplo como membro da mesa, leria assim otieap;;do ao des
gosto de 8aber que até c!wlo ponto incorri no !le";l1!l'auo li!) 
nobre senador pela provineia de Blalo-til'osso 1101' Hão ha'l('1' 

(lc~llo logo formulado a~ di"llO~i~õt'8 tlue jul;.ro conveniellte 
ílC(:l'('~l'elllar 1\0 ar!. ;!S do f('gilH('I!l\J, ,;p!-(tlllelo a doulrina lia 



i J 1':ti'1o da :)lI.IIII'llr':I~,II1; (' di: Fllvir ao IllP,·;>O !í'lIipO ;I~ p;i!a 
vr:IS" 1'1,1;1.'; li 11:11':, :1 !I \'1'(1 11 \ I' ao SI'. pn',idl"III: ':'1;1 I í fil';!:' li \'';1'1'11 
pulo que 1.1;11110 11I:lllíf",'[:I.,t'l, 1:;ilJ;':' 1l:1I11l~'lk 1,,1.0, Illa:; tamlwm 
('111 11O:':lilS ('(ll1r('l'ml(:lil~ p1irtj('IlI;\l'c~, IIl~H IlIdo lia !lcee,,~I; 
11,,;ln de suppril' dlYl'r~as lacullas que se 1lÍ}:,lO !lá regilllelll,o, 
IH'I' Il,wi,n ,Ie 1'f'?l'il" e""l'ipl1l5 e ['-If) dar:l;'; Ifue, ?larantindo os 
Ilircil()~ rir. cada um dns IIlomhrós da casa, SI'fll Ill'ejuizo d,a 
n'?,ulal'idadll tio,., "Nli rrahalho~, ,,;'lo deixf'1lI log-:ll' ao urln
Írio ;, :10 \:ill'J'iriio dcquem flUCI' quo haja I!C dirigi-Io~, E' 
IIco,b minha 0llilli,10, é lle,;tc eserupulo Illw I) HI'. prc"jllente 
1l:l!I;: \'(1 ~cil;1o um cxeec;sivo amor e eullo i\> lelra:; do alpha
belo! 

o Kn 1",·:""1-:1'\\ !'E,,"'-' .. _, Y'·.iamll< lI!;ora {) qlll' di' ,i -:> 
parle da. indiellí:;lo ('r:odo): "{)IJI) a,; di':po"j~'ül''' 110, !,' li ':~ 
!lo arl. !II, o li ;lildilillílr,a!<1 qlJe "I' ih,('ra a. I'!'lt\ ari.Í!.:íJ P'H' 
delibera~:llo do ~I'/!ad() de X de jH1I.lu1 du l~;Gn ~:jll ".['pli;<I"(';' 
a qualqul'r !lllC"tiio ile ordem, ou illl'ídcute relativo 't deha 
l 8 unlCi'iol'es,,» 

Ir tan,bClíl ncte:"siniü repetir 11 HI'll do :ll'ligo a Iflín ~;(J 
l'efCI'O 11 illdiciV';10, paril íjue (l IIllP,:t;lo :wja bl\1lI eOllljir\'h('Jj 
di/Ia, Ilit. o art" !II (lendo): "Na 11Il',:llla ~p",i10 sohri\ o nH''' , 
mo objcelo a lliuC:llcm so {lrrn,lii I il':'t f;i1lal'm'li,:de 1111<1;;:,;1'1.('" 
G:cepto o autor, IIIlI~ poderú r,!lliH tlI<li" uni I vez li'l all Ih 

Qllanto á lIlalel'ia ein lliscn;."iio, CO!HcçillTi Jlo!' dizer flue debale. TalliLH\1H jio!lprá !jUirlilllCI' ·1'1'.:wdlll' filHa!' ma!,: UIlI:. 
Imrh;CII-IlHl e,,('u~ado fazer no meu volo 1'111 ,'''parado qllal~u('!' VI'?: t H , para eXl'licar UIíl facLo; 'Z", Jl:lI'U I'epill'<lr al,;lIm:1 
Ilcelaraçiio a r('~iH'i!o Ih c:XP()"i~;11l de llI:l:í,'os qUI) preel,tle expro~ô:io quo, e"cilpalldo nO calul' b !1i~CII:'~1iO, IJO~",1 ter 
o linl'Pt:lll' d,'1 maioria 1!;1 me;;a, l~ C~'I'('eillllli<'lllc "ohrc as cx- li' J' I ] , o ()Ill H o a !;'uelll, I) 

K !'l'''~t1I,'S dI' IJlh~ ~(\ I(ueix/!,II \) lIohre t'cliadol'.:l\!la 1'1'Ov,i,lIei,a de 
I t' I I I (,) ~ft" P,\Il\NlIv"B: - E""lilo dll"I:rí;lIi;Ja~ as jJ:t!,'IVl':15 - '1ft aIOrul'08"U, pUl'quo a ('JIl te 1i:11) jlre~lIll'iI', /'01\\0 p I 1",1>. J v " , 

titiO f(~~:,elll CIlIPI'pi-:adas 1',ll:ll a iJllr!ll,:i~O til' na'onde-Io, elltendi me,"Ilw. sesBrjo_ 
tlHC allllla Illlillldll IIOUVl'sse oTell~a lEIO podia nu "1'1' 1)(11' eHa O Sn, I'ElIlmílL\ ['l"'iNA: - Sim, ~()lIhol' ; em 1'2 !in olllu 
J'('.' JlOIl "" vd, "i"to ,!!lC o' meu vott) rcl'l'l'iu-"c 5l>ml'flte como Ú hro de 13:18, rt'sol,eu o selllHI!J "upl'l'ímir c~la~ (Ia la Ha" por 
.Ie cstylo ;1 ClltldU,:'1O dessa oX[losi~à(), isto I', ao FM'ccl'r pro- unia l'azll0, llucmn parl'(;e ohvia, ift/) I', 11Il!'ljlle ~Il (ll!as ;;uil
prianwlIle dito, ,,,i~tig8elll. IIUilllilo a di~tu~,,;io .Ie 'jlJii1'luer ma,leria <llIn:,;,;n 

80hl'e a mil teria lia '2" fl 3' 1I:!!'lr, da J,:uliêll'9.10 (,~lOIl dI) {Ious ou ma i, dias, ]lodlll ia um !'cnatlof fallar ~oln'o dia dll:H 
acconl0 com a mailll'ia da lllPS'l, ma" \!!l::C~CPli) (llIanlo ,u vezes (,1Il earlaum!le~ ... r" dia~, Isfo, pOrl'lll, lI,tda lem com li 

1", r:I'que, .e':~(,lldn, ~OI::O o, ,I::::r~, S?n,~liol', l:et~(pl'u::l!lI';a Ilucsl;1o de (IUO agora /lO:; occupalllo~. , 
d~ ,!,~to '{,i .:~:o, • :Ille, c nCt.:c";,:I;{o. Ir,>",:I,l,"; :I,,?~,.CUI:,I? ','o ~e.liheral!;lo!ln srllado cm H d •. jUlIllfl !Ie 1ílfiO ~ 
~Il. ?~ :10 1'I,\!Ill: :,lt;HlI?,~nO, P:I ,.1,ln:",~ ;1:.í",...:lI,lII[.~, ? ~;l- ~:~il ao regilllf'lIto o ~('guillte ilfl. !~I .\ (/endv): " i'ía 
clhU",:~,~~1 ]l1!JIU~.",y~t rct,U,I.lll!l,ul,~ Ilo~ !.I:",",'II,o, ~O,~vl~,l(J?" tlIllea lh~CIIS:;:iO Ifue develll ler ns requcl'lmenlo: a 11IllllillJlI 

~l eX~I.~,!:1O ldo 1Ii,'I~~) (I~l~}el~l c,lda 8clI,u]or dI) Ieel,una! senador sel'Ú eOBccl,lic!a a I'idavra Illili~ ,!~ ulJia VPZ, ~\xel'l'''' 
"H~l;;(IViIllC,iI, 110 llll..lll:l le"lII~CtllIJ. , ~ ao aul()J' que plldel'ól fallar dua..; 1'07.(\;, N,lo SIH"~ 1:lllISt.Il'!';u!o 

bnleljl,ü, jl0I'!)!H, ~l :-;1', pre~!"l)utc que ]i;;r:l I",lo ha~tao os como aulor o quo o{l'erecl\r enwllda OH ;!lldita!ilCllto ao rel'IH" 
prcç~ LI',ldH':H\8 'I~~I~ cf)n~l!luclll o que se CIJillllíl li~,:c rill1on[o em dl:3cui'são, As disposil:!lI'3 t!('"to arti"o ~il'l ;'I:';li 
et cOilslle.1ndti)lwrlwmcn,·!, selldo, porta:!lo, dOSIlÜCC8~(l!,~a caveis aos requerim('nlos de atli;i'll"llto, e aosol'llC livel~eJil 
IIH<t1ller regra 1'01' C~~l'IpLIl, (! pa.ra COl'l'OIl'H'lU: a,su;loPlIllilO po!' ohjecto I[ lIall lUCI' (!llr;;Wo tio ordem.')1 1 

obôlll"vl)U quu em ap'lIo llll IH'IIHl'lr;\ parte 1i,1 IlIllicaçao 11l\!ll: I ',.' '_" '",. I .,' .. "" 'r. 

<!.l.um al'~Ulllllllto ou ,raz;!o Ilôl!e allchal' o lIohre sClJadol' fiMi! ,~~Ltl." ]l~I,~,' c1:lro ([u,e" a~cJIl, ,:1,\: I,.I~~ ,Yrz,f!~, I;~:,t :':'1)':1, ;';,1 

]H'OVIl\l:lól d(l ~llll()-(. rOêS!), souão o ea,;o li Ile lia pouco h;JJlpo ' IH e ,\ lII,tlel J.l.' VI.le C,lI"l ""u,dOl ohtcl ,I p,d,l V I ,l 1,"1I~ \dll« 

se d('u cutro clle c outro nohre SCllilllor ]leia provinda de vez IUU'(1 explicar um r;! do , IHl para reparar n.lg'~lIlJa (·\'pn'~-
Uo 'az siio, devendo-se, tot1ilv~a; cntcllller 'pw 1:,10 so e ]li'rm!ltllJ,) 

} .. ','" " ,>,',.",..,~, durante o debate p!'opno (la mal~l'Ia, () IllIe [ll'clendll a;:-(>!',' 
01,1" em "lllu,lo do alI.. 211, tlC\l-SL COIl'(' 1t.~:\ c,III,\ ,CU,l' o nobre senadO!' por JUal()-hros,oo? Que I)::,se d/l'(:n" 

(101' a Iihcl'llade de ,'edillllar ?Ill qua.lllllcr (,('caSlilO, I) de:de o ~ejil mantido ao sCil:1dor fJu,e pedil' il palavra um, ,1011"; 011 

1ll0n1CII[(. ~'Ill que i'!: allre Ilte o 1'111 11Il~ ~,~ fecha n. ,gl'~~;:o_ il m:lis dias doplji~ de volad:t a IImlcria sohre a IIual [ireI' 
obsr:rvancl:t do l'l'l!lIlJeIl[O. quando entenda '1 ue el!e e vlllladll, rllll:J.!lo e qllizer ainda dar exp!:caeiJes .. , ' 
ASSIIll, !tO)' CX~mll)lo, ;lO aCíJlI1 ec(!r IIUC, aherla a ;;css;1o pas- - "l _.' , , ' , ', , •• ', • " ,,; , 

~e-5() atj I~XIH'dl!mfe anlrs de ler-se e apllrov<ir-i'e a act;L po- O S,,: I AliA :\J10" .- nc:,ejO «lU, lhe ,cp m 1.lllllJI2 O !lI! (J.lu 
!lerá I]ualqu('r dc nó:; rel]lHll'(Jr essa leitura; se o presi!lclIle de explicaI' um faclo e de J'{'~arar alguma expressa0", 
der par;~ a ordpm do dia a ,li~CIlf.s;1o de cerl<l niatcria em () SIl, llmlRlwn Pg,,;-;,\ ;- l\inlh IpJe esteja lillda il dis 
hom dclcl'llIilladil, e a (izer começar mai" cedo, d(m~ Ocar ClIssão da nwteria 'I Ainda quo depoiô di",~o [«Ilha dcro['I'ído 
liyl'ç a Ip!alíI'JeI' ti,) Ilósy direito de J'i'dam,II' ~'olití'a esse al'- um, dous, ou mais dia:; '? E' o lIue n,!o IlIC pill'eell C!:!lVÚ 
blltlO, Nos temos, porrm ohs(,J'vado por lllillS (le 11lllrt vez, niell(ll, 
11,10 direi hólllellte lia 5(,55,10 deste (lnllO, Illas em outl'aS ante· 
!'i()l'íl~, (/IlC a Imlavm pedida em tnes cil'cunHancias tem siílo 
ne~alla) deelnl'illHlo o jll'csidellle qne a nilo coileedia por nada 
haver em diôcu~i';1o, e ficalHlo <Jsi'im o senador illbibido até 
[le mtlllire:'tllr () llm' pura que a pedia, 

N,10 cit/) espeCiOCíl/!mnenle factos deo!a natureza, porque 
não pl'l'Yi a llcceSRidade de faze-lo neste Illllllli'nto. nias creio 
(iue alguns dos nl(~1I8 illu,ll'e8 collcg-as tl~l'íl0 dcIles Icmbranl:i\, 
e P/)!' i~so (,lItellllo quo ~c fil,\'e dec;('nyolvrl' com t.oda tI: cla
reza e p:'I!cí"iO 11 doutrina tio arl. '28, 1I;1n sI) indicando os 
cas()~, L' ,I.' I.mi1111'1lI ,lre~cre\'ClHlo n lonuula pehl qual Ileva o 
8cIHldor pedir a palavra lfara recl, mar a ohservancia do I'cgi
mcnto. li('an;]o lodavia ao pruden(e arbílrio do presidonl(! 
concede-Ia OI! nega-Ia, COllllanlf) IIIlC nc~le caso declare a 
l'Uz.1n por flue (l faz, 

1\',10 apl';;~elll('i liesde Iflg'1l para serem a:!diUu!as ao arl. 2f\ 
as lli'i,o:,j,:ü('s !In rpw fallo IH) ml'1J I'olo (Ill ~'('pal'ad(), (101' 

pare!:!'!"II:\) IIl1lÍS (~ rOJ)ve(iienle a;:n;!I'í!il!' a d(:lihni\
ç:lo !lo ,;ellad!) ,;nlJ/'(' a lllaleria da 1,\ parte ;;;t iBdil:iI~;'II) ]laril 
formula!a~ Oll i lil~ dI' CHilfol'lllittd(, COIII o \'üi!l,j;/o, 1'0 
{lendo ('~~e Irahalllll SI'I' feiln por mim, ou allt('s PC!.l Il,c,;a. 
no illll'l'Villlú da 1" para a ,~" 11;';('[h,';1o, Ai':;i:n, ]loi,:,liea 
l'xplil':lIln (I Illotiv(J pO!' que 11,141 ,'ati:.:liz cllnlp!l)lalll'.'III,~ (I de, 
""i'l do I:flIJlI~ :,,'u:u!'ll' j:ol' ~l:Ilíl (;!"/l,',;r" 

(J Sn, PAIl,IIiIlOS :- FigHl'e () ca,'o Iflle se tleu ellfl'C milll 
e o 1I01ll'C senadu!' pUI' GU) az, e I\'~uh-a, 

() SII, llEIIUElllA P"!'i\.\ :- i'\Q"l,) ljor.to 11;10 eonl'ol'i:o ('OHI 

o nobrc SCII:1UOI', nem I.:lllll () SI', pn.':lidcilte tlo ~ellildo, 
O :-lI\. P,\IlI..;\lIos:- Aillda bem, 
O SIl, Fllllíll:I!L\ !'l,;i:i,\:- NilO concordn ('om () liO~ I' \ 

senador, [lOJ'lllIe me parecn (JlIe !lO caso "i!ado 11:0 ::11 'wlJ 

lllll ['xemplo de \'ill!a~iií) do !'eg-imellto, !!l'lll UIíI;1 I'az-in l"íl'" 
propúr se 11 sl:a reformai nilo cO!H:ol'llo ('(Im o SI'. jll'r:;'íkll:O. 
pOl'l]lIll cntendo 1(111) ao lI;l!>!'Ü ~ellador [lodl'ria !.t'/' ~j'!o 1'0111'" 
dida n pa!ana peja !nl',;ma raz:j'l ü do IlW~!l1il modo pOI' qlW 
a nl!h;H; o anl,re senado!' por (i:lpZ. 

() H:~ SU~YhIlL\ tl,\ JlrJTTA :- }~('t~\' i:~sí); a lHOU' f ti Vnl' 

ha via ():) !,I'l'(:ü!lü!llps, 

O SIl. FEHIiI-;J[l,\ PES:'\,\ : - SI'Ill '~'II ida: mas tl'l'io '111", 
(;/llI~lIltadtls os llJ'(,ced':lIt('~, YI'r·~í: 1!i1 'I li I', (,111'-1 "111',!'i"'-,,, 
ta:lIk'llI a opinii!1I íj\!() ae:l!,(,i t!u 1'!lJiuíl', O dirrilo '111" lI::H 
,b Oi'illlun's de rediika' lerlia l llli'lIte Ijlwl'i\II:1' CI'IO, .. u 
f'IH~;ll,n qlil~ app;lre~:a üln ~e!l:-; >di~(,ln~!l~ jllljire" ... ..;o~ ("';!"1 

íil';lJalo, 1111'1 por di"I,(j,;iIJiu ('\1'1'",,,:: do rl';~illll:,ílo, m:::; p'II 
HI.Lir;o e;-;Iyio da c~L:a, o íl boa ri;;~f~t. diz 't1;t\ ~,} ;, i 

ÍHtt 1 ri",:,",n1' a qualqtlt:v 111üro :o(Ti!d:;!' ill~ fqr fe i tl !'JH h ;'dl' 

, " , J' 



'fuO cxi.j;iQ alglllll:l r'I,lica~;1o da sua parl:e, uJo se lho deve 
ne~~'lI' pel'mi"s,io para tla-I,l illlluellintanll'!lte. 

ubservou o Sr. presi.lellte (1"0 il 2" parto da in,licilcào tem 
pOl' fim revo{:ilr a regra estabelecida' por delilJel'ilç.l0 Ifo seml
UI) em 8 de Junho Ile 1860, e sobre Isto mio Il08S0 tambem 
(!ollconlltr com 8. Ex por pan~cer-me Ijue o íIlustre autor d& 
RHIi<:açã:1 pretende não que se revogue, mas que se \faça ex
fcn~ivil a mesma regra a certos- casos Ijtro eUa mio compre
IlCade, 

O 8R, JlARANli'O'd: - i\,poiado. 
O' SR, F~:lIlIf:II\A P"NNA: - Quanto' á 3" [larte da illdicação, 

estou de perfeito accordo com a maioria da mesa, c tanto 
Ilue me lisongeio de crer que o seu illustre autor não conti
IlIlará a fazel' esforco algum· para sustellta-Ia O: direito, já 
consagrado llelo~ e;tJ'lo~ da ca:m, lJue t~1ll' os oradores tle 
rectifica!' verbalmente, em sessão do selllulo, (luahlUel' erro 
ou engauo flue haFl en!' seus IIisCUl1S0S imllro~sos, lIão pollet'ia 
ser-lhes cafll11ulo sem I[uo lhlhi I'o~has~elll grilvos illGonve
ni!mte8, vi",to que aé rectificacúes rcitas pelo mesmo jornal 
quo publica os debaCc!} d0101ll' !lunmrat'-sc )leio menos '2 i ho' 
I'as, e muitas vezes lliio ,tpl'arccerúõ a tempo do pl:ílvenil' os 
mitos elfeitos da primeira pu.blicação illl.'.\'acta. .. ~ 

Quanto ao modo e' occaslão de faw\' a" I'ecltfieaçiílls por. 
esc\'illto, tambem não a<lo[lto o Ilue se propõe n,t iwlicação, 
pOl'quo alén~ do julgl\r mai~ conveniente o que se acha pl'e
scripto no contrato, pal'cce-me gue Q~ melllbr!IS da \Ilesa Il~O 
devem (ef parte alguma em tal trabalho, ato )lorlltle aSSlI1l 
11 deria eUo algumas vozes' 8offl'er muio!' demora. 

. e"Ulll o o contrato Ilodem os orlulores não só rever 05 
seus discursos anles t a impressão, mas tambem I'ClOelter 
dil'ectault'lIle á tY[logl'aphia as rectiliCil!itleS, para sercm in
sel'illas lia folha dial'ia,e \lOS annaes,cu.ia impl'essão rica ai 11 ll,a· . 
dClIlomda 110\' espaco de 72 horas, o nenhuma out I'a provI
dencia me parece nécoss<lria pam·que todo esse trabalho seja 
feito com a devida t:'xactidào. 

Outra parte do, diaeUl'so do SI', presitlonte que me parece 
dígn:\- do reparo é aí{uella em quo S, Ex, ohservou que não 
llmleml ser agradavCls aos membro,; d,t mesa, e principal
monte ao que dirige os- trabalhos da casa,as illllicações feíllls 
por qualquer ~ena~o!' para !,oforma do rcg!\l~e~t~, em,quanto 
ali uelloii não Julga0 convOlllOnta tomar a Illlcmltva, }~u en
tendo pe!O' contrario que em· vez- de fazer a Ilwllor oll'ensa ao 
melindro do qual(luer dos membros tia mesa., cumpro cada 
senador um dever, e exerce um direito, cClncorrendo para quo 
se ~Ipel'fei~:ôe tIUallto for po~s!vel o· actual regimento; e ainda 
01018 me confirmo nesta opllllão quando me recordo de tIue 
o n\llsmo Sr. presiden te já tem, como simples scnat!(}J', sus
tentado com a sua palavra, e com seu voto, algumas refor
mas regimentaes de não pequeno 11lcance, como por exem
plo uma a(IProvada em 1860, da qual pr-csumo lJue foi S, Ex. 
o princilllll a!ltor, 

() SR. VISCONDE DE ADAETê faz signal negativo. 
O' Sn, FERREIRA PENNA; -Segundo a minha lembrança, 

além de trazer a indicaclio dessa rerorma a assignutul'il sem
pre pl~epondtJrante do nôbre genador, foi eBa energicamente 
sustentada e jllstiricada por 8. Ex.; mas em' todu o caso 
rcfil'o-me aos annacs, q,Uc podom sm' facilmentl' cúllsulta!los, 

Quanto aos incollveniontlls o perigos que S. };x. enxerga 
em qualquer inllovacão,quo não scja acon~eHHllla por longa e 
rcfleclido. experíenciít, ou lJue seja eontraria aos prece,lcllle,; 
c t\'lulicões, já o nobre senador por i\1l1tO~ÜI'OSSO I ('SpUIU!CU .. 
lhe citillldo o exemplo da reforma da socretal'Ía do senado 
ultimamente feita pela mesa. O Sr., prcsillellto a jU8lilill)J 
ponderando (Iue o serviço (Ia repnrtiçliO nã~ estll\'.1. bem ~\) 
guIado, e nesta parte llão fJret~!!d~ contrarIa-lo por maneIra 
alguma, mas creio ser~rno permlttHI~ oll:,erva~ que nC.1lI P?I' 
if.sO ú~ixou-se do fazer altemcão mUIto essencIal emdl:,:posl
çiics do regimento que cstivimlo em vigor por tSp.IÇO de 
longos anHOS, 

O SR, PAIIAl'iIlOS:- E o servico estava tambem le~ulado 
velo direito n.10 I\scripto, • 

O SIl, l~F.IlRF.mA PENNA:- Concluirei ollserviíndl} 'llle, se 
{IR letras 110 alphabelo se tive5$O I'cmE.lo sempre o cu to. dd
'lido, i~tu é, ~0 u regil11chto contive,;sü com to,fa a prulsão 

e clareza as regras ncce,;';;Jrias para os diver;;os e varia'.fú;:; 
casos tlUO pptlCl!l OCCOI'\'iH' na mal't:ha dos trabalhos do IIIU; 
camam leglôlatlva; se o,; IIO:i~OS IlIustres antecessores 111 

ti vo~selll confiado tall Lo na força tios Ill'l'ceúentes e tI'a: ~~ 
~ões, ,talvez o senado uão IJI'oslJncillsse em 186 I () facto 
lIIamhto que tanto o sorprelldeu e eOllstcrnou de jul"ar-se 
o SI'. presidente auto! i~iIIlo para pi"ohioir a l;uolica~lo Ih 
iflte~l.a ~e um t1iscur~o Ill'ofel'ld'o por 11Il~ sCIIa.lor, JI('m O' il~ 
SlIpprlllllr-se, como alll.la ha pouco:<e VIU, a sessão do dia: 

: em I/ue se deveria discutir matoria jnlgada ul'gcntc por votar 
e:lo do senado I 
• P,~rll (Iue semelhant{)~ (,lCtos se II~O repitão, nem sej.lo' 
cOllslderados como precodontes c tm.hções, que possão SOl' 

invocados 110 futuro, Ó tlue CII tenho entendido e Cl)ntinuarei 
il entender (lua so devo rondeI' culto ás letras do alphabcll} 
embora sinla grmllle dCSg-0810' por cuntrari!!r a opini.l0 (II~ 
Sr, presidcl\w, a quem aliá" tributo toda a e~tima, cousi(le
t'aç.l0 e respeito, IIUO mel'ecc pOl' ~ua::; distillctas qualidades 
e )lcla pr-cemincllcia ,lo Illgar lJue occupa 1)0 senado. . ' 

Nilll\Uelll llIais pcdilltlo a pulilvra, o mio Jlodendo votar-sa' 
por fillla do qnoru1n, ficuu a discussil0 encerrada., 

O SI'. vicepl'esidellte Ileu a seguinto 
OHDE]}! DO mA. 

Vutnr.ão dil parf'cer cnja· di~cu~f,fio fieou encerrada, 
3" discuss;1o da prollOSiciio do senado, J, dcclarandl) qlllt 

n. Luiza Felicianit de An;iwim O' Silva tem tlircito ao mei!) 
soldo da. )latente Ile 81'1\ marido deslle o {aJlecimelllo deste' 

(;ontilluae.l0 da of(h>m do dia de hojc'; , 
Tl'abalho~ de COlllIll i~sõcs, 
Lovantou·sc a SIlS:l,lo ús 3 horas menos 1 (Iuarto. 

E~l m DE ABRIL DE 18M·, 

I'nE'SIDENClA !lO sn. VISCO:"iIlE DE AllAETE', 

SumrAnlO.- ~xpet~iellto.- Redacção do I~rojecto do senadO' 
sobro a dIspOSIção do art. 10 da Im li, 871 de 28 dI)' 
agosto de 18iiG, Approvl1cão,- Art. 28 tllt cOlIstituiclio, 
IndicaçãO do Sr. l'inH;Ilta ).Iueno. l)arecC\' da commissàô 110' 
conslituí~àO,- Ordem tio dia.- Hegimento do senado 
IlHheacão do Sr. i»aranbos e parecer da mesa não pa.ssão' 
para 2" discuf'são, 
A's 11 llOras da mallhã, achando-se presentes os Srs. vis

eonde de Ablleté, Teix~ira do Souza, Fcrreirl\ Penna, 80u;»<1' 
F\'IlIlCO, visconde de Sapucaby, llamnhos, mar(luez de !la:. 
nhaêm., OUolli, ~Jellde, !los Santos, "omplio, n .. Manoel, 
bal'ão de I)irapanm, Afaujo IHbeiro, Nahuco, Souza Ramos 
"aula })c680a, viseonde de Itaborahy, Souza o l\Jello, Fir: 
mino, Candido Dilptista, Diniz, Vieira !la Silva, marqucz dít 
Caxias, visconde do Uruguay. }'aula Almeida, nantas, bm'iio' 
de .Muritiba, villconde th\ Doa, Vista, VIsconde de Suassuna, 
Zacbarias, Cilndido J.lorges e Almeida Albulluerque, o SI', 
presidente a}kiu a sessão. 

Comparecêrão logo depois os Srs, mas 'Vieira, mafllucz 
de Olilltla, Carneiro de Campos e Dias de Carvalho. 

llalláràO com causa participa da os 8rs. l"er'raz, barão do 
Coli. "H', barão de lUarohim, barão de Quarahim, barão 110' 
S. Lóu'renco, Emebio, Souza Queiroz, Sinimbú, Fernandes 
'forres, .!\Jafla, visGOnde .le Je1luitinhonha e visconde do 
Marallguape; e sem pal'licipaçao os SI'S, barão de Antonina, 
Pimenta DucnoA SilveIra da Motta, Fonseca, Jobim, martlucz 
de Abrantes e \.Aunba Vasconcellos, 

Foi lida· e approvada a aêla da se8fào antecedente, 
O Sn. 3" SECllE!AR!O, servindo de 1", deu conta do 

seguinte: 
EXI'EDIE1\TEl. 

, Um officío do ministerio do imperio) de 13 do corrente, 
cmnmunicando ficar Sua l\fagcstade o Imperador inteirado de 
ter fallecido no dia 11 o Sr, sellilllor 111.'Ia provincia do 
l)iallhy.loa(luim l'fanciôco YianHa. - A archivar, 

O 8ft. 2" gEC:R"HnlO Il'u a redacção do PI'ojcülo!lo ~('natl'l 



ton,;allllo o f.:ovonm P;IIi1 n;gular o lli:,;pOtilO no art. 10 da 
li, wa ele 2~ de <lgo:;lo de 11)1;6, 

Sellelo suhlllt'/tida á di:;cu~8;'u, foi sem (Icbate apllfovuda, 
Im ser remeUido o Ilrojecto á outra call1ara. 
l:oi lido o seguinte 

Ihcrme 111. ')\llle altcrar ,I rehgl,ln 110 Ila'f, o) 'jlW IPI, ('lO \',1, 

rias 0('ea8ilk~, como 1l0~ l't)iIHlllo;; .Ie , Illlrilllw \'111 c Ih, c{'II" 

Ires liIhus, I'ólle llIu,hu'" crcar de novo a eonstituic,lo do 
l'CillO e ,los parlamentos, como fez Ilclo <leto tle uniào, P"!' 
Ilivcrsos cslatt:los sohre as clei~ücs Iriennaes e ;;eptellllal'~, 

l'AllEClm, c )leio lletU lli) re(urma em 1832. E' isto eluo ,;e chama olllni· 
" Indico que a commissão d~ constituidiO, em virtude do potencilt 110 parlamento, 'Iue o no:;..;o estA muito longo ue 

I t m § !.lo, e do art. 173 dcsta, considérando; t'~r, 
« 1.0 Que o art. :Jl:!da COllstitukilo nào dá á camara dos "Em rolacão ao podeI' judieíal'iu, é tambem a organisaco1o 

;lIputados seuão a aUrihuieilo de dccrolarlluc lem logar ou uão ingleza o avesso da nos~a. • 
• accusacão dos ministros ou d08 cunselheiros de estado; « O seu l)Odel' juJiciariu é mais illllependente do poder (lxe· 

« '2,0 Que, quando ella Jlor IIU<I,'s'ltlel' cOII~idcraçõcs poli- cutivo (Itle li 1I0~SU, !lepctule. porúm, do parlamento. O jui:.: 
liclls, embora haja crime, entcnlla nãu elevei' accusa-Ios, é inamuvivel. Só mente pólio ser r,'movitlo polo poder eXIX:\l' 

~ 'I' ti vo, Ilt'cccdell,lo rCIll'c"entat.:ão dil'Í:!Ída á cill'lla IH)!' 'lI11hil~ dalli não se segue IllIe "elxasse I e havcr crune, e llillllOS que v 

os actos criminosos dcvil0 perpetual'-sc pOl' execução poste- as r,IIsas (lo parlalltento, E como tacs rCIH'c8cntae,)cs sómclIle 
rior! ou pcrmanellte; hal.llltl,10 e mio:) compcllcm a corlla, cada acto de I'ClllOeiio é 

/I 3,0 Quo a mio l(ccusação em vez de tCI' cssc clTcito, exercido I'ul' um estatulo (\UO exige a CUIlC(UTencia tios tre~ 
, I I I'amos (lo llUder Il'!?islalivo. Ilelo contral'lo, não extilllíue o dever 1 e nlllill'al'-SC o m'l cau- " 

:lado !,clo crime li socieúade, 1lI0rllllmte 'Iuando mio ó pura- c, O pllrlamrnto tem tamuem acçilo sohro os juizes Jlelo 
mento t\'ansitorio ; impeachmellt. Po!' cHe I'ótle accu~il-Ius, jult;a-I05 e priva· I\J~ 

({ 4..0 Que ainda (IUalHlu o facto cx'C!'!'sivo da cOlllpelcncia cios seus olUcio,;. 
ou llltribuiciles do po,lcr executivo pucle~so ser lcgalisado, « O impeachmclIt {, um meio muito targ-o e allll'li;;~iIilO, e 
isso dcpcnlferia de um 'leio legi"lativo ; )Iosto (lHe t'e~el'v(lrlo para crime::: e culpado,; exlrilordiuilrioc;, 

" 5.° Que a vot:ltào tia camara dos c1eputatlos por si só tOflavia, por lei do parlamento, todi;ts HS pel"liOa~,aíf)tla )lilrc~ 
não cunstitue lei, pOIS Ilue não lia lei S,'IH a intcl'Vcnçào dos e membros dos e~mmuns, podem sei' impeaclw(l (accu8.ulu!') 
OUtl'05 ramos do puder le[.!islalivo, o senatlu c a corôa; pOI' ll uilcs(luer Cl'IIHes. 

" 6.° Quo, portanto, o principio da que, cOlllllletliflo um " Se a llcç.io SOUI'C os ,juizes Ó ullíeamelltll fio parlamentQ, 
exce; s) de pOl[CI' pelo mini8tcrio, se a, canlill'il resolvo nilo ~e est" possuc' Contra cllc~ relllf),lio c{)n~litltcil)n;d. cumo, 
aCCU$:lr o ministro, tleve entender-se Ilue essc excesti() de 1'0- com o exe!lll,lo de Inl;latcl'ra, Ee invoca a doutrina tio,; IJili.ç 
del' tk,l legitimado só (101' csse voto de IHlo-accusaçl10 ó um de intlcmnie ade para c\llll'ir atlelltiulos IH'alical!o~ entro ~ 
prillcipioaltamelllo subversivo da ol'llrm eonstituc.ioual; I'clo poder cxeculivo contm o jul!iciario? Nada t!isso nos li 

{( 7.° Quo, além de fIIbver~ivo, essc principio (Ieslloja o applicarol. 
scnallo de uma de suas attribuições te;'i:ilatiYil:!, com grave {( A conlllli~são rrô que a nossa OI'ganisllcão c o seu jugo 
'prejuizo das liberdadcs pulJlíCtlS, e tan~JelH da cOl'iiil, cujo,; siÍo inteiramente eJilrenmte~. • 
atlriblltos lica assim illlllbido elc dcClJIlllcr ; " As 1l0~5aS eamaras legislativas, e mUIto menos cada 

" 8." Quc dc~poja tamhem o poeIel' moderador tia attl'Í· ullla toumda de per si, não omnipotentcs. Não pO{le!ll excrcer 
buie<1o (IUO a constiluie<1o lho conrere em Sl'U ar!. 10 t R 3°, seu,lo li:! atLl'ihlliçf;~s ,Inarcadas lia constilui~,10, e i",lo pelo 
aillJil (IUal!d~, Il~clhor "inful'Ill(ltlo; reconheçil posleriormento o lIIodo e dcntro e!o~ hllllte8 da me~lHa ctln"tiluleilo, 
o,cesso mllllstcl'lul; " Ella 1l1i1I:COU IHJ~ seus arts, 171, li5, 1ilf c 177 o unico 

« 9,0 Que desde cntão ncnhuma elas ~aranlias, quc a cnn- ffll)(lo de pOllCI' sahil' da moita fluC tfilÇOll, !':' lIeccs~,ario que 
stillliçiio ali<lnçou li nação, tllrl1 I\l~i;; vi;;or IIUi!llllo um lIli· outl'a legislatura seja invlIstitla pela naMu soberana dc eôpe
nistl'o viola-hl$ e ·obtiycr n 1I,10·accu$<l0<10, pois que o aeto eial faculdade para poder :;ahíl' c1at(lIClhi. oruila. 
incon"titucionul se perpetuará; " l'ela no~sa eoastilui~il0 o poder judicial'io é Íiltll'pc!ltlente 

,,10. 0uo, apre\'alccel' e:ise IH'ineipio stlhrCl'sivo, seráap- do executivo e do Illgislati'o, A ronstltuiril0 collocou thmtl'O 
1,licavellli1o só ás allOsentado"ías fOl'ça,lm; do:! magistrados, dclle me"mo o seu COITeclivo. O poder 1egi:;llltivo sÓllIcnl', 
como a Iluaesquer outros exccs~os de poder; póde actuar sobre clle, por meio do pre5c"il,~oe5 gentes, por 

{( 11. l~mlim elue, con5iderando. a cxactidrlO ou não elas Te- lei~ cou.formes á constituição. Não I(óde um só rll1110 do poder 
fioxõcs expostas, e as fataes cOlIseílllcncias desse pl'illdpio legl"laUvo, sem o concul'so dos úuus outros, não Jlo!lt~m c\ous 
subve rsi 'f o Gstabelceido pelo nobre III'esi,lente do conselho- ramos tio pode]' legislativo, sem o concu .. ~o ,lo terceiro, exCl'· 
interponlla-seu parecer: . . cer Iluallluer aCçitO, ain,la mesmo constituciollal, sobre o 

« 80 cHe liMe ser ou não reputa(lo conforme á conslItUl- poúer judiciario, NilO põde o meslIlo podm' legislativo, com I) 

cilo tio estado, concunm Ile seus tres raIllO~, rCIIl(l\'cr juizes, llccusa-Ius, jul-
• « 1',ICO ÚO senado, em 3 de marco de 1861. /,ta-los, priva los de seus ollicios. Ta.~8 hypothe~es esl<io fóra 

« A êommissão tle cunslítuicilo oxamillol1 u indicacão tio da constiLuk,10. S,lo-Ihe illleiramel:(e coutrarias. 
SI', senador l'lIllenta Buello,elúe lhe roi ultiIIHllllclltel:clllet- " Sómcnté podem os juizt's cntre nó,; ser privados elo seus 
tída, e em cumprimento de onlem do senado vem interpôr o 0llici05 pelo 1I1e8tnO poelm' jutliciarío, ao qnul l,crteucl'lIl. 
scu parecer. « O illll'e.adIlJlcnt, pelo tlue t'esl,eita ao~ IllCmhl'Os 110 po-

« A commissão l!lstima (Iue exemplos inapplicaveis, tl'l\- dlll' jutliciario, é entro nós exerch o polo mesmo !l0elt'r jll.li
lidos de outros IlUizes, c (Ie org<Uli~a~()e:l conslitucionaes ill- ciario, jutlicial'iameule, restrictalllellle, segundo as lci~ do 
leímmento úivers,ls da lIossa, vellh.io illdu;j;ir n fretluelltes pI'OCC~~O e cl'Íminae". 
ClTOS. A commiss,io pensa quo, pl'imcíro (\IIC tudo, cumpre « O irllpcarhmcllt, 80 1i~5im se tluizer appellitlm' a aCCUSQ-
entcneler a nossa conslituiçt1o, e applica-Ia tal qual ella é, ção (leia camara elos Srs. úC)lulatlos, rO$tl'lnge-se entrc 111\" 

" A l)ueslJo it elual tem refel'clIcia a incliclltãO do Sr. se- cxclusivamente fI dccrctaciio da 1tCCUS(]l'ão ,los mini~tl'o:; c 
nado r Pil\lCllla HuenQ tem sido principalmente transviada com cOll5elheiros de eSlaclo, nós resll'Íctos lermos 110 ar!. 3S da 
a erronca al1lllicactio de doutrinas illglczas, mui boas ,em constituiçào, islo Ó, a declarar simplesmcnte II\lC não lia 
tlmida para esse Ímiz, llIas inaptllicavcis ao nosso, e I'epelli- mil teria. para a lIccusação, ou a t1ecrclil-la, sem mais COli-
das !,ela indole e pela letra da nossa constituição, sCIl1ICfa·,!aoi. 

« Ulllit aulol'itlaele ín):leza da primeira ()!'I!em, Sir Edwarcl « Se a Call1ara dos 81'S. deputados decrela a accuSlll'iio, 
t:oke, eliz elue o poder ,lo pal'lamelllli é tão trallt'ccndente c scgllelll·:,:e os lermos milrcallos na lei rC:;llectil'U. . 
absoluto, que não pôde l:'cr encenatlo dentro de qUitcStluel' "Se a eiltnara Ilo~ 8rs, lI!'pulados !leriam a ac.clI~acã() im-
limites, procedente, ou POI'IIIIC não aeha nime no ral'fo, OH !HlI'íJllf!, 

" mackstone diz (1110 tiO \,arl:ullcnto, )I('la con8titui~,If) (Ics- acllillltlo eplc ha violaç;in .Ie h'i, jlllga que, r01ll1 titio, e11lH'1l1 
8es l'cilloS rezitle (1l1U~IIr, \leH CI' ah~l)luteuplC deve (diz ulle) em prevalece'r eflll~ítlt'I'iI~>iir" t!e nalllt'Pla politica mai~ (nrh's 'llw 
todos os l:oV(~nl()~ I'uitlil' r,m alguma liilrte, A~sim, o paria II lIIal '1t1e pc"le resullar tia violilt;i11l da lei, t'tU 11m ea"o (',; 
mOllt~ pÓfle ft,,,!!Iar ou e~t;lhekcer novo 1I1t1.lo dl'l ~!ll't'l'~:;io )lcrial, n'lalí\'~1 ti la!'" ou_faü:; iu,livi,luo", Ó () 1111 i ,'fi akall(,(~ 
" r(l("Ila, t'Olllo Icz uos relllil\lu~ ,lu Henlltllle VIlI (' de ('UI il e "~il dcrlara",,'l a I'tllt:ao ,Io ,II'{'u,;ado <lo I'lordltll"n(t' 
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j r:nllH:i! 1i~i:':~!I d"rilrdl~ ;ujllt'lh Itl,~~i:-d;l!.lIi'ai iSÜIl(':!O flun 
,·,'''i1'',iI(~ t'!) [J du !!JIIl;lr pl'rlllillll~lile () dl'fillitiVil., l'lilllpleto 
,; pril/O 1ll"iTil' O I'::'a a !,1'1'';l'ri[l~;jd, ou pela a!J~!ilvi~,lo Jll'lo 
,:.t'nado. 

« E,tadcclnr;II:'io da lIiio (li'lli:e!lcllcia da acen:,açiío I'es
Vi,,!;, -se fr peêHI<! ao (;1I:l11, e eOIl,.:eqllf'lleias erilllillae~ que 
poli,'ria tei'; e 1';ltI pôde cOlllprl'ÍlCllder aS:illlllplos e proposi
f.(H~": 11,10 pmpo,I.;I::, 11:10 l'\êJ!llillOldil~(, e sobrtl as qtmcs nilo 
f':.:al;o \'O(;'~;i(L e:ld)o!'<l mais ou lllel,OS li~adas ao fado Ijlle 
H:rl'e de bil::e ir aceut'ac;io. 

" linl IIliliistro f', aeeú"ado por haver ViO\;ldo a /~ollt'.lillli
,.',io e a lei. A c.alHara dos Sr~. dep"l.adns, por cOllsidl~ra~ües 
!J0lllil'ilS, ,di:IS de lIlomelllo, julga iLllprocedel!tr a acclIs"II:"10. 

« Se es::a sim I,!!':> d,)ci~,I[), IlIcralllelltll criminal, livc';i'e o 
;;!r<lnee tle 1I~~ililllar o fado, cll'volverill a revoga~ão da COII" 
,cliLuie;10 e ria lei \ i,,!ad:l. 

" J\l:l:i'e~ccria UI:! novo mo/lo de rerormar a consliluiç;íO e 
;1::; Jei~, por IllPil) dl~ violacGüs. 

" A calilara d()~ :'rs. d()i)(llad()~, ('JlIC. ainlla com o concur
so do:! oulros ralHus do poder 1l';!i~I<llivo, n;1o pôde, sem po
deres e~peciaes da,!:)s pelos ('kilflrcs, refurm:ll' a conslil.lli
f:;iu, IH)(kria validni", legitimar vil)la~:úcs da constilui~iío e das 
JlJis por 1I111il sillljJles votal;;io cm UIlI caso pessoal c criminal. 

« O arL li; ~ h" da COllê.lilllicCLI) declara qne é da atl.ri
l!uil,::io do podei: le:~i~;Jalivo (dos' ~eus Ire:; ramos) fazer lei,;, 
inlerprela-Ias, :iuspeude-Iao e revoga-las. . 

" No ca.;o em l!ucd;iO, a camara dos 81'S. dejlutado:; só, 
por uma volnçiio exclusivamellle sua, slupenderi", revogaria 
lei~, e illulili8aria us ouLros dous I'amo,; do poder legislaLivo. 

" Apertado sem duvida por eóla~ c()JIsiderat;ües, proeura.\'a 
fll;;ir·lhl~s () Sr. pr(,:ii,h~IlLe do CUIl:ielho, Ijuallllo dizia lia ca· 
lHara L1u~ Srs. dopiltados: 

« Nilo é ('~Le () ii!.;allce do pareccl'. A approYilciío IIUJ (101"
« yeiJl.ura e,LI Ciilllill'il der ao prueedimento do Illl:U anteceósor 
" reslrilll:ese ao ado de :.lO (Ia dezl'llihro. J) 

« A'Iu\ ha efjuivoeo. A calIlUJ'a dos Srs. dcputados 11,10 deu 
;lPI)I·OI';u;iíp. A cO;J(;lus:io do parecer soure ~r 'lual recahiu a 
\'ol,lI;iio niío tem lima só palil'll"il que exprllllil approvaç,io. 
Limil.I:l-se unicamenle a. declarar que os decrelos de ao de 
':c'l.ern!lro 11110 olferccllm ma leria j)llI'a aceusac<lo. 

« b[o 11,10 é approvar, lIem é I celarar cOII;Litllcionnes fac· 
Ins que ludos, aillda mcsmo IlUGIll os pratil:ou, recolIllCceu 
illega".\s. 

",\:as. se a simples approvaç,lo da conelusão de Uill pan'ccl' 
pudl'sse le;.;iLimar a 'iiola(i;lo da l:Ollslituição lIO caso cspeeial 
fius deeretos de:lO de de::emhro, poderia legitimar outra e 
ouLra violaç.,lo, ('!li oulro c 01111'0 ea:io. Onde cslir o limilO? 
Um sô ramo do podeI" legislalivo podoria (a 'lue,lúo é de po
t!er) reformar a cOII:;lituiç;lo. 

" A l:0Ilelw;;10 do {lar~eer da camara doa S,so doputados c 
a vola(:;1o quc soLrc clla recahiu re~lringcm-ôe muilo cOlIsti· 
luci(JIlillmellLo 110 cirCldi> da:; allrihlliçl!e:i de:isa augusti1 ca
mara, ena letra c c:,pirito do arL. B:i da. cOlIslilui~;lo. 

"O SI'. prc:;idollLo do cOllselho n!COnIICI:CU na discussão 
lJue 0:5 deerelos de ;lO de dezembro 0,:1..'10 deIJend(!ille~ da a{l
proval;iio ,lir <1s3('.I1\III(:a /.!cral, iol.o Ó, da approvaç;lo da Cit
ll1ara dos S!'s. uel'utado::i u do senado. Nem podia dcixnr de 
I'I!eOllhecl\-lo, 'ii,;[o quc foi o ll1e:ililll governo qUI) sujeitou 
taes dcerdo8 a e~3a approvilçilo. ~LlS, se prevalecerem as 
dOIlLrin;ts do Sr. prc:;idellle do cOllôelllO, tie que a n,io aceu' 
!:;lI.'ào do milliôtro qlw os rdereliduu pela camam legitillJou 
;'~Jl!l:i~eS dccretos, deyom elles s~r retirados das canraras lo· 
gl:;;i.Lllvas. 

" Ne[l1 ~e diga que lhes 8,10 sujeilos, n,t fúrmil do § 11 do 
;lrL. 'III~ da eOi),;l.iluil;llo, para a nppro"a(;;io cxGlusivamellLe 
lia piirte PCCul,iMia, pOl'IIuO ~ei'ia por l'el'lo um ill:;ullíl ao 
:'illil :'P:ISO, 'lUO 11,',0 eonlDwllêril0 0:3 auton:s (Lr COIl:iLil.uiçüo; 
'!iiJ' a. al","eilLadorias ror~,:adas (j nomc de 1Il1:rc'\; e di) reCI;J1I
::'~:ic;l~ pur ~el'\ il.';'li feit(>!1 ilO el'lado, Ilue é ~Ú tio Ilue lrata. 
~!qIH'!IU pai'al~rclpllq. 

\{ {) arl. 1 i ~~ {;ll do (lcLo addidoilal irH;!lrdhe t'IS ibSrll1-

::ll'.Is l,r:l\illci;[(':; :- Ilc~idli' IJlliilido Lil!:r ,;id:1 plflllUIIl'ia<lo 
li 1~,·I, .. ~i!;(,i:lIn da p.i:d\it,,'i:L Ilio'l1 {jU('HI _~:{:\I~; vez',;:" li/,t'l'~ ~{~,O 
,'j'lit:llt-.~(1 illJ\.: (',OlllPdiar, t~ (',IH..'; ~,(~r ou :,;,1, :.iU ...... p;'tt.~!l i!;! C\f;'r:!t'd) 

:\' ~.;,ua;"l rt:l,r~,ú~: ní)~, j·d:..lj;.~ I'IH !I:il~ jtt_l'l:- lc:~· t.'!lj } oJ;"';;'\ I iJ_ 
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(( E' e~~ta um:1 illí ihlli~.:;-dl il.',htlrd, CU.Jíl ,Ó\('rClrlO pude 
ser aC,'JlI:;eI!i:ullI, ('111 (' r'·lli""I;II.i':Ii~.'; 1J101l11'1Il<)';;lS, por cOII,;i_ 
dnral:oPs poIIUI"". PIl !!<)ri[ H:P l!ll1dada a I)rollllll('ia. lil,I,] 
lIin;':IIf'1l1 pret,'llilc!r;'t Ijllü () ;1"'0 !!" ;:~;,'ellr:)It'~il pI"I!vinl'ial I'I'IIJ 
qll<ll l'1!ir dcclill:a IJUO o prl)t:l',:~O II.lO deve 1'lIil[liiUilr, () 'IJIII' 
o. presuirllte II;~O deve ser sU"jl"IJSO, '.lpprova c legllilllil as 
vl(jla~.:()cs tia I?I, dils quaes plirv()I"~lra n ,~eeu6ado, c o exime 
da I'cparaç;lo, a qu:.! pelas leiS eôll!.I;r :iU.I,HI.O. 

« Pelo arl. 2il da con~lillli~;10, prollullciall:> um senador 011 
deputado, pôdo a rm;pcdi"a l'i1m:lI"i dceidil' quo () IH'oces:;l) 
1l;10 coutinuu, e quc e,;se lIlelilLrlJ lI;io dej;l suspellso 110 excr. 
eieio das ,uas fl1l1c~ües, e isto por moLivos de lI:.tlurew c 
COIIV( niell(;ia politica. flLts nillgueill prelellder;r que a vol.ae;11J 
que dl'.clara (IUO o processo Il;lO deve \:olltiIlUal', c que o se .. 
Ilado[" ou depul,ldo 1);10 deveôel' su~pell"o, approva e Icgilima 
os fados (lue IH'atieolt. . 

" Si} a declaraç,lo prla camara dos Srs. depnLldos!le Ilue 
não procede a accll,;a~:;It) de UIlI millislro accusado de havei' 
violado a ill'll'pollllellcia do pnder jlldiciario, aposenlando 
mngi,;lr,ulos fú['(;;r!l<lJUclIle, imporla a IlpprlJVilçllO e ligÍlimac;\() 
des,:;r5 aposclJt.at!ori;lS, Ó iJlevil<l'/l'1 COIiSf)I!iIl'IH:ia a slwuinic' 
a declara~~,io pela C;lIllilra do:; Sr~,. depulados de 'i'ue niil; 
pl'occde a ael'llsal;;io de haver ° minislro cOll1lilel.Liclo '111ac~. 
'1Hel' dos dldictos e~;JPt:ificatlo" na lei de ["(!~IHJJ1"abilida(lil fi!! 
Ui de outuhro de IS:.ri importaria a allprova~;ll) e legitima!:;!!) 
dos fados qUJ con"l.itlli"~"!llI OS31'~ ueliclos, 80 fosse possi'\d 
achar uma camaril IIHe levilsoe :r tal ponlJ ° espirito de 
facI~;1o. . 

,: Ora, entrc oul.ros deliet.os CFI,,!ciGcado5 nes"a lei S;IO llem 
assim os c,omnlCllido:; contra a ftinulI c~l.abelecida de gover
no, e conl.ra o livre exercit'io .los poderes pilllticos. 

As~il11, a no,sa cOllslilllió;ii.O l.iío s,l!,ia, que ellcerrou as Ic
gislaluras ordinilri,;;; em lilllile~ 1.,10 dal'arileaLe reslrictos c 
delli1id()~, que quiz lltiC a omllipoll~lJcia fólllcnle residisôe nu 
Ilaç;10 soberana, a '11J;tI, uliiea, p'lllc dar faculdado para alle· 
rar a. cOlisLituil;;lO, leria deixado. 110 seu arl. :lS, eSí.:allcarada 
larga porl.a pcl" qHal potleriiiu ('ld.rar alHl~ivas modilkal;lies~ 
u;l1a vez 'lU) uma fae~.,lo plldl'sse fazer Ulll,r eilll1ara iltleira
m :lIte sua, apo(!cl'ilr·:;e e allSill"VCr o poder Illorlerador, c pô," 
de lado o scnado. 

(, A com;l.itHi~:;1í) depois de haver estahl.llceid,) hases para a 
responsabilidade millisterial, di~ em ~Cll ilrt. l:a: - UJI)a lei 
particular cspceil1(:al':r a natureza ue~scs d~lido~, e a milllcim 
de proceder para ellt~s. 

" Elisa lei, que é a de li; de oul.ubro dCl 1R27, diz em ~eu 
art. 8: - quc 11)(10 () eid:III;lo l)(ícle dCllul1ciar; q uc as QOllliUlJl:. 
sões da cama:'a do:; dl'pllL"dos '/e1'lJIrt delluueiilr; que os melll
JJl'os dc ,unhas as camaras pude1/! delluIlI'.iar os delielo8 (lu 
responsahilid,rde 1!Aê.. lI1ill.i,;lrus e cOII:,elheiro:; de estado, Ilen
lro do prazo de ~ lt'glôlatur'Ls, depois de COll1l1lcllido o 
deiícl.o. 

" K;l.c direiLo, pelo art. li!! ~ 3° da cOllsliluit;;10, é um 
direilo poliLico. COlHO tal, lIi10 pódo scr alterado pelas legis· 
laturas ordilla,'ias, e muilo menos pela volaç,lo ue ullla só 
camaril sohrc um parecer de commissiio. . 

" O ~imples exame perful1r;torio, sem preecdellcia lIa denun
cia exi;.;ida expressamel;[e pela lei, sem uma al:eu~at;;lo IJllal
lluer, por ullla c0ll1miss;10 'iue n;To é a e<illCcial que a lei 
manda (Tear para examilwl' a denuneia, c (Iue eOIll:luc lI;tO 

achar mall)j'ia pal'a a aceu~aç;10, .;elll o. dcsellvolviIllCI~lo da 
,lI:eusae;lo e defes,t e s('lIlüuca ah,:olulorra, uão póde pl'lval' iL 
rutura jegi~lall)ra, uiio pôde" privar os cidal!;lo:l, os melllhro~ 
das earnaras do direiLo po!iLiw que lhes confere o art. 17:) 
~ ao da eoustiluiç,lo. explicado e regul:rdo pelo queJlerLCIICe 
ao" llIilli!ilros e cOII~ellleiro:) do eotado pela lei e 1:.i Utl 
ouluhro de 1S27. 

«.\ pre\altlcer a doulri!1lr 'liW a comnrisgão comL,lle, e"tà 
acaliada a re,;pon,abilidade llliilisLerial. 

« MilS, ,;e, eOllfonne 11 doulrlna!lo Si". presidollte 00 COllSC
lho, a approYiI';;10 de Ulll pare!;t)!' li;; cO;)Hlliss,lo, quo cOllclue 
11;10 al'li,'!' lI1i1kria p:lra ;a;nlsal;;io de um ministro ,;olli'e taes 
(l lae,; faclos, iUlporta a ''1lprO\';II;i<') () legiLiIJl;lI;,iO 110';,0, 
I':II'I.,IS, paril que vi;;')!'t)ll) l' pr"duz;,u I.odos o,; cireilo>" lirar,t 
oa 11,'11) I'rl~.illdil',[.d() () dirello dI) 'iCCIl::.rr 11.1 fU!UliI Ic;;i,I,llllld 
por UHI delido quI' Il,io !;"ü prCI'ITil'!t1 tl !lu '1ilillll,IO h,r ,('H 

t,I'Il/',~ i'jJ;-.íllll!ori;: 't ~(l li\';'i) !;,"_I, q!!I' ,:/II\lP\ tf:lll. q'.l" li\;":'lj!-
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iu," :'í \l ('<;:>;1 <) Beli<:a, '\;Ii il'llw~ ullta vO!'l(~il0 ,10111'0 um pa
feri' r dn eIlIIllHi""lio por 11111 "ú ralllo do j,ol!el' legi:3llltivo 
:lI';d:illldo l'om llIll ,Iiroili) pol itico {lo citlHllilll, e, ail)(l;\ mais, 
!'O 11 I 11:11 dil'oilo (]a pl'oxilllll legi~lalllra, «no I'liio poder;'! l1\ais 
"(\1' elll 1[lIe,;t.io o 11':e e,til approvado e Icgitilll'Hlo IH).!' um 
;;ú ri.rHO do podor Icgi,latil'o, postos de pal'to os OUtl'O~ dous. 

(, \':nt ,viôta Ile~t.;I" dOlltl:illns, que. [liln~Cem á commissITo ~s 
Yl'ldad;~Ii<iI'; e eOllfúl'llle,; a constltlllcâo, olLt ndopta as çonsl
lIer;I~:(i()ô da illdieaçiio do Sr. selliulor l'ímcnta Uuono, e como 
e:itl' I'ell"a : 

Ir l." Oue o 1l1't. 38 !la constitllicão não dá á camara dos 
5r,;. Ilepulados senão a aLLl'iIHIÍ~.10 de ,Iecretar 'Iue tem 
Jogar ou não a aeeusaçfio dOi! millh;tf!)s fi conselheiros de 
csl<\do; 
, "'2. íl Que lfualHlo ella, por [luacsquer c.onsidel'llçpos poli-:
tica~, embora haJa cl'inw, cntmH!a n;10 dever acclll'a-Ios, nfio 
se ,"';éue Ilue (bxasse de haver crime, e lIIellO~ (lU e os actos 
(,l'i:\líIHl"O:l tlevilo pcrjJetual'-se por exccu~il0 posteriQf 0\1 
pCI'IIl:lncnte; 

" ;l. íl Que a não arensarão, em vez cle ter esse elfeito, pelo 
eOlltral'io, 11<10 extingue o (leveI' (Ie l'<'paral'-se o mal causado 
Ilr)" crime á sociedade, mlÍl'mollte 'iuundo nfío Ó puramente 
tran~itol'i(); , 

" ,j," Uue, ail\lla 'Iuando o racto I'Xccssivo da eOllllletencia 
0\1 n tll'i"ui~:üc:; do POdlW exceutivo pudesse ser logali:;mlo, isso 
tlcPI·nrll'l'ia de nm (lelo legislativo; 

" ij." Que a 'i'Ota~;1o ria ealllafll dos 81'S., tlellUtatlos por SI 
só Hfio constitue a lei; pois (11Ie nfio ha lei 'sem intcrvcllcão 
dos oulros ralllos do podei' Jcgislalivo; • 

" G, o Une, llortnnto, o prinei IJio de Iluo-:-commeUi((o um 
('\ce~so tle poder I)elo Illini~terj(),:le a eamara resolve mlo 
nccnsar o mirlistürio, deve entender-se flue e!:lse excesso de 
poder íica legitimado, ,ó (101' esse voto de não accusaçilo-ó 
um prillcipio altamente ~l1hvcr~ivo da ordem constitucional; 

Ir 7.<> Une, além de suhvllrsivo, 1l~;;e'lll'incipio despoja o 
SCilildf.) de uma de suas attribui~<õ(l~ lef!is alivas, com gra\\o 
prejuizo das liherdades jJuhlicas, e tillllhmn da corôa, cujos 
attrihuto~ fica assilll illhihido de ,lermHler ; 

" I!. o Que df\~poia lambem o poder mollermlor da nLlri
JlIlii:'-1O que a C"llstituiçilo lhe conrere em seu arL 101 § a.o, 
ainda Iluando, melhor illrorll1itdo, recouheca posteriormente o 
cxce~~o rrillblor:al; • 

(f ll.° Que desde cnt50 nCllhlllaa das garantias 'luU a 
con~tiLlli~:;io aHan<;ou ft n<1<;:1o lerá maig vigor, quando um 
!u::lislro as violar e ohtiver a não accnsaçào, ppis <tue o ncto 
IIlCOII:ilitucional se pCl'pelu:JJ'il; 

« 1 O. Que, a prevalecer esso principio !,mhversivo, será 
a!'plil:avel urro sÓ ils aIIO~(\nladol'ins forcadas d08 Illagis
tl'atlo, , como a quaesquel' outl")" cxecí'SOS ~o, potler ; 

« Finalmente, 'Iue o principio estabelecíllo. pelo Sr. presi
\Iell[o do conselho c contrario á constituição do im,perio. 

li I~" parte,-Mas, cnnsidel"alldo a comll1i~8iio: 
" lo Que li dQutrina elllilti,la pelo. Sr, )JI'csidente do cO,n-

8elho II roi na ;Iiseu8~ão e na camum ,los Srs. dl'puta,tlos ; 
I{ '2. fi Quo o par',em' appl'ovatlo (leia cumara tios Sr!\. de

puta 'os, enja cnnclus;10 se eOlllém restrictamente nos limites 
mal'entlos no :l1't. as ,Ia eonstiluiç<1O, não consagra nem 
approva semelhante dnutrina c principios, nem remota
mente' 

" a.~· Quo clla ni\o se acha formulallo elI1 propnsta QU acto 
algulll pch) Illlal SO possa Vil' a fazl\!'ohra, caso om que tlcveria 
screxalllimula, discutílla e 1'I'[lclliIJa qUilndo se tt;alasse dessa 
propostll ou ;reto, n08 termos do nosso regimento; 

1." Que podem resultar inconvenientes do precedente de 
~e inslitlli,' nr) Henado uma ;)iscus~,10 e~Jlccial, destacada, 
Helll IHl~e lha em '11Ie r('caia a votarão, 'sohre 1I\IIlesljuef 
iloulrilla, IJ1tr\ porventura apraza ti: qualquer mini8trn 
emiltir IIil OUlllil eamara, o IIUO se sfio cmitticlu$ nó senlulo e 
cst,;(J lia (miem dll t1i!'ellssüo deve o ~eu exame é I'efllla(,ão 
ter lu?:"a!' !Ia nte~ma tli~ell~"j() a 'I'W pertence á mnlet'ia;' 

" :;." Fiu;;Imcll!.e, que a ilou!.rina do m't. ax ,Ia cOllstitui
é liin elam 'Iue nün demanda illterpreúlçilo, nem IlHlSm,O 

" E< ih, par!,i;er fi !! i' o ,cnado uiio deve abrir Ul1m di~ccssào 
n~l;:" i;d '''.l11l'' <IIIU,;!I,,;, d'Hl~<riil"s, fI OI' vil'tlldo Ihl ilHlkae;io 
'10 ;-t'~hl,;;' I P;I~V:LLt ]tl~tlíl" a IPl,tI d.~v(' Fl1r lln:luvada, 

(( Paço do SClJallo , li de ahi'íl (In W6L-Visconrle ri 
Un;'yl1ay. - Visconde de Sapucahy. -Sow::a Ramo$. )J 

O SR, PllESUlENTE: Quando um parecer de commiss,lu 
conclu.!l que ílO archive um f(\'lllerinwuto, uma indicaeão ou 
mesmo uma lei, por julga-los I)wjudicados, abrl}-s~' desdo 
logo a tlisç\lasM sobre o [Iarecer. 

• r. Z110]1 a l!i"!II (1'I'esiílente elo conselhlJ): - Despjo quo 
V. Ex, mo diga so I)OC-80 immediatamollte em discussão o 
parecer ... 

O SII, PIIESIOE:STE: - Em sobro isso mesmo e no mes,mo 
sentido quo eu eslava fazendo obSerV(lçÕe~, ., 

d
o ,SII, ~AcnAIIIAs: - .. , ou se vai a impritl\ir para discuti,t-se 

epols. 
O SR, PIlESlflENTE: - E' preciso, para que o llarecer não 

ontre logo em discussãO, (1116 algum Sr, seuador requeira a 
irppressão do pareeer. V. Ex, r()([uer? 

O SII. ZACILHH,\S: -l{e!lueirl) (lue seja impresso [Iam entrai 
n.a ordçm dos trabalhos 0PI)ol'tunamente. 

O SII. PRESID~NTE: -Se não fôra este reqtlel'imento, eu 
teria de pôr o parecer em di!lcuSS110 immediatamellte. 

Submettido á discussão, foi o requerimento approvado sem 
debate, < 

OJl.Dlm DO DIA. 
Q SI', presidente' çonvidou o Sr. vico-pl.'esidelll(l para occu,

par a cadcii'a, fi retirou-se do satão. 
r Tomou a presidencia o Sr. Mendes elos SlJntos, vice-pre

sit4!ntll) 
O SII. vrer; pnE~m~;'i'fE submetleu à votação o parecer da 

mesa n. 18, e a ln,hCa~~iio tio Sr, Paranllo:\, fazelHlo alguns 
addilamclltos aosal'ts. 16 e 17 do regtlnelllo interno do se
nado, CUjlL 1" tliscussáo ficál',~ cncCl'J'ada na sessão anlece
dente. 

O ~r •• '"llranhos (pela ordem): - Se me fôra permit
lido, pcdirÍll licença ao sellado pllm retimr a minha indi
cae<lo. COlHO não o posso fazCI' neste momento, Iimito-l\le a 
deêlnl'ilr ao senado (lU e para mim a indieação estú retirada. 

Em seguida procefleu-se á votação sobre fi Inrlicaç<1o e 
parecer, e não passár<1o para a 2" di~cussào. 

O SR. VlílE-I'RESIIlE:'ITE: - Tendo eessado o motivo pdo 
qual o Sr, presidente retirou-se da cadoi"ll, eu deveria con
vida-lo 1L vir tOlllar assento; mas, como S, J~x. I'()tirou-so, 
eu, opezar de menos competente, continúo a presidir a 
sessão.. 
ArEJO SOLDO Á vlUn no 'fENENTE-colI.o:mr. PESSOA DE ANnIlADE. 

E.!ltl'ou em :1" II!SCUSh.lo, e foi sem dobate llpprovtulo e 
l'emelli,lo fi cOlllmiss110 (Ie redacc110, o projecto do 5eIHulo 
declarando 'IU6 /), Luiza Ifelicinna ile Amorim e Silva, viuva 
do tellente-corouelJosc "olycarpo l'essoa de Andl'1lde e Silva, 
tem direito ,tO meio soldo da (latente de seu marido desde o 
fallecimellto dest~. . 

Esgotada a materi~ !l;~ ordcm do dia, o Sr. vice-presi
dente deu para fi seguinte sessão: 

Discussão ,lo requorimento tio Sr, senador Jobim, pedindo 
inrormaçõe~ ao gOV(lrnO ,ácerca do estado da praticagem da 
barra do Uw-Gmllde tio Sul, e trahalhos (le comlHissÔos. 

Levantou-so a sessã.o ás 11 :l/i hor~s. 

ACTA f)J~ 16 DE ABRIL DE 1864. 

rRESIIlEi'íCI.\ DO SR, VISCONIl!; IH, ARAI·:TE'. 

A'g 11 horas dlL manhã, f,'jta a chamatla, achún1o-se pre
sentes os 81'S. visconde de Abaetó, I (,II'eira I'enfla, Teixeira 
tle Snuz::!, OLLOlli, viscolllle de Snpucahy, Nahuco, Hiniz, 
visconde !Ie Snns!luull, nias de Carvalho, Zacharias, viseolHle 
da 1J0a-Vi&ta c 1<'irmino. 
, j<'al~ill'ilo rOI}l eall~a partieipad~ 0:'1 Sr~, ]1"I'I'!I7., 11(\1'50 de 

Lote 'I), bnl'<lo de 1\1<lrOllll, hill'ilO rle Quaralulll, hal'iio til' 
S AJUI'I'rl!:o. Candltln 1I0rge:<, E!lzchín ~Olll" Queiroz, :';1 



Ílimbú, Dias Vieira, [lcrnarHllls ')'or~cs, Marra, marq~ez de ha
nituem vi8conlle de llaborahy, vlscondo do ~eqllltlllhonha e 
visconde do Maranguape; (} sell) Ilarlicipacão os Srs. Cunha 
Vasconcellos. Dantas, bariío de Antonina, Darão dp MUl'itiba, 
bal'ão rle I'irapama, Souza Fr.'\Ilco, Candido Bapti8fa, .t:ar. 
llCiro de Campos, Paula Ahnelpa, Paula Pesso.t, Almeida e 
Albuquerque . AJeq(les dos Santos, Vieira da 8ilva;-l'tiilênta 
nueno Ara~jo Ribeiro, Silveira da Motta, Souza Ramos, 
Fonsem, l~arànhos, Jobim, D. l\1~no~l, Souza. ê1TêIlo, !Dar-
41uez de Abrantes, marquez d()Ca~Ias, mar1luez de QI1nda, 
l'oll1pôo e visconde de Uruguay. 

Não havendo numero' suficiento de Sra. senitdorlls, fi Sr. 
presidente declarou que não podia haver sessão. 

O SR. ~" SECRETARIO, servindo de ~q, deu conta do se
guinto: 

ElPEDIENTE • 

Um omcio do 10 eecret'lrio da tamara dos deputados, de 11) 
do corrento aComlJanhando a I,roposta do poder executivo que 
fixa a rO!~ca' de terra para o anno nllancClro 1865, 
~om -as einendas da reCerida Gamara. (Já foi . 
. Em segúilla' o Sr .• presidente convidou os rs. s~ adores 
IH'eselltes paril ~rabalbjl.relD nns commis~õe;;, e deu a ordlllll 
do dia 18 : . 

3a dÍ:!cussão da. propost\ do poder elíocntivo, lixando a 
forca naval para o anno ftnanceiro de 186i-186(), com a~ 
emêndl1s da camara dos Srs.dcllUtados, que forão appro-
"adas plllo senado ; , 

li" discussão do projeclo do senado. autorisando o governo 
a fazer concessões aos banCOS de credito mntuo; 

3" discussão da. prollosicão da camara dos 8r8_ deputados 
,:lpprovando o contrato celebrado com o viscondo de Barba
j:cnjl. para lavrar minas de cilfvão de pedra. 

EM 18 DE ABIUL DJ~ 1861, 

I'IIESUlENCIA DO SR, '1SCONllE D.E AIlAE'fg'. 

SÚ!IMARlO.- Expediente.- Lei eleitoral. Discurso do 81'
}l'erreil'a PClllla. Pl'ojecto assigna.llo pelo mesmo senador o 
pelo SI', viscondo do Uruguay.-Ordem (lo dia. - Fixa
mIo da forca naval. Redaccão, Approvacão,- Rancos de 
êrcdito mutuo. Emenda do Sr. Sou,za Franco. Obc.erva~ões 
dos Srs, barão de Pirapama e presidente do senado.-~li
nas de carv.l0 do pedra. Contrato com o visconde de Bar
baCena. Discurso do Sr_ Dantas, Discurso. e requerimento 
do Sr. Ferreira I'enna. lleqllorilllellto do 8r_ Carneiro. de 
Campos. Approva~40 deste e rejeiç.lo do d9. p\,imoil'o. 
A's 11 horas da ... tnhã, achanllo-se IlI'esentes os 81'S. vis

';011110 do Abaeté, lUafra, Teixeira rio Souza, viscondo de 
Itaborahy, visconde de Sapucahy, Carneiro de Campos, 
l\hmdes dos S,U1los, Souza e l\lello, Almeida Alhuqllen)ue, 
Jobim, }'irmiuo, mar'lnez do Caxias, l?erreira Pemm, vis
~ondo do lJruguay, Dilliz, l'olOpêo. Paula Pessoa, Amujo 
Ribeiro, Dias de CIHvalho, Souza Franco, visconde de Suas
suna, Cunha Vasconcellos, marllllez do Abralltos, Dantas, 
Vieir~ da Silva, visconde d.t Boa-Vista, 11~lrão, de I)ira~mlla, 
SilVeIra da Alotta, n. 1\lalloel, l'aranhos, Candulo BaptIsta e 
Olloni, o Sr, presidente abriu a sessiio, 

Comparecêl'11o depois oS 81'S. Nabuco, Souza Ramos, 
l'illlenta nuello e I!'erraz. 

Faltàrão com causa par1icipa.1a 05 Srs. bar{[~Alltonina, 
hanl0 de Cotegipc, hanl.o do Maroim, banlo de iuarahilll, 
harilo de S, toufenço, Candido IInrges, 1<:uze >io, Souza 
Quciroz) Sinimb.ú, Dias Vieira,.l:'crnanúes TOTI'CS, marqueI! 
de lLalllmelll, Visconde (Ie JC1lultlllhollha e VI8Cmllte de ~Ia
raugulIl,e; e 8(\11\ parl.il'illação 08 Hr~. ~arão de ~Iul'itiba, 
I'aula Almeida, J:\lIIseea o llIal'lluez tle Ollnd11. 

liorão Iídlt~ e allprovadils as aetas de W e 16 do torrente 
JIIez, 

O Sr; t .. ,b'T,l:Url'l í!CU (oula .j" . ";:llíHlp . 

rn::l'.:llmi'lTB. 

Um oIDeio de 13 do enrrente, do 1° scel'etario tia CallIara 
dos deputados, eomlllunicilndo (In6 a mesma camam allolltol1 
as emendas feitas rclo scnadoá rcsoluçfíO que manda vi .. o. 
rar o orçamento tlc I 86:J-18Ia JJara o anno financeiro bde 
1861-1865, sendo na roferida ata dirigida a resolucão ti 
sanccãfr imperiaL-Inteirado. • 

lhil OfiCIO, de 11 do conente, do vice-presidente da pro
vincia do mo do Jallciro, acomllanhaudo um exemplar do 
reJatorio com que lhe foi passada a admiuistraç.lo da provin
cia.-Ao al'chivo. 

Um dito,· de U, do presidento da provincia da nahia 
acOmpal\lll~n~O um exemplar. d~ rclat.ol'io. com (I~O Coi ellt\'e~ 
gLJO a admllJlstnlí:ão da VI'OVlllCllt ao .1" vlce-pre~ldente, c ulp 
excI)1(llar da fallá com que foi por esto aberta a assembllia 
legislativa da vrovincía em março pl"Oxilllo passado.-Ao ar
ehivo o relatorio, e li [alia li commissão de assembléas pro
vinc,ae~, 

Ll,1 ELEITORAL DE 19 DE AGOSTO. 

Q SI', Perrch'a I"cuno:-Pcdi a l)a!iJ.vra, SI', l!rcsi~ 
dente, para aprcsenlar e motivar, Como exige o regimento, uni 
projecto do rcs~llIlfãO, que me parec~ ler, tanto de simples 
quanto de util c lIoportante em suas dlSjloslçõea. 

A lei de lU de agosto de 18i6 determina no art. 108. como 
bem sabe o slmadri, qne na época das eleiçiles g~raes'de de
putados se suspenda o recrutamento em todo o Ilnperio por 
espaç~ de tl'e.s mc.zes, a st.lb~r: 60 dias ~ntes o :m dias devois 
da elelCão pl'lmana, pl'Ohlblllllo oull'O~lIn os al'fumamentos 
de tropã, e (IUal1lucr outra ostcnt,lç,10 de força militar <Í dis
lancia menor do uma Icgua do logar ondo se fizm' a cleicUo. 

Tendo entrado em duvida se este artigo deveria ser obser
vado a respeito da cleiçil.o de jui~e~ de.paze .vcl'eu;dores,. de
clarou o govcrno pOl' aVIso tio mllwitCI'lO do Imperto de 6 de 

I setemh~o d~'84.8 q~lC. rcrCl-i~(lo-s~ o mes,mo artigo fu;l.Ilci
, çocs pl'llnar!as l'l'opnamcnle ditas, IstO~, tl!ll\ell~s em que a 

massa dos Cidadãos votantes elege os eleltore~) nao póílc ser 
applicado á3 de HH'cadores e juizcs de paz, POI'(1UO estas são 
dlrectas) e as palavras da lei dcvem ser entendidas em seu 
sentido re~tricto. 

Eu não plet()lHlo, Sr. presitlelltc, ccnsurar e~ta decisão (!o 
governo, porquo ella ó conforme ú letra da Im; mas (;rOlo 
que nillguclll deixará de reconuecer q_uo, se o poder .legls!a
tivo julga índigpell~aveís ou lIece,,:larms aq~ellas provulyllclas 
llara manter-se a liherdade li? voto I!as elcl~ões de eleltore~, 
não póde sem grande contradl~ão dOlxar de faze-las extensI
vas ás eleir.ões de juizes de paz o vereadortH, naS fluues os 
pat'tidos I"jliticos têm igualou ainda. maio,r interesse, em ra~ 
zão da in(luenCÍa que a1luelles fUIlCCiOUUI'IOS vodem exercer 
em todo o processo dilS eleições, e OI~I muitos o~ltros neg{Jcios 
publicos, múrmente se forem cOllvertlúos em 1018 a proJlo:>ta 
de reforma judicíaria aprosentada na camara dos deputados, 
que amplia cOlIsit!(w(lvelmente a;;at.tl:ibu(ções do jui,zes de paz, 
e a outra sobro ,l reforma das mUlllclpalHlades, cUJa allreseu
tat:il.o foi tambem ílllllUllci.ula pelo nobre presiúente do eOll5e' 
Ih;" e ~ue,.scgllndo se depl'chell[~e das pahlvras de 8. Ex_ ,dev~r{L 
ser mal S 11 bem I do II!le a offerecula polo nobre m,u'quez de Ohn
da, que,a peditlo de Heu autor,foi retirada da discussãO) danllo 
idlo motivo a algum reparo, Ilorque geralmente se esperava 
que CSBe projecLo fosse um dos prillcip',les .~ssumptos lIuO 
occupa8sem a attcnç.io das camaras legislativas filt ses:>il0 
ílctllal. 

Tem flor fim, pois) o "roj~cto do (llle agora ~rato declarar 
(Iue afJuella disposiç,10 da lei de 19 .. ~ ago!'-to e lambem ar
Jllicavcl ús eleições de vereadorc:l e JUizes de paz. 

Entcndem algumas pessoas que esta ~Jisposição só ÚCVIl 
em rigor seI' ohservada a respeito dilS clcH;õe8 geraes, e não 
quando se tiver de fa:/:er a el(li~ã~) SÓII~ellte em uma ou outr" 
freguezia_ Eu não sigo esta inLulllgencIa, por l/Mecer-me dCi;
tituitln de lodo o fundamento razoavel, e lIIalllfestamcuto con
tl'aria á. i!Jtenção do Icgi~h\(I:~I', ~mbor~ Jl05~a e.lle~ntral' 
ai "um apoIO 111' letra Ihl leI. Nao SOl, I,orelll, se o governo O 
~e7ts doleg.ulo:i nas pruvincia;; h\m enlelldido a I,ti COIlli) eu 
tmtcntlo, isto é. ~\J tl1m nJalllbdo f;Jl~pendcr o rcnutaf!1cnto 
lias fregut'zias oudc 50 bajil de proro\lcr ti elrilJ,lo de eleitoreS 
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lóra do tCUIPO marcado pela mesma lei para flD clei~ões go- AI't.:t. o l'icão revvglulas todas as disp08i~:l1e;: em nlll 
ra('R. trario. 

lia POUí'i)R dias li em um jornal da côrlo' a noticia de estar- J~memlas da canutra dos deputados approTad:ls ~elo senadl} 
se fazendo recrutamento ('m vcsperas de ullla düicào primaria em 2a discussãu á proposta do podei' exc~utivo, tl'IO lixa il!'l 
na Cl'Cgnelia d~ Santa Isabel do municipio de Vafcnçâ; o, não f rc;as de mar (t'1I'<l o anoo financeiro d6 1861 ti 18G;). 
pou?nllo a vCI'Ii:uar o facto por outros meios, posto que nl~' Art.:t. o (additivo) O,; yoluularios e l'ecl'ul.ados, pOllenll) 
IllCllllaSSe desdo logo II crer que elle era exacto, porl{ue ate eximir-so do' setvi(;o militar, ou ~('}t' suustituiç110 de inrli vi
sa citava o nome de um individuo recrutado, julguei convc- duos que tcnhãO' a idorteidade precIsa (llIra o l!lm;lllo servi~o, 
nienle r('Ccl'i-Io ao senado, cstàndo presente o noure ministro ou mediante a quantia de 600$, com tanto que o Caí;;lo 
da marillha, para que elle houyesile de avcl'ion;t-!o e de dar dentro dos JI irneiros seis meies a cOlltar da praça, • 
IlS providelleias que I:arecessem necessal'ias. Até hoje, porém', .. ArL 5° (additivo), que passa a ser i.o Os aspiralrtes '1"0' 
não JlUlte ter conheennento do roslI!t,ulo (lo qualquer ex amo forem' reprovados em qualquer das ma lerias do curso da es
ou IIHlagaçào a que porventura procedesse o nobre ministro cola de marinha. fi os qu:e perderem. algum dos QnnOS dO' 
da marinha. mesmo curso, em virtude do disposto nó § 1° do ,ar!. 41 do 

1'01' esta razão t,ambem procuro no meu projecto resolver regularOOuto que baixou com O decreto n. 2,163 do 10 de 
oe um'.l_vez a dUVida, declarando que nno só por occásião maio do 181)8, poderão repetir as ditas materias ou annos, 
das elelçor,.; gemes, mas lambcm 11 uando bouver eleicão elll tOmo alumllos exlernus, e ser de novo admiUitlos ao inter
alguma Crl'guozia sómellte

j 
deverá ficar SUSf)CllHO o rêcrura- nato se obHverelll allproYili\lao pl'ena, sendo menores de 18' 

monto em toda a extell8ào (O respectivo munieillio, annos. . 
Nilo são estas, Sr. presidellte, as ullieas alll'l'ücõrs ou re- AI't. fio (additivo), que passa a ser 5:° Os aluninos ext('r~ 

formas de que a meu ver precisa a lei Ile 10 dé agosto de nos que Carem apl·fJVados 00S" tres annos dO.' curso, mlHl() 
1 IH6 j lIlas abst~nho-me Ilor emquanto de proplir tod,ls as Ceito os respectivo:; exercicios praticos, é dlldo provas de 
que Julgo_ eonvelll~ntes, . por parecer-me flUO um projetlo bom comportamento, poderãO ser admiUidos ao servíco da 
extenso nao passaria racllmente na sessiio do corrente armo armada, como guardas-marulhas, uma vez que satisfaçrro a& 
ficando cntretmito prcjU!~icadas as medidas fJue agora pro: condições e8tabelccid.~s para a admisg-d~ !11M> a~ooos inter-o 
ponho, e quo, sendo lüo sIIllllle8 como são, pOllcm sem duvida IIOS, e não ienbão mm~ de' 21 Il000S de Idado. 
ser adoptadas ainda a tempo de proJuzirem seus beneficos eC « Art.. 7° (addiilivO'). qlt0' passa a ser S.'" O gM+}tno ó auto
feitos nas eleições de vereadores e juizes do pa~ a que so risado a. crear mais dnas companhias de aprenditcs nwinhei", 
tem do proeeder em setemuro, ros, nas pr(}vín~ias onde julgar conveniente. 

Tendo assim motivado o llrojec!o, que se acha lambem II Art. 1'2<" (addirim) que passa a ser V> Os otnciaes que, 
assignado pelo honrado senil! or o Sr. viscorllle do Uruguay conrando menos de 30 armos de serviro, requererem reformá 
eu o submetto á cOllsidemção do senado, e Jisongeio-nw d~ e provarem achar SO' nas c01ldicõos nêcell$.rias para obte-1a, 
crer lJue mel'ccerá pela sua maniCesta utilidade a ap[lrovaeào serão transferidos pará a 2a cfasse, e nesta se conseFv~ráÓ' 
unanime de~la augusta camara. • pelo eapaco de um 11nnô, findo o qual serão refÍlrmadt>9 se 

l/oi lido o seguinte por novos' exames se reconhecer que subsistem as causas 

PRomeTO. 
/( A nsscmbléa geral resolve: 
'( Art. 1.0 As disposições do art. 108 da ler n. ~7 de- 19 

do agosto de 1846 serào ouservadas sempre que se bou. cr 
de fazer qualquer eleição de eleitores, juizos de paz ou ve
readores, devendo-se sus[Jonder o recrutamento em toda a 
exicns.lo do municipio, ainda que a e)"icào tcuha Iogar sO-
mente em parte Ilclle. • 

« Art. 2. o }'ie.l0 revogarias as disposicõcs em contrario. 
. (( Paeo do senado, 18 de abril de 186t-llercullfy/'o Fer

reira l'én1llt.- Visconde do Ul'uguay. » 

Ficou sobre a mesa. 

ORDE~I DO DIA. 
tIXAÇ.iíO' D~ FORÇA l'IHAf .. 

Entrou em 33 disclIssão.e foi sem debato approvada,a prO'
pOSla do poder executivo fixando a forca naval para o anno 
fInanceiro de 186·1-1865, com as emendas da camara dos· 
deputados que forão approvadas na 211. discussão. Frcou 
assim 'redigida a dita 

allegadas. 
II Art. 13'<> (additivoj que pass~ a ser 8.° Silo permanente!> 

as disposicões dO' artigo antecedente'. 
« O b.fl: 3" da pr~osla passa a ser 9'0. P'aco- do senado, 

H de abril de 186:1. - Viaconde de AbaeU, presidenfe. -
Herculano Ferreira Penna, 2° secretariO',-Manoel Teixei'rl1J 
de SOUM, servindo' de 10 secretario. » 

B.~NIl:OS DI! CREDITO MUTUO. 

Seguiu-se a 3'> discussão do projecto do senado que aulo
. risa (} govern~ a fazer concessões aos batlGl)!t d~ erooi.t;{) 
mutuo. 

,. . Sr. Souza F' ..... eo : - Como sobro este projecto 
não ha objeecoos senão ao art..Jl!!.. e como convenho om que' 
sem este artIgo o projeclo pódll passar e satisfazer o fim a: 
que se dirige, mando á mesa uma emenda supprimindo este 
artigo, J.lorque entendo que assim elle terá votação unanime-. 

Foi' hdili, apollld. e posto coojunctarnente em discussão 
a seguinte 

EMENDA. 

" Sl1ppríma-se- O' 11l't. 3° do pro,jiletQ-. . .. 
" Salas das sessões do senadO') 18' de abnl do 18M.-.5'1))1ZI1 

PftOPOSTA. Franco,» 
Art. 1.° A Cer~a naval, para o anno financeiro de' 18tH! a . Posta a votos a entenda, foi approfada, o o Sr. presidente 

186a, constará: declarou que fitava ena ainoo soj.ciba a uma nova discussaO' 
§ 1.0 Dos oiliciaes da armada o das demais classes, que com o artigo a que' se refere. 

fUr preciso embarcar, conforme as Jotacões dos navios e . _ ~ 
estado-maior das divisõos navaes.· O "'I'. ~n .. n! de Pi .. apama:-Esta emenda llao pólio-

§. 2, o J~IH circumstancias ordinarias de 3,000 praças de ter n~'V~ dlsc~_ssao. As emendas que, por scren: ap~~sefita.das 
mannhagem e de pret dos corpos de marinha, embarcadas na 3 dlscussao, devem pas~ar por uma oulla, sa~ ulllca
c!ll navios armados e tranSllorte&, e de 5,000 em cirCullstan- ~ente ~s ,que contêm m~tena n~va, sobre a qUl~} MO Il(m~e 
ema extraorUinaríaSj; amda dehate,. nem .~otaç,lO, o MO as gll,lr suppflmem ~u lC-

§ 3.0 Do corp.o () imJleri?es marinheiros, da~ comp.a- lI~otluzem artJg~s )tI. ap(>rovados .?u ,~eJ_CI tados lia 2~" dlscu~
lIblas de aprendizes mal'lnhClros, croados pelas leiS antel'lo- S,lO, por'l!le a I espClto de~!as vellfic,1O se as duas dl,CU.SSÕLS 
res, do batalhão naval, e do corpo de imperiaes marinheiros qu~ o regimento requer. S~o estes os prec~delltes semple se
da provincia 1113 Mato-Grosso; e contmuando a autol'is;v:ão gUldos,. e com toda a razao; e~ como V. Ex. tem declarado 
para eleva-los ao seu estado completo. • por ~a!8, do, ~:na ,vez II,UO se lI~O. p~etend~ afasta:)~~os Ilrec~· 

~rt. 2". A força acima mencionada será prrcnehida pelo" I dentes d,l c,~~,t, (,IÇO es~a. obsCl vaç.1O llala que BeJ,l tomad.! 
meios autOl'isados no art. lO lia lei n. 61a, de 21 de agoslo na con5Hler,I~,1O que rnClecer, 
dI) 18tH O SI1. "f:E'"m:\TE :-Entendo que IIi'iO ha emendas que n;:\., 



i I~, 

ver.,em sol!!'!' alguma matoria; ,I de 11\10 ~ll lmla é nova, o 
vcrsa ~ohl'e () Ilrl. :1" do p!'()je(~to, IIIHl c"u[úm lima Ilispo~i~;10 
11UO oxislia, o (!lHl so .pl'tllmHlll sUYJlrimÍl'; Ó .lIma illé,L nova. 
1'01' COllseqlHJIH.:m su"ten[o ti deCll;;1o (Iue deI., parocendu-me 
que osta lllllcllda dove lor unia outra discU8Sfio. 
!:Oi'iTHATO ':0.11 Ó vI81;01i[)~; IIB BAItIÍ.\CliNA PAlÍA LA vnln ~iINAS 

DF. CAnvÃO DE PEllnA, 

Entrou flnalnionte om .3" !lbcuss~o a pro(loslçii€,l da cam;ita 
tIos depul.ildns, il(lprUvando o conli'aln. celnhnlllo com o vi~
c,)IIde do Barhacena para làvi'al' miuas 110 carv;lo do podi'a, 

9 ~I'. ~)nlltl.s: Eu acho que no contrato IplO íLcom· 
panha o~la l'esolllçi1o vi!Hla da CanHlrll .dos 81'S, deputados 
ha dous artigos lflle preCH1ão do osclarecllllento8 pam que no 
fuLuro niío ti 1)llare'Jüo tluvi!la!\, e duvi!las para ,com os. 1,:;t1'1I11 
geirQ5, aos llllues lleces:lIll'lamcnle ha do ~cr trallsfendo !'slc 
privile!;io, J\o art. 7" do coulrllto diz-so: "O viseonlle d.e Bar
bacona orgnlliflarâdentro de dous annos Ullla cOIllI)anhm II~
cional ou estrangeira, IIue 80 encarrogue do trahalho da6 ml
Il\lS:» No ilrl. !IO Iliz·so; « Se o víSCOI,do de nildJil~~ena so f)l'o
puzer 11 C(JIOlli~il.r o tel'l'orllJ cOIllIH'oHlo, gO:!.<l ri! do,; la vore~ COIl
cedidos pelas inslruccõos de 18 de novemuro ,Ie I NoR. )) Se
Hhol'ü~, lJue meios. ~O!Í1 o gÓYOfllO eslit~elecidl) ou yod~l'{t e,,
tauelecor para venhcar que os esll'angeu'os 'IUI' li SI', vI~con
tle de Barhacena mandar vil' scjão pal'U a or~ani8at;,lo da COIll
vanhia que lhe autorisa o ~ 7°, que deve :lI)!' ol'gallisa.laá 
sua cnsla, ou para colonisar o t~l're!lo comprado, nuconfor
III idada.do art. 9°, e II ue deve ;l01' fei til coííl gl"lIIdos dos(lezils 
do thesouro puulico 'l l\S illstrncçÚiH de 18 de novemlu:.9 de 
18i.i8, e que eu nesta oceasi:1o não tenho presente) crm-01 
t{ue ouriuüo ao govemo a pagar a passagem de cada 'fâiií11in' 
I o::; COIO~IOS até o 10~tll' du deslino,além de del'['uhadas de 
matas casas e outras concessões. Allonta a dilficuhlruJe do 
fiscali~ilr 05 estrllngeil'Ol! quo vierem para a companhia do 
sCl'vico da l\1inoI'<H~,lO, e os quo vierem para a colonisação, o 
resultado, senhores, sorá quo o governo, sell.llll'O fmco lI!-mn
do 50 trata do sol ver quoslõ.es com, companhias es~rangClra~, 
terá de pngar todo o pessoal que vlOr para. o sorvlço da llll
neracão, 

Ai;lda divuígo nO contratd outro artigo uma éo~ce"sITd, que 
se tom feifo e1l1 grande oscala a outras companhms e de I/ue 
muito se tem abusado; fallo do § 4° ! esto paragrapho 1hz: 
« (iozaráõ da isencão do diroitos os oblectos emprogados na 
eOllstrllccão da ostrada. e os 11uO servirem para exploração 
dàs ritina"s. ,i 

Scnhores. ou atlribuo uma gr.ande parte no dcsfa!(Juo de 
nossas rendas a essas~once5sões immodcradas, de IJlIe _ se tein 
abusado, que facilitão o contrabando, .o (/ue I!emandao uma 
escl'i pturacão reserval.ht nas estações fi::;ca.es, Note bem o 80' 
nado Ijue '!sonçiiode direítôs pará ?hjectos ellipr~gàd.os na. 
construccfio !la estradà de ferro e p,tra os 1111e servl\em JIllI'a. 
a oxploril<;ão das niinas comprehende tudo qiIánto e oUJecto 
de importaçiio. 

a Cavo r deste pl'Ojecl.o 1'1l1 1" " ~, tlíH~U'S}O. (lorIIUlJ) 
ti l maiol' uLilidado (lilm o Bra::il_, .. 

o SII, 1l,\NTA,;:-SCIIl duvida alguilla. 

O SIl. l·'EllllBlIIA l",:NN,\.;-- .... elJlIlo f 01103 I'(Jl;oahcc('ln 'I 
~In~col~erla t!n l1~illas lle carv:io de !ledm, tendo o !.t O\í'II;1) 
1111 pena! ha III,UltOS Hunos elllpn~ga;lo esrlJr~{js c l,,"lali\'íl~ 
em gr!lIl11e parte ,bíll.llado~., pi: ra eOIl8Ilg~li-liI ,h!l\cndo al6 

..rurl.... dIversas pronnelólS leI'; que tl!'\!'\egllnín pl'PnllOS IJI;!i, ún 
m.'mos avullál!O';. iI I(uom fizer eS:,:t l!eseo!Jcrta" cnlelll!o IIIJn 
llilO deYCm08 d('lxa!' de ilproVc'l!:lr a. O('.,·ilSlilO I'm que )lI' 

iJpl'escnta um (~líIIH'ezarilí, lüo aeli~(} c il'l,:llignntt: eOlIlO é(; 
VIsconde tle llal'UaCenil, (lill'il dar IlIlpubo a lilo Ill1porlanfl\ 
h;abalho. 

O 811. n.\NTAS:-Niio ti e;;ta a IlupsLão. 
o 811. FEluuw\A Pj,:i'íl'ü : Estou por ura cxpolHlo a, I'a~ 

zõcs do meu volo. 
COllfes~o, porém, SI'. pr('~í,r.-!lfC, (rUe rilgullíafl dllyi;la~,;n 

me orrerocem, COIlio ao no!!rl' ;:l!llildlJr pela" Alag-ôíls, a 1'0:'
peito das condiçiíe,; tio contra Lo. J\;-lO ;1:> expullho agom tlio 
extensamenle eoIHO cOllviria, ponpJü lIi[o lenho pl'(~senles os 
apontall1:llt08 que Willei; ma~ allula as:>im farei alguma:! 
obsí'rvacoes. 

Diz o· art. rio: (lellda) « O governo penni Hirá, tlul'allle li 
tempo (Ille ll'ílllillhal'elll tis Jnína~. que Ilavios o~lfllrlg()irog 
transportem carvão da I.lIf!Una. " 01'11, eu 11,10 sei se será 
cónvcllicl\te tOl'liill' i1cí'-de FI ohrig-atoria elil fnvol' de"ta elll
proza a di~posieão da lei tio orCilllwllt/) 110 H de "ell,mbr'o Ile 
IHIl2, quc aultjrisa o g-ovel'llo "para 1)(~I'illillir a clllharrncôes 
e~tl'illlgeiras a lIavegaç:1o tle "ilhillaf.;em entre o,: porto; do 
illlpej'io 011110 houver alfallil(~l'a:;, Cr\\i,) que desta fa('ultladll 
11;10 tem o govorno feito U:lO, :'cm .hlvi,la po!' cnlewlm' IfllC 
autes di~so sP-rú aintltt ll(let"~s:ll'io precedor lt muitos exames 
(} tomar medidas que ;lI~ítUt"I.'m (In um moI/I) dlleaz uô in
tcrüsses naciollaes. Sendo i~!.o a~::<illl) parece'JIle íJUO par'a 
vot;lrlllOS sobre o nr:'igo dmel'!llllOS uuvir a oIlini,lu do 
SI', miuistro da CazmHla, 

Diz o ar!. li": « O governo :lforará a ilha dos Lobos (Iam. 
depo!'ito do carvão. J) ,Pal'l'Cü-IIHl qur, [H)lil'lIdn a crlljlreza ser 
lransferilla o ficar pcrtencGndo a ullla COll1[HlIlhia estl'illI;.;eira, 
como permitte o ilrt. 7°, nJo r,ollyirá de modo algul1I cnll
COIICl'-lhe por aforamcnto, i~to é, Jlor lilulo porpetuo, o 110-
minio dafJuolla ilha, e por i"so eu aceitaria Ullla üllllmda tlue 
tivesse por fim aulonsar o al'l'cndamento em vez de aíora· 
mCllto. ' 

O ar!. 7° impôe ao cmprezíll'io fi ObrigílÇl0 dIJ-'ol'llll:ni,; t 
dentro de dou8 anIlO:;, coulado,,; da l(at,L da assignatUl'a tio 
t:ontrato, Ulua compauhia mlGÍollal nu eBtl'allgeira, lJue se CIl
ealTegue do trahalho das mimu, mas, tenuo sidu assl;l'nado o 
contrato em fevoroiro de 18t11, (j Ilavrltrlo decorrido mais do 
trm; armos, parece indiopellsavcl explicar que <lIJlwlle pl'az(.) 
seriÍ contado da data d,t Ici IluC ltppi'OViU' o llleStnll cOlltratu, 
(;\poiado.v.). . 

O ar.t. !lo pl'olllelle ao empl'ez<ll'io o p;ozo do, favores 
concedidos pelas illstrucç(jc~. de 18 de Ilovemhro de 11'5;;8, 
quando se IU'olJolllm a COIO!lbHr o tcneno (~ompl'ado ; Illa8 
eu não sei se a1lucllas íll~tnW'~õed CõWo ainda em inleiro 
vigor, inclinando-me to,lavia a'crel' () cOlllra, io, -visto (I"e 
"lias slIflfJocm a exi~[{,llcia tla '\:,socwçiio Central ,Ie Coluni~a
ç110, llue [em, segundo me cOll~ta, de extinguir-se em hrcve 
tlllllpO, 

Em 8umma, Sr. preside"t!'" julgo muito util a matl'ria tio 
contrato, e digna porl,Utlo (Ia ,lpprOnte.10 do senado; ma:" 
receiando Ilue 1101' fa.lta de illfoIHHU;IJt\.,;· doixe elle de 1';18"'1' 
em a" tliSllussilO, anilllo·ino 11 pl'opúro adiml1ollto da di"cu," 
são )lor oito dias, durante 0:\ ([unes procurarei obter o,; C'i
c1m'ocillltllllus Ilue me faltilo. 

Foi lido) apoiado o poslo em discussão o se~llird,e 

Eu sei que iguMs concessõe~ se. tom feitQ e',l1 casos 
idolltícos, e om outros de natureza.. dIversa; m~s e. cOllt~a 
este abuso que reclamo a attençiio do ]Ioder legislativo, Se 
continuarem essas concessões na grande escala om fJUO 111:\r
chão, será melhor que so mandem fechar a~ portas da alfan
dcga, Acho-nle com as mITos choias de proJccl.os, e na maIOr 
parte delles noto dispensa ~c. dirollos ! ! . AqUI telll~o ~m (Iue 
Ilisjlensa 110 pagamento de dl.rCltos dons SIllO~ q.ue VIOI'aO para 
o convenlo de Santo Antonio; nada ha lIlalS Justo, tr;lta-se 
do uma especialídade quo não póde haver abu.:;o; mas a ge
nerosidade ura5ilcira ó tal, que se ml~ de~1 UIll~ml1Cnte .0 (Iue 
os reli"insog podinioj a eommissão fOi m;!ls adJUnle, e d~spell
sou Ilo °pa~amellto de direitos todos os.ouJectos IlceesSiU'WS aO 
culto, e till ó a latitudo que IlOceSS;U'W!l1ellle se_Im de dil~!l 
llssa eOll('e6São, IluO pOllCOS objectos de JIllI)ortaçao esclqJarao: 
e(lra, azeite, vinho, Cal'iuha de lrigo, seda Jlara omalllentos, li~'QUEn,\a:'1Tf), 
g.lIiles, etc. , _ « lle(J11elro o alllmnentll da dl~t:u,,:;,10 pr,,. .);t-; di.H,-

Eu pm:n ao Sr. IIlull,;lro da fazcnda que ,ltlenda ao ~IUe CI! FCl'reil'u Pcnnl!. }) 
araho de .Iízer, e empregue seu!! ebror~08 para (lHO ll,tO pns-\ 
~Clll lli:'JI(J~i~õc~ lJo ruinol>as aO nosso thesouro. 4. ~I·. ('UU'IH'it'O d", e:"~'UI'O"': Eu plop"rí.l IfloI' IJ 

.~, ,,;,._ 1l .... I.a.(.h.;l I-('uun :-81', prr.sidenlc, pu j.i Y'itel I"'oj('('to fo;,~e rClllellH!n ,'1 /'01"1111.,-,[.) .11' í'lllpr"u- prl\!ll 'I.l 
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das, E' um projecto importante, e julgo que o senado tirar;, 
~ro~eito do exa~e qu~ a commissão fizer a eSl'e respeito. 
CreIO (lue nos OIto dms a commisdão poderá dar o seu 
parecer. 

Foi lido, apoi~do e posto em discussão o seguinte 
REQUERIMENTO. 

« I1roponbo que o pl'ojecto seja l'emeUido á commissão de 
emprezas privilegiadas para dar seu pareceI', - Carne'iro de 
Campos, )) 

l~inda a discussão dos requerimentos, Cai approvado o do 
SI', Cal'lleh'o de Campos, ficando prejudicado o outro. 

O .SR, PRESIDENTE declal'ou e~gotada a materia ela ort!í'1ll 
tio dIa, e deu I)ara a seguiute sessão (até a chegada do Sr. 
llIinistro da guerra) : . 

Ullima. discussão da emenda ao art, 30 do projecto ácerca 
dos baucos de credito mutuo; 

1 a discussão das seguintes prolJosicões da camara tios 
Srs, depul;ulos : -

ia, declarando Ilue as IiIhas tio Callecillo capitão-móI' Jo
sé 11ereÍl'a l?ill!ueirus (('m direito à Jlensão que lhes foi COII
cedida pelo decreto de H! de agosto de uma; 

. 2", autorisando o govel'llo para mallllar abonar fi viuva 
do tenente-gcneml I.n~a.ro José (Jonçalve$ , o meio Foldo que 
Ih<t compete, smn pl'eJulzo da pen8iío que Já pcreene; 

3", idem a conceder carta de natllrnlísaC:lo ans slIb,litos 
portuguezes Diogo de Andraflc ~leslluita e ouiros ; 

ia, idem idem aos subditos portuguezes Adelino José 
tia Costa e outros. 

Chel>antlo oSr. ministro, 1" discus5fio dit proposta do poller 
xecutlvo que fixa a forç,L de terra para o IInllO financeiro de 

18Gt-·t865, com as emendas feitas· e approva<las pela ca
mura dos 81'S. deputados. 

Levantou-se a sessão lls H 3,1 horas da manhã. 

El\I 19 DE AURlL DE 1864. 
I'RESIDENCIA DO sn. VISCONDE DE AllAl;TE'. 

SUMl\IA.RlO - Expediente. - mxacão da fol'C<.l. naval. ApPI'o, 
vacão da respectiva rodacc~!J. ~ AIJ~rovâc;Io da re!lacl};10 
do'projecto sobre o meio 80 do a'llue tem· direito a viuva 
do tellente-cOl'onel José Polycal'Jlo de Andrade e Silva. 
-Rectifica~ão do Sr. Pimenta nucno.-Ol'dem do dia.
Bancos de cl'edito muluo. A(lopeilO !lo projecto do Sr. 
Souza Franco, - PensOes. - Cúrtas <le naturalisaeão a 
vario;; estraogeiros,-Fixacão da forca tle lerra, Disêul'sos 
dos Srs, Paranhos, millistl'o da guerra e viscolltlo da Boa 
Vista, Encerramenf.o da 1" discussão. 
A's 11 horas da manhã fez-se a chamada, (\ achando-so 

o ~r. Pimenta Dueuo (pela oi'tlem): .. " SI', presi
dente, IJmli a IJalavm pam um.t recti!kação, ou antes pam 
um e~e1arecimellto. 

Vi no Correio Mercantil de hoje uma I'cctilicacão feita em 
minha ausencia pelo nobre 11I'esidente <lo cOllsefbo, S Ex. 
disse (lendo); « As IHllavras que eu attribui a Mr, Lay,lI'(l 
~ão efl'ectivamento de seu díscUl'~O cuja integra vem publi
carla no Times de 17 rle julho a pago 7, enh'ütanto Ilue o 
trprho a Ilue soccorreu-se o nobre senador pela provincia 
dI' S. Paulo, attl'ibuinllo-o a l\lr .. Layal'd não é do (liscur"o 
rio sub-secretario do estado, mas de um artigo do T'imes do 
dia 17, que 8e lê a pag, 8 do mesmo jornal, el,luivoco de q!Hl 
o nobre sella(lor . so convenceu apenas proCerl\l o seu (118-

cura0, por(!ue mostrei-lhe que o trecho que ('lIe ciU11'n era 
de um artigo rio jOl'llul, ao passo flue eu citava as pa
lavras do (hscurso do suo-secretario de estado, cuja in
tegm~ repito, vem cm outra parto do l"imes, " 

Nao lia duvida que S. I~x. o nobre [ll'e~idente do conselho 
refel'iu-se a um topico do Jll'Oprio discurso <lo Sr. Layard, e 
que cu referi me, niío ao prolu'io discurso, nem tãopouco a 
um artigo (luahIUCl' do Times, mns sim ao exlmcto do dis
cur80 do Sr. Layard feito pelo Times no resumo da sess,10. 

Disto já so vê que não fui eu, que atlribui uma só IJaIa-na 
ao SI'. tayard. pois que não fiz mais do (IUO repetil' exacta
mento e extracto de seu discllrso feito pelo Timl's. 

Devo, porém, accrcscontar, para maior esclarecimento, lima 
~ill1plcs observllCão. o é Ilue, fluer o topico IIHe 8. Ex. citou 
do discllrso do Sr. I.ayal'd, (Iuer o extracto r!o Times, que 
)'!lJlrollllzi, são perfeitamente i<le.nticos em sua ~ignificacão. 
No diSl:Ul'IlO do SI'. taym'd lê-se o seguinte: ({ lIe was Íl.!l.!:
fectI aW<l1'C from a statemellt which was mude In anothel' 
1I ace a few cvelling,; a~o, that tho king of l'OI,tugal bull\ 

\lIÚlI'Ild to mcdia10 heI "'ecu Ihis COliDir)' a!!d Brasil, mui I 
that Hei' lUajesty's governlllellt had sigllified their accep
tance of that proposal. » 

Disse o SI', ~.ayard (I:e~pondendo ao Sr. 1<'itzgerald) quo 
este estava perfeItamente Informado, a vi81a (lo IJue se p<lSSOIl 
na outra casa havia poucas noites, IIue o reI !le Portugal 
titlha-be olTerecido como mediador entre esto rmiz e o 8rasíl, 
e que o governo I\e Sua llugestade tinha signillcado sua acei
ta çàQ a essa proposta. 

IMas palavras (lp...Jlroprio di:lCUl'sO!lO SI'. I.ayal'd. a que 
S. Ex. rerel'Íu-se, IU!ID sITo menos exprll~sivas, do ({ue a;; 110 
I1xlracto do Times, (ll1e citei. 

« ~11'.Fítzgeralrl had professell al61 for lhe l'tl-e~ta
blishment of amicable rolations with Dl'asi . The mediatioll 
o!fered by the king or Portugal for this object had Lecn ac
cepted by HeI' Majcsty's ~ovcl'llm()llt. ') 

Is~o é, que so .0 SI'. Fitzgeralrl as,ill1 se expressftra para 
malllfesl.ar o de~eJo !lo ver reatadas m- relacões ami:mvci~ 
com o Brasil-já sabia !IUC a !llediaç~o olfcreéida pelo rei ,lo 
Portugal sobre esse objccto fora acell<t pelo governo de Sua 
~Ia"estitde, . 

6' Times, poig, foi perfeitamente fiel no seu resumo. Assim, 
e!llbora eu reconheces$o flUe S. Ex. se referia ao pro[ll'io 
dlSCI!rSo do S.r. Layal'd, o eu ao extr~cto (1I;lIe. e quo !lahi 
provlIlha a dllfel'enea (Ia tnlllucciiO, 1"80 em lIada altera a 
flu~stàO. Cre!o mcsil10 que o discúr,;o do Sr. Layard ainda l\ 
mal" eXIJ!'cs~l\'o_ 

J<'oi sómellto para este esclarecimento que pedi a palavra. 
O Su, 1° SECIlET.\1I1O deu conta do seguillte: 

presentes 6S SI'S, visconde do Abaeté, Mafra, Teixeira do 
Souza, Mendes dos Santos, Almeida Albuquerque, bnrfio do 
.l\1uritiba, Souza e Mello, visconde do Sapllcahy, manlucz de 
Itanhaem, Pimenta Uueno. lIerreim 11e/ma. visconde !le Suas
suna, Souza Ramos, D, llanoel, Vioira da Silva, maffluez tle 
Caixias, Cunha Vasconcellos, ])iniz, viscondo de ltaIJol'llhy, 
Araujo Ribeiro, visconde do Uruguay, Cal'lleiro de Cam~o", 
Pomllêo, Jobim, Dantas, Sinilllhú, I'arallhos, Dias <lI) Car-
valho, ~'tlrraz e barão fie I1iralJama, o Sr_ presidente abriu a EXl'EllIE:m;, 
ses5ão. l' m' I .. t . J' . '1 li C \ II I . S' " I I' 8 \T' t OH' res o ICI08 10 IllIlIlS 01'10 10 IIl1perlO O;~ I o corrente, 

omp~~ccer o I ~p018 os 1 s'. VISCOIl( e I ,l . o~- t 18 .a; .0111, acompanhanllo os autographos das seguintc~ resolucües ua. 
Souza ltm~co" Nab~~o, . mal quez de Olllllla, m'U!lucz ue as!'elÍlbléa geral legislatim, Ilas quacs Sua nIagestadp o Im 
Ab ,: ~ J. FlI'Il1l1lo e SII:CI!·a. ~lt ~lo~ta... ..;- '. perador eOlll,ente. o 

•• ltar,1O om causa p,.rttclj.hl!l,! os SIS, b.lIuo cio AnlonlO,l ·Ia autol'i.·1I1110 o O'overllo a nlil 1I'lr I 'ti'" f' I 
ba - l'ot g 'I e har"o ur. "Ia o' l. - I (rI I . ,,' .... (, n, al!lll 11' <l ma !'leu .1 

~ ~i;O .... \ P? ,,[, .. 11' I' I~, ~al'a? (, ~ ~l\al'í~ IIl~L do 10 allno de qualquer das faculdades de direito 110 illllJ~1I'ill 
b,u a.~ de~. O~I e,n~o, ~and!!I~ .nIH?~~,. E~:cl>lo,' .. ,So~.z.a o e8lUtlante lira nci~co A li '!u ió\to lia llon:,cca e Silva; 
Quelloz, P,lulU; ~ es~o.L, DI~IS 'Iella, I CIllllllde~ TOllc,s. 'b- '2a idem (J e~tu!laute Zllferiuo Untelho de Antlrade' 
COlide de JeqUltlllhollha, VISCOIII!<' de n1arallguape o ZadJa· 3" autorl'~'lllllo a' I'ollgl'e"'l"(' 'I' f· 11' I' I'··, . . ,t' .. ~ , '". I' d' I I" '" I" I ., ,I ,:; • r>' \"e~ I ,15 dC,U ' .11 ()~ a iH Illlltlr ;l 
rias '. e sem pm ICII'.\Ç,IO (j:; ...,IS ..... un 1{ o .tlplJiit.l, au u matricula !los reS\JCctivOi\ a I o' ~t I' t - ,- ." \Immda () Fou-ec'l I' .! 11 ~ IJS r, lIi <li) e~ Ilue n,lo ~L 
J ,.: ~, , houv(ll'~m matl'lcu a(!o no t!'lllpO marcado I,elos e~tatul!H. - <, 

1'01 llfla e élIJIll'ovada a ;lcta lia :llltei'cdelllt\. A lIrr.hlVlll', eO\l1ml\lllcando-~e Ú outl'a Canlilra. 
I :', 
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Um officio do Sr, senadol' visconde de Je1luitinbonlla pe
tlin.lo ao senado a prorogacão ria licenca flue lhe foi CO/l
cedirfa. com o rcspectivo subsidio, pelo tempo da se.-siio que 
deve ,comeÇ:1r em 3 dc maio do corrente anno, pois (fUC não 
lhe e pORslvel comparecer, attcllto o seu estado vale tu
dinario, - A' commi>ls.to de cOII~títllir.i'lo. 

j"orão lidas pelo Sr, '2. secrl'tario, Sllbmettidas á discussão 
c élpprovaflas sem !nllugnaç11o as ~eguintcs redacções : 

1a das emendas fClta8 o approvarlas pelo senado iÍs emendas 
feitas e approvadas [leIa camara dos deputados á I1rcrposta 
do poder executivo fixando a fOl'çtl naval; 
,2a ao pl'ojec,to do ~enado ,declarando que D. Luiza Feli

cmna de Amonm e Silva, vlUva 110 tenente-coronel José 1'0-
licar[lo l'es80a de Anth'alle e Silva, tem dircito ao meio 
soldo da patente de seu marido desde o fallecimento deste, 

ORDEM DO (HA. 

Entl'árão flm 1" discussão, passár'ão para a 2" e desta para 
a 3a sem debate, as seguintes pl'Oposições :la eamal'íl dos 
depul1u.los, 

la alltol'ÍBando O govel'llo para mandar abonar à viuva do 
tenente-general Lazaro ,Iosó Goncalvos o meio soldo que lhe 
compete, sem 11rejuizo da pensão (IUe já [lCl'cebe; 

2~ dee1.aran~o que a8 .1iI~as ~o f1~lIecido capi tão-~ór José 
l)el'eu'a FIIguClra3 têm direito a IIen8,10 quo lhes fOI conce
dida [leIo decI'eto de 12 de agosto lle 1833; 

3a autorisando o governo a conceder carta de natllralisa
ção aos subditos llOrtuguezes Biogo do Andl'a(!e l\lesqllita e 
outros; 

4& idem, aos subditos pOl'tuguezes Adelillo José da Costa e 
outros. 

Esgotada a materia da 1'~ parte da ordem do dia, e não 
tendo ainda chegado o SI', ministro da guerra, o Sr. presi
dente suspendeu a sessão ás 11 hOl'as e 40 minutos, 

Constando acbar·se na sala immediata o Sr. ministro, e 
cOlltilluando a sess;1o às H boras e 3/t, forão sorteados, ptll'íl 
a deputaçiio que o devia leceber, os Sl's. mal'llllez de Caxias, 
Souza Frallco e Cunha Vaiiconcellos. e sendo introduzitlo IlO 

salão com as formalidades do estylo, tomou assento nu mesa. 

FIXAÇÃO DA !'onçA llE TEnnA. 

1<:lItrou em 1" discussão a proposta do floder executivo, 
que fixa a força de tcrra [lal'u o anno financeiro de 1861-
1865, com as emendtls feitas e approvadas [leIa camara dus 
deputados, 

(lo thesonro rio IImsil o augmento de força que se contém 
nesta proposta, 

Oes,Jel85ii IJue o governo c as camaras entonrlêrão con
veniente )'('duzir a rorça 110 exercito, Em lfW1j fixou-se a 
(orca cm 18,íiOH !Jraças dc pret para cil'cnJllstancias ordi
narlas; em 1857 rez-se maior rellucç,10, fixarão·se 1(j.OOO 
praças; finalmente, em 181it e 1862 essa fixação foi redu
zida a H,OOO prllças. 

Comprehendo bem que, se o 1l0hl'C In inlsll'o qllizCl' <I;II'-nos 
UUla demollsll'tlcâo do elll[lrego flue podem ter 18,000 prtlcas 
ou mesmo maioi' llumel'O. não 11111 será !limcil achar empn:ioo 
util para esta for~a fixada na emenda da camara dos s;S. 
deputa.los, ou mesmo para uma fixa~ão mais elevada, qual 
a fia proposta do governo; mas Ileço ao noure ministro que 
atterH!a 11 necessidade IfllO temo~ de ccrl!lo/llia e ás circum· 
staneias em Ilue se acha a populaç,lo do illlperio. 

A seguirmos os principios gel'aes, deduzidos daexperi
cllcia, IJll1IlItU Ú Ihaçilo da rorça militar de mula paiz. S .. Ex, 
podor,! slIstentm' que a fixaçilo do (ll'Ojecto Ó compatível 
com as forças da (lo[lu!aç<1O do llrasi); ma~ esses pl'incipios, 
(Iue 11<10 são estahelecldos pelit tlteorIa, e slIn nascem da ex
IJCl'íellcia ou lIas cil'cumstancias peculiares de catla paiz, 
IIlio pOllem ter ap]llica~~ão lIbslllula, devem SOl' observados 
com (l"ta restricção, isto é, COIl1 attenç,lo especial ao {laiz de 
que se trata. 

Assim, nós vemos, segullllo as estatiliticas milittll'es, (Iue a 
flm'sia toma ·1.3:} "I" de sua [lopula.-:<1o [Iam o sel'vico militar; 
a AlIstria tem 1 sl.f.lado l.or SO haGitaules; a I~rari~,\ 1,1°[°; 
it Inglalerl'it 0, !I!) "[,), ou um solda tio por 1f12 haulli!!!les; a 
[)rllssia 1,1 °10, ou um soldado (l01' (10 babi lantes; a !talia 
1 1!5 da flo[lulaç,lo, ou 1 soldado IlOl' 83 llilbilalltes, 

Admittillllo a rclacão mai" g~l'al, a de ):100, e esti
mando a população do'imperio em 8,000,000 de habitantes, 
dos II"a(lS 3,OO(),OOO de escravos, teremos uma. pO[lultlçãO 
livre de 1) 000 ono ... , 

(lIa 11m aparte). 

As nossas estati"ticilS di vCI'gem muito quanto ao censo do 
imperio; mas uma ('8tati:;~ica ingleza, qUtl mm'ece tllguma 
confIanca, dava-no;;, em 1 48, 3,1)1111,000 esel"aV05. Estimo, 
pois, a'popu!acão livre em n.ooo.oIJO; e, adoptada a relacão 
militar de 1: HJO, poderiamos ler um exercito de 50,lioO 
homells. 

Mas as circum;;tancias do Brasil não são muito diversas das 
dos IJaizes europeus'? A nossa população não se acha muito 
dis3iminada, as dilfcl'cntes povoacões, sepamdas pOl' grandes 
lIil'ltancias, <Iuasi iuvencivei" '1 E,' altent;l a pouca i1ensida(!e 
da 1I08"a populaçlio, semi I'azoavel o calculo que se basêe so
bre a I'elaeão dll 1 : lHO'? Eu creio IIue esta r laciio não póde 

O I!!p. Paranbos: -Proponho-me olfCl'ecer á considera- ser aceita pam o Brasil. • 
clio do senado e do nobre mini$tro da guelTa algumas reJ1e- Allmi ttindo a l'elaçl10 de 1: 200, de <fue ha tambem 
xões sobre o projecto de lei de <{ue se trata; e para mtn excmplos em outros palzos, segue-se (Iue o nosso exercito 
tomar debalde tempo nem ao senado, nem a S. Ex" eu 1'0- em circulllst,Ulcias ordinal'ias não devel'ia exceder de 25,000 
gára a S, Ex" se lhe fosse possivel, uma breve explicaeão homcns. 
sobre a intelligencia do § 10 do art. 10. • A proposta do govel'llo pediu 22,000 pl'acas de pret de 

Neste mtigo determina-se: (lendo) « As forcas de terra linha, e a emenda' da camam dos 81'S, dcputai!os reduz a a 
pam o a Ino financeiro deI86i-18G5 constaráõ :' 18,000 praças. isto é, a mais <1,000 : raças (lo Ilue a f~rça 

« § t. o Dos offidaes dos COl'P08 moveis, ria rcpartlCão fixada na lei vil)entc, e a pOllCO menos daquelle maxlmo 
eccloôiastica e dos corpo~ (Iesau(!e,do e~tado maior de 1alÍ2a fixado pelos prinel(}ios da seiellcia militar. 
cl1t~í'e, de engenheiros e do estatlo-maiol' general. )) O sí'I'vico militar do im~ bem ou mal, [lôde ser 

~,10 se raz a.lui lIIençãu tios COl'fl08 fixos ou de gll1tl'niciio: feito com i4,OOIl IlI'aras 110 ~ financeiro do 18íll!-1863; 
TJe\'gullt~ a ~. ,.Ex. 8e c8la o.missão roi ca!'ual. ou se 'clla e fn!'-se Ilia do ~n~sJlio modo, no anll~ fillanceh;? ~o O' 8~3-
envolvo Impllclt,lfllente a extll!cc.lo fIos corpos fixos tcndo o 18!/1, COIl!O delellJlII!aVa a lel .. se. o "overno Ilao julbasse o 
governo em vista toma-los corpôs moveis, ' IH1IZ em clrcumstaucl1ls extrol'llInaflas, pOl' causa dos acoute-. , I cimentos de politica externa. ~o anno financeiro deJ858-<! SU, MIN.'STHO DA flUERnA: - FOI omissão casual, uma 18:m o mesmo serviço militar roi reilo com 16,000 pra~as, 
omIssão da lInprclIsa. I Ora, se em anuos anlel'iOl'es foi possivel oeCOl'l'er a todas 

O Sn, I',\llAi'iIlOS: - O art. 1° fixa para o annO finallceiro as neccg, idades da ~eglll'Ullça e deresa do illl]lerio com uma 
Ile18s.l-186ti, segundo a elllellll1l da camara rios 81'S. de- rorca inrerior a 18,1I00 (lracas, (l01' ilue razão hoje <fue o 
JlUtados (porci de parte a I1xaç.l0 proposta pelo governo), the;ouro luta com grandes elúbal'acos, hoje flue nos rallecem 
18,1100 praças de pret de linba {'m ci I'C Ullll'l la ndas orilinal'ias recursos lJar1l llluÍ!ati outras llece:;51llades publiclls,deverclllos 
e '2í,OOO em circulllslancias extraorllillarias; e ,Ilermitl.()·se IlÓ~ elevar IIS fOl'ça~ do ('xel'cito a mais de H ,H/H) I,,'aças, 
JHllo ar!. ti" da Ill'oposta. cOlllhillado Cfllll II emellda (11Ie I!lr. ,leY('rcmos ahallllollilt' a fixaçüo modc~ta de 18/H-IIW2? 
(~(lJTesIH)Ilthl, 'lue o governo f1o:,sa cftostaeal' até HI.OOíl guar- CllIIsitll'l'iIda a Iixal;âo fim' forças 110 exercito em relação fls 
das llilciollllCS para cOlIlvlctal' iI rorca .lccrt'tlHla, em riremll· eil'l'ulllslallcias cxlnLOI'dinal'ill~, não p{ule havei' (1IIIlStITO. 

stallcias extl'il0l:dillaria8 .sómclIle. liill'e~c'llle, se n~io e.\cc,",j- I\stn li\açiilJ IJ1H'.<l c~l'cums~all~:ias ex~raortl.illaria.s é ~Ipena~ 
VO: pelo menos lIIcolllpallvcl com as CIl'CUlllstaucHIS actuue:; Ulll aeto de resperto a (:01l5tttUI~ãO do Ul1pCl'lQ ; llaO pode seI 
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uma regra precisa, a que o governo se sujeite lIecessaria- rias, augmenta a dilliculdade que tcnho ponderado e não lhe 
mente, Ninguem póde prever ao certo a occa3Í110 e o alcance ,UijlUCa I'cmedio algum, 
de circumstallcias extraol'dinal'Ías; portanto a: orça neces- Eu creio IluC o nobre ministl'O da l-tuel'l'il, profi~sional e ex-, 
saria para esse e8tallo de cousas só póde sei' determinada (lcriente como Ó, se envidilsse (0(108 os recursos tle seu saber 
pela 'propria necessidade, Dado esse CU,;O, a slllvaçélo do im- e expcrienJ'ja, poderia resolvei' este (lrohlema: - manter o 
Jlel'Ío, a sua deCesa (J sua dignidade ú que determinllráõ a exercito na fixac,10 de 14,000 pracas de IJl'et. Assim pl'oce
Corça que deva ser alistada qum' no exercito, flum' na armada, dendo, o nobre ininis!I'O pres~aria um grande serviço ao IJaiz 
As minhas duvi,las, pois, versão sómente sobre a fixaMo da em gemI, e ao pl'Opno exerCito. 
forca militar para circumstancias ordínal'Ías, " E' de mister cercear as despezas Ínuteis que se fazem no 

fião me declaro, todavia. contra a fixa~ão arloptada pela exercit,) e na aI1l11Hh~; que ha despezas neste caso ninguem 
call1ilm tcm[lol'al'ia de accordo com o govcnlo; mas desejo seI ,lu vida, e tambem é certo que ellas Ilrovêm ou rle abul'o dos 
convellcido pelo lIobl'c ministl'o da gucrra ou pelos nobre~ fiscacs ou de se tcr quél'ido dar á nossa força militar propol'
selladores que pen.llm tio mesmo modo flue 8. Ex" que cües qlJe as cifCiimstüncias do paiz não comportão, AI 
conconhl0 com a fixaçiio feita pela outra canmm; desejo SCI' ('I!Jspczas mililllres avultão,e avultão muito,em nosso orcamen
convellcido de que esta rorç,~ é indispensaveL mcsmo ten- to; e a classe militar não esl" nem póde estar, inteil'âmeflto 
do-se na maior cOlIsideraç.io o estado de nO:3sa pOllulag<1o e satisfeita, A c1118se militar eela tlue a sua sorte seja me
do thesouro nacional. Ihorada, e não se ... 1 }Jos~ive alten! el' a C,l!l reclamo, no IluO 

Vamos pcdil' á populacão mais tooo ôoldallos: s,io ~,OOO clle tem tle razoavel, sem que flor outro la,lo se rerluzão as 
bracos, pouco mais ou menos, (lue Ilesvinmos rio tl'abalho iH- Ile~pezas, O nobre ministro da 1'llcrl'a, elevando a Corca do 
dustrial tio paiz. 811flJlOII,10 IIIUl cada um de~Les índivíduos pXllrcito, Vil i augmenlar a deílpeza publica sem vant.1gem 
Jlude""e Jll'olluzír dim'iamcnle o valol' de 1$, os !l,OnU pl'odu- alguma para a cla;;se militar. ~ o augmcnto de deepeza cor
zil'ilio 4:0nOt\ por dia, 120:000$ flor mez ou 1.HO:OOIl$ [lI)I' rCSllondellte 11 .t,OOO soldados é cOllsideravel, já na parcella 
anuo. Podemos, pois,egtimar all[lI'oxillladamcnte que e"ta cxi relativa ao vencimento do pessoal, já lia parcella relativa ao 
gencia de mais 4,000 homens para o serviço milillll' trlll'á lUaterial que lhe cOl'l'efpo Ide. 
uma dilllinuição na l'iqueza publica pelo IlICIHlS, de ~I ,HO:OOO;;') ISe o nohl'l~l1ini8Lro teve tempo para acompanhar os deba
por anllõ; se a esta sonmm addicionarlllos a de~)leza quI' tcs desta casa, quantlo tratámos da fixag<1O das Corcas de mar, 
cust.. ao estado esse accre,cilllo de Corça, o prejuizo orçará veria 'Iue estas illéas for,10 ent,lo Illlunciada§ com'I'elacã.o ao 
pelo tl'Íjllo daquelle algarismo, mjnjstnriQ tia marinha, e que entl1o, como boje, não nle do, 

E' inconveniente mlliL,'1s vezes notado, assim no parlamento, minou nenhum sentimento hostil ao gabinete\i) ([ue o meu fim 
como nos relatorios dos 81":;. minislr!):; ria guerra, tlue o exel'- então. como hoje, era esclarecer meu voto, suggerir aquillo 
cito seja distl'llhido para o serviço policial tlQ,8 1}I'ovincias; e a que me parecc lUilis conveniente ao paiz, e, provocando assim 
este l'eH[lCilo não pódclIl haver duas opiniões, A di~ciplina tIo a discuss.k, obter que as leis de fixaç,10 do Corcas sejl10 as , , r IT mais adalltadas ás nossas cirCUIDSlancias. e sái,10' desta casa, cxercito, sua CCOllomla e sua IIlstruceão sol rem, e 50 rem 
muito, com esse cmlll'ego, illlllropriil de uma C(Jrca militar eonhecelldo bem o sell/ldo qual é a verdadeira intelligencia 
propriamente dita, 8e isto ó certo, nào parece ao I~ ,ltre mi- e alcance de cada um de seus al,tigos. 
Ilistl'o da gmwm [Iue vamos augmentar a neces~idade de Neste momento 11<10 tenho esperança do que o nobre mi
distraltir It tropa de linha para o serviço policial recrutando nistl'O da guerra ceda das l!lJlOO pmcas em ci!'fmmsljU1Cias 
para o exercito mais 4,000 homens'? 8e os coqJOs de policia onliuaria8; mas n,10 posso ~ de ÍlOndr.rar ao nobre mi-

l ' , . I I' lIistl'O tlue sua gloria seria maior, que elle IDljficeri'l) muitas de a p;umas [lI'OVIllCIllS estão IUCOlllp etos, por,plC o a Ista- I I 
mClIlo respectivo ó escasso ou illSlIllicilíllte, exi1'llIdo-sc Wlra )cuc;1os [O p,uz, se pudesse resolvei' o problema do servico 
o excl'cítolmais 4,OO[) homclIs\1l110 augmentamos<i.s llifficu(\ade:: mil(tar, de modo que u;1o exígis~e da populae<1o mais t,ot1o 

) d . , . - homens e [lo thesoul'o nacional a desl,eza flue "esse au!!melllo com que ul<1o cssas a mllllstra~õe~ .III'OVIIICHLCS pam )lrcell de Corc,a tral comsi<"o. ~ 
cher o quadro de seus corpos de poliCia 'I E. selldo aSSlIll não ... 
é conBel)ucncia necessaria I/Ile o 12'0\'CI'1I0 !la de ser instarlo O governo é tambcm aUlo.r.iíillil.o, pela proposta e emendas 
com mais Corça, t{ue ,ver-se-ba m,tis I~WZCS lia obl'igaç;10 de da camura dos Srs. depíí'Tif1Tíi'S'; para. dest.'lcar ate 10 1I(}'1 
prestai' a força de IlIIlta para SUlllJr!I' a falta da rnr~a tle praças da I?uarda naciollal. r , 1<0 d ' ' 
\Iolicia? Não haveria mais conveniencia em conservar o exer esta dis JOSIC<iO: I) Yov~eJ:!IO. ê'"'::,alHo e~tllCill: aJ.é 
cito 110 pé cm que o collocou a lei de 18(j I. e instar com os 1 .... ~ ..... ~......,:"""'L..1I."'-.. ~lJ.JJfL-...J-w·-.lJ~.<.ULu;·J.U~m ('II'cUlu,:tancjas exlra
}lresidcnLcs de pl'ovillci.~ para tlue, inlh;'indo sobl'!) as asselll- o.r.dillal'las;" a emenda da camam dos 81'S, dr(lutados man[la 
bléas provinciacs. obtivessem tlue esta,; I>rovesscm fts neces- accreôcelltar depois ,Ias [llllavl'as-gual'lla naCIOnal - " para 
sid.ules do servico policial? E~ses 4,00U homens, [Iue o nol)l'e completar a força ,,-depois tias pnlavras-ciJ:mlIDJl1il.D.tias ex
ministro ,Ia gmirra fluC!' ali~tar de mais para o CXCI cito, não tl'üOriliuill'illS <r-sórnente ll, Segue-se que pela emenda da ca
lloderÍ<lo COl'llecer os voluntarios de flue carecem os corpos mara dos 8rs, deputados o govel'no não [lótle empregar no sel'
policiaes? vico militar a gual'd'}-~ ,son,lo em cjrC!!IDstoncÍI.ls ex-

Em todo caso IÍ oel'to que a elevaçiio da ~orça do exel'cito triiordinarias, e até~e 10.000 pracas, 
aggrava a dimculdafle que se dá no pl'eollchllllento [los cor- A expl'essão - destacar - de que usão ã. pl'Oposta e a. 
pos policiacs, TO(jUf'í em ullla (luestüo sumamente importan- Ilmenda da camara dos 81'S. deputallos, com fluanto não seja. 
te: concilim' 11 boa organisacüo e disciplina do exercito com nova, todavia mio IÍ lIp ro IJl'ia(la, pócle dar logal' a duvidas", 
a nece~sidade do serviço Jlolicial das provincias. U nobre m~e muito bem quc pela lei da guarda na-

cional ha ~entl'O servico ol'dinario e servico dt: 
O SIl. l"IlRIlRIIlA PENNA : - Apoiado. destacamento, entre serviço de' destacamento e de corpos 
O Su, PAUANIlOS : - Conviria )ll'nsar em algumas me- destacados. 

di das que nos conduzissem a este resultado: livrar o exer- O SII. [1ERIlEIIIA PBNNA:-Apoiado. 
cito do serviço que lhe é noeivo, que n<1o ó pl'oJlrio ([e!le, e 
Cacilitar às províncias o Ilrclmchimeuto de sua forca Jloli- .. R SR, PAIUNIIOS;-O em I'C o de que lrat,l a lei de Corcas 
cia!. Talvez seja possivel um accol'do entre os podêres gc- é(g,lde corpos destacados; ~!Il! l6e-so ahi que a guarda "ia-
1'al e I,,'ovincial 11 este I'e"peito; talvez que do IH'ollrio cioHal é chama,h~ em Ilarle a auxl 1111' @exercito, o entiio 11 
excl'cito pudessem sahil' o,,; volullt.tl'io~ tlue faltão aos COqlOS força procedente do!'sa origem considera-se ellcorporada ,1fI 
tle policia, se o 1)I'azo do ~erviçlJ hoje fixado Ilor lei, IJaI'1l a exercito, fica sujeita á disciplina deste, ,Mas o de 'tacamentn 
tl'opa de linha, rósee mOilificado, tendo-se em vista 1Hluclla fle- é servi~o divcrso, e, f[lmudo 8implesmente a 
ces~idatl!). guard;). lIacional não é sujeita à disciplina militar, No ser-

,Mas li [)I'ollosla nada 811ggel'e a este respeito, em ncnhuma v~(,1J de corpos ,Ieslacados é I[ue, corno já disse. eHa Se COlI 

de suas mcdidas se tOlllOU em con"idcI'1H:;lo o scrvico poli- sujem cncol'porarla ao eXl'l'eito e fica ,mjeita á disciplilla mi. 
daI das provincias; e todavia a JlI'O[lo~fa eleva a fÔI'l:a tio li ta .. , 11<10 só pela lei de l~mO, mas até pela sua lei pl'Ímitin" 
exercito dcl1~OOO 11 Hl,OOO pratas em (;ir(;um~tancias orl!íni.l- li tle 19;11. 
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() SR. J:mmlml\ P~;"''''.\ : - AllOiatlo. lhantes: esta disposição n1l.0 foi de certo hem pensada. Os 
O SII. PARA>;UIlS : - N,io ó a primeira vez que na lei de rchaixament'~s sú têm npplicação aos inrcriores. e para esta 

fOl'ça~ de lerl'it se u~a da expl'es~<10 tI('~tileal' ; llIa,; o nobre IJeua eOl"l'ccctnnal o govel'uo fi,10 carece de autorisacão legis
miniBlnl !la de l'eCOllhecel' que eHa ó improlJl'ia o 'lllC dará ativa; os reuaixamcnlos já e:ltilO regulados pela I'i.'gislacào 
logar n IllIvidall, se o p()n~llllHm!o do legislador n;10 for do eXCI'cito, e só tôm IO~aJ' IlHlflillllte um cOllselbo perclilp
hem conhedllo. N,io se ll'ala aqui siJlIp'esll,ellle do :,c,!"viço torio. "E onlras penas ~emelhanl'ls" ó uma expl'essào 
IIn d(\slaeamilnlo, lmla-se ,lo serviço de corpoH ,h,~lacar:os, muito vaga, imlll'o[Jl'ia ,do poder legislativo, especialmellt6 

O ,;crvico rir drstacillllento. ,ls,im como o :5cnko ol"flínal'io '1uallllo ~e traia de matena penal. 
lIa I!'uard,t nacional, 11<10 é aulorisado, nem l'eguhl~lo. pelo mi- O arLÍgo ofl'crcce ain,la um inconveniente muito mais 
nisterio da gu efl"ll , esse S~IiO CO~'lll pl'lfI('i[lHllllellte ao sel'Ío, incollveniente lal. I(ue eu creio que seria funestíssima 
minislerio lia jll~tiça. Tal\'ez'G.!lQ.)valhl a lI'lla olftll'tlccl' • wlllh!, sua execução no exercito. 
a este respeito; mas convém (Iue os, tirlo da lei fi(lue em O SII, MAIlQUEZ fiE CAXIAS: - Apoiado, 
ronllt)('ido. S ,,\ O Sn. I)ARANIIOS: - Se a isenção do castigo corporal é 

O SR FE!lREIIlA ENN. :C-.ISerá bem cabida em oull'o ar necessaria, sob Ijualqllcl" ponlo de vigta em que a conside. 
Hgo (1110 lrata da IH .' • m~ria. I'amos, (mlão a medi,la deve ser geral. .. , 

O SI!. PAlHNH05: Nesta 1a 1!i,cU,3iío. que é geral, O Sn. ~lAI1QUEZ Im CAXIAS: -Apoiado. 
Pn~so fazer consitleraclies sobre (litfcl'en1e::; a _ d:! IHo- () S - " n. l'AIIAl'\I!OS: - .... não deve aproveitar sómen!e aos 
\l0:<la em tCl'IllOS muito g-eIlCl';coS : pOI't.anl. tomo a I iher- voluntHl'ios, de\'e ser exlensi va aos recrutados. 
dado do lllanirei"lar ao Ilobre mi'1isll'o da glle ( II <>pilliãO 
Ilue IOlll!o contm lll"uns dos Hl'tí;ws arl,litivos. O Sn. I~ElIIlEIlIA 1)p,;'iNA: -- l\lloiado. 

O ar!. ijH dOS{lu!(TIIIVOSl11 ue trat:t tio ca,tigo do ~Ie O SR. PARANIIOS: Alé me pal'cce que a medida, como se 
~\tlo castigo corporal applic IveJ tis pracas rio excl'l:llo, aeha conceuida no l1rt.!jo dos addílivos Ilueontra com a eonsti
~ volulltal'ifl~ e l~ilf1[ti(f(11!8. autori~iltltlu ,n'I"lHI para ~\liçl1o do illl)lerio, E' pl'eeei~o da constiluiç'10. 'Iue a lei seja 
~ul):!liluil' egte caHil~o por ,(':>conlo '.ili.1iiXIil!~htoS}e outms Igual para todos, I(lIel' castigue, fluer pl'emele: (,ifiO~~$') 
penas semelhanles 1H'1lI como para imitar os casos {'!li (IUO tomo é, pois, possivel lIbnlil' o castigo cOl'poral para os 
t~lIe po,lerá ser inlligitlo ,lOS J'!·cl'ulndos. \'olunlm'i05 c deixa-lo sub~i~tc,lIle pam os recl'utarlos, ra 

A primeira cOllsideração flue sujeilo ao juizo do lIol.)I·e mi- 5ejào uns e outro,; da mesma classe, estej,io nas mesmas COR
nislro da guerra é c,stal tralando-se de me(lida allilloga para rlicocs ... 
a armada, o artigo l"e~Jlcetivo foi destaca/lo da lei (Ia" fOl'eas .) S F' \tl·~ --- ) 
I . . I . I " I ( 11. "tIllHIllA )~:NNA- - Commettão o mesmo crime, / il mal'. e velU {'IH pl'o~ecto uvu 50 ou e~jlecta a esta ellsa ; 
(l0r que razão e"le al'llgo arlditiyo. 'Ine vel'sa sobre maleria O SII. P.\IIAl\llOS: ... cOllllnetl,lo a mesma falta? 
llllaloga. tio igmll, senão de maior, impol'lanci.l para o ex!'!"- Se a mellit!a é pl'op03ta pOI' um sentimento bumanilario, 
cito, não segniu o mesmo d<li!tino. lambem não foi destacado porfluo 8e julga estc castigo nocivo á ~;aude do solllado 
tIa lei das rorc;Js (Ie terra J}ara ~er fliscutido em separado e eutão a humanidade pede 'luo a medida seja geral.(Apoiados). 
("lmjnDctamenjn com a medula rela liva;i (\('mada, como muito S~ ~ como incentivo liam allrahil' voluularios ao exercito, 
('ouvem? Haverá ma i" lIl'gencia na a [Iplic;u:ào desta medida direi que nes:e caso cOllvmha lançar nl1lO tle oulros meios, 
ao exercito? Creio que mIo. • ?, pelo menos attender ás condições de desigualdade em que 

Pótle sm' que eu me engane não tenho agora presente tutlo ]<I se ,~cha o reOl'uta"? ell~ reI ao voluntario. O I'ecl'u-
t ~, t" , 'ti f' r·, . I ~ latlo Jil tem na pl'ollrla Im (le o de forcas uma pena em 

q~a.n o~n,~ ou la camar,t ((U~lI. ~ OI ,I ~S~I~tH o e~~e que incol're [lor se n1l0 alll'esenlar voluntarIamente, por mIo 
Ill;oJ.ee~o tI~ I~I , .I!MS., ~onhec~ll,d? ,o e. p,mto IIl1l1t,1I ,~o lIobl ~ se prestar expontrtueamento ao serviço militar:. o recrutado 
m,n!"tl,o da gue~ ra, f,lzellí.l0 Ju"lIç~t ao~ s~us, conhewllenlos serve 9 IlnlJOS ° voluntario 6. O voluntar'o te ' 
1:~?h~8I.o.n;es, e a SU<.I 'pm ll,ta: ,.crmo . :!ue S. kc n~o l'(;e?~lC.u de ali~tft!llCnl~, e o recrutado não o lem I AIó~ d~) &~!~l: 
e~~e 111 ligo ,~on~, ?lUlt,t s.a:lsfa~ão, ~~,,~ (I.ue o .nohl ~ 1lI1111: 11 o peculImno. o volullta rio recebe uma data de torras, qulindo 
1~,lO"ree('~ell,t e~~a I~edlda ~?om mUIta all~façt!o, !~àO 1~l)llJnC tem completado o seu tempo de serviço, de 22,500 braças 
~ .. Lx. lidO .syn~I"ltbke, as,lI~ como C~ 5ymllatuI,0, com a (Iuarlradas ou mo bracas de frente sobre outras tanlas de 
HJea humallllllrm 'l~e se contem no ~rtlgo, I~las, porque lm- fundo.' • 
La-5() (lo um CIlSllIO, o de um ell~alO tlue Ilao e hem eOIlle , 
(:<ulo, Quer-se alterar em ponlo importante a legislação Ilenal O SII. VISCONDE Dl no,~-YlsTA: E o augmento de 
,lo exel'cito e ua armada, sem (Jell:;ar autes nas merlídas flue soldo. 
II.evem substituir o castiíjo cOflloml, e,. o que é mais, ayto. 
I'ISIl-se o governo para IIInovar na leglslaçüo penal Illllllar. 

, ) 

O SIl. I)AIUIiIlOS: - GOZi\ outl'osim do maior soldo, tem 
lima gl'atilicaçüo rliarín emf(uallto serve no exercito, Se. como 
se ni, ai! leis j:t lêm e~lahclecido estas condições de desigual
dárle como puniçãO (\,lílllellcs (Iue não correm voluntat"iamente 
fiO serviço do exorcito, so ° pl"Ojecto mantem todo esta legis
lal\110, como (Ie mais a mais vamos dizer aos recrutados: 
« (J castigo cor\lornl. sobre (1'10 esla lei hm~a umacôrodiosa, 
seni applieavel sómcllte a vós e Hão aos voluntarios'l » E' de
ma~iado rigor para com os recrutados. 

Ora, Oll rcpre511lllanles da .l\aç'1.o sempre se mostníl',10 Illuilo 
~elll dar autonsaeÜes desta natureza ao govCI'1l0. 
Se fosse IJreciso. cu IlOderia "apallrillhar-rne com autoridade 
It~uito coml)clt nte, ~ até je lodo ins.lI~peita ~ara. o nobre mi
IHstro da guerl'a, !lhm de mostrar a IlICOIIVeUIClleHl de darem
,;e ~\O goycrno delegal:lies desslt natureza. 

Se o casl.igo corporal, islo (i, o de jJl"ancbarlas, po~.( I e ha 
outros casligos Ilne lambcm são corporaes, posto file Il<lO 
:,cjão assim cOll8idcrados, como pOlldcrlLO os escriptol', mili
r.ll't'S. ,. 

o Sn. ,~IAllQU,Z Im C.\XI,~:;:-AI'0iado. 
O Sn. 1',\RA~iI!OS; ... se o castigo de III'ancbatla~ uão é 

convcniente, se é nocivo ao exercito, se o exercilo pórlc desde 
já .ulmitlÍl' ullla disciplina diversa, então cOllyiria filiO, na 
propria lei ![!!.Q aholi~se o castigo cor\l0I"(,I, so e~tabol('n'sselll 
lOS castigos ou ponas corrcceiunaes (IUC devem suh~litui-lo. 

O SIl. FKIIIlBIr.A PEI'iNA: - Apoiado. 
O SII. l'AnA.~1I08: -\ Hcixar1islo aO ~O\ erno é 11m 11I'()cerli

lIIonto 'Iue miO lica bom ao podeI' legislativo, é arhilrio pcri
l:;OSO para o pl"opl'io governo. 

O governo é <lutol'Ísado Iliu'a wbst.ituír o castigo de pran
lw,J:i5 pf'l' lk-=,t~~Jntü=," l'(~bu~'TalJ!cri,,!')\' {' t)Ftt'US 1wna·\ ,';';i,'U'C-

QlIantos ~üo os voluntariosflue hoje existem 110 exercito do 
nl"U~íl 'I Niio posso dizê-lo exaculmonle talvez Hem mesmO 
o nobre minislro, llIas creio que não exeorleráõ do um 
qUÍnto. 

O SIl. 311NI8TI10 IlA OO}:URA : - Nem tanto, 

O Sn. l'.\IlHllos: - Nem lanlo. Já se vê, poi~, flue a 
maior parte de nosso exercÍlo. quanlo ,ís pracus de prel. se 
compõe tle recl'Illados. E' po~~ivel e::'labeleccr' ullla tal dilTe· 
rC!lça .de disctliaa ~lItre a maioria do exercito e sua peqllena 
III1110na tle vo uutanos, com relaciío a ]ll'acas (lue se achem 
&eriu~ cOlldicÜcs de cathego'ria e quê lenbiío ~ 

. a lIIe~ma fulti;? l'ol'vcnlura os voluntlll'ios do exercito 
$,10 todos dignrJs da distincei10 fJue Ibes faz os!;;. Jei" são 
I odo~ morigerados? Elll re oúcerutados não lia lIIui tos digno5 
da c()n~idert\ção do legislndol'" cutrc os recrutados lIão ha 



SESSÃO EM J 9 DE AJHUL DE 1864.. 117 

nlUi~os que se ,Ji!ltingão. por sua 1ll?1'~1idade, ~clos seus hons ao seu corpo ou ao Illai~ proximo, com arte circumstanciada 
servlcos? E, sendo assim. e;:,a Ih;:tIOCÇãO. odiosa, longe de do facto, IUWl que Se proceda ;thi como fica pl'escripto. 
mOnllisar o exercito, não irá matar os brios que ellnobrecem « 7, o I~rn qualíluCI' força que eslcJit a menos de tres marchas 
as suas fileiras nas pessoas de rccrutados? (a quatro leguas (Jara a marcha) do COl'pO respectivo não se 

• Senhores, o castigo corpol'al riunca foi, nem pólle ser, con· verificUl';íõ os conselhod pemmplol'ios, os (Jllaes deveráõ tel' 
sidcrudo como uma pena degradante. posto que a sua appli· logar nos mesmos corpos, para o que o commandante da 
c,lção não deva ser f"equente, nflo deva ter logar sem muito forca remeHerá a partr. nos tel'mos do art. 6°, 
escrulJUlo, "ColllmullicalHlo a V ,Ex, ,para sna exocncilo, estas imperiaes 

T .. lvez em outros épocas hIJuve8scm no eXCl'cilo ~ a determinacões, lenho de recommendlll' a Y. Ex. ordene aos 
este respeito; mas com o alldar do tempo taes abusos, se i inspcclorcs dos corpos a mais severa Ibealisaçi10 nos livros do 
não têm crssarlo de todo, tem sírio muito coareta!!o", termo,;. elll ordem a evitar·se a iutrorlucç;to de IIOVOS abusos, 

Em 1859 (reconlarC'i esta provirlellcia sallltarissima, alem e meslIlo lUlO Ilasse desa[lill"cehirla 11 substituição da prallclHula 
vdQ. t~eito que a civí,lisação tem naturalmente ope.rlHIO no pc! '. chibatada, filie por mais de lima vez se tem declal'ado 
ammo de nossos omemes), em 1859 o govel'llo regulou ser IlIegal. 
mOI o muito previdente a appl icaç;10 do éllstigo corporal [lO C( nC~lIs guarde a V. Ex, - Manoel Felizardo de Souza (J 

exereito; o aviso é tão importante, que eu peco licenclt • ltlello.-Sr, !Jan10 de SUl'llhy. » 

senado p:lI'a lê-lo, (Ao Sr, r}f('sidcnle,) Queira 'V, Ex. Ínan- Este 1tviso, como aeaha de ver o scnado, re!\,ulou rio modo 
dar-me a colle('cilo de leis de 1859, mais conveniente a applieaçilo do castigo das f1ranchadas: 

Em virtucle /Ió aviso n, 77 de 13 de abril de 181)9. llenhUlR, I f I' I' .1 

I ~ 
não póde te!' ogar re1luentemente 11 allP lcac;10 ue,;h\ 

commani ante do exercito pótle determinar a aPrllicaeão do pena, 8Ó !}óde dar-se em Virtude da illve~tigaeão"e juizo de 
castigo cOl'lloral ou de I~ran{;h~da,s sem ,que sujei~e .t pra.a um cOllse /lo pel'e\ll\ltorio, composto do major do corpo, ou 
a UlIl conselho IlerelIlptol'lo. e c so depol8 da dCClt'ão de:::te callitão mandante, (O ajudante e rle um capil<lo que não o ua 
conselho que esse castigo p(\t!e ter logar. N;lo só a rloull'ina 
.1 ' ',' I cOlllpanhia a qll!U1el'tellc!ll' a Jlfaca, 
uO aVIso é digna ue ser recorda( a ao senado, como tamhem Se em oul!'O t!iupo, tlUando ,i civilisação não tinha feito 
eu quero por meio della mostrar quo, oPllonclo-me á mediria ainda tallto~ pl'ogrcs80~ 110 seio do nosso exercito, fluando os 
contida no art. 1)0 dos additivos, estou longe de querer que o cOllllnan,lalltes enio [l(!la maior [laI'te austeros o ta vrz não 
castigo cOI'flOral seja applica(lo como ullla pena ordinmia. cOllsidcrassem bem a gravidade dest~a correcional, o 
Nilo eu desejo que nossos com mandantes scj;ío muitos escru- ca"tigo COI'poral não eru cOllsiderado om pena de<>radante, 
pulosos a este reRpeilo, flue eonsidm'em o soldado como um pelo contl'1lrio, to,los ontendi;!o 'Iue em meio tle 3i,;ciplill1\ 
servidor do estado, quo lancem mão dos estimulos mornos ' I' , . . , I IIldi~rensavel ao nosso ~xcrclt?, IOJe que as w'cumstanclUS 
antes ue recorrer' a essa Ilen;t; mas entem o tambem quo por são diversas, (Iue Im mmto maIs brandura da parte dos com-
ora não podemos, nó menOs assim dó im)lI'Oviso, Ilrescindir mandantes, c que o governo tem acantelado a apll!icac,10 desta 
desse meio de disci[llina, de (jue aliás temos exelllplos ainda 'pena, tornando-a (Iellemlente tia decisão de um éonselho, 
hoje em outros paizes. \:0100 abolir o castigo corporal, e alwJ.id!l por meio de um 

O aviso do 13 de abri! de 18;)9 dispõe o seguinte: (lendo) arhítrio conferido ao governo. e 1lê1I'cialmento, iscutando os 
" IIIm. e Exm. Sr,-Sendo eonveniente estabelecer' regras voluntal'ios e nào isenh\fHlo (J rclcrutau03? 

que substitulio o arhitrio na applicaçi10 das Jlranchadas, evi- Creio (Iue o eastigo corporal hoje não é cau,a de gmves 
tando-se abusos (Iue terão, em grande (larte, origem na 01:\- ahusos no exercito; e, sendo assim, devomos antes de votat' 
neira flOUCO razoavel por ~ue ~e tem entendido esse arhitl'io, uma m(~di{la desta naturrza [lensar bem na sua necessidade e 
facultado pelos 1I0S808 corhgos militares, l'esolveuSua nlagcs- nos meios de su!J~tituil' a penalidade que se quer abolir, A 
tade o Imperador o grguinte: ser desde j{l Ollportuna e nccessill'ia tão notavel reforma no 

r( 1.0 De Ol'a em diante nenhuma. pl'U~:a do exercito será regimen disciplinar do exercito, decrete· a o poder legislativo 
castigaria com pancadas de espada. por mero arbitrio de e 'regUle-a, não deixe i~so ao arbitrio do governo: não por
qualquer autoridade civil ou militar. fJue eu desconfie do criterío do gOVCl'llO, mas [lol'que entendo 

." 2,0 Quando qualquer praça delíuquir por lõrma a pI'CSU- '11Ie taes delegações mio !icão bem ao jlodcl' legislativo, !lue 
mil' se (Iue para sua cOITeccão GIiiiíi.1ler Ioga!' a appllcaeào dbs sJ:o um prescnte funesto que Ee fuz ao go\erno, 
daquelle castigo, o commandallte do cor)lo, !la [lrcsenca."ila Na discuss;10 er;pecial dos nrtigos additivos, talvez eu 
parte que receber e em que SP, mencionará a falta cOllllnet!i· tenha de faZe!' rcllexõrs sohl'e outros, em (Iue agora (Ieixarei 
da, nomcarâ conselho veremptorio. nos termos da 11I'ovisiíO de tocar. pam mio tomar muito temllo ao sem!!lo no presente 
de 1(; de agosto de 18'21, IJUra julgar do r,\eto denunciado e debate. Vou, pois, concluir com algumas üb~crvacões a res
decidir se tem logal' a npll\icaç;lo rio castigo, marcando@ Ii- lIcito do alt, 10 (addítivo), (Iue autorisa o govel'll"o para 01'
mito dene, que em nenhum caso excedcrÍl ao estabelecido ganism' o estallo-rnaior de artilharia, segundo as eXlgencias 
llelos regulamentos em vigor, do sCl'vico, aPIllicando a eSSa ol'gani~acàO a economia resul· 

tante d:l alteraec10 Ilos corpos do ellgenheÍl'os e ('sta(lo-maior 
(( 3,0 Ueunido o conselho, procederá summaria e velhal- de ta cbsse, e "dando-lhe o nece5~ario regulamento, 

mente, ouvindo O accusado c testemunhas, (Iuanuo as haja. 
lavrando em livro JlroJll'io o terlllo da deliberação flue tomar, 
e remetlerá ao cOlllmandante do corpo c6piit dcs~e termo, 
para que se vcrilhlue o castigo, quando este tenha sido resol
vido, 

l( i,o I'ara os termos de que se trat,l lmvel'it em todos os 
corpos 110 exercito livro eSllecial, quo scrú lIherto, ruhricado 
e encerrado, na côrte pelo ajudante-general ou seu IIellutado, 
e nas provincias pelos commalldantes de armas, ou assisten
tes do ajudante-general, onde não houver aqueI!es COllllllan
dantes, 

Cf 5. o Os COllllllallllalltes dos corpos, logo Ijue houverem reito 
castigar alguma )lI':ICa, remetlcrúõ, )lelos callac~ cOlllllelentcll, 
ao ajudante-general"cópia do tCt'lllíl elll virtude rio flual teve 
~og.~r o castIgo, para que essa autoridade cOllheç;t da sua 
Justlca, 

" 6. 0 Nas cOlllpanhias fixas ou 110, destacamenlos CllUlue se 
Hão encontrem os oOiciilcs indieados Jlela referida provi";io, 
o conselho se comporá de tre~ olliciaes, so 05 houver, de 
Iinh'l, e no caso '~oHlrilrio ticrú a prtu;a delill([ucnte eavimla 

O nobre mini,;tl'o julga lIeces,;aria a creacão de um estado
maior pam a .uma de artilharia. Não sere'i cu quem negue 
a illl)lortuncia da anna de artillwria e os progressos (Iue ella 
to!lo~ o~ dias está ohtendo ; mas duvido (Iue a imp0l'tancia e 
os melhoramento,; progrcssivos da ,trma de artilharia exijão a 
cl'eacilo de mais UllI e~tado·maiol' no lh'asiL Em primeiro 10-
gal', "quizem flue, delllollstmrla 11 necessidade desk'\ medida, 
as bases d,l nova organisaçàlJ fossem eslallelecidlls por lei; 
li autol'Ísação, como se lIclla concehirht no art. 10 dos ;ultli
tivos, ê muito vaga. Ahi l'ecommenda-se economia, mas a 
idóu. de economia está subordinada ao art. 8°. pelo ,/ual o 
govcl"llo Ó lambcm autúrisulo pam alterar o lfuadl'O dos COI'· 
fl~s de ellgenbeiro~ e r!o c~tado-maior de la classe, S,UII[lri
III!fHlo os )Jostos flc 2'" tenentes e alferes, salvos os dlrCltos 
ad'luirirlos pelos m:tuaes. 

E~lc artigo o\fí'f.lce 1li1 ~ua rerlacç;lo lima Iluvirl.t : - o~ 
2{)S lenente~ e alfercô aetIHle . .; !icarúõ pertencendo aos l'espec
th'os corpo,; de cllgcnhciro~ e do es(ar!ll-Illaiol' de t a das~e .! 

O SI:. m;\I~1 !lt) D.\ (JUEI\ll.\ : -Sem duvida. 
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o SR, PARAl'\nOS : - Se os actuaes são ali consel'vallos. 
nfiO ha por emqllanto economia, c o ai'!. 10 suppõe economia 
resultante tia suppressão destes postos. 

O SR. ~IINISTIlO lU OUBRIlA : - Não se continúa a pJ'(~ell
cller as vagas. 

O SIl, P.HIMiIlOS : - Mas entretanto não ha. ecollOtllia ; 
haverá tão sómcnle a economia corrc,;pondente ús vaga~ f!uo 
occorrão neotcs. dous corpos nos postos tio '20S tenentcs e de 
alferes. N,io ba outro limite it autorisaciio dada ao go
verno: (tendo) "Ol'ganism' o estado-maior de artilharia, 
appliwndo a ossa organisaçã'O a, economia 1'0suItantc da al
tOl'ac,10 tios corpos do estado-mator de 1" classe c de onge
nheii'os, o dando-lho o nccessario rúgulamento. » 

E', portallto. manifesto que, Imr mais economica IllIe seja 
a ol'ganisaeão projcctada pelo nobre mini~tro da guerra, il 
consetluenéil1 neccs5aria é (Iue haverú augmento dc de,,
peza .... 

O Sn, FERREIRA IIENH: - Apoiado. 
O Sn. PARANlIOS : - , " não só porque se rcspeitão 05 

direitos ndquiritlos pelos actuae!l 2°< tenentes e alferes dos 
corpos de engenheiros e 110 eS[;Hlo-maior de 1a classe, mas 
tamLem porque o estado-maior de, d.ll'lilIjI·ia ha de trazer 
,coUlsigo mais algum allgmellto de dl'spcza. 

Quàl é o estado-lllaíor tlue se tem em vista OI'gallislll' ? 
1<:8:;C estado-maior cOlllflrehellrlerá genemes além !lo com
mandanle ou chcCe? A lei nenhuma. restl'iccilO põe sobre e~te 
POIÜO, o, se consulto a organisação francezii, olllle a al'till!a
l'ia tem tamLem um estado-maio!", vejo nes.e estado-maIOr 
vílrios genoraes. A lei não marca limite (luanto ús classes tio 
novo estado-maior, o nobre ministro tem raculdade para pro
ceder como elltellller mais conveniellte. 

O SR. 1II1mSTRO OA GUF.RRA dá um aparte. 
O SR, PARAMOS :-0 unico limite é a economia, e limite 

desneces:mdo, porque está claro que ~ governo não havia (le 
destruir a economia l'c~ultlllltC da elimlllação tios '20s lcncntes 
e ulferes dos corpos Ilc engeuheiros e do ~staf!t!-~l1aior de ta 
classe. lUas essa economia, Ilergulllo cu, c sulllclCllle P!1I'i1 o 
allgmento de clesllcza (Iue trm';L a crc,açilo do cslado:lI1illO!' de 
artilharia? Creio (Iue uno, Querem o nobl'c IIlllllslro /tear 
adi'trÍl'to a esta re~m-llão gllstar com a crci~ÇãO do estalln
maior de Hl'tilh,!'ia mais do que a eCOnOlllla resultante da 
eliminacno Ilos 2°5 tenentes e alferes cios corpos de engenheiros 
e 110 edado-maior do ta classe? !}en:io que II 1l0Lre ministro 
mio quererá ficar lf[il JH·eso. " 

Talvez o noLt'e milllslro mIo tenha em vIsta orgmll5ar o 
esta.lo-maior com mais de um gencml; mas a lei Ilão o 
illuibe, Ilóde faze-lo se quizel'; e esta delegaç,io assim aH~plil 
mio so conforma com as reclamações tlue, não ha mUitos 
annos se ollvião nesta casa o 1111 outra call1(1nl.. As reda
lllacõ~R a que me l'e61'o Icvárão o proprio goverllo a (Iesbtir 
de iuuitas autorisacôes c a não aceita-Ias semI o em lerlllOs 
muito restriclos, Veja o noLl'c milli:;tl'o as autorisaçiiPs dillh~~ 
Iwstes ultimos atlllOS aos ministcrios da gUCI'I'<l e da man
Ilha, e reconhecel'i! (j.ne não criio t,!O m~)llas: algumas das 
bases forão e8taLclecldas nas propnas ICls, 

Ali;m da dcspcza, (lue é o al'~um?lito lll'il!cipal que oPIIO-
nho á medilla em IIuestiio, cHa su?clta-me ainda outla on ~m 
úe consideracões. Haverá nece,slda de de um estado IlHlIOI' 
)Iara a artilharia 'I A creação de um estado-maior ,;cril o 
meio unico ou o mais clllcaz de promover os progl'csso8 dcs;sa 
anua de lhe I"~rmo~ Lons officiaes ? 

Segundo a nossa legislação aclllal .. segundo o pro~l'~mma 
tle nossas escola:; militan's, os olncmos do e~tallo-mator de 
1" classc I'('cebem a instruclfliO dada aos quc FC tle~till"i<! Ú 
arma do artilhilria, Se os olliciacs do corpo do estallo-malOr 
Ile 1" cl' ~' ebcm talllLclll lias escolas militat,cs 110 exer
cito IIistmc(iiio 'hcorira !l pratic~1 ~los olliciaeô tle artilha .. 
ria, po , del'á o nobre lll'lH~tl:O recrutar nesse cor'po 
de c~tado-lIlaior de 1,' cla~~e os officmcs de que nCCCSlille 
para o scrvicr, de UI'~;/ha!,ia, Imra dil'Ccçiio ,d;ls f"bl'icils de 
poh'ol'a, !I,iô c:,!ahelccllllelltos JlyroteclUllCoS, dd~ arôe
"aes, etc, 'lOs otlieiaes 110 cOflm do estililo-ma 101' de 
l' e1ll~se tem a3 IllIlJilita~fíes pl'oprias dos de artilharia; não 

tel'üo a mesma pratica, (Iue só póde resull.nI' da continuarão 
110 scrvieo nessa arma. mas niio lÍ essa pratica do arlilhc"iro 
que o nóbro ministro pórlc encontrar no seu est,uJo-maiol'. 

O <ll'l.ilheiJ'O forma-se no serviço aClivo, jUIlLJ á SUa Latel'ia' 
05 omcíaes do estado-maior não têm a mesma pl'lltica tio ar~ 
tilheil'o combatente; lHas Oll serviços que o nobre ministro 
quel', (ht parte doa otTiciilcs ~o es~ado -ma~or il~C Jlroj~c~a são 
sel'VICOS de outra natureza, servlcos de dll'eccao, admllll~tl'ac_ 
(:<10 c" in~pecção, quc não exigem" a [lI'atica c'onstante do arti" 
Iheil'o, 

O nobre ministro (IIIO!' um corpo de ofliciacs f] ue conbccão 
a theol'ül e até certo ponto a pratica da arma de artilharia' 
mas, sc o~ omciacs do estado-maior de 1a classe possuem es: 
tas habilitações, se as devem ter, lior(jlle e~tudtio o curso da 
al'lua de artilharia, e além ucste cm'so recebem outras habi
litaeões e8{leciiles, parece llue a creílçiio Ile um estado milior 
11,10· e Ilecessaria, ou, pelo mOllos, n,io é a metlilla mais elU-
caz para regcnel'ar-:;e a arma da artilharia entre nós. so ella 
com effcito está em eslado tão decadente, O eorJlo do eslallo- ' 
maior de 1 a cla~5c, mesmo o corpo de cngenheiros, não oll'e
rceerúõ ao nobre ministro os pl'Ofi5SiollUcs habeis e praticos 
de tllle S.Ex,c;ll'cce para 11 dil'ecçM e inspecção do serviço da 
arma tlc artilharia? E, se tle feito esses corpos Hão olrcl'ecem 
llOje o pcs~oal Iluc o flohl'e ministro deseja, de quo o nobl'o 
ministro carece, onlle cntão S, Ex, irá procuraI' a olIlciali
I!iHlc (Iue deve compÔ!' o novo esta(lo-maior? 

Eu comprehcndo (sem BC!' pl'orissiolll1l, pedindo mil dcs
culpas ao nobre millistro lia guel'ra por uIliantar-me tanlo 
nestas materias), eu comprchCllllo (Iue uma rcorlíilnisaç110 
dos corpos do e5tado lI1ai?r, de 1" o de 2" cla,sse pu(/esse ser
vir ao fim (/ue o Ilobre IIlllllstro tem em Vista, e tllle osta 
reorganisacilo IJUdessc tiel' reita sem 11l1gmento de I espeza, 
ou com llügmclllo de IleslH'za insignificante; mas o nobre 
millistro mio iUllOva, a respeito do corpo do estado ·maior de 
1" c!;lsse, mais do que a 8uPIll'essão tio posto de aUeres, e 
todavia )Jellc-lloS a cmação do um eslailo-maior para a anna 
tIe artilharia. 

Se 1)1liZl. .... mos imitar as organisações miJitul'es de outros 
paizes, devemos el'ear mais de um estado· maiO!' ; não ha~ta 
um (iam a artilharia, ~eriL preciso crcar um estado-maior 
para IL arma de engeuhal·ia. O nobre minish'o sabe que em 
Frane<l tambem o COI'\lO de engenbeiro~ tem um estado-maior. 

Enlqu<lllto o nobl'e minislro não manire~tar Ilreeisamento 
suas vistas a respeito dl1 crcação deste estatlo-maiOl', 
qual o desenvolvilllcnto Ilue pólle ter o quadro de~te estado 
maior, continuill'ei a CI'CI' llUé somelhante mcdida não é ne

,cessaria, e, ullla YCZ que ella uiio scja necessaria, não a ~e-
ycmos votal', (H)I'llue traz (Iugmclllo rIe Ilcspe1.a, c, nas CII'
cUUlstancias aetll<.e" do lmiz, um dos serviços mais relevantes, 
mais gloriosos, tlue assim a", camaras, como o governo, po
dem Ill'Cstar á comlllUllhií.O, é procurm' 11 mais discl'eta eco-
110mi'l c tlar aos recursos do thesouro o empl'ego mais PI'O
ducti\o, ppoiados,) Limito-mc por hoje a estas obsel'vações. 

O êl'. minish'o tllll f;uel'I'lll - - Sr. presidente, 
IIU<lndo na outra call1am tive occasiilo de fallar sobre o 
ohjecto do primeiro, artigo, i~to é, a ~xação da .corça, 
cu disse (Iue as CII'culllstanclas finuncmras do palZ ~Il 
tiuh,lo fcito aceitai' a forca!lc 18,000 homens, embora esll
ves~e convencido de ilue iÜllda não era olIa sufficicllto panl 
as Ilcces:;idadcs (lo serviço; o fundei-me cntão, COi!l0 mo 
fUlIIlo ailHla hoje, no C:llailo a que se acha vão roduzldos os 
co, pos do exercito, Os COl'POS se achão leduzido,Sfa tal ponto 
í(Ue a cavallal'Íi~ do sul, por exellllllo, onde ha Cll1CO corllo~, 
tem apenas 99!I,p,raças, e_ os batal!~ões de illranlarÍ<~ estilo 110 
mesmo 1110110. Ilve eutuo occaSliLfl rle mostraI' ali, e tenbo 
al(lIi os documcntos lIlilli6trados pelos dilfcl'cntes eommall
rlallt~s de COqlOS e [ll'csillcnlcs de provincia, fazendo conhecer 
11110 as ordens tio gO\CI'UO Ic!ulcnles a fixar o numero ~(J 
e:\.l'l'cicios ilUC os COI'(IOS r1evl[io ter mensalmente nfio crao 
CUlllplidos, pOl'l)ue o servií:o dos corpos era tal, com li pouca 
gellte que tinha, qne Ilil0 l'estaV'l tempo pill'a ?OIlS~ alguma: 
Ora. Ulll exercito l'eduzillo a estc estado podem 5allsr~zer a~ 
conrli!:õcs de sua crca!jilo '? Elltcmlo (lue miO, SI', preSidente. 

Aecl'úsec a cirCullIstanci:1 de '11le IlO Estado Oriental as 
('.ou~as e:;t;lo de lllollo l(llC reclam[io ~rjria attenção do governO 

" 
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pal~a aquollo po.nto; a~ fortalezas .do Jittoral do imporio quo 
forao recon~t!'U1das eXigem gual'lllção llara não 100'narem a 
ficar I'eduwlas ao estado em quo se achavão ; isso tudo fez 
com que ou aceitasse a fOl'ca de 18,000 homens porque não 
ll\lY fOI possivel obter mais: ' 

Disse o nobre selladOl' 'lue ti mnior pm'le Ilesta forca so 
emprega no serviço policial. E' exacto j mas o flue lia de 
f~zel' o governo. ~Iuando uma grando parte das provincias não 
tem fOl'ça pOliCiai, nem t!'llliío rle crea la? lia de lIr.cessa 

• riamonle attonder ás nocessillades do servico. ús reclamacões 
que fazem os tH'esidentes, Eu sou de Opilll,10, como o nóbre 
senador, flue o exercito pórle SOl' relluzido a 1 UIíW homens: 
mas como? Só 8e essses 14,000 homens mio fossem distrahi
dos para nenhum outro servico tlue não Cosso o do exercito' 
m~s é o que não ',lCo,ntece. I<~~se", C0l'IlO, moveis ou fixos qu~ 
ellstem lias pl'OVUlCla5 não s.10 sulllcienles para o servico 
(Iellas; agora mesmo aconteceu que, não obstante um avi~o 
circular.IH'.ohibÍllllo o ~hamall'ell~o da gual"(la nacional, todas 
aS pI'O V 111 C taS a chamarüo a serViço, 

O SR, FlmuElllA PIlNNA :-l\lellos a de 1\1ato-GI'oS50. 
O ,SIl, ~IINISTn? D;\ GUEIlRA : - Talvez seja excepção, mas 

qU;JSI todas provlllCHls, pOílSO allancar, cham{m\o a scrvico a 
guarda nacional.. . • • 

O Sa. PARANIIOS: - E' Jlorque acahamos ue uma gUCl'I'a 
elei toral. 

o SR. 111:oilSTI\0 DA GUERRA: - Por esse e por outl'OS moti
vos flue sempre ha. E então o (lue se Caz 'f Allpliea-se íl 
força do exercito ao serviço propriamente policial, POI'(lue se 
diz nessa oceasião que lia toda a conlianca no exercito; e 
appl!ca-se a, gu<u'da nacional a~, serviço ~ da guamição, ao 
serviço IJI'opnamente da fOJ'ca Illlhtar para fazei' Ilesar depois 
a despeza sobre o ntinisterio" da guerra. 

Reconhec:o, pois, quo os principios om que se fundou o 
nobre senailor sITo verdadeiros, são os principios da sciencia; 
mas em nossas circumstancias não vejo como se possa re
duzir o exercito a menos de 18,000 homens, 

Tratou o nobre senador do artigo additivo li" sohre a abo
liç;10 do castigo da ospada de prancha. Tive occasiil0 de 
o!Jl>ôr-me, e oppur-me com todas as minhas forcas, li ma leria 
deste arti~o lrulditivo antes da p\'omulgllCi\O de um codig,o 
~l militar; esta circumstancia qllo vem em relacão ao~ 
voluntarios foi já uma restricção flue procurei obter, "porque 
se f[lHWia a abo\i!}<'iO ahsoluta o total. Já havia pas:'iado um 
artigo identico para a mal'Ínua, o enUlo tive de coder ao que 
a camara resolveu 1.'111 sua sabedoria. Heconheco que é um 
mal, reconheco guo pela maneira por que se reêl'uta pal"'1 o 
1I08S0 eXCI'ciLô é Impossivel executm'-se esta medida; mas 
tive de ceder á opinHlo da camara, 

O SR. SILVEIRA DA ~IOTTA: - Então foi derrotado? 
O SR. ~IINISTllO DA GUElUlA: - Não em uma questão de 

gabinete a medida de que se lra t'l. Apresentei a minha opi
ni.'io e provaleceu outra, 

O SR, SILVEIRA DA '&IOTH:-E' uma. declaracão muito im-
portante. " 

ao omcial Ile engenheiros, nem ao de estado maior de 
P classe. 

Por occasião da (Jllcstão ingleza, Sr. pl'esidente, reconhe" 
ceu-se o e~tado em que se achava a nossa artilhal'Ía ; não 
h:lvia nenhuma estação na reparli2ão (Ia guerra que pu(lesse 
dizer ao cel'to qual em o Itl'lnamcnto d,ls fOI'tlllezas. 

O SIl. SOGz.\ E .nlm,r.o : - E o (Iuartol-mestre geneml '7 
O SU. MI!,IST~O DA. GIJEflIlA: - NIlo podia ,Iizer; V, Ex:. 

sahe de SClCllCla cel'ta como estas cousas estavão, ninguem 
sahia de nalliL 

~;Olll tnl creação o que se teve ern vista foi Cazer com que 
haja uma estaç,10, um Iloulo, um logar. em 'rue se saiba o 
(Iue se passa na artilhal'Ía, (l.:ra se pOllel'em tomar as dilfe
rentes ]ll'ovillencias nocessarias a eS!;l ill'lna ; é lIm auxiliar 
ao governo nesta parte, porque realmente nada Im sobre isso. 

Sr. presidente, lermlllo <tI/ui, pon{ue o mou estado de 
saude mio lIIe permitte fallar por muito tempo, . 

o "1'. ,'iseonde da Doa-Vista (movimento de at
tel/crlo): -Nilo costumo tomar a palavm aflui no senado, 
mas, hoje julgo neces:,al'Ío fazer algull,lilS consu]e!'ações sobre 
a lei da fixaçã.o de forças de terra. 1 cm eslR Im alguns ar
ligos, a respeito dos quaes ~l'inciJlallllente, desejo que o 
paiz conheç,t as minhas opilllões. Eu (lolleria resel'val'-me 
para, na. 2" discussão, ú medida «ue estes al'tigos se discu
li.,:sem, dizer o meu modo de pensar; mas (lrefil'o fallar go· 
ralmente sohre a lei. 

Sellhore8, ouco graIHle clamor contra o atl'opello que 80C
fre a guarda "nacional; todos (Iuerem isenta-Ia. do ser
vico continuado '1110 ella pl'esta, Eu tambem desejo 
i8$0 ; tanto mais quanto, sendo commandante superior da 
guarda nacionnl do Recife, vejo os serviços que tem presk'\do 
aquolla guarda e o p,'azer COllt que o fa?:. Mail, ao mesmo 
tempo que se quer allivi:u' a guarda aaciolllll, nega-se o 
meio necessario pa.ra conseguÍI'-so este fim. Tal meio é aug
melltarmos a fOl'ca de la linba. 

Já em 181i6 (eslava então no ministerio o i!lustre SI'. mar
qUBZ de Caxias) eu me pl'ollun~iol pelo maxirn? da força 
pedida pelo governo, agora contlllúo por tal mol1vo a pro
lIuneilll'-llle no mesmo sentido. Além de que, SI', presidente, 
não é possivel se tel' exercito que mereca esse nome, consel·· 
vando-se a pe(!uena. força quo temos, sujeit,a contilluamenta 
ao sel'viço, em (lue em geral se emprega. Como bem acaba 
de dizer o Sr. DUllistro da guerm, não ha presidente de pro
vincia fluO não lance mão d" tropa de linha pal'a o servico 
de policia; uas capitaes existem apenas o estado-maior dós 
corpos, alguns musicos, o corneta ou tambor-mÓI'. Algumas 
vezes, corno vi na provincia de Pernambuco, até a musira 
entra de guarnicrro; vi tambem as guardas serem conside" 
radas em destacainenlo não sendo rendidas. Ora, corpos que 
se achão neste estado JlOderão ter disci[llina? Nilo é possi
vel; o armamento ha o ser múo, o equipamento ha do sel' 
mno, a disciplina terrivel. 

O resultado é o que ha pouco se acabou de sentir: quando 
mai" pl'ecisuvamos de soldados, que 6 dos soldados? Quando 
mais prccisavamos de at'LiIheiros, que é dos artilheiros'! 1<:11-
tretallto, clama-se: (( O flue tem feito o governo de tauto 

O SR. ~IINISTRO D~\ GUERR,\: - Não entendo que tenha essa Ilillbeil'o '11Ie se tem gasto pola repartiçãO da marinha e da 
impol'tancia; pôde ser Ilue ell esteja enganado, POI' consc- guerra?)) Mas, senhores, a culpa é em grande pal'te nossa; 
quencia o scna;!o resolva. como entender a este respeito. o governo pede forca para o servico, e o parlamento, rega-

Sobre a crcacão do ei3tado maior Ile artilharia permittir- teando, nega-lhe li indispensavel, *[1. pretexto de economia e 
mc-!ta o nobre sênador que diseorde de sua opiniilo. IJj"se o Ile dinlculdades do recrutamento, CI'ea-so a força, mas lIIml 
nobre senador (Iue os oniciacs de engenheiros e do cst,t!lo Corça (lue,apenas chegando pam a gU(\f!!ÍÇão do sul do impe
maior do la classe esl<1o Ilas mesmissimas cil'culllstancia!\, rÍo, é a (Iue se espalha por todo elle, 
podem bem desempenhar as fUllccôcs a lJue é challlllllo esto O SIl. SILVEIII.\ !lA l\IOTH: - A"ora a camara regateou só~ 
estado maio!' de artilharia; mas o ·ollicial do IJstallo maio!' de mente i,OOO homens, " 
la classe, .com_l[uanto e~tuilc ~.Jnm_ parte <Ia artilharia na es- O Sn, YISC01lDE D.\ nO.\-VI3TA: _ Vamos pouco li pouco. 
~o~a" ~,lcp?I,s na,f!, ~a~ m:t~s ,a~IJl~lcaS',l? de con,!t a)~um~ IlCl'len. Dil-~e ailula como razão para flue a [orça não sejil mais 
e lte.l ai tilh,lIld, c Unltl ,I.IIIM (hlle;cllte,e ,. Ex. o Sd lC lIIe- nlllllerO,il a i1iiliculila(le (llIe ha em se Cazer o reCl'Utalllcnto ; 

1",01' II~ .'I!1~ eu, I~O,I'IIU~ :I'~IU ;I!I,C a:c, [~I PI'O:C5,.~~r, <1:1 ~!II~el,r:~ cnll'ctanlo, senhorcd, não vejo que as leis e os regulamento:> 
~~t~!~~~:~i:~':I'U() UI~I\~;~cl:;;1 ;1(;) :~~~ilí:'11:1;,lIIf:,z(WCe'if~ ;~:~II~;~I~~::~"~s~ I!n.c eXÍ:ti.lo. e~lej,~lo II.ern~l1,"\)~ ;, essas lei" e l'~g~,la~lClltos 
pecialidade, tctn a re,pcctiva Ill'aliea, c, forlllando-se o I eXI:>telll , pOll(ue IhlO h,1 ICCllll,llucnto como ouli 01,1 . 
c.stado maior Ile artilharia, VCI'-sc-ha na nccc,;~i(l;tlle de habi-I O Sn. SILVEIH\ fí,~ ~lo'[T.\: - Nilo !la massa I'ecrulave! ; 
htar-Bc cm todos os ramos de sua arma, o quo Hão aeolllcc() e~tit na guarda nacional. 
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o SR, VISCO;,/[)E lIA BOA-VISTA:- A massa recrutavel, diz 
o nobre senadol'. está na guarda nacionlll ; mai,pel'gu'lto cu. 
nilo se recruta hoje na gual'dn nacional? Como, porém, se 
recl'uta ahi ? Não siio recl'Utados aquelles (Iue o devem ser; 
recruta-se na guarda nacional sómelltc este ou àquelle indi
viduo, a quem querem perseguir, sem altenção as reclam~
cões dos chefes. Os chefes da guarda nacional, Sr. presl
aente, são tratados com tanto desprezo, que nem sequer são 
ouvidos a l'e5peito das praças que ,d~v,cm ser recrutadas. 
(Apoiados), Se o recrutamento fosse dll'lgldo pell)s cheres da 
guarda nacional, se fosso dirigido pelos commandantes su
periores, , , 

O SR. lIIARQUEZ nE CAXIAS: - Apoiado, 
O SR. VISCON[)E nA BOA-VI~TA: - .... o l'ecrutamento ha

veria de ser feito, e a ~uarda nncional haveria de ser maís 
bem diFciplinada, (ApG1adus.) ll1as não so (Iuel' isto, Sr, pre
sidente, o (Iue so tluer são palavras. 

O SR. SOUZA FRANCO :-E' a historia du passndo ... , 
O SR. Vl8CONIIE liA BOA-VISTA :-Falla-se muito em allivial' 

a gual't1a nacional, e não apparece entretanto medida 1I1~1l
ma onde se possa enxerglll' o desejo de conseguir este fim 
proficuamente. 

l~alla se tambem do nosso systema de recrutamento; é um 
systema ~arbaro, dizem, li ,uma. caçada de homens; mas o que 
se tem f CItO 'r Para (pIe selllulhr a populaciio? para que estas 
palavras sem o remedio para taes males? Nós todos ficamos 
mal, e a populaç.lo descrê de nós. Quando sahirmos daqui 
no Om de OitO mezes, tendo propala(lo as idéas (ltIO acabo de 
mencionar, sem termos empregado meios de l'ealiza-l11s, com 
que cam nos havemos de -apresentar em nossas provincias '? 

Quando tomei assento no corpo legislativo, em 1830, foi 
entào o nosso cavallo de batalha o recrutamento e a suppres
são da chibata e da prancbada, E' sobre este mesmo assumpto 
que especinlmcnte pedi a palavra. T,á estão na camara dos 
deputados dous proJectos de lei mandando fazer o recl'Uta
mento pela conscripção, e em um delles estou eu assignauo , 
por cOllsequcncia, tendo então essas idéas, não ó de admirar 
tlue as tenha ainda hoje. Eu reprovo o actual modo de re
crutamento, reprovo-o tanto mais quanto a experiencia me 
tem mostrado (Iue elle assim não é senão uma arma para 

,vinganças. ~os.so m()d() de recrutamento mio ~stúltle accol'do 
com a conslttUlcão que temos, c nós que nos dizemos conser
vadores da cons'títuicãO, IIÓS flue nos dizemos progressistas 
ou Iiberaes, devemos querer a realidade da constituiçãO. 

O SR, PUfE:'iU BUENO: - Apoiado. 
O SR. YISCONIIE DA nOA-VISTA :-E' preciso que touos 

sirvão ao paiz quando a vez lhes chegar, mas é preciso (Iue 
não sil'vão I!0 paiz nquelles flue não estão no caso de o ser
virem. 

Entretanto, Sr. presidente, se queremos alliviar hoje a 
guarda nacional, se queremos que o nosso exercito tenha 
iJiscil,lina, ó [)reciso augmentaJ'mos o numero de suas praças. 
J~u votarei, pois, pelo maximo da força pedida pelo governo, 
a, se esta luIo passar, votal'ei então [)ela immediata. Nllo 
se argumente çom a dilliculdade do recrutamento, não é 
isto razão ns leis o regulamentos que nos derão 30,000 
homens, existem; portanto, o govel'llo cumllra com o seu 
dever, ()ueira recrutar, não deixe isto entregue á. vontade de 
seus rocru tadores, nem da sua policia. 

Senhores, o grande mal do n,asil em relação 1.0 recruta
mento, não é tanto o recrutnmento em si mesmo, mas sohre
tudo o m()d() por que eUe se faz. 

() SIt. l\IAItQUEZ DE CAXIAS: - Apoiado. 
O SR. ,'ISCONHE liA UOl-VISU: - Recruta o delegado, re

cruta o subrlelegatlo, I'ucrul'l o illspcctor de quarteirão, I'ecruut 
o ollicial l'ecI'utadol', rccmta o agente do ollicial recrutador; 
é um conjullclo de recrutadores que os pobres guanlas mlcio
naes (Jlol'llue, eomo se disse ha I)OIlCO, a mas:5a recrutavl'l 
está 110. guarda nncional), so acbão em um atropello extraor
dillal·io. 

Além (listo ha ailllla outro grave inconveniente, e Ú flue o 
aclu(J1 reCl'UtulIlento, seudo vexatorio, produz muito \lOUeo, 
COlHO oh~el'vou o SI', ministro j pOl'tluallto, estendenuo os rc-

crutadores suas redes, depois de feita boa pescaria, deixão 
rseapar p_elas n~al1las os melhores .p~ixes. E por que reCnt_ 
lmlores tao acttv05, como são, deixa0 escapar assim tanto 
peixe? Pegão 20, 40, riO homens, e, allUmda a colheih 
apparece um ou dous I'ecrutados; mas isto succede -COm ~s 
(Iue não tivel'fio padrinhos, 
~ SR. l\IAIlQUEZ DE CAXIAS: - E esses vêm como volun. 

tarlOs. . 
O SII. VISCONDE Dl BOA-VISTA: - E demais, diz muito 

bem o Sr. mar(luez de Caxias: os 81'S. ouvem rallar muito 
em en/!"ajados; entl'etanto, muitas vezes succede que os rl!~ • 
crotados, graças á complacencia e favores dos recrutadore3-
connn'tem-Sll em voluntarios ou engajados. ' 

O Sn. MARQUEZ DE CAXIAS: - A desf.lI'cão dos voluntarios 
prova bem isso. • -é 

O SR. VISCONIlE liA ROA-VISTA; - Por consequmicia queirtt;· 
o governo recrutar, entregue o recrutamento aos cheCes dlÍ 
gnarda nacional, tOl'lle os responsaveis, e havemos de ter 
recrutamento. o exercito ha de ser levado li forca lIxada e'
cntiio já a pobre gllarda nacional poderá ser máis allividda 
do servico. 

};scusô-me de razel' n descripção do flue soITI'O hoje a 
guarda nacional; não sou desses t[ue declamão a favor della:, 
sem u!ll'esentarern uma lI1edid& que possa melhorar sua sorte. 
Se se tratasse da guarda nacional, eu apresentaria unicamente 
umas ~uas pe.q~enas alteraçües na lei I'espectiva, pois quanto 
ao maiS, a lei e boa; e da quanla nacional nós não temos 
senão louvores a dar-lhe (apuiados), POl'llue de certo n<lo é 
possivel maior dedicacão do que a dessa briosa gento, que é 
jU5tamellte a(!uella sobre quem exclusivamente recahe todo o 
servigo. (Ap()iadus). 

Ultimamente na minha provincia a guarda nacional estando 
aflllal'lelada, o ministel'io tia guerra mandou ordens pam que 
oi a deixasse de fazer esse servico; entretanto, o presidente 
dn provincia viu se embaracado em dispensa ·la; a thesoura
I'ia sem querer pagar, ordens muito restrictas para fazer des
aquartelai' a guarda nacional, a tropa de Iillha dlstribuida pelaB 
comarcas j o eommanclanto (Ias armas não tendo gento para 11. 
gUllflliçllo mandou destacar pelos corpos de guardas até OI, 
mllsicos {IUO lhe reslavão; o [Iue fazer, pois, o presidento? 
Achava-se neste embaraço, quando o corpo da guarda 1Il1cio-, 
nal lJue estava destacado, os artistas, estes homens que vivem 
do seu dia o aproveitão parte da noite (noto-so que nito são 
daquellcs (lue vão jogar o voltarete á noite, são r1aquellC$ 
(Iue 11I'ccisil0 do geu dia e parte da noite para sustentarem 
suas famílias), esta gente prestou-se a servir gratis por todo 
o tempo que fosse preciso até <[ue chega~sem os destacamon-
tos de linha, S. Ex. aceitou este olferecimento, e eu tive a 
satisfacfio de ver uma parte dll guarda nacional, a que tenho 
a honra de commandal', prestando mais este ,servico ao im-
perio. • 

Agora direi tambem duas palavras em relacão aos corpos 
de policia. Oil:\sC o nobre senador por Mato Grosso quo 8&0 
millistel'io da guerra mandar ol'llens tCl'minantes para que 11. -

tropa de linha m10 se presto á policia das provincias, os pro
sidentes, entendendo-se com as - assembléas provinciaes, po
dm'ão fazer com quo estas decretem um maior numero do 
forca para a }lOlicia, e enlilo a tropa de linha ficará mais 
descmbaracíH a. Parece-me que foi isto pouco mais ou menoS 
o que o n06re senador disse j cu não tomei notas, S. Ex. bem, 
o viu, que eu até estava conversando, 

Sr. prcsidente, muitas provincias infelizmente não têm di· 
nheit'o para suas menores necessidades, não podem ter senão 
muito pequena forca de policia; o nobro senador, tão iIIus
trado como é, sab·e perfeitamente que mesmo nessas provín
cias mais desertas é onde é mais necessal'Ío ter tambem muita 
força espalhada; a pOlieílt é mais <limei I onde a populaçãO 
está tiio disseminada. Ir certo (11Ie em alr;umas provincias a 
asstlmblra geral creotl COI-POS fixos pam c~se serviço; mas 
ta~s_ corpos fazcm lamhem par'lc desta força que o nobro 
mllllstro da guerra pede. 

Eu assento !fue o systema adoptado pelas provincias a reS
peito de seus corpos llolíciaes, não é o melhor, e lambem me 
parece que, comtluantQ alO aS5cmbléas provinciaes estejão nu-
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IOl'ISadus a fixar a força, os [lr~sidenlfl5 de Ilrovincia não 
estilo autoris<ulos por esle facto a recrutar para os corpos de 
policia (11poiU/[os). Legislar sobre o recrutamento, diz a con
stituicao,SI', presidente, é privativo da. camam d08 deputados; 
I!;eralinente tom-50 tomado a palavra recrutamento só em ~o
laça0 aos r.ocl'Utas ~or~adosj o IlOmem que vem voluntana
mento engajlll'-Se, dl~em que não é l'ecruta, mas eu entendo 

, que a. palavra recrutamento significa fa!l:er leva; vê-se esta 
signíIicacão lias nossas obl'Us militares. 

E', (lols, minba opinião que,lixudaa força pelas assembléas 
provinCÍaes, devião remetter ao governo a nota dessa rorca 
decretada; o governo, reunindo todos oS pedidos, faria então 
um pedido gerlll, pediria á. ctl.lnara dos deput!ldos a~torisa~,lo 
vara poder I'ecrutar tantos bomens, Serm Isto ate um cor· 
rcctivo, Sr, presidente, pai'a as assembléas provinciaes não 
cortarem nlu,lto largo. por~ue a f~rçí~ fixada por ellus ~la~ia 
de sei' fornecl(ja pela mesniíl provmcHl; se mmha prOVljlCta, 
por exeniplo, ti\'osse fixado 1100 honlClIs para o corpo do 1)0-
ticia, o govemo pild!1ria autorisação ao corpo legislativo, mas 
oS 600 homens haviào de ser tOfllecidós por ell,l, alóm da
quella quota que lhe rosso marcádà para o exercitó. 

A vantagem disto? Ei-Ia. 'rodos esses recrutas entrarião 
Trara os deposit05,afim de servirem 110 exercilo,e as províncias 
torião en) troca para os seus corpos poljciaes os veteranos do 
exer~ilo, os soldados que tive~sem illelhor nota nos COI'p05, 
os quaes, servindo !las proviJlCias, terião como recompensa as 
gratifiéações que eltas houvessem de dilJ'. Já se vê que eru 
preciso reformai' tambClíl o tempo do sm'viço Iliilitar; em vez 
de-se 11lUrcar o prazo de nove annos, devia-se níarc.u, por 
exemplo, o de quatro ou cinco no exercito e mais tres ou 
quatro nos corpos de policia. Assim teria o Brasil um exer
cito muito bom, teria uma reserva muito boa,e as provincias 
serião mais bem sel'vida;, do quo estão sendo com os pequenos 
corpos de policia que têm, compostos em sua maior parte do 
Ineninos, ({ue não são de certo a melhor gente para fazer a 
polida, 

Devo em abono da verdade fazer uma excepção: o corpo 
de policia aqui da côrte merece muitos elogieu; pelo que 
vejo, a sua cavallaria está perfeitamente montada, sous sol
dados tem uma altitude proprmmente militar, e O meslllo pó
de-se dizer a respeito da sua infanlaria. Tenho muita satis
ra~ão de fazer aqui esta manifestaçao. 

O SR. MARQUEZ DE CAXIAS :-E' uma verdade. 
O Sn, VISCONDE DA BOA-VISTA: -Outro tanto, porém, não 

acontece nos oorpos das províncias. 
Vamos a outro ponto, Sr, presidente; vamos ao tal art. 5' 

additivo que manda abolir a IJancuda. Como tenbo de votar 
contra este artigo, não quero que o meu modo de pensar a 
este respeito fique em duvida, 

Eu não admitto no exercito pancada; e não sou O unico 
que pensa. deste modo; asseguro a V, Ex. que tenho em 
al'0ío da minba opinião a de i1tustl'es generacs, mn delles 
bem conhecido do nobre manluez de Caxias, official dos mais 
distinctos, o mais disciplinador (Iue conbeci no exercito do 
sul, o Sr . .ft:lanoel da .Fonseca Lima, hoje b,ml0 de Suruby, 
homem que me merece o maior respeito e que eu considero 
como um dos Ill'Ímeiros tacticos do Brasil. Tenho a sua opi
mão, tenbo o ~eu projecto de ordenanças militares1 assignado 
tambem pelo SI', tenente genernl João Paulo dos Santos Bar
reto. Sei que essa commissão era composta de maior nume-
1'0, mas pOl'estes senhores,é 'lue se acba assigllnda. Não digo 
que o Ilrojecto seja completo, hoje lH"inclyalmonte que já 
muita cousa se tem feito; ma8 a pal'te pella eu li, apresen
tm ia como emenda a este artigo additivo, r.á está, 8r, pre
sidente, o recrutamento pelo systema da cOlIscripçãO, 

O Sn, MAnQUEZ DE CAXIA(5: -Ahi é que está tudo, 

O Sn, VISCONDE DA nOA-VI~Tl:-Não está tudo; o Sr, Ma
noel da .Fonseca Lima, hoje barão de 8urulty, ahi proJloz 
tambem a abolicão da chibata e da pranchada. E quanto á 
exequibilidade desta medida, muito tempo ba quo tive oc
casirro uc conhece-lo lll'uticamellte, como verá V. Ex. desta 
historia, que peco permissão para rcferÍl', 

Quando cheguei da Europa el'a capitão de artilhal'ia, e, 
como acontece a todo, os rapazes. vim tom idéas muito li 

beraes, (Iue ulnll:1 as tenho, niai:l ou menos modilicadas \ 
vim com as itléas do exercito francez, olldo nilo se dava 
ném se !lá p,lncadil, "'ui servir em Montevidéo, oude !lento
mil pura cOlllmandar ,t 6" COl\lpanhil1 do 5° do artilllari'l, 
cOlllpunhia essa então ultimamente organisada; chamo a at
t~IIÇ,lO 5Jbre esta ultima cil'culllstancia, para que saiba-se 
que quando t!'ata-se de crea,' UllIa compauhía de mais em 
um corpo, ou quando se til'ão soldados de um corpo pam 
outro Oll mesmo para alguns dost.ncameutos, o comniandantú 
de coml'anbia qlle tem sell soldado bom não O quer dar, dá o 
peior j por conseguinte, tendo-se do ereal' a 6'" companbia. 
com soldados das outras, eu não me achei senão com OS 
peiol'es j mas eu estava Cllln o meu proposíto feito, mio 
(jUeria dar pancada; tomei conta da compallbia, SI', pm·ü
I ente, e tive a honra de a coufinan(!;lr verto de dous annos, 
sem dai' uma pancada nem consentir que se desse nos meu:4 
soldados, consegui fazo-Ia considerar a primeira companhia 
do batalhão em asseio e disCIplina. 

!tis porque digo que tonho a pratica' em filvor da minha. 
opinião, Sei muito bem o modo de levar os soldados; nisso 
!la suas dilliculdades; tive algum trabalho ao principio, II 
vel'da.de, mas Ilepois não tive nenhumj é terto, potém, quo 
maus soldados ... não direi. 

IUuito me aconselbou o Sr, Manoel da Fonseca tima, então 
commalldallte do batalllãu do imperador; eu vivia comS. Ex" 
elle me dava suas instruccões, eu as ~unba om pratica, e 
obtive um optimo resultado. Não é, pOIS, de admirar que eu 
ainda mais me confirmasse na minba idóll de que é Jlossivel 
supprimir a pancada no exercito. O Ilue é ~reciso é que os 
castigos sejão merecidos e promptosj é preciso quP, em veíl 
de abater-se, eleve-se o eSllll'ito do soldlldo; é preciso que o 
soldado fasa da sua companhia, de seu batalhão, uma fami
lia, que diga com OI'gulbo: "Pertenco á tal companhia tu' 
nho tal capitãO; " é pl'{,'Ciso lIue ouá acho nos olliciae:o.' no~ 
commandalltos, o seu am~aro sempre que lIver justiéa o 
soh~etuuo (fue não o~ encare ~omo ,carrascos, como - pl'C
vancadores, Sr. presidente; abl esta como so mantém a 
disciplina nos Corpos, e não por lúeio de pancadas, 

Portanto, nao é possivel que eu adopte a disposiciio do 
art, 5° additivo, não é possivel, SI'. presidente, que êu dê o 
mou voto para conservar a pancad,l no exercito e ainda 
men~s ~onsagrando pela .distíncç~o feita nesse artigo UlOi\ 
m~dlda, I~jusla que será. ~J.lnda maIs fali1 á sua 1isciplilla. 
Digo wJusta, 5r, presld~nUl, porque em todos os paizcs 
ondo se sabe o que é exerCito, o soldado engajado ó tratado 
de alguma sorto com mellos consideração, do que o I'ecl'tl
tado a lor~a; porquant.o. ao engajado lIinguem obriga, venl 
por sua vontade, e sUJelta-Ie li. todas n.s penas Ihirando 
grandes vantagens,. v~m ,recebm' uma gl atificaçlto' além dt) 
soldo dobrado, e dlmmulção de tempo de servico' ao f'USS!) 
que ? outro é levado para t) exercito contra' s~a vontade 
e mUitas veios arran~ado do selo de suas fillllilias e do se~ 
trabalbo. Ora, se estes ultimós, alóm de privados do tor1ag 
aquellas. v.antagens ~e~I'e~ sujeitos á pancada e aquelleô 
não,.sena ISSO uma ,IIIJu811ça c1amol'osa! E o que direi, 50 
conslde~ar que por VIII, de regra o engajado vem da classll 
dos vadl~sl e os recrut,~d?s da clas~e laboriosa, e em (lue se 
acba mais Intenso O eS(lll'lto de famllía? 

Portanto, ,S,r. pl'esidente, com~ é Jl~ssivel quo ou concorra 
para que alhvle-se da pancada a IlHllVlduos daquella clas1\e, 
e se conser~e ella Ilal'u o homem honesto, quo as mais das 
vezes tem sulo ar~~ncado de seu trabalho, dentl'e seus ir
mãos, de ~ua ,fam!ha, e ~Iuem sabe. se por intrigas da [lolili I 

e. por. ~OtlvOS eleJtoraes? Se.e~ qmzesse, dISCOI'l'CI' neste sen
tlllo, iria u!ll \lo~co long~ ; IlIIlIto-l1Ie a l:;tO. Nüo me é, POI'
tanto,. P?sslvel, ~r. Ill'esldente, (IUando o senado não llueit"l 
S~PIII'lmll' o castigo de pancada, qué eu adollte a medida con
Lida ue::lSC art. 5, \l 

l teço ao senado que seja justo .... 
O Se. SILVEIRA DA fttOTTA :-Logico, 

O.SII, ."r6C.oM)~: lIA BOA-yl:i'l'A :-.... rejeitando esse <lItigo 
alJolllldo IIIlell'a~lCnte a ~1~lbala e a prallchada; e, i)Ualltl1 <lI! 

tcmpo do. servl~o, pclima l;lIl1hcUl (Iue o I'ecruladu :'1 fUI";t 
lIão ,;crvl~se JIl:llor numero de illlllOS do '11111 o ell~:aj;lil, •. ' ,; 

la .. 
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que, pelo cüntrarío, se eXigisse deste.maiol' numMode /lImos 
ue ~ervico lima vez que 1;\!l0 6 matcnil de contrato. 

Em cônclnsiio, voto contra esso artigo por amor (la aboli
ção da pancada; pois, de:;ejando qu~ esta d~sa]lpareç!l intei
ramente do nosso exercIto, a ll1edlila contl!Ja no arl.Jgo por 
en.cenar injustiça revoltante, em "oz (Ie ser uma tentativa 
pro"eitf'8:1 {" abolição, proc:uzil'á eITeit,) contmrio: se rr'o 
llermilli~smn, eu allresentaria ccmo emellda a 655f' artigo fi 
Varle p(;r.~1 da ürdenanç:t a fjl:O já Il;e rerel'i, forqu' rr.r;l·C
cc :::G tJunta alteneão o Ó e8t& \1rJl tr:walbo mUito I:em [brt". 
. Agora mo Otcup:'lfI!i. (!o:ü1;[ac:ú-maiGr ~:e ;;rtilhnri'l. !;. I;rir,-

1:IIIio me r'lH'CCüU que Ist~ rJ~ estl1Ún·millOf Cf, tl'tllbma entre 
nós nao tin!:íl nenhema 5Ig111llcIICUO, mas hOlJem convers'lndo 
COlll o meu iHustl e amigo, (l Sr ~ mafqlH'z de Caxias, deu-me 
eHe 5ua~ r<.tzões; parece-mo até qU:J S. Ex. pedia isto em seu 
rei a torio, 

O SR, MAnQUE:l. rE CAXIAS :-Foi o Sr, Polydoro. 
O SIl, VISGONDE DA .oOA-VISTA :-Foi o SI', Polydoro CjlHlnl 

pediu. A arma de arlil~aria ta~lhem doyc tr,r (, seu csl.ad~
ma.ior, porquc, Sr. preslllcntil, a f;~lta dellc s<: ~eve attrlllUlr 
o máo estado dos nossOs estahelcem1cnte3 mllrtnrns ; () clue 
:orlO nossOs arsenue3? Quacs são 08 bamcus que e8tão á 
testa (:0Ile5? Onde 11a exerci tos, esses cl'tahblecimentes cstiiu 
entregues a artilheiros, e ruacs' são os homens a quem estão 
entregues noss~s fabricas (Ie armas de fogo, ns !1ossas rabri
cas de espoletas, ns nossas fabricas (lo concerto de armamen
tos, o I)P550 deposito do artilharia, as. ,nos~as fundições ,? 
l}arcce-me que estos estabelecimentos I'stão ~ntreglles a ofh
ciaos reformados, e por ventura do arma" diversas; entre· 
tanto serão estes homens os competentes llara dil'igirrm es
tah()l~cimentos desta OI'dem? Não por enrto. 

lilas isto n1\o é para admirar, por i:;~o que vemos pronto 
verem-se pOI' merecimento omciaes de '?" dasse do estado
maior I !<: tambem uma cousa quo CH não cÍlm[H'ehendo, 
liqllei espantado quando vi prOmOVel'llltl-Se por merecimento 
nfficiaes d'J estado-maior do 2' classe I 

O SR. MAnQUEZ DE CAXIAS: - li lei ó gemI. 
O SR. VISCONDE DA ROA-VISTA: Perdoe-mo; quaes são os 

officiaes do 'la classe? São aquelles que estão cansados e que 
para ahi vão fazer algum servico moderado á ospem de uma 
rcfol1lJa. Pois é gente dest!l ordem q~e li!) promove por UJer~
cimento? )or consequenCla não admira que um llInri~ mms 
doente, um aleijado, vá tomar conta tie um es~abeleclmento 
militar como os nossOs arsenaes, as nossas fabl'1C<ls de arma
mento e de fogos, etc. 

OulJ'osim quem são os commandantes das nossas f()rtale
zas? 8.10 Jl~rventUl'a officiaes distill~tos de al'lilhal'la? Elias 
estão :quasi todas tambem entregues a esses veLeranos cansa
dos, Como é, pois, que noS admiramos de que nossas fortalezas 
se tiVL!ssem acbado no estado em liue se IlchiÍrão? Para IIu0 
criminar-se unicamente o governo, ti não tambem a nó~ mes-
11108? Quebrão a cabeça do govel'no com tanta economia quo 
clle fica atordoado. Não se promova). dizem, par~ baver econo
mia, E o governo nllo promove, M um offieml moço, com 
todos 08 requisitos necess3!,ios, estiver com!nandar1l1~ uma 
fortaleza dir-se-lm sem duvida: « Que neeessldade ha de um 
cOllunanJante assim moç(), adivo, v.alo;lte, Iluando ahi ~stá 
U1I1 villllO que Ilóde fazer este serviço r " Entretanto, eis a 
l'azllo:lIol' que nossas fortalezas se achárào nO estado em que 
~e <lch(1I'(10, 

0811. SILYElI\A DA .MOTTA :- E se achão, 
O SI\. VI~CONIlE IlA UOA-VISTA :-Niio sei se se achão, não 

il~ fui examimu'; npellas pelo que li sci que se achavão em 
mão estado. 

O Su. SILVEIRA DA ~leTTA:- Forão caiadas. 
n SI!, PARArmos:- Vcremos daqui a algum tempo, 
O SIl. VISCONHE IJoÁ BOA-VISTA:- .Ntlo duvido, pOl'que é 

ilÍJ:','\) co~tumo, • 
: ;r. presidente, estou me (!esvial,H!o d~ assumpto.; ~as, 

,'"tJ Ilão costUIIlO faHa!', já que bOJ0 tomei a palavra,ll'cl Jlor 
Ol'\líte. 

U ;}II. 111::1\1\EIltA. PIINN,';- Apoiadtl 1 

.. 

o SR. VlSCOIIIl!l DA BOA-VISTA :~. E' uma da:> cousás eu; 
graçad.as entre nós. Sonha-se ou I'Cc~ia-se que possa baver 
neceSSidade do preparar o noSSo exerCIto, então não ha mãos 
a medir; compra-se tudo a torlo e a direito; manda-se p'ara 
a Europa; vem arma.mento, cíluipa,gcm de pontes, artrlha
ria, de. ; nfie se c,uer saher, gasta-se, niio se olha a. preco 
png:,-sE; r,11'3, spenas G t('mpo fJ:elhora, adeus I a peça qu~ 
licr.u acdá di .frca, o poutão quo Dcou daquelle lado tambem 
lá Ilca. 

Sn. :FERIIAZ: -Isto (; hi5lori~0 ? 

O SR. vr8co~DK DA BOA-VISTA: - Não eslou tal bando ca 
raplleas. A artilharia fica enterrada, tudo ~e estraga. E 
admirão-so os nobres senadores do dinheiro que se tem gasto 
eOl:1 o material do exercito ? Quando não se precisa mais das 
cou~as, nir:gucm as guarda e conserva. 

E porque acolltece isso, senhores? E' porque os nossos 
estabelecimcntos militares estio entregues a oillciaes velhos 
e refoJUados que dizem: " O Sr, ministro mandou-me para. 
a!Jui rJa.ssar o resto de meus dias; hem haja o Sr. milllstro 
qua mo mandou para "qui ') (Riso), Eis, Sr. presidente, 
porque eu voto para a creação d(} um estado-maior para a 
a artilharia. 

E' verdade que () Sr. ministro não explicou eomo pretende 
organisar e>.se estado·maior, mas não posso suppõr que 
S. J~x" tão illustrado como Ó, não saiba o que ell tambem 
sei, e entretanto sou um brigadeiro reftlrmado, estou fóra 
deRsas cousas : apenas, ás vezes, quando pego na lei da fi
xae1i:e de foreas lembrilo-me os antigos tempos e vou ver 
abí alguma eousrnha. 

Mas, Sl"l'residente, um deposito de artilharia é in~ 
Ilispensavel, Ó necessario que a artilbaria seja estu
dada, e não Ô nas escolas que ella se estuda. Os nobre9 
senadores, qUê têm lido a esttl respeito e que estiverão na 
Europa, sabem o que acontece ali com os officiaes de arli
lharia; ainda ha pouco li um artigo em uma. revista fran
cezl!. e em que, comparando-se a artilbaria ing leza com li 
franceza, dava-se toda a primazia a esta )leIa razão de ser a 
instruccão da franceza mais solida, vanada e profissional~ 
acerescendo a isso quo as descohertas feitas na artilbaria 
ingleza, nilo o crilo plllos officiaes de artilharia, mas siIB 
pelos fabricantes, quando as descobertas feitas na artilbaria 
frallceza o (Hão Ilel08 proprios officiaes dessa arma. Em con
scquencia já se vê que ullo é só nas escolas onde isto se 
aprende, mas sobre tudo á testa das fabricas de annamento, 
nlS de fogos, e principalmente nos depositos de· artilbaria, 
onde as experíeneia.s são feitas mais proficuamente, e suas< 
vantllgens praticamente eonhecidas. Entretanto, qllllnl nos 
dera que a nossa estive.sse como a artilharia ingleza, já 
que não podemos aSJlirar a quo ella cbegue ao grão em que 
S0 acha a fl'anceza.? Apezar de que hoje a artilbaria ingleza 
tem melhorado muito pelos estudos mais profundos que nella 
fazem seus officiaes, 

A vista de tudo isto, nilo posso deixar de conhecer a neces
sÍll<lde da creacão de um corpo de estado maior de artilha
ria que estude 'pralieamente os progressos da arma, e a que 
esteja confiada a d.reeção dos estabelecimentos militares, 
bem como o commando das principae.s fortalezas, fabricas de 
al'mas, fundições, fogos. e. muito principalml.lute o deposito'dO' 
armas, que lem do deCidir dos melhoramentos que forem se 
apresentando e passem a ser adopmdos no exercito. Ora, 
Sr. presidente, com o quadl'o de quatro corpos de artilha
l'Ía que temos não é que havemos de tirar offieiae8 para 
esses Jogares, Entretanto, não quero que esses ofliciac!t 
fir)uem fixos em mes est.:1hele~mentos e desligados dos cor, 
pos, não, senhores; entendo que Jevem revezar das fortalezas 

. (JUrll os corpos, dos corpos para os rereridos cstabelecimentos 
militares. 

E já que fallo em artilbaria, é pl'cciso que o Sr. ministro
olhe para estas coueas que abi existem a que chamão corpos 
do artilbaria. Eu não sei mesmo o que scjãO, não são de 
artilharia, ncm do infantaria; estão em tal estado que nã!) 
sabem mover uma ]Jeca lIem trnbalbar com o fuzil do infan
taria, e se as cOllsas ·continuarem assim, melhor será fechar
mos a escola Ill'atica, pOÍ8 de que serve se fazerem ofti.ciaes-
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Ilc artilbaria para reduzi-los a capitar,; e delegadas de po
licia '( 

O SR. MARQEEZ DE CAXIAS: - E' verda.de. 
O SR. VISCONDE DA BOA-VISTA: - Olhe V. Kx., Sr. mi

nistro ••• (vou talvez cabir na mania de dar conselhos a llti· 
nistros) li. Ex. esqucca um pouco a infantaria, não tire os 
olhos da artilharia; v: Ex. Ilertenccll a esta armn. 

Qual a razão por quo o corpo legisl~i'lo não !la de aug~ 
mentar o soldo dos oillciaes de artilharia t porque não Im de 
augmcntar o soldo do soldado urtilheiro? E' um ~oldado de 
escolba •.. 

O SR. PARANHOS: - lã têm mais. 
O SH. lIfARQUEZ DE CAXIAS: - Os soldados só. 
O SR. VISCONDE DA DOA-VISTA: - !tIas os officiaes IJão 

têm, li preciso dar-lbes. 
O SR. SOUZA r. .111ELLo : - Gratifica~ões. 

O SR. VISCONDR DA DOA-VISTA: - E' outra cousa. FaJla-8e 
do gratifica~Oes, 8 isto faz-me lembrar de uma particularida
de que deixei de dizer quando fallei IlOS engajados. Um sol· 
dado velho que serve 9 annos, bom soldado, b01L nota, se 
quer continuar a servir, é então quando lbo dão, parece me, 
que mais a metade do soldo. 

UM SR. SENÁDOR: -O soldó inteiro. 
O SR. VISCONDE DA BOA-VISTA: - Pois bem, dão o soldo 

inteiro a esse soldado carregado de annok, de bom compor
t~ento, e que tem sU!l(Jôrtado todas as privações do servi~o 
nllhtar; entretanto que a mesma vantagem se dá ao v1tdlO 
IIue dos botequins e casas de jogo vem engajar-se I Isto é o 
tiue se dá no nossO exercito; conversem a este respeito com 
o Sr. marquez de Caxias que é ojficial da. uctiva; eu sou r6-
formado. 

O SR. IIfADQUEZ DE CAXIAS: - Porque pediu. 
O SR. VISCONDE DA DOA-VISTA: - Sim, Sr. ministro, olhe 

V. Ex. para a artilharia; V. Ex. sabe que para formar um 
bom soldado de artilbaria é preciso tempo. 

O SR. FERRAZ' - Aconteco o mesmo aos de cavalIaria. 
O SR. VISCONDE DA BOA-VISTA: - O de cavallaria tambem; 

a infantaria nilo; os quadros de infantaria basta0, porque 
havendo necessidade de preenche-los poderão sê-lo com a 
guarda nacional, que em pouco tempo tornar-5e-hão bons 
soldados. 

O Sft. PARANBOS: - Mas nito despreze a infantaria. 
O SR. VlSCONDK DA BOA-VISTA: Nilo digo isto, seria um 

absurdo. 
O SR. MARQtJh DI! GuiAS: - E' a base de todo o exer

cito. 
O SR. VISCONDE DA BOA-VISTA: - A infantaria é a base de 

todo o exercito; a infantaria por si póde operar, e por s i só 
vencer, sem auxilio de nenhuma 0utra arma. !lias a artilha
ria é cousa dift'erente; ó arma accessorin, não opera (lor si 
só; a cavallaria tambem Oào vai por si só. 

Eis, Sr. presidente, todas as razões que tenbo para votar 
pela crea~l\o de um estado maior do artdbul'ia. 

Eu poderia dizer mais outras cousas, por exem~lo. a res
peito desta passagem de officiaes da1lui para alt. Eu nito 
gosto disto; sou conservador. 

O SR. BARÃO DE PIRAPAMA: - Não estã isto hoje na moda. 
O SIl. VIsCONDE DA BOA-VISTA: -Sou progressista. 
O SR. BARÃO .E PIRAPAM1: - Isto sim. 
U SR. VISCONDE DA BOA-VISTA:- Então o que tam'l O 

que estou vendo 'i Pego em uma lei qual1luer e vejo a me~ma 
co usa que tenho visto nos annos anteriores. (Risos de appro
vação). Não vejo dilferenca; eu agora fui {Iue levantei a 
bandeira nova, quero a abol1ção dos castigos corporaes. 

Ü SR. DANTAS: - Isso ó cousa antiga. 
O SR. vn;;CoNDE DA DOA- VISU : - .Mas 05 81'S. dizem fl\lO 

o governo está com merlo, não qucl' tauto ; e o Sr. miuistro 
acaba de diz.er que foi forçado ... 

o ~:;u, SII.VIl,W,\ DA MOT'fA : "_o. ihlN'olatlo na CIHII'lra. 

O SiI. l',\lwHlOS : - E' medida que deve seI' ui'f)mjla" 
Ilhada de vulras .. 

'. () SJl. VISGONnB nA DOA-VISTA: - E;' verdatle de outras 
isto é, de u;,\ regulamento. " 

O SJl. MAIlQ:JEZ DI> CAXIAS: - l:;olada é um mal. 
a SR. VI:;CONIl3 !lA U?,\.-Vlsn:-Ora, lJcrdoe-me; estas 

reronHas que se têm relto no 1l0SS0 exercito {Iue Iigacào de 
syslenm têm'? Não são cllas feitas aos bocadinhos 'i HOlltem 
t~úos ,nós ll!lvOHálllOS a causa das promoções, consi,leralHlu 
!H10 s~ a anhguldmle, lIlas tambem o merecimento. fecUlHlu 
mcentlvo! hoje, cntretanto, viójo uma nova escola ullm
couservarlora, a tia antiguidadú lllenli o exclusiva, isto éj 
()re.lc:lde·se matai' tedas as nobres aSIJiraçõcs, dizendo·se ao 
lIIdlvHluo ,que cllf'gar a olllcial: "Accellda o seu charuto, 
fecbe os livros, não procure distinguir-se, que o tempo e só 
o tempo lhe trará os postos, n<"10 mOl'tifi'luc-se, é escusado.» 

1~ a na ~ãO lJue sclrra. ! 
O SII. SILVEIJlA DA l.Io'fTA:-lsto 6 da época. 
O SR. VISCONiE DA DOA-Vlsu:-E' novo I 
O SII. SILVEI!lA "A lUOTVA:-E' prcgressista .. ,. 
O SU. YI~CONDr: DA DOA-VISTA: Estou cSIl<lntado, não 

quero ficar \Jurado ; :tpezar de velho, gosto d\) andar; eu não 
sou daquul es a fjUO s(' diga: "llnde, ande "; portanto, se
nhores, n11.o irei Ilal'a trás deste 1lI0UO, oh, senhores! isso, 
não. 

Vemos mcdidas tomadas no ministcrio da guerra honlem 
que hoje vão para trá,,; estamos em um ,ai-vem; por exem
plo, este artigo nobre os al'Sclllaes. H,L ahi uma. autorisacào 
pana a sua reforma, creio que lia trabalhos feitos, c enire
taato vem 1<Ilui e~t\l artigo que diz: (C Acube-so com os COII' 
selhos admimstralí vos. ,; 

O SR. }';mJlAZ :-Dimillui~ão-de bocas. 

O SIl VI~CONIlE Dl DOA-VISTA:- Tornamos agora dOi:! con
selhos administrativos para os empregados dos arsellaes, pura 
os officiaes de fazenda que o governo quizer. Isto deroga a 
autorisação dada'( Este artigo, passando, (Í base sobre {Iue 
deve ser Ieilil a reforma 'r Atira-so isto assim? Existe um 
trabalho relativo á reforma dos a.rsenaes j SOl disto a[lena~ 
por convar.a/ V. Ex. sabe (Iue eu tive um irmão ministro da 
guena, e elle mostrou-me e~to trabalho, cl'Cio Ilue o deixou, 
senão concluidu, tfuasi concluido; o nobre senador, o SI' . .&la
!loel Felizardo, tt'ffi lá um IlUreccr j o SI'. marquez de Caxias 
parece que !fuiz fazer algumas aIteracOes; o trabalho ueve 
existil' feito; mas agora se apresentallllo semelhnnto autori
llação, pergunto cu: é uma nova hase? Seuhores, estaremo~ 
sem saber o quo) {lUCremos? Se quando cbegai!semos 11 algum 
!ogar parassemos e não voUassemos para trás, ainda bélll ; 
mas andamos para dianto o llara Irá8; não Im verdadeira
mente o (Iue se chama conquisla do iúéas, não vejo systcmas, 
Só temos feito Utnu. comluista que ó grande, ó e~tarll10S 
todQJ de accordo cm mauter-so à'coJlstituição (Apoiados). 

O SII. l'IllENTA BUENO: - Quem dera I 
O SII. VISCONUE DA BOA-VISTA :- Nem isto está feito? A') 

menos as palavras assim o dizem. 
O SR. 8ARÃO DE PmAP,nu :-Mas os factos. " 
O SIl. SILVEIIIA D.\ ~IOTTA :-V. Ex. já se eS!Jueceu do que 

se fez com os magis'rados? 
O SII. VISCONDE DA BOA· VISTA: - A's vews não tenho mo

morla. 
O SIl. SILn;1I1A DA .&10TTA :-lloi para. lembrar a V. Ex. 
O SR 8.ÃO DE flnAPAMA :-l\fas em theoria. todos estamos 

concordes. 
9 SIl. VISCONIlE DA BOA-VIST.\: - Por conselluencia é (), 

UlltCO ponto em quo estamos tle accordo, Quanto ã admiuis
tra~ào fazemo!! hoje uma co usa e amanhã outra; honlem re· 
formamos a~ ~ecretarias, por1luC mio tinlHio empregados e (I 

serviço era mal Ccito, e boje /:rila!llo~: {( A~ secretarias tem 
cUllmgat!os de mais: fóra! fóra! j) hoje qucrelJios cOUtUl'SI, 



t: ,I manhii U;aO <pH'1 mn()~, POI' COIlt'cqueneia niio é de 
admirar {/ue o exercito alHlc aos lramlmlhõw; por forc;~ 
b I de rescntil'-se de~te estado de cousas. • 

O grande caso Ó (Iue lodos gritamos contra o recrutamento, 
contra a cacada de IOmens, e a cacada de homens continúa 
(J ha do COlitinuar ; gritamos muito éontra chibatn c a pran
chllda, e a chibata o a pl'<lllchada contillUélo. Porque esta
remos a illlldir? E' preciso fallar-se claro. E iIIude-se de 
certo o povo com a medida em discuss;10, porque os enga
jados t:iio em muito pequeno numero, e quando llEsim não 
f08SI', não Ó certamente esta a classe para (/ue dave haver 
l!lais commiseração ; porquanto, engajando-se sabem o qne 
vêm lnzor c a que sujeitão-se, e por via de regra são homens 
~em meios de vida, e nestn terra só não têm meios para sus
{elllar a si c a sua f;~milia quem é vadio; ao p,~sso que ~nem 
snbe trahalbar, nii.o abandona seus lrílbalhos e sua familia 
relas fadigas do cxercito, e só para abi vem a ro I'ca , salvo 
em algllm momento de (!~tbusiai;lmo cmque todo ó cidadão 
brasileiro se atira ás fileIras do exercito; orar essa gente, 
pelo artigo ~ue combato, é justamente a que fica sujeit.a á 
jlranchada. Eu, portanto. 'lCi de votllr pela sUl!Ilressllo do 
nrtigo, já qlle nflO é possivel pllr ora fa.wr adoplar a minha 
jlléa da completa sUPllresão da pancada. 

Ainda me laItà outra parte: grandes clamores contra o 
liorviço ·da guar()a nacional, contra o pesado servico a que 
estão sujeitos essos cidadãos trAbalhadores, e n<1o se taz nada 
lIem ao menos quer-se votar por um numero de forca suffi
cieute para a\livia-Ia do serviço continuado em que se acha, 

A minha lingu~geHl I'l lranca, ó dum; não é a linguagem 
polida o bonita dos iIIustres orlulores que ornão o senado 
(não apoiar/os) ; é a linguagem tosca do soldado nilo acostu
mado a tribuna; peço, pois, ao senado que relevo o quo eu 
houver dito e não tiver agradildo, (Jlluito bem.) 

Ninguelll mais pedindo a palavra, e não se podendo votar 
pOf faIti\ do ql~onlm, licou ellcermda a di:,cussão, e retiran
Ilo·so ° Sr. ministro com as mesmas formaHdades com que 
foi, recebido, o Sr. presidente deu para a ordem dI) dia se
l;uIll1e: 

Votação sobre a proposta do poder çxecutivo, com as 
cmenl)as da camam dos Srs. del)utados, cuja 1 a disctJ.!lsliO 
licou encerrada; e a 2" di8cussllo oa mesma, 

Levantou SI) a sessüo ás. 2 horas c 26 míu\ltQ\i da tardQ, 

.:r." scs!lilo 

E~I 20 DE ABRIL DE 1861. 

PIIESIllENCI! DO SIl, 1'ISCO:lDE DE ABAEtE'. 

pmnIAnlo.-Expedieole,-Ordem do dia,-I,'ixacão ua lorc;l 
de terra. V otaão cm 1. a O passagem da pl'Óposta pal'a" a 
2. a discussão, Discursns dos Srs, Ferreira Penna SO'lza 
(; Mello, mini8tro da gUCl-ra, D, Manoel, Pal'anhos, IJias de 
t:arvalho ( ministro da fazem\a) e visconde da Boa-Vista, 
A's 1"1 horas da m'mhit fez-se a chama.la, e, achando-s\) 

l/oi lida e ap\lrov;ula 11 <leia da se~~iio anl.!;eednnln 
O SIl, 1° llECIU>TAI\IO Ileu conta do seguinte: 

EXPlwmr;n, • 

l)m olIieio, datado de hontem, do 1 o secretario da tama!';! 
1:05 Sr~. deputados, communicamlo (Iue á llIesma camara flka 
participado pelo millistc/'io da fazenda, CIII officio de 15 Iro 
correnlll) haver Sua Dlagestade o Imperallor consentido na 
resoluçãO da ils,ocmbléa A'eral, determinando 'Iue a lei n. 1.177 
de 9 de sctemhro {lê 18H2, decretada para o excreicio de 
181í:f-1HIH continue em vigor no allnO finnnceil'o de 1861-
186ri, em(luanl,o n;10 for promulgada a lei do orcameulo deste 
exercicio,-A archivar, • 

OHDEM DQ DIA, 

Procer)eu-se á votação sohre a proposta do poder execlJ~ 
tivo lixando a for!];), de terra para o allllO financeiro de 186{ 
-1 Hlm, com as emend;ls da camara dos .deputados, cuja la 
discussão ficára encerrada, e passou para a '2", 

Achando-sc na sala immediata o Sr, ministro da guerra, 
r lrão sorleados para a dCfJutacão que o doviu receber os Sr~. 
barão de l\luriliha , D, IUanocl e mniz; e, sendo introdu.zldG 
na sala com as formalidadcs do estylo, tomou assento na 
mesa, 

Foi posto em discussão o art. 1" da proposta com Sf)us 
paragrilphos, e a emenda da camara dos i.leputados. 

O Sr, Ferrelr" Penn"l- Em algumns obscrvaciícs 
qne pretendia fazer sobre a matoria deste projecto em geral 
fui prevenido por outI·os oradores de modo (Iue sati8fez com
pletamente o meu desejo, Agora limitar-me-hei ao ar!. 1., 
(Iue &>e acha em 2' diseussão. 

Tomlo honl,em notado o ilJustre senador pot' lUa to-Grosso 
a falta de designacão dl1s ~Of]lOS fixos, ou de gual'llicãO, no 
§ 1° deste artigo, "d'lclaI'Q~-lbe o nobl'e ministro da"guerra 
(lue isso provinha (lo engano ou erro de il1lprensa. - Obser
vando eu todavia {Iue na proposta origin~l, i~to ê, no exe~
piar apresentado á assembléa geral com a IIssignatura (lO il
lustre antecessor do nobre milllstro ha a mesma falta, Julgo 
indispensave( suppri-la por uma emenlla, que espero seJa 
aceita por S .. Ex, 

QUllutO 1\0 numero de praças (Iue convem fixar, lerei pri
meiramente a parte do l'elatOl'io do rninisterio da guerr;a 
apresentado em janeiro do corrente anno, que contém as in
lormac(jes, á vista das quaes deve a assembléa geral, segun
do o· preceito da constituiçiio, fixar a forQa do exercito. 
(Lendo.) 

« AllIlexo achareis o mappa da lorca existente em tod{) () 
imperio, c não posso. deixar de repetir, o que 1anto se tem 
dito, que se acha eHa muito úquem das necessidades do S0.1'
vico. 

"" De todos os pontos do imperio pede-se o auxilio de força 
para proteger a segurança dos cidadilos. ~lém. das incUl'sões 
dos selvagens em algumas I)(U'tc~, como lIIfehzmente acabl~ 
de acontecer no l)aranÍl., não faltão occurrencias em que a 
prtlsenca da rurç,t é indispellsavel. 

« oi corpos de glla1'lliçào Iliio são suUicientes pUI'a todo o 
serviço, (Jal'a o qual não deixa ~ guanh~ nacional de ser c~a
mada, ]\esulta não sÓ que o cHladà~ e constaf!teme~te d~s
trahido de suas occupacões de que tira a subslstencta, mas 
tambem (IUO a força de" linha, disseminada (leio. in.te~ior das 
provincias em pequ,enos destncamentos, per~e a diSCiplina que 
convem manter I'Igorosmnonte 110 exerCito, para que este 
possa cOlrespOllílel' aos Jins de SU,l creAQã?, . . 

« Seria conveuiente (Iue os corpos poltcliles nus provmclas 
fvssem preenchidos, afim de poderem acudir e dmwmpenhal' 

(;ompnrccêriio dl'poi5 os 81'S, vi~cO!HI(1 de Ilaborahy, l'nra- todo o servico prolll'io da sua instituiç;10, d(l modo que nem 
IIhos, Candido Uorgcs, vÍscofllle da lha- Vista e Souza. Fl'1l11cl) il tl'opa de Iln~a seja continllam~nte dislrahi(l,!- para. a cap-

Falt;írilo eom {,lIu~a parlicipa<la 0>\ Srs, barão de Antonina, tura de cl'imlllosos e outras Ignaes commlSSÕt1S, para ílS 
h"r,io (lt~ Ma!'oim, hal'.iv de Quarahim, bar,io de Cll/rgipe, (/llileS n:l0 eí'tá convenientemeute etlllcad!t, nem a gum'da 
harii.o 1,10. S, LO,urrll~o, Eu';\'hio, SOH7:<l Queiroz, l'aull~ .1'1·8soa, n1lCi01l1l1;ie COI!Vel'ta, p_OI' l'eIlH·U}imte llI,i~IlClra: ?m ,rorç:.1 per: 
!lIa,; V JeIr;1 , l'emaneles lorres, VI <"colide de JC11Ultlllhonha mHnente de IllIha, NilO pOI!CI,IO, pUlem, sCI,llIellllcllHlos 
f .. ~etlllde Ile l\1;!rllll';Il<1pe e Zaeharias; e.~.elll pal'lH',.ip'.H:iiO os I a<llIe1le8 COflJOS c os do exercito sem que so aC~lve o rc,cl.'u
Sr·;. C,íI'l!üirn de (~illIlllns , Silvcim ;1" Mt;lla. FOIl~l'(',í, Na- 'am,(,II~o, !lnl"{/uanto do ~ngaialllcnto IJOUCO auxilIO .tem !lIIdo 
!'Wo ': vlôcolHle de Uruguav. fi:; 41Cira:i do exercito. l~m ulÍ1 piilZ olllle il populaçao aroasl: 

presentes os S1'S, visconde de Abneté, Mafra, Mendos dos 
~antos, Teixeira Ile Souza, visconde de Sapucaby, Souza e 
1\lello, bal'iio de l\)lll'iliba, Ferra~, U, IUalloel, visconde de 
Suassuna, Almeida Albuquerque, Jobim, mar'luez de Caxias, 
Araujo UiIJeit'o, Pim'cnla llucno, Cunha Vasconcellos, Porn
jI\io, mat~!J~~z de lta!!haem, l~aulll A!meida, Fel'feira l'clIIla . 
Ilautas} VICII'a da Silva, blll'ilo de l'lral);una, Souza Unmos, 
~)iniz, J}ias de Cal'vnHIO, Candi~lo .!laptis~i1,Si~Ílnbú, ,Firmino, 
lIlat'llllez de Ahrantc~l e OUOlll, o Sr. preSidente aIJriu a 
Hcssão. 
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Snmillil!l;1 por lima va~la superfido, onde abundão os meÍoOg 
Euh~i~Ii'lIcia, não sü pÓ!lü constlguir grtllldo numero de 

Illlltal'Ío~ ou engajados. Resulta, pois, e a eXI,eriellcitl o 
:nonslra, fluc só POI' meio de recrutmnento poder-se.-ha 
Jencher 11 forç.l decretada; mas para a reahzacêio desta 
!dida li de esperar '11Ie arasteis o maior rios obstacúlos com 
.c se tem sempre lutado, mOflificando convenientemente '11 
I da guarda nacional, marcando as circumstancias em que 
cidadão I)(Hlerá nella ser alistndo. 
" Jiaoililado ao exercito ° conveniente alist.1mento, cumpre 

lI·.-lhe a cxtensão, a organisação e a distribuiç.io neces
,rIllS. 
" A for~a ,Ie H,OOO praças de I,ret, autorisafla I,ela lei 

~Inal, é I'c(;onheeida por illsnfficiente)e o seu:dobro'nos seria 
cmais, ntlcnta a grandeza de nosso territorio;' comtudo 
r:io 'Iue ,COIll 22,O{!0 praças se poderá manter o respeito ás 
~'s do parz e repellJl' as aggressões ex ternas. " 

Eu reconheço, SI'. !ll'Csidente, quanto são Ilroeedentes ás 
azõcs CXi,o;;tas neste I'elatorio, e já repetidas por muit.,s ve
.es perante as camar~s legislativas para demonstrar que o 
lUlllel'O dei t, 000 pl'açtls de pret de linha, não bastando para 
.0<10 o ~el'V iço pl'oprio do exercito, ainda mais insufficiento se 
~orna, por ser uma grande parte dolla distmhida para dili~ell
~ias o commi5sões que deverião ficar exclusivamente a cargo 
da rOl'ça I,olicial de cada provincia, se todas tive~sem os 
meios Ilrer.isos para crea-Ia e manto-Ia, como determina o 
aeto addicional. 

Com ell'eito, quem observa o estado de ruina e abandono 
a flue _por falta principalmente de guarniç,lo permanente têm 
se roduzido muitas do nossas antigas rortale7.a:!, e outros es
tabelecimentos militares; quem observa o atropêllo com '11Ie 
é feito qua;;i em toda a parte o servico, ainda de simples 
gllarnir.ào, (u'ivalHlo-se o soldndo do descanso a que tem di
I'eito segundo os propl'ios regulamentos militares; Iluem 
observa como assim se relaxa a disciplina, tornando-se Cre
quentes, e desculpaveis até certo ponto, as faltas que pro
vêm de excessiva Cadiga e continuadas vigilias ; quem, final
mente, vê-se obrigado, como eu vi-me em Mato-(Jrosso, a 
mandar dissolver, ou retirar destacamentos collocados em 
pontos onde, se tivessem o preciso numero de praças, deve
rião prestar o relevantissimo servico de resguardar os la vra
dores e os viandantes dos temíveis ataflues dos indios selva
gens, não pôde deixar do reconhecer a necessidade de aug
montar-se a forca actual do nosso exercito. 

Declarou-nos·o nobre ministro da guerra que, apezar de 
ent~lIder qUll é ainda illsullieiellte a Corça de 18,000 praças, 
aCOItou essa fixaç,lo, porquo não pôde fazer adoptar a sua 
opilli,io pela outra camara ••• 

O SIl. i111r;IST/lO nA (JUERRA: ~ Attendendo principalmente 
Íla circum~tallcias financeiras do paiz. 

O SR. FJ;':IlElIIA I)EN~A : - ... e por attender tambem <lS 
circl.lmstancias fillnnceiras do Ilaiz. lUas, pergunto eu, poderá 
o governo completar csse nlllllm'o dl! 18,000 pracas'l Póde o 
nohl'e ministro nutrir hem fundada oSlleranca de· consegui-lo 
no decurso !lI) anuo financeiro, que ha de éOlllecar em julho 
proximo futlll'O '7 Sobre isto desoJo ouvir a opini.\o de S. Ex., 
porquc me parece extremamonte diffidl, se não impossivel, 
!/u:,ndo ob~en'o que o numero das praças de pret actual~ehlc 
eXI8tent!'s, segundo o mal'pa anuexo ao ultimo relatorlO do 
ministerio da guerra, não excede a lo,:j2i, e que ainda deverá 
ser muito ,Iesfalcado) se o governo cumprir fielmente a lei, 
concedendo eSCUS'1 a todos 'Iue têm completado o tempo de 
sel'viC;o que el!a mUI'ca, 

Entretanto Cllmpl'e notm', e sohre isto chamo particular", 
menle a atlenr;1o do sen1l'lo, IIue em todo o caso dever-se-ha 
ronsignar na Ici do orçlll[!ento 08 fundos correspondentes Íl 
fo"ça total, para que o minislcrio di! fU1.enda possa autorisar 
I} pagalllellto da d('~pcz,1 segulHlo a di~llolliç(10 do art. 14 da 
lei de li de s!'tembl'o del8tl2, Q flue, se não for possivel com 
plel.ar o nlllllero liXêuJO de praças de III'CI, ficará. à disposição 
tio governo a sobra '11Ie houver dessa avultada verba para 
501' al'plicatla a sel'Viç~s de divel'sêl II<ltul'eza, como /lermitte 
o art. '111 dl\ IlIcsma ICI. 

[)evo 1'01' ultimo observar flue, ;;e pas,;al', nos mesmos ter
mos CIo 'Iue ~() acha eonccbí, a, a emenda da camara dos de-

putados ·ao art. rio d,1 IU'oposta, limitando por maneira tão 
absoluta ao caso de serem extraordinarias as circumstancia8 
do paiz o uso da raculdade quo se concede ao governo (Iara 
destacar forças de guarda nacional, e não for 1,08sivel com
pletar ° numero de 18,000 pl'açns de I,ret de linha, deverá o 
governo, emqunnto considerar como ordinarias as circum
stanciêls, acltar-so em gl'andes embarilCOS para acudir ás ne
cessidades do serviço, sendo até obrigado, não obstante a 
disposição do ai t 14 do f/ecreto de 18 de novembro de 1857, 
a mandar dispensar, desde o 1° de julho proximo Cuturo, a 
forca da guarda nacional que se acha empregada na provincia 
do lHo-Grande do Sul, em numero de 419 I'racas, segundo 
se vê do mappa annexo ao relatorio. • 

() SR. MII'IISTRO DA GUERRA dá um aparte. 
O SR. FERREIRA PENNA: - Eu refiro me ao mappa que lem 

11 dala de :U de outubro de 1863; mas, se ultimamente tem-se 
augmentado essa Corça, ainda mais "rocedente se lorna a mi
nha observação, porque isso mesmo mostm que não será 
possivel dispensa la sem grande detrimento do serviço. Limi
to-me a estas observacões I,or parecerem-me bastantes para 
que, attendendo b senido e o governo aos .cITei tos que pólio 
ter a emenda de (Iue trato, tome se a respeito do seu objecto 
n deliberaçiio que mais conl'ier. 

Foi lida, apoiada e posta em discuss1[o conjunctamente a 
seguinto . 

EMENDA. 
{( Ao § 1° 110 nr!. 1°: 
"f)epois das palavras-corpos moveis-accrescente-se 

-o de guarniç,10.-20 de abril de 186i.-Ferreiral}enna." 
• Sr .• OU.Ó e Helio I - Não me 0pp'0nho, Sr, presi

denle, á forca indicada neste artigo, e modificada Ilela emen
da da camara dos 81's. deputados ; reconheco que impossível 
serÍl fazer o servico proprio do exercitô com menos de 
18,000 homens em éircumstancias ordinarias. Não sei S6 o 
limite marcado para as circumstancias extraordinarias é ou 
não razoavel, porqne a forca em taes occasiOes ba de ser 
determinada pela intensidade" das occorrencias, que actual
mente não podemos avaliar. Deixaria, portanto, de pedir a 
palavra sobre o ar!. 1°, so não Cosse a isto movido por uma 
reDex.10 feita hOlltem pelo iIIustrado Sr. ministro da 
guerra. 

Su:!tentando S. Ex. /I necessidade de elevar 11 mais 4.,000 
pracas do pret a forca determinada na lei vigente, disse que, 
tendo sido reparadas' as fortalezas da cõrte, algumas mais de 
outros portos e da costa; o devendo continuar-se neste servi
ço, do necessidade era dar-lhes guarnicll0 para que pudes
sem ser uteis o não cabissem em ruinas, como se acbavão 
até ba pouco tempo_ Vê-se, pois Sr. presidente, que uma 
das razões principaes I/ue movêriio o governo e 11 camara dos 
Srs. deputados a augmentar a forca ti a necessidade que 
julgãO baver de termos forti6cagõeS em estado de repeUir 
Iluulquer insulto que nos f,ueirlIo tazer. 

U SR. MINISTRO DA ImeRRA : -Não foi essa razão sómente. 
O SR. SOUZA E ftIEI.I.O : - É uma das razões; não digo que 

todas as ',000 pracas Ilue ~e pede de mais lenbão de serem 
pregadas nas fortalezas, mas 1,000 ou 2,000 praças terílo 
esse destino; jlelo meno~, a justificacão \Iam este augmento 
do 1,000 eu ':t1000 praças ó a necessIdade de fortificações e 
de suas guarlllções. 

Se é esta umêl das razões quo Ileterminárão o augmento da 
Corca, parece (,ue não cstarei fóra da ordem, examinand!;) a 
natureza e qua idado dos servicos que as Cortalezas têm de 
prestar; IJorque, se esses servicos forem inuteis, se delles 
nenbum resultado util se tirar, ê bouver o mal da despeza, 
claro é que não devemos dar a rorca que tem de gl,larneccr 
as fortalezas. Se, pelo contrario, s;ló ellas vant.'\josas, se nos 
podem deCender de um insulto, o despendio em bomens e em 
dinheiro que se houver du fazer ti despeza necessaria. Por 
este motivo eu conto ~uo V. Ex. mo deixará fazer algumas 
rcUexõe~ sobre as forhlicaçõcs. 

Antes, Sr_ Ilresidente, do coronel l)aixhans IlUbliear a sua 
obm-Nova Corçêl maritima-e antes flue sua artilhari;l fos;;e 
i1l'mreiçoada, era corrente ({u.e os n{lvio~ tillMo superioridade 
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lIobre as fortiücacões terrestres, sobre as fortalezas' mas nossas cílladc~ l1liuitiíllas ;1 todo" qualquer insulto '1 ') llcs
de 1~i em diante a preponder3ncia mudou: toda va!lt~gem pOlll!O: não; mas desejo gue se fação Obl'ilS que ~orres()Onúào 
ficou ás fortifica(;ões contra o ataque maritímo, A certeza ao fim que se tem em vl:;ta, (Iue se fação fortlficaMes uo 
com que se podia. lançar ullla bomba pesada ou uma bala nos P?nh,iO a coberto de qualquJl' ataque; e, se as'circim_ 
óca. com a mesma certeza com que se atirava até então com stancJas do ata(lue têm mudado consideravelmente, erro será 
as balas rasas, fez com que os navios corressem immenso não modificarmos tambem a defesa para o contrariar, Assínl 
perigo atacando fortificacões guarnecidas por artilheiros que parecia mais razoavel que mIo foss:lIuos restaurar as antiga; 
merecessem este nome, Àinda na qltima guerra do Oriente fortificações,., 
vimos quão inuteis forão as duas exéellentes esquadras fran- O S F Se h 'u d u d' II ' 
ceza e ingleza contra as fortificacões de SebastO'l101 ,' nunca R, EIIRA1.: - mpre a necessl a \) o 111 ciro para outras, 
so Rnimárào a ataca-Ias, e semjlre que se approximavão 
sotTrÔrào muito maiores males do que fizerão, O SR, Souu li: ~IELLO: ~ Dem; mas o dinheiro empregado-

Mas do 1863 por diante as cirCLun' ' dárão: o em uma cousa utll prouuz as mesmas vantagens que o cm-
ataque maritimo passou a ter grande re oderan ' sobre a pregado e,lr! cousas qu~ nã? prestão serviço? O que desejo â 
de[esa terrC!1tre, E' conhecido o facto o orte il Uouroun: que se uhhse bem o dmIJolro que se gastar, 
tres ?n~oneiras enco~r!lcauas, e ~ão tendo ainda a rorça que Se em vez de fazennos obras correspondentes á idado de ' 
depOIS disto têm adqumd'o os navIOs encouracados,destruirão madeira tivessf'mos feito as quo cOfl'espondcm á idade de 
em, p0l!co tempo um forte de 1 a ordem,servidõ \lor oxceIlentcs ferro, ellas seri.lo uteis e duradoums por muito tempo, llfio 
artilheiros digo para sempre, Ilorque ailldt\ os melhoramentos da man-

Se nós apenas restauramos as no;;sas antigas fortificacõe", nha não disserão SUlL ultima p1!lavra, 
se lhes accreseentarmos uma uu outra pequena obra, iw(la Supponho, Sr, presidente, Ilue teriamos empregàdo melhor 
teremos feito para repellir e fazor cOllservar á distancia os o tempo e o dinhOlro, se, em 10Jlar do restaurar as antigas 
novos navios, A' primeil'1l vista, Sr, presidente, se conhece fortificaçõcs,tivessemos constl'UllJo canhoneiras encouracadas, 
que nenhuma vantagem .Ilodom ter, fortillcações fcitas de S,erião fort.ificações moveis, pelo menos da mesma reiisten
Iledra ou terra contra navIOs COllstrullJos de ferro. A conti- Cla dos navIos que nos pudessem atacar, e podião, C0ll10 em
lluarmos a manter sómente as fortillcacôes actuaes, creio Ilue barcacões ({ue não têm de afruntar os tellllloraes, olferccetf 
commettentâ um p~r!eito anilohro,nismo, Ilue julgamos estar mujt.l" resjstencja, e meios de alague muito superiores, CQln 
~lIlda na I a e manllma diJ madou'a qllunllo nos achamos na a.1.i;!,IDãs ";llnhQnelfilS dGpsas, lIUIl talvez não no;! eustas~ 
l~ado de [erro, o. que deste el'l'o podem resultar funestis- mUlto mais do Il uO aqUlllo que Sa tem gasto ou se tem di; 
Slmas consequenclas, gastar com as ortificacôes, teriamos o porto do Rio de Ja-

~llo tenbo informações partieulares do que se ha reito nas neiro e das provincias víúnhas excellcntemente delrendido, 
fortificações do no"so 1'01"0; ouvi, pOI'ém, Ilue se têm casa- A;; fOl'tificações em terra, as fortalellas, não são estabeleci
matado algumas baterias da fOl'taleza de Santa Cruz; mas das semlu'e de maneira a produzir o maior olfoito IIb,mlutámentl) 
estas obras poderão prestar o servico IluO se deseja ou que Callando; mas suo cOllstmidas pat'íl.JJr(l(IUúr o nllior elTeito etn 
se tem em vi8ta? E' muito possivel, 'e mesmo provavel que relaciio á topographia da localida e; são fluasi forcados os 
não: O peso dos projectis lioje Ó t,10 l'xlraorúinario, porque ponto:; fortificaveis, muito embora, se fosse possivef collocar 
navIO;; lIa (lue os lancão de 300, ,íOO hllras, que o choque fortalezas em outros logares, mais bem derendido so tornasse 
sobr& as abobadas próduzem elfeito tal quo essas abobadas o pOI'tO. Com as canhoneiras, os pontos são escolhidos con~ 
torãode ceder por se lhes não dar a sulliciente resistencia, forme a occasião, na melhor localidade ó que se colloc11o as 
serão todas estragadas OIU muito pouco tempo, c o nobre mi- canboneiras, e então o etreito deve ser mUito mais erncaz dQ 
nigtro da guerra se ha lembrar que um Ol! dous tiros unicos que das rortificacõe~ de terra, Qualquer quo tleja a extensão 
de morteiro fizerão render o exercito hollaudez na occasião de uma fortalezã, 05 fogos dirigidos em um sentido são scm~ 
em que se disputava a independencia belga, A~ ca~mHnatas, pre limitados; tres quartas partes das bocas de fogo o dosar
reputadas até entã.o impenetraveis, destrui;lo-se com facili- tilheiros que as servem ficão descansados, são inuteis em COI
dade extraordinaria, e o hollamlez mio tevo rellleJiu senão las occaslões; entretanto que, com as fortificacOes moveis, 
capitular antes da brl!cha aherta. \Ióde-se collocar em certos e determinados póntos toda a 

Receio que aconteca a mesma cousa com "3 abolJOllas que massa de rogos de Ilue se puder dispÓf, E', portanto, aindll 
se diz que S6 estão fazendo nOl fortaleza tle Salltil Cruz; a~ por este lado a deresa pelas canhoneirils muito mais vanta, 
grandes bomoas hão de perfura-Ias e ra7.0r 1)'; mcsmos es- Josa (jlle a feita pelas fortalezas ou fortificacões immoveis, 
tragos liaS baterias, como se nenhnma dcrc:m houvesse su- Se a defesa do porto do Rio de Janeiro ô de outros portos 
periormente. pólle ser obtida com mais vantagem, com mais ellicacia pelas. 

Quanto aos parapeitos, creio quc em pouco tempo se tles- canhoneira,; cncoul'acadas, se poucos resultados podemos. 
farão com o chollue dos (lesados (lrojcctis, e que as nossas tirar da reíltauraeàa Sas fortificac6es actuaes, creio, SI', pro· 
fortalez~s serão c~)m muita facilidaúe arraza,las pela podo- sidente, ({ue nílo' devem:Js eontiímur a gastar dinbeil'O no 
rosa artilharia, hOJe empregada 110 lUar, sem 'Iue os navios desenvolVimento de nossas fortalezas, mílS cuidar elU empre-
sotTrlIo talvez o menor pl'ejuizo. ga-Io melhor, ' 

Navios que tém uma velocidade de H a 16 milhas pOl' hora, Eu terÍil receio de tallar nesta materia na p'resen~a do nobre 
que lanção Ilroje~tis de 3l>0 a 4,00 libras, ainda IIUalHlo não ministro da guerra, offieial antigo de artilhal'Ía: e Ilue por· 
pretenrlão destrUir as fortalezas di barl'U, atrave~sào o espaco muito tempo foi pl'esidento da commissflo de melhoramentos, 
defendido por ellas e virão ameacar as cidades maritimas, se não tiveEse em meu apoio uma autoridada muito respeita
como S8 fortalozas não existi~seln, Ninguem dirá Ilue os vel. Um dos officiaes generaes da armada rranceza, dos mai:! 
fortes da barra do Rio de Janeiro podem embaracUl' a on- iIlustrados e conceituados, o Sr, contra-almirante Paris, no. 
trada do uma eStluadl'a desta ordem; e tltlpoi>! delhi estar á seu rclatoriu da. exposição ingleza em 1862 na ral' I~ 
milhlt. ou mais de distancia dessas fortaleza::; llenhulll damno a tudo quanto diz respeito á marinha emlgera, x lrime-se 
som'erá de seus rogos, Uestaráõ apena:; as (lU/H da ilha das desta maneira, comIJal'Undo asfortilicações fixas com as oro 
Cobras e Villegaignon, que serão destruidas em muito pouco tificacôlls moveis: (endo) cc Ce n'est qu'en les plaçant (as 
tempo, e ficará a cidado exposta da mesma maneira, com "cU!ihoueira~ouraçailasl en avant qu'on fleut maintenant 
uma ditrerençll, que teremos perdido o dinheiro uecessario ,,~de\~~~lpun peu óloignés les b~menls cuirassés, 
para a. reedificacão tias fOl,tillcacões e as vidas tios militares {( flui seraint es de detruire une villeC!!YJittoral. Jo crois. 
que ali estiverein tle gua/'lIicão: « dOl~C que la nation qui accumulerait peu ú peu slIr dos 

Por estes motivos, SI'. Ilresidente, receio que tenhamos « cales, ou dans des bassens naturais et peu ~elltlieux Ull 
gasto com pouco proveito as sommas empl'egadas nos reparos c( graml nom!.)!'o de ces navires emperissables {j)/sec pourrait 
das fortificações, mantendo o mesmo systema. seguido até « s c~ au bout de queltlUe temps, comme possedan~ 
aqui, isto é, o systema correspondollte á idade marítima de « UI} orce permanente rcspectable, Ilont le en~e ser,lIt 
madeira. (( anasi petite que Illls5ible, ct peutêtre enféricure á cclle di 

Mas talvez <lllC ;;0 me pergunte; "Quereis cutl ogar as (f bea.ucoup de fortilicutions imftloiJiles. )} 
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;ta opinill0 tem tanta autoridado, tudo quanto observa e 
a. o contra-almirante rrancez leva tanto a essa conclusão, 
o em tempo em {Iue os navios encouraeados não tinhão 

I os progressos flue depois fizeI'ào, que' o principio sus
ado por elle pareee-me cada vez mais verdadeiro, e por 
motivo julguei de\"cr chamar a atlencào do nobro mi

ro da guerra afim de flue dirigisse a delesa do nosso lit
li da modo flue pudessemos tirar toda a vantagem possi
I o não continuemos a gastardinbciro inutilmente, 
intre os desUnos que tem o exerêito ha um (lUZ talvez pela 
. pequbnhez não foi lembrado pelo 1I0br:) i"I:idístro da. 
~rra, e vem a ser a guarnicão das colonias militnrJs. 
São sei SIl nesta occasiiio ~oderja pedir a S. Ex, algumas 
ormacões sobre estes estabelecimentos: se ellos l:ão pro
dt:m, • õe mtthl se pólle esperar dellos, 11 Corça nhi em
~gada " inutil, pólio vir preencher o vasio que deixa no 
ereito, Segundo as informacões I]ue tenho, em geral as 
lonias militar"8 estão em vessimo estado, nada têm ganho 
m a pass~em da, suá adllJinistração para 11. rep,:rtição da 
lerra. Se é IlitO <l88Im, pal'ece-me que o (lobre ministro con-

rorças n.l0 rlevo ser conilervado; o governo, como hem pon
(Icrou o nobre senador, terá de ver-se em grande embámco, 
Espero (11Ie ,Hl possa completar o exercito so acasv, como 
disse na outra camara, so empregarem os meios, e esses 
meios, a mell ver, são a rerorma dll guarda nacional. 

A guarda nacional, Sr. presidente, absorve toda a massa 
recrutavel ( apoiado,ç); procura-se chamar á guarda nacional 
indistinclamente todos os individuos; os 'lue vêm para o 
exercito são aquelles que a gllarda nacional não quer: veja 
V, Ex, qual será a natureza delles. 

Entretanto eu entendo qlle, se se fizer unta I{ualificacão, 
comi se faz hoje, absoluta, sendo todos os Indlviduos cha
mados á guarda nacional, se esta guarda nacional for depois 
classificada em tres classes •. ,sendo uma das classes, a la, por 
exemplo, de guardas urbanos, isto é, . rle guardas que em 
nenhuma circuntstancia saião do seu municiplO ; a 2", a ver
dadeira ~uarda nac:onal, como quer a eonstituicão ; e a 34 , 

aquella em que 5e recrute para o elercito, ·nós 'eremOi! 
meios de cOlllpletai' a torça do eXllrcito, 

O SR, YISCONDE DÁ BOA-VISTA: - Isto existe • 
• rtlará com a óplni.io, creio en que de I~m de seus anteces-
.res, que doscja'la passar as colonias militares para o mi- O SR. 311"'I,TIIO DA GUERRA: - Eu n1l:0 vejo que exista. 
isterio donde tiubilo sahido. O SR, YISCO;,/IlE DA no.-\.-VISTA.: - Existe, e até mostrarei, 
O 8R, lIIARQUEi DE CUIAI!: -,\poiado. !'\) 'luizer, 
® §I'. ntlnistr3 da 5UeI'l'''' I-Sr presidente, o nobre O SR. MI:'iISTIlO DA GUERI\A:-"'Diz-se, Sr. prllsidente, que 

emulor que aCllba de sentar'S3 partiu dOllrinciplo de qlle se \lódc recrutar na guarda nacional; mas a cada paRso vemos 
15 nossas rortificacões se estav,io conlinllanllo pelo systema flue quando SIl toca em UI:! gllarda nacional ahi chovem as 
lIItigo, que lião sc'tinha fcito nenhum melhoramento em re- rellllisições de toda a parte. (Apoiados,) Como, pois, existo? 
aeão ao novo systema. de ataque; mas nesta parte engana-se O SR, DANTAS:-E' um embaraço a guarda nacional. 
o -nobre senador, Nalluelle momeuto restauranio-so apenas 1IS 
orlificacões para monl.'u a sua artilharia, porque não era O 811. MINISTRO DA OIlERRA:-E' facto, existe, pádo-se re~ 
~ossive( proceder á acquisicão nem dessas cnnhoneirlls en- cru La!' ; mas recrute-se L, 
ouracadas, nem do systema ilo rortificacão callaz de resistir lIa muito poucos dias deu-se um faeto de dous homens 

aos nóvos meios do ataquo; mas a pãr llist/) a commissão mandados lIam o exercito por 11m delegado de Nitheroby, e 
de melhoramentos orroreceu ao governo plallos Ile peças I) ,de immcdiatamcnte houve requisicões do commandante superior 
torres pelo systema moderno, I} que nfio poden! Mr assim li do proprio presidente da proviucia; o governo Leve dtl 
destruidas pelos projectis, como o nobre senador disse, Não ceder j os homens eriio guardas nacionacs antigos, es1avão> . 
são simples abobadas; ha uma grande eJ!J1essura rle terra que bem fardados, elc,; que razer? 
amortece o peso das bombas, A rorfaleza ih: Charle.lown f<:u entendo, pois, que /lS 18,000 praeas são realizaveis, se 
acabou l~e mostrt-r que nada pódc fazer 1'. grossà artilharia ~e emprq;arem os meios, so o corpo legislativo fizer a fe-
con~ra essas rortiflcaçõcs, As principaes baterias da rortaleza Córma da guarda nacional de um modo proficuo. 
de 8arlta-Cruz vão ser acasamatadüs segundQ eôt:; syslema ; O Sn, }'EIlIlIlIIlÁ l'ENNA:-Já lI.lo virá em tempo para 0-
i á uma grande parte está p,'epnrada, () a fortaleza d.) S, João anuo Unanceiro, 
o vai ser do mesmo modo. O qUI) havia deixou-se, {lorllue O 811. MINISTRO nA GUEnn:-Sr, presidente, parece-me ter 
não era possivel fazer mais, llnquollas circumstallcms em respondirlo, posto quo muito succmtamente, aos pontos em 
que se achou o g )vemo, do que preparar-nos paUl lavrar, 'Ioe toc.ír;10 09 nobres senadores; o meu estado de sallda 6' 
como eu disse enUio, um protesto do salJgl!~,. conbecido, e eu n110 posso conlinuar, 

Mas ainda quando estes trabalhos que 80 estão executando 
não tivessem nenhuma outra vantagem, era fÓI'a de duvida .. !!Ir. D. Maneei I - Sr, presidente, desde quo tenhO' 
que tinha esla-de obrigar a qualquer nacão, que 1I0S I(ui- ag,,'enlo no senado oppuz-me constantemente á forca pedida 
zesse as-gredir. a emprel:llr esses meios mode!'llos do ata'I\lO, pelo g-overno, quando excedia de' 1i,OOO praças em clrcum-
a não vIr com tres ou qUIl.tro embarcacões dvstruir as nossas stanclas ordinarias : primeiramente porque tinha observadO' 
.cortificasões; ao menos seríão obrigÍ\das a cllI[Iregar es~es qÚl' com grande dificuldade o gO"forno podia realizar a Corca 
navios ~l!ICf)urasados, quo aliás não está bem averiguado se decI'flt..-um; em 5egundo logar, I,orllua as financas do paiz mio 
Silo proprio8 para as grandes viagens, etilo 1.;10 prospcrns quo pm'mittissem elilvar-se ô exercito além 
,O SR, SOUZA. E MELLO: - A csperiencia tem mostrado quo Ile 14,000 pracas; em terceiro logar, porque observava que 

111m, o governo nãO· satisfazia aos conlratos celebrados com os vo-
O SR, MINISTRO nA GUERRA:-Está um (louco duvidoso isso. luntarios; que não cumpria o preceito da lei, obrigallll& (} 
Quanto ás colonias militares, estou inteiramente de ac- recrutado a servir por mais do 9 annos, o o voluntario por 

tOrdo com o nobru senador em que não têm ellas prospe- mais de 6, Recrutados e voluntarios pedião as suas baixas, 
rado como era de desejar; mas o nobre senador altenda Ilue o o governo não Ibes concedia, faltando á fé dos contratos, e 
a for,c.a ~ue pódo reverter dessas colonias para o, exercito é fazendo com que cada vez o cidadão brasileiro tivesse maÍlt 

II d d I d horror á vida militar. (Apoiado,.) 
~uasl nen uma; e as estão re uzi as ao soa u limo esta o. Dizia bem o brasileiro; « Pois otrereco-me para strvir por 
Sou tambem da opinião de quo essai colonias devem antes • 
pertencer ao ministerio da l'l>rieultura... G annos, completo, o tempo de servico., peço a minh!l baixa, 

'"t) como a lei determma, e o governo 06rl<>a-fiO a servIr por 8, 
O SR, lIIARQURZ DE CAXIA.s:-Apoiado. n e 10 annos 'f ), Alas isto porque, Sr, presidente '1 Porque I) 

O Sn, MINISTno DA GUERIIA: - ... ~ nesse sentido procurarei gover:1O se via na dur~ necessidade ou de cumprir a lei dando 
lazer alguma co usa. as baixas, ou de ~ao poder com~letar a força decre~a ; 

Sr. pre;;;idento, concordo com a eman[la apresentada pelo conservava nas fileiras do ~xerclto as praças que tlObão 
nobre senador pela provincia do Amazonas, para que dellois cpmpletado o tempo de 8_ervlço, contra a .vo,nta,do dellas, 
das palavras-corpos movois-sc accresceuLc-e fixos ou Então perguntava eu: «.Nao ser~ !DolltOr, dlmmUlr a força, 
de ,guarnição, I slljeitnrm?-n?s_a illguus lIICOnVe~le~tes IJue possão ~esuItar 

Quanto ao chamamento da guarda national, entmlllo que o desta dlmwUlçao, do que faltar a fe dos contratos, dCJ:lmr d? 
adverbio -sómcnte - que ,e acha neda Ici de fi:íü~àiJ de cumprir ,I lei, augmr.ntal' .\:; dcspel,i\s rlo ():,tilllo, I' o rltlo I". 
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mais, Sr. prosi!lellt~, ver o govel'no tOllos os anno::; conressar 
(lcranto 11 assembléa 'Iue não podia eomlJletar a rorQõl de
cretada '( " 

Senhores, as minhas observações, l/arece que calárão no 
animo do governo, e agora tenho oceasião de mostrar Ilue 
mIo era ~r espirito de opposição que eu n~e OppunhlJ á 
(orça pedida, pOrl{Ua, senhores, nesta. ~aterlil não .póde 
b'lVer, nem deve ha.ver, Ilelo menos, espmto Ile oppOSlç,10. 
A cOll8tituiciiO nos ordena que todos osannos decretemos a 
(orl:a necessaria ; desde que nós e~Hvernios convencidos de 
quó a {orça é necessaria, devemos decl'eta-Ia sob pena de 
faltarmos ao 110880 dever, sob pena de 11:10 cumprirmos o que 
determina a cOlIstituicão, Mas, S<lnhOI'es, observei com 'pra
zer q,!le as ,minhas observações calár.lo 110 oSllirito do goyernd, 
e o Sr. mllllstro \Ia lJ:uerra de então, que está presente, no 
seu relatorio pediu H,OOO praças, e, se me não falha a me
moria, deu IIOUCO mais ou menos as razões que eu tínl~a 
eXj>endido no senado para convencc-Io de que 11 força não 
podia exceder de U,OOO pracas. Refiro-me ao Ilobl'e gcneral, 
digno senador pela provinciã ,Ie S. liedro do Rio (frande rlo 
Sul. Foi o nobro general 'luO no seu relatllrio pediu a forca 
d~ 1(,000 p~~ças, não desconhocondo que com ~lreito ella 
nao era sufficlCnte ... , . 

O SR. IIARQUEZ DE CAXIAS: - Apoiado. 
O SR. D. lbNoEL: - ... , pam acudir ao serviço nos dilTo

rentes pontos do imperio, 
Sr, presidente, apoiar o govel'llo não quer dizer fazer-lhe 

presentes [unes tos ; apoiar o governo ml0 quel' dizer dar-lho 
uma forca que elle não póde realizar, ou que, para realiza
la, é inaispensavel lMcar mão de meios que o )ali nãll ciJin
Ilorta. Pois, senhores, "6 ser mini.terial dar ao gilverno, por 
exemplo, 22,000 praças que pediu.o Sr. ex ministro da guer
ra para {Iue ~Ile as não 1'.08sa.reahzar, ,para qu~ vonha di~er 
ao corpo legIslativo: « Eu nao' conheCIa ai! C1rcumstll.nClaS 
do paiz quando pedi esta f~rça, mas os representantes da na
eiio tambem não as conhecido, porque accedêrão ao meu pe
aido, ,) Será amigo do governo quem disser: « Continuai a 
[altar á vossa palavra, continuai a nllo cumprir a lei! não 
dando as baixas aos voluntarios e aos recrutados que tiverem 
concluido o tempo de servico nella prescripto ? » Será amigo de 
governo quem aconselhar â proceder a um recrutamento vio
lento paraco,npletar a força decretada? 

Senhores, eu creio que não são estes os amigos do g()verno, 
08 amigos do goyerno silo aquelles que aponta0 as dilllcul
dades, que procurâo supera-Ias, mas que tambem, conhe
cendo que eUas são insuperaveis, reeuâo e ditem ao governo: 
« Pensai bem no que pedist vê de bem se podei~ realIzar esta 
Corca deutro do anno da 161, vede bem se o thesouro Ilóde 
compertar despeza com mais !,OOO praças, » 

Eu, Sr. presidente, que tenho sempre procurado mo~trar 
que o paiz não pMe com uma (ol'ça superior a 11,000 
pracas, l,Iue o fiz no tempo em que nllo estava em relações 
amigavals com o miuisterio como hojo estou, devo ser Cranco, 
devo ser sincero, não devo sacrillcar as minhas opiniões, não 
devo dar logar a que se diga: cc Estaveis então convencido 
de que a torca era insulliciellte, mas a negaveis por espirito 
de opposicaó; hojo qne as circumstnncias são as mesmas, 
mas teudês um ministerio a quem alloiai~, não peúis a pala
vra para sustentar as vossas antigas opiniões e para dizer ao 
paiz: -não posso votar Jlor uma força superior a 14,000 
l)raças, porque hoje ~e dão as mesmas razões que ~e ,davão 
então, razões para 101m tio ponderosas que me obrIgarão a 
declarar constantemente que não podia votar por força supe
rior a 11,000 pracas, " 

J<;, senhores, as nossas circumstancias não são hoje ainda 
. mais dilHeeis, principalmente no quo diz respeito ás finall

cas? não estamos nós, debaixo do peso úo um deficit? não 
êstamos ameacados de uma diminuil:ão de renda? não temos 
necessidade dê acudir a obras da máior urgencia? não temos 
ohrigacão de satisfazer empenhos {Iue temos contrahído '! 
mIo nos corre o dever de empregar todos os nossos esforços 
para que o nosso credito não solfra o menor abalo nem den
tro, nem fóra do imperio? l'ois bem, senhores, e~tas razões 
hoje ainda actuão mais poderosamente sohre num do que 
netuârão oulr'ora; boje as I:Írcumstancias são mais dilllceis 

tIo que erll~ então;, c. eu, representante tia nação, amigo do 
governo, não lhe hei de dar llrcsenles funeslos nem lwi d8 
COllcorrer IJIlra Ilue elle se veja em I{rantles nllUros' pelo 
cOlltrn.rio, 8 meu dever é apo~tar 1lE dilTIeuldadcs, e lC~lbrar 
op meIOs que me parece~l mais conducentes a I{U~ o lrIini~te_ . 
rI,O descmpe~he a sua nussão de uma mallelfa dIgna dilUe 11 
digna do p,al1., " 

Não creia, portanto, o nobre miniôtro da r:;uerra qtid Clt 
venha hoje levanuir a minha fraca voz para lhe fazer 
sição. Declarei, Sr. Ill'Osidcllte, log-'o que se OI·I,m!lll~fi.1I 
lIistoriq tIne cu lhe dava meu apoio sélll COIIIHI~OCS. 
a confiançll que me mereciã!! os ilIustms 
binete actual, é essa. declaracil0 já eu a tinha 
orllj\nisou o miu,isierio de i iJe maio, 

~a~, Sr. Ilresi~elli~, o nobre 11I!lIü;~ro da guerra, cuja i(, 
lustração e .exllerlOllCIa eu sou o pnlllOlro a reconhecer, delt
me (l. entender ,IIUl' fi dilficuldade de ~ompletar a força deêre
t,ada e~ta,a \lI'IJlCI mente, se não, Ufllcamellte na lei d.a guar
dn nltCI0!1,al. a 'I do convelllentemeute reformada, tor
nar-se-hla'1'ãCi1 o recrutamento, 

iia qne tClOl1O ouço cu isto nas duas casas do pallJ' ~1Uú1lJ; 
lia que temr'o se diz: " A lei da guarda oaciolllll Ó b 

:to ao recrutamento, I'eformai-a, e vó~ tereis facih 
• ehar recrutas_" r .. rcce-me (Iue Ó UIl1 ellgano, 

As verdadt~il'as cautlas que dilficultão o recrutamento Md 
muitas, são c.onlplexas e elllls t~1lI .sido eXp08ta~ no parlll.T., 
n\Cnto e IH\ Imprensa, ellas tem slllo reconbecldas, pcloif' ' 
homens mais babeis, mais distinctos tlue têm Il~tado ít rrento 
dos negocios tio es~ado IJ Ilrin?ipalmente da !'eparti~o da ' 
guetra: ell:ls têm SIdo reconhecidas nesses mUI tos proitl!'!l!)!! 
qHe exi$tem na camara dos Srs. depuhulos sobre o reétuta. 
mento, Nilo quero agora entrar no exame dellas {)ol'que le
remos occnsiào oPllortllna de o fazer quando se tratar dos 
meios de torllar elfeeliva a forea decretada, e meslUo não 
desejo alongar-me porque llpellas" pedi a palavra Jlar~ mos
trar sobretudo aos nobres senadores a quem outr'ora Oz oPpo, 
siCãO, (Iue eu sou coherente, que não lhes negava a forca 
eiceJente de 14,000 I)raças por espirito de opposiç40i màé cC 
pelas razões que acab~ de expender, e é por esta.e mesma,.,·,é: 
razões que, eu, com ,ezar, não posso votar pela (orça d" 
18,000 praças. Estou Ilersuadido, SI', presidente, que O 
nobre mmistro da guerra ha. de ~ncontrar as maiores diffi
cu Idades para preencher eS!:>él forca, e, se porventura durar 
no ministerio, talvez no anno que vem nos declare no seu 
relatorio que nãO foi posshel completar a for!i3 decretada." 
como Ilzerão outros iIlustres antecessores de S. Ex.. .~ , 

Sr. pl'esidente, eu não posso concordar com uma id6a qUltí~ 
me parece Ilue é popular, e que acha naturalmente éco nil.!l 
duas casas do parlamento e até na imllrensa, Qual é a idtíaT " 
AlUvial' o senico da guarda nacional. Mas porqu", razM "', 
guarda nacional' halle ser hl!jyjjll1a do sArviço11 P')rQ.Ug~' 
JlGlJ.p Ilidad;j.os, balemos dI). sçrJllliviadós de um'()riU!f~fflf'iY 
paiz exige de nós? porque 80 hd de fazer um recrutamento 
violento para se poder te~ a forea decretada, e não se bado". 
Obrignr o guarda naciona~ a ~rvir Jl!,uquissimas vezes n~:~ 
anno 1I0S lugares de sua reSldellCm? l'OIi!, senhores, nãO Il()i'i 
diz o relatorio da jU8tiça q~e b.a no imperio para iUai~ tfD :r:,t 
500 000 guardas llaClOnaes? Distribua-se o SOl'VIÇO com t<!d/l'" 
reg~laridade, illlparciali~ade e pontualidade por eSses lftlt, H 
numerosOS guardas uaClonaes, e ver-se-ha que em um aont " 
poucos dias serão tirados ao guarda nacional para [lI'c~tarcm . 
servi co no lugar de sua residencia; no sou município, tia 
sua vlUa. E' isto pesado, e não é pesado o recrutàHlelíto\~'~~ 
violento que ,se (a~, JWlWtlDtm.,ll'!-S provincias d~ lIorI6t!:::::~;,t 
é isto uma vlOlencla, e não e vJOlencla O que se pratIca com",; f:.;r: 
o cidadão brazilei~o para obrigal-? ,a a~s~ntar praça Jio.~;I 
exercito? é isto vlOlellcl:\, e nilo o vlolencla obngar-se? ,i,; 

cidadão brazileiro a servir não 6 a 9 annos COIDO a lei :IJjl 
determina, 1nas 9, 10,11 e 12 '1 '-;;.'~~, 

Houvesse. SI', presidente, uma r1islrilmição equj~tival 
houvesse todo o CUidado em não opprimir o ~uarda naCIOnal, 
que eu assevero a V. Ex. tlue o servi~:o serl:! suav~,. ~onser~ 
vando sempre o guarda nacional dentro do se~ mUOlClpl~: nã é 
o obl'igando 'l sahir para róra 30., to ou 11)(\18 leguns j 1~1() 
flue é com elfeito penOSQ, 

l 
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Ora, S, Ex,. O IlObre ministro da gU!ma nos disse: « Da 
todas as provmems !ia pôde forca, não ha remedio senão 
da-Ia, senão toda ao menos a(lueUa 'que é possivel )) ; e S, Ex. 
alê na camara dos deputados apresentou um mappa distri
buindo a força pelas provincias do imllel·io. Senil ores, de 
certo, se em cada ponto do impel'io ó necessario ter uma 
força. eu direi ao nobre ministro que nem com '21,000, nem 
com .18,000 e nem com 60,000 homens poder-ae-lIa consegui I' 
isso j mas, esse .serviso deve S~I' fcito pelos ,cida~l<1os (Iue 
morão nas locahdades; o sorvI co do exel'clto é outl·o o 
muito outro. • 

Já se vê, que eu não trato de circumstancias exlraordina
rias, porque essas circumstllncias ó (Iue determina0 o numero 
de prasas que se deve alistar, as cil'cumst'lncias extraOl'di· 
nanas mesmo Ilodem obrigar a todo o ci~lad,io bmsileiro a 
tomar armas para defender a patria conll'll inimigo interno 
ou externo. 

Tem sido costume e é pratica malteravel decretar-se tam
bem a força (Iara essas circum~tancias ; a constituição o 
ordena; a proposta actual marca 21,000 homens para as 
circumstancias extraol"dinarias. e eu ntio Callo nisto porque, 
r~Jillo, se o paiz exigisse qúe se chamasse ás armas, nlio 
dIgo 2i,000 mas 48,000 011 60,000 homens, o governo na 
ausencia das cnmaras linha obt'igacão de chama-los e todos 
cel'lamente acudirii10 pres:mrosos ao' ehamamento do governo 
quando a flalria estivesse em Ilerigo; então teriamos mio só 
2i,OOO guardas nacionaQ~, como 60,000, 80,000 ou 100,000 
e mais se fosse necessario; teriamos todos os cidadãos bra
sileiros porque até os velhos, como eu, fal'ião sua ronda de 
noite, como se fez antigamente, o os mocos sahiriiio para 
fóra afim de preslar o servico que a patria 'exigisse deIlea, 

Ndo corramos a pós uma 'vã pOllulal'Ídade, rligamos franca
mente aos nossos concidadãos (Iue elles se deyem IJI'cslM a 
servir ao Ilaiz, como guardas lIacionaes; lIlas faca o governo 
com que o serviso se distribua com iguàldade, (Iue nioguem 
terá razão de queixa, 

Tenbo justiücado o voto que hei de dar, voto que não é de 
adversario,mas do amigo do governo,e o millislerio sabe per
feitamente quanto eslou disposlo a prestar-lhe meu fraco 
apoio, Não costumo votar silencioso, sobretudo quando tenho 
de combater idéas, opiniões dos nobres ministros a qllem 
apoio. Eu não mando emenda, todavia se alguem a oU'el'ccer 
re~uzilldo a força a 14,000 Ilraças, eu desde já declm'o que 
hei de votar por elJa, 

Julgada finda a discussao, passou-se á dos arts, 2", 3° e <i0 
da prollosta com os seus paragraphos e as respectivas emen
das da dita camara, que não forão impugnadas; e julgando
se suc.:essivamente finda a discussãO, passou-se á do art, rio 
da proposta; com as emendas da refertda camara, 

• 8 .. " Paranho!!l :-Hontem ponderei ao nobre ministt,o 
d. gUllrra, a resp,eito deste artigo, quo a sua redacçlio não 
me parece perfeita, aulorisando o governo pal'a. destacar 
até 10,000 ~uardas nacionaes em circumstanClas extr'lOrlli
narias, Ha dllferença, como então observei ao nobre ministro 
e ao senado, entre servico de destacamento e servico de 
corpos destacados. Para"o servico de destacamentos' o go
verno está autorisado pela lei da guarda nacional; a necessi
dade deste sel'vico dá-se muitas vezes em cit'cumstancias 01'
dinarias; a despêza que dabi resulta está tambem autorisada 
ou regulada pela propria lei da guarda nacional. Para o 
servigo de corpo;; destacados, os quaes ficão sujei tos iÍ disci
plina militar, considerados como auxiliares do exercito, é que 
o governo carece de autorisacão nesta lei. A ex()ressão, é 
verdade, já existo nas leis imteriores; mas é impl'ollrin e 
pólle dar logar á duvida. l'óde entender-se, visto que esta 
lei foi votada flor uma cnmara nova, que tem IlI'ocurado es
tabelecer . regras e disposições novas, que se leve ~m vista 
não autorlsar o governo para empl'egar aguarda naCIOnal em 
serviço de corpos destacados, mas tão sómente em serviço de 
destacamento, 

Portanto, se o nobre ministro da guerra, uma vez que a lei 
tem de voltar á oulta camara (o nobre mini~tJ'o já aceitou 
uma emenda ao art. 1", suppl'lndo a omissão que houye da 
palavra-lixos-com reCel'encia aos cOJ'poa do exercito), 
\1m3 vez quo o projecto tem de ir li outra camara, se o nobl'c 

ministro aceitasse, eu mandaria Lambem uma. emenda para 
que a palavra-dQstacar-se substitua pOl' outras que CSIIC
cillqucm o serviço de COl'pOS destacados. 

FO,i lida, apoiada e posta em discussão, conjullclamente, li 
segulllto 

EMEi'iDA. 

(( No 3rt. 5° da proposta, e salva a emenda da eamara do, 
deputados, em logat' da palavra -destacar - diea-se- r.ara. 
eh:lmar no sel'vi~o de corpos destacados.-S, n,-Silva 
Paralllws, II 

., SI", Pe .... ei .. a PelIlUlI- Diz o art. !;" da proposta: 
(lendo) ({ O governo é autorisarlo allestacal' até 10,000 praças 
da gual'da nacional em circumstancills extraordinal'Ías. I) 

Diz a emenlla da oull'a callH.ra:«-ACCI'e~cenle-se: depois das 
pahtvras-guarda nacional-para completar a {orça: depois 
das palavras-circulnstallcias extraordínarms-somente» 

A emenda do iIIustre senador por ~Iato-Grosso, que tam
bem acabei de ler, versa ullicamente sobre a palavra-desta
car, (llll'a (Iue seja subí'otituida por estas-para chamara ser, 
viço de corpos destacados. 

O SII. PARA limos : Apoiado. 
O SII. FERREIRA PI'!ISNA : - lJei de dar o meu voto a favor 

delitiL emenda; Jlorque l!Jrna mais clara ullla di")losicão que 
já tem pllSSltdo em 'leis antel'iol'cs, f .. zendo 3 Ilevida' dislinc
Clio entl'c O se,rviço de d~.çfaramellto e o decorpos destacados 
Ira gll;u'da IIIIclOnnl.- Amda assim, (lorém, devo ponderar 
que esta emenda não basta para previnir os embaraços em 
lJue o governo tel á de achar se, se passar nos termos em 
que se Ilcha concebida a da outra camara que limita ao caso 
- de circumsfancias extraoJ'l!inari;ls ~ómente- a faculdmle 
de cbamar a serviço a gual'da nacional. 

Em reRposta á pel'gunla que fiz sohre a possibilidade de 
compfelal'-se !lO decurso do proximo futuro anno financeiro 
a fOl'ça de 18,000 praças de prct de linha, declarou o nobro 
millistl'o da guerra que. não será imp08sivel consegui lo, 
se se empregarem os meIOS neceSi'lUI'IOS, ayontando como o 
principal a reforma da lei da guarda nac.iona , em cujas filei
ras se alistão boje quasi todos os individuos que podem ser 
recrutados (Iam o exercito. 

Eu devo, porém, ponderar ar) nobre miniSIi'o que, se essa 
reforma é o princillal meio com ((ue conta paI'a completar a 
forca do exel'cÍl.o, DO decurso do proximo anno financeiro 
mUI fmco fund.unento tem a sua esperanca, sendo mani: 
festo que até junho não poderá um aeto de tanta impol'tan
da sei' discutido e votado pelas camaras legislativas, Ilue <tO 
mesmo tempo têm de occupar-se com ouh'os muitos assump
tos igualmente importantes e urgentes, 

Tenho oovido repetir mil vezes que é illdispensavel a refor
ma da lei da guarda nacional, não só (Iara aIliviar-se o cida
d,io do onus e vexame do servico ordinario, come tambem para 
facilitar-se o recrutamento de' grande numero de indiviiluos' 
q~e illdividmncll~e ,se alistão nas fileÍl'as d~uluella força ci
nca; mas COutlOUO a crer que quem qUlzer entrar em um 
alleuto e imparcial exame da quesUio reconbecerá que 
grande parte dos defeitos attribuidos á lei nlIo provém do 
suas ,disposições, mas sim da execução que se lhes tem dado, 
(apouulos) c que a refónna, de que se falia, não é tão facil 
n~m será talvez tão conveniente, como parece á prímeir~ 
Vista, 

8e o sen'ico ordinario e o do destacamento forem distri
buidos com á igualdade que a mesma lei recommenda, viriL 
a tomar-se summamente suave para cada uma das pracas . 
e (Juaoto ao I'CCl'mamemo para o exel'cito,é igualmente c'ert~ 
(Iue elle não isenta o guarda "acionaI que não tiver em seu 
favor alguma das condições e cil'cumstancias especificadas 
nas instl'ucções de 10 de julho de 1822, como se vti bem 
clal'amente do art. 47, que manda preferil' pal'a os postos do 
()Illciaes inferiores - os guanlas que estiverem legalmente 
isentos elo recrutamento para o exercito ,armaria, .t<:ilsa 
isençãO é concedida por decretos eS(lcciaes ;:ómente aos guar
das nacionaes das provincias limitropbes com paizes estmn
geiros, que se apresentarem fardados e provarem !file têm 
llido semrn'c IlromptQs para o serviço. 
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Conheco por propria expcricncia que, para facilitar-sc o 
rccl·utam·ento or, IjlwcsCfuel' IIldividuos bem ou mal alistados 
lia guarda nacional, é muito convcnicntc e ncce.sario que as 
autoridaoes [Joliciacs c outros funecionarios encarregados 
dessa commi"sil0 pl'occ(hl0 de accordo com os commiHHlantl'3 
lOupcl'iore:l. NilO posso, porém, alloptar intciramente a opi
niiio manifestada lia scs:'ão dc hOlltcm por um Il'lbrc senador 
pela provillcia dc Pernamlmco, sobrc a conyeniencia rlc in
cumbir-se exclusiva ou prillcipalmentc aos commandanteô 
supcriores a dirccção tio recrutamellto, por pareccr-mc (IUC 
uma rlc suas principaes attrilJUiçües !l deveres con:;iste em 
fiscalisar directamentc, e por illtermeuio dos oll1ciacs que 
compoem o~ con~elhos dc qualificaçiio, o alistamcnto dos 
guardas naclOnacs. para que não comprehclllla senão pcssoas 
quc estejão nas cOlldiçõcs illdicadas pl'la lei. 

O SII. VISCONIlE DA BOA-VlsTA:-Tambem não é dclles, é 
tios consclhos. 

O Sn. DINIZ: - Compelc aos conselhos dc qualifica~ão. 
() SII .. FEnIlElIlA I'ENN.\: - nem sei quc o alistanwnto é 

feito pelos conselhos dc qlwlificac110; mas csses conselhos 
compoem-se dc olliciaes da lllc:,nHi guarda naciOJ:al, rlll cujo 
procedimento dcvem naturalmentc illnuir as instrucçõcs que 
lhes dercm os cOlllnJallllantes superiores, a quem cnhe tamb:)1ll 
a prcsidencia dos cl1llsclhos rle rcvista. Além disto, convém 
obf'crvar quc fóra da:; filciras ria guarda nacional ha '1cr.í ~cm
prc um gralH!c .1l.umCl:O .dc. in!lividuo~.1 que, niio estando por 
conseguintc sUjeitos a JUl'IsulcCãO e lIlspeccão dos COllllllan· 
dantes superiorcs, mas ~im á da policia, devem scr POI' esta 
rccru tados. 

Estou ccrto de que, se tOll08 os commandantcs supcriores 
fossem dotados dos nobres scntimcntos c Ilualidadcs quc dis
tingucm o honrado viseondc, senarlor por Pernambuco, po
dl'ria tudo correr muito bcm. In[elizmcnte, porém, a cxpc
ricncia tcm por muitas vezcs mostrado o contrario, e não mc 
f,:\tão factos para provar quc certos commanda n tcs superio
rcs, constituillllo-sc chelcs de partido, e cuidando mais dc 
interesses que se dizcm politlcos do que das verdadeiras ne
ccssidades do serngo publico, commettrm as maiores violcn
cias e injustiças, suhtrahindo escanlÍalosamente ao recmta
mento. sob o pretexto dc sercm hons guardas llacionaeô. todos 
os i!ldividuos que os acolllpanhão e auxili.l0 nas elei!)õe:, 
(apowrlos) , ao mc,:mo tcmpo que pcrseguem c clltrcgão dcs
apiedadamente pam o srr'liço do excrcito os votantcs do lado 
contrario, ainda quc cstejão manifestamcnte i6cntos ]lcla lei. 
(tlpoiados.) 

O Sil. JOBIM: -Apoiado; isso succedc muito no Rio-Gran
tle do Sul. 

O SI'. Dias de Cm'va1ho (ministro da (a:wda): -
Sr. presidcn te, Icvanto-me para declarar quc o govcrno 
aceita a emenda do nobrc senarlor propondo (IUC a autori
iA" 'I conferida ne:'te artigo seja para o fim dc chamar-se a 
gua ,Ia nacional a scrviço Ih1 corpos dc::tacados em circulll-
8[ fi :ias extraordinal'Ías. Julgo indi~lJ(lII~avcl quc na rcdac
cão da emenda a cstc artigo sc expli(lUe muito claramente o 
pens lmcnto <!o corpo .lcgi6Iativo. 

l~u não SC! qual fOI o pcnsamcnto da camara dos Srs. de
}lutados n::t redacção da cmcnda de quc ora nos occu]Jall1o~. 
Sc a emcnda teve por fim alterai' as uisposicocs da lei da 
guarda nacional quc autorisão o govcrno a cllilllla-Ia a ser
vic I para cOlllpletal' a forra dc linha no caso dc f<lUa desta 
forca, ou nos outros casos dcterminatlos em artigos expressos 
a êstc respeito, cu di"o (Iue não é possivel accitar uma 
emenda ncstc s.elltido, alterando as dísposições ua Ici vigcnte 
da guaroa naclonal. 

Quando cu votei ]leIo artigo que fixa a força em 18,000 
]lraças, apezar das observaçõcs quc onvi úcerca das t1illicul
dades de so preencher este numero, declaro-o francamente ao 
senado, estava bem persuadido dc quo a autOloj,'acão dada 
na lei da guarda 1I,lcional habilitaria o governo a ·proceder 
('omo e\lc tem pl'Occdi(lo alé o presente. Em todas as épo
I:as, em todas a:; circum:,lancia3, Ijuando lhe falta a for,~a de 
linha clle challla a gU<lI'Ilil naciollal para os servicos lflle cs-
1;10 dcterminados !la bi, c, lJallilitado pela do" orcamento 
para poder fazer a t1espezn neces:ial'ill com o nUlIlf'ro" de pm-

cas assim c\iamadas a servico, não se acha em ililficuldades 
l:omo pl'rs(~ntcmcntc nos ach;inlús por 11110 tcr o governo mcios 
rlll fazcr ell'r:ctivo o pagalllento da guarda nacional chamada 
a scrviço l'1Il algumas pl'ovincias, por ordcm dos preSHlentes 
e por conta do ministeno da guerra. 

Portanto, digo quc sc o pensamento contido lla emcnda é 
aquellc qlle eu cntendo IIUC dtJvc ser, o dc halJilítar o gover
no para, elll circumstancias cxtl'ilordinal'ia~, poder destacar 
até 10,000 praças da guanla nacional, não para addiciona
las á força do exercito. mas para completar o numero das 
forças dccretadas para circumst.ancias extraol'llinarias, cnlilo 
o artigo rle, e ser rcdigillo dc modo que comprehenda \lel'
feitamenle esta diõjlosiçãO; por'luflnto, a palavra-sórncllte_ 
que se Cl!( o ,tra na emenda da Call1ôll'il dos Srs. dcputados, se 
:;e applicar a qua\l(ucr serviço da guanla nacional, irá sem 
duvida alguma inhabilitar o govcrno pilra proccder c, mo lhe 
CUlllprc, n;10 só no c,u,o dc qualquer deficiencia da Iorca dc 
la linha, ma~ a re~pcito dos scrviços a (Ine a guardll nacio
nal é ohrigada a prestar o seu contingentc. 

Tl'lllall!lo-se, porém, de ehamar a guarda naeional 'a sel'
viçfl de corpos destacados, eu cstou pcrfeitamentc Ile accor
do com a elllenda, é muito bcm cahiua, não possa o govcrno 
cl!amnl' a guarda naeional para estc scrvico Ecnão em cir
clllll,tancias extraol'llinarias. Entelldendo,· pois, desta ma
neira a elllcnda da camara dos 81'S. uC]lulados, c concor
dando com o nohrc senador nwmbro da me~a, quc já fez ver 
a con\"cnicncia ue sc definir mellJor cs~a di~posi~ãO que tem 
il[lparecido em t,lgumas de nossa~ Icis, estou di6posto a votar 
pela emenda do nohre senador, c pedirei que na rcdac!Jão 
destr artigo ou da cmenda que, tem dc substitui-lo o senado 
pronuncic muito claramentc o seu juizo, para que cstas idéas 
Ilue cu acaho de enunciar s<'j,IO justamcntc aquellas IJue se 
cOlllprehendilo no artigo e lia emcnua, porque so nHo habili
tarmos o governo .... 

O SIl. PBl8l'\TA llm;:-;o : - E' prcciso outl'll emcnda; a 
commissão de rcdacção n,10 póue fazer isso. 

O SII. ~1l'iISlRO DA ~',\ZlmIlA :-Se a commissão de redaccão 
não o pódc fazer, eu vou olfereceruma emcnda neste sentido. 

O SII. I'DIE:'iTA lJUi>l'\O : - Apoiado. 
O SIl. MIl'\ISTIIO liA FAZEl'\IlA : -Otrerecerei a emenda na 3a 

discussão, porque não quero olferece-Ia de improviso, nuo 
por mim, mas vista a posiç,lo quc hoje occupo; não quero 
olrcrccer hoje uma emenua, quc amanhã se julgue eheia de 
ddeitos. 

O SR. FgnnElIIA PEN:-;A : - Apoiado. 
O Sn. MliílSTIlO DA }'AZEiíDA: -Tratarei desto assumpto com 

o meu nobre collcga o Sr. ministro da guerra, e compromet
to-me a, na 3" discussão, olfcrecer uma emenda que abranja 
as iJéas que tenbo enunciado. E', pois, neste scntido que dou 
o mcu voto á emenda do nobrc senador por nla lo-Grosso. 

O ~I·. ,'iscoutle tll1 lIoa-Vlsta : - Sr. presidente, 
mnito pouco tcnho a dizcr; vou sómente rxplicar um pen
salllol,t) que honlem cmitli. Entretanto, crmecarei dizendo 
fInc aeho ncccss<lrio que se adopte a emenua do iIIustre sc
nador pela pro"incia dc nIato-Gro5so; mas á vista do que 
acabou dc considemr o Sr. ministro da fazenda, me parece 
que podcrcmos esperar pela sua emenda em 3a discussão. 
Julgava tii.o necessaria a cmenda do iIIustre senador por 
Mato-Grosso quanto pela redaccão do artigo aduilivo quo 
veiu da call1ara dos Srs. deputadós mc parece que a camara 
entendc (lue o scrvico de destacamentos é o scrvico ordinario 
de (1 uc trata a lei, â saber: que na falta de tropa" de linha so 
pos5a chamar a guarda nacional a servico de destacamcnto 
dentro do municipio para coadjuva-Ia. • 

E' na veruaue esso o servico IJue a guarda nacional tem 
fcito constantemcnte; e foi pai'a cvitar este continuado ser
viço que cu hontem me pronunciei pelo maximo da forca 
pedida pelo Sr. ministro ela gucrra. • 

Mas a emenua é necessil!'ia Ilorque, tralando-sc do "erda
deiro serviço de de,taeumento, ou de corpos de,<tacados da 
guarda nacional, e o artigo não dcsignando este dc~tacamento 
me parece nccessario que e\lc se tome claro; e cl'eio quc a 
('amara {'steve tunto neslc ]lr,n~amellto (llwnto, lratando em 
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outro artigo do casLigo tle pranchada, referiu-se tamhem á 
guarda nacional, di~clHlo: « Fica tambem isenta do llIesmo 
castigo a guarda nacional em destacamento. Jj 

O SIl, FEllIn:III.\ PE!'íNA : - E' engano, 
O SR. VIO'CONIHl DA no,\.-VISTA; Todos sabem que a 

,guarda nacional. quando em destacamento deutro do Illunid
pio, está sujeita aos seus regulamentos; e que só fica sujeila 
a05 regulamentos da tropa de linha quandQ em corpos desla
cados, 

O SII. DANTAS:-lIIuilos têm levado cllilmta em simples 
deslacamento. 

O Sll, l'I"CO:"iDE DA no,\.-VISTA: - 1\;10 sei como possa H 
guarda nncioll~t1 ter levado c!lÍbata em 5~níro de destaca
mento, niio SCI onde ]los"a ter I';SO acollleCHlll. 

Agora darei ~ explicarão I!al"a (Iue trmICi ,li p;llavra, 
1I0lltelll cu (hsse que a lei !Ia guarda lIaclOllal Cillll alg-uns 

pe(juenos ret()([ueS ,Iicaria boa, e dis~e i~so (ju;~I:do ~,dlava 
dos abusos que cOlltllluadamcute se düo nas \jlwl!ltcaçoc8, ~) 
nobro ~enador pelo Amazollas, que leve gl'ande p1ll'Le, segurwo 
penso, na (Ieliheração (Iesta lei, sabe que as qualificações SilO 
fcitas por conselhos, ~llC tl'abalh<1o sobre uma Ii~ta que rece
bem dos juizes de paz, del~ad\l, subdelegado, etc. Estas 
listas inrelizmente 11,\0 são eXilctas. todos IlÓS sahelIlos como 
ellas são fpilas ; contém muitos desscs 1100/ICS, a rllle no Hio 
de .!aneiro chamão pho~phoros, me parece. e nas provincias 
invi:;iveis; s<1o IHlUleS para eleições, Taos li"l.lls ;;~o ,<lprcsen
tadas aos cOllselllOs de (IUalificação. e COlHO e~teJ,io, cstcs 
atlslrictos ao tempo que lhes é miu'cado, !iiio têm remetllO, são 
obl'igados ;J lev~lI'eIlHe pOl' semelhantes listnô" 

VIlo as (IUahfieneôes no,,; con:óclbo5 de rensta. O nohre 
seuadOl' sabe muito'brlll (lue os conselhos de revista não 
h\m um poder diócl'icionario, scu~ pOilcl'cS sendo lambem 
limitados, tem cHes (lo alloJllar o ali"tamcnlo (/llC vem dos 
conselhos de qualificaçüo, devendo apeulls falei' alterações, 
segundo as rec!amacões que lhrs forem feÍlns. 

Hesul!a, pois, de tudo isso qne, recehclHlo um comman 
dante dc lmtalhão uma lí~ta de mil e tantos hOlUclls qllalifi
carlo~, (11HWdo manda IH'ocm'al' esta gente não pódc achar 
mais do que limas :;00 ou iOO Jl~ssoas conhecidas, tudo o 
mais são phf!8phoros Ol~ iIlV·isivci,s. 

Aproveito a occasíão pnra desculpar a muitos COlllman
dantes 1\llui da côrtc (11Ie I"cmcllcm aos recI'uladore8 rclaçücs 
de gual'llas «ue uão podem SC!' encontrados em parte algUl!la, 
E' natural 'luC 11 polida melhor que os C;HllIlIillldaules, e só 
ella, possa r escobl'ir C8ses homells, mas onde irÍl ella 11111'e-Io:< 
scnüo :;e trata enllio rle clcicões 't Que culpa tem, Ilois, um 
eOlllmandanle da guarda nacional que tira de ~Cll 1lli~tillnellto 
para entregar aos I'ccl'utadol'cs lIumc" que n1m com as no
tas seguintes: -moradol' em tal parte, solteiro, tantos 
anno,; de idade? 1\ão altrilmamos isto, JlOl"tanto, á IHJlIí~a 
vontade ({ue pos.3i10 101' 05 cOlllnlandantcs a guarda nacional 
de se PI'OSltll'CII1 ao recrutamento. 

'l'alHhem eu disso houtem que seria muito melbor que o 
recrutamento fosse enh'egue aos chefes da guarda nacional. 
]~Iltao OUVI que não se podia recl'Utm" por eslar trn!a a 
massa rccl'Utavel nll guarda nacional. 

SI', )lre~idente, á vista das leis cu sei perfeitamente fine os 
individuos em taes e lacs circumstancias csliío sujeito" ao 
rccrntmllento; porém, mass:~ re.Cl'Ulavcl, não sei, o (lHe ~eja, 
Nüo é (Ie certo a gente !I1H1ô rica e a que lllalS h;iur~ em 
nnssa terra, pOl"flue es:,a. gente eu IH10 a. ClleO:ltro no all:ita
mcnl.o tia guarda Btlciollill; ellcontm mUita gente dit111lclla a 
(llIe se chama -da clil~s() haixiI-:, mas a que se ch:lIl1a dli 
graval<l lavaúa não ~I cnc(~lItI'O all!, Se c"ta f()s~e a ma:i~a 
I'ccrnlavcl (11Ie se rhz eXl:ítellte In ;ililll'da lllH'IOIUtl, ,erra 
faeil à polícia procu~'a-Ia e at;har, 3!a,s IIC~I e::ita gell~e ~l' 
acha lia guarda llal~lOllaL Ilélll a poliCia "U li ella, vaI aí!:' 
mit'eraveis, e por i:isO clamo,c me pl'unlllltÍo contr.ay aClll;,tl 
1JIOdo Ile reel'lltamento, por I~~O entendo que elle e IIH:fl!\:'tl
tncional; e "o persistom em rlizf'1' que e~~() e.1 r 111 l'11I o OH dello 
lI1illalla lUiI-"a l'ecrutan'l éS!;'1 1li1{!IHll'da naclIlBaL elll;tll ~ 
,'lII'elllOS evilar os cOBllielos da policia com o~ COIllIll,lllil,lIl-
tes da gllanla nacional. , 

Declaro mais ullla cou~a. já (Iue sr e •. 11011 a c~tc r('..;pelto; 

conheço <tua a occl1siiio não é )Il"0llria, ]lOl·t[Ue I~ão. 80 trata 
da rl~lol"lna da Ici da guarrta nacional, mas Vil mal~ l;;tO. 

A lei dil guarda national determinando I)UU os HI~pe?lol"es 
de (1lIarlcir;lo sejüo tirados da re:,erva. al'olllt'ee IIU(' Justa
mellte ahi é onde os Hrs. delegado~ e sub:ielegados 1H1b achão 
pes,;oas para illspectores de quarteirão, (I {Iue ti ll~uito ~at:l
r,1I porque ()~ da I'e~erva 11110 (Iuerem IH'estal'-se a I~SO. hutao 
vai-se jJrocurar na guarda ~ctiva: mas nesta g\I<~'d,a (Initos 
são aquellc8 que (Iuercm ser HI~I)(~ct(lre5 de IluartCll"ao? Jusla
mente os que são mitos guardas, que ll.ãO se t(1m fardado, que 
constantemente cstão sendo pel'seguulos pelos cabos JJHI1I. 
serem presos por sua incuria, A preBentão-sc elles aos ele
gados e subdelega(los, e ahi "em a [l1'o'losta para ~erelll 
illspectol"f'g de (1U1ll'teiriio. O commandanle rio corpo reclama, 
o cOllllllamlilllte wperiol' tambem, fazendo vêl' ao prrsidento 
da IH'Oyiucia qllllutO Ó cOlltrario ;í disciplina da guarda ,na
cional, qUé guardas que urto se Iluerem prc"lal' ao 8~rvlço,. 
V;[U 8er illsjlcctore5 dc. II u<u·tei rii o ; lIlas ,o~ 81'S. pre.~I"c~lteg 
nem sempre e~lão por I~SO, não rlcóeem ate a dar nxpllcaç,~e~, 
principalmente 8e ti tempo de eleições, e se o cheFe dcpollcl<L 
Im,isto em (lue o gUiiI'da da actml fique scn(lo Hlspectol' de 
IIuartcirão: e qual 6 o l"e5ultarlo 't E' ficar {) tal guar!la 
ín'pcctOl' de (Ilwrteirão e o commandante (\0 COI'pO mUlto 
de~colltclllc, e mcnoscabarla a disciplina, 

Esta é a ,"cl'llarle. e SIl e certo que nem to rIas a, verdade,; 
se dizem, deve nisto haver sua cxcl~pcão: no pal'\amento 50 
devem (Iizcl' torlas, llÓ~ estamos .arlui liara fallar !l verdalle" é 
preciso fa!lal' claro, pltltlll' o plllZ (:omo na reail!lade c1!c e. 
O paiz se a('ba no estado em (!ue se acha.]lOl·'lue consumimos 
aq ni o tempo em cOllsas, não direi fl'ivoJas .... 

O Sn, DANTAS; - nI~nos utei~, 

083. VISCO:-iDE DA lIOA-VISTA ;-,., menos uteis, adopto 
a emenda; e entretanto os males eontinuão a lavrar o com 
eHcs a uescl'cuça, Hoje ha quasi uma com[Jleta úescrença no 
]lah! 

!\las, como ia dizendo, se ti tcmpo de e1ci~õcs, abi v~li o 
meu insjlcclor de quarteirãO eOllCOITel' [Jal"il. ollas; o5lHlrtl í l08 
Ol! f;lcçõe~ pleitcão, e passada a eloi~:ão vem o I'ecrutam~!lto; 
hlo ti (Iue d,l-sc CO!lSLalltelllente, 01'11, o tal A'uarda naCIOnal 
in~ulJol'(líllado, e permitta-8e-me maiô esta expressão .. I'clft
xarlo é ° qU? vem coma faixa (le inspeeto!' (ler?cgurr aos 
guardas Il1\ClOllaeS, qne sc prcsWo ao serViço, ~ (Iue vem 
premlc-los para o rccrutamento, e vem d~ prefel'enclll recrutar 
1111uelles que o procuravão para () serViço. O cOl!llllilndanle 
8uperi()l', em con~equellcia da,l'ocll~maçiio dos commal:dantes 
dos corjlos,represeulüo à [lrcsldencliI; algulI~ 81'S, preslllC\.lte!Cl 
dígnão-se de atlCllller á repl:e~elllaç;1o, outros [lol'iim,acredltão 
mais 110 ~Cll chere (Ie POlICia, ílue a "eu turno semelhante
mellLe acredita mai,; no seu illspeclol' de quul'leirfLO, 

Ora, uehão os nobrrs ~ellatlnres que isto deve continuai'? 
INda apoiadus,) 1\il.o :;cl'à melhor llllC o recrutamento passe a ser fcito (leloô ehefes (Ia guarda naeiollal, visto «ue os 
senhores dizem que a lIl(l~sa recrutavel cstá na guarda 
nacional? 

Agora Olll!'a. cousa. Eu já disse hontem que rejeitava. esso 
no~so modo de ret'rlltamento; que sou da escola dos que 
q ucrem a cOll5cri PÇiio, , , 

O 811. DANTAS: - E' dilIícil. 
O SII, YI~CO:"iDg DA 110.\ VI~TA: - Não tem nada de dim

cil. nlas quando !(lIcirão continuar com lal systema de recru
tamrnto, nllo julg,lo que 8CI'1i conYenicr~lc, a!gun~1l IIl,te!'aç~o 
no re~ulamellt!l por (11lC elle se faz 't l:relo que ISSO e IIIdIS
(lCIl";-\CI. Sl\ aca~o hOB ver UIll I"!'glllamcnto que eMalH'leç,l 
uma llualiíleaçiío dos illdi\'ir!llOS (Iue pos~<1o 801' I"ccl'Utarlns ; 
se Cf ta !jua!ilic11~:;10 for feita por !,e"soas que pO":;<1o Úill' 
i{ilnllllias aos (lualiliC(lrlos, e se Ilnuverclll os cornlJetcnlcs 
reell/"SO:i.O:' reerntadorc,; :'1.\ dil'ig'irflij mais acertadamente, e o 
l'cerutillHcnt<1 8cní feito sem cOllrll~,in, 
':~ljOl' C:itp 1110110 todo, os {!UC estivrssern no caso flt) prestai' 
~enieo no exercito clltrariüo !lil qualifica~i\O, l'nlraria ~l lil:w 
du 1",:0 e do pobre; o rCCI'utildol" "C '1uizcs~e ~BI' tlcltcado, 
,lil'i;;lr-óe-hia ao rito pedindo-lhe um dlls ,,('tiS liIho~. c, ~e 
n 10 ro:;se allclldillo, <l/{arral'ia '[Ual'lllel' {Iclle~. Era uma c,,
l'crie de sorteio, .\. eOllscrip(,:ão manda tiral' a sorle, e pill' 
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tl8Se systema deixar- se bia ao arbítrio do pai escolher o filho. 
Quem penetrar () segredo de flO,%a imllOssilliliáade de con
scrillÇão, verá que esta ultima mcditla não é para despre
zar-se. 

E' o que eu queria dizer quando disse qua achava melhor 
Ilue o recrutamento fosse feito pela guarda nacional. Evitar
Ee-hião todos os cOllflictos, e algullla eousa mais poderíamos 
obtel' do flue se tem obtido até hoje, 

Quando so tl'atar de reformar a guarda lladonal direi o 
[Iue penso, e se por fOl,tuna cu ainda existir IIlIando flllize
rem reformar o actualsvstema de recrutamento. direi tamhem 
amfllam .nte o que penso a re!ipeito delle. J~ntl'etanto, rejei
tando em lhese lal systema, submetto-me a elle pela llecessi
dade; e IJtH· isto, já que Iluel'em continuar com este estado de 
cousas embrarei ao nobre ministro I[ue refol'me 03 regula
mentos, pó de-o fazer, para que llllja alg-uma cousa de mnis 
seguro por onde o recrutador se possa dirigir, 

• lIfr. 80UZ3 c rtlellol-Sr. presidente, para notar 
sobre esto artigo e a emenda tenho nGc('ssidade rle entender 
um e outro; conhecer a difl'erenca que eutre eHes ha. 

forão declarad~_ extl'aol't1illarias por acto algum, e que niu· 
guem no pmz Julgou taes, se destacilrão guardas nacionaes, 
e pal'ece-me que no selltidode corpos destacados, porque 
disse o nobre ministro da fllzeuda: « Não se deve coaretar ao 
govel'llo o arbitrio flUO tem tido até agora, e de Ilue tem 
usado llj isto é, julga o nobre ministro da fazenda (Iue tem
se obrado muito regularmente empregando a guarda nacional 
de ([ue falia a lei de fixa~,lo de forcas de 1861, queó para 
os casos cxlraordillal'ios, em cireuinstancías muito onllna
rias, COIIIO sfio aquellas por Ilue temos passlldo, 

O SII. MI:'iI:5T80 IH. HZENI1A :-Eu não disse isso. 
O SII. Souz.\ r: 1\1Ef.LO :-Se não disse, retiro tudo quanto 

lenho dito. Entfio o Mbl'c mini:5ll'o entende que o governo, 
passando o artigo- da pl'o)losLa ~u a em em'. (lo nobre senador 
!l0r ~Iato-Gros,;o, não póde organisar cOflJOS destacados, su
Jeitos a disciplina militar, senão em circurnstancias extraor
dinal'jas .! nem; o governo não lia de proceder como entende 
que tem procedido aló aflui, poderá utilisar-se da guarda 
lIacional em serviço de dcst1lcamentos, mas o ministério· da 
guer'J'a n<lu tem dinheiro destinado a pagar a guard'l nacio
nal em tmlo e qualflucr servico de destacamento, não póde 
chama-hl nesta qualiflarle em 'auxilio do oxercito ; fluem terá 
de pllgar' a desllCza desses destacamenlos ? 

O SII. mCOl'im; 11.\ IJoA.-VISTA :-Nde. 

I·c1o artigo pal'ece que o governo. cm circulnslancias c)(
traol'llinarias pólle, além da forca de 24.000 hOlllells, ler em 
corpos destacados 10,000 guarITas nacionacs, isto é. em cir
cumstancias extraordinari,is púrle o govcmo reunir 3í,1i00 
homens. A emenda. pOI'ém, vinda da camara telllporaria 11;10 
concede mais de 2\,',00 homens e só III:rmitte que se ,le~la- O SII. SOUH E lhH.LO :-Não tem dinheiro, só se crear 
quem até 10,000 guardas Ilaeiollaes; 'tantos quantos forem um credito. 
PJecisos Il<Ira que a força se eleve ao compulo de 'U,OOO 
)Jraças. . 

I'or conseguinte, a dilTerença entre o artigo da proposta e 
a emenrla da camara do~ deputados consiste na maneira de 
cOlJaid ~rar os -10.000 guarda~ Ilaciollaes, se devf'tll ser com
plemento das 24,000 pracas de la linha. ou se Ilte8 devem 
accrescer; creio. que é cs~a a intQlligellcia flue se ueve dar 
ao que está em discussão Isto é, lJue o governo. quaesque.r 
'lue sejão as circumstancias extraordinarias. nnnc.i poderá, 
segundo a emenda, ter em armas mais de '2t,OOO praças de 
prel. 

O SR. P,UlANllos:-Que as 10,000 50 comprehcnuào lias 
24,000. 

O SR. SOUZA E l\IELLo:-As 10,000 SilO o complemento das 

O SR. l<'EIIIIEIIlA PEl'i:'iÁ :-Está na despeza do exercito, 
O SIl. SOIJZ.\ .: nlm,Lo :-A desfloza do exercito está toda 

detulhada e <lpplicada a certos e detennillados fins, 
O SI1. n':IIIlEIlIA I'EN:U: - Qurulllo miO ~o complete a 

for Çll de Iinl1a. 
O SII. SOUZA I:: l\h:tto : Então determine-Bc isto lia loi 

não fi'lue ao arbitrio do gOVCI'IIO, pfll'llue na lei do orcamen: 
to dá·se tanto para tantas mil pra~Jas de 1a linha, tanto para 
oll1cilles, etc. : como o governo em virturle desta autol'Ísacão 
póde il'.aJlplicar ° dinheir~ ~aril pagar a praça~ que, mio seJ.'io 
de 1a lIuha ou (lue a auxlIlC1II conforme a Im? E' uma 111-
fracção da lei, IstO parece fóra de duvida, 

O SIl. VISCO:'iDE DA BOA-\'181.\ : - E' muito subtil. '2..l.000, 
Pela lei da guarrla nacional, creio eu, não 11 examinei O SR. SOUZA E l\IELI.O: - N,lO, senhor j entendo que a 

agora mas pelas idéas geraes (Iue tenho dessa lei. SÓ!IlCllte guar,la naciolllll em servico de destacamento, não eatando 
se pôde OI ganisar os corpos destacados da guarda nacional sujeita ao llIinistcrio da gúerra, mas sim ao ministerio da 
por /tcto legislativo; mas em circlllllstanci,ls cxtnlOrdinarias, ju~tit:a, não pôde ser paga pelo ministel'Ío da guerra. 
não estando reunidas as camaras, o governo póde organisar O SIl. IlrmllBmA I'E"~A: - Mas lia a guarda nacional em 
COI'[IOS destacados... destae:lIllento por ordem du ministerio da !;'uerra. 

O SR • .FERREIRA PEN:-iA :-Sú cm casos de rebellião ou de O SII. SOUZA E l\ha,Lo: Isto ó regular? 
invasão de inimigo. O SR, I;'ERREIlIA I·.:t'i:'iA: - Tem-se praticado até agora. 

O Sn. SOUZA E MELLO:- ... em certos e determinados ca- O SIl. \'I~CO:-l()E 11,\ nO,\-VI~TA: - E' da lei da guarda na-
sos extr·aordinarios. O governo na ausencía das Camíll'aS dOlml. . 
póde destacar corpos da gual'da l!acional,submettendo ao de- O Su, SOUZA E 1\1':1.1.0: - Creio t,uo devemos (Iuerer que 
pois ti approyal],lo do corpo legislatívo o seu acto. A~silll, as cOllsas mal'dlCm d •• maneira porque devem marchar, con
C~I!l essa legislação ficava o "OV~I'IIO, que t~m. a rea(lolls~- forme a lei. Se a guarda Ilueiona: está sujeita ao ministerio 
blhdade da seg,urança do pmz, com o arblt~·1O neces,sano da juslica, se em servico orclinario de d(slacnmento continúa 
}Ju:a, lia. :.usencla d(l~ ciln.l:lI·ílS,. ele~!lr, a fOl'~a a.q~ell~. ~(l. fl_l~e sujeita à est~ !nini~terió, se não recebe .00'dens, nem pó de re
fosse eXlold.o por es~as CIIculllstallCIa:s extlaOldmana:; IlIth- ceber do mllllsl.crlo da guerra, como ti que se manda pagar 
cadas na lei. . . .. . pelo minislerio d,l guerra guardas em debtacameuto? com 

Agora,. porem, (Iu~lrlu~r que seja a IIltensHlade das CI!'- que dinheiro 'f 
I;umstancws extl'aordlllanas, pretende-se Ilue o govel'llu lIao . . 
llossa ter mais de 21,000 homens sem infringil'a)ei. Entendo I .~ SII, VISCO.'i~E D~ DO.\.-VISTA ; -.A all~ons~çà~ o .I!el~ 
que nada ganhamos com tal allcracào ; o ]lal1. não g'lnlla U3 t!ça, e o p,a"ame.lto ~cl~ (uerra, os Srl!. b.zeràu y,to , 
(;0111 isto llorque tem todo o interesse "em s"r defendido. Não I assIm como e I~elas provl.n~ms, se a guarda naCIOnal e em
vejo, po~tanto, a vantagem do artigo da proposta., e muito pregada em ~erVlço de pollcm. 
menos da emenda. O 811. SOUZA E 1\IEI.LO: - Na discussão actu1l1 não deve-

I'õde-se dizer Ilue o artigo (la. proposta ulIlplia o~ casos mos considerar a guarda nacional senão quando estiver em 
em Ilue ao governo é pcrmittido ter guardas n<lcioniles em serviço de c0I'I)os destacados, porfluO tmtalllos da repartição 
corpos destacados, e que isto em uma ou outra oc(~a8ião serú da guel ra; tudo Iruanto dissermos nesta occasião, sô póde 
conveniente; mas se derlllos plcna autol'i~açilo ao govCl'no ter l'efcrencia aos corpos destacados; tudo IIu1lnto não for da 
para destacai' a guarda nacional em circumstancÍlls extraor- guarda nacional em corpos destacados, é alheio a'l negocio 
dinarias, não se vodendo d"finir hem ° lJue são circumstau- de que ora tratantos, pertence ao ministerio dil justica, e 
da, extraordillarras, llóde-se dar o facto tlue ainda ha pouco disto fallaremos quando discutirmos Ó oreamento desta repar-
otl\'imos fI.:hltm" i~to Ó. que em cÍ!'cUIll~tallcias (Iue não ti~(lo. • 
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Dada como verdadeira a ÍllteJligencia que acabo de expen
der sobre o art. Õo e a sua emenda, votarei IlOr elle e contra 

l?oi lida, apoiada o submettida á discussão a seguinte 
E~IENDA : 

a.emenda. Votaria com mais prazer contra tudo, porque ca-
hllHlo tudo, o governo ficará com muito mait> latitUde para "Art. u· substitutivo do da prollosta. 
occorrer ás necessidades publicas: oecorrerá a ellas, porém, « A força destinadn no § 2° do arl. 1" pam circum$tancias 
sempre sob sua responsabilidade, e dando conta ao poder Ic- extr,LOrdina1"Ías poderá ser preenchida, na (.111.1 de engajados 

, gislativo. ou d~ recr~tados, Jlor corpos destacados da guarda nacional. 

O ..... Dla~ d In Ih~ ( • . tI' d ) " Supprlma-se a emenda da calUam dos Srs. dCllUtados • 
.,. • '" e "arva ,. muns ro I a laze71 a :- '20 d b'l d 18 'i . 1 C ' I 

Sr. presidente, vou olTerecer á consideraç.io do senado uma. N.e a n e. 6 .-:- Dws I,e ,aI !la 'to . ..-" . 
em~nda no sentido em que me pl"Onunciei. (Lê.) I Ifl~~em mUls pedmdo a Ilal,l:r~, e n:LO se}o:lend? votar 

Creio quc deste modo /lca comprehendido o pensamento da ~or fa, ta d? ljuorum, ficou euc~rrada a ~IS~~SIi~I?, rellrando: 
camara dos senhores deputndos que autorisa o governo a ~e o ~r. mm~8tro c?m as !neMlllas fornl<lI((lade~ ~om qu.e fOI 
destacar até 10 000 pracas da guarda nacional. l\las diz a rec~IJld?, o Sr. presldellt~ deu ~nra a ordem tio lha segu~lJI.e: 
emenda: " par.~ complei~r a forca'" eu entendo (Iue ó a Contmuaçllo lia 2" dlSCUSSlIo da IlrOp?stn da Ih:açao de 
forca em circumstallcias extruordiim~ias for!J~s I!e t~rra, COIl1 as emenda8 resllectlvas j e levantou ~ 

" . ' seSSilO a 1 31i bora da tarde, 
O SR, I'AR.\NUOS: - E accrescenta - em circumslaneias 

extraortlinarins sómenle, -
O SR. MINlsrno DA ~'AZENDA: - Lit vou, Supp'rimo a palavra 

- sómente, - por'lue me parece ponderosa a razão dada 
para se supprimlr esta palavra. O (Iue desejo é que o artigo 
que ora se di~cute fique de modo que mIo altere as disposi
ções vi,S'entes da lei da guarda nacional. 

Eu disse que estava estabelecido na lei (Iue o go'Vel'llo po
dia {lreencher a forca da 1" Iinba com a guardu nacionaL 
AIIUI está o lU·1. 87, "(]ue diz assim: (Lendo.) 

« A guarda nacional deve fornccer destàcamentos dentro ou 
fÓtª dos re~pectivos municipios, nos ~eg-uintes casos: 

«.§ 1°, Qua!Hlo faltar a .trolla de linha e de policia para o 
serviço ordlnarlo da guarmcão, para escoltar de um logar 
para outro as remessas de lfinheiro, ou de quaesquer elfeitos 
llertellc~lltes á na~ào, ou á provincia, ou para conduzir 08 
pronunciados, condemnados e (Iuaesljuer outros presos. 

(, § 2°. I'ara soccorrer algum lIIuuicil'io da mesma ou do 
di"er8a provincia, no cuso de ser perturbado, ou ameacado 
de sediçãO, ,insurreÍl.;ào, rebelliilo, ou IIua11luer outra conlmo
cão, ou de IIIcursão de ladrões ou malfeitol'llS, )} 
" Estâ, Ilortanlo, estahelecida a regra a que cu me referi, 
isto é, Ilue o governo póde cbamar a guarda nacional para 
preencher a forr,a de Iinba em Iluallluor destas bypotheses 

O art. 91 diz: (Lendo.) 
(, Quando a guarda nacional for omllregada, na fórma do 

art. 87, em 'Virtude de orllem, ou autori8aC,lo du governo, ou 
dos prcsidentes, abonar-se ·ba aos omciaes e pl'aeas, Ilesde o 
primciro dia da rcunião, ou desde IIquelle em qüo cada um 
sahir de sua casa, feita a conta do;; Ilue forem nccessarios 
para a marcha, os mesmos soldos, etapas e mais vencimen
tos que competirem á tropa de linba. A despeza será feita 
pelos corpos gor.les ou Ilrovinciaes, conforme a natureza do 
servico a que se destinar a forca. J' 

PrônunclO-me, portanto, peia nece3sidade de se sustentar 
o que eslá disllosto na lei da guarda nacional. 

Ora, a emenda oil'ereeida pela camara dos SI'S, deputados 
parece-me que pelo menos dá logar a duvidas; pólle ôuppôr
se, da maneira porque elht está redi<>idn, flue o governo só 
em circumstancias extraordinarias po~erá de8tacar a guard.t 
nacional para completar a forca. Portanto esta duvida é que 
eu procuro remover na minha" eOlenda, 

Não sei se rlla parecerá clara aos nobres senadores; mas, 
olIerecendo-a agora, eu dou occasião para ~ue seja discuti.ln 
não só neste momento, mas ainda na Ha dlscu são. Já tire 
occasião de conversar com o meu nobre collega o Sr. minis
tro da guerra, e eHe concorda com estas idéas. Desrlé 
que o governo fOI' autorisado para chamar li guarda nacional 
a serviço de COrj1OS destllcados, afim de rreencher a forca de 
21,000 11raças em cil'CUmstüllcills exlraOl'dinllrias, remo\'idos 
ficfio IOl os os 011"tncuI05, porque .1 respeito das circulllstan
rias ordinal'ias nnda se devo inllovar nesta lei, mllS sim con
siderar como subsistentes todas as disposicões da lei actnal 
da guarda nacional. " 

Neste sentido eu me pronunciei a Pl'imeira vez (Iue rallci. 
Não sei se abusos têm sido cUlllmeLli.105 nos destaeamelllos 
ou 110 emprego d'l forca da guanhlllacionaL Se cllcs têln eillo 
comlnellidos, cumpre" corrigi-los; lIIas 'Iuando eu fallei não 
procurei sustentar fl1l11llto se tem feito, se alguma cousa de 
lrI'egular lia no (IUIl se tcm feito. 

Ell 21 DE ADlUJ, DE 1864. 

I'IlE8IDENCIA DO SR. vlseoNIlE DE AUET':, 

SmUlAllIo. -Expediente - Ordem do dia.- Fixacão da forca 
de terra. Ois.cursos dos 8rs, miniritro du gUCl:ra, Oias de 
Carvalho (ministro da fazenda), Candido Borges, Souza e 
1\lello e }'aranhos. 
A'9 11 horas da mnnM, feita a cbamada, e achando-se 

{lreseutes os Srs. Viscohde de Abaeté, l\llIrra, Teixeira de 
auza, Atendes dos Santos, D. 1\lalloel, viscondo de Sapu

caby, Jobim, Pimenta Ilueno, llitrllo de Muriliba, j'aranbos, 
Cunba YlIsconcello:;, Paula Almeida, Pomllêo, Almeida AI
bU(luor1Iue, visconde de Jtaborahy, bal'ilo de Antonina, Vi
'~ira dil 8i1v.t, Diniz~ Ar<lujo Ribeiro, marquez de Cllxias, 
60uza Hamos, Oantas, Oias de Carvalho, llerreira j)enna, 
Souza e l\lcllo, miu'(luez !In 01 inda, barão Ile Pirapama, 
l<'orraz, Sillimbú, e Cílndido llOl'ges, o Sr. presidente abriu a 
sessão 

COlllpareclíl'ilo de~ois os Snl. visconde de SuasslIna, Ottoni, 
viscolltle da 1Ioa-' ista, Souza l~mnco, Candido Baptista, 
«'il'mino e Silveira d.t .Molta. 

(lllItlínlo com causa participada os Srs. barão de Maroim, 
barão de Quarahim, barãO de Cotagipe barão de 8. Lou
renço, raula Pessoa, Euzebio, Souza l,.Iueiroz, Oias Vieira. 
l/ernandes 'forres, marlplCZ de Itanhacm. visconde de JCllui
tinhonha, visconde de i\111ranf;uape e Zacharias; e sem parli
dpaç.Io 08 81'S. Carneiro dO Campos, Fonseca, Nabuco, 
mal'quez tle Abrantcs e visconde de Ul'lIguay. 

lIoi lida e a[lprovada a aela da sessl10 antl!cedente. 
I) Sn, to SECREUIIIO deu conta do seguinte: 

EXI'EDIENTE, 

Um oOlcio de lã 110 corrente, do ministel'io do imperio , 
contendo as informacoes H te o presente obtidas das autorida
des da provincia do Ilio·Grande do Sul, ácerca das questões 
de religião havidas entre os cololus de S. Leopoldo.-A' se
f Melaria para .CI' 11Ie~ellte il (Iuem fez a re1luisicãO, 

Outro de '!lO, do meblllO lIlinisterio, acolllpanbadô do om
cio n. 1i3 de li do conenle, do vice-presidente da província 
,Ie I'eruambuco, com as cópiaô aulhenticas das aetas da or· 
gallisação dos collegios elciloraes de 8e1'Íllhaem e Santo An
tiíO, lIiI ultima e1eic,io de senador feita lHuluella provincia,
A' commissão de COIistituieão. 

Foi lido pelo Sr. 2" secretllrioo projecto que ficára sobre a 
mc~a, dos 81'S. Ferreira ['cnna 6 vi,conde de llrllguay, pl'es
crevendo 11 ouservallcia das di!lposições do art. IOH da lei n. 
3S.' ,ue 19 de agosto de 1!HG.-SCmJo a)loiado, foi a im
prulllr. 

Foi. t.ambem lido o st'guintc parecer da cOlllmissão de 
conslltUlc;lo: 

"O Sr. sena.lo!' visconde de Je1luitillllonha re[lresenla ao 
senado, )101' carta dirigida ao Sr. presidente rOl ':H de Ulal'CO, 

lJue tendo em :1 I do agosto do anno passado Iledido Iicen~a 
llara tratar de sua ~aude na Europa, ollde lhe era indispen-
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savel permaneccl' dUl'allte as sessões do COl'l'ellte anno, Illall 
dando-5e-lho jlagar o subsidio até 3 de setemhro, em que 
deve findnr a segunda sessfio, (oi-lhe concedida li licenea, 
mUil com o subsidio ~omente correspondente ao~ flualro meies 
da Ilrimeira . .E allegantlo tlue não é possivel inlerromper o cu
rativo começado em julho do allno passado sem 'lI'riscar-se a 
(lerde!' todo o belleficio (Iue tem até agora ohtido delle, ao 
mesmo tempo que lhe faltão os meios para demorar· se na 
Europa, não podendo, porém, partir pam o Bmsil sem muito 
Jll'ejudicial sacl'ificio, pede ao senado flue Ilfli' estes ponde
rosos motivos altenda ao sou primeiro req lIerím.e; I to, e !leci
da ácerca do subsidio quc reclama, 

• A commissào de constituiçãO, a quem o Ecnatlo mandou 
remetter a carta d~ Sr. visconde !lo JetluitinhDllha, julgando 
procedentes os mollvos allegados,e atteIHlenllu a que o senado 
em circulllslancias semelhante;; deliberou favomnllmclIte, 
tratalltlo-se de igual 11I'elençJo do Sr, senador Paula AIlJu
(juel'flue na sess<1o de a de junho de 18:';2, (\ de parecer !jue o 
SI'. Visconde de Jequitinhonha eulre em folha dunlllto a Se';
Silo que deve começar em ;] de maio {) findar em ;] de selem-
1'1'0 do corronte anuo. 

{( Paco do senado, em 21 de alJril de 186j ,- risconde de 
SapucalÍy.-Souza fIamos. " 

ficou sobl'e a mesa para entrar na. ol'ueJll (11)8 trahalhos, 

ORDElI DO DL\. 

1"IXA~,ÃO IH }'OIl~L\ iJE TEIIlIA. 

Achando·se na sala immediata o SI', ministro da gucna, 
forao sorteados para a dellulaçào (Iue o dovia reeeu T o" 
81'S. Cunha Vasconcellos, l)aranllOs e Sinimbú, e sendo illtl'o 
duzido com as formalidades do estylo (OlHOU i1~scnto na mesa 

Enli'ou em discussl0 0111'1. 5° (additivo) das crnelHlaô da 
camara dos deputados á ]lrol;o~ta do pOllel' exocuLivo (Iue 
fixa a força do terra para o anuo liaullceil'o de 18(H-
1865. 

o Sr. ministro dll llíuerra:-No pouco que eu disse 
em outra occasiào parece que fiz conheceI' que 0;10 e8tou 
muito de aecordo com este artigo, e por isso ped!u ao senado 
quo, á imitaçào do (Iue 80 r~z na outra cUlIlara para eom 
igual aI'tigo da fixação das (ol'ças do mar, fosse tamuem 
esle deôtaeado da. pl'oposta. 

• ~r. Dias de f~al'vnlbo ( ministro da fazenda) : -
Sr. prosidente, o nobro ministl'O tia guena acaha de chamar 
a atlellcàn do 8en1ulo pam o altigo que se discute. pedindo 
(jue ellé seja sell1ll'1ldo desta pl'oposiCllo para considerar-se 
a sua materia em outro projeclo di8tincto. 1)<1roce-lOe que a 
cobcreuchL pedo Iple, tratando-se rle um mcano a~SUlllpto 
da guerra e da marinha, não devemos dii'cutir lia lixaç<1o tias 
forcas de tena a1luillo flue se julgou conVCllitlnte separar ela 
fix,icão di.ls (orcas de mal'. 1\u, i!lll'tanto, i1l'ompanhando ao 
lIleú iIIustre col!ega na munifestaçiio que elle aeaha de fazcr 
a reSIJeito da convellicllcia de mio diseylinllos jii esLe artigo, 
ma" de o reservarmos para fiuando (O!, coo,;idcrada a IH'OJlO
aiclio que v'eiu da camara dos Srs. deputados cm l'elacão á 
mârinba, orrereco o ~cguinle requerimcnto (Ieu(lo): • 

/( Que o art. 'ü" (Illldilivo) sl'ja sellill'ado dcsta lei IHH'" 5C 
discutir conjunctamcllle com o que trata do mesmo as~ullljllo, 
em relação â marinha, e que veiu da cmnam do,.; Sl's. depu
tados, em rosolucfio separada, J) 

(J oradol' 1Jwli'}a á mesa o 1'eqltcrimcnto.) 
'Niio é a primeira vez quc o senado tmll procedido de~la 

maneira. llor occasLio da di~eussi\tJ dos on:amcutos tem-se 
sCllamflo divcr~os artigos [Jara serrm di51:ulidos elH rC50111-
cues distillctas, e tlles I'eso ueões têm sitio convertidas em 
âctos legislativos: ó, pois, s(;guindo esle ]ll'ccellellte que cu 
olIereço o rClluerimenlo. 

O SIl. PIl~:Rllm?l'fB:-Esle rcqllCI'Íllwnto, S'1 rOl' appl'ovatlo, 
hiL de considcl'al"~c como ementla "llppre"Si'iil do arligo da 
camara dos Sl's. depulados, c o artigo Jlcal'à re,ervado pam 
sei' discutido delloi" )leio senado. Se o artigo for alillal appro
vario, olfcl'ece·sc ollf.m que~tüo. e vem a .el', se dcve sCI'lol'o 
remcltido á ::>ancc,10 imperial, como tlccl'cto da a~sel\lhléa 
~Cfíll ou se se devê considcfêll' como um projccto do senado, e 

Vi'!l'il' á camal'a dos Sl's. deputados, como é minha opinião, 
(lla um alJal'tc). 

H(\pito Ilue o relpH'rimcnto, se (OI' approvarlo, lerá de ir 
como emcnda ~uppressiva para a calHam dos Sl's. deputados 
lHaS, a respeito 110 ~elHl(lo, considera-se como um .uliamenlo ; 
é o que se tem pl'flliearlo segulido os precedentes havidos 
em rcbção li loi do ol'~amellto, 

O RlI, FEllfiAZ:-Eu dcsejava que V . Ex. mall[!llsse ler os 
Ill'(',cetlellles. Selllpre me oppuz a esta lJl'alictt que julgo iu
cOllsti tllciolllll, lIla:; não é como emenda sUlllll'essi Vil que 
ISSO vai á camal':t dos Srs, deputados. 

O Sn. 1l,11\10 iJE I)IHAI'DI.\ : - Apoiado . 

O SIl. FB1\IIAZ : - Para nós é que é emenda supPl'essiva. 
O HIl. pnE~nm:'lTF. : - Esta questão não é pan agora é 

nfio deve por eausa della demorar se a discus~iio dos outros 
llrtigos. Em oull'a occasÍilo farei ler os precedentes, e alé 
umil illf'OI'Ill'\[iiio exlensa lJue ti\'e a hom'a de dai' ao senado 
em !86~, a [pral aenho de mandai' hu:::car, a:,sim como lam
hem UIIl parecei' flue a mesa apresentou este aflllO, em que 
se referinl0 e5SCS precedentcs. 

O Sn. FEnnAZ : Sim, senhol'; é isto o que eu dese-
java. 

Sahindo tio sahl0 o SI', mini~lro para votar· se, foi allpro
vario o rC1luel'imellto do SI', Dias de Carvalho. 

Sc;;uiu-se a tli~cu;;são do art. 6°. 
o ~1·.l)ios fie ClU'vulho (m'inistro (la fazenda) :-SI'. 

presidente, cn~io flue a razão mostra flue este artigo dove es
tHI' subordinatlo á )\lesma dis]losiçiiO que o sonado acaba de 
appl'cval'. Se o scnado julgou con;'enicllte sCllill'ar o art. Õo 
parece-me f] U() tamhem o Hrt. (io, IluC está até redi;.;ido COI~ 
ruf,~l'encia ao ,Ir:. rjo 11,"0 pótle deixar de scguÍ!' a me$m.~ 
sOl'Ln. Nilo sei ~e V, Ex. entende que, approvado o adiamen
to do art. li", niiu se deye tlbcutÍl' o art. 6° IluO diz tambem, 
e uão pátio havcr lamúem quando se 11JO trata tia didllosi
ção antecedente, 

O SIl, l'I1F.5HlE:\Tt;: - Acho necessaria outra emenda. 
O Su, DIAS IH: C.I.I1VAl.llO: - Entil0 vou manda-Ia á mesa.. 
Foi li.lo, apoiado e posto em discuss,10 .0 seguinte: 

nTlQUEIIBIENTO. 
" ROfluei 1'0 filIO seja tambem adiado o IIrt. 6.°-21 de 

ahril de ISIH,-J)ias de Cart'alllO. ,) 

O Sr., CANDIIlO B()J\m;~:-Peço a palil.vra. 
O SI\. I'fm>'IlJp.?lTI,::-[·ermitta V. Ex. que o Sr. '2" secre

tario leia },S inforlllaçücs pedida~ pelo SI'. Ferraz. Além 
dc~(as Ira outras tlllC se c,tão jll'ocuran!lo. 

O Su, '2. o SEcr,WrAI1IO procede á leitura das infol'lnacões a 
'Iue acaha de referir-se o SI'. pl'esidcnte. • 

O Sn. PlmiHlJIlCiTE:-Creio que o nobre senador ouviu as 
illrul'ma~iies. 

O SII, 111mn.IZ:-Sim, senhor, 
O SIl, PIlEsml-:;\'m:-Eu Ih'as rcmetto para ler. 
O SIl. I.'ilnn Iz:--Estou na minha opinião, entendo que não 

é uma. emenda. ~uPJlrc~sil'a, na (orma dos arestos. 
O SIl, PIIESIIIE:\'f,,:-Eí'tá-sc procuranrlo na secretaria a 

olltm inrol'mari1o que dei ao 5cna,lo em 1862 o que mostra 
tomo tem ido redigidas l);Ira a camara dos' 81'S, deputados 
c~las emendas t1epoisllue 8il01ljlpl'Ovarlas.l?orão sempre como 
enlllll.las ;;ullpressivas, excrllto em um anuo. Uouve ullla 
unica exccJl~ilo, Illas CIll to,lo,; os outros annos furão remet
lÍ,!;tS COlHO emendas 5UPPl'c:;llivas, e por couôelluencia ha de 
agol'a seguir-se esle precedente. 

Tem a palavra o SI'. Callílido Borges. 
() !'4s', (~mltlido JlhWJliN.t l-Sr. presidente, eu ""[0 me 

proponho a. di~clllir ::. lIIi1teria fIo l'eIIUCl'imento; mlls mio 
)lf):'~o votnr aCCl'ri! dellc ,PIll Illilnifestal' a jlllJ'I'C~:!,10 ql10 me 
pl'oduziu o mllllel'illl'~lIlo do illu5tnulo Sr, nlllli~tro tia gllel'
r.t a I'cô[lcito do al'1. rio, porljue, tendo S. Ex, aceÍl.ado .'~tc 
artigo na cmmmt dos Sl'~, deputados, não o tcnrlo impugna-
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do, deixou aCl'oditar que, pelo menos, essa d!Sp~5icão devia 
pass<lr de conformidade com o p<lrecer da malOl'Ia da cama-
1'11. dos'Sl's, delJUt:Hlos. Sondo assim, senhores, e quando se 
di, que as mOlhdas mais importantes iniciêulas na camara Ilos 
S13. deputados vêm mO/TOI' no senado, 'luO o slHIado exerce 
UH veto llbsoluto sobre as materias !J ue passã.o na1luella ca
m,ra, eu mIo posso deixaI' de admirar-me d,o requcI'imcnto 

. feito por S. Ex, Entl'otallto não o impugnarei, 
Imlll'essionou-me tambem, SI', pI'esulente, o facto de hav~r 

entrado em discussão matcria scmelhante, porém em 1'0Ia<;'lo 
á guarlla nacional e o IlOlll'e ministro nii.o dizer nen uma 
palavra, I}odendo' fazO!' acreditar, o que não cI'eio, q,ue S. 
Ex. miO tem tão boa vontade para com a guanla naclOllltl, 
como para com o exercito, 

O SII. nIlNISTnO DA GUEnllA :-Não apoiado. Entendi, como 
cousequencia logica, 'Iue, desde '1ue se destacava o ar!. rio, 
lambem se devia destacar o art. tio, flue tem toda a deJlen
dencia com elle. 

O SR. CANDITlO BOIlGES:- Aceito a declaração do nobre 
ministro, Já disso que o meu fim não era impugnar o reque
r!mento; e, quanto á matel'i~ a qu~ elle s~ ~efel'~, em o~ca
ZHio 0Pllortuna S. Ex, sera OUVido, e direi entllo.a ,mlllha 
opini<lo. Desde já declaro q~e tlCi, de votar cont:a. Limito-me 
8os'as breves palavras: l:;. Ex Invoca o apoIo do senado 
para a matel'ia de que ,e trata, não serei eu quem lhe nega-
rei o meu voto. Voto pelo adiamento. I 

:Elltrou em discussão o art, 7°, e, julgada finda, passou-se 
á dõ art. 8°, 

• l!íir. Souza e Helio: - Diz o art. 8° (lenllo) : « Fica 
o g?verno autorisado a altemr o qUi\dro dog p~rpos de en~e
nhelros e de estado-maior de la classe, sUPJlrlmmdo os postos 
de 2°8 tenentes o alferes, salvos os dil'eitos adquiri,dol p~los 
actunes. ), Este artigo, SI', presidcnlc', como esta aquI Im
presso, tem um duplo senliilo, um largo e outI·o muito re
stricto: eu desejaria 8aber como o governo o entende para 
assim dirigir tambem o meu voto. . 

DigD que o artigo tem dous sentidos, e isto pare?e eVidente. 
O senlÍ«lo restricto é este: - o governo tem autorJsação p~]'a 
supprimir os postos de 20' tenentes e alferes, e de"ta. maneira 
fical'áõ a Iterados os quadros dos corpos de engenllell'oil e tio 
estado-maiOI' de t á classe. E' isto o 'Iue se pI'etcn(le? O sen
tido lato é este: - o governo poderá refol'm:u", como lho pa
focer, os quadros dos corpos de estado-m~ior lle 1" classe e 
de engenhOlros; mas, se usar desta automaçao. ha de for
çosamente sU[lprimÍl' os postos de 2°' tenentes e alfOl'es desses 
corpos. 

O SR, MARQUEZ DE CAXIAS :-Apoiado. 
O Sll. SOUZA MEU,O :-Eis-aqui os dous sentido~, .e eu de

scjavll saber qual dellcs ó admittido pelo Sr. mllllstro da 
guerra. 

O SII. 1II1NISTIlO DA GUEIIIl,l :-1.:' a suppressão dos postos 
de aUm'es e 20s tenellt~s, nisto é que consiste a alteração dos 
quadros. 

O Sn. SOUZA E l\h:r.r.o :-·Então melhor seria que a re
daccão fosse diffel'ente: " O governo fica autorisado a sUJl
prinlir os postos de 2°$ tenentes de engenh.eiros e alferes f!O 
estado ·maior de la classe }), porque o mais é conscquenclu 
forçada, (Apoiados.) 

Eu, Sr. presidente, votUl'ia com mais prazer pela intelli
genci,l lata dada ao artigo. . 

O SIl. nlAllQUEZ DE CUIAS :-Apoiado, Ó Índispensavel. 
O SII. SOUZA E 1UEI,I.O:-... do (Iue pela intelligellcia I'e

sll'icta que lhe quer dar o SI'. mimstro da guerra. Prillle.ir~
mente, 81', pI'esidente, entendo 'Iue não é bastante supprmlll' 
os postos de alferes do estado maior de 1a classe; eu e?tcn
dena a sUPlll'essão aos tellentes deste corpo, e recrntíll'la o 
estado maior de 1" classe na generalidade dos tenelltes e los 
tenentes do exercito que tiverém os conhecimentos theoricos, 
que devem Jlossuir os otriciaes desse (l~ta~lo lII~ior, a'luclll:s 
que fossem cOllsidemdos como os mais IIltelhgelltcs, mais 
zelosos (l que mais amor tivessem :lO serviço. ASSlIll, 11",antu 
ao {'stado l11"iol' lia I" c1a~sc penso que 81' póde ampliar () 

11l'tigo, que não devíamos parar nos alferes, mas irmos até 
aos tenentes. 

O SIt, MI~ISTIlO DA QUEIIIlA :-Aceito qualquer emenda neste 
sentido, 
-Õ"Slt7"" SOUZA E ArRLI.o :-Estimo que o nobre ministro da 

guerra aceite esta idéa, 
:\Ias não (losso concordar, Sr. presHlente, com a suppl'essão 

dos 2°5 tenentes do corpo de engenheü'lls; o olficial do oorpo 
do en"'enheiros carece, não só de theoria e tbeol'Ía muito 
dCSellV~)lvillll e sempre pr~sellte, m,as ain}la da pratica 
especial de engenharm. O Joven officml sahldo das escolas, 
tendo de theoria tanto quanto Ó Jlossível obter durante 
os ~ ou ri annos do CU1'50, levMlo IJara o serviço dos cor
pos, brioso e desêjando fazel' nos batalhões e regimontos 
a mesma bonita figura que tem ~eito nas, escolas, ba de 
applicar todo seu tempo ao serviço especml dos corpos, 
e 11S theoriíls aprendidas se irão esvaecendo, vai pel'
dendo o official o babito de recoll!:tecCl' em alguem seu pro
fessor seu mcstm, e seguir seus conselhos; de sorte '1ue 
pnssn~do cinco ou seis .annos em sCI'yiço dos corpos, q.uando 
vier para o de engenhOlros, as theol'\as e.starã? quasl apa
gadlls, já estaFIÍ Cm idade um pouco !Uals adJUntada, terá 
pel·tlido o halllto de consultar, ~e eXaminai', de pergunt~tr, o 
se envergonhará de fazer, d~P01S tle 1° tenent,e, . de[lOl~ . d.o 
estar UIIS poucos ·de lIunos fora da egcola, se l)eJ~II'a de dmgll' 
pCI'guntas indis(lens~veis, e de, aprender aqu}l\o que na~ 
cscolas não se etlSllla, mas somente na pratica, e '1ue 80 
debaixo da (lireceão de olliciaes babeis so póde aprender; e 
o 'Iue se. segue dâllUi? E' que ter.emos officme!i do corpo ,Ie 
engenhell'08 sem as bases prcclsas Ilara se tomarem bons 
olllciaes. 

l)or estes motivos eu entendia que se alargasse a suppres
são IlO estado-maior aos post~s d? tenentes, mas quo não 
rlevel'iamos quel'er que se extingUisse o posto de 2° tenente 
do corpo de engellheiros. Não lia a mesma razIlo l>ara a ex
tincelio dos }lostOS de alfm'es e de 2°0 tenentes em um 
e ou·tro corpo. Os oDiciaes do estado-maior têll; por fim au
xiliar aos generaes 1I0S cOIll~Jlalldos das forças; tem, ~ortanto, 
necessirlade de conhecer mIUdamente todo o mecanismo dos 
corpos; mas os oUici(les de ellgen~eiros Ilã~ têm a mesmll 
missão tóm ob"as a fazer, tem serviços eSllecmes da arma, e 
entITo 'elll vez de adquirirem uma pratieaque não lhes serve, 
devel~ desde seus prlllcipios appl!cal'-se .áq ui\lo em que te,!, 
de empregar· se 110 futuro, Assun, animado pelo assenti
mento do nobre millislt·o da guerra, na emenda que tenhp de 
offerecer estendendo a suppressão aos postos de tenente do 
estado-maior, conservarei o posto de 2° tenente de engg
nheiros. 

Eu disse Sr, pl'esi.dente. que vot~l'ia com mais praz~r pel.o 
slllltido lato. que pode ter o artigo, ~o. que pela wtelh
gencia I'estl'lcta que lhe deu o nobre mllllstro, Entendo que. 
ós nossos quadros do e~tado l!laior e ~Ie engenheiros .s110 
muito numerosos e superiores as nece~s\(lades ,lo serViço. 
Que o quadro do estado maior é superior ás nossas necessi· 
dades parece-me. evidente, porque os officiaes ~Iesse co~po 
ou não têm commlssão alguma, ou estilo em serviço,S alheIOS 
á sua al'ma ; uma grande parte serve corno engenheiros, 

S.~ compararlllos o quadro do estado maior de ta c~asse 
nO J1rasil com o quadro desse meslllo corpo em outros palzes, 
fical'elllos maravilhados da desproporção extraordinaria que 
existe. 

O SII. VISCONDE DA BOA-VISTA:-Quem o organisou? 
O SR. SOUZA E l\IEu,o:- Como estava elIe organislldo?,. 
O SIl. ,'ISGO~DE DJ DO.\-VISTA:- Quem o organisou? 
O SIl. SOUZA II l\IIlI.l.O:- Quem o orglluisou o reduziu á 

metade do lJue era ou a menos de metade, 
O Su. VI~éO:>DI, IH BOA-VISTA:-Quem o augmentou? 
O SII. SOUZA E l\f~:I.LO:- Ninguem ; mas tratamos do qU6 

deve ser c não do que é, 
O SII, VISCO.NDE D.\ flo.l- VISTA: - Qual era então o qua

dro do exercito e (Iual é hoje? 
O SIl, Horz.\ E ~h;u.o: ~ Ape7.:lr de tudo ii'so, V. I~l. 
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verá que, ainda dando-se 30,000 homens para o exercito do 
Brasir, temos um corpo de ~stado-maior superior para esse 
Ilumero, temos uma cabeça llnmellsa em I'elação ao corpo, 

O 8R: VISOO:SDE DA D~A-VISTA :-1\ culpa está em quem 
o organ,sou, a culpa esta em lIuem o augmentou. 

O SR. SOUZA E ~II,LLo: - Se ha culpa em te-lo augmen
tado, tambem culpa terá quem o conservar, conhecendo-lhe 
os defeitos. 

O SR. Vl~CONIll~ DA DOA-VISTA 1-Foi o que eu disse; re-
forma-se hoje o que se fez hontem... , 

O SR. SOUZA E :aIELLo:-Devemos emendar, desde que o 
defeito Cor pl'ovado. 

O SR. VISOONDB DA DOA-VISTA: - Isso é que eu cbamo 
progresso, é o que está nos aperfeiçoamentos .... 

O SR. SOUZA E ~IElI.o:-Vcjamosoque ha lia Austria, paiz 
cuja administraccão militar é summamente economica, hem 
como na Prussia.ÃIi apenas existem 3 coroneis de estado-maiO!', 
e nós temos 6 ; 'Cxistem ·i tenentes-coroneis. e nÓ5 temos 8 ; 
exi~tem 12 majores, e nós lemos o meslllO numer?; pal'a 25 
capItães temos 21; para 12 tenentes 2i; mio ba lit 2'" tenen
tes e alCeres, e nós temos 2i; de sorte que a Austria tem 56 
oJliciaes de esl.'\(lo-maior de 1a classe. e IIÓS contamos 98; te
mos uma força de 14,000 homens, elles de 600,000 homens I 

O Sr. VISOONDE DA DOA-VlsTA:-Ha muito sei disso 
O SR. SOUZA g MELI.O:-O que s~' vê na Au~tria a~olltece 

na Prussia: existem ali fi coroneis, 2 tenentes-coroneis 8 ma
jores, 6 capilil.es e 2 tenentes, ao todo 23 oflieiaes d~ esta
do-maior; e nós temos 98; O exel'cito da l'rusJia é talvez de 
500,000 homens, e o nosso de U,OOO I 

Na Russia ha 100 oJliciaes do estado:maior, mas corres
pondem a esse immenso exercito, 60 vezes maior do que o 
nosso. 

Esta simples comparaçao, Sr. presidente, sem entrar no 
exame minucioso do servico que nesses paizes ha para o 
estado· maior de t a classe, creio que mostra claramente que 
o nosso é muito superior a todas as necessidades que possa
mos ter, 

O que digo do estado-maillr de ta classe acontece com o 
oorpo de ~nge~~eil'os. Na Austria ba ap~nas 56 omcill.es de 
engenharia militar, e nós temos 170 officlUes; na Prussia ha 
270 oftlciaes de engenheiros. que, para os 170 que temos 
ainda a proporção nos é muito desvantajosa. ' 

.Nem se diga que o no~so c~rJlo de engenheiros não é ap
phcavel sómente ao berYIço mllltat, j que silO tambem enge
nheiros civis; porquanto é . sabido que o millisterio de agri
cultura ~eve, .p~lo seu regulãinelltó, organisar. um corpo de 
engenheiros CIVIS, e IluO, o tem ~e facto organ.1sado, em legis
laçãO: o regulament? fOI expedido; não tem slllo amda or~a
nisado o cOI'IIO elTeellvamente, mas as regras que devem diri
gir esse corpo já forão expedidas. 

Ora, em que poderá o nobre ministro empregar t70 offi
claesde engeuheiros em servico de engenharia militar'! Creio 
que não é possível. • 

Hoje não sei quantos ofliciaes de engenheiJ'os estão elTec
tivamente empregados em commissão Lctiva propl'ia da pro
fissãO, talvez que não haja 10. 

mesmo, pretendendo que o fl.l'tigo tenba essa intclligencia 
mais lata para (IU6 o nobre ministro da guerra possa relluz[
los ~s verdadeiras pro(lorções em relação ás nossas eh'cum
stancJas. 
N~o se receie que daM pos~a provir damno aos actuaes 

offielaes do e~rpo de engenh~lros e do estado-maior. S~ a 
altera~ão for feita com prudencla, se a .. vagas, para reduzi. 
rem-se os quadros a seu verdadeiro estado, fOl'flm consitle
radas, não p~la. part~ superior, mas nos primeiros postos, 
deste modo, nao ImmedlUtamente, mas com o tempo, teremos 
esses dous corpos scientificos reduzidos ás \,roporcões conve
nientes, sem olfensa dos interesses de ninguem e éom grande 
lucl'o para o estado, 

O artigo que se discute tem intima rehlçao com o art. 10 
e parece-me que para á suslentacão das illéas que tenh~ 
emittido estava autol'isado a dizer'algumas palavras sobre 
est~ outl'O, q~e ll;utol'isa o governo. a ol'ganisal' o estado 
maIOr de artilharIa, segundo as (mgellcias do servíco 
applit:ando a e5tíl organisaçào a economia resultante da alle~ 
ração dos eorpos de engenlieiros e estado maior de 1" classe 
e dando lhe. o neces~al'io l'eg~lamento. Com ~ intelligenci~ 
lata que deI ao al'lIgo em Ihscussão, pro,lorClona-se ao Sr 
ministro da guerra oOiciaes Ilara formar essa nova entidade 
IIII~ elle ':~Hunil estado ,maior de artilharia; mas me parece 
lIlalS apl'opl'lado tratar disto na oceasião opportuna. . 

, O SR. JlI1ESIOENT~: - Posto q~e sei.a. um pl1UCO anticip:d'a 
e~ta. questão, todaVia, como desejO satIsfazer ao nobre sena· 
dor que lia pouco pediu á mesa informacões a respeito de 
uma emenda de adiamento I\ue se olfereceu, e eu disse que 
além do parecer que mandei a S. Ex. havia outras informa
ções Iladas pelo presidente do senado em uma dasêessõ9s 
passadas" pe~o ao 8r. 2° secretario que tenha a bondade de 
ler essas IIICormacões. Acho que isto é antecipar a questM 
ponlue ella terá de tratar-se quando a lei tiver do Íl' para ~ 
camara dos 81'S. deputados. 

O SR, F~RRAZ: - Convenho em que se trate aCquestito 
nesse tempo, 

O S~, PIIESIDENTE: - E' para mostrar que desejo satisCar.er 
a V, Ex. 

O SR. FgRRAZ: - Muito obrigado. 
Foi lida, apoiada e entrou conjuntamento em di:;cuss.'tl) a 

seguinte emenda ao art, 8° addhivo. 
(( Em logar de 2'" tenentes e alferes-diga-se I aUeres e 

tenentes d3 estado-maior de 1" classe. S. R.- SOUf4 e 
Mello. )) 

o lIofr. Pnrallhol!J:-.Nãoé ainda conhecida a opinião do 
nobre ministro sobre a embnda quo olfereccu O nobre senador 
pela provincia do Rio de Janeiro ao art. 8. 0 Esta emenda 
contém uma modificação imllortante na materia do additivo; 
eu estou de accordo com ella, e iria mesmo até ao ponto de 
dar uma autorisação mais ampla no sentido em que'tambem 
opinou o nobre senador pela pl'Ovincia do Rio de Janeiro. 

Quando cbegarmos ao arlJgo concernente á creacão do 
estado maior de artilbal'Ía, isto é, quando se discutir'o art. 
tO, terei occasião de manifestar ao nobre ministro que não 
sou opposto á sua idéa; mas entendo que a nova creação 
deve ser acompanhada de outJ:as providencias, de modo que 

O 8R FERREIRA PENNA:-Nào ba 10 engenheiros empre- ella 1I0S tl'8"'a a utilidade que S. Ex. tem em vista, sem 
gados em serviço militar'! augmento ife debpeza, pelo menos sem augmento considera-

CJ S~. SOUZA E ~1F.LLo:-Talvez, pOl'que as obl'l!-s militares vel de despeza, 
ma.u, Importantes que temos são no RIO de Janell'o; as das Creio que, sem inconveniente, podem ser supprimidos os 
provincias são a\lenaS concertos de quarteis, etc,; obras Ilostos de tenentes e alCeres do estarlomaior de t a classe; 
grandes 0110 temos. :alas, quallluer que seja o numero é entendo mesmo que se póde reduzir não só o quadro do estado
muito infel'Íor ao de 170, que é o numero fixado pelo Iluad:o. maíor de ta classe, mas tambem os do estado-maior de 
Se hoje ba mais alguns olliciaes de engenbeiros empreO'ados 2a classe e de engenbeiros; que, portanto, o nobre ministro 
sabemos qual é a t'azão; mas em circumstancias ordi~aria~ da guerra deve aceitar uma autorisação mais· ampla, pela 
duvido quo possamos empregar 20 ofliciaes de engenheiros Ilual possa fazer todas estas reducções, e cremo então um 
em commissão activa de engenbarill. estado-maior de artilharia em harmonia com a dlminuiçilo que 

O S 
,_11.1' ' ,. houver no pessoal dos outros corpos e armas. 

s R, MINISTI10 (),\ GIJ~:lRA. 11 ,us uma raMO I,ara a sup- Os quadros dos corpos de engenheiros e do cstado maior 
pro são dos postos de '2 tenentes. I de 1'" classe são numerosos: nlío me occorre agom a expU. 

O SR, SOUZA E ~h;LLo:-Ora, se eu entendo que os quadros I car,ào que se possa dar sobre es~a extensão (Iue tomou o 
~ontêm numel'O ex~s8ivo de oJlfciacs, ~ou cohQl'ente comigo quâdl'o do estado-maior de ta classe; mas, (luallto ao do cu 



, 'I 'Iue a cl'í~arão do estado-maior dá attílbal'Ía se tm:ne méMíI rttlllhcilÚS, H'ju uma I'az;ill (I,UC eXi1líca o ~e~ . estado, actua, (is(~endillsíi, 
raziio que" Jlc1a.lcgisla~;i{j vill3cu1\J _c nO~ls~l~na,' c~ssou" " 

Até, iHIUI o~ 1l0dSOS cngclIlHll!'OS nad crao slluplesment~ J)JI' O Sn, M,\nQUEZ DE CAXI.\S :-Apoiado, 
~ellhciros miliwJ'(ls (alJoiados), Ol'tiO tamuem ongenhelros O SII, ~lIMS'fI\O nA G~EIlIlA :-Creio flue são sufficientc3 as 
t:ivis,.. cXlllica~ocs (Iue tenho 1ado. 

Q Sn, ~l.\nQUEZ DE CAXI:\S :-Não havia outr05, lllndn a discussão do at'l. 80 (adtlitivo) passou-se á do 90. 
O 811, )'A[;,\2\U08 :-.. , de Iuaheii'a qJe nos corpos de en- O S.'. ~uza e Mello: -Art. !Io (temia): « O~ actuaes 

genheiros se Ill'ocuravào militares habilitados ua afilia de e~- 2" tenentes, qu~ iH>,r dlSI)Osic6es regulamentares das escola" 
genharia e !'lIgclihciros civis para .todos os ,tmbalhos IlUbh- militares não Iludel'em concfuir lIellas os e~tudos IICCCSSUl'ios 
1:08. Hoje, púh1ní" 118 cil'curn!ltancws':~ão;dlver~<L';; o nobre Il1Im a sua a'I·mu, serão lransferidos,l)Ura n arllla de iurall
millislto ,Ia guerl'a, sal)c que: pelas. ~Illllms, ~efo!mas das es: . taria ou cavallaria. » Esta disl,OSicão 6 llIuiti:isimo conve
colas u!ilitares, o~ CIl"cnheu'os Jtllhtan~s,Ja lIao r,ecebelll ,I niellte e mesmo, Jjecessái'\lI, til eVl;ríd aqui tel' logar, se já 
mesma insll'ucção que ~Iltcs recehiãó, j;í. ,nãti 8e eXlgo ~elles não exi:;Lisse eru; legislação, permanente, N,io !'lei qual 6 a 
Ilue sIIjil0 engcllheims civis. Limitadós. pois, ás fUllcçoes de va!ltagem de passa~ para uma .lei illInua, di~posiçãO que ja 
cllglmlteiros lIlilitâtns propriarnenlp ,ditos, () (Iuadro desse!' eXiste na nos"a legislação e legl51ação pel'manente. 
olIici~lb!l dev~ ser nienor, .Hoje ,tem~s uni C~I'S!>, d,e ell~enl}~· O ar:L (2;; do regulamento n, 772 de :U ,de marco de 18:a 
ria cl~í1 pata o qual mUItos Cltladaos bl'asI hlll Ol; se nalHh· diz o Se~UI,Il.te,; (!endo) ~(Se,rliQ tl:ansJel'idos IllU·â ~s arJllas 
tão; ha: pois, rillcc;:iiitlade do rcdpzirmos o (Iuadro dos enge- de cavalI,ina e Illtantarlil os ofiCiam; de estltdO-1Il11.10r de 2' 
nhl!iros militares, iJ cuta retlti~çã.<!., é, 0IlPol·tUII<1" q~~lltl? se c!ilsse, que se ac~arem em ,circUl,lstanda:ô de pl'e~tar scr
trata de CI'C,lr um estad'Huuíor para a afilia de at,tllhul'Ia, ,ico ncllas; e bem aSSim IIassarà6 para aquellas arlllas o,; 

Ileconh~co os iucou vCllielltes que o noure senador flue mc alrel·cs e 2~' tenentes que, Jlerteucendo ás sciellciu5, Il<i() 
precedeu ajlúulou ua suppresslio do posto de 2° tellent,e do concluírelll os respcctivos estudos." , 
COr(1O do clIgcnheiros; JlIlIISO que um oficial d~ C1~g~uhCll'os: Este arligo que acaho de.lcr_~ posto que, Il<Ü;cça sei' regu-
11 ue é distrabido por muito tlllllpO o logo nOI,rU}ClllIO de sua lamentar, e por: C!HlSel(ÚCncla SIllII,IIlSliteute urlt acto do go. 
earreiro., apenas sabe das escolas,. para o ,SCI'VIÇO dc .outras Vel'llO, é 111\ realidade um :ido legídlaiivó, porque na lei dll 
nrmas, ésqt1ece a theol'ta e a pratica espeCial da sua 1I~I~or- lixac,io de forças do 18ta fói eXlu'essa ê claramente appl'ova
lantá afm,í de clI"cllharia, 1'01' e~ta medllla teremos O(lI~IUCS do. l)iz a lei 11. Glã de 23 (te al;0stu de 18tH (tenda): 
de arlill!al/ia nla~ deixarem08.de ter ollicia,es de engcnhC\I'Qs; « .'iCitO al'provadas as ,disposlcôqs(ló!l artigos ~, to, 1 t 
despÍl!11?3 un{ sanio para vestir .. outl'o. M,ê época I'~ccnle.' § ~ o 231Hlrte ultima, 2\ c 25 ,; que II o (Iue ilcahci de ler. 
du ántes da cl'ca~!10 da escola Illllltar projll'lamcnte Il!ta! d,\ Se isto e,stá determinado em lei perHllInellte, para Ilue vem 
escola de i1pplic;,Íçào, PQ~el'-sí)-)lÍi.\ dizer llu~ , nossos O,(1~CH':~S de novo rl'polir-se em uma lei "uuual? 
,le ell"enheiros mio recelml0 a. ul:'truccl10 Tluhtar Ilue e IIldb- No fim do mmo (Ia lei,ficará o governo inhihido de filzer o 
pensa';-el a '1úaIIJut.ir olilci~\I, pOl'llue sãl,liãO logo das esco!,as" Ilue IIg01'll se lhe concede? llicão allJlUlIlItlas as dÍ5l,osições da 
onde estutlay<1o ,com? paisanos, \,ar~ os ,I~abalhos eSI~eclaes lei de 18;; I e do regulamento das promoções? 
da engénharm, 15tO ~'. da engell lana cIVIl. ~lus bOJe q~c 1)01' laes motivos, SI'. ,pl'e:\idelllo, entendo que pelo menos 
ternos uma escola IIllhtar. onde Os:dulllnos saO a(IUartel,\- é ocioso esle ai'Ligo addlU vo, . , 
dos, onlle a par da inslrucçilo theorica adlJl1ir~nj a instruc· O Sn. AIARQUEZ DE CUIAS :-Sem duvida nenhuma. 
çào pratil:a (refiro·me á ~~c~Ia (Iue se ac~,l 8.t,{Ua~a 110 re: 
cinto da. fortaleza Ih\ l'rala 'erlllelha), htlJe J'\ MO SO d~ O SUo SOUZA E l\IKI.LO:-". e, portanto, hei de votal' COII-
e,;se inconveniente: ali Vilo os jovens oficiae5 habituar-se a tra elle, , , , 
discil,linll militar, praticar o serviço dfi;s diversas ll.rnlas do }·'inda a do 9°, pàsso'u-so IZ dlstú~Sào do art. 10 (adlli-
exercito; pOl'tIUe o omeial de engenheiros ~slurl~ o curso tivo). 
de IIlfantal'la e caVllllaria, bem como o de arhlhar~a, e C0!l' 
Ilsla instrucc' o theorica vai lambem reccbendo a Illstrúcçao 
pratica (lué lhe cm'responde : ,n.lo elllr;1o, ,pois, ~~ses of
liciaes llara o corpo de ellgcnhClros como,pals~II,o~, la sabl.lm 
o 1ue é disciplinu, já sahem o que é sel'v!ç!> Imltl1u'. , 

loje, portanto, l!I!lis do 9ue n~.mca. conviria llã? lIIulllarmos 
o corpo de engenhell'os, Ihstrahmdo pam ? serviço de outras 
lU'mas e {Ior muito tempo aquelles que mms tlll:de devem su
bir aos postos superiores desse corpo, qu~, aSBlm ,co~o o de 
iu'lilluwa, constitue tambem unu eSjleclalularlo sClCntlllca. da 
maior impOl'tancia, 

Se o nobre minislro concorda com estas irléas, que são as 
meamas melhor expendi Lla~ pelo nobre s~~lfiilor Ill~e me pre
cedeu neste debate, votarci pela emenda Ja ofTercclua ao art; 
S', ou mais tarde, (fuando tratarmos do .aI't. 10, [ll'o~urar()1 
em uma so emelH1tL cO/ll.prehender a doutrllla deste .artlgo e a 
do art. 8° de maneira quc, sendo o govemo autol'lsado para 
crear um ~stado maior de artilharia, o seja ao me~mo tcm-
110 para rcduzir os (Juadro, dos Corpos de eugúnhCll'Os e do 
estado·maior de la e 2" classe .... 

O SR. MAnQUEZ DE C,\Xl.\,;:~,\poiado. 

O SII, I)AIlANIIOS :'"""', .. não sUl'pl'imindo sómcnte alguns 
postos de alferes e lenentes, 

, O SI', Illiuistt·o da AlIf'I'ra l-Sr. ptesidente, quando 
o núbl't'. sena,lor pelo lIio de Janeiro tlecJ~ll'ou que ia :llll'e
sentilr uma emenda IH'slc ~entlllo, eu lhe disse que estava de 
accord() com 8. Ex. J~xl'liquci apenil~ o senlido em. qu~ a 
commi8sào dil camara tlllha eutl'udlllo e:\la autol'lsaçao, 
Conheço as \:tlltagens que l'csultaráõ de ter ~ governo (luto
l'ii'açiiu para redu~ir o~, Iluatlros do estaúo.-1II1l10r da 'I" e\a~se 
c Ilu eorpo r!e ('ng(,lIhelro~; ate acho Illih'peu>iavel 1""0 para 

O Sr. Souza e 1I1ello I - ComprehenrIo, SI', I>resi· 
dente, a neces .. idnde de serem entregues a olliciaes de arti
lharia os serv icos quo propl"Íamcnte pertencem a esta arllla. 
As oficinas enl que se fabri?arem artil.hari,a, a~mas, de ~ogo, 
os reparos e tudo quanto disser respmto a al'tllhal'la, a 6Ull 
gUat'dll c conscrvaéão ; o Colllniando da artil.haria das forta
lezas e pmcas do gúerra; os exames e inspecção d6 (lolvoras 
e salitre, e' outros serviços scnielh.urtes .devem ser clltregu~s, 
a homens profe!!sionMS, e os proresslOuaes nesta matena 
são seguramente os ol1leiae5 de llrtilhal·i'l. , ' 

N<1o convirá tirar dus corpos de8ta arma oficmes actlv03 
para serem empregados nos serviços ~o. (Iue acabei de (aliar, 
e então forcosamelltc dllvJ haver olhcmes Ilue, não I'el'tell
cendo aos qúadros dos bat~lhões e regiment05 de al'tilbar~i1 
montada, possão ser convelllenlemente emjlreg-ados no fabn
co conservacão e ft,;caJisacão dos artigos bellicos, Só Ilura 
h\to entendo ·eu que é necessal'ia a cl'Cliç<1O dC6tl1 entidade a 
qu~ o nobre ministro da g~erra ch~mou-corl'o (Ie estado
maIOr de artllhurla-, e que Imúel'l1unos talvez chama~ -
corpo de gua.rnição de artilharia - Jll)rque tem serviços 
lodos sedentarlOs. 

Não sliPI,onllo que a este corJIO de estado maior de ,artillt:l' 
ria se (Iuell'a incumbir os selvl~I~S (Iue em oull'08 palzes SilO 
encarregados á commissão supcl'lom da anua, onde se estu
,1;10 e se I'xaminão todos os I,,'ogressos, todos os melhora
ment05 da arma; fi cOlllllli~~ã.o a (/110m os governos consul, 
t.l0 sempre que têm de fazer lJualllUcr alteraç;lo na 1u'lÍ
lhal'ia. 

Esta commissão supi'riol' rle artilhária é rorlllatia da ge
IIcracs da arma, tle homcll~ que á grande inslrueçãll reUni'1I1 
IlIl1ili~t.ima pl'~ticaJ não pólio portanto ser COlllpll,ta de (~I. 
fiel(tps ~:q'('l'Ion'B e lal\'('1. sllball'jl'!lo~, como o,; (Iue !lHO 
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tle compor e~Sil l'nlilhHJe li que o lIobre llIini"tro rll,lIl1a os
lado maior de artilharia. 

Sendo, portanlo, 1)0 meu onlcnllel', Illlli~o limitad,ls as 
flllll'ÇóCS quo tem de exercer essa nova tntitlade, crrada 
pd~ art: 10! e podendo eHas ser exereill'1/8 Jlor olliciaes 
tle IIItclilgen.ela, SIl~l, llIas aos (Iuae,; já nCío fr,ltando rohm,tez 
llilr!l o ~l1rvlço acll vo tle campanha, nrro carfce !le S'Jr nelll 
milito IlIlnll'r()~a, nem contei' p:ltentes muito Íllevadas. Para 
os exames dos melhoramentos, para as eílli;;lIlta, 110 go· 
yenlO, olltm deve ser 11 grnle que o nohre niilligtro ll~r" de 
empregai'. Com!) o nobre lIIidistl'O aceita a illtelli!;ellcia ()lIe 
dei ao art. 13~, isto é, a extl1nç,IO da aulori"á~ão (JIIC neste 
art. sll-lhIHla, estou conveneHlo que srm 1~Il'efa7.rr ainda 
m:lis as Jileims de artilharia, o nohre lIIini~trq'poder;l achar 
nos ~orpos- de estado-maio\' e de engenheir~ os olTIciaes 
propl"lo~ para r.omporem C3se estado-maior tle nrtilh:tria a 
(llIe eu chamarra o-lUciaes- de guarnicão, - ' 

~tas este oxpcrliente que agora súg"J ao nobre ministro, 
parece estar em contradiçao com o que ell dh;se ha pouco, 
isto é, que eu !lesejava el'peeialitladll para csse servico, e 
ngol'a indtllUei pessons que não são profb8ionaos, IIUC' não 
são especiaes. 

O Sr.. ~LlIlQ1JF.Z DF. C",J},g : - Nesses corpos lia olTIeiaes 
que servIrão ne~sa <11'111a, 

() SII. SOUZA E ~1F.LI.o : - Maa, 11;10 só eomo acaba (te 
dizer o nobre marljllez de Caxias, ha no rstado-maior e no (!e 
Ile engenheiros ollh:iacs (l"e sahi~i}o dos COI"[Wg de· artilharia, 
mas nceresce uma razãO' qne é dolorosa !le dizcr-~, e é qtte 
em geral nossos olTIciaes de artilllaria, apezar da Ifworra e in
tolligencia, tem tanta pratica desse serviço, S~1l Lilo I'rofl':clÍo
naes nesta arma, como os olneiaes do estado maior e de en
genheiros. 

O Sn. MAIl{[UFlZ DF. CAXIAS: - Nem fodos. 
o SII. PAIU:-;UOS : -llojo ha muitos hahili(allos, 

O SR SOUZA E ~h;!.Lo': - temhro-me qne em t~m I, qnando 
lentei restaurar a artilharia entro nós, o que o nohre ministro 
ria guerra se encarregou (la instl'Uecão do lima bater-ia, um 
dos capitães mnis !listinctos do corpo de artilharia ignorava 
o modo!le curregar um obm!. 

O Sn, ~IARQUE7. Dl': CAXIAS: - !\las dnhi para Cá jit fizerãO' 
uma campanha em Ilue se !listingnir1lo. 

O SIl. J)ARANIIOS:- Tem rtecorrido 13 annos. 
o SR VISCONDE DA DOA vr:>TA:- Não é em campnnha que 

sc faz um bom official de artilharia, 
O SR. MARQU;<JZ DE CAXIAS:- Trata se ~a aiLi[haria pratica. 

O Sn. SOUZA E MELLO:- Sendo ~ of(j~iaes ue nrlilhal'i-a 
tão plofissionaes como os de engenheiros e de esLado maior e 
dcvenllo-so formar ofilciaes pr<l ticos de artilharia parece-me 
quo não haverá cOl:tradicÇ"Jo entro os principios que cstabe
t.eci e aljuillo a flue cbeguci, istO' é, (Jue o nohre lIlini~tro 
tla guerra poúeria. organi:mr esse corpo de guarnieão de of!i
ciaes- ou de estadO-maior !le lutilhana, selll refazer as f1lei
ras dessa arlUa e ao mesmo tempo não !lando pei-or pessoal 
do quo podia dar fazendo essa rarefaegã7' 

arma 11i) artílliana, .1,-·;1<1 t',;peclall'!.i'!\', (/I}lilil/dt),'J 1':11 'lii~ 
ria que o r,I;((lo llI,lIuf de <lr-líIharia (ive~;~e elll seuseh 
pe~~oa8 habilitadas (lue fossem encarregadas !lesses lrnlJ , 
balhos. 

O Sn. VISCONUg nA HIH-VISTA:-Mllito bem. 
~. SR. m:-;I~THO n,~ fiUIlIlBA: - Oizse rrue não teremo~ j{i 

o!ltWteS para 18S0 ; B verdade, n;lo I.emos offjciaes habiliÚl. 
dos; mas fazendo ell('tl parte do l'~t:lI!o-lllaiol' !le artilharia, 
o!Hle .tem de razel'-se to!l03 eSSI]S traha"~os, todas es~as expe
nencias, dentro eID pouco tempo, pOiS 'lHe tem os estIH!Os 
precisos, adquirirúõ a precisa pratica tambem. W justamente 
Isto que eu queria. Ikmais, a )"(]:,peito de exercieios e ma
nohras (lo al'lilhilrÍ1~ temo" instruc~ues IllIe n,lo estão rle aI}. 
cOl·do com a organlsaç;10 de nO~iil)S corpos desta arma' a 
cada momento se encolltl"<l.o difIicllldarles na pratica: era !lOl'· 
esse eôtatlo-malOr Ile al'tillJaria que eu prtJtendia IJue rosselll 
revistas essas in:llrueç:les que se orgallis<lsse to!lo esse ser
viço. (,lpiJiarlos.) Eslas enio as millhas vi~las. 

Ainlla ha ullla cOllsa para Ilue chamo a allClIciLO tio no!J1'O 
sella!lor: nós telll()~ 11Ilje eapililes de artilharb com muito 
mais de '20 allllOS de serviço. 

O SR. ~f,\nQUEZ Im C.\XI1S : - E H annos de capit<10. 
O SII. m:-;I,TIlO n.1 "ÚEIIRA: -IS annos de capitão creio 

r.."' ti!,ha,~lm lI"e ulrilllamente sahiu. mai?r para o .1 0 'de ar
tilh:Jfln. I eIDo" pouco~ corpos do artdllana, (Í por ISSO esse,; 
homens (]esallirnilo; temos vidtO I]lIe alguns, depois de to!los 
os seu~e3tud~s e de obterem o posto !le eal'ihio. tem deixado 
o. FerVlç,~, c Ido ~lllilrPg-,u'-se no .lIh'BOIlI'O e em outras repar
tlçües. Jenho,pols,tamhl'lIl em VI'l.il melhol"ar UIII pouco mais 
o futuro desse,; omeiae,. 

: Creio .. que explirJllI)i ao nohre scnador o meu pepsamentIJ 
a re~pelto da crcnç[io do estarlo ·maior de artilharia. 

(J li;r. Plu";'lIlmi<l.-·.I,i tive a honra dú manifestar ao se
!l"",do, qll.ando se tr!ttava do art.. 8°, Iltle não sou ilppflstO ri 
Idea eapltal rio artigo r)ll(l .ora dl3entlmos; estou disposto a 
dar meu voto a ullla autonsação para q uc o nobre minist ro 
possa crear o estarlo-lJ}aio\' de artllharia. lUas. por occasião· 
de discutir se este art. tO, na primeira !liscussão do pl'ojeclo 
e com referencia a este artigo, ouvi ao nobre ministro algu· 
mas reflexões com que mio coneor!lo inteiramente ás quaes .. 
portanto, peço Iieença para opp6r ontras. ' , 

S. Ex., querendo mos-Ll'Ur-nos a necessidnde deUrri estado
maior de artilharia, oujustifican!lo o art. 10 em' 1a di,;eussão 
fa.llou-Ilos no esta!lo elll que se acha vão as nossas fortalezas; 
e cu notei, não só '1ue o estado de nossas fortalezas tinhre 
causado espanto ao nobro ministro (ta guerra, assim eomo ;(; 
outras pessoas que não têm a mesma razão para conhecer 
dos ncgocios militflrcs como S. Ex. , mas até que, no pare
cedo nobre lUini~tro, esse estado de cousas era Ilevido á dQ
c,tdencia da arma de artilharia ou á falta de officiaes peritos' 
neste servieo miliLar. 

A questii() occolTida com n legação ingleza chamou a at
tenção ~Io governo para o estado ele àefesa tios nossOs portos, 
e e~peclalmente pam as forti(lca~;ões do porto da capital do 
imperio. Então eu li nas gazetas desta capital, ouvi a muitas 
pessoas, que milita gente ignorava que as nossas fortalezas 
não se achayão em hoas condicoes de !lefesa, não faltando 

O Sr. mlnlliltl'O .Ia guerra: -: Sr. presidente, sinto quem tiras[\{) dahi argumentos em dcscre!lito !las adminiHtra
wmmamente não estar de accorl[o com o nobl'n Hena!lor que çõcs passa!las. 
<l"l.'aha de fall:lF a respeito !la cl'eaç:1o dê um esta!lo maior de A justiça é uma das prill~e:ras necessidades sociaes, 
artilharia. O nobre senndor por assi1.n' dizer, ameslJuinholl nITo cessarei de dize-lo, aSclim nas relacões tios magis· 
essa creação; sUl'pue [Iue o que se, ·tem em vista é unica- tmdos com os particulares, e nas rela~ões °!los particulares 
mcnte ter' nlgllns olTIciaes pam (}6l11l1lallilos de baterias, entre si, como O:lS rl'lações dos mini~tcrios para com os seu" 
:JrsclIaes, lahoratorios, etc., mas Filo são c:ítas a" minhas prerlece~sor('s, e d03 l'arl.id05 politicos pu'a com os sens au
'fi"la~ ;- versanos. li' de máo gosto, e altamenle prejlldi(~inl ao p:liz, 

'EI;'entendo, Sr. presidente,' (jtÚL~sse cst<ulo nnior de arti- (ille uma atlillinistraçilo 01\ um parti!lo ';ueira elevar-se UI,) 
Jhal'ia deve ter em ;:i ol!lci1.es rl!fê se occuJlcm de Irah'lll.os 1~()iiCl~ito publico, moslrallllo-,c injusto para com os seus an
qHe hnj'l est;lo é!'palhado:" por ('~émi,lo, Via comi ,i,,.,f[o de .rc(',sorc~ ou para c'Jln os seus aU'/DI·.:;a:·ios. (,\]niarlos.) 
lIlelhoraw[lJIlos do mat'Jri:d J(t(~('x('rcllo, l~~l.t cII,mni.'o;Lo Yenl[o esse m;p,lllto pdo estado de !loosas fUrlalezas, pro
.,"lú incumbida I!e serv~ço3 '1"teC n~o ~;11) ,Jlllle;;II~ illdhora- \'.l!r?i rh:u.l<u· á Iylíl;ni:;cell(;i;~ tu,lo quanto ~ive~~e (,uvido e 
lIIr-nlos do lIlater;.,]; e~ta cllc;lr{\:;.:an,1 .l') CX~\lllC do 1,,,lroras. Ii,ln ri üc'se ITSPI'I[r). .la t~.lli:o illglllIl<1 ~Jr;1llca !le ahlJIIIIS
tlor ewmp!o, ('3t:L el:carrl)~,}da da ,isit;, .1' VP.I'IIÜ":I';;IO d,l" l: IÇ,'O l'ub:ica e ;dt,llll~a cxperienciil 1:0 [la.lalllento, procul'Ji 
,'ocas de fo['o, do pxame ,l,I",ann:ls I;()l'tal("~, da,; JIlllllH:vuS I i"PCItI"lI;lI'-lllC °e c ')I I! e!lello as nos,as 'orlalez"s LIH'!";:U, quer 
JG~: ((lV'llO~ etc, ltC. llaIJ,t!!líJ~ 'l~,e ;:;~h. IJ!Pil l , ;)\.lllle (;:1 llt l ;I;'ld(lfl~a qlH.'r no lJ;\ll'lnH!I!ÍO. ~ül1lpr\Jt"c_, que ;ld".-(i~!a;.;'.'r.ln 
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,( ~1I,1 l'illbil, 'Iue freqlH'nll'llll'llle Challl<lS~OIll a al.lene;io ,lo 
governo e do:; ,!lgi~lad()lü" para essa nCl'essid:lIle [llil~liea: 
n,I0 achm nos dIscursos do 1l1J;;~O lmrlamelllo, lias lra,l!eõeg 
;jlU\ cOII!::uitei de Ile:>:,oas muito compelentes e de /lu'mIH'ia 
amai;; fcliz, provas de IIIIC o m;'1O estado de no,,~as fortaleza;; 
IllCI'eCI';;se parlicubl' altellçi10 de algum partido ou de algum 
membro das camal'a~, 

O'l(ue encontrei nas discll5ôões do IIOS50 parlamento e nas 
I.nHlíçües oraes dos conllllTljJoraneo,;, foi {lHe no parlamento 
selllpro se pediu ao govel'Uo que tivesso tllnto nas despez:ls 
militares, (!ue as redltzi~se o mais possivel, por(juo as grnn
des necessidades do paiz e~tavào rlc outro lado. (A1Wiudus.) 

Percorri os relatorios rio mini"terio da gllorra do!!!le tRH, 
isto é, os rehttorios de um período que corilprel](~nde diversas 
políticas, miuisterios Ile diversos pm'Lido5, r a(:hei no,; rela
lol'Íos do ministerio ,Ia gllc!'n!' iOrO!'lllaCÜcs tristes sobrc o 
ü~~allo do nossas fortaleza'" (apoiad!lsj, oi'!:alllenlos que des
illllmfio 80J)I'O () custo da cOIJ~erYaçã(j e reparos flue c~tas 
fortalezas exigi<1O e exigem; tllas Mio vi em nenhuma época, 
HCI1\ o govel'llo, l1em m; cillluras, nelll a itlllH'c'nsil, tl)rnal' a 
Ill'ito e antcpôl' essas dC~(lezas a fluac~f[llCI' olllms. (,\puiwlos.) 

N:ío ó exacto que o estado da~ fortilicfleôc5 do Brasil fosse 
,fll todo iguorado e deve:;se causal' esp:ulto um 181;3. Esse 
estado de cousas tillh~l ;;illo ha lIlllito i1e~crip1o o eonheeido, 
Todos uós suhiam08 e silhemos tlue a maior Jlarl(l tio nosso 
m.ereito estacionado 1l0S eumpol:l da pl'ovi!leia ,Ie S. l'ü\11'O do 
!Uo-Grande do Sul Il.io tem quarteis. ('\JlOiw!'(}s), 

O 811, .. VISCO:XOR DE IrAIlOHAIIY : - AÍlHla não tOIl1. 
O 8u, PAI\ANnos: - Ainila não telll, como bem diz o nobre 

senador, Tentou-se, é rCI'to, por mais de uma YCZ I'On~íglllll' 
08 fundos necessarios pant a cOlls1l'Uecão de quarteis IjHO 
ahrigas8cIll nosso exercito ali c~tacjolUlllô tias inlclll(lOl'icH tio 
t!'lll(lo; 1Il0S pnrl] lle SC Hão J;)VOll il e!fnito l'sLJ medi lia ? 
Porque todos elltelltliiio que, COtnt(uilnto riccc~sarios, havia 
olltnld necessidades mais UI'gentes, mais imperiosas, 

A necl'.,;:.;idaile Ile ali!:umat\ ohra" de forlilh'nç,lo nit mrlõnra 
(I1'OVIIICiit de S, Pedro do l:'io-GraruJ2 ;10 Sul foi lambem ob
jcclo de sérios esludo~ por p:ll'le tio gOV<lrt!o, desdo 18\8 a 
a 181m principahncnte. lfo.uve planos para a construcç.lo de 
(Ol'tos sobro ,ltluella (mnrcu'u, c especwllllellte sohre a fron
teira do Chuy ; lIlas esteil melhoramentos, ou e"tas obras mi
litares, que lIillguelll contosta que se.iüo neces.<arias, po1'[llIe 
não têm sido feitas'? I'orque demillld,lo gl'anil\~s ~I)mmas, e 
o thesouro;lo Brasil n[o pÓUIl suti~razel' a tudo ao mosmo 
tempo. (Apoiados.) 

Ora, se é certo o que tenho pOIlIlel'lulo ao senado, so é 
C.Cl'to tIue o estado de 1I0Si!i1S fol'lalczas em conhecido, se 
por outro h.úo é lambem indubilavel qno nií.o houve no paiz 
quem sustentasse a ul'gencia de darmos prefcrencia a eSSas 
avultadas despezas, por (IUO 1'1Iz<10 lançar-se sómente em conta 
aos ministcl'íos destQs ultimos annos o que é elTeíto do 
tempo, aquillo que nenhum pal'tillo, nenhum milli:;terio, pro
curou remedial', pOl'que nií.o estava em suos mãos faze-lo, 
era de mister uma despeza superior às forcas do thesoul'O, 
era de mister sacl'ificar despezas muito mais úteis e urgentes? 

NilO se conclua desta& minhas oilservacões em defesa do 
um 1'a88al10 em que tive tambem pal'le e" (Iue vejo injusta
mente apreciado .. , 

O SR, FERnEII\A PENSA :-l\Iuito injustamente. 
O 811. })AIlANnOS :-. " mio se ucduza destas minlms ob

i:iervaçôcs quü eu cenSlIl'O aU'lOlutamente o que se tem feito 
I,ara. melhol'ar o estado tle algum:!s de nossas fortalezas; 
mas tambem não desejo que se me julgue favoravel ao des
envolvimcnto de t,tOS flespezas. Comprebendo que, sob 11. 
pressão de circumstancias criticas I o gúvel'llo julgasse ncces
sario reconstl'llir o melhorar algumas de nos~as forlifieil 
maritimas; talvez quo na posição de ~overno lamJlClll cu JU 
gaí'se (Iue i:iso era conveniente ou politico ; mas hojo mio 
poderei concordar com aftuelles que entemI<io I(uo nr,ss;ls for
talezas está 11[\(41 de n03sas mais urgentes neee8ililladcs, o 
ijue, além das desl'czas já feita~, e Ijllú creio avultadas. de
vemos ainda llt"'pnndor groc,~a:; "OUllllas com o lIIe::'IlIO seníço. 

O SlL VISOl~!'~: !lI, I r.\BOIl.\IIY : Apoiado, 
/) Si: l'AII\'>IIO~· - Li cm um do:; Jl<lr()cere~ da ('amara 

dos Sl'~. !h\imtat1os algulll;!;; Illéil:i V!1l1 ilS qu:re.; conCOldo 
perfeilamente; ;.;iio idóils de paz, 1lI"~ ,~u 11110 "illto vexanw 
algum êm eilllosar (~~{1l$ idl\'lS; (lo:;{O que tcnha UnI uniful'mo 
tllJlilar e ne:'te mOIllC!lto mc caiila n I:onra de fallar pcrnllle I) 

1I0bl'O ministro tia g~lerra, lJue é IIIIl !lo~ 1l0.~os genemes. Ne;;se 
Ililrecer se inilie;ln as e,;!radas de [1'1'1'0 como eXl:ellenle::; 
linhas ostratcgicas; cu talllheIll ontendo que lias estradas Ile 
fel'l'o, Ilas vias tIo communicaçiio intl'riol'es, eslao ns nOKSOS 
Illelhores meios de defesa, Tmtelllos d\\ssas eOIllIJlHllicarõe:õ, 
tratemos de cOllden~H1' 11055,1 plllllllal::1o, diminuindO as· d is
tancias -que 1I0S sepanío, e por csle caminho teremos feilo 
mais do que cOllstruindo ca:,amatas lJualljllBr qne seja o Sl'lI 
systema (apoilUll'S), reparando e rceonstruíllflo fortalezas 
velhas, 11110 Já 11<10 e;:tào a llar da scipncia moderna. 

Temos feito, peJ.o que nos di~~ll o nobre mini:;lro lI" 
guerra c pejo (!iH) tcuho ouvido Il. lIutras pe~~oa~, grallilc,; 
melhoramentos nas baterias quo llefpu't!c!II o porto !lo !tio do 
Janeil'o; mas, pergunto eu, isto ba8ta. (lat'il a 1l1J6Sa defesa 'l 

O SIl. ~IINISl'Il0 DA GU"1lI1.~:-N,10, certamente. 
O SII. P'\IlANllo~:-ne quo sm've cobrir eom uma cota 110 

ma 11m o [leito, deixando o re~lo tio corpo a degcoherlo '! 
lJois se tivermos uma gllcrm externa o inimigo só terá em 
vista alacar o por1o do Hío de Janeiro, a c.apititl do iOll'crio'? 
Para os seus rins 11<10 lhe servirá dirigir-se a qual(IUCI' outro 
ponto do lJra:!il? J.o~o, Ile que sene llJrnal'Ill0S milito ellie: .... : 
a tlefcnsa do porto '(lo [tio de Jauoiro, quando n;10 podemos 
kval' iguacs meios de deflolsa aos outros portos tio illl(lerio. '! 

O SII, VI'\:co~n15 OE hABOIIAny:- AIHJiado, 
O SII. PAIUNIIOS: - Eu quizera 'IHC nós scgnissimos, por 

cxemplo, o procedimento da Hussia. A nussi" J) :'rcu muito 
om suas amhieues. em seu amor p!'opl'io, passou por \UH 
~r:I!lde reyez, fói obrigada a demolir SUilS fortalezas do lUar 
i'ícgro, foi privada de ter ahiestabelecimentos nllvacs: c 01(110 
fez li I{uS8IU? qllal foi o meio de dcsatfl'onta tlue olla im
mellial:lIllcnte (ll'ocurou? Cuidou de cobrir o 80 o da Rus5ia 
com triJho~ ;10 feno, cuidou de melhorat' a condição moral do 
seu povo COIII a olnancipaeao dos servos; e com estes e 
ouLros meios Hlmclhantes pÍ'cpara-so para mais tarde til'ar il 
desforra dos seus grandes o oslrolldo~os revezes, Um proce
dimC::ltu semclllante é o que cu aconselho ao govomodo meu 
pliz. 

Se nós quizo3semos, para servir-me tia expressão do nobre 
ministro da guena, em janeiro do 19G3 lavrar um' protesto 
de sangue, poueI'íamos tê-lo fei to; MiO era a forca estran
geira que se achava em nOS50S mares que poderia õbstar-nos 
Ct'50 pl'ocedimento heroico. Para impedir qne nossos navios 
mCl'eantes fossem aprisionwlos no por1o do Rio de Janeiro, e 
detidos na cnseafla. das l)alm'ls, nós tinhamos.rocursos sutIi
cientes, se pruderLtemcnte nUo pesa.ssümos as COnse{lucncias 
de imitarmos o desatino dos agentes inl;lezes, 

Desde que o govel'llo imperial entendeu que não devia 
aceitar a calamidade de lima guerra. flue devia procul'Ul' a 
soluc,10 desso grave conllicto pelos meios pacificos, me pa
rece' que os preparativos militares (l0diiio ser tlispenslIdos ; 
pelo menos (já o fUsse, lnlvez na p08ie11.0 do governo, sob o 
Impulso das mesmas circumstancHls, -eu houvesse encarado 
ns COllSIlS de outn modo) pelo menos, digo, devemos agom 
paraI' nesso caminho; nfio ICVeml)S as despezas militares, fjlle 
em todo c.aso serão insul1kientes para 11 defesa do irhpcrio, 
Wo longe, (Iuando outras neces.>idad('~ recIamão a .attonçiio 
dos pod{l\,os do estado, <fuando o t!HlSOUI'O do BJ'a:!11 não se 
êlcha em boas condicões, 

As lIossas fortalêzas em geral (nrro todas) cahiriio em 
ruina, nilO por negligencia do governo, des1e ou daquelle 
ministnrio) mas pCJl'quo as tcudcncias do espírito publico orJo 
outras, 

O SII. FEIlREIiIA PENNA:-Apoiado. 
O 8R, l}ML\!'iTIos:-Ninguom até c:'los ullimos mezerl ::0 

1{'lIlbraria do su~telltal' ;llle !Ieviamos de prefCi'cllcia. des]Jen· . 
(ler g-rantles S(llllmas na recon:'tl'llc(::i() e IlwJhol'llmrmto de 
1105';<18 [ortalezas, (Jpoiallos.) A pop::Ja~iio em Rcral n<1o 
l\lVarüt a h('1ll t,teS de'pczils. N,10 se diha, ll()i~'. (Iue o {,5ta([" 
ilclual de Ilu~~a:; rortilieil':ütJ~: lllarili:ll:i' [11'0\ ri!\ de illl:lIri,!. 
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deste ou daquclle mini,;\cl'Ío, deste ou dalJuelle partido, 
(/\poiallos,) Sejamos juslO!l p,am com o pali': : o' boiii ~enso 
nacional entendeu que podiamos pôr de parte essWl baterias 
ft cuidar de outros interesses publillOll mai" impOl'ta!lte8, mai~ , 

~·nm:llm:-;cl.\ DO sn, VISCO::>lm ()j.; AIlAETj.;'. urgentes. " " " , 
Não oahlrilo em, abandono essas fortalezas, porqlle nos SDlll.\mO -Ordem do dia,-FixaçHo ,Ia rlll'ril de terra.-Dif-

(altassem h!)lls (lI\ciaes de artilharia. Eu" \iv'e occasifto, pai- cursos dos 81'S, rerreira i~orllla, Danlas, lllimstro da guel'-
~ano como sou, de observar em certa é[loca a falIa de ilJ- ra, 11,II'<lnhos e Som~;i e MeHo.' yotaçt1o em 2,a e passagem 
strncct10 praUca que havia entre' os oljiciaes d!l árlilharhl, da proposlã jlllra a 3" discu~são: '" 
mas ém honra do nobre senador pela provinci~ do Rio de 1\'8 11· horas da manhã fez-se a chanwl;~, e, fichando-se 
Janeiro, (I'le ha pouco fallou, em Ilonra ti!>, nohl'o iDinistro dá' presentes os ~rs. v~conlle de Abaoté, Ma era. i\lClulcs dos 
guerra, Ilue foi um de seus"mai;;·'prestilntcs auxiliares: devo Santos, Teixeira de s'ouza, Ferreira Pellllil, Souza e l\Icllo 
dizer que de 1~í8 para C:l cuido~·s(l seriamen!e do habilitar Ilaula Ahneída, mar(!ucz de Itanhaem, man!llcz Ile Caxias' 
os 1I0SS(lli oficmes de ar~IIMrja tia pratlcq de sua arma. P.imenta UUl'no, Vi~co'Hle do Urllguay, Fil'mino, D, Manoel' 

visconde de SlI<ls:;una, Cunha Vasconcellos, Almeilla Albu~ 
O SR, MAnQUE7 DE CAXIAS: -Apoiado. IjUl.'f(lue, Araujo r.ibl~irn, Dantas, Souza H(lIllO~, bar;io de 
O Sn, PA!lA~110S: - Para que foi creada a escola de tiro ~luritiba, viscondo Ile Sapucahy. visconde de ltabonlhy; 

,lo Campinho? P;'lfOl qne 'foi cl'eiltla a escola militnr de nppli. mniz, Jobim, vh;collde Ita 11('11-Vista,· Nnbllm, Souza Fl'Unco, 
cacão 'lllara que foi créalfa a commlssão 'de melhoramentos S.ilveira da Motta, !nal''1 l1 l'Z de OHn!!'I, Sinimbú l barão de 
!!,Hitcriaçs do {l~o!'cito ? l'odils estas mCllidas tinMb em vista l'il'apama, o SI', prcsi,!cnLe ahriu a Sess,10. 
mIo só a econo'mia do material do exercilo, !nas tambem a ComparccM.l0 dcpoi~ O!l Si's: Dias do Cat'villho, Canrlido 
Instl'Ucc~O' pralica de nossos oficiaeg de infantaria: O de qilptista, l'ompê<l, Gamlido llorge5, Um'anhos; QLloni Q' 

artilharia, Ni\o se pôde, pois, hoj(rdizer, o nobro senador hrraz:. ,. , 
pela pr~villcia do 1\io de J.aneiro me de:lculpo, foi injusto Faltárão com cau"a pnrticipada os 8J's, barfio de l\laroim" 
p,a;a. com~igo l!Jes~o; nã~~e p~de hoje dizer q~l~ os nossos barãode QUilrahim, hal'ào deCotcgipe, banio do S. (,onrellco; 
ofIlclaes do arlllhana esLeJilo t<lO fiLHos de hallllltacõell pra- Euzebio, Souza Queiroz, !l,aulil l'c~soa, Vieim da Silva, 'Dias 
licas,' Eu podCl'ia a(lolllal' '110 nobl'e s'cnador alguns -em euja Vicim, Fernaníles Torres, visconde de Jequilinhonha, vi~cOl!íle 

,vàicia confi,o 'e crch que com, rUlldamell~o, pof(lue fall<lo de l\Iaranf\u'l/lO 1\ Zacltotrias: e sem llllrtici pilçilo os 81'S. Dar,io 
a se'u favor pessoas cdmpellmtes: . . . de Antonllla, Carneiro de Campos, l/.()II~ec[1 e marlll\cZ do 
'", . " A.brantes. ' ,"" . 

9, SJI. MARQUEZ DE CAXIAs:-Ha muHos bons, . Foi iitla o approvada a aeta da sessão antecedente. 

O Sn. P,\RA:'íIlOS: -Seja creado o estado-maior, jói di::se Não hoú;e c'xjiedic\lte. ,. ", ".' 
qlle '1111.0 me 0Pllonho ú id,eia do nobre minislt'o ;' demos m:tiof· Ü Sn. j'n.:í'IIH>::...n::- AcMo·se cQlIi,gi,las .obre a mesa as 
impnrtanc'la {, llrrna d.e al'titbaria: 'mas devo tamhem confes- informaçõc;; IjllO hontelll IJcdiu um' ílObl'e senador.. '.:;:-tas in-' 
l';iF'ad 'no~re'l'\lÍlIlsll'Q que f\i\.oespero 110 esl'ldo·mllior de flH'n\açôes ver~ào lanlo sobre o 010110, ouformllla, cOm 1)110 
,il'lilh'aria a' insl'rucção. Ilractica dos oKv:.iaes dessa afilia, es- ,levem ser remetlida~ lIMa a camara dos 81'S. deputados aS 
~:?ro'-a d!,- esc?l<i n;ifitir ç !l.o ~ervj'ço ~os ·c,drl)Q~'.· ,',. emendas do sCllmlo lI'ue sllparJo de uma 11rollosição i1a mesma 
. Para as funecões proprias de um estado-maior o nobre cumara alguns' artigos para formarl!m IIroj6ctos distinctos, 
ministro j:i tem" alguns o1Jiciaes apUls lia prd[lria m'mlt'ile como ôÍcefC .• L de outní. quet\tlto (Iuosem duvilfa nenhuma ó du 
àrtilharia, no corpo do estado-maiot de '1'" classe, e tlllvez muilo maior inwortancia,' isto 'é, o' destino qúê devem ler 
ilO de engonheiros Poderiamos,' sem gl'antle inconveniente," esses artigos separados; quando,' entrando depois ,em discussão 
djspensar o corpo (10 estado-m,aior, de aJ'lil)laria '; malj, uma no senado, 8,10 appl'ovados. lnsis~o 'mais uma vez nesta 50'-' 
ve, Z, flUO' o n(1)re' ministro â(lu'pta a id~à de relluúr-se ao gurlllit queslãõ, pOf()ue entendo quoo senado deve fixar sobre , r d 'fi' \ olla a sua séria aUencilo. '. 
nlCsmo tempo ó qui:u ro os 01 ~cJae~ dos Côl'\)ÓS de engellhei- O ultimo precedClite, como depois so verá, é de ter sido 
ros e de ~slillJo':màior de 11< e '2" classe, nilo haverá grande 
áUll'mento d~, 'dósp'eza, e creio que haverá a vantagem de que rell!ettido á ?anc!;ilo um art.i~o que tinba sido separado 00' 
I t> d' fi • r . I . pl'OJecto de lei do OI'çnmenlo vmdo da camarados ~r8; dellU.-

a ~un's esses o c!aes se app Iquem espec!a mente ao serviço tados,' mns, além do (11Ie me parece jue 6'Stcr' préccilentemlo, 
(f'a ai'ma dó artilharia. " 

é CQoformll com a verdadeira e' sã lonlrina constitucional,' 
P.rometti 'ao nobre ministro ofi'erecer uma emenda combi- accresce' uma circumslancia, (Iue devo desde já mencionllr, e 

nando' a doutrina da a'I1:'8'l; nos tórmos em quê eu o' jlilgÓ é que este precedente não estôÍ no caso de considerar-se bem 
conveniente, com a' do art,' 10; redigi a emenda nestes ter- aUlori.ado, porquo {ai estabelecido eontra outros precedentes' 
mos e vou'maildli.-la ã mesa (llhldo)!' " . 'I ' "qu:c exislii1o, .' " " ',' 
, ,«, Substit.q,â-~~o aÚ."1Ô, 'P,Il,(O' ~(lguiqte: « Fic~,o. s~PP,ri. 'Em leml)o OppOl'tllno, quando estiver presente o nobre se
~rudos os fost~$'íJ\l, aVeres e \çqenles do estado maIOr do Ja nadorf(lIe ~edill: as ínrôl'ma~õe!;,_ cu as inallllare!le~, e ~ellois, 
Cra~8e, sa ,VOSO!l dIreitos ~dqlllr~do~ pelos ~cluaes,. O .g!lv~r- a me;a satt!'fara a uma olmgaçao I)ue conlJ"ahlU, Isto 0, ex-
ilO é autol'lsado para c'reaf tiírt llstddo-maJOr de· art,llhana, porá"desenvolvida.mente ambas as (!Ue5tões. " ',' 
hnrmouisando o q\ladro respectivo' com o's dos corpos de en- ORDEM DO DIA, 
gtmbeiros e do esL'ldo-maiof' de 1 a e 2a C1aílsliI, que poderilo " 
ser reduzidos, de modO"l}ue a de5peia da IlOvll. creação n.10 
exceda á economia resultante das reduccões feitils nos ditos 
ÇÓ1'POS: 11' .,'.. ,. , " .• .",',;,:, 

Lida e apoillda ent,rou conjunc~mento em disçuss;1o a 
eUlen,la do Sr. 'Para.nhos. " " ,'.j, .. , ,. , 

NiuAuenÍ màis pedin'do a palavra, e não !'e podendo votar 
por falta. do quorum, ficou encerrada ti discussli,o e 'reti
rando 8e o Sr. minií>lrO com as mesmas rormalidades com 
ql,1e foi recebitl!l, o Sr. pre~ídente dell para ordem do dia 
:;;eguinte: ',' "",'" ;,," 

Continuacão da 2a discu5~;ão do projccto de Ihação de 
iorças de térra, e levanLO'u a :lessfío à 111'2 'hora da laúJc, 

FIXA~ÃO DA FORr~ DE TEI!M,' 

Aehando-se na salil immediata o Sr. ministr~ da Il'u!lr~i~) 
forITO sorteados pilfll' a deput~çã~ que o deVia rpceoor os, 
Srs,vi:!corido do Sapucalfy, S,lvClra da lllolta e Dantas; e, 
sendo· ínlrodl!~iUó rio st.lUo com' as formalidades do estylo" 
tomou àssen to "na mesa. ." .. . 

EIlL~ol! em discussão' I) 1\rl.. 11 (additivo) das emendas, da 
camara dos' del1uta'dos ,r propost,a' do poder' executivo, 
fi;'(ándo a {ol'ça de terra para' o árillO finmícei,fo tia 1861-
18~5. . ,.. . . , 

o -"!lI', Ft"rrt"lra Pt"Jlna: - Se niio me engano, Sr 
prcsidente: este artigo éinleirmnente dctinccc::;sario",. 

Oi! S!\~, MAI1QUEZ IlE eAXI,\S E {l,\nA:\IJOS : - Allo.iado 



tI l'lIL hmmwlA l'gli;'<l,~: - ••• c para jllstifiear a minJI<l 
q,í!li,iH, rll(lelírei o IIHe dizem sobre II materia os IIOIIS nlti
illos I'c!atol'ios do lIlilli:;terio 1111. guerm .. Diz o de maio de 
I :\li:I,: ([,e/i,i/h) ,. ' 

" ,\rsen~e,~ de gl1erra, ~rmazcns /le artigos beUicos, con
"Gritos adm~ni,çt,rf{tiV()S,-Pagadoria da.ç tropas. 

"A,lc~ n. 1,101de20de setembro de 18GO,~;0 flo art..9°, 
:jlllon~ou o, hov~,rno a refo,mar: QS çstllbcleclnlCntos' acuna 
jndic:idos, niio allgmentanllo 'os ordenado.s do~ respectivos 
('mprp~ados, além dos que percebem g:! de igual categoria 
do ministcrio da marinba. Não tenllo a reCorma sÍI\o lev:ula a 
(;\r(~ito nó poriorlo, c'f\1llue vigoroú aquella lei, resolveu o corpo 
legi:::lativo I!l'0róg~r 1\' mesma áutorisaçã9, e assim determi
nou o UI'l. 7° Ihl lei n. 1.16:J de ao de jnlho do anno pas
",Hlo, 11 qual tem de vigora,r ató 30 de junho de 18M. 

" Deslle Ilue a reCerÍlhl autorisacão Coi concedida, tem o go
verno procurado c:llhet· todos os dililos e çsclnrecimcotos pús
~ivei~ aLiIl: de coI\he~er a fU!H~o, os vict~s e de{eitos com q}1C 
IlIliIo as (htit;; reparllcões, mandando IIIsl'ecclOna-las, e \n· 
clImbindo as colÍlmiisões pnl'a 'tal 'fim oomc:ltlas de darem 
HmsJlarecercs,pi'opOllllo as mCllitlas que julgaróm convenientes 
.1I6m da m:trchn e' regularilliulc do sen~iço em taes cstabe'e
eirncntos . ....:..Encal'rf:!gupi tambem a uma'éornmissilo, composta 
do oniciaes IIll cOJlsumaíla expericncia, it organisilção de um 
régulamento geral da reCorma que pretendi effoctuar,-:
Cumpre aqui declarar-vos que e~ta commiss'-io, tenrlo aliás 
hilstante adiantados os seus trabalhos, segundo me Coi con
H1Unicado oITicialmente, n,,10 pôde ainll,l conclui-Iqs,por haverem 
~ido distl'al~idos algunsdo~ I:espectlvos memhros para o d.c.s 
émpenhõ' de outros servicos tnstantemente reclamados. -
E~llel'o entret,anto que,zelos:'\ CO~lO é,a mC~C.iOlHlfla con\missão 
darú cont.a da tar~C;l que lbe COI commethda no m,enor espaço 
de tcmpo que lhe (or possive.l.)} . . 

. Do rel;ltorio apre!jentad,ü em jancírQ do corl'lJ.nte anno 
con~t,l qne til0 adian~'\do lá se achava aqUelJc, trab"lho que 
lI.wia eSIll'ranca do conclui-lo aiuda no 'decurso da actual 
scõs<10 logili.Wtiva.· . ., 
", A' vista fllsto. parece-me que, pod.endo o goveJ::no por mOlO 
d,a reCorma do' que se trat.a faze~ aquiLIo mesmo que se pre
tende pelo' al'(i,go em discussão, ist~ éJ incumbir a etJ.Il1rega
IIj)fl do,; ar~ena!}s o serviç!l que hOJ~. se acha a cargo. dos 
consclho~ adJuinijtralivO,s,dos qua~s Jil Cazem palle os dlrec
lores dos llJ.e51l:l0S arsenae~, om Virtude do art. 1° do regu
!:únento"dà U. de dezembro. de 1852., nenbuma necessidade 
I,a d('sta nova IlisposiçãO, sendt) mais conveniente eSllerar .a 
IlUblica0ão daquelle trabalho par!! se lhe faiol" alguma 1)10dl: 
llca('.ão de que porventura pro.clse. Entretanl.o aproveitarei; 
q opportunidade para cbamar particularmente a atte!,ç~o do. 
nobre ministro sobre o arsenal de guerra da provlncla de 
l\lato-Grosso, estabelecimento muito mais importante do flue 
geralm~nt~ se presume. . 
, O elhficlO é vasto, bem repartido, e acha-se em bom Pg
t<)dp;mas.ainda assim, falta-lhe a capacidade necessaria não 
só para as otUcinas,como para accomm~dação .e segura guarda 
d~ todos os Qbjec~os que devem s~r ah recolhidos; e as obra~ 
PI'Oj('Ctlldas para augmenta-Io estlverão suspensas em quasl 
todo o anno ·de 18G~ por falta de credito. 
. Do ar~ainento, Cardamento, materlas primas e muitos 
oUJros ob)e,êtQ.s;~e~ettidos desta ~ôrte des~e o anno de 1857, 
dos quaes avarIou-s.e ou extravl.ou-se. nao peqll~n~ plu·te, 
como eu já disse em outra occasu!o, mnda em prlnClplOS de 
18G:l existia' nO arsenal ~ão conslderavel quantidade, quo, 
amontoados; não càbi.lo nos armazens, ficando portanto fóra 
deites e expostos a mais C~cil extravio muitos volul!'es, Por 
isso l'areceu-me necessarm alugar uma casa pro~lma par.a 
servir de 'deposit.,o, e rcprl1sentar; ''''0010 'representCl, ao ml 
nlsterio da' guorra a conveníencia de suspender-50,. por em
quanto qualquernovu. remessa dosemelbàntes obJcctos que 
so pf(it~ndesse fazer desta oôrte.' , 
. (Juallto ao pessoal, convem observar que com os venclluen

tos actualmente marcados, que ainda são os mesmos do re
gulamento Ire 21 de Cevereiro de 18:l2, é ex,tremmnente di
fiei!., ~enão impossivel, encontrar pessoas IIlolleas l)(Ira os 

til 

que todos rccei<io licar alc;~Il~ado~, 'fI,lIl~,;) alguns lá ttilll ~çado, 
emhom IlrOC\II'Cn} cumprir fielmente os seus deverçs, n<1o 
uav~1lI10 a indis[léllsavel llontuali~ade, e~a~tidiio o c1arelil ni' 
escl'lpturação do ars~nal" . . . 

Tendo vagado aqllelle emprego, resolvi nomear prOVISOrla,
mente para servi-lo um omcial reCormàdo do exercito, dis
(ilinsando-o' da Obl'igtlÇilo dó prestar fianca, e o ministerio di\ 
guw;a não só approvou esta' mir\l~a deliberação, como auto
risou-me para conceder uma A'ratificaciio de 100~ sobre o 
Ol:ilehado ao 800~ a qllem 's.atisfi~essó· áfJuçlla condição d;~ 
lei; mas nem o m'esmo o,ffi cta I , nem qualcluer out..a (Iesso,\ 
idonea quiz sujeitar-se a isso. ' 

No.:! logares de gnarda3 dos arm~zens são mui Crequentes 
a,;; mudanças, o pouco escrupuló pódo haver na escolha., não 
sendo su~iciente o vencimento de 21;$ monsues para a Iil.ubsis-
toncia d08 individuos que os occupãO.' , . ' , 

Sollre tudo i~to enviei aO ministerio llil guerra cire\lms&.."m
c.iadas inCormaç(les, que pretendia ainda caml,let.1r quando, 
(',hegasse íl côrte, mns deixei de Caze-Io por achar-me já 
então exoner;ulo da presidoncia.-Agora quo se me olre
roce esta ol'pprtunidade, aproveito-a para ponderar ao 
nobre mi1istrolht guerra que, se a rc(orm;l geral dos arsen.1es 
hO\lvCl' de demorar-se ainda per algum tempo, ml0 poderá 
o ~overno, sem detrimento do serviço fi da razenda publica, 
deixar de tomar algumas med~da5, ai'llda que provisorias, 
para meLhorar. o estado do de !lato" Grosso. " 

., ttr. Dantas s-,-Sr. presidente, quero dar duas pala
: vra~ {tcerea ÔO arti~o que se discute. 

'O nobl'e senador que li1e precedeu disse quo o governo, 
, ostá autorisado, éreio que ha dous ou tres anllos .. , • 

O SR. FEJlRE,lliA PE;-íNA :-1'01' lei de 18~,0 .. 
() SIl. DANTAS :-.•.. para reformaI' os arsenaos, e flue 

· por consequencia neSSil occasiãQ atteridel'ià à disposiçllO do 
llftigo que se discute presQlltemenLe~ Eu acho que o governo. 
n,10 está autorisado' a oxtinguir esses, oonselhos. 

,O, Sn. ~EllnEl,ll.\. ~EN::'I,\ :-:Expressanmnt,e. 

O Sn. DANTAS :-Está sómente autorisa(!o a modifica-los, 
e até estabelece as condicões' déstá autorisaciio, isto é, que 

· não poderà'auj:4mentár ne~ o pe'ssoal e nem" os ordenado~ ; 
· e ()omo estou certo quo ? governo bíl de ent~nder qu~ nao~ 
está autorisado a extingUI-los, bom é que passe est.\ dispo
siÇãO na conCormidade do que quiz a camara dos 8rs. ile
putadOíj. 

Eu tenho Q!1'(ido dizer qll.e Il'Sses conselb.o~ aão ulllil per
fe i ta ~inecura.. 
, Não existe s.ó muno Rio de J~'\neÍJ'o, exi8~m na Bahia, Per
nambuco e Párá,. - Os membros desses conselhos percebem 
grandes gratificacões ; aqui no Rio de. JaneirQ creio que re-' 
cebe cada um 4:600$ ou 5:000$. Que tropas temos n,;s na 
Bahia, em Pernambuco e no Par{l que mereçllo a. creaç;lo do. 
uma dispendiosa commissão de compras para os arsenaes? Por 
que razil0 não lança ~ãO o governo do alguns cmpreg:a~os de 
sua confianç.'l., que eXlstão nos arsenaos ou nas repartlç~es de 
Cazenda, para supprirem a ~alta desses co!lselhos? ~ Impos
~ivel que nessas duas reparhçõos,ond~,ba dlrec:or e a~udant~, 
~obre os quaes pesa tanta responsabilidade, nao esteJilg babl-
t:t.'\dos pa,ra Cazerem essas compras \ . 

Senbores, eu quizerll que se acabasse co~ outras eommls
!iões, principahnen~e com a p~mpo~a eomml~sã~ dos. melho
I'lll\en!os do material do exercito. Esta commlssao fOI creada 
com quatrQ membros e hojQ tem 1 t o~ U. 

A necessida:le do accommodar offiCldes desempregados con~ 
commissões activas só póde justilicar a existencla Ilesta com
-nisslto, O official que procura o seu empenho lá vai para, 
esta commíssão. O que já inventou, o CJue já descobri~ ella ? 
Qual ° artigo bellico que aperCeiçoou? Da alguma myen
çl) de sua iniciativa? 

diversos emprl)~os. .'. . 
E~s;l t1illiculdade raz-se amda mll1S senltr (1'l<tlldo s.c trata 

dó prlJ,VilJllllIlO do de almoxarife, 11"0 depell,do de fiança, por-

Pois o governo, os officiaes do exeroit() e da marinha, n.lo 
podem l!ir nas Colh~s puhlicas os melhoram~ntos que apl}a
recem na Europa? E quando chega ao conhecimento de todos, 
Iluando tal e tal molhoramento está reconbeciflo pela experi
eneia, e aüeito nos exercitos da Europa. não póde o governo 
nessa oceasião ouvir os homens entendidoiJ e adnptar es"c~ 



IIlclhonUllentos? Será Ile!;ll~".,-rio para i,;so uma cOlllmi~são 
permanente, com grande pe~,;oal, para dizcr isto ou alluillo? 

J<; tliz o SI'. ministro da fucl'm em seu l'elatol'io quo tal 
~ommissão tem prestado serviços relevant.es. Hum certo de que 
110 nosso p<!.iz a respeito dos artigos bcllicos nada se inventa, 
svria mel!lor que essa commisS;10 fosse conservadora dos 
materiaes do exercito, para mlo passarmos pela vergonba de 

, vcrn~~ o qlle vimos nj fortaleza de Santa Cruz, fiOS arsc
naes, nos hospitaes, etc, etc, 

l)ortanto convem que passe esta di,;posicito que aqui se 
acha; ella obrigará o governo, na reformil {lue houver de 
fazer, a não conservar esses conselhos. 

Senhores, nós estamos em tempo de fazermos economias, 
nós temos grandes despezas a fazer, temos um defieU enorlll"; 
estamos ameacado.'! com uma glICrra, porquo devo pl'esumil' 
flue essas medidas que se têm tomado, que essas embar
pações flue vão para ~Jontevidé91 que esse exercito lJue vai 
IHua a fronteira do Ri{l-Gl'ande ao Sul não são uma mera 
pstentaciio. Deus pCl'mitta quo não tenbamos uma guerra; 
a nossa" situaçãO, os nossos melhoramentos matel'iaes de· 
mandão paz; confio muito na prudencia do governo, e que 
çonhecerá que os nossos empenhos no paiz nos obl'igão a 
fazar todas as economias possiveis. 

Senbores, eu reconheco que a razão de se crcm'em essas 
cOllll"issões não é só. o êspirito do patl'Onato: são os cmba
racos em que a imprevidellcia 110 governo lem collllcado o 
paiz ; nós temos um estado-maior de H,e 'Ia classc cnol'me, 
vlfieiaes gencraes não llOdem estaI' reduzidos a seu soldo; ho
mil'ns de uQja posiÇão social, que se ali~tlirão 00 serviço da 
nação, não devem morrer de fome, e e88l'. necessidade fon'a o 
governo a crear commissões, Um govel'llo previdente tcria 
dimilluidQ essa necessidade; mas vemos, ao contrario, que o 
mal CI'esçe, O remeJio está em diminuir esles corpos do 
cstallo-maÍor, essa superabundancía de oficiae:'! pal'a os quaes 
não ha empl'eg-o no exercito. No e;Úldo actual das cousas cu 
mesmo n[lo sei como so dova portlll' um milli~tl'o ; por mais 
ccollomico que seja, as cil'cumstancias o rorcão a cmar cssas 
çnmmissões, lJue Silo verdadeira.'! sinecuras, 'o a vir-nos dizer 
no relatorio com uma sinceridade tão bem forcada {lue tae~ 
commissõcs prcslilo relevantes servicos. • 

I'ortallto sou de opinião {IUO passá a emenda que veiu da 
call1afa dos depull\dos, para que o gpverno, quamJo tiver de 
reforrqar os al'senaes, não ent!'o em duvida sc pMe ou nlio 
conservar esses conselhos de compras. 

O ,..... .ini!iih'o '.Ia gUCI' .. a: -SI'. presidente, eu con
cordaria. co' . tão do nobre senador sobre a (Iesneces~i
dade do artigo que se (liscute,se no re!iulamonto do arsenal de 
guerra es\ivesse incluida disposição relativa a08 conselhos do 
compra; mas no regulamento não so trata do taes conselhos; 
li Umfl Cl'l,lacilo postedol', e então entendeu,so flue, para poder 
aboli-los, era necessaria uUla autorisacão, llol'que a reforma 
dos arSOI\aos não os podia abranger. • 

O SR. IlERI1ElHA PENNA;- A autorisacão cOlllprehemlc os 
eOllselhos administrativos. • 

O SR. PAnUI10S;- J<:xpressaJllenle. 
Q SR, MINISTRO 1),\ GUEI1RA;- Se cOlllpl'ehende expressil

meRte, concorda com a opilli.l0 do nobre senador. 
lUas ha ainda uma cil'cumstancia; poder-sc-ha ilpresental' 

a reforma antes do me~ de julho pl'ox.lmo 'I 
Enb'o em duvida, E' verdade IllIe os trabalhos da l'dOl'ma 

estão muito adiantados1 mas solTrêrão uma grando paraly.
s.tÇão por causa da Ihstrac~;ão de otncl1let! que 8e achavão 
fa7.cnd{l parte desta commissão, os qllaes forão tirados para 
outras commisõcs de maior UI'genda, por occasi;io da quest<1o 
ínglezi,l.; e desde então nada se têm feito llal'a a reforma dos 
arscllaes. Agora vou provillenciar para que se continuem 
estes trabalhos; mas entro em duvilJa que possa a commissão 
aIIl'eSeIlLa-los anles do pr;jz~ marcado pela lei; e cnl;lo o 
flUO acontecerá 'I Se nuo houver prorogaçiio de,;~c prazo da 
.mtoI'Ítw1;ão, niio poderá o governo apro~elltar a reforma. 

Quanto á opinião do lIobre l'enador (Iue Callou em ultimo 
logal', notarei 'Iue S .. Ex_ 11,10 alttndclI a II1Iu a cÚ\ll!llí~;.;.io 
,lo Jlwlhol'alllelltos tIo material do exercilo 1l,10 ~e il(lla flÍ
n\l~nte rnrarregatla llc pl(ll'lÍr IIII'lIJl!ralllellll);·, :,obre tll,l pe~,:() 

... 

tambem lrabalbo5, ~o fOl'tifi1:açõed, trabalho$ de c:"'<lme <In 
armamento, Imllllçocs, etc., ele., e foi por isso qun lere o 
gove.l'Ilo lle augmcnlar o numero de seus melllbros. N;lo era 
posslvel que com os ll'cs homens que forma".10 e~sa commi~
Silo lHl!loBse dia cncarregar-se do melhol'a!\lcnto da defesa da 
r~;trra, do eXilllle de toúo, o armamenlo que vem chegando lia 
Europa; quo pudesse tlllalmente estar, COlIJO esteve du
rante o aono passado, constantmnenle no arsenal exa
minaBdo pecas, reparos, munieões, paJamcntas, etc. que 
linMo. de sabir par" os di!rêrcntes pontos. Foi enl110 De
c'?s~a!,lo augmental' o numero de seus mcmhros,para podel'-se 
dlvl!h-Ia em secções, ficando uma secçi10 sómcllle ellcarre
gada da l)alto ljUe pertellci,l á artilharia, outra da parte que 
pertencia a fortificações, etc. NilO houve patronato, posso-o 
a~ançar,;. era uma necessidade; o goyerno reconhcceu !fite 
nao podmo os tre!! Illcmhros da commlsôiio tle~~mpellhar os 
deveres quo Ihe8 ímpoz. 

O Sn, SOUZA FUANCO:- Quantos membros lem agora ? 
O Sr.. l\l1:'\ls'rI10 D.\ GUERnA:- Talvci': 10, com os dous 

(11Ie estão na Europa, dos (Juaes estão muitos el1earregado~ 
dos trahalbos de fOl'tiíkaçi1o, outro:; encarregados do examo 
de arnlil~lento, e esso sel:viço Ó d!UI'io; examinar arma 1'01' 

a!'n:a , trmta ~ tl~l\las mIl, OxUnlllJar bocas de fogo, mu
mçoes, elc., nao e trabalho que se faca em poucos dl1ls. 

E' o (IUC tenl10 a dizer. • 

O SI', .'<"I'l"eira PmUlRS- Para {{ue seja mais exactll
n.leI~te compl't:hendida a flutorisação a (lue me referi, r(~pe
!trel as projll'laS palavras do aft. Do § 1° da lei de 20 do 
setemhl'o Ile 1860 (/enflo): , 

« () govol'no lica autorisado: 1° - Para reformar a contado
ria geral da gUCf!'ll. pa!tal!ol'ia das tropas, al'scnaesde guorr:t, 
armaZl:IlS de arl![~os Lc!licos, e os conselhos administrativos 
para fornecimento dos arsennos, nITo augmcntalHlo o pessoal 
ora c\!slGnle I\ÜSl3aS estações, IIcm elevando os ordenados 
do:; re"peclivo!! elllpregados além dos quo pel'cebem os de 
igual categoria do tllcsouro nacional o dos arsenl1es do' 
llIal'Ín lia, segundo a nalureza. daquellas j'opUl·lieões. ~ Esl<\ 
dis~osição só ten't vigor alô á. primeira se&são [egislativa, » 

l:reio, como já disse, que em virtude desta autorisacão 
l)llde o governo fazer aquillo -mesmo, quo se prcscrev/il" no 
artigo additivo em discu5BiiO, cujo fim n<lo me Imrece ser a 
extincç,lo propriamellto dita dos conselhos adminietralivos, 
mas sim a SUtt reorganisaÇilo com pessoal difrerénto'. - 15, 
se o que se desoja ó poupar inteil'amente a despcza que 40jo' 
se faz com taes conselbos, tambem me· pareco que não será. 
i~so possivel, POl"liUC ao menos os empregmlo!lde fazenda, 
que Corem chamados a esse serviço estranho ás suas repar
tições, terão provavelmente lle pereeber alguma gratificaçào, 
como percebem os que fazem parle dos cOllselbos de compraa 
(la marinha. 

I)ela leitura dos rei a lodos eu estive per~uadí;(o do I(uo a 
reforma geral dos ar~ellae8 teria de ser \lUblicCllla muito 
Ílrevementc j lllílS, sabellllo al~ora, pdo flue I isse o nobro mi
nistl'o, (lue póde havCl' ainlla IIl10 pe(luena demora, lembl'o a 
necessidade de uma !'menda a este projecLo tio lei, quo 110-
nha em vigor por mais algum tempo aautol'isação concelllda 
ao governo até o lim IJe junho pl'Oximo, pal'a <lne nllo se 
inntili8e, nCI~ se interrompa, um tl'~tbalho já tão adiantado, 
e d J à(). malllfesta e urgente necessHlado, 

~!!Ir I"RI,.udlOS ;-,Fu1 (ll'evclIÍllo pelas ultimas Ob801'
VaCÕtl5 do nobre ministl'o da guelN e pelas flue acaba de 
Cazer o nobre senadur pelJ Amazonas, 

S, J~x. o SI', ministro creio que afiual reconheceu Ilue 11 
aulol'isarrio nrio é neeessaria .. O govcrno e~tá autori,;ado, 
pela disjJOsição de 1860, que foi [lrorogada na lei 11. 1, 1(i3 
de 31 de julho de 1862, para reformar os ar~enaes do gllerra, 
arlllilZe!l8 de 'll'ligos bf,lllicos, f;ollsQlbos a!Jmini~trati vos, 
conLadoria geral da guerra e Ilagadolia da.;; tropas, 

O artigo traz um embaraço ao I:0\'erno : llolJe ser IJ uu o 
nobre millislro n,io julgue c()!lnmicntc a l\XIiIICI:ll0 fomplela 
d!~,les ellll~;()lho:;; pode l.llnbem ~el' fino II;-H) rOllvenh,l ao 
1\0111',) !llÍlii~tl(l, ne!ll ao da fazen,!,I, ü creio 'PIO n:ll) etl!lvenl a 
ctile, flUí) <I,;' IUIl('~íH),; (lo" "üu:"llllíJS dtlminbtl'illiVOn sl'Jil) 
lIlulmbida:, ~t(.> '~IllI'I'I'.::,H:t·S ite UZl:U'1ct l'a~,';J.lllh I) tHll(;n: n 



, .. ~,)rhlJ 1\'LI adslndo a (',~l(\ lllsposição, oll(relanlo IIIJO peh\ 
dí~posi\~il;) ví'~cllle (t'1H nulorisaç<lu <1111111<\, Ilótle procedel' 
eom liherdade, atlerlllell(.lo ao que for mais conveniente ao 
~(,l'Vico. 

"do {lU" .\ reforma completa dos afsenacs púde demandar 
mais larg~ tempo pam seu exame, pólle mesmo ser obSt,Ul!l 
IH'la cOlIslilnra~iio na déspeta; mas o nohre ministro póde 
lIi10 rilzcr uma refol'lua completa, reronnar o que for mais 
urgente e (lue nào encontre o mesnlO quica de um grande 
augmento de de~peza, , ' 

En, pois, entendo que não con'vem que este artigo passe; 
a alloplar,llos alguma disposicãO nova com l'elac<1o a esta ma
teria, elllfio antes a medida (IUe propô); o Ilobrô senador pelo 
Amazonas: prorogue-sa a autori~acão vigente, afim de que o 
nobre ministro tenha mais tempo para a, rerorma que se 
julga necessaria, . 

O SI', nautas: - Sr, presidente, quando eu disse que 
{:s~as cOll1lllissõe~ !lava0 motivo a piltronato, não quiz de ma
neira algllma Callm' a I'Qslleilo do nobre ministro e lIem pôr 
em .du.vida os jeus sentiu!clitos de justiça" A's vezes quero 
exprllnll'-me de uma manClra doce, mas falta-me a palavra, 
e uso de lima de que c('rtamente não de~cjaria usar, Quero 
dizC!' que S, Ex .. o nobre ministro, ó obrigado a Cazer muita 
(,Oll~a l1UC em cOflsciencia não as queria fazer. 

hlo foi confessado pelo nobre ministro tia marinhá: quando 
~o tralava de passar para a 2" classe os ollici;;e3 que andavão 
rlllbal'rado5 nos vapores particulares, S. Ex" dessll mesma 
cadeira em fine se acha V. l~x., declarou que devia passar a 
Iltspo:óÍnão que ord.ellava a passagem tio Laei' omciaes para a 
q}1 classe, )l:tl'll. ahl'l&o lIo mcsmo go~crno, Jlorque em muitos 
casos o governo via-se na ncCeSS1Útl,t!e e não poder fazer 
~(,1ll11.l'C o que desejava. E' o que eu quiz tambem Ilizer, 
t~to e, que, creados esses consolbos, via-se o nobre l1lini8tro 
(lhri~~.do a conserva-los, (~iml~ que entendess.e que a lei IlJe 
dava lucllldade pam os extmglllr, e tambem via-se na 1l0COS
sidarle mui las vezos de admittir para eHes um numero {lo pes
Soas filie n;lo queria arlmiltir. 

Eu entendo flue o artigo deve passar; porquanto. estando o 
govemo simplesmente autorisado para reformar os' Qt'senaes 
Diio póJe extinguÍl' as commissões de compra, e, ainda mesm~ 
que tia faculdalie que tem o govet'llo de refOI'lllar os arsellaes 
se deduzisse quo podia extinguil' as commissões de compra; 
po~so .~sseguray qu.e S. Ex, o não r~l'ia, porque é aeto quo 
vaI CcrLJ' a mUitos Interesses, li V. I~x, sabe as dilllculdades 
em que se acha o governo para acabar' com certos empregos 
inuteis, Tenho ouvido muitos dos meus collegas falIa rem 
contra consultores, COIl tm certas gmtificacões.eté., e, {fuando 
sobem ao ministerio não acabão com isso, V. Ex, vai des
empregar da commissão officiaes generaos ? terá esta Corca 
se ntio passar o artigo? NilO tem... • , 

VOl'hwto pedi a palavr:lJlara dar esta satisfaciio a V. Ex. 
Não j.n~go V, Ex: capaz e fa!-er patronato; (juiz dizer flue 
um mln1stro é mUItas vezes ohrlgalfo a fazer aquillo que não 
deseja fazer, e ti por isso necessal'io apoia-Io COm a Im. 

O S", ministro do. gncl'r_: - Sr. Jlresidt~lJte pell 
disposi~ãO do .<ll'tigo quo so acaba de ler v~Jo eu flue ~ go
vemo e aulonsarlo a rerormar a con ta dona, elc., e para 
rorormar os conselhos de compras. Ora, 1)('rgunto eu, enten
!lm··se·ha que o governo é autorisado a extinguir esses con
selhos? Entendo !fI:e não. Pócle dar-lhes outra fôrma, mas 
não pÓ!le extingui los. Ora, é isto ju~lamente o que se pre
(en(le no artigo additivo ; pretende-se fazer reverter as fune 
ções dos cL:nselhos (le compra a certos empl'cga(los dos arse
lIilCS e de fazenda. Porf<lIlto, á vista da leitura feita pelo 
SI', ,i!0 ~cc~'etal'io, cu cnlenJo que o additivo não ó tno des
r.eecssul'in como a prilleii.io p,lrecéu·mc. 

O Sn. FmlREIl\A l'E:O;cH : - E a. continl!a~;to da faculdade? 
O SR. ~11:~ST1\O D.\ (]!;r:!l~.\ :-- Eu já disse flue Ó Illuito pro· 

"I.tvol qne IlHO Hl possa tazer a !'cform}t até I'ns ,Ie junho pro
xrlllO, (l jl()rtm~to torna'~e necessal'ta a proror,arilo dessa 
a~torisaç1Io. ' " 

o '!i>l', ~l!uzn <':.. :U~'I~o:--O 81'. ministro da gllül'nl cnten
de :!UC ate Julho ll<lO pOHe cstar aca!lada a J'cfol'ltl1t {file pre
tende ríl7,cr nos arselUlPs, e rlue esta ,'dorma í' iil!!i~rcJl,'av"1 ; 

mas em fins de julho ce,,5il a faculdade {(ue tem o I !)vera(', 
para Illolhorar os arscnaes, o enLiio é precIso II"e li govemu 
tcnha 1l0V,~. aulorísa~ão ou <Jue so amplie a (Iue hoje exislc. 
Ora, ampltauit essa aulot'lsacão, entendem os nohres ~e· 
lIadores pelo Amazonas e pôr I\lalto-Grosso qlle se torna 
inutil e desnecessario o aft. gue se discuto; o nobre ministro, 
porém, entende que não. Eu acompanho aos meus nobres
collegas: ,julgo que a autorisação dada e a. sua conti
nuação é tão geral que nllrange o caso particular de que 
nos OCCU!lamos. 

Pela l'edacção do. aJ'~. se conhece claramente que () 
governo não quer ex trngUlr os conselhos de compras; ó' fI Ua' 
pl'erende é reforma-los, e, se pretende modifica-los e sé eHes 
fazem parte dos a.rsenae~, claro é fiue a autOl'isacão existente 
e sua continuação habilita0 plenamenle o governo~ para fazer a 
rerorma de taes conselhos, cOlltinuandli eHes cm» membros
de outra (Iualidade e com Cuncções mais ou menos seme
lhantes. 

Não havendo, pois, oxtincção, mas simplesmente molli!i
cacão dos conselhos, parece-me claro, li vista do Ilue disim 
ha"pollco o nobre ministro, que o artiso em di~cussão & 
completamente ocioso, passsamlo uma dlsposicão geral que
abJ'illlj~ 1lsta particular; e assim, votando eu róI" uma emen
da quo estenda o tempo da autorisacão actua , serei Corcado 
11 votar contr'a o artigo que se discule, " 

Finda a discussão do antecedente, passou-se á do art. 1'2. 

.. S,', I"m'anhos: - Não me opponbo á doutrina (\(11 
arli!!,o; mas des()jo provocar uma explicação do nobre milliH-
tI'O da guerra, pum ({ue na execução do mesmo artigo lIã!) 

occorm uma tluvida que se me o[erece, e flue é importanltr. 
Por este al·tigo se declara que o direito da reforma p11m l> 

~ozo da pensão de mcio soldo deve scr regulado. pela lei rio 
18 de agosto de 18ãí!, e não polo alvará de 16 de dezemhm 
,le 17l)íl.., Segundo o alv,ará da 1790, nenhum omcial lcO) 
direito á reforma sem contar pelo monos 20 annos de servi· 
ço j fallecendo, portanto, um official nestas eircumstancias, 
sua família não tem direito ao meio soldo, O al'ligo dispól5 
que o direito á reforma neste caso seja regulado, não pelo 
alvará de 1790, mas sim pela lei de 18 de agosto de 1852, 
que úeu em geral a todos os officiaes do exercito {I direito dO' 
refonna com o soldo proporcional ao tllmpo de servico, 

nIas o artigo, se por este lado não póde ser impugnado, 
não olferece duvida, por outro lado apresenta uma duvid:t 
quo me parece grave. A{(ui não se faz referencia á lei quo 
regula a concessão do 10010 soldo, á lei de G de novembm 
de 1827. Segundo esta lei, a pensão do meio soldo não pófle 
ser accumulada com outra, ó disposicão especial da lei, lia 
ainda outras clallsulas que limitão esse favor da lei. O ar
tigo em discussão dispõe, em termos absolulos, que « ,lS 
filhas solteiras e vi uvas dos officiaes tio exercito,já. falleeidoo, 
e que fallecerem, sem havCl' completado 2ã annos de s"r
viço, têm direito ao mOlo soldo correspondente [IS quotas 
parles com que seus finados pais ou maridos podião ser 
reforma fios nos termos da lei de 18 de agO'Sto de 181)2, ), Pa
rece dar um direito absolut(), não sobordinando-o ás outras 
clausulas da lei de 6 de novembro de 1827. 

Ainda tendo direit~ á reforma o official Callecido, sna [,t
milia não pólle gozar do meio s~ld{l em certos casOS espe
ciftca(los na lei de 6 de novembro de 1827 ; o art. 12, porém, 
determina que se conceda a pensão .lo meio soldo á Camiliá 
de qUlll1luer olHcial que cllOt,lr menos de 25 armos de ser· 
viço, sem nenhuma referenda aos preceitos da citada lei de 
6 de novembro de 1821. Póde-se entender flue todas as dau· 
Ifts desta lei tleixão dI) vigorar em taes Cftsos,que a pensão !lI} 
meio soMo deve ser abonada, embora,pol' exempl0,a familia 110 
oflitial já receba outm reni',ão ou bencficio pecllniario rio 
eotado. [6[.), além de n;lo ser fdZOilvül. traria uma Erllnde 
desi;;ualdade, deixando lle Jleio!' condic,io as famihas dl)~ 
officiaes quI.> contarem mais de 25 anHOS (re ~crvieo. 

P,ll'íl sallar esta duvi;la, creio que o ar(iho de've-se reft'rlr 
á \::i de Il de novemhro de Hl.:n, salvllllllo-so li:; outnl~ 
clallf.'llas desta lei. Parece-me que a intelligencia (llIe o rlO
bre ministro dá ao artigo nã.o e !lO sentido amplo lJ.ue figurei ... 

(l Sn :~.l'\tqI\O 0,\ Ol'EI\r."-, --- Sern Ihvid<.l. 



o SR. })ARANUOIl: - .. , de fe llí:'\pellSal'Cm as .outras dau
!5ulas salutares da lei do mcio soldo; elltretanto, como já 
dis~h,,,a(IUi concede-se um dircíto em termo. absolutos, sem 
Ilcllhu\l1a sujeição ilqueJla lei. " 

SubmeUo á considcracilodo nobre ministro esta duvida. 
Desejarei que S, ,K~. n\)s diga 'lua,l 11 iutelligencia 'Iue dá ao 
artigo, II~ra ql!e, elle ou seja ,emendado, se, o senado entender 
(jUO esHl~ mmhas obsel'vacões pl'or.cdem" ou, a passar tal 
!fual, fique bem determinado· o seu verdadeiro se)ltido. 

'1) ~r. ministro da 3ue .... a : -- Sr. presidente, a ~is
fl);Jiçào do artigo (Iue concede o meio soldo ús filhas e viuYas 
drn olIlciaes fallecidos, e que fallecerem, esta 1~laro que é de
b lixo da c1ausulÍl do flue 11110 tenh110 a pensão do governo. 

O SR, M.UIQlIEt íit~ CA"Ídú: -Apoiado, está subentendido. 
, d SII. ~IINI8TRO IH. DUERR,\ ~ Se, pOI'ém, o nobre <;enado~ 
tl.tende (Iuo: convem tornar expressa cota circumstancia, não 
'fnIto duvida em aceitar uma emenda neste sentido; mas 
tu,ia 'lu ('8 t' subentende que 6 nas mesmas condições com que 
se concede o meio soldo~s ~iuva.t;) q\land.o ell.as. têm direito 
a rlJe, ilÍtd é, quando não recebem pensão. 11lOntc-pio, etc. 

lloiiidá, apoiada, e anti'ou cOlljunctamlÍnie e~l di5~ussão 
a segumte 

E~IENDA. 

cc Accrcsecntem-se, rio final:do al'L 12, às seguintes pala
vras : - e da lei de 6 de novembro de 18!7. - Silva Pa
ranhos. » 

Finda a discussão do artigo ,o tia em( nda, passou-se á do 
art. 13, 6, finda a,qual, passou-se á do art. 14: , 

• 8r. P"ranlíotíl f - Sr. prêsidimte, () art. H pareée 
conter a mesma doutrina do ~rt. 13; acerescellta, porém, 
uma. disposi,Ção re{iulamentl1r, qúe nem justifica a existencia 
de dous artigos 50nre a mesma materIa, nem esclarece e 
antes suscita duvidas sobre o prl'ceilo do primeiro. . 

O art. 11 dispõe que ao recrutado-no Interior das provín
cias-, para os mesmos elfeiLos do art. 13, se marcará um 
prazo Ilroporcidnado ás distancias, na razão de tres leguas 
1101' dia, para apresentar-se na càpital da província. l'e,rgull
ta-se: quall'l a sIgni6caêão preci!'IÍ déstas palavra,,"":'no inferior 
das provincias'l O que não for recrutado em lagar que se 
possa dizer--interior das provincias-não gozará dl'ste ravor? 
A estes não se marcará prazo para que possão allegar e 
provar a sua i.;encilo legal? . 

O nrti<>o diz quê se marcará prata, allendllndo á distan
cia do p;nto el1l que o individuo for preto até li capital, onde 
elle deve apresentar-se; mas, se a autoridade con,peten[e 
para conbecer da isencão não tiver sua séde na capital da: 
provincia, esse prazo· será todavia marcado com relação á 
capital? o recrutado será obri~ado a apres~ntar-se ~a ca
pital, ainda neste caso? A rellacção do al'tlgo é eVidente
mente defeituosa. 

O que se quer é que se dê ao recrutado temp~ sufficiente 
para que elle possa comparecer perante a autol'ldade com· 
petente afim de provar a sua Isencão legal perante essa 
mesma 'autoridade. Mas a Il.utoridade: civil ou militar, com
petente para conbecer da isençãO legal p6de nã~ ter sua séde 
lia capital da provincia, e en~ão é desnecessarlO que o re
clamante se apresente na capital. 

O artigo diz - interior d~s províncias ;. é. c;"preBsão . muito 
va"a. O que for Ilreso nos lunttes do mUIllCiplo da capItal d;\ 
IIr8vincia não carecerá tambem de algum prazo para allegar 
e justificar os seus dirçitos d.e !S~nçãO '1 Ma'!, observando-se 
á risca a letra do artlr"o, o mdlVldu~ re~rutado na .ex~rema 
do municipio da capita não está no mtenor da provlOCta, e, 
llortanto não lerá prazo, não se lhe dará tempo para que 

\
I.ossa aU'egar seus direitos e obter isenção do serviço mi
Itar. 

})a.rece-me; pois, que o art: ti, contendo matetia~ identica 
á do art. 13, e sendo tão defeituoso em sua eXllres?ao, como 
creio ter demonstrado ao senado, deve ser refundulo Com o 
art. 13 .... 

O SR. ~flNl5Tno DA GUERRA: - Apoiado, 
(I SR, PARANIIOS : - , , , em um só que exprinl:\. o pensa 

mClIlo commulll de mOI!o pl'eeiso, se 111 essas expres5âü3 1[1l~ 
podelll dar logar a duvldllS, trazel' clllbararos ai"silll aos re
cl'utadorcs co 111 o aos I'ecrutados, a (piem aliils a lei IfI'ocurd 
favorecer lleBta dispósiçãO. ' 

WIi un~ ap~rle,) ., , , 
Se o recrul~ldo fugir, Q"fiador fJea rcsllollsa;vel Jl~la sua fal!;, 

~e a[ll'eS()llt~~ao, ou o mc~mo I'CCrull~do perde o depo"ito de , 
fjOO~, que.e Ig,ual ao preml~ que a .ICI concede pal'1l o ali~la
mento do um voluntal'Ío, Neste ponto não vejo necessidade 
de allCl'ar-so a disposicão de que,se lratl. , 

el'eio qll,O o lIubre' minbtro .«oncordará comigo em que 
estcsdous arti~os, I,ào devem: fllSSttr, co~no se ,acha0, (Ju.e de
~'em ser refundIdos em um 50, por lIlodo nue i~ sua t1í"'poi<i
Ção fique ,mais clara e Jll'eci,;a. ~a .3a d'iscu;,,;ào do pro
jecto o farei, senão for prevenido por algulll dos lIleU3 
iIIuslres collegas. 

i"inda.1l discussão do arl. H, Ila8:oou-sO á do 1:';' 
o s .... Dallt~H :-Eu pcço ifei'd5q a~. senado se nâq 

fa!lar mUllo IJ!eclsamellte sobl'C esla matena, que'uão é da 
IIílllha lu'ofissae, 

, .. Di~ a c.ons~iiuiçãO .do, iJrÍper;o q~~ ao pud~r executi;':) 
colilpete prIvatIvamente empregar a forca de mar e do terra 
como be:n lh~ p~recer ~al'U defesa e segurança do impel'!o ; 
? . o~ nao SCl t SI', 11I'esldente, qual a razão por que oS 81'S, 
HlIIIIS{~OS da· guerra" ~as (11'0 Ilo.s til,s, de. Jlxaçãj) dus fqrças, 
declara~ que em Lal ou tal pl'OVlnCta haja COl'pOS ou compa.
nhias fixas. 

d SR. M;~;STRO DA GU~RIlA :-1<;> uma cousa mitiga. 
O SR. D,(:'i1\.\~:-:-~la corpos ouco~panhias tlx,as '1'1 nahia. 

I\lato-Ol'osso Espmto-Sarito, l'ernariibdcô l)ará l-arab} ha e 
Santa Cathariná. ' , 

O SR . .MAFR_\ :-EUl Sflnta Catharillil nlÍo. 
,O, S~. DANTA~:-:- Emfim,semlo ha em Santtl. Catharinl\, b:l 

em mUitas prOVIIIClas coqlfJS ou companhias IiXU3. 
Eu acbo conveniente que o govern6 conservo nas pro

vindas uma parte da força publica para destllcamentos, 
mas o qúe não convem é que pas!'!! neste sentido ullJa diflpO
sição na lei de filação, porque compete ao governo distribuir 
a força, publica conforme lis oxigencias do estado. 

Eu desejava que S. Ex. me dissesse se as praças de pret 
de que se compoem esses corpos ou companhias s.to ou ntlo 
incluida~ no numero das praças de prol que o governo pedu 
nesta ICI. 

O SR. 1\1I~ISTRO DA GUERR.4..:-S,10 inclui das. 
,O S'R. DAl\TAS: Então para quo S, Ex. quer uma aulo· 

risacão especial '1 
Uh-se que é porque têm de crear-se offidaes .. 
O SR. I\I.\I\QUEZ DE CAXIAS: - M~is quatro. 
O SR. DANTAS: Mas, senbore!!,entendo que, f[uapdo o 

governo Iledo tantos mil homens, deve declarar ao corpo le
gislativo: « Têm-se de crcul' tantas dívis1les,cada divisão deve 
tcr tantos batalhões, cada batalhão tem tantas companhias ,) ; 
porllllC assim, senhores, fica entendido que cada batalhão tem 
seu estado-maior e menor especial, e podemos saber qual o 
numero certo de olliciaes necessarios para a forç<Í (llldida 
pelo goveruo, e nao pôde haver abuso. 

O Su. SII. VEIRA DA MOTTA : ~ Assim é melbor. 
O SR. Rt;\ns: - ,Melhor porque? 

O SR. SII,VEIRA DA I\IOTTA: - Melhor para o governo. 
O SII. IhNTAS: - São e'Xigencias da camum dos SI'S. de

putados; o deputado que vê que lia lIahia ha um batalhão 
fixo quer (lue na sua provincia haja tambem Ulll ; os o(liciae~ 
'Iue estilo em uma pl'ovincia,e que não qucl'om sahil'dell1qlara 
outra,cntl'ão o empenhar-se com os dnpulauos, 

Entendo, pois, que se (Ievia timr da lei de fixa0,lo 110 
forcas esta f,Lculdade para o governo estabelecei' corpos ou 
COrÍlp,ltlhias fixas. 

O SI\. D, M\soE!.: - Mallde ellletvla, 
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O SR. DANTAS: - Não mando, não, senbor. Se na Para
hyba e no Espirito Santo ha comllanhias fixas, asAlagô 
tem o direito de exigir unm para coadjuvar a Corça 1101 

Sr. presidente, não sou da opinião do nobre semulor de 
Pernambuco, que disse que os destacamentos acabão com a 
disciplina do exercito, e por isso nã.o se devia emJlI'eg'lr a 
tropa de linha' nesses destacamentos. SI'nbores, so estes 
corpos e companhias têm de estar nas pl'Ovincias. por'lue 
não hão de fazer esse servi co 'I Querem Ilue a forca IHlbhca 
seja uma Corca de estado Ilue só esteja no qUaI·tel gl'italldo 
ás armas e fazendo cortezlas'l Não digo que permanente
mente alIa esb'ja Cazendo o servico de policia; mas. IIUUIHio 
fornecessario cOlldjuvar em alguns casos urttentes porllue não 
o ha de Cazel' '! Na ltalia não eslá a Corça publica combatendo 
as quadrilhas 'I Na lcranll1t e em toda a parte mio está acon
tecendo a mesma cousa? Não é serviço ordinal'io, mas nos 
casos urgentes ella lá vai 

A falta de disciplina, Sr. presidente, procelle dos destaca
mentos estarem permanentemente em um logar •.•• 

O SR. MARQlíEZ DE CAXIAS :-Apoiado. 
O Su. DANTAS :-.... um destacamento permanente em 

um logar não póde ser dtscilllinado, assim como um batlllMo 
constantemente isolado em uma provincia não pÓile ser dis
ciplinado, só o pode ser em presença de' outros batalhões, 

Eu desejava, pois, que o govemo mandil~se Jlara esscs 
corpos e companhias fixas officiaes (Iue n110 pel'tencessem á 
provincia para onde fOlsem. Eu desejo que S. Ex. tenha a 
bondade de dizer-me se o recrutamento para esses corpos e 
companhias fixas ó feito nas respectivas provincias. 

O SR. MINISTRO DA GURRR,\.:-Tem sido feito. 
() SR. DANTAS :-Acho que isso não 'ó conveniente; acho 

flue os corpos fixos devem ser compostos de soldados pel'tcn
centes a outras províncias. e eS8a Ó a causa por que ba t/lntas 
desersões. O soldado no seu paiz tem muitos meios e militas 
tentacões para evadir-se, e recehe muitas insiuuacões preju-
diciaés á iliscil'lina. -

A respeito do recrutamento, Sr. pI'esidente, tenho rle 
tratar de uma questão de que se occupou o nobre senilllor 
por l'ernambuco. S, Ex. disse que o recr!ltamento no Brasil 
faz-se de uma maneira terrivel. Acredito quo Im nelle abusos 
e injusticas, mas não convenho que se entregue o recruta
mento a ôfficiaes da guarda nacional: isso seria peior, seria 
uma guerra civil; acho que o govllrno deve encarregar do 
recrutamento, tanto para esses corpos 6xos. como para os 
corpos moveis, aquellas pessoas que Corem de sua confiança, 
porl)ue o governo é e deve ser o responsaveJ pelo procedi
mento dessas pessoas. Não ha ninguem mais proprio para 
isso do que os proprios officiaes de Jínha, e nem eu v,cjo que 
no Brasil 0$ delegados, subdelegados e inspectores de q'U!U"~ 
teirão tenhão a faculdade de recrutar ordinariamente; o go
verno costuma encarregar isso a oOiciaes do exercito ou a 
agentes de sua confiança. qs. ~fficiaes da gUllfllà'nacional 
são do uma extrema susceptlbllldade e, uma vez encarre
gados do fl'Crutalllellto, não supportão que o governo reJlare 
os, seus abusos contra as pessoas indevidamente recrutadas. 
Além de que, eItes são os primeiros agentes nas eleições .... 

O SR. PRESIDENTE: - Tenho de observar ao nobre senador 
que me parece que esta materia mio é para este artigo. Acho 
que essa materia não é prollria desta discussão; era propria 
do artigo relativo aos meios de obter a Corca, e depois será 
opportuna na 3a di~cussilo. • 

O SR. D.\NTAS: - Permitta V Ex, que eu, tendo de tralar 
de uma companhia fixa na minba provincia, trale da maneira 
pOf que se deve fazer o recrutamento para ella. 

O SR. PRESIDENTE: - Torno a lembror ao nobre senador 
que não me parece que se possa discutir esta questão agora, 

O SR. DANTAS: -Pusarei adiante, Sr. presidente. 
S. Ex. quer uma companhia fixa de guarnig.lo nas Alagôas ; 

eu quero tambem e voto Ilor ella. porque alluelta provincia, 
onde ha poucos allnos acabou'se de debellar uma horila de 
salteadores nas matas de Jacuipe, e onde, apezar de se ler 
crearlQ urna colonia militar, IlftO tem ainda entraJo /Ies~ns 

matas a policia neeessaria, tem maior necessÍlJarle de uma 
companllla fixa 110 Ilue a l'al'ahyba e outras lJrovincias que 
não eSl;io Iles~e caso. Mas tenho rio lembmr a S. Ex. uma vez 
í1ue se estabelece e"tas companhias fixas para guamiç.lo, quo 
Imle tambem de r!'parar dous Ile!lueno~ rcductos Ilue ha lla
queHa provincia, um em ~I;teeiô outro Ill! porto do [l1·uncez. 

Talvez V. Ex .. Sr, presidente. diga lIue tambem isto não é 
do artigo que se discute... lia dous reductos na minha pro
víncia. Ilue convem ml0 deixar Ilue cáhiào em ruiuas. Senho
res,llão sou lia opinillo do nobre senador pelo Rio de Janeiro, 
'Iue se abandonem as fortalezas que exiSII'm. pela razão de 
'Iue elIlls .se tornáriio iuuteis pela IIlvenção Ilos navios l'nCOIl
ruç.ados. Segullllo o quo tenho lido ,a scicuda vai ,Iescobriudo 
mAIOS de dar vantagem ás fortalezas sobre navios encou
Illcados. 

tir. presidente, para provar que o governo deve conservar 
as Cortalezas que exi!h:nl ... 

O SR. PRESIDENTE:- Eu peco licenca para observar ao no
bl'e senallor que nllo acbo figácão alÁullln entre esta materia 
e o artigo em discussão, V. Ei. póde falIar a este respeito 
na 3a discnssão. 

O SR. DANTAS: -Pois. Sr. ministro. V. Ex. conserve as 
fortalezas Ilorljue silo fortaleza!!; n110 posso dar a razão, 
submello-me ás reflexões .10 Sr. presidente. 

,Iulgalla finda a ·Iiscus~ilo de todos os artigos e emendas, 
retiron-se o Sr. ministro com as mosmas formalidades com 
que Coi recebido, e seguiu-se a votação da pl'OpOSta e 
emendas. 

Do art. 1° da proposta foi approvado o § 1°; Coi tambem 
approvada a emenda do SI'. Ferreira Penna, e foi rejeita(lo o 
§ ':!", sendo apllrovada a emenda da cnmara dos deputados. 

O art. 2" da proposta foi rejeitado, sendo adoptada a 
emenda de suppressão da Ilita camara. 

O art. 3° da propo~tll Coi approvado. 
O art. 4° da pro(losta loi approvado com a emenda da dita 

camara ao § 2". 
O art. rio da proposta c a emenda da dita camara Cnrão 

rejeitados, sonllo a(lprovada a emelllla do Sr. Oias de Car~ 
valho, ficando nesta comprehelltlida a do Sr. Pnranhos. 
_ O~ art~. 1)" e 6", addiltvos, ficárão ~upprimidos por deci

sao anterIOr. 
O art. 7", adrlitivo, foi approvado, 
Do art. 8°. adllitivo, votando-se por partes a requerimento 

do Sr. Sou~a ~ 111ello. Coi rejeitada a 1" parte até á ta classe, 
e ficou prejudicada a 2a parte, bem como a emenda do dito 
Sr. senador. 

Foi rejeitado o al·t. 9° e o 10°, sendo approvada a emenda 
do Sr. Paranhos a este ultimo. 

}'oi approvado o art. 11, o bem assim o 12 com a emenda 
I" Sr. Paranhos. ' 

Forão approvados os arts. 13° e li", e rejeitado o 150. 
«'inda a votac~o, passou a proposta com as emendas appro

varias para 3" discussãO. 
, O SR. PRERlDENTE declar~u esgotada a materia da ordem do 

dia, e deu para a da segumte sessão: 

3a discussão das seguintes proposições da cumara dos 81·s. 
(leputados : 

ta, declamndo que as filhas do Callecido capitão-mÓI' José 
Pereira Filgueiras têm direito á penMo que Ibes Coi conce
dida por der;reto de ti! ne agosto de 1833 ; 

2a , autoflsanrlo o gOV.rlJO para mandar abollar á viuva do 
tenente-general J,'I.za.ro J08ó Gonçlllves o meio soldo quo lhe 
perlence, sem IlrejUlzo da pensilo Ilue já percehe; 

3-\ autorisandó o governo a conceder carta de naturalisa
ção aos subditos portuguezcs Oiogo de Andrade lUeslluita " 
outros; 

ia, idem aos subditos pOl'tuguezcs Adelino José da Costa 
e outros; 

la di~cussão rIo parecer da commissUo de constitniciio sobre 
fi licença pedida pelo Sr. senador viscondo tle Jequitfllhollha ; 

la dita tio projecto do senado fazendo I'xtensivas ás elcicüc,:; 
(Ie juizes do paz e vereadores as disllosicües do ar!. lOS da 
I~'i n, aS7 de 10 de ago~tl) do 18J/}: • 

I!) 
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O requerimento do Sr. Jobim ácerca da. praticagem da 
bal'ra 110 Rio-Grande do Sul. 

Levantou-se a ses$,lo á 1 Ili hora da tarde, 

58A sessão 

E~l 23 DE ABRIL DE 18M. 

PRESIDENClA DO SII. VISCONDE DE AIlAETE'. 

SmnrA!II~.- EXllerliente.- J.eitnl'a, c approvaç50 da redacção 
do 11roJocto sobre bancos l/e crmhto-rnutuo.-Ordem do dia. 
- Approvac:io de várias PI'oposicõ(!s tia nulra camara.
Lei eleitora} lIe I li de agosto. OI)-erVllCões 110 SI'. l,'crreim 
POllna. IJil8sa/!,l'm do projccto para '2a t/iscussàO.- Appro
vacão do relJuerimento rio SI' JolJim, pedilHlo informacõcs 
sonre a pratIcagem da b:lI'I'i\ do lUo-Grande do Sul. • 
A's 11 boras da manhã fez-se a chamada, o. achando-se 

presentes os 8rs, visconde de Abaeté, 3fafra, Teixeira de 
Souza, .Mendes dos Sant08. Fel'reira l'enna viscoode rle lta
borahy. Jobim Pimenta nueno, Souza e Mello, Vieira da 
Silva. Araujo Rihlliro. [)juiz. 1). Manoel. visconde de Sa
pucahy, Souza Ramos. Dantas, Cunha c Vasconcellos. b:mio 
t.Ie Pil',lpama Almeida e AII'U{luefljue, Pomllêo, Firmino. 
mal'quez de Caxias. Nahuco. viscolllle de Suassullna. baNio de 
Muritiba Sinimbú bariio de Antonina Souza F.-anco, Pal'anhos 
I.J visconde da Boa-Vista. o Sr. IJI'!'siflente abriu a sessão. 

Comp;u'ccêl'ílo logo depois os 8rs. Ferraz, Silveira da 
:&lotla e Ottoni. 

Faltàriio com causa participada os 8rs. bal'ão de ~Ia!'oim, 
barão de Quarahim, barão de Cotegípe. bi.r.1o de S. Lou
renco, Candido Borges. Euzebio; Souza Queiroz, Pauhl Pes
sOa: Dia8 Vieira. Fel'llantles Torres, Dias de Carvalho, mar
quez de Itanhaem visconde de Jequitinhonha, visconde de 
IUaranguabe e Zacharias, e sem partici{ltlCãO os Srs, Can
dido Bapti~ta, Carneiro de Campos, Pau a Almeida, }<'ollseca, 
mar-{uez de Abrantes, marquez de Olinda o viscllnde do 
lJl'uguay, 

Foi lida e approvada a acta da sessão antecedente. 
O SR, 1° SECRETARIO deu conta do seguinte: 

EXPEDIENTE. 
Um officio de 21 do corrente, do ministerio da g'lIerra, 

contendo Í!,formações ácel'ca da pretenção !Ie D. Carlota 
Jalle Hro,vn, viuva-do marechal de campo reformado Gus
tavo Henrique Brown, 

A' commissil.o de marinha () gUOl·ra. 
{;m olIicio de 22, do 1° secretario da camara dos deputados, 

acompanhando a seguinte 

r1ivers~s, ajudas de custo, etc.,. etc. e fabricas, - pela' lei 
n. 1,1!7 ~Ie 9 d~ setembro de 18b , aJ'L 6°, §§ 30, 6°, 110 e 
1'2° nuo e sufficlente pm'a fazer race a todas' as de~pezas 
com as mesllIas rubricas até o fim do corrente exercicio de 
186:l-18Ii4. 

" Rio de Janeil'o,em 15 de fevereiro de 186i. - José Ma
ri(tno de Mattos. 

PROPOST,\. 

(, Ar. 1." Além das despezas autol'Ísndag pela lei do õr
camllnto n. 1,177 de 9 de setem~n de 1862. para o exerei
cio de 18113-::-1.864, é ~lbCl·tO ao minislro lIa guerra, no. 
mesmo exerCIClO, o cre(hto sUPI . entar de 718:4.06$ para: 
os seguintes pal'agraphos do art. li" da refOl'ida lei: • 

« ~ 3." Pagadol'ia das tropas. . . . 10:000$000 
« § 6. 0 Arsenaes de guerl'lL, armazens de 

artigo;; bellico~, laboralorios, etc, 600:000,$000' 
. « § 11. Gmtificações diver$as, IIjudas de 

custo, etc" etc, 
« § 12, Fabricas • • 

80:000&000 
28:-106,11000 

718:406~000 

( AI'. 2." Ficão revogalhs as disposicões em contrario. 
« Rio (~e Janeiro, em Ui da fevereiro "de 1864.,-Jo$6 Ma

riano de lIIattos. 

Emenda [eita e approvada pela camara dos deputados á pro
lJOsta elo poder e,cecutivo qne a1weum credito 8upptemlJ1l
lar para o ministerio ela guerra. 
« Acerescente·go no logar competente o see-uinte;' 
« A assemhléa. geral decl'eta, .'. . 
" Paço da camal'a dos dcputados, em 22 do abril de 1801. 

-Francisco Jo.sé FUI'laclo. presidcnte.- Tilo Francó de Al
meida,l" secretal'io.-Pedro Luiz Pereira de Souza,!" secre
tario, }) 

" Augustos e dignissimos senhol'es I'epresentá'ntlls dá natAo. 
-Pela leitura dos dous relatorios apresentados ao corpó le
gislativo por meu antecessor, vereis Ilue a urgencia de aper
feiçoar os nossos meios de defesa, já restaurando e melho
ranllo as baterias das fortalezas deste porto, jâ. aU!lmentando 
ou I'eformando o nosso material de ~Ulir"á, compelliu o go
verno a decretar trabalbos e acqUlsicõo8' que não bavião 
sido previstas na l.ixacão dos creditos volados para I) e~Qrcicio 
de 1kt63 -1864, e cújas despezlIs tiverllo de sàrsâtisteitàs 
com os recursos dos sobreditos creditos,·· ..' 

(f AppJicarfas, por esta fórma, ao pagamento· de enearfios 
extraor!linarlOs as fluantias fixadas lJ1lra os gastos ordinarros 
da reparticão (11Ie dirijo. ti de indec inavol necessidade a con· 
cessão de um credito extraordinurio rio 7till:000~ para supprir 
o deficit, Ilue a contadoria da marinha. segulldo os exames a 
flUO procedeu, 'Icaba lle I'('conbecer nas rubricas - material 
e obl'as -. o (Iue é sobejamente justificado pelos seguintes 
algarismos: I'ROPOS1(\0. 

« A assembléa geral resolve, 
«( Al't. 1,0 Fica 'lpprovarla a pensão annual de l'ifH$ 

concedida POI' (Iecreto Ile 20 de agosto de 1862 a D. luiza 
Ilaria 1'aunel'. mili do fallecido '2" Cil'U1'giilO dil amuula Dr. '" 
Tbomaz Honrillue Talme!', que deverá percebe-Ia desde a 
data do referido decreto. 

« § 21. Material. - Augmento de despedi. pl'oveniente do 
pagamento a Ed. I'eehere Comp., por saldodaencommen
dil de nrmamento portatil., . • .• 3~:'22t~967 
Illem Idem de aNil hal'Ía e seus Ilcrtences 
vindos lia Europa por encommenl 11 • , 28!k419&.f80 

« Idem para a compra de fl~lvora munições 
« Art. '2,0 Ficão revogadas as disflosicões em contral'i'.l. 
{( IJaco da camam dos deputados em 2~ Ile abl'il rle 1861.. 

-Flani'isco José Furtado, pre~idenle.- Tito Franco de 
Almeida, 1° sccrelario,- Pellro L'u,iz Pereira de Souza, '2' 
secretario. » 

A imlu'imir. 
Outro de igunl data, acompanhando as seguintes propostas 

do poder executivo com as emendas da mcsma camara: 
(I Augustos e dignissimos senhorcs rcpresentantes lIa 

nacãO.-Em observal1(~ia do R ~o do art. io da lei n. ;;89 de 
9 do setemhro de J8iiU, vCllho ulll'cselltilr-v .. s a pl'opo~la 
ll;ua a ab!.'l-tura de um credito supplemeutal' da ([uantia de 
718:in6,p vil'to que. segUllllo o caleulo da l'epartic,10 de 
contahilidade 110 ministerio da ~uerl'a, a SOlllm<l votalfa pam 
as mbricus - pag:uloria da,; tropas, arseuacs de gucrra, al'
mazcfls de artigos bellicos, lat)!}ratorio~, ele" ~I'atilicilçf)e~ 

navaes e de guerra, madllll'as, fretes, sc-
gllros, etc, . • • . • . , • • 131:358$547 

« !:i (22 Obrus.-Augmento de despeza pro
veniente dlls obras reita~ na fortaleza de 
Willcl('aignon, de junho a dezcmhfõ'i.lõ 
anno findo,. • , • • • , " 45:348$631 

« Idem idem na fortaleza da Boa-Viagem, 
idem, • , • . • , , • , , 

cc Idem idem na fortaleza da ilha das CobJ'i\s, 
idem. . • . . • . , , • . 

" Idem do Ilagamento porsaldo da c(lificação 
do ((IHlI'tcl (lara o batlllhão naval. . . 

« J)espeza provavel CHm as obras em via de 
exccuciio nas fortttlezas e outras, até o 
fim dó exercicio 

tiO :660$892 

39:816,5000 

17:5H$000 

Wl:630~i77 

7riO:OOOo)\OIlO 
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{( Ilun!lado, pois, nos motivos que acabo de expôl'-VOS, 
tenho a honra de sulJmetter á VOSl'a approvacllo, nos Lt1l'mos 
do lIrt.t· § 4.0 da lei nO 589 de 9 de setenibro de 1850, a 
proposta inclu!'a,· . 

(f I)alado do lHo de Janeiro, em o 1° de abril dI) 186í, 
-Francisco Cartos de Araujo Brusque, 

PRoposn. 
II Al't. 1.0 Além das sommas vtJtadas pela lei n. 1,177 de 

9 rle ôetembr.> de 1 !i6!!, 11 ara desp'ezas do ministel'io da ma
rinha no aclual exercicio de 186i~-186i, ficêt coneedido ao 
mesmo minislol'io um credito ri 750:000$ (Iue ser'á dislri
b~ido pelos seguintes paragrapllOs do artigo tio da t'efel'ida 
let, 

a § 21. I\lalerial 
{( ~ 22, Obras • 

400: 000",')000 
300 :000 ,;5UOO 

750:00tlJ)OOO 
« Art. 2.° l!'ieão rovogadas as dis}losicões em conll'al'io, 

Palado do Rio de Janeiro, em o 10 dé abril tio 1861. -
Francisco Carlos de Arattjo 'Orusque. 

Eme"da feita e approvada pela camara dos dClltttwlos á llro
posta do podeI' execltlivo que a/Ire um cred~to súpplemerl
tar para o minislerio da mariilha, 

« Accrescente-se 110 logar competonte o seguinte: 
« A Ils~emhlé(t get'al decr'eta. 
({ Paço da camara dos deputados, em 22 de abl'il de 1864. 

.- Francisco José Furtado, presidente, - Tito Jt'1'allCO de 
Almeida, 1° secretario, - Petlro Luiz Pereira. de Souza, 
2° sccretal'io, » 

l<'orão tambem a imprimir. 
Foi lilla pelo SI', 2° secretario. posta em discussão e 

apllrovada,para ser remettida ti outra camara, a redaccào do 
projecto do senado relativo aos bancos de credito muttio, 

O SR. PRESlllENTE : - V,li official'-se boje ao governo, pelo 
tninisterio do imperio, pedindo dia, hora e logar em Ilue Sua 
Uagestudo o ImperadO!' se dignará. de rect'b(~l' a delJUtllC.io 
lue tem de silber do mesmo augusto sonhor o !lia, !rOl'a e 
logar do encCI'ramento da presente sessão da asselnbléa geral 
legislativa, 

Consultando as actas de lRí3, tRiS e 18tiO. achou a mesa 
lue este olficio costuma sei' dirigido ao mini"terio do illllll'l'io 
10 diaU do abril; mas como o rlia 21 de abril ti amallh<i, 
lómingo, entendeu a mesa que devia fazer hoje esta commu
ticaçao ao governo, 

ORDEM DO DIA. 

I'IIOPOSlt:ÕFJS DA OUTRA t;,uLl.n.\, 

exten;;ivas iÍs eleições de juizes de paz e vereadol'es as dig 
posições do arl.I08 da lei 11. 387 de 19 (!e ago~to de 18i6. 

o ~I·. I~el·.'el .. a PennQ:-Não Ilslanrlo satisreito com a. 
redacçàn que dtli a 2~ pilrte 110 art. 10 deste pfojecto, pOl' ter 
ouvido 'Iue pôde admittir alguma duvida, explicarei agora o 
meu p!'lIsamellto, para q\le seja m/tis claramente enunciado 
pela eommissilo de rcdacçlio, se o senado o allollt1lt', 

Tem [lor fim a '2" parte do artigo determinar que, quando 
se houver de procede!' á eleicão de eleitores, JUIzes de paz, 
ou vel'erulores, sómenle em 'alguma fregul'zia de quahluer 
municipio, quo comprehonda mais de uma. fillue SU8(lenSO o 
recrutillllellto em toda a extenslio de~se municipio, 

Ellta provitlencia parece intlispellsaTel para as /jl'tllllles 
cidallcs, como a do IlIO de JIlIll'lro, lhlria, Pernambuco e 
outras, c aillda para os municillios que contêm numerosa 
pOllUlacfío dividida pOl' rliver:<as ft'eguezias com 118 matrizcR 
11I1\1("os' llistillltes entre si, IlOr ser manifesta (lue, para ga-
1',llttir a liberrlada tia voto, mio bastllrá a SU8pCIlSào uo re
crutamento ~ómcllte llaq uella onde se fizel' a cleicãiJ, sc os 
seus habitantes. achundo-se em logares mui pruximos, mas 
pertenccntes ao terl'Ítorio ua qualquer dos cOllfiu IltIlS, pu
derem ser recrutados, Se todavia se entender (Iue a nHl~ma. 
providencia não é necessaria para certo:! mUllici(lios, OIHle a 
grande extensão do tert'itorio do cada fl'eguezia e a falta de 
populaç<io .cluiJ]9 a que o reerutamento fcito em uma influa 
na eleiçfio do outra, mio duvidarei aceitm' alguma emenda 
'Iue estabeleca com toda a clareza essa excepcão, 

Quando niotivei o projecto, SI', presidente: eu disse ~ue 
não sabia ~o o governo e seus delegados llas provinclas 
mandavão sempr'e suspender o l'eCl'Utamento nas frrl{uezias 
onde se houvesse de proceder 11 eleicão de eleitores róra !las 
épocas marcadas pela lei para as eleições geraes ; c uccres
centei quo inclinava-me 11 crer o contmrio, á vista do que 
occ~I'I'êra na freguezia de Santa Isabel de Valença, segundo 
a noticia dada por um jornal desta cÔI'te. 

Sobl e o facto que o 'eferi tenho agora mllis positivlls 
ioforlllaçlies, dndas pr'oprio juiz de paz presidente da 
aMcmhhía parochial, na c'lr!a tine pnsso a ler, (l,enrJo.) 
« Santa lsabrl do Uio Preto, m de alll'il de 186í.-Com 
grallrlf~ satisfaçãO li 110 Jornal do Commercio de 11 rio 
COI'r'ellte o resumo do rliscurso tle V, Ex .. Ilronunciado 110 
8cnado Im sessão de 9, quando exigiu V. Ex. (Iue o goverllo 
decl;ll'lls1'c se tinha dano or'delll liam a suslJensão do 
recrutamento nas fl'eguezias onde se linha de pl'ocedt'r a 
novas t'leicões. por terem sido allllulladas as ft'ltas o allno 
Ilal\sado; ássim tambl'm Ilue o goverllo (Icc\ara. .. "e :\0 era 
exacto IIlIe se e~t'l\a fazendo recl'Utamento I11t freguI'zia do 
Santa babei de Valença ; e m~ito agra,!eç? ;t V, Ex .. em 
meu nome e de meus comparochranos, Ijelo mteresse que to
mou pe!;lIl08sa infeliz rl'eguezia,-Peço permit'sfío a V. Ex, 
para Illlirmal'llUe é exaeto estuI' se fazclldo o recrutamento nes
ta freguí'zia, ter-Im prendidu divet'slls pessoas e até no dia que 

Entl'úrão successivamente em 3" discussão, e rorilo sem (!Stava marcal!o pat'a a eleicilo, que foi adiu(la IJelo ~residellto 
lehate a[ljll'ovadas para subir'em Ú S(lllCC,lO imperial, as se- d.a yrovincia; mas qUil~ reeelJell~o e,u, como juiz do paz, a p.tr
;uintes proposições da camar'a dos gr~. tfeputados: trclpnçào na ve~pera, lIao IJude,mo dl~so ser sabedores todos os 

'1 a, autol'lsando n govel'llo tiara mandar abonar á viuva do volantes, e 1ll~ltOS compa ecerão para v~tat', A gente pobro 
.enente-general taza!'o José Gonçalves o meio soldo a flue d~s.ta freguezra, uma grllllde parte. esta d_esterrada p'ara. as 
em direito, sem prejuizo da pensiIo,. que já percebe; , . e ~utl'l\ pelos mat?s, porqu~ nao se respeita a?s 

2", dllelal'ando que as filhas do fallecitlo capitão-móI' J lsé homrns" I~ol'lgerado~ .~ labol'~o.SOs, e e antes pelo contrariO 
[)er'eira l"ilgueil'a~ têm direito á pensão Ilue lhes roi concedida con orme as suas oplllloes pohllcus, )J 

lor uecreto ~Ie 12 de agosto de t8:13; . j Trazendo estes factos, Sr. I)resillerrte, ao conhecimento do 
3", autorrsando o govel'llo 11 conceder carta de IHltUl'alISa- senado e do publico eu eSIIOI'o (Iue o "overno seja solicito 

ião 1108 subditos portuguezes Biogo de Andrade ~lcs"uita· em averigua.-Ios, pa;'1\ dai" comu deve~ as prolidencias que 
1 oulr~s ;, " l'eclamHo por ~ua natureza e gra.vidade; e quanto ao adia-

.ia, ((Icm aos sublhtos portuguezes Atlehno Jose da Costa e monto da eleição, cujo motivo ignoro, ('~timdria saber se foi 
outros, determin.ulo por haver-so recollllCcido que a mesma elciciio 

UGE:'!Ç.\ ,W SR. SE:-iAlJOII V13CONlJl~ DE JEQVlTl'íIlO~;U.L 
deve ter logar uellois de ullilllad S 08 .I'ilballlos do, cOllselllOs 
de recurso úo corrente allI\O, como aqui ponderei em outl'll, 

Seguiu-se em 1a discussão,o passou sem debate pam a '2', occiltiião. Se é este o motivo lio adiamento, tel'ei mui!.a ~a
I \lureCel' da commisôão de constituÍi:ão sobl'e a hcença pc- tisr.,çtio em da~' o !Ilel'ecido louvor' á autor}dade tlue assim 
lida pelo SI', sewulot' visconde de JCtluitinhonha, llroCllnl eUlllpnr maIs escl'ullUlo~amente a leI, , I Pa~s(Ju o projccto pat'a a 2" disCHS8iio. 

LEI IlUaTOIL\1, IJE 19 DE .WOS'l'O DB 1816, , ' - r ' .1 
l~!Itl'(JlI finalmente em ,hscussa(l, c (J) ap[lroviI'Io sem fle-

Entrou em 1" discusl:lão o Ilrojecto do senado) fa~(;ndo bate, o requerimento do Sr, senador Jobim, pedindo infofllUlr 
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cije~ ao governo ácel'ca da praticagem da barra !.lo Rio· Grande 
ao Sul. 

o SR. PHESIOEIHE: - Nilo !la sobre a mesa matol'ia al
guma preparada para a ordem do dia, e portanto a ordem 
do rlia 2ü é trabalhos de commissões. 

Levantou-se a sessão ús 11 3í4 horas da manhã. 

ACTA DE 23 DE ABmL DE 1864. 
PRESIDEl\CL\ DO SR. VISCO['iIlE DE ABAETé. 

A's 11 horas da manh1l, acbando-s!I presentes alguns S1's. 
senadores, o Sr. Ill'!'sirlente declarou Ilue, senrlo a ordem do 
dia de boje" trahalbo~ rle commissõe~ n, ruio podia haver 
sesSilo. e Ilue a ordem do rlia seguinte. na ralta de mutt'rias 
que lJUlessem ser designadas, era a mesma. 

ACTA DE 26 DE ABRIl. HE 1864. 
pnE"IDENCI.~ DO SR. VISCONDE DE ABAETE'. 

A's 11 11'2 horas da manlHl. achanllo-lÕe presentes alguns 
81'S, senadores, o SI'. presidente dedarou (Iue, sendo n ordem 
do dia de bojt\ " trabalhos de commi~sOe8 »,passava l\ dar para 
o dia '27 a seguiute : 

11< PAliTE. ' 

Vitima discussão do plll'ecl'r ria commissão IIe constiluiciio 
COllcedellllo a licença pedida pelo Sr .senador viscourle Ile" Je
(luitinhonha,durantea '2a ses8ilo de:J de maio a 3 de setembro 
tio corrente auno; 

1" discu~são da proposição da camara dos deputallos appro 
vamJo a pellsão aflnual (Ie r)Oi~ (',oncerlida rltlr decreto de '20 
de ap:osto de tlW2 a n. tuizll l\Jal'ia Tmllwr. mãi do rallcci,lo 
2° cil'ul'ghio da annalla Ik Thomaz IIcnrirlul' Tanrwr ; 

2' discussão do projecto do s(\OlIdil rau'lHlo !'xtellsivas ás 
cll'irões de juizes de IlUZ e vereadOl'es as distJosicões do 
art: 103 da lei de 19 de agOllto Ile IfWi ; • 

a" dita da proposta do poder executivo fixamlo a rorca de 
terra I,ara o anno financeiro de 186i-1865, com as em<Ílldas 
f.lllprOvadas em 2" discussão. 

2" PARTE. 

1" discussão da Pl'ollosta do pOller executivo, com a 
emenda da camara dos 81'S. deputados concedendo ao mini~
tHio da marinha um credito de 750:000$ no exercicio 
de 1863-1S64.. 

5Da sessão 

ElI '27 DE ABRIL DE 186t. 
I'RESIDE~CU, DO sn. VISCONDE DE ABAETE'. 

SumaRIO. - Expedientc.-Ol'dem da dia. la parte. -J.icenca 
ao Sr. visconde Ile JN!uitin lonba. Approvaclio do parf>cêr 
da. commissão de consl1tuicão.- l)ensão a n:tuiza T;lnrll~r, 
Adiamento do negocio á l'e'lurrimento do Sr. lIerreira 
I'enuit.-Fixacilo da rorca de terra. Discursos dos Srs. 
llHlJ'(luez de C,ixias e 80úza e ~Jcllo.-Cl'Cdito supplclllf'n
lar ao minisLerio da lllilrillha. Di$cursos dos 81'S. ministro 
f0spectivo. Silveira da l\lotta e visconde do ltaborahy. 
A's 11 horas da manil,t fez-se a chamada, e, achanrlo~se 

presentes os 81'S. visconde do Abaeté. !\lafra, Ferreira I)enna. 
'fC'ixeira fie Souza, .Mendes dos SanLos marquez de Itanhaem 
80m~a o 1\lello, Firmino. Anllljo Uibeiro. n. lUanoel, !'imenla 
nuano, Jobim, l'ollseca, Almeirla tl AlbmluertlUe, harão de 
nIuritiba. viscond" de SaJlucahv, CunlHl Vuscllncellos. vis
conde do Sua~"una, mar'luez d!l Caxias, visconde do lJru
gUfly, Dantas, 1)llmnltos. Souza Franco, viscondo de ltnbo
rahy, Ferraz, Souza fiamos, Nabuco, Pompeu, Hiniz e 
Ott<mi. o Sr. presidente abriu a ses5.10. 

Comparecêrão rlepoi5 os 8rs. barão de Pirapama, Zacharias , 
Silveim da ~lotta., Carneu'o de Campos e visconde da Boa
\ h·la. 

1I .1,\Lár;io com causa participada os 81'S, barão de ~laroim, 
lHlrão de Quarahim, barão de Colegipe, banio de S. I.ou
Té:l~O. eandido 1I0rgos, Souza Queiroz, Euzebio, Paula 

Pessoa. Vieira da Silva, Dias Vieira. Fernandes 'forres! 
Dias de Carvalho, visconde de Jequitinhonha e visconde do 
l\lnra~lluape ; ~ sem rUlrticipação. os Sr~: .bm·ão de Antonina, 
Calldldo BaptIsta, Paula Almeida, SlIlllnbú, marqueI de 
Abrantes e nml'(]uez de Olinda. ---

l?orão lidas e ap{lrovadas as actas de 2:J, 2:; e 26 do cor
rellte mel. 

O SR. 1° ~ECnETARlO deu conta do seguinto: 
EXPEDIENTE. 

Um omcio de 23 do corrente, do ministerio do imperio. 
acompanhando o autogrllpho da reslllucão da assembléa 
gel'allegislativa, pela tlUal ó autorisado o' governo a mandar 
admittir a exame rio 3° anno da raculrlade de direito do I\e
circ_ o eslur1ante Josó Pellreira I?rança .Junior, na qual reso
luçao Sua lUagcRtUlle o Imperador COllsente.-A arcbivar 
communicanclo-so li outm camara. ' 

Um officio de 26, do 1" secretario da camara rios depu
tar!os, declarando Ilue a mesma camara l'csolveu que se 
fizesse a correcc.io do engano de data havido na proposicãO 
de '2 do junho lo 1860, relativa ao melhoramento da aposên. 
tadori" cOllcedida a Joulluim Dias Bicalbo.-Mandou-se razer 
a corJ'eccllo. 

Vm olli' • .io, rio 12, do vice-presidente da provincia da Pa~ 
rahyhll, lIcómpanbanr!o um exemplar do relatorio ~presentado 
pelo presidente, por occa!lião de passar-lhe a administracilo 
da !n!'~ma provincia. - A archivur. • 

Um reljucl'imento do ollicial da secretaria do senado Dl'. 
1:l'anei8co de A".sis Negreiros Castro, pedindo um mez de 
hccllça sem ve!lclIuenlo, para tratar de sua saude.-A' mesa. 

Um l'etjuerimento do seguinte teor: 
« Augu~tos e digníssimos Srs. representantes da. nacão 

Ilrtlsil!'íra.-O abaixo as~igllano, a bem de suas filhas e aas 
filhas e viuvas de seus camaradas e coUegas. vem impetrar 
a waça de serem contem[lladas no additivo da emenda D. 9i 
a flXIIÇ<10 de .rorças de terra para o anlIO do t&6i-,-18f.1ãj que 
tl'ata das vlUvas I) filhas solteiras dos olUciaes do eMrcito 
rllllecidos 6 que falle.eerem sembaverem completado 25'an1\08 
de s{'rviço, de terem direito ao meio soldo cortés Mdellte ás 
quotas ,Iartes com que seus finados pais ou Df\lo~eriã'j) 
ser rerormallos; e attt'nnerem tamb~mâs ;vlUVlÍtó 
filbils rios oillciaes rerol.ulos pela ta.béllã. d~lfR4[F 
seus anllos de':Sl'rvicos fonio, na fôrma da lei. r~ 
vantagem de postó; mas' l'm virtude .díl lili'qti 
vencimentos dl'~ta tabella forão prejúUlcatla~, . 
seniio o meio soldo do posto elTectivo no servl/;ó; . . . 

" ()ortanto o abaixo assignado pede e -E li'. M ~. Rio de 
Janeiro. 26 de abril de 186i.-José Claudia dàMeUo, coronel 
reformado. » 

}'ícnu sobro a mesa para sei' attendido quando so discutir 
a prol1'3ta. 

O SII. PIIESIIlENTE declarou ([ueia-se ofllciarao Sr. ministro 
dos negocios do imporio) pedindo dia, hOl'a e Ioga r em quo 
Sua ~lage~t8do o Imperador dignar-se-IIa receber a deputaMO 
tio SI'IIi1do que lem de pedir l'e8peito!<oam~nte ao mesmo âu
gusto Senbor a designac,10 do dia e bom para a mí"sa qo 
E,pirito Santo n" capêlIa imperial. e da hora e logar da 
sessão imperial da abertura d,L assembléa geral. 

ORnEM DO DIA. -la PARTE. 
LIGENÇA AO 81\. SEN.\IJOR VISCONDE DE JEQUITINHONHA. 

Entrou em 23 discU5;;UO e foi appl'ovadQ sem debate. o pa
recer da commissão de constituicão concedendo a Iicenl'& 
pcdida pelo Sr. ,'isconde de JequiÍínbonba, durante a sessão 
de 3 de maio a 3 de setembro do correDte anno. 

l>ENSlo A D. LUlZ.\ TANNEIl. 
Seguiu-se 11 1·\ discussão da proposição da camara dos 

deputados, approvando a pensão annual de 504~ conctldida 
flor decreto de 20 de agosto de 1862 a D. tub:a Maria 
Tanner, mãi rio fallacído 2° cirurgião da armada Dr. Tbo
maz I1enritlue Tauner. 

Passou para a 2" discussão, na qual entrou, começando 
pclo art. 10 • 
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• IííiIr. Perrelra Penna: - E' hem desa/lradavel para § 2.° De 22,000 pl'acas de prêt de linba, em todas as ci .. -
mim, como o será naturalmente para cada um dos meus bon- cumstancias. • 
rados collegas. fazer qunllluer impuRDaCãO a nctos de bCllc- Art. 2. ° Às forcas fixadas para todas as drcumstancias 
.licencia, mórmente quando são ~l'atlcaaos em favor de pes- serão divididas cm· (Iuntro grandes divisões, estacionadas nos 
soas quc se considerão miseravels e desvalidas. Como, po- logares convenientes de territorio do imperio. 
rém, evitar esse desgosto quando tcmos de cumprir um dever, Art. 3.° As forcas fixadas no § 20 do art. 10 serão com
attendendo sobretudo aos principios de justiça '7 Eu não co pletadas por engajámento voluntal'Ío, e pelo recrutamento nos 
nheco a agraciada de (luem agora se trata, não sei mesmo termos das disposlcões que existirem. 
ondê reside, e nos papeis llue se achão sohre a mesa não en- Art. 4.° A respeito dos individuos que assentarem praca 
controtodos os esclarecimentos precisos; mas o de,.!'b.::.at~.,......'"'II voluntariamente ou forem recl'Utados, observar-se-Mo âs 
houve,na outra eamara fez nascer em meu animo o escu ulo seguintes disposicões: 
e hesitacão quantll ao voto que devo dar sobre este IlroJcc o. § 1. o Os recrúla!los serviráõ por nove annos e os volunta~ 
Ali declilrou um dos mcmbros da commissão de pensões e or- rios por seis. Tanto uns como outros, porém, se depois do 
nados que Ibe l'ccusára a sua assignatura porque, havendo concluido o $ell tempo de serviço quizerem continuar nas 
o 2° cirur/!,ião Tunner passado a ~ervir na armada logo que fileiras, lloderào faze-lo, engajando-se por dous ou mais 
salliu da escola de medicina, não sendo portanto de presumir annos. 
que até então alimenta~se sua mãi. e tenelo infelizmente pe- § 2. 0 Os voluntarios, além da gralificacão diaria igual ao 
recido no naufragio da corveta D. Isabel quando não havia soldo inteiro ouao meio soldo de la praça,em'luanto forem )lra
ainda completado dous annos de serviço, parecia lhe haver ças de pret,conforme liveremou não servido no exercito o tem 110 
manifesta desigualdade na cOllces~fio desta pensão egu!va- marcado lia lei, perceberàô, como premio de englljamenlo, 
lellte ao soldo inteiro ao mesmo tl'mllo que as famillas de UlM gratificação que não exceda a 400,;j para os pI'imeir'os e 
outros officiaes, que tllmhem forão victilllHS dalJuelle sinistro. a 300J) para os segundos, paga pelo modo que for estabele
depois de haverem servirlo por longos anno:" só as oblivenio cido nos regulamentos do governo; e quamio rorem escusos 
equivalentes á metade do 501.10, do sehico se lhes concederá nas colonias militares ou de 

Esta desigualdade, Sr. presidente. torna-se ainda mais nacionaes um prazo de terras de 22.5110 bracas quadradas. 
notavel quando se observa que ás viuvas, filhas t:'olteiras e O premio para os que quizerem continuar a servir,na fôrma 
mllis· dos proJlrios ufficiaes que morrem em comhate, por de- do § 10 deste artigo, será proporcional ao tempo pelo qual 
fesa da patrla só concede a lei de 6 de novembro de 1827:.l. de novo se engajarem, 
metade do soldo, ainda que elle, tcnbão sel'vido por 25 ou § 3.° Os recrutados c voluntarios poderãO eximir-se do 
mais ann08, servico militar por ~ubstituicão de individuos que tenMo a 

Eu não sei se as camaras legislativas )l0dem alterar o idoneidade precisa para o mêsmo serviço. 
quautitativo das mercês pecuni;uias concedida;! pelo poder Art. 5. 0 O governo é autorisado a destncar até 10,000 
executivo em vil'tude do art. 102 § 11 da con~tiluicilo ; sei praças da gual'dll nacional, em circumstancias cxtraordi
que a questão tem sido por diversas vezes debutida, mas mIo nanas. 
me consta quo se lho haja dado qualquer solucão que possa A!,t. 6.° Ficão revogadas todas as disposições em coo-
servir de regra. • t!'arlO. 

O SR. SILVEIRa DA MOTU: _ Podem apprO"far ou reJeitar. Palacio do Rio Ile Janeiro, em a de janeiro de 186i.-An-
tonio 11Ianoel de Mello. 

O SR. f'EllnEIRA I)I'.:I'<N.\: - Se pudessem reduzir. cl'cio flue 
seria agora bem cabido o uso desse direito para fazm'-so des- EMEl'íIHS APPROVADAS EM 2" Dlscusslo, 
appal'ecer a desigualdaue quo tenho notado, e entendendo Ao § 10 do ar!. 1° depois das Ilulavras-corpos moveis-
que em todo o ca50 convirá. ouvir o gO"el'llo 80bre os motivos accrel\eente-so-e de guarnic; o. 
especiaes que porventura Ilosslln jU~lilicar o seu nclo. 1'1'0- O § 20 do arl. lo lica sub;tituido Ilelo s0!iuinte: 
lwrei que o projeclo ~lI'ja submetthlo ao exame da commissão De 18,000 pracas de Jll'ct de linha, em clrcumstancias or-
i1e razenda.-EHa exigirá do governo a informaeilo que jul- dillanas, e 2.(,00(' em clI·cum~t.lIlcÍiu. extrilordinarias. 
gar lIecessaría, e. poderá .tambem ;IIII-rpôr o. ·seu parecer O art. '20 fica sUllprimido. 
sobre a illtelligeneia que se deva ,:ar ao artigo de conriti- O art. 3" lla~sa a ser 20. 
tuiçãoconcernellte a e8te assumpto. O art. lo pilssa a ser 30. 

Foi lido, apoiado, posto em discus"ilo e approvado o se- Ao § 3n do 1Irt. lo ('Iue passa a ser 30
) accrescente-se-ou 

guinte requerimento: mediaute a lluillltia dtl 600$, comtallto que o facão dentro 
dos primeiros riois mezes de 1)I'acu. • 

I( Requeiro que o projecto seja remettido iÍ commissão de 9 art. 5°, que passa a ser 4,o~ sl'ja substituido pelo se.
fazenda. para illtef(IÔr seu parecer.-Rio, 27 de abril de 186l gumte: 
-Ferreira Penna.» A forca decretada no § 2° do art. 1° para circumstancias 

LEI ELEITon.-\L DE 19 UE ."GOSTO. I'xlraordinal'Ías podm'á ser preelll'hida, na falta de engajados 
ou de recrutados, por corpos dcstacados da gUaJ'dll IIllcional. 

.A .emenda da camara dos deputados a este artigo fica sup
prllluda. 

Entrou em 2a discussllo e passou sem !Iebate para a 3a o 
projecto do senado fazendo extensivas á8 eleicões de juizes .je 
paz e "Vereadores as disposicõc8 do nrt. 108 dã lei n, 387 de 
19 de agosto do lM&. • 

FIXAÇÃO DA Fon~A DE TERRA. 

Teve logar a 3n diSCUSSão da proposta do poder executivo, 
fixando as (orças de terra pura o anno financeiro de 1861-
186fS. com as emendas apllrovallas em '2a discussli:o, e o re
querimento do coronel José Claudio de ftlclJo, que foi lido. 

Eis a redaccão, daI emendas o/ferecidas na La e 2,& 
• discussào da 

PIIOpeS'l' .... 

Os arts. 1)0 e 6° dos additivos da . camara dos deputados 
fic<lo supprimidol! para formarem projectos sepm'ados. 

Ar!. 5" (additivo). Fica em seu inteiro vigor, e conside
rada como permilllellte, a disposição do art. 1i0 da lei n. 1.143 
de 11 de setembro de 1861, Ilue atltorisou o governo 11 trans
ferir de uns para. outros corpos ou nrmas os 2°8 tenentes ou 
alferes, sem prejudicar aantlgtlidade dos omeiaes dos corpos 
ou armas Ilara os quaeil se realizc a transferoncia. 

O art. 10 dos additivos da camal'a dos deputados fica 
substituido pelo seguinte: 

~ 
Ar!. 6° (additivo,) Ficão sUPPl'imidos os postos de alferes 

e tenentes do estado-maior de la clusse, salvos os direitos 
t ilquiridos polos actuaes. O governo é autorisado para crea .. 

Ar!. i, o As forças de terra para o anno financeiro de um estado-maior de artilbaria, harmoni;;ando o quadro res-
1861-1865 constará!! : pectivo com os dos corpos de engenheiros e do cstado-maior 

§ 1." Dos olficiaes dos corpos moveis da rcparticão ('eele-I de la e de 'tn clil~se, que podel'âo ser redu~idos, de modo que 
siastica e dos corpos: de saude, do estíulo-maior de 1a e 2a a despeza da lIova creacão n,10 exceda á economia resultunte 
classe, de engenheiros e do estado-maior general. das rcdueções feitas nos ditos C0I'lIO~. 
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Aft. 70 (additivo,) l<icão CXtillctos os conselhos administl'it
ti vos pam fornecimf;lnto dos al'~tlllaes de guerl'U, revertendo 
suas fUllcções para os empregados dos mesmos arsenaes e da 
l'epartíç.lo de ClIzenda quo COI'em 11010 governo desiglllldos. 

Art. 8° (additivo). Ali filhas so toiras e viuvas dos omciaes 
do exercito, já Callecidos) o quo (a\lecerem, sem haver com
pletado 25 allIlO!! de servJgo, tôm direito ao meio soMo COJ'
resl/ondcnte ás quotas partes com que scus finados pais ou 
maridns podiiio ser reformados nos termos das leis del8 do 
agosto de 1852 e 6 de 1l0vembJ'O de 1827, 

Al't. 9° (additivo,) O I'ecrutado que depositm' a quantia 
lIe 6()O~, ou prestar Ilanca idollea, na conCormidade rias leis 
crimínaes, sel'á immedíatâmente solto, allm de poder allegar 
as isqr'ções que porventura tiver, 

Art. 10 (adllihvo.l Será igualmente solto mediante dello
sito ou liancll J'eCeri(la no al'tigo antccedente, o recrutado no 
interi~r da ,provincill, e se J[le llIarcará um p('a~o á pl'oporçlio 
das distanCias e na razão de tl'e~ lel!uas por dIa, IJUra alll'e
sentar-se na capital da jlrovincia afim de assentaI' Jll'3ca ou 
allegar isenção legal. • 

O 3rt. 6° da proposta passa a ser 11, 
Paco do senado. 2i de abril de 186i,-Visconde de Almetl!. 

presidonte. -José da Silva JJ/afra, t" socI'etario, - H. Ferreim 
Pcnna, 2" secrctario. 

o JioIr. anarqucz de Caxias =~Sr, Ilresidente votei na 
ia discussUo pela proposta do governo com as emcndas aplll'o
vadas pr'hl comam dos 81'S. deputados. isto uz,não obstante 
não cstar inteiramente de accordo com todas aR suas dispo
sicões, mas esperancarlo dc flue houvcssem, como houverão, 
Clilcn~as na 2a discu-sSãO, 

E~tas emendas tornárão exequiveis as di5posições da pro
posla; porém algumas não est o de accol'do, e )101' isso julguei 
dever fazer algumas observações, 

O nobre senador pela provincia 10 Rio de Janeiro propoz 
tlue se acabasse com os alfercs e tencntes do estado-maior, 
mas que continuassem os 1°5 e 2·' tenentcs de engenheiros, 

I}eço a S. Ex. que considere que as escolas militares ainda 
ulio dcrão alumnos bastantes para completar o numero rio 
ofIlciaes subalternos das tres armas sciculificas ; não fomecem 
allllualmellte, tel'mo médio, mais de 12 alumllos habilitados. 
e as tres armas scientifica1l precisão de muito maior numero 
de omcilles, como ó Cacil de demonstrar. 

O corpo de engenheiros deve ter 105 omciacs subalternos, 
sendo 3i 10s tenentes e 71 200 tenentcs, O do estado maioí' 
de 1" classe precisa de 48 subaltcl'llos, sendo 2i tenentes e 
2i alferes. 0:5 corpos de artilhm'ia pl'ccisão de mais de 100 
subalternos, Ol'a, estes {Iuadros ainda niio for,10 completados 
desde a creaci'io de taes corpos; além (Iisso, tollos os annos 
apparecem vágas e não podem ser preenchidas; para que, 
pOl tanto, continuar a ter t<1o consideravel numero de om, 
ciaes subalteJ'llos ? 

Das tres armas scicntificas a unica que tem absoluta ne
cessidade de omciaes subalternos,que os não póde dispensaI', 
é a de artilharia. No corpo de engenheÍl'os os ofiiciaes su
balternos podem Cazer o mesmo scrvi~o (Iue os omciaes snpe
riores, 1I00'que estão em comlllis"ões isoladas, lias quaes tauto 
silo elllpregados capitães e majores, como 105 e ~09 te!Jentes, 
No estado maior acontece o mesmo, Mas na al'ttlharta não: 
esta llrma é dividida cm corpos arl'egimentado~, s!-,bdivididos 
em companhias e secções; não podem p,resclIldll' de subal
ternos IJilra os servi~os qut' 1 hcs silO pecuhar~s. 

P,u'cce, portanto, quo, não havendo omcmes subalternos 
em numero sufllciente para as tres armas scientifiyas, con
viria acabar com elles nos cor [los de estado-maIOr de 1 a 
c1a8se e de engenheiros, destinando-se todos á anua de aJ'
tilharia, na qual são indispensaveis. 

Neste sentido fiz ullla proposta, {Iuando tive ultimamente 
a hOllra de dirigir o ministerio da guerra, e o llleu successor 
paroce que cm Jlarle cOReOl'dou com esta idéa, por(lue pro
jlOZ a suppressão dos omciaes subalternos (lo coqlo de en
gcnheiros, Na verdade, em 9ue podem scr empregados esses 
omciaes, em numero de 10ô? O que se vê ó que muitos 
delles estilo desempregados, e outros incumbidos de serviços 
que não são proprios da sua anna, tudo i810 para poder o 
ljoverno dar-lhes (i ue Cazer. 

Supprimidos os oficiacs subalteJ'n08 rio estadO-maior 1\ 
de engenheiros, as I'scollls forneccl'áõ pelo menos o numero 
indispensavel para os corpos de artilharia, arma em que La. 
rigorosa necessidade dtllle~.; 
, Eu pedil'la, Jlois, ao 1l0bl'e senador pela pt'iovincia de 
}Iato-Grosso 'lue amplia"se a sua emenda, levando a sup
prcss<1o dos sublllternos a I,é ao corpo de eugenheiros' esteja 
ccNo que daqui não virá incollveniente alJ,!'llIl'l, ' 

Hisse o noure senador pela pl'Ovincia do lHo do Janeiro 
que os ollicines subaltel'fl~s de eng~nheil'o~, lima vez separa.
dos ela SU,L arma, pCl'del'aõ o habIto de estuclllI' as matorias 
pl'o(ll'ias de PI'ofissãO cio engenheiro; mas, senhores, qual é 
o ilUliviilllo (Iue se ded!ca ao serviço das armas e elue não 
a~plra a seI' general '? NlIIguem assenta llrara com o UIlÍ!~O fim 
de scr omcial de ellgenheil'os para che/lilr' só até corol el' . 
aS[lirãO tod~s li u~a,is alguma cousa; mas, quando Corem gene: 
l'i1e~, estlll'ilO hahllltad08. teudo apenas os estulfos tbéoricos 
pam poderem commandar um exercito, Ullla dlVi~;lo uml~,' 
brig,ula 'I Ningllcm dirá, ' 
, Se ... i~ incollte5tavelment~ de. mais utilidado que tivesscm, 

ttrocllllO uos corpos de artIlharIa COIIIO subalternos; depois, 
vollarião para o corpo de engenheiros, e assim se preenchia" 
o quadro; actullhncnte temos apenas nos almanacks o nume .. 
1'0 de officj(ll s sem ser Jlos~ivel preenche-lo. : 

Ua 5i.í vagas de teneutes no corpo d@ engenheiros; em que· 
tempo se Iloller<1o (J('(lencher essas vagas além daqueIlas qué 
torJo:; os lIUUOS sc vão dando por talleci.mento, ou outras 
causas? Nem ('m nove ou 10 annos as escolas poder110 (orneCel'!l , 
o,fficiaes cm nun!e!,o suficiente só pa,m os cOrpos de artilb4" .. 
fla, quanto lIlatS para os outr08 I Se não ba alumno&para'c, 
preencher os Iluadl'os das tres Al'mas scienliftcas. I)ura. que 
consel'var esses qua.dros? E' moro luxo; era melhor aeablit', 
com os officiaes subalternos' dos corpos do estado maior. d~ 
1a classe de engenheil'os, e destinar aos corpos dê Ilrtil~iu'ia. 
todos os que se Corem habilitando. Obrigados a. servil' 0ílW 
COI'pOS arregimentados, apl'entleráll alguma cou$~,mai~ do., 
Ilue se aprende nas escolas, e pas$aráll' depo,i! p:tra.l,leeta!.-*: 
do-maior ou para engenheil'os, conforme, as" &ua,~ b!lq~lit~ ... 
cõcs. ' . ".., ê '~. 

- O nobl'e senador por I'elrn4mb'!1!l1i); 
cus~ão, disse sem tfuvida 
algumas proposicões que,' 
seu discurso, Ilôr olcmp (}, S, 
promovhfos por merecImento 
2" classe; eu é (lue Ilquei maraVillJll!iO 
senador equivocou-se; S. Ex. qui~ 
exercito, na qual mio hapromocões, e, em 
(aliou no eflado-maior de 2a 'clâssc. " . ' . ,. ., , 

O cstado maior (/') 2" classe é um corpodé exercito 
p('om)lto para o serviço militar como qualquer outrojseus' 
omciaes têm promoções reguladas pela lei goraI das prcpnq:.. 
~M, . ' 
- Os officiaes que nãO têm direito a promocilo silo 08 da 
2" classe tio exercito, os quaes são passados para eUa quando 
estão (Ioentes por mais de um anno, até restabelecerem-se 
ou serem reformados, 

O pl'opl'io irmão do nobre senador, quando ministro dl1 
guerl'll., sustentou 1'8ta idúa; tanto assim que mandou pr(fceder' 
a um inlfuerito sobl'e o estado de slIwle daquellcs oJllciaes, 
sujeitou-os a ulJla inspccçilo~ e reCol'mou todos 08 que não 
se acltavão em estado de servIr na paz e na,guerra. ' 

O SII. VISCO"\DE DA DOA-VISTA: - Isto justifica o que eu 
digo, 

O SI1. ~IAI1QUEZ DE CAxl.\s :-Depois de excluidos estcs, 
ficando só os aptos para o sel'Vico, n1l0 havião· estes de ser 
promovidos? e COIllO o havião de ser~ Jlor antiguidade só
mcnte '? De certo que lambem por merecimento, na conformi
dade da lei. 

O SII, mCONlJE DA nO,\-VISTA: - A lei não obriga, 
O 811, MAIIQU";Z DB C.HL\S :-Om. como Cui o ultimo mi 

Ilistro da guerra elue Cez prollloc60s no corlll do estado 
IImior rle 2," cIílsse, Ilor isso suppuz quo S. Ex, se referia a 
esse aeto meu .... 

O SI\. VISCONDE DA Do.\,- V1ST.\ :-NãQ me referi. 
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o Sn. 1IIAnQUEZ DE CAXIAS: - .... e então julguei neces
sario dai' esta explieação, 
p~vo declara:,em abono da verdade,que existem nesse corpo 

onlClaes gue tem prestado e são capuzes de prestar muito 
bons sel'VI~OS; (lor eXem!l]o, o que está comulluulando as 
armas !l~ provir .. cia de ~Iato-Grosso: P?de alguem /legar a 
este olhcml mUIto merecImento? Não. E um official activo 
intelligente e zelrl~O. Da outros muitos talvez mais proprio~ 
para o serviço militar em campanha do !Jue alguns !Jue estão 
em outros corpos. 

O SIl. VISCOl\DE DA BOA-VIllTA.:-Não duvido, e então o cul
pa·lo é !Juem os poz na 2a classc do estado-maior; dcviiio 
. e"tm' na 1. a 

para Iweellcher as vaga<; do alCeres e 2°5 tenentes dos Cor
pOR scientilicos de artilharia e de engenharia. Em vez de 105 
subalterll~s deste COl'pO talvez que bastem 12 ou li. 

nlas disse-se: « As escolas, apezar disso, não CornecorÍLõ 
alulllnos bastantes, I,orque desde HHO que temos escolns mi
lital'es, e a artilbarla nunca se preencheu com oRiciaes sci
entHicos, e os corpos de estado-maior e de engenheiros têm 
estado sempre com immensas vagas. » l'ilas esta Cnlta, que (Í 

real, de (Iue terá dependido? Duas causas principnlmente 
têm concorrido para o phenomello que acabou de ser relatado 
pelo nobre senadOT pelo Rio-GI'ande do Sul. 

A 1a (Í as grandes vantagens que encontrárão os jovens 
(lUH têm o curso de al'liIbaria em os empregos de razenda . 
EXCllltJlos ha de los tenentes de artilhm'ia que obtive

O SIl, M,\IlQUEZ DE CAXlAS:-O nobre senador por Pemam- rilo baixa e passárão logo a ser cheCes de seccão do thesouro 
buco tambem apresentou algumas idéas a respeito do I'ecruta- e contadoria de guerra; deixiÍrào de ter 30$ mensaes ou 360~ 
!lieuto. Entendo que a lei mais liberal. mais erluitativa, mais por mIno pam terem 2:000$ou3:000,~annualmente.N.l0 será 
Justa para o recrutamento é a da. conscripcão; mas, Sr. pl'e- possivel oITerecermos vencimentos taes no exercito que com
sidento, é possivel po-Ia em execucão no lkasil? SJl pensem os que correspondem aos empregos de Cazenda; mas 
posliivel, eu concordaria nisso sem ameno-reli nancia: o thesoul'O e suas depelldencias estão quasi preenchidas, e 
todos os bmsileiros .s~o ~bri~ados pela consli U1çao a pegar então aquellcs que se habilitarem nos cursos de artilharia e 
em armas contra o Immlgo Interno ou externo; venhão então ele engenharia não acharáõ essas vantagens (Iue ató hoje se 
todos. servir no exercito, e a(!uelle (Iue não quizer dê homem lhes têm oITerecÍr!o. 
por SI. \ A outra caUS,l rllie tem eontribuido para que não tenhamos 

O nobre senador pela provincia do Rio de Janeiro, tratando numero sufficiente de praças habilitarias para os postos de 
das nossas Cortalezas, emittiu idéas com as qUiles em parte ~ns tenentes e alferes provêm dos regulamentos escolares. 
conc,mlo, mas não absolutamente. S. Ex. dísse ~ue não se Nós temos, Sr. presidente, o grande deCeitg de qUOl'C!'mos 
devia cuidar das Cortalezas, 1)01' estar reconheculo !Jue as tudo optimo, ou nada.,. 
baterias Ouctuantes são de mUIto mais vantagem, e citou em O SR. VISCONDE DA BoA.-ViSTA:- Apoiado. 
seu a.poio uma autoridade I'espeitavel da Fl'3nca. O S S 1'11 

Não ha duvida que as baterias Ouctuantes' são de summa 11. OUZA E EI.to :-. , , e. como os cursos de artilba~ 
I' ria têm o nome de cursos scientificos, queremos sabios 011 

vantagem;todavia não (Ispensiio as COI'talezas. Se o nosso por- meios sabios para essa arma; queremos mais do que pre
to,por exemplo,estivesse adstriclo lis baterias nuctuantes.que tende e exige o governo Crancez dos seus officiaes de arti~ 
aliás ainda não estão Ceitas, a que se reduziria a deCesa? A lharia. 
um combate entre dua~ eSfJuadras ; e as baterias de terl'a não 
prestarião ent110 nenhum auxilio ás fluctuantes? O Sn. VISCONDE DA BOA VISTA:- E' uma verdade; princi-

Entendo que nllo se devem Cazer gastos extraordinm'ios com palmcnte na ultima reCorma. 
as COI,talezas, porém mante-Ias de modo que possão, em uma 
emergencia quallluer coadjuvar a deresa dos nossos Ilortos; O Sn. SoeZA E l'iJEI.to:- Ali, srsr 'dente, ha as eSCO
aiDda mesmo que nos seja dado ter as balerias nuctuantes las d~ artilharia e de engenharia d letz. nde não sito ad
era isso realmente llecessario, ' mittidos senão mocos que tenMo as . Itacõ~s da escola 

Concluindo, insisto na idéa. de que devem ser eliminados polytechnica de Paris, e um estudante da escof.'l. polytechnica 
não só os officiaes subalternos do corpo de estado-maior é um sabio; qualquer que seja a posicão que elle occupe 
como tambem os do corpo de engenheiros, e, se rosse posi\i~ depois na sociedal o, não deixa de as:!ignar-se antigo disci
vel ao nobre autor da emenda aceitar esta idéa, eu muito pulo da escola polytechnica A aJ'lilhuria carece d"stes ho
estimaria, por me parecer que era mais economica e mais mens de sciencia desenvolvida mas carece tambem de ho-
proveitosa para o exercito. mens praticos, com os conhecimentos tbeoricos absolutamente 

Tenho concluido. precisos para desempenharem as runccões de officiaes comba-
tentes, e por isso nos corpos de aI'hlharia, estudando nas es

O S.', lI!Iouzo. e Mello I - SI', presidento, sou obrigado colas reglmentaes, ou particularmente, podem os inreriores 
a dar algumas explicacões, á vista do que acabou de dizer o hnbililar-se para serem 20s tenentes dessa arma e seguirem 
meu nobre amigo, o Sr. mar(luez de Caxias. os postos até generaes) se pela continuacào de servicos se 

Combateu elle parte de uma emenda (lue oITereci ao sena- mostl'arem dignos. " 
do, sustentando a outra parte. O art. 8° dos additivos auto O SI!. VISCONDE DA BOA-VISTA: _ Pam isso elles têm esco-
risava o governo para alterar o quadro dos corpos de estado las de artilharia nos regimentos. 
maior de la classlI e de engenheiro:!, supprimllldo os postos 
de aIrel'es e 2°5 tenentes: Entendi que era mais cOllveniente O SIl. SOUZA E MELI.o:-Não é por falta de quem se possa 
que a alteracão rosse feita não só no pl'imeiro posto. mas habilitar para SOl' ollicial de artilharia, mas porque os regu
tambem em t'Odo o (IUadro, em todas as cla$ses (los olUciaes j lamentos escolares não são alH'opriados para rornecer todos 
que se devião eUPllrimir os postos não só de alrel'es. como os oniciaes de que a artilharia carece, e é este um dos derei
de tenentes do estado-maior de ta cla~se, mlls que deviamos to:! que /lotei na ultima rerOl'lllll, (Iue, razendo uma t/'UnsCol'
conserv(\)O 0:1 20s tenentes de engenharia, e dei as razões em mação completl1 no systenlll antenor de esturlos, deixoll !le 
que me rundava, O nohre sonador 1)Clo mo-Grande do Sul, comtemplar uma das partes que julgo mais nacessarias e im
concordan{lo na SUllpl'es~ão dos postos de alferes e tcnentes portantes. 
do e,;tarlo-maior, de8eja IllIe a mesma 80rte tenlliio os de 2°"' O SIl, VISCOI\OE DA BOA-VIST.\:-Apoiado. 
tenentes do COI'()O de eng-enheiros. 

Creio Ilue S. Ex. insiste 1191' esta idéa. suppondo que 53 con- O SIl. Sor.:n E nIRI.Lo:-Se alterarmos convenientemente 
scrvará o (Iuarlro de engen lciros como está, i~to IÍ, que ainda, os estatutos das escolas, poderemos ler subalternos tantos 
coulinuarem08 a ler 105 sulmlternos nesse corpo, Ilumero ex- quantos Corem precisos para a artilharia, bem como l!al'a o 
trllOrdilHlrio, e conlra o (IUal algumas reflexões fiz quando corpo de engenheiros, reduzido como deve ricar. 
Callei sobre o al't. 8°. Se o governo vai ficar autorisado para lIa um outro argumento, !Jue li (lrimeil'il vista parece forle; 
alterar o quadro do corpo de engenheiros, diminuindo o IIU- mas pedirei ao nobre senador pelo Rio-Grande da Sul que 
mnl'o de officiaes, não poderá deixar de reduzir o dos subal- renicta que a França tem generaes, e generaes muito di"tin '
ternos a ullla muito pequena rmcção desta (Iuota, 105, e en- los, que IlertencêJ'ão sempl'e ao corpo de engenheiros. que sa.
tão desapparcco em grande parte a rorça do argumeuto 110 hirão das escolas, tivonlo il pratica de engenharia. e hoJe 
,obr" ~enador- de que as e~colas militares não dão alumnl)5 estão em altas I,atentes, Eu citarei o marechal Niel , ilfluelle 



132 SES8ÃO E~1 27 DE ABRIL DE 1861. 

a quem s~ attribuem em maxima parte as glorias da batalha 
di Solfenno. 

O SR. VISCONDE DA BOA-VISTA: - E da tomada de Sebas
topol. 

O Sn. SOUU li: ~fI':LLO :-Os officiaes engenheiros fl'ancezes 
sabem da escola polytechnica ondo têm a illstruccão de 
infa'!taJ'ia ató a escola de bat:llhão. e depois v,io par.i Melt 
e ah. têm a theoria propria dos engenheil·os. () edificio Ilã~ 
é bastante vasto pua accommodar todos os alumnos : parte 
silo allual·telados e os outros morão onde lhes parece dentro 
d~ pl'nça de ~uer~a. Um moço que frequentar as nossas escolas 
mditnre~ tera a JOstrucção de infantaria que abi se dá lam
bem ate a esc~la de. batalhão, e depois, aspirando ao posto 
de ~ene;~1. contllluara ~ estudar. e póde vir a ser um general 
habll. Nao é com ~q~llIo quo elle aprende nos postos subal
ternos de, corpos arngunentados 'Iue se ha do lwhlr ao depois 
quan~~ tiver de commandar um exercito; a inslru(',çllo (Iue 
adqUlI'I.u cOJnO 8ubalterllo póde, IIuando muito, cheltar ao 
co~beclmento da ad!D~nis1ração e exerci cios de uma ~ompa 
Ilhm; mas. a admllllstl'açi1o do exercito, suas evolucôes a 
grande titctlca. de cel'to que llsses moços mio hão IIe 'apren
der como alferes ou 2°' tenentes em batalhões ou r('<>imenlos' 
se babilital'áõ, porém, em taes conhecimentos, estudando ~ 
observando. , 

P~lo que tenbo dito, Sr, presidente, não posso deixar de 
contllluar a votar pela permanellcia dos subalternos 20 ! e los 
tenentes tio corpo de eugenheiros. E' opimão minha antiga: 
quando o nobre senador I)ela Ilrovincia do Rio Grande do Sul 
apresentou em um dos seus u timos relatorios ... 

O Sn. lIfARQUEZ DE CAXIAS: - Em 1862. 
p ~R. SOUZA li: MELLO: - .:. a idéa do su{>pressão dos 

p~lmelr~s poslos de engenheiros e do estado-maIOr, idéa. que 
101. apomda pe~o seu successor, eu tinha opinião diversa, e 
creio que S. Ex. se ha de lembrar que Ibe mamfestei meu 
peusamento sobre o objecto. 

O Sn. ~I"RQUEZ DE CAXIAS: - Apoiado. Mas nem a reduc
t:o jifIJll\.;c 'I 

() Sr., SOUZA E l\IEf.LO : - A reduccito, sim. 
U governo está autol'jsado a reformar, e nesta reCorma ba 

de restringir, pois é esta a condicão COJll que se lbe dá a 
lIutorisacilo. -

Tomarei Sr. presidente, em cOllsideracão as retlexões que 
o meu nobre amigo fez a respeito de alg·umas palauas aqui 
ditas por mim sobre as nO'lsas fortalezas. Então, Sr. Ilresi
deJ.lte, nito propuz eu ao governo que arrazasse as fortulezas 
eXistentes .... 

O SR. lfARQUEZ DE CAXIAS: - Apoiarlo. 
O SR. SOUZA E lUELLo: - ... para alguma cousa ellas 

servem. O que eu pl'etendia era {Iue não estivessemos a 
aU/l'fientar obras e a fazer despezas, que eu eateodo que 
serão muito pouco proficuasj que não estejamos a ericar as 
nossas costas de baterias, que para pouco ou nenbum Pl'ôveito 
serviráõ. Não me oppuz /lo que se estllbelecessem em um ou 
outro ponto baterias em terra, mas baterias que possão 
resistir aos novos meios de ataque; e seguramente o que se 
tem feito nenhuma relação tem com isto. 

muito competente, de um omcial general da marinha r 
ceza. a 'Iuem. esteve commcltitlo por algum tempo o c~an: 
mando dos navIOs encouraçados dessa nac~io. . m 

Foi !ida e apoiada, ~ .entrou conjunta~ente em discussil 
a segumte emenda addlhva : o, 

c( Accrescente-se no final do art. 4.0 :-até ao numer d' 
10 000 pracas.-Silva Paranlws. " o e 

foi tambem lida, apoiada e submeUida á discusSão a" '. 
gUlnte emenda: ... to 

{( No art. 6°, additiv?depois das palavras-pelos actuaes- .' 
accresc.ente-se : os call1tães do dito corpo serão tirados deut 
os ~mclaes das outras a,rmas que tiverem o curso de estillt~~ 
maJor de 1 a classe.-Sdva Parafllws.-SQuza e 1Iletlo. » 

l<icou adiada a discussão da proposta e das emcJldns e 
passou-se á da 2a parte da ordem do dia. ; ., 

COIlOITO SUPPLIlMIlNTAR AO MINISTlllllO DA MARINDA. 

Achando-se na sala immedia1a o Sr. ministro da marinba 
f,?I';10 80~teados para a deputa~ão que o devia receber 088rs: 
SO~Z1L F!'anco. !llarlfuez de Caxia" e visconde de Sapucab$. 
e, :sendo U1trolluwlo no salão com as formalidades dó estvlo 
tomou assento na mesa. .' . f,' 

Entrou 'em I" discusséio a proposta. do poder executivo com 
a. emmlíla 1!ll camara dos deputados. concedendo ao minisle
riO da marlllha um credito de 750:000" para o ove':c,·p!'", .. de 1861--1865. ~,A ~ V~ 

o !!lI', ~Ilvelra da Motta l-Sr. presidente 
lavra para rogar ao nobre ministro da marinbã ' 
me :!gumas explica.çOe~ a respeito desta nr~onn'Ua 
d<; !aO:O~O$. À prImeira pergunta ~ue 
ministro e: que nome tem este crethto? 
que nl,me se pôde dar a este '1.6 
tar? é credito extraordiflario 
não sei que nome tem tÍste 
credito supplementar I!ão . 
nobre minastro applieou 
mento de meios ae defesa 
/l'uem.,. etc. as sommalil 
rias; ora, eu creio que, 
1861, o nobre ministro 
extraordinarias quantias 
senão dentro dos limites 
bras; e este transporte . 
decreto, na fórma da lei de 
§ 60 . ". 

iz li lei 
« l; e ransporte,porém, não se ell'ectuarásen30'no 90 méz 

do exercicio em diante, devendo sér deliber!J,do em conleibo 
de ministros e autorisado por decret(), e seguindo'sIl as lor
malidades prescriptas nos §§ 6° e 7° do art. i. o díL leid. Q 9 
de setembro de 1850 para os creditos Supplemental''1s.» 

Ora, não se trata de um credito supplemolltar, nito so trata 
de despezas decretadas para as quaes os fundos decretados 
fossem insufficientes, e para as quaes o nobre ministro a!l
plicasse sobras de outras rubricas. Não sendo; pois, çredit~ 
supplementar, será extraordinario? Eu veJo que na lei 
de 18/i0, no § 3°, definindo-se o quo são credito! ex&ràordi
narios, se diz: (lcndo) "Nas mesmas circumlltlíncias e com 

O SR. MARQUEZ DE CUIAS: - Apoiado, isto é verdade. as mesmas formalidades poderá o governo abrir credito ex-
O SR, SOUZA E l\lELLO : - Mas estes ponfos são os olTere- tra~rdinario para o,:co~l'er a sor!iços urgentes e extraordi

cidos pel,l natureza; nós não podemos mudar as localidades, nanos não com~rehendlllos na lei do orçamento, por não po
e nem sempre estas serão as llue mais conveniencias olTerece- derem ser previstos por ella. » 
rM á deresa. As baterias encouraçadas. que se podem tomar Ora, porventura esta despeza de armamentos, . esta des
tão. fOl'lM ql!allto se ílueira,que se pode!D coll~car nos pon~1 peza de rortalez,,: estão no caso do § 30 da Im do 1850 '/ 
mais convellJentes, têm de certo mUIto JnalS vantagens~' Parece-me que nao. 
que as rHrtalezas ; tem a vantagem da defesa movei sobre a Se se tmtu.sse, senllOres, de uma despeza de caracter 
defesa fixa. momentaneo, de immediata applicacão, de immeflia1a no-
OS' . , cessídade, polvora e ballL para. repeflir inglezes, bem ; es-

R. MARQUEZ DB CAXIAS. - ~Ias não excluem as oubas. tava o nobre ministro na letra e espirito da lei, abrindo um 
'? SR. SOUZA E l\IELf.O :-Em alguns casos. Ainda n110 ha credito extJ'aorrlinario para esta despeza que nao podia ser 

mUIto tempo que li que nenhuma bateria em terra se poderi<l prevista ou que excedia ás previsões da lei do orçamento; 
cOJllparar com llS quo têm fossos de largura extraortlinaria e mas, para concertar fortalezas, quo são obras que levão 
sem fUfulo; que estas são as uuicas quo podem resistir aos muito tempo a fazer-se, pôde-se julgar o governo autorisado 
llleiQs (lctuaes d,) ataque. Esta opinião é rle um homem a ubrir um credito (não ~ei o JlI)lnO que lho dil, não 8d se é 
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extraordinario l, a abril' ,um credito para ullla ,lesp,eza que. , dis~o) a quantia do 33:000$ para pagamento a Ed, Pécher fI 

com1/uallto não fosse pfllVlsta, entl'etanto a Mcessl(lade de Comp. 1'01' saldu da encomrnenda de armamento portatil, 
sua realização não era imrnediata? Puis para se refazer uma Con8ta (Iue pelu millisterio da gllerm se fez uma eucom
fOltaleza gasta-se ímmediatamente 50:000$, como aqui se IlIClHlll creIo (Iue de 30,000 armas ftlinié, e natumlmeule IIÓ~ 
diz? (Lendo). tm'emos um outro presente do minislel'io da ~Uel'l'iI de um 

« Augmento de despeza proveniente das obras feitas na credito para a coml"'a do matel'ial de guel'l'a, Aqui esta verba 
fOl'taleza de Villegipanon de junbo a dezembro do anno findo de duzcntos íl oitenta o tantos contos parccequo é sómeule do 
.if:l:3í8$731. I) POIS O nobro ministr'u mesmo tomou conbe- material para a I'epartiçilo da fuarintH\. Além disso, dizem mo 
cimento elos ta deS(leza? Já se r-astárão ~;i:OOO~ na caiac,io que I~a uma enconllml!l~la de 100 Ileças de arlilharia miarias, 
lIue se rez IIIl fortaleza de "lllegmgnon? lia alguma onra que Impol'tilo não sei se em 2,000:000,$ IMa "erlM do 
e~tl'atepic~ I!o!a ncs~a rortaleza? Oslel!tlo~~o.so ~uas I~- 2S!):OOO$ son~o, poi~, de ma~cril\1 uniCUl~1ellte de .al·tiIh.!l'ia li 
rias? IOrtIficarao maiS suas muralhas t NilO veJo; o que scu~ pertonco1! para. a repul'tlc,lo da mal'lllha creIO Iluo t'om
vejo é que a fortaloza de Villogaignoll foí rebocada e caiada, prchende loúa a artilharía nocôssal'Ía IJara fortificai' e~ta8 for
~ entretanto () governo pede :!ó para esse negocio 4.1.;:000$ I talezas que IIm'tellcem ao millisteri.o ,da guerra. quo não são 
tLe/Hl()). todas, pOI'l,ue umitS pertoncern ao mUllslerll! da, guerra e outras 

" I~em na fortaleza lia IMa Viagem idem aO:660,,')892,)) ao n~lIli:\terio d,l mil!inllll; ~ ~orta!eza de V~lIegaigll~n.net'!li. 
Toda es~a.quanti.a é quantia d~spelldida ~ E' precí80 qlle ,o ~r:lt1a. ~o::,u~a ficçao d~ ínllll~;terlO 1!.'~,llar~II!Hl, cre!l~ '!lhHQ 
n?bl'o mInistro 1~I~a se é 'Iua/!ha de~petldlda, por!lllc, >'0 e, cI~,Hna fl,l ... ~t,~ 011 tem gr.tlu'I,Ç'1O d,e fl:l ... ,lI~! e .. un!~ hc,ç.,u ,111: 
{lode ser rombatula por excessIva em I'eh~ção ;18 IJbra,;: IJue !~r:~:H~,l 1!~I~\>s~ ,dar os ~~~lI~l.Indos.e ~)S, for tJfiC.1ÇOL,S d,u!ud,I,\ 
appal'ecem; n,ito parec6 Ilue se gastÚl'ão u(l:~OO$ lia fort 1_ fi .I,..,~ t.~ ,~IIII,,,,~lg,I~~!I, f~:I:'lt'l de pedra, o~.tra~ ~Cl ~encwl ~10 
leza úa Boa Viagem, Se acaso não é quantm toda Jesptln- n~IIII~tl.lllO da "Udl.l. J,l .e vê que os lIu~re~ mllll"tlos 11,1 1!I'1-
!lida o credito de 750:000~, ., . I'Illh~ e d<~ guerra têm ,Ie zelar a 1'CllIU'tlção de:l~(1 artdharn ; 

, ..' V. hx. titiO ha de querei' dar uma só peca ralada pam as 
, O SR, FERREIRA PENNA: - Está claro que J1l fOI desren- rorL(lh'za~ da barra, por'luo pertencem á" guerm; e,tas não 

tllda, ~.lo fragatas, lIem lIlios. As:>im, e~~es duzelltos oite Ita e 
O SR. SILVEIRA DA l\IOTTA: - ... não está no caso de ser tantos contos p-'dra a artilbarla, 11111'" fOl'tale1.H~ eu t1e~t'java 

considerado como extmordíllario, porqu'e essa de~peza 11<10 é 8auer 80 COlIlllI'chendem todo o armamento ellcomml'IHla.lo 
druJuellas que o govemo foi obrigado i~ fazer immclliatumcn- pelo govel'lIo pam anual' e~tas fortaleza» llue s.io du mirlÍs
te. llois o governo não (Jodia esperar a abel·tum do COl'pO le- terío da guerra, segundo o adiulIlallwnto que tem tido a 
gislativo para propô r a {Iuestão da Ileccssidade dos iII'mamen- arte da guerra na applicacão des"es Ilrojcctis, 
tos e das l'econstl'ucções das nossas fortalezas? Era preciso E se acaso, Sr, prcsilltÍntc, esta verba comprebende só
que o governo lanr.asse mão das verbas decretadas para as mente a artilha~i~ en~ommenda!la para essas fortall'zus quo 
despozas ordinal'ias para applica-Ias para despezas extl'l\ordl- pertencem ao IOlI1IsterlO da manilha, ellt,lo qUitl é a npplica-
uanas? Então acuo que, se o gov' , via de fazer I.'sta iIIe- ção Ilue se quor dar ás outras fortificilcões {Iue ha no Impe. 
galidalle Ilagrante á vista da lei d 1 1el11or era antes f 01'- !'io? Eu supponho Ilue mio entra na política do governo que-
ear um pouco o espirito da lei de docretar a abertura reI' dercnll~r. sómel!te o nio de Janoiro:as provincias que tôm 
ao um credito oxtraordinario e não vir agora:querer preenchor portos mal'ltImos rmllortantes, "ue têm gmnqos povoacões a 
o deficit que a reparticiio de contabilidade dl.'monstrou que ha- ueira-ilHlI'. e (lor consequellcia a lIecI'ssidado de deresa tatllbl.'m 
via no servico OI'dinario flor causa da IIpplicação que o go- têm direito a exigir (Iue csse sv~tema se estenda a ellas. 
vemo rez dã receita. onlinal'ia para dospezas ol'dinarias. f:u u~o soi, :!enh.ol'es, como é Ilue se mallda para o COl'pO 

Por isso, Sr. presidente, acho que o nobre ministr'o devia loglslahvo um credito dostes sem "emon~tração alguma; nfio 
explicar que nome tem este credito. E' extraonlin:lrio? Não Ilóde haver a(lrOCia~110 alguma !lo corpo legi"lativo a respeito 
pôde ser, não ostá na letra e ospirito do § 3° da lei de 18l)(); desta des~eza; por ISSO catla vez me convenco do que tenho 
não ti dcspeza que não pudesse ser prevista; o corpo le~is- dito e hot de repetir mil vezes: o Jll'oJlosito·, o s}'stema 110 
lativo tinha os olhos nas rortalezas, não as mantlou I'oedilical' governo actual. e princlpalmento destle Ilue raiou a tal ~itua
porque nunca isso esteve em nossas vistas, O pniz está one· ç,10 nascente ti demonstrar ao paiz que as camara!l são nada 
rado com grandes encargos por causa de outros sC/'viços quo o corpo legislativo é uma entidade inlllil, é apenas u~ 
publicos que o corpo legishtivo julgou Jlreforivol a fazer COl'pO que serve para cban~ellaria do governo. 
fortalezas, e tem por muito tempo dado de mão systematica A iniciativa do corpo legislativo foi-8e j:i; na/Ia passa no 
mente aos melhommentos de certos meios de defesa, e cu corpo legislativo quo não soja a[lresentado pelo govel'llo j 

acho que não deixa de ter sua razão o corpo legislativo IIois hem, ao menos o pal'\ullIento devia servir para fbca
nesse systema; nuo ti com estas fortalezas que temos lisaf.l1o dos actos do govemo, 11I'incillalmente quando se 
no porto do Rio de Janoiro que nós havomos de po- tl'ata de actos Ilue trazem tleRpezas, A nos~a ~rimeil'a flme
dor fazer cousa que proste se houver uma colli~ão com ção é liscaliôar o ell1llrego dos dinheiros; IJUblleos mas como 
o estrangoÍro, A arte da gUilrra hoje tem descoberto novos se ha de fiscalisul'? Como o (laiz, no fim do tunta exp<lI'ien
meios; desde que outras fortificacõe~, desde que as fortah'zas cia, nilo \ta de roconhecer que não ba nelle senão uma cuti
russas do Mar Negro não (lut!orãô resistir, creio Ilue as Corti (Iade 5Ú, Ilue é o poder executivo, que raz tudo a seu bel
ficacões fixas estão hoje I'econhecidas como de um prestimo pmzer e que nelIl ao menos aá às camaras os esclm'ccimentos 
muito secunda rio. Não duvido que sirvão, segundo os 111('8- Ilrcciso:5 11l1I'a, se poder moralisar as despezas e vota-Ia" com 
tres da arte, unicamento para oppôr alguma resisteucia ao~ eonhecinHlnto de causa? Pede-se um credito de 71iO:OOO$ 
desembarques; mas são insufficientlls para um de$forço nilcio- e vom uma verba destas; veja o scnado este syHtema do 
nal diante de uma eStluadra, já mlo digo de navios encoura- cllglobamento. (l.endo). " Idem pam compra de polvora, ml{

.cados, de meia duzia de fragatas fortes quo quoirão alfrolltal' uições /lavae:! e de guerm, madeiras, fretes e segUl'os. otc. 
tÍssas baterias estacionarias, 131 :3ii8$aí7, " Ora, senhores, o governo, tendo mallrlad~ 

l'or isso digo que o corpo Jeóisllltivo bem tem dado de mão \'i!' artilharia, tendo pago fl'Ctcs c seguro por esta artilharia 
systematicamente ás !leSpeZl!S maiores CO,lU essas fortificações; IluO Ilecossidade tinha de encaixaI' na verba do Ilolvol'il. {, 
não f-l'a uma cousa Impl'evlsta, não e~ta no caso do § 3" da bala os freies e segul'Os que corrcs(lolulom á m'tilllaria '! 
lei tle 18aO, e, portanto, não soi que nomo possa dar a esto Ellll'Ctallto quem sabe se nús tomos duplicata de seguro o 
credito. de rl'etes ? 

Além disso, eu desejava quo o nobre ministro nos tlisse;:.se 
se esta quantia de 28iH09~i8G p'lra compra do artilharia e 
seus portences. vindos da Europa por encommenda, cOfllllrc
bende toda a encommenda de artigos bcllicos, ou ge sómellte 
dos artigos bellicos pertencent05 á repartição da marinha, 
pol'llue na demonstração deste "redilo vem tambem, além 

Plll'tlUO na verba Ilo2'iU:OOO$ IJura artilharia e seu" per
Wlees. villua da EUrO[la Ilor encomm!llllla. mio se ralia {'1Il 

fl'etes nem em seguros? 11 artilhilJia veill ''''IH f{'ele c "":':Ul'tj'! 
,\~ dedllezus Ile frete e se~U1'o de artilbaria f'~lào I'omprplh.m
didas na verba de '2S5:000;f}, ou este ellglllbamellto de (lol. 
vora, bala, madeil'a, ('te" ó qUQ f'olllprehl:'llde as dç~pl'7.a~ 

rt,O 
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de Crete e seguro das outras encommendas '! Já se vê que esta despeza; entretanto na chamada demonstraci'lo do 
isto tudo é um'l verdadeira mystilicaç,ào; é o nome mais crellilo de 71>0:000$ vem a seguinte addicão, que "eu acbo . 
decente que me occorre agora; e aSSim, senhores, não ó curiosa: (lenoJo) • 
possível môlrcbar. " Idem de pagamento por saldo da edificação do Iluartel para 

O paiz quer ter conll'lnca nas suas inslituicões: mas como o batalhão naval. 17:GH$, J) J~u mIo entendo esta língua
ha dq ter confianca. l'e ellê está tendo consciência da inutili- gem, nem financeira, nem mercnntilmente-pngamonto por 
dade das mais impo'rtillltes ill~tituicões? tIa comIa mais im- saldo,-Então é dcllcít'! E' pagamento do soldo da edificllcão? 
portante do que o corpo legislativo·, e não está o eorpo legi,;- () Ilue é saldo da edillcaç,io '1 1\la:\ entendamos o qúe o 
bltivo reduzi,lo a ser uma cbanccllaria do poder executivo'! governo quiz dizer: raltava Jlngar 17:5H,:j}; pois bem' não 'I 
Elle não póde dizer ao g:lverllo, nem ao menos: ,,1~xpJicai- bavia verba no o/'camento '! Se havia verba, esta verba do 
me esta!! despezlls. vós Ilue quereis 750:000$, /fuc já glt!\ta,;- CI'cdito não pólio· ser cOllsitlerada como (Ie crellito extraor- j 
tes illt'galmellte, tirand8 do credito ordinario eSi;as quantias Ilíllario, póde ser '1uand~ ,muito de ~re(lito sUI)plementar ; e " 
para appliea las a de~pezas extraordinarias, Jlara as (Juae, como é Ilue o nobrc IlJUllstro ('IlCaIXll na demonstraMo de 1 
ilevieis abrir credito extraordinario sub vossa responsabili- um credito ex traordilJaI io vcrba de credito por sua naiureza 
dade; mas não, se já /-(astastes 750:000,;.6, 'Iue fostes tirando supplemelltar? Se acaso o credito 1),10 é extraordinario 
de cada uma das rubricas do servico ordillari~" IIlor isso é que principiei rlcrgulltando o /10m e deste credito) 

Perguntarei eu: e o servico ordiilario não se rez? Ficou-se so é supplemclltm', esta minlla ohservacão cahe; mas e~ 
devendo'! Eis ahi o Ilue se êbama justamente mystific<lr o não sei como é que o nobre ministro póde chamar a isto 
corpo legislativo. Gastou-se das rubricas ordinarias as crcdito supplementar. á vista das leis rle 1850 e 1862. 
quantias votadas pam o serviço ordinario; como se gastou? Estas e outrns cousas Sr, presidente, forão as que me obri
o servico ordinario fez-se e se deve a sua importuncia ou gárão a fazer estas lloucas reflexões, porque o que me revolta 
não SB -Cez; não se rez? Então vós applicastes isso como principalmente a respeito deste credito é arílltade demonstra
sobras, e, se applicastes como sobras, não precisais de credito ç~o, a rlllta de attenção que se te~l para com o corpo legisla
agora; se, porém, a despeza fez-se e, não ~e pagou, e!" ali! a llvo, O governo nem quer dar satl8facões de seus aCl09j ácba. 
mystiftcacão1 senhores; vem se pedir a htulo de artilharia, Ilue nós, só porque se Calla da defesadó territorio, só porque se ' 
polvora e- ba a 750;OOO~ para satisfazer ás Iluantias que podem tocaras susceptibili"ades da dignidade nacional. bave' 
vós iIIegalmante tirastes do orç~mento e a que déstes apIlli- mos de ser coagidos a votar quanta dl'speza o governo tiver 
lae,io iIIegal, porque das quantias que estaviio no orçamento rei to ou nos disser que fez, para mio passarmos flor inglezes 011 
para servico ordinario da repartição da marinha não podião orientaes,que ti hoje o perigo que lia de fazer qualquer observR-
ser desviaaas senão as sobras j se desviastes. entilo ó Ilorque ção a I'espeito da política do nosso g~verno ~a ,questiio ingleza 1 
houve sobras, e, se desviastes sem haver sobras, orrendestes e na questão doUIO da llrata. Contra Isto prmclJlalmente é que 
a lei de 1862. eu protesto. Estou prompto a votar o credito as despe-

Senhores. eu levantei-me para pedir estas explic~ções ao zas extraordinarial!, se se demonstrar que se . eu 
nobre ministro da marinna porque eu nem tinha. visto esta não posso votar por um credito sem nome em 
llroposta. nem sabia que vinha boje para ordem do dia, e sem demonstracão. englobado, que não dá ao 
nem estava /lO meu [llano r eu silencio de enCermo; tivo meio algum, de !lIustração a respeito da, lleiSlleil3S 
porêm não pude resistir a tentamea olferecer ao senado Portanto para mim Isto não é só uma questilo ror'mlllllll 
algumas cOllsideraçOes e de p Ir 30 nobre ministro algu~as uma guestuo se 
explica~ões, "orque me cbocou a apresentaçflo de um pedido lado inteiramen 
de credito de 750;000$ pura despezas que nllo erilo Impre, pezas publicas, 
vistas que não podem-se considerar na letra do § 3° da lei a elle creditos tI",mnn"frn'IIlOl 
de 1850. Aqui estâ a 2' parte do § ~o que o nobre ministro 
invocou para Cundar o pedIdo .do credito: (Lê) •. • Sr. I11lalstro da 111 .... lal1. 

Mas considerando o negocIo como credito extraordlJlano, mado pelo honrado senador pela, pr4.~liicil~d 
então é que eu acho que o proceder ~e governo f~i ~ais irr~- algumas explicaçGes sobre o 
guiar ainda. Se achou que era credito extraordl~arlo, devl~ seu aJlpello, comecando por IIlRmr:u' 
abrir o credito para (azer a despeza, mas não podra faze-Ia a tempo depois que· tive a honra entrar 
custa das rubricas do serviço ordinario, de maneira que o actual tive de apresentar á camara dos Sra. 
credito I.\u(: o nobre ministro vem pedir agora, não é para pagar di do deste credito que se refere, a despelas 
as despezas extraordilbUL~ias qdue dfez, e par~,.pre~ncber 0

0 
va- anteriores. . . ~ h .' :4 

sio que ficou nas ru rIcas a espeza orumana que go· O SR. SILVEIRA DA MOTTA:-Bem seI que IlIlo u eranço.. 
verno defraudou, tirando as quantias que el'ão al)plicadas pa~a O SR. MU'HSTRO DA MARINOA : _ Eu entendia que .tinha sido 
isso e applicando-as a uma despeza que não estava autor!- sobremodo explicito e franco na demont~açilo !lue prec~de 
sada nem por decreto. aos algarismos em que importão as quantIas pedidas ; ~eIl16. 

Mas em tudo isto, Sr., presiden,te, o que eu admiro mais e nando cada um dos serviços a que Corão appli~ada8, e del
condemno nito é tanto ,a Irregulandade na abertura deste cre- xando bem conhecer que ai! graves emergenclas a que nos 
dito, é a sem ceremOfll~ c0!D que o governo fa.z estas ?ous,as; arrastárão os conOictos,do quo muitos do~ bonrados sen.do
tira das despezas ord~narlas, apphca p~ra extraordmanas, res forão testemunhas, troUXel"dO despendlOs. qU& Il~ verda,.. 
não se importa que haja sobras nas rubrIcas .de (!espezas o~- de não se podem qualificar senão de urgentes. D~ante dI' 
dinarias para aJlplica-las; haja ou não haja, tira e depOIS amea~a e da incerteza de novas violellcias, rnlo dtlYla o go
vem ao corpo legislativo pedi~ para aquillo pa~a qu~ ha vernó cruzar os bra!.los ... 
fundos na lei do orcamento, Mas IstO. senhores, 0<10 e o 1.lelor; O S S M' Hav'a de ser com o arma-
o peior é que vem pedir ao C3rpo legislativo 750:000,$ ,em I n. ILVEIRA DA ~TTA. - ",_ I 
justificar uma só das verbas parciaes que complelllo o COIft- mento que se mandou vir na occasluo.... , 
puto deste credito. e com englobamento desta natureza:- I O SR. MINISTRO ~,~ AlAR/NUA: - ... a~gu~a cousa ,deVia em
polvora bala madeira, fretes e seguro. prehender em sentido da defesa da dlgmdade nacional; era 

Entr~tanto: o pail que veja algarismos desta ~rdem,dados IstO de seu rigoroso dever. 
já como gastos-\)~:OOO$ ,com a r~rtaleza d~ 'yllle~algnon, O SR. FERRAZ: -E' um legado muito antigo, de que já 
As pe~soai ,que eshverão fora do.paI.z, que vlrao a lort~l:za fallei aqui. 
de VllIegalgnon antes da questao IUgleza, e (Iue volt,lfilO, P t b 
que nos di.,.ão qual Coi a novidade que acbár,10 nessa forta- O SR. MINISTRO DA MARINHA: - roc~:ou, 'p0rtan o, sen o-
leza á ex~epcão de algum reboque e alguma cal/lova; e reli, ~l1elbo~ar o esta:lo das nossa:! forhlicaçoe~, e para con
entr~tanto foriô-se 50:000~, , 8~gUI-10 fOI nccessa.rlO fazer ~eS(leZaS, IIU6 . nao eslavfio p'o~ 

Ora, eis ahi, Sr, presidente, uma outra cousa: cu crmo forma alg~ma previstas no olçamento calculado para as clr 
que no relatorio da marinha se falia lias obras do quartel cumstanclas nonnaes, _ .. 
para o batalhão naval, e que no orçamento ha rubrica para E' uma verdade quo nM se haVIa CUIdado no melhora· 
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mento das nossas fortalezas, como confessou o honrado 
senador .•• 

O SR. SIL VElHA DA. MOTTA: - Por systema mesmo. 
O SR. MINISTno DA MAnlNUA : - Pois bem; era ou não 

necessario diante dessas difficuldades gravos, que nos 1'0-
deárão nessa occasião, prepararmo-nos de algum modo para 
o que pudesse sobrevir '/ 

, (Juem nos dava então a seguranca de que essa situação 
difficil seria tão passageira, tão rapiJa, tão momentanea que 
dispensasse todos os meios de prevenção '/ 

O SR. SILVEIRA DA !lIOTTA: - Todo o mundo sabia que 
devia acabar por uma mediação. 

O Sn. ~!INISTnO DA MARINllA : - Era de prevê r para al
guns isso, e pal'a outros o contrario. Eu entendo, pois, que 
o ministerio, que autorisou esta despez.l) cumpriu com um 
doloroso dever. 

O SR. VISCONDE DE hAnORAlIy:-Podia cumprir com o seu 
dever e executar a lei. 

O Sn. MINISTRO DA MARINHA:-De que outro recurso podia 
lançar mão o governo nesses momentos críticos.. que não 
fosse, senhores, a decretaçlio de trabalhos e aquisições que, 
n.lo tendo sído previstos na fixação dos creditos votados para 
o exercicio de 1863-1861, tiverilo entretanto de ser satis
feitos com os recursos desses mesmos creditos? Allplicadas 
a~sim ao pagamento de encargos extraordinarios as quantias 
fixadas para os gastos ordinarios, actullu a necessidade da 
COIJ,ccssão de um credito, que se apoia nos novos trabalhos c 
acquisicões. 

O SR'. SILVEIRA D.llloTTA::"-'Para que servirão? 
O Sn. ~IINISTno DA MARINUA;- Estimo bastante que não 

não tenbão servido; mas o 11Onrado senador não pó de desco
nhecer lIue podião servir para muito, se as círcumstancias 
fossem outras. . 

O SR. SILVEIRA DA IloTTA: - Vierão creio que quatro 
peças ... 

O Sn. MINISTRO DA ~IARlNUA: -A fo/·tnll'za de Villcgaignon, 
senhores, acha-se em bom estado lIe defeaa ; com as obras 
que lhe forão feitas, eu IlCnso rrue poderá boje prestar ser
viços que até então não nos podia dar. 

O Sn. SILVEIRA. DA MOTu:-Enganál'ão a V. Ex. os taes 
professionaes; pMe IlI'estar os mesmos que pl'estava. 

O SR .• 1INISTnO DA lIHnINll.\ : - E' bem sabido que ella se 
achava em um estado de quasi abandono; hoje tem melhor 
al·tilbaria, seus parapeitos rorão reconstruidos; não póde, 
Ilortanto, achar-se nas mesmas condicões de deresa em que 
cslava outr'ora. Se não é uma fortaleia nas condições daquel
las que podem resistir a tudo e a todos, ó uma fortaleza que 
nas nossas circumstancias ha de sempre olfereeer embaracos, 
lia de 0IlPÕr resistencia, h" de defender-nos. • 

Creio (Iue o honrado senador, que não é muito amigo das 
baterias permanentes, acredita. que ellas estil. hoje mesmo 
condemnadas em toda a. parte. A historia dos grandes suc
cessos que se passão nos Estados· Unidos. bistorL que é de 
todos sabida, olferece vivos exemplos em contrario .... 

O Sn. FERRAZ :-Na Dinamarca tambem. 
O Sn MINISTRO DA MARINUA :-Ali, as doutrinas semelhantes 

árluellas que o honrado senador acaba de sustentar têm 
encontrado resposta bem palpavel. As fortalezas de Char
leston têm feito convencer que as baterias Iluctuantes não 
sio inimigos invencíveis. 

O SR. SILVEIRA DA ~IOTTA :- Baterias em um rio, é cousa 
muito diversa. 

O SR. MINISTO DA ~URlNU.\ :-Cada um desses meios de de
fesa tem a sua missão propria. As. fortificações permanentes 
nos tempos mOdel1l0ii tem recOnl}J,I!5tarlo todo o merito, alra
vez de bem duras provas, pelo Ulais seguro e faeil manejo da 
grande artilharia moderna, e maior defesa dos combatentes. 
sendo casamatadas. Não despendamos com eUas a maior 
parte de nossos recursos; mas devemos todavia fazer alguma 
cousa, pam conservar e melhorar as que possuímos. Não sei 

como nos possamos defender em qualquer circumstancia 
difficil, so não possuirmos alguns meIOs de defesa. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA: - Pedem-se ao corpo legis .. 
fufu~ . 

O SR. MINISTRO DA MARINHA: -Não era possível naquellas 
condicões esperar pela reuniito do corpo legislativo; o mal 
era imminente as medidas erão urgentes, nito havia tempo a 
perder. Entendendo assim o acto do meu nobre antecessor, 
eu não"'tive escrupulos de vir pedir com franqueza ao paria..,. 
mento os meios necessarios para satisr~zer o detlcit que en
contrei já realizado no orçamento da,repartiçilo a meu cargo, 

Entende, porém,o honrado senador que seria melhor que o 
I!overno assumIsse a si a responsabilida!ie da abertura de um 
eredito supplementar. Eu não sei. Sr. presidente, se o go
verno obl'al'la melhor J)\'ocerlendo assim. se não incorreria 
em' censura mais bem fundada do que lantando ~ 

recursos, que ainda tinha a seu alcance" para. o 
COI" r :llluel!as despezas extraordinal'Ías, "indo depois c 
lealdade dizer ao parlamento: " Gastei por motivos imperio
sos que actuavão naquella occasião; dai-me o que é necessa
rio mais •... » 

O Sn. SILVEIRA DA. MOTU:- Abrisse um credito extraor
dinario e não defraudasse as rubricas das deí!lpezas ordinarias. 

O SR. ~IINlsTno DA MARI;'(HA :-Parece-me.pois. que o hon~ 
rado senador ,não desconhecendo de todo a gravirlade rlos mo
tivos, questiona' mais pela fórma do que pela necessidade da 
despeza. • 

Direi aiuda ao nobre senador qUIl as quantias perfidas 
rererem-se a servicos unicamente do ministerio da marinha; 
acMo-se bastantemente extremados para que se conheça 
com facilidade quaes forão os servicos que ficárito concluidos 
até dezembro.. quaes são aquelles que continua0 em anda
mento, e para os quaes é mister amda. a quantia pedida. 
Creio q!le, assim se procellendo,não se iIludiu o parlament.o. 

Eu smto, Sr, presidente, que o honrado senador acrerhte 
que os governos tenrlem a falsear as instituições, procurão 
prestigi:u o poder legislativo, que, na opiniãO do nobre se
nador. acha·se reduzido ás condicões de uma mera chan-
cellaria do poder executivo. • 

O Sn. SILVEIRA' DA MOTTA :-E' uma verdade deploravel. 
O Sn. MINISTRO DA MARINHA: - Consola-me, porém, a cer

teza de que desde a primeira vez que pisei na senda política 
ouvi sempre esta censura contra todo o governo. Será ella 
bem cabida em todos os tempos e a todos os governos que 
tem tido o paiz? Creio que nlio; parece-me que nós nos 
acbamos em uma época. em que o paiz nlio se acha dividido 
em dous campos, um occuparlo pelo governo, sempre olhado 
com prevencões, como se fOra um lIIimi~o commum ; esses 
tempos, se éxistirão no paiz, parece que Já se passArão. 

O SR, SILVEIRA DA AIOTTA: - Por ora .. ,. 
O Sn. MINISTRO DA MAIUNH.l: - Creio que os It0vernos no 

paiz represent,10 uma opinillo, e que a opiniãO publica se ma
nifesta pelas maiorias; e o governo, pOIS, não póde querer 
o desprestigio do parlamento. 

Sentirei, Sr. presidente, se as breves reftexõcs que acabo 
de olferecer li consideracão do nobre senador nflo o satisfi-
zerem completamente. • 

O Sn. SIL VElHA DA. MOTTA: - O credito il supplementar 
ou extraordinario '/ é isto o que perguntei. 

O SR. MINlsTno DA MARINHA: - Do ~ue tenho dito bem se 
conclue que o considero como extraordmario. 

D ... r. vlseonde de Itaborahy : - Sr. presirlente, 
o nobre senador que primeiro fallou nesta questão desejou 
que o nobre ministro da marinba désse algumas explioacões, 
não tanto a respeito dos motivos que levárão o governo a 
fazer as despezas que derão logar ao credito que hoje se pede .. 
mas principalmente quanto á fórma porque foi feita a pro
Ilosta. 
~O nobre senador entende, comI} cu, que houve irregulari
dade neste meio; mas o nobre ministro, em logar de justi
ficar a proposta de seu antecessor, preferiu parodiar o pro
cedimento de Scipião quando roi accllsado de ter feito gran-
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tlps de~pezll~, (, Ilomanos, em um dia como hoje salvei a re- uma, circumslallcia ,a ,iJtle a lei ,não podia d~r gl'ancle impor
puhli,~a : vamos ao capilolio lia r gracas aos dellses,» O nobr6 tanClil: o íJlUl a lei llllha em vlsla, o que Ulnguem póde clei
lIlílli~lro dis,e-Ilos: "Salvámos a hÔlII'a do plIiz a dignidade xar de reconhecer que "lIa 'Juiz, Ó flue não se fizessem deh
da Imçlío ;. portlluto n!10 vos occlIpeis ,los mcios por que o pezas além dalJllI'l!as 'rue estllvão dccl'(\tadas 56 não preco-
governo pOlle consegUir este gl'audo resultado, II dellrlo ~e,rtas, rormalidades (J mediau te, certas 'garantias. 

O SR, SILVEIRA 0.\ MOTTA: - So' ao menos pudesse dizel' O ,lllllllstel'lO despendeu talvp:z e~n CIIIC? ou seis mezestodo o 
que tinha snlvado bem, crellJto marcado para o allno IntClro; dOlXOU, poraa , a des-

, " cobOl,to inlcil'llmclllo os sOl'vicos ordinal'ios, e I'tle agora 
(~ S,"' VfS~O~~E DE I~<\~o~.\IIY :,--:-.Sr, pl'esll:~llt\ cr?~ q,~e que se ,~ppl'oVO este procedimônlo. O que ó isto o erear 

um, ,das obrlg,lçôes ~,IIt:i Impelllb,lS do govclno e Plo"ul,lr ' um crerhlo sUIllllementar para obras /lUbliclIs e pedir 
re~púltar Selllllre aslCls 'I ' I . _, aocorllO 

'li. I' õll9 d 9 11 'AI . b I 18"0 ~ .1' eglS ativo a sua IIppI'ovacao? Isto e fazer exactamellte 
OI n. Il cSot.em.~? ' e a, n,o art. lO, ulSpOZ a{(uillo 'Iue a lei probibiu, • 

que o governo não pudesse apphear as conslgnllcões de umas -
a outras rubricas da lei do orcamelllo, nem a sm:vico u:1o de- ,O SR. SU.VEJn,A DA BloTU :-E o goveruo não tinha necos
signado nella. ; que quando ali lluantias votadas nas ditas ru- sldmle de razer IstO, 
bricas\não hastassem para as de~pezas a que estavl10 desti- 9 SI1, VI,SGOi\liE DE IrAIlOIIAIIY :-Teria neces::idaflo so 
nadas, o houvesse ul'gente necessidade de sati~fazdas. ui10 (tUlzesse realizar todas as desllOzas de (11Ie trata esta expo
e,stando reuni,do o COI'~O legislativo, pUf,lesso o governo áulo- SIÇão, JIOI''1ue algumas dellas siio realmente injustificavcls; , 
rlsa-las, abrmdo para esse fim crelhtos supplemelltarcs, mns, tmha em suas miios abrir um credito extraordinflrio e 
sendo, porém, a Iwcc8sidade da d('sl,cza deliberada em con- vil' ,depois pedir às Cll!llarllS legislativas a sua approvacão, 
selho de ministros, e e~ta alltorisada por decreto rererendado Elltl'eLallto não rez IstO; o, tendo aliás um meio natural 
Ilelo mini~tro a cuja reparticão pertencesse, e publicado na o~l,:,io e I~gal, <Juiz proceder d~ 1I10do illegal, de modo íllo~ 
()lba ollicial.· glIIlIlO, somente [lOl' luxo de vlOlacão tle lei. 
Di~poz mais que nag mesmas circumstancias, e com as Diz a p~ ou eXllosicão: (Lendo,) 

mesmas rOI'malidarle~, pudesse o governo abril' creditos ex- (~l'e!al1eiLw:aLdos dous ·relatorios apresentados ao corpo 
tra~rdinario~ Imra occol'~<,r 11 serviços urlteule:'! c extraordi- legl~llI,tlvo por meu antecessor, vel'eis que a urgencia de 
nanos, não com[lrebcndldos .IFl lei do orl}amento, Ilor não aperrelçonr os 1I0~S03 meios de deresa, já restaurando 6 mo
poderem ser previ~tos por dia, lhorando as Jlatenas das fortalezas deste porto, já augmen-

Posteriormente foi IJI'omulgada a lei do orcamcnto n, 1,077, Lttndo ou reformando o nosso material de guerm, compelliu 
de 9 fie setembro de 1862, que está em vigor, e detl~rmil\ou o,~ov~rllo a d?cl'ctar trabalhos e acquisi~;ões, que. niiq b4-
o seg-uinle : (tendo,) Vlil~ ~I~O 11I'CVll't?S na .fixação ~os creditos v,oladoSIJara o 

/( Art. 12, Da data da exocução da presente lei em eX~teI~1O de 18/J.l--186t e cUjas despezas LtvOl'iio de ser 
diante, a raculdade de abril' crcrlitos SIIIJ[J!clllclllares, con- l;atlsrelta~ com os recursos dos sobreditos creditos, l) 

ecditla ,(() govcrllo no art. 4" tia lei dc !J de setembro 110 1800, Vllel: isto d~zer ,que com (!s rundos decl'etados pelas verbas 
s{~ jlor!()rá sei' exel'cida a re!'peito tlaquellas vllf'has do OI'ca- do serviço ol'dlllal'lo da mawllm rez despezas extraordinarias. 
melllo em que as ile"peztl~ são variavei" pOl' sua natureza, Ora, ~ó!18 8e tolera I' semelhante procedimento~ Pód&-se 
como sejil0 a dilfm'cnça d03 cambios, o~ juroi! da divi,la fluc- daI' uma violaçilo do lei li10 desllecesJ;aria, tão inutil Rara o 
tuante, a porcentagem dos Illllprcl-l'ados das estações de ano- fim. Ilue. o Aovel'110 tinha em vista, mas não inuttl para 
cadação e outras da me5tnll esporle, desacredlt~I' o podei' legislativo, parad~:;;acredil.ar a, lei, 

" 1,0 O millistl'O dos uegocios lia razenda ajunlará todos porqll~ leiS que são burladas de~lq. Intlneirá,.l\CQl a, menor 
os 1I1lnns á proposta do ol'camento lia despeza genll do im- neceSSidade, a cad~l momento, sâ(leisqúII; !iI1P 11g4~.pw
[IerÍ!! uma lahulla contendo li rlomelldatura do:> sel'vicos com- reCl'l',a menor conSideração, 8aolel~.qu.~I!II~.pq(~JiPliiptrnr 
[l1'()hrn.Jidos na tlisposiçno deste artig-o. - respeito? '." ." " ... ' 

" 2,0 Não dão lo~ar a ('I'e!mônüpplementares as verbas Dt\vêra ter-50 aberto um eredito, e.11~$t~'~, 118VMa 
P.Q or':amento r('lativas a obrilS IJUblica~, aJlrn~entilr lima pl'Oposta nos termos bmi)uii'réita •. 

" Art, 1:1, O governo Iloller;l tlllplicaI' as sobras resul- A .'Iemollstmção moslril os meios de qUft"iI),' ". 
talltes da~ economia:, rHitas lia "xecuciio 110:' 8el'vieo~ Ile afJln de obter os rUOIlos para fazer, esta' 
'1'11 li; e outras rllbric;ls da loi dll orçamf'nto, qu:uído o~ 08 ~'(,CUI'SoS dados para serviços ordilJariQs ~ r.eplIl 
fUlIdoi! vllt,lIlos em algumas tll'IIas lJi1.0 rorem hastantes para manilha. 
<1"' r(l~jleclivas dcspezas, o houvCJ' precisi10 urgollto de slItis- Como se poderia jnstillcar, por exemplo. esta. verba :(lllltdv) 
raz.~-Ia:\, " Idem Ito paga meuto por saldo da ediUcac<io do qúartel para. 

{( K .. te tran~í}orto, porém, não se etToctuariÍ scnITo no 9" o hatalhil0 Il!lVitl 17:517~ 'l" l'ois a ediOcae1to do quartel 
IlWZ tio eXeI'cício em dianto, devendo SOl' dcliberauil em CO[l- pm'a o batallHio naval ó uma necessidade ex·traordinaria. e 
l;olho ,lo minislt'og a sua necossi,lar!tl. e autOl'isado 1'01' de- urgente flue o govcrllo evo'se satisrazer imm'edintamonte, 
crdo rcfereu,lailo pelo mini8tro a euj;t rel'articão pertencer a sem 'Iue csperas:;e Ilela reunião das cnmaras legislativas, 
dIlSjlE'UL o 8eg-uinllo-8fl as o'llra~ rormalida(Jes \Il'escl'iptas afim, e Ilcdir os recursos que erão precisos para a COJl:!true- , 
nos §§ fio o 7° do arl. 4° da lei li, 58!! de 9 de setembro de çilo de:'se quartel? Além disto, o batalhão naval, creio que 
18ün pafll os credito:> sUI'plelJlelltarc~, » rJe'rl, ' cão, teve seu aqual'telamento na fortaleza 

CIMO 6, pois 'lne o governo só póde boje abril' crerlitos de Willeg:lignon ,. poucas praças existem dcs<,mbarcadas; 
F,ul'plemr,nlares para ;ICSPOla8 (1111\ !"l.o, de sua Ili~tu.reza varia- pu ' uO IlI'acas, pouco mais 011 menos, forão mllnda
\'eI3, mas de llliU10lr<t alguma lhe c ISSO pCl'llllttldo quanto das para a ilha da:! C • 'era' exigido pelas obras q~o 
aos !lerviços que não 8:10 varíuveis, e expressamente em ma- se tinhão de razer em WilJegulgllon Não sei. Mas não bavla 
t.eria tll\ IJbl'll~ publicas, por!)ue lIel11ls falia tambilln eXPI'eS- na ilha da~ Cobras u < ,,' ( Ilcommodar 80 ou 100 
SanHl!Itt\ a lei ne5te:j ter'mos: « Nilo dito logar a cI'editos prar.as até J'Ollllil··se o corpo legblativo e o governo pedir 
!:u[lillcmenliu'cs as verbas do Ol'çamellto relativas a obras eutiÍo os fundos )lrecisos para ('Sge aquaJ'telamento? 
lJllblicas. )) Em nada disto, pois, lia seriedade, a rallar com fmnqueza; 

Resta, portanto, ao ;:,ovel'llo um unico caso em que, á portanto toda~ essas leis, que ,nós fazemos, como disse o no~re 
Ilxcepc([o desses, olle pÓlio craar crcditos, e é o de 8lwvi~os senador por Gopz, são Ulutels, somos uma mera challcollal'l~, 
urgentcs 11 eX,tl'aor,lilllll'ios. Em tlua' dessas duas yla~ses Ainda se fossemos uma chancellaria, e se ao menos as leIS 
deve ser, ellnslderada a proposta r o I-t0vemo'l lia lJl'lmClra '! que o governo fizesse trunsil1~r fossem executadas, bom era 
Nilo, IJOrl]u:J a lei prohibe eX1Jl'e!i~mllellte 110 govel'llo Ile O SI!, F!;llIIAZ: ~ São docemente interpretadas, 
'lbl'ir Cl'cditos supplelllclllarcs para obra" publicas, 

l\las, diz-se, e é como o nohre ministro p.treceu justificar a O SR. VISCO:\[!E DE IrABOIIAIIY: - Aqui nem ha doce inter-
prolJOsta: (, Nlio abrimos credito ll; quor isto dizel': Ilno se pretaciio j ha violacão esc, 'osa, 8'~1ll ncnhumfl. vantagem, 
IJublicou um decreto; mas rez se aquillo Ilue se teria reito se nem ,iara o govel'nô, nem 'am serviço da rqlarlição. 
'i deercto ros~c publicudü: Jlub!icar-~e o decreto ou não I é I'ortanto mio entro na iu agação se as despczas [orào bem 
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feitas ou não, até porque n:'io ó isso possivel quando se apl'c
scnta uma verba uestas: (lendo) "Idem, idem, do artilha
ria e seus pertences vindos da Europa por encommenda 
281H I!l,;'H86. j) Quantas pecas vierão" quanto custou cada 
uma', Nl10 telllos nenhuma tlcstas informações indispensaveis 
para quo cada um de nóS possa convencer-se de que damos 
um voto realmente util ao paiz. 

(Continuando a ler): « Idem para compra de polvora, mu
niçlles Ilavaes e de guerl'a, madeiras, fretes e seguro, etc. 
1:l1:l~\i8ffi1H7, )) Já se observou esta aceumulação do objectos 
dilfereuttls. Como, com esta falta de descriminacão nas des
pezas, pôde-se justificar o credito? O que vale o· aIgal'Ísmo 'l 
3p(lello para cada um dos meus nobres collegas, ainda os 
mais illustrados o entendidos nestas materias; eHes '11Ie 
digão se com esta confus<io póde-se exercer alguma fiscali
sac,lo. 

Senhores, uma das prímeiras necessidades flue temos é 
tratar de especiulisar o mais possivel estas despezns, mól'
mente na marinha, na guerra e nas obras publicas; sem isto 
mio podemos exerceI' fiscalisaçiio alguma l. desta maneira é 
impossivel quo possamos conhecer se estas quantias são ne
cessal'ias ou não, 

Entendo que o governo violou a lei na maneira por que fel 
essas dospezas, A1IUi nilo ba cl'edito supplementar, e o nobre 
ministro foi o proprio flue declarou qua não o havia; nem 
t,10 pouco ha credito oxtraonlinal'Ío, llorque essas despezas 
não podem scr consideradas como urgllute8, o quo fosse in .. 
disjlensavel Caze-Ias antes dn l'eunÍlio do COI'pO legislativo, 
sem o que perigava o estado, Não crtlÍo flue a acquisiçãO 
desta artilbaria e eSSlS obras quo se estilo Cazendo fossem 
de tanta UI'g(lOcia que o Rmsil corre~se o perigo de ser in
vadido so isso fosse demorado para se pedir de uma muneira 
mais regular os fundos precisos, 

Deus (IUeira que não sejllo despezas Jlerdidas, despezas 
inutcis. e infelizmente feita3 sem ao' menos o poder legisla
tivo ter a menor IlUrle na fiscalisa!,lllo dessas despczas I 

O 1'!ir. IOillveh'" da [tloth, :- Sr. presidente, devo res
ponder, ainda que em poucas palavras, ao nolH'e ministl'o, 
visto que S. Ex. teve a bondade de annui!' á minha curiosi
dado de saber o nome desse cl'edito Comecei meu 'i o discúrso 
perguntando qual era o nomo desse credito. e acabei insis
tindo com S. Ex. pelo nomo do credito, porllue isto podia ter 
consequencias legaes. 

S, Ex. procurou demonstl'm' a necossidade da despeza, os 
peri!!os em 'Iuo o paiz se achou e a urgcncia de alguns ap
pnl'cíhos 111lra I'esi~tit' ao eSlI'ilngeÍl'o; ponhamos esta (/uesti1o 
jo p<lrte, S, Ex. creio que tinha sentido alguma dilliculdailo 
em responder li minha pergunta a respeito do Ilome ,lo cl'e
dito, ponlue ia concluindo seu discurso som me dizor o 110\110 
do credito, se era supplemental' ou extraordinario ; mas em
fim S, Ex, accedeu it minha illlpertinencia de sabel' 'Iualora 
o nome do credito, e dignou-se de dizer (lue era credito ox
traonlinario. 

Eu cl'eÍ'l, Sr. presidente, ,/ue o nobre ministro equivocou
se, de maneint (Iue está em discordancia inteirnmonto com 
Eeus antoccessores, e creio mesmo que está em discordallcia 
com seus coltegas actuaes na dl'nomillilcão do crellito como 
extraordinario. Se o credito é oxtraordtnario onde est{t. o 
decreto que o abriu, onde est;10 as solemmi,lades da lei de 
1850 para a nbertul'a dos creditos extraordinnrios e 8U111'1e
mentares? A lei é expressa: o credito só pólio ser abel'to 
pOI' docl'lltoj fste decreto ~Ó póde ser expedido depois de 
ouvido o conselbo de ministros, (VJ.) 

Nada. disto se fez, senhores, nem se I'esolvou cousa algu
mil em cOIHielbo; pelo Illenos Ilfio consta nem se expediu 
decreto, nem se publicou na folha ollicial: ollde e~tá, pois, 
o decreto para a abertura do credito '? 

l?oi supplementar'! Tambem n<io, e nesta hYflo!hese não 
devo argumentar, por'luo o nobre ministro já disse que o 
credito el'a. extraordinario; mas a abertura dos credito,; sup
plementarcs está sujeita. ás mesmas solcmnid,ules: l'()solu~,lo 
no conselho de milllstl'OS c eXllelliçiio do decreto. bto será 
uma. mem formalidade, inutil, yã, no systcma constitucional'! 
Nilo; é uma garantia para (1110 o corpo legislativo pos~a fis
calisar, pOf{[Ue o decreto não póde sei' eXlledido, 11,10 pôde sei' 
deliberado em conselbo som precedcr Ullla delUol!~tl'açiio da. 

necessidade de despezas extraordin3l'ias, ou. 110 caso de cre~ 
ditos supplementares, a insull1ciencia da vel'])a, pam (Iue so 
appliquem as sobras (Ie outras verbas. E', lIOi::!, isso ullla so
lemnilJado vil', Já houve depois desta· lei algum ministerio 
que ~e reCII:iasse a aceitar a responsabilidado de seu acto na 
expedi~~o de um de~reto de nbel'tu~a d.~ cl'e!~ito? NãO, s?nho
res; creIO que se tem aborto cl'edltos abuslvamento, tem-se 
aberto credites pl'odigameute, talvcz pnra fazer despezas que 
mio devião ser feHas; mas nenhum go\'erno aind,\ se recusou 
á obediencia aos preceitos da lei do 181)0 com rostl'icc(jes da 
lei de 1862, • 

Foi justamento na lei de 186':! qUEr 'I) nobre Inillistro quo 
era enWo da fazenda suggerill esta IlrovillencÍ<I"para garan-
til' a verdade dos creditos ~upplelllentares e extmo" rios; 
creio até (Iue isto se fez no ministerio do nosso ega o 
Sr. Ferraz, QU:lmlo V. Ex, esteve no ministerio roi que ná. 
lei do orcalllento se Cllxertál',10 estas disposicões sup plemen-
tares du· doutrina da lei de 18iiO, • 

O SR, FgIIIUZ: - I10uve alguma cousa e em 1862 accres
centou-se mai". 

O SII. SII,VElnA !lA 1\IOTTA : - Portanto, senhores, nno li 
uma solemllidade Y[. 

Creio que o lIobl e ministro se equi vocou o está em contra
diCCil0 com o seu nntccesso!' que le';/; a proposta. V. Ex, ber
doú isto a beneficio de invental'Ío, vem defender um acto do 
sou antece8sor, e uma dtls cOlIsefluellcias dossa cruz ó carre
gar-se com os (Ieceados dos outros; V, J<;x. tenha paci,meia, 
port/ue o peso é gl'ando. O ministro que fez li proposta ó que 
devia. lembrar-se de (/ue não Ilodia nbl'Ír um credito extraor
dillario ou sUPlllemelltar sem expedir um decreto, 

() SIl. VISCONDE DE ITABOnAIIY dá um aparte. 
O SIl. SII,VElnA !lA .i\IOTTA: - V. Ex. sabo que elle fez a 

rll'Oposta; em já UIII patrimonio de defunto. Em que data roi 
reita a proposta'? E' do 1° de abril (riso) j ó um di,!- I!úago 
pam estas cousas. Agora é que eu acbo, SI'. pl'esldellte, a 
coincitlencia dellte credito; com elfcÍlo, só no dia l° de abril, 
que ó o dia propl'lo.... é quo so Jlodia fazer Ullla proposta 
d05ta~, porque esta proposta est;í certamento conlm toda. a 
vordutle; o o ()(Iuivoco do nobre miniôtro está em me ter res
(londido que isto era credito extraordinario. 

O SR. MI;,\15TIIO DA ~IARINIIA :- Cl'edito cxtraol'dinario para 
pagamento de despezas que tinhão sido feitas com os recur
sos do credito ol'dinario, 

O SII. SILVWU D.\ filoTTA : - Não, senhor, isto é cousa 
diversa; eu bem digo 'Iue V, Ex. estil eqUivocado. Se um 
credito extl'aol'uinaiío tiveS5e sido aberto regularmente plr 
um decreto, Ilrcccdendo as cOlldicões da lei, V. Ex, Ililo teriil 
pl'ecisiLo de tirar das rubricas de' despezas ordinarias .... 

UM 5n, SIS."iAIlOn :-lloi outro ministro. 
O SR, SII,VEIRA DA 1\I01rA :-Bem vejo que o honrado mi

nistro da mal'Íllha não lem culpn disto, mai! sou obriljado a 
argumentar contra o acto do governo. O honrndo ministro, 
entrando pnra a reparticão e achando esta- irregularidade, I) 

lue entendo que devia {,Ízcr era omenrllu' a mil.o de seu ante
cessor: rste fez ns dcspezas sem abril' o credito /lOl' um de
creto ; V. Ex. o que devÍ<l ,'nier agora, nntes de pedir a 
approvaçilo dn cI'edito, era expedir 11111 decret a abel'
tura do credito. Dir-sc··ha que, estando reunido o corpo 
legislativo, o nobrc ministro não podia. expe( Ir decreto; 
mas eu já os tonho visto, e, se bem me recordo .... 

O SII, l<'lmnEIlIA PE1\X\ :-Nas ve~peras, 
O Su, SILVEIRA DA MOTTA :-... nas VCS[leraS; jil. durnnte 

as sessões IJI'Cllilrn torías vi abril'-se um credito de 1, OOO:OOO~ 
IHU'a as !lcspezas (lo canal do Mangue, o n<io sei se '200:000,:;; 
ou 300:UOOi> IJanL as obra,; do ca,~,; da {iloria. lUas se acaso 
por estaI' )I!~lo o COqlO legislativo, V, Ex. 1)(10 podi~ 
expedi!' o e Jo, so V. Ex, tilll!;l chegado tarde para 
regularisar a eX(llldiç;lo (lo docrcto, elltilo em lodo o 
caso o 'luC cOllvillh,1 era reconhecer a íl'l'cgulariuade 
CUIl1 que o governo tinha [lroeeditlo, Se o nobre minisLro IIOS 
dis!lcs$e : " J<;' vcrdade, isto em materia de credito extraor
dillitl'io) devia ter sido abel'to por um decreto; mas quando 
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anil'ei para o ministerio j1i li despeza estava feita, o corpo 
legislativo estava reunido, e ou não podia expedir decreto», 
então bem. 

O SI\. l\lINISTRO DA nIAIIlNlIA: - Comecei por dizer isso 
mesmo. 

O SR. SILVEIRA D,\. MOTTA: - Mas V. Ex. disso que o 
credito era extraordinario, e isto ó o quo eUe não é, porque 
não se pôde chamar credito extraordinario desde IlUO se limu 
das verbas de despezas ordinarias, nas quaes não havia 
sobras, as qmmtias lIeeessarias IJaz'a fazer despezas exll'aor
dinarias ; 'e ainda mesmo cr:~to sU}llllementar não [Jodia ser 
som que V, Ex. IfuUjQõjUi'mu~_que tinha havido insulliciencia 
nas verbas, e que as desIlezas feitas erão da natureza 
daquellas que se podião fazer com credito supplementar; e 
então já V. Ex. vê qUtl prevalece a obser~açüo que fez o 
meu honrado colIega que faUou antos de mIm, a respeito da 
limilncão Iluanto a obras; e eu descubro Ilual é a raz1io 
1101' que o nobre mini~tro, apet'tado entre a espada e a [Iaretle, 
escolheu antes dizer que o credito era extraordinario. O 
nohre ministro hem sabia quc, sendo a maiol' IJarte des(lIs 
despezas - obras,~não potlia abrir-se credito sUPIJlementar, 
pOl'llue pam obras não póde-se abril' credito sUIIJllementar 
por uma disposicão eXIII'essa de loi, que l'esponsahilisa o 
lIIinÍl;tl'o que abre taes creditos 1I ara obras, 

1)01' isso, SI', presidente, cu continuo a lamentar a posi
cão em que o govemo nos ta situac110 nova vai lancando 
Ô llaiz na descl'Onça a l'eslleito di suas instituiçõe,,: Eu 
IJoderia entrar ainda, Sr, lJl'esidento, no desenvolvimento 
desta minguada demonstraçilo das despczas do cl'edito; cu 
11110 sei se IIClo ministerio da mUl'inha tem-se feito despczas 
lJue são cxtnlOl'llillllrias. o flue eu ao menos não teubo viste 
repetir-se. como actunhnente, em cllrtos seryicos ; verba gTa
tia, occorre-me agora. que pelo ministerio da úl.lI'inha têm-se 
feito muitos exerci cios ; a frngata COIlSlitMição, a rragata 
Villavaignon tem feito exercicios de artilharia ao alvo, e 
com IstO têm-~e feito tlespezas extraordiuarias, 

O SR, VISCO:\DE D.\ BOA-VISTA: - De polvora. 
O SR. FIUII\AZ : - Mas qual é o alvo '/ E'o thesouro '/ 
O SR, SILV!~IR.\ DA ~IOTU: - Creio que sim. 
O SR. SOUZA E DIELLo:-'ftlaí3 são tlespczas necos.al'Ías. 
O SR, SILVElU li;\. MOTTA :-E, por V. Ex. !aliar nisto, 

recordo-me de trazer ao conlJecimento do noul'e mini"tro da 
marinha. um facto curioso a respeito destes alvos para o 
exercicio de artilbal'ia. 

Eu resido róru da cidade; para retimr me pm'a a minba 
hahitacão tenho necessidade !Ie passm' pelo mar quasi Sel11llre 
ás 3 horas, e pOl' isso tenho visto muitas vezes os taes exer
cicios llatl'Íotícos de art,i1baria ao alvo. Passando um!l.vez 
Ilclo arsenal tle guel'ra, VI uns alvos Ilal'a os taes C:i.m·clcloS, 
e reduzem-se ao seguinte; creio que duas ou tres pipas 
vclhas, 'lue:ie vendeui aIJi muito barato .... 

O SR. VISCONDE DA B01-VI31A:-Niío são caras. 
O SR. SILV"IRA IlI>. MOTTA ;-.. ,com urna coum·ta, uma es

l,rcie de pavimento, um estratlo; sobre este estrado eolloca
do um Ile'lucno mllôtro, contendo um circulo branco ou ver
melho, mio sci se ha alguns vermelhos, talvez, creIO 
tIue ha alguns pintados do vermelho pOl' sCI'em IJUra 
exercícios de artilharia, Tive a curiosidade de ver al
guns exercicios destes e estragnrem-se alguns alvos nos 
primeÍl'os til'os, Pergunteí quanto cu~tavão aquelle~ al
vos; POi3, Sr. presidente, soube, e por pessoa mUito com[le
tente, empregad'l no aI'senal tle guerra, f(mlOlo custavão (este, 
alvos erilo l',ím os exercicios da fragata Yillegaigllon, mas 
erão feitos 110 arsenal de guerra, }<'izen1o-se ultimamente 10 
ai vos, que cU!3lárão 8:'100$! (Sensação,) 

O SR. 111':1I1lAZ :-Dependo do fornecedur, 
O SR. SII,n:ItIA DA ~I(JTTA :-FifJllei admirado, porque tc

nbo feito umas oOI'a$ lia minha propriedade .. , 
() SR, VISCOI'\DE DA DOA-VISTA :-De alvo? 
O SR, SILVEIRA DA ~IOTTA; -Obms h)'draulicas; sirvo-mo 

para elIas de pranchas que são uma eSllecie de alvo, e isso 

custa-me 30$ ou 40$. Ora, a 870$ cada alvo, veja V, Ex. 
el\1 IIU<luto nito tem imJlortado os tiros que se tem dado no 
thesoul'o ! Não sei como o nobre ministro não considera lam
bem isto como deslleza extraordinarla, e não metteu no cre
dito alguma cousa, 

O SIl, VISCONDE DE ITAIlORAIIY : - Está ahi englobado. 
O SR. SILVEIlIA DA DIOTTA: - E' vCl't1ade que aqui :stá. 

-madcira-, o póz[e ser 'Ine fosse madeira para os alvos. 
O SIl. FERRAZ: - .ftIas não tem barl'Ícas. 
O Sn. SII.VEIRA DA DlOTTA ; - Não ó essencial que os ai .. 

vos sej:l0 íeitos de bal'l'icas, J,odem ser feitos de caixões. Os 
alvos são para o exercicio a fragata Vitlegaiynon, e esb 
pertence ao ministcrio da marinha; ahi é que tenbo visto 
principlllmellte os exercicios, Talvez que este englobamento 
sil'va, SI', presidénte, pam esconder esses alvos de 8'10$ cada 
UIIl. e é por isso que não se Iluer demonsll'al' ao cOJ'po legis
lativo em (Iue se gast1lU iâO:OOO.;f), O governo tem SAm dn
vifl;~ li sua dis[Jo~içà? a conta dI\- d~spezaq\1e se re71, não 
ha VIU de dar o tllllheu'o scm sc Justificar essa desper.a; p.ois 
portfuc não acollllJanhou esta sua demonstracão do credito 
das despezas que se fez? Nós então po,teríamos· conhecer isso, 

l)ortanto, SI'. presidente, eu crcio que lica bem patente 
(lUJ'a o (laiz vcr que o flue o ministerio passado (nãO falIo dos 
senhores) levou o seu ilfl' . seu desdem pelas rorn~as 
representativas ao ponto de "ua~ta pelo ministerio da mari
nha 71iO:000$ de despezas c, rrhnal ias, sem <luerer nem 
ao menos ter a oberlíencia, de mera rormalidade, de abrir um 
credito (101' um decreto de 750:000$, para de(IOis pedir ao' 
corpo legislativo a approvaçiiu, Pois esse governo, que man
dou enlissarios ti EurolJa comlH'ar armamentos, e que de rle
c()ôsillru]e havia de Il[luilita-Ios logo com os fundos neoessa-·· 
dos, os fluaes haviilo necessariamente de sabir do thesourQ, ' 
[Ior que razão não abriu o credito nessa occasião 't Nã.o abri", 
pela razão que cu disse - porque o ministerio passado levou 
o seu arrojo e seu desdem ao ponto de nilo querer nem ao me· 
nos curar dessas formalidades, Era uma co usa quo não ~ustavà 
ao governo, era uma questão de curiaIid~6 • itmtf0:'!_ 
dito com as formalidades da lei. I' Pois nílo . 'IH 
este arrojo o desdem do ministerio passaW! aU(~O,Dnl!la.o 
he millir,tro actualmoote a mIo sabe!! ó 
ao cretlito, S. Ex. devia dizer que 6s.te 
nume: em o que V, Ex, devia respondef
nome do CI'odito, ,.~ :;·.'~.4'·,i 

Termino ai/ui. 
Ninguem mais pedlmlo a 

(lor falta de qUOTltnl, licou a mscu:,sa,o 
do-se o Sr. ml1li~tro com as mesmaS 
foi recebido, o 81', presidente deu a· 

1" parle.- Continuação da 3a diiieus~ll\t 
lei de fixação de forças de lefl'll pal'a o allno 
186 i-1865. . . .:' 

2" 1Jarte.-Continuação da discussão da. proposta. .docr~. 
dito !lo ministerio d,l marinha, começando-se pelavç~ãC) 
da la discussão (Iue licou encerrada, 

tevantou-se a sesssão ás '2 horas da tarde. 

0011 sC!uliio 
EM 28 DE ADIUL DE 186·1, 

I'IlESlDE:\G1A DO SR, VlSCO:lDE DS ABAltTS'. 

Smm.\r.Jo,- EX(lc!lienlc.- Ordem do dia. la parte.- Fi
xarão tia forca tle terra. Discursos e emendas dos Sl·~. 
PaÍ'unhos e llerrcira ll enua, Observações do Sr. presI
dente do senado. Adiamento da discussão.- 2a parto da 
ordem do dia,- Cl'edito supplementar ao ministerio da 
marinha, Votil~ão em 1", e passagem, d!l proposta p~ra a 
'2" discuss,io. DiscursoS dos Srs. nUOlstro da marlllha, 
visconde de ltahol'ahy e FelTeira Penna. Encerra~ellto 
da dbcussão.- 1)roro~ê~~ê1o da presente sessão. LOItum 
do decrelo sobro estc ODJcctO, 
A's 11 horas !Ta manhã, fri-se a chamada, e, achando-se 
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presentes os Srs. visconde de Abaeté, l\lafra, l\lendes dos 
Santos, Teixeira de Souza, l?en'eira I)enna, l?onseca, Car
neiro de Campos, Cunha Vaseollcellos, mar({uez de Itallbaem, 
,Iobim, Araujo Uibllil'o, visconde de Sapucahy, visconde de 
Suassuna. visconde de Itaborahy, Almeida e Albuquerque, 
Candido Baptista, barão de Pirapama, Ferraz, Dantas, Souza 
namos Paranhos, Diniz, marquez de Caxias, visconde do 
Ul'Ilguay, Souza l1ranco, barão de Antonina, barão de l\Iu
ritiba, visconde da Boa-Vista, D, l\lanoel e Candído Borges, 
o Sr. presidente abriU a sessão. . 

Comparecêrão logo depois os Srs. mal'(Iuez do OI inda, 
Fil'mino e Zacharias, e afinal o Sr. Dias de Carvalho, 

Faltárão com causa partecipada os Sl's. barão de 
Mal'oim, barão de Quarahlln,hal'!lO de Cotegipo, bm'.to de 
8. Lourenço, Euzehio", Souza Queiroz [)ilula Pessoa, 
Vieira da Silva, Dias Vieil'a, Fel'llaR!les Torres, Pompêo, 
visconde de .requitinhonha, visconde de lUaranguape ; e sem 
nart cipacão os Srs. Paula Almeida, Sinimbú, l)imenta 
Bueno, Silveira da l\lotta, Nnbueo, Souza e Mello, mar(Iuez 
de Abl'antes e OttonÍ. 

Foi lida e approvada a aeta da sessão antecedente, 
O SR. 10 SECUETA.RIO deu conta. do seguinte: 

EXPEDIENTE. 
Um oillcío datado de hoje, do SI', senador Dias de Car

valho communicando que não tem comparecido ás ses~õos 
e não o póde ainua fazer por achar-se de nojo pelo Calleci
mento de um cunhado.-Inteirado, c mandou-,:ll deaunojar 
o SI', senador, 

Outro, de igual data, do Sr. senador Pompêo, partici
pando, que por incommo:!ado não póde comparecer á sessão. 
-Inteirado, 

ORDEM DO DIA.- fa PARTE. 

Prometli durante a 2a discussão o[OI'ecer uma. emcllrla, se 
pOI' oull'cm miO Cosse ella apresentada, I'eruudindo 0:1 arts. 13 
e ti dos adtlitivos em um só. O nobre senador pela provín
cia rio Amazonas já redigiu uma emenda no sentitlo em (Jue 
opinei, e teve a bon(lade de admillil' tambem a minha asslg
natm'a nessa emenda; portanto o ('omllromisso que contrahi 
está [ll'ecnchiuo, e melhor precnchido fllllo nobre senador a 
que me rererí. 

Na 3a discussão dillei de Corças é ~el'mittido fazer relle
xõe:! geraes sobre a sua luatel'ia; V. Ex. consentirá que eu 
exponha ao ~enado mui breves considemções com referencia 
á certa publicação· que hoje vi em uma das folhas da 
manhã. 

O senado resolveu, e resolveu sem que houvesse contra
dieta, a separação. do artigo adrlitivo. relativo ao castigo 
corporal no exerCIto; a separacito fOi mesmo proposta pelo 
nobrc ministro da Cazenda... • 

O SR, )fARQUEZ DE CAXIAS: - Da guerra, 
O SR, PARAINIIOS: - .. , e antes do nobre ministro da ra

zenda o seu inlustre coHega o Sr, ministro da guerra havia 
I'econhecido a necessidade dessa separaci10; ainda mais, havia 
declarado que a medida, como se achava concebida no artigo 
auditivo da camara dos Srs, deputados, era de imllossivel 
execueão. (l\poiados). O artigo additivo da camara não 
abolia' completamente o castigo cOl'llOral no exercito, isenta
va (lesse castigo os voluntarioso 

O SR. VISCONDE D.\. BOA-VISTA: - E cngajados. 
O SR. PARA:'Inos: - Os ditos engajados tambem são vo-

luntarios. . 
O SR. VISCONDE DA BOA-VISTA: - Faz sua dilTerença, 
O SR, I' AIlANnos: - Eu exprimo pela palavra voluntarios 

todos aquel!es que não são obrigados ao serviço militar, que 
FIXAgÃO DA FORgA DE TlmRA. não são obtidos pela leva forçada, 

Continuou a 3" discussão do projecto do lei de fixacão da O SR. VISCONDE DA nOA-VISTA: - Faz sua diíferença. 
força de terra para o anno financeiro de 186í-1865. • O SR, PAIlArillOS: - Qniz evitar o uso de uma palavra 

o ...... Paranholiu-Tomarei poucos momentos ao 8e- 9,ue é estranha ao nosso idioma, e que não é necessaria, 
nado. Hontem tive a honra. de mandar á mosa duas emendas; tomo dizia, pelo artigo additivo da camara todos 03 r~cru
devo motiva-Ias, lados ficavão sujeitos ao castigo corporal; sómente os vo-

A primeira limita a 10,000 pracas a forca da guarda na- luntarios erão isentos. Ora, os voluntarios, pelo qu<1 nos 
cional que o governo póde chrunar 'a scrvieo' de corpos desta- disse o nobre ministro da guerra, pelo que todos nós sabe
eados em circumstancias extmonlinarias .• Esta Iimitacão es- mos, compoem uma diminuta fmcção do exercito; a medida, 
lava na prollosla do govemo e na emenda da cam.ira dos portanto, (l1'a muito restricta e estabelecia uma desigualdade 
81'S, deputatlos; o nobre "tI'O da razenda, assentindo ás altamente odiosa. 
reflexões que aqui f .. obre a redaccão do artigo da O SR. ~IARQUEZ DE CAXIAS: - Apoiado. 
proposta. e da emeuda que e era relativa, rêdigiu um artigo O SR. PARANIIOl! : _ Não obstante, na publicacão a que 
substitutivo, tendo em vista que esse artigo contivesse a ha pouco alludi, feita em uma. das gazetas da manliã, se me 
mesma. doutrina da proposta e da emenda da camara. dos C d d I'b 
Srs. deputados; mas o artÍl!:o substitutivo, como se acha re- azem censuras acres por causa a e I eraç~o que tomou o 

8 E 
'J senado de aecordo com o governo, sem que nmguem tomasse 

digido por , x. o Sr. milllstro, não m,lIltem eXllressamente a peito sustentar o artigo additivo que veiu da camara dos 
o limite de 10,000 praças da guarda nacional. Srs. deputados. • 

O SR. l'ERREIRA PENSA.: - Apoiado, Se fosse um simples communicado escripto por peDna que 
O SR. PARANlIOS: _ Não estava Das intencões do Dobre não parecesse de homem politico, eu nada diria; mas o ar

ministro apartar-se das disposicõe$ 9ue vieri'lo tl.'l camara dos tigo foi escripto por penna política. e a sua intencão é muito 
8rs. depntados; o seu fim foi untcamente redigir de modo manifesta e assás gravoi é por isso que julguei conveniente 
mais Ilreciso, conCorme a lei da guarda nacional, essa dispo- dizer desta tribuna o que occorreu a respeito do reCerido ar
sição .da lei de Corça~. A minha emenda tem,p~is\ por objecto tigo additivo, 
sU[l[ll'lr a notada onllssão, restabelecendo o "mlte marcado Saiba o paiz que a medida vinda da camara dos 81'S, de
pela proposta do governo e pela emenda dit camara dos putados não abolia completamente o castill'0 cor~oral. vinha 
81'S. deputados. estabelecer uma desigualdade odiosa, perlgosisslma ã disci-

A outra emenda diz respeito ao arligo addilívo eOl que se plína militar (apoiados); isentava os poucos, os rarissimos 
trata do eoqlo do estado· maior de la classe. I)assou na voluntarios que existem no Ilxercito, e que Ilodem não mere-
2a discnssão, de conCormhlade com uma medida iniciada na cer mais Ilelo seu comllOrtamento do (fue os recrutados, dei
camara dos 81'S. deputado"" a Sllppl'~~ãO dos postos subal- xal\(lo sujeita a este castigo corpora , ({ue ora se pretende 
ternos desse corpo; não ficou, porém, c!wprcsso no artigo sub· declarar infamante, a maiOl'ia das pracas de pret do exercito. 
stitutivo, que redigi, donde devem ser tirados os callitães do (Ap()iados). • 
mes'.ll0 corpo. São suppl~midog os IJOstús subal.tc!nos, 6.não Foi contra esta medida que me pl'onunciei; e a prudcllcia 
se diZ onde de futuro serao recl'Iltados os capltae~ destllla- do governo, auxiliada pela do senado, não besitou em annuil' 
dos a esse ~?rp~ .. A emen,da t~l~ por. fil!1yrecru:lJer e~ta la- á separação !lo artigo, em reconhecer que semelhante dispo
cu na, que.;a eXistia na dlsposlçao primitIva delermlllando I sieão não (I0dj,L passar. sem graves inconvenientes, 
(lue os capitães do dito C0I'IIO sejilo til'ados djl entre os o{l1ciaes' .', . . 
das outms armas que tiverem o curso do estado-maior de O SR. l'IlIllUdlH. PENNA :-ApOlado. 
ta classe. O SR, PAIIANIlOS: - Se é tempo do abo lir o castigo cor. 
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poml, devemos fazê-lo 1'01' outro modo, não por mmlidas tão 
\IlCQmplctil~, P? def~ituosas (u:fJ.oiados) , e deixando ao go
vt)rn? um _al'bllr}O pel'!g'oso (ap(nadp,~), (lue elle pl'opl'io não 
quena, lIao devia acCl tal' em matel'la {leua I. 

A censura ás opilliOeô dOil representantes da nacão ó licita, 
comprebendll-se no direito da iml)renSa, mas deve ser eXilr-

, cida de ~oa fé e li? interesse publico. OI!llOndo·mo á. medida 
tão parcwl c defCltuo~a, eu não mosll'el-me entll usmsta do 
castigo militar de III'anchadas; pelo contrario, declarei que 
em Umi\ pena gmve, (lue devia i;er applicada com muito 
escrullUl!lr.$?mo o cxigc o aviso do millistcl'io da guerra 
n, 77 d~de abril de 1859 .. A dout!'ina destc aviso, que 
e~ recordei ao senado, e Ilue fOI pl'cscl'lpta pOl' uma admi
mstracao do tlue fiz parte, é a melhor resposta que posso 
dar a lnsillua~ões tiio dcsl(Ms, 

O Sr. Ferreira Peuna:-Tendode fazer algumas reDe
x?es sobre diversos artigos destc IH'ojecto, que, a meu V(\I', 
amda carecem de emenda, sinto muito que ml0 se ache [lre
sent(\Q nobre ministro íl1.LgncI'rn, fi quem desejava~~ 
me ~ais .lIal'ticul~r~lente, disp(l;)10 adlHeruler.qIlDn!O fosso 9 cl ,lLêJ!!lQP1!!li!º"Jlºr_çºllhl'~ex "li UalllQ .ó.J:lJJ.lLc.!LOlIW.-

e autol'lSada. 
As rl'fiexões e emendas que pretendo apresentar parece-me 

que estão no caso de serem aceitas, ou, Jlelo menos, beni<t
namente consideradas pelo governo, IlOrque naO têm out~o 
fi,m_ senão t?rnar mais c~a,rns e' iJl'ovidentes certas dis[IO
slçoes do projecto, e prevulIf cmbaracos ú marcha da aílmi
nistraçiio, Nem outra cousa so devo esilemr de mim,tratando
se de assumptos desta natureza, que n;1o intere8são sómente 
a. um ou OU~I'O partido, mas~ paiz em geral, e em todas as 
ClI'cumstauClas, ... 

O SR, ~IAIIQUEZ DE CAXIAS: -:- Apoiado, 
9 SR. FERREIRA PENNA :-." embol'a não possa caber-me a 

satisfaçãO de prestm' o fraco apoio do meu voto ao ministerio 
actual no tocante á política, 

Ainda assim, Sr, presidente, confe5so quo não faHo sem 
acanhamento, ~orque conheço que certas matel'ias só podem 
~,' I' 1; ::1 ,lIsclltlllas e mguladas por quem se acba para isso 
h,1 hilHado [101' longa eesclarecida pra tioa, Sujeitando, portanto 
"" llllUhas I'efiexões ao criterio e sabedol'ia do senado, e 
especialmente á apreciacao do nobro pl'esidente do conselho, 
flue se acba presente, désdo já declaro que, se ouvir qualquer 
objeccão que me pnreca razoavel e procedente; serei prompto 
em aamitti-Ia, desistilido do meu inteuto, 

Nas anteriores leis de fixaeão de forcas bavia 11m artigo 
distinguindo o IlUmel'O de prÍlcas que íleviuo pertencer aos 
corpos moveis e aos fixos, ou de guarnicao, Assim, vemos 
flue a lei de 1862, fixando o numero de 14,000 pracns para 
cÍl'cumstancias ol'dinarias,llinda declarou que 10,000' perten
cerião aos primeiros, e i,OOO aos outros. A proposta que 
agora discutimos contém a seguinte disposiçãO: (lendo) (( As 
forcas fixndas para todas as Cil'Cupslancjas serao divididas 
em' quatro grandes divisões, estacionadas nos logares conve
nientes do tefritorio do imperio.»Assim, acabava-se, se/tuntlo 
me paroce, com a distillccão entre forca moveI e força fixa, 
ficando livro ao governo dispôr de toda·, som attender ao ser
vieo peculiar de certas provmcias, a que uma parte delIa tem 
sillo ilestinnda; mas uma emenda da C<lmara dos dCllUtados. 
já npprovada (leIo senado em 2" discussãO, supprimiu este 
artigo, sem que o suhstituisse porquah\uer outra disposiçãO, 
Agora pergunto: desta suppress!10 tota nao rcsultar[t algum 
inconveniente? não será necessario, nem util a distinq:ão IIue 
até agora se fazia eutre COl'pOS moveis e corpos fixos, ou de 
guarnição? 

O Sn, M,\IlQUEZ DE CAXIAS: - Não, 
O SIl, IIEIlIlAZ: - Niio lIa Ilecessillade, 
O SR, FIlIlREIIIA ()ENNA: - Bem j nada mais direi sobre 

isto. satisfazendo-me com o que acabo de ouvir, por1lue cu 
mesmo nUUCi\ pude bom com(U'eberulilr a convenicllcla dalJuella 
distincc!10 ou divisa0 ria fOl'ca do exercito, 

O m:t. 1)0 da proposta diz: (lendo) (, O govel'llo é autori
sado a destacar até 10,000 pra~:as da guarda nacionnl em 
eíl'('Ulllstancias extraonlinarias. » lima emenda da outra 

camam dizia: - Depois das palavras - guarda nacional_ 
a~cre"cente, ~c-(laraco~pte~ar a [orça;-depois das [laIa Vr,\s_ 
ClI'cumstanCI1lS cslr@l'{lmal'lae-accrescente-so - sóntente 

O nobre ~"nador pela provincia do ~Iato-Grosso, obs~I'
vaMO na 2" discllssão que a palavra -destacar- nao de
signava com clareza o serviço que o legislador teve em vista 
olfereceu uma emenc!a com o fim de substitui-Ia por estas; 
para fhamar U serv~ço de corpos deslacatlos, 

O n01ll'e ministro d~ razenrla olrel'eceu na mesma occasião 
outrn ernend:l, (Iue rOi approvat elo senado, nestes ter
mos: (lBlt,do) « A forl;a d~creta( ,§ '20 tio art. 1° para cir
cUlllstan?tas extraorrfutal,tas podem ser preenchida, na faUa 
de engaJad?s ou de recrutarlos, por corpos destacados da 
guarl!a nacIOnal. J~ ~Illellda da caIO ara dos deputarlos a este 
respeito fica supprnmda, » 

A eS,la emenda pr~poz ultimamente o nobrc senador por 
~Iato-f!rosso um addltame~to, com o fim de !mpprir a falta 
de deSignação do numero, Já approvado, de 10,000 pracas' 
falta que nao 80 pó de attribuir senão iÍ. inadeyertencja, cõm~ 
observou o mesmo nobre senador. 

Sobre a emenda do nobl'e ministro da fazenda devo IIgora 
fazer algumas reflexões, por parecer-me I(uo, se passar nos 
tel'IMs,em IJIIO se acha concebida, não satisfará as necessi
dlulost;1Q)SOI'viço, l~odCl~do at.é trazcl' ~mbaraços no governo, 
, As cam!lI'as leglslat.lv~,; tem entendlllo que. em observan

cla do m'llgo da constJtUlçll0 que milnda fixar annualmonte 
a~ forças do mar e terra ordinarii\s e extraOl'dinarias, devem 
fa7~,lo .para circumstancias extrnordinarias, ainda ~ue sejão 
ordmal'las as do tempo em quo se docl'elar a lei. Esta tcm 
sido a pratica constante, talvez com !'ara excepcão' mas 
segundo a intelligencia igualmente admittida,' cm cUJ~ 
exame não, preL~nd,o all"0ra ~Iltrar, é a~ governo que com
pete nprecwr e dlsl!U~ull' as clI'cumslanctas, para npplicar
lhos, ullla ou outra disposi~àO, Assim, tem elle con~ervado 
em dJV{~rsos tempos nas fileIras do exercito um numero de 
praças maior, se não me engano, d'o que o fixado pl\ra. ~ir
cumstancias ordinarias, embora nada oecorresse no paiz' que 
as tornas~e extruordinarias, e sem que isto désse motivo á 
censuJ'a das camaras. De semelhantes factos estam~lr vendo 
n~9ra mesmo um exemplo, pois quo, hitvqndo-se' 'óUllei'de 
11S1i2 fixado U,OOO pl'llr.ns do prct lIa t~anllo 
financeiro, excede a m!~oú Cf numero dáS'ndo 
03 map[las annexos ao ultimo relawri~d~ minlá ;da 
guerra, " ", ;,'l 'li}'!, ; 

As mesmas leis a que me refiro têm cóns" ",' 
risado o governo para destacar contingentes, , ~os 
numerostlS, da ~uarda nacional, ou como comp emefltoda 
forca de linha hxada, ojl,além deUa, mas limitanM i!8lOpre 
o úso de tal faculdade 4!9)caso de serem ll1.traordinarias M 
circumstancills, clausula ou condicão esta cuja veriPcação 
só (Iopende, como já ob~ervoi, do júiz(l do mesmo gOJerllll. 

A palavra destacar, nao designando unicamente \l servico 
de destacamento, nem o de corpos dl\stacados, tanto c póae 
servir pam autorisar um, como outro, posto que sejllo mui 
distinctos eutre si, e o certo é 1°, que em C1rcumstancill8 
Ilue parecem OI'dinarias tom o governo mantido, principal
mente no Rio-Grande do Sul, uma Jlarte da guarda nacional 
empregada em sel'vicos do corpos ostacados j !" t que em 
todas as círcumstnncÍas t(\m sido chamados a servico de des
tacamento contingentes mais ou menos nUlllerosos da lbarda 
naciOllallla Bahia,em l)ernambuco,e talvez em todas as outras 
provincia'!, sentlo a despeza paga [leIo ministerio da Iluerra, 
em virtudo dos artigos da lei de 19 de setombro de 18aO, que 
passo a ler: 

« ArL 87, A gunrda nacional deve fornecer destacamentos 
deutro ou fó' I s espectivos municipios,nos seguintes casos: 
l°. f1uaml ilHa a tropa de Iinlm c de policiallara oscrviço 
orflinario da ar ~çcio, para escoltar de um logar para ouh'o 
ns reme8sas 110 dinheiros, ou de (luaesqucl' olfeitos perten" 
cenl~3 á nação ou á pl'ovincia, ou l>ara conduzir os pro
lIunctallos, contlemllados e (IUaeslluCl' outl'os presos j 2", 
para mCOncClalgum municiplO da mesma ou de divel'Su 
provincias 110 caso de sei' perturbada, ou ameaçada de sc
i1icito, insul'l'eie,Io, rebolliil0, ou Ijualquer outra commociio, ou de incur~no· de Indl'ões ou malfeitorc8, " 

f 

I 



.\11 :) I. (1lIilll<lo a gu:mh ni!{:ílJllal fOI' CIII:)I'\)g;I:'.l na 
:,il'l!U .lo ar!. Si, Plll \irlw!o dllontem) ou aui()ri'~at;;iO do 
;':'J\'<:l'!lO IlU 11m; pl't'sil:éllte~, ahollur-sc-!m W. olUcíaes o 
pr:lI:as de~ll() o primeiro Ilia lia I'culli:l0. ou d<ís:!e I.wucllc 
\'il1 t!l1C ca.!a um ~Hldl' de SU~l casa, feita a conLa. de~ que 
"'rem llec'~"~"ll1'i()s para li marcha, os mesmos soldos, etapas 
n lI!;tÍ~ \'t'llcímeut()~ IluO competirem á. tropa de linha, A 
,;órUit ,nÚ feita pelos curres gcraes, ou pl'ovilleiaeô, COll
li;11:l~ a U:';!Ul'eh(\ do ,ervÍl:o a titiC se tle,lini\l' a fon:a, ,I 

:-:lendl) o "l'1'I iço ue de,;taCaillCllto {l;;siJll aulod~(HJo [lor 
''':prc6,iib di~jlU"I'J)C:l da lei. ptrcce-me quc deverói lt gUiu'da 
,.:t'c:Ulnl CO!l'iIlUill' a [ll'c~I.<L-lo, ao menos ('m IIUilllllJ llilu ruI' 
llhiis fa~il do que líHn ~ido até huje preencher pelo alHa 
:,leai~ de yolutlt.at'iu6, ou recrutado;;, a fOI'~a fixada pala () 
.'~crcl.to, c()!lcedelldu· se no mesmo temlJo e3CU;;;}1 como l'xíge 
" justlça e a (Hjil fé, a lou,ts as .IH'aças que eOlltpletarí'aI o 
ldólw de bl'rI'H.O nt;trc;H!o pela leI. Para Ilue tuilú, P0I'{'Ill, se 
Lira C'J!11 a l;ovHla ;'l'guL,rír!ade, ~cr:t i!H1i5jleasitvel : 1", que 
;·a tOld'ccç,IO dab h·b ,1IHlUil~ 3l.: ('lflha s;:mpl'c em ,i,ta que, 
''',I{h qllando Il:-i() M' prcclldw a for.::! de lillha fjx:.da, t\~rú 
" r,tiulu, i, I lJ Ú. n til i:ti:'tel'Ío da gal'i'f:t. de fawr igual Iles
!Jpza COlll a guarda ,lwC1ünal a~sill1 c:nprq;ada.; 2'1 , quü cesse 
i,bolul:1metl/e :lillíu,;ivll pl'atira, IpIe COIl:ita tCI'-:'l' inll'Odl17.illo 
"01 ml:i~ de Ullla l'I")l'Ítll'la) de pagar O~ \'CliCltllClltos a hal.a
Illij(~s iillcir')~, d('.'llrJ ,) tnmm:uíl.LlIJle atl' a ultllllU de iilHIH 
Ill'ill:as Ilue fi' con,idl'l';io I'IH dl'~t:1CallH'!I111 ou aquartcl.luoS 
\aÍlIíLt 'IUr, llluit'Js ri1luem bem 'lüido~ em "'ua~ ta"as), pilra 
"i!l'on)il:!r·~{J "Ólllclll~ o scrvi~o di'cd!\'1l du um t:ouLillgeate. 
!l!le till"'~l não cOl'l'es(londa á .ia parte ,la fUI'cu lotal de cada 
hatalk'lú. Se ('ulltinUlíl' 5em~thallte (lr.dica; a dC5peza do 
l'\.ercíl!J, ji L;o tOllsidel'aV(,I, terá do gravar ainda mais o 
(,;;tud~) sem 11 menor vmltagmll pilnt o sel'Vi~o pu!Jlico, 
\ .\pr,~ados.) , 

O ",!'ni,~o {IH corpos Ilcstar:ildo~ lambem se acha mui c1a
ranwltle dcfinÍrln e determinado !i~~te ti tuln da lei de 1!) de 
',dClllhro de 111ti;}: (le"do) 

({ Til.. li" dos corpo,; Ilc5tac<tlluF da g-u<!n!a nacional para 
(j i'ervil;o de guerra. ' 

" Capo 1." Do t:humamento a sel'viço de corpoi> de:lta
(',:ulos. 

" Al't. 111, A gu;u'lla nacional deve rOl'llec;:1' corllo~ des· 
1;lrados para ddclldcl' as pracas. frontt'iraô (J CUiltilô do im
perio, como auxiliare,; do ex<Íl'cilo de linha, 

";\I't. 118. O,; t:Ol'pü,; de~tacal!lIs mio (lodel'iio ser til'adog tia 
;:ullnht nacional ~('n;l{) em vil'tulle (Ie lei C';lleci'll. nallo, ]l0-
rém, o Cil~O de rebelliJo, ou de illvasiio relJentm1l de lIlimigos 
110 illlel'vallo das seti"õeS da a';5mnbléa gon!I, o podcráõ ser 
por decrcto do go\'el'llo no municipio da cÓrte, o pOl' ordem 
dos presidentes Ilas provincias, dando-"e conta á asscllloléa 
geral logo que estivel' reunida, 

"Art. 119, A lei, decroto ou onlem pela qual se dctel'mi-
11tH (Iue a guarda IHlcional fOl'Ueça corpo" dcstaeados I,ara o 
~el'vico de guerra devera fixar o num6:'O de homell3 e a du
ra ç[[ó do serv j~o. » 

Uií 

Illi~í) I:Xll'l'IltL e ~IHII1Jl'(; 'luU o exigir a ,;t'bm':Il~;1 !lo l~' 
l:lIio. )) , 

ClJllôll:l!';(lIU:) l'lila,; n,;L:!,; di~/ll);;i~,(je~ CrJIH a cllH'nt\a do n')
hrc 1\l1l1l~!1'O da filzelllta, lIolo, I", quo ('lia c,;tauelcec, COHlO 
as lei;:; (Hih~r:01'e:), a tU~Hlieüf) «lu ~Ul'e111 extraof\!inarias a~ 
cireu!ll;;[;uwias (lara quc o- (;ovei'llLl p083a c1wmal' a ~·lIilrd.1 
lIl\ciolla! a ;;eni~~o de COl'pOS dc~Laeadt};;, quando a pl'ojlria Ipi 
de lU de setembro dc 18:j() nilo exi;;e es,;a cOlldi~1i.1l, c Iju:tnila 
a cXJ!cril'i1cia lem mostrado 'PH) 11:10 é pos~l'{cl obcicrva-Ia 
ri:,;oI'OSamelltc; 2", que, não c~laltllo de aecol'<fo com 115 di,;-· 
jl(~siçl1es Ih art. 11 do regulamllllto (Ie 18 de nO\'embrll dI' 
'IS:)], póllc a ellHlillla seI' entendida dê n1ullcira tl'l.e inhiln " 
g()H~rrW dc ehamar a ~ct'viç() lJuallIUf'1' cOlltin;!cnle, por dimiuuh 
({llC seja, ;la guarda nacional. eUUluilnto 11;10 ::;0 cmnplelal' a 
!'orça !l1~ 1 i,I:UO Jll'aeas dc Iillha, fixada liara ti),(:llI11"la: • 
da,; ol'llinaria5, obrig.ílillo-o até a lllillid:U' (Ii~pen~ar (le~t1c o 
I" (lo jnlh() IH'oxi1llO Cull!ro [t I[Ufi ~íl acha actu!dmcnte (:'!ll 

)il'og,1I1:t 110 !~io Urande do Sul; ::\ f!:Jahucnte, que 11<10 r;rr. 
llH'n~,in do numero de 10,OUO IJl'iH.:a~. já iljJjJI'Ór.L'!O em '2 < 

tli~Cll,;sil'l, faltt esta qu~, ${)udo dcvid;l ~ÓlllÚI:f,1 Ú ~iIllJlI~,; 
ínad,erteflci;:, como já se ob:ier\'ou, c~ti{ prevcllida pl'lo atl
ditamcnto do nobre senador POI' ]lia to-{iros,o. 

Do que tenha exposto COllelUO que uma outra emenda (!11tl 
:mteri6aó:5e o govcmo paJ'a e\wmai' 11 guarda naclUllal a se]', 
viço de destacamcnto, ou de cOJ'po~ destacados. (]u«r ~m 
eircu!llsta.neias, ol'llinul'ias, quer em e:draol'dillarias, fixan;!.1 
d!stinclamcnte o nt!lUCl'O de \ll';1(:<I" pata um e outro caso, 
~ati,;faria. ao prcccito da cOII:llitúicào, fC,;;ularia pOl' mancir.1 
lll:Jis clara e e(lnvclli~nle <tquiHo Ille,llIo (IlIe até agora so tmn 
praticado, e ficaria tambem de acconlo com a.1!lgí;la~:lo que 
manda cOilsignar no OJ'~nmento Cundt se ll'l'ct:ipomlclltC:5 a tOtlil 
a de5jleZa doel'ctaila, pal'a que IHB,sa só: paga pelo thcsounJ 
Sobl'u i;;to chamo p:ll'ticuhmuente a attenc<lu do nobre IH'c>i· 
dente tio c[ln~elho) que se achaJlrc.;ent'J, ê.slJ el\o aceitaI' pur 
partc rio govcrno a nova cmcll' a~l!uc tenho fallado, 11<10 
duvi.!arei ot!'ercce-Ia. 

O SII, l'llE5lDE:;m IJO CO:lSE!.1I0: - Aceito. 
O SI~, FEUIlEIUA 11m.:u:-Voltarei ,l'gOl'it ao § :lo do ilrt. ~, 

,Ia IH'oposta, o qual declul'ou qllll O~ re~I'utado5 c voLIl~ar;o\ 
podcl'illO cximir-se do ser'vlt.:o milita .. por su\)stituiç,10 (lo. ill
d~l'iuuos flue tenDão a idollCiduI!ó pl'ccis.l para. o IlH\~mO ser· 
VICf), 

lIma emenda da camara dos dellUt:ulos, já appl'ovatla IIClo 
senado em 2- discussão, nccresccutn li. oste ImrugralJDO (} b('

guillto: ou, mediante a qu.altli(I (le aOOj, cmn tanto que () 
fa!,~(/ dellt~1) dos primeiros Selílll~eZ6S Ile pfltra, 

Ksta ultuna clausula mio Ó !lova para mim, porque tlluho 
alguma idéa de achar-se já estabelccilht por ordens ou rcgu
IUtnClllod do govel'Uo j ma5, nilo exi8tindo e.lIa ua~ Ie.h; aute
dores, poder-se-ha llol'vontul'1l Cazo-Ia extensiva aos illdivi
duas, voluntal'ÍOl! ou recl'utados que até o presente Sll tiv!! 
I'em alistado nas fileiras do exercito, supponrlo que a lOlto !J 

tempo (loderitlo eximir-se POI' quallluel' dos dou~ meios-? Nil~l 
havorá Ili~to inju~ti~:a, e até nW~lIHJ falLa de boa ró '! . 

O SIl., YISCO:\DF: D_~ nOA-Vr~'fA dá. um aparte. 
O SR, l'tlllANll08: - A di8(losiçãO é applica\cl sóm~llte 

aos rccem-I'ecrulados, 

O SR. FEIUlEIR.\ l)!-:;'l;'i'\ : - Demais, sCllhol'c~, scrá lH~t:C.;
sario, set'á. cOllvelliellt~ t1illlcultar {lO!' seme:ha:ltc man,;;;-a ;/ 
iscnção do scniço ~Io, exercito, IUlo [Icnuilliudil, como al:) 
agom se tem [lel'Uutlldo, (Iue a prata ,1 obtenha tielllprc qUi) 
!lCl a quantia cOl'I'espondente ao telilpo de SCl'l'Í!:O quo llh~ 
CI~ltar, além de rcsti!uír a parte do prC'lI!io que hliuvcr recr!' 
bldo, ou que H(lrcsente subótituiçJ.o idonoa quo precncha C,;,!) 
tempo'? 

Destes artigos ,'ê 8e : 10 , quo, plra ser li guul'(lu naciollal 
chamada. por lei cBpecíal 11. serviço !le corpos destacados, Illl0 
ó necc:ssal'io que :;l'jão oxtraOl'tlinariag as Cil'CUlllstallcias, 

hem que se deva esporar que o poder legislativo não o delet'
mino, nem pCl'lniUu, senão (!uaudo oecorrerem motivos UI' 
gelltes o imperios08, entre os (IU(H~S devl'-se comprehendCl' 
~em duvida o reconhecimcn[o du impossibilidado de J!rtlClI
ther-se oppol'lUnam!!nto o numero de pracas !le liuha julgado 
indisvcllimvcl; 2°, que sÓllIentc 110 iutervallo das sc"suc:; da 
assembléu gcral pórle o governo challlal' a guar:l,t nucional a 
e,80 8cn-icIJ) quando occol'n10, mio circumcitancia; e:\traor
(hllal'ias dé qualquer natureza) mas alt,(un6 tios tluu:; CH,,(j;; !le 
rehclli,lo ou inva:;,10 rel:entiua de inimigos, 

A estas rcgl'ils da lei fcz unta ilOl>ol'lante ()v:cpç;lo (j!,C DlnH"A, VOzt-;.;: -_\ el)lltji!u~d.o ,lp~6a pratica fiei'!':1 dê-
gu!amellto d:l 18 de novembro de 11:i:>7, e:,pccilll para as (11'0- pC:lllcllUO do jll'lldentl} arbitrio dó gol'c' fiO. 
"incias frontcira~, 110 t'CU1ll't. 1 i, 113:;im cOilcebido: (leniflJ). O SII, 111':1\1\1:;111,\ 1':::'\:\.\: -A uniea razão que CO,ltlU j, t I 
" A gllarua nllciou,:1 podcr:L ';01' ch.'Lll~aua, (lOI' d~li!lCl'.I('.iO do 1~;dHl ouvido allcg-al' é flue no;; primeiros ~eis llH:lCS o iildi~ 
~:OVOl'Uo ou do prC~1I1Cllto f!a pl'OV,lI~la, a servl~o de tor[J~;; V!lluo {Iue se alista pou~o f>enÍt;o présta, I,orlu~, COll"idcl.l· 
.le~tac~ulos~ e elllpl'e;;-ada na gual'llIçao e pohcm das ft:ontel- I s~ como I'CCl'uta, mio aucxtnlll(}, e 50 (h'IHli~ ,;c, ·,e letap I 

i'ilS, Ilao so 110;; caso~ tle .llue tl'ala o art. 1.18 da_ leI, 11l1:S I pode tu.rlli:r-l'ü h(jlll ~()\d;l!lo. U<111 c'JIl\ijltlo t1l~Ü!í pl:l'ndtirl!iI' 
lambl'HI 'Iuando hOlln'l' pt'l'Ign nu alll('il~a de 1ti"I,;w dt, Illl-I:l "u!i,litHl~:l>J \,or tJulr(J 1;,n:dnH'nk !'i,O:!!,I). B'.:'eia;·(' 'li1<' 



,",,:üm ~e tt'm'l aíHih IH .. I~ .líllíell (J ali~lamell!,1 .10 IlIlnwrn de 
pra~a;; lix.ulo (lOI' lI'i, d!',ralea!ltlo~l\ além dh;~n o das 'luC já 
t'xi~lem lias fileirag do .'\ereito .. ,. 

H SR. IIHRlJlígZ rm CnlA,; : - Aporado. 

~l!a i~el1ç;iH pCl'anlO a allttwIllade f'ompet n[c, ou il~"Ui'Li,' 
praça; e,~lo;;() .fll1e ~e viI'W.!(ue fjlldlquer destes caso,;, ser
Ihe-ha l'e~tltUl( o o deposlto.- 28 rle abril dc 186i.~ li. 
Ferfeira Pcnna.- Sil('a Parauhos.)) 

O SR. FEnUEIfl,\ P~~:';;(J.: - ... mas eu devo qb~ervar que a O Srr. ['RT\.-lIlE:iTF:: - Peço Jicenca ao fiana'llo para Cazer 
rcceita provcllienlo da i~encão do servico militar, (/ue nus uma obscrVIH;f\O que julgo irulispCllsílYcl. O nobre senador 
primeircs anncs Coi j:nsígnifiéante, posto 1;110 se tenha: ult.irna- que .acaho.1I de CaHar di3~o, no príncilJio (Ic s~u discurso, que 
mente nUl1mcntadl, Iliw flxcedeu no anno financeÍl'o de 18o!)- sentia mUito que mIo estlvcsse pre5cllte o' SI'. mini~tro ria 
1Hf)() á 8011 1111 a de 1:l:;i11;'):'167, nem no dtl 1860-1861 ÍI de guerra para ouvÍ!' c' poder a[II'Ceral' nrel!lOr o que eHe tinba· 
:I 1:1$ 13.$ 09, pertencendo gr:u,do pude deITas ao mur.ici pio à: di:er úterC'a ua IJI'OjJO:lta.. Ora, destas palavras poder-se
da côrle. Ora, cakulando-se o numero de individuos que ha inrc6r que a [HISencía rio SI" ministro da gllena na 3'" 
a~~ill1 se isent{mlo, isto ó, quo pagiíl'i10 inf,(~grall])cnte a r!i~cussão dc~ta lei é uma c:rcepcil0. (Nilo aplJiadns). Póde 
'lUilllti.L (le (j(JO~" 011 ~ÓIlHlllto a parto !lOlTe~ílollrlente ao alguem ~uPllúr 'Iuo se rartí~ipou 'ai! 8~: mini;;!)'/) da n-uerra 
temjlo que lhes faltava, o·lo~alniio excederá a 7ii no [l1"Ímeiro que a Im tmha de eutrar híJJe em 3a. (1I5CU:;8;10, o que 8. Ex, 
anllo e a 60 no segundo. Creio, pois, 'Iue, co::tinuamlo CS8<t n<1o compareceu, apezar disto. Devo declamr ao senado 'IIH)' 
pratica, não harel'lÍ, nas lileiras rio exercito úc;;fallll\.ti' 1ilo eOll- a míllha OpillÍil0 partícula!' é (!IH) se rléve pa,rtici[Iar aos 81'S. 
~idcravel cOlifo se pI'C51.1111ej mas, ainda (Iue haja, mio deixa de mllllslros scmpr? Ilue uma propu~!a que tiverem apre~en
sei' lambeu)' ri\uilo attendi.vcl· a cousidOl',U;[1O de que o soltlililo lado entrar em rhscu,silo, 'Iuer sl'ja a la, filieI' seja u' 2'" 
que pólle lIar, ou .leOa quem dê por eHo; a (Illanlia de 600,;f) q~I(H' :wja a ;)3 ; porl(lle, como jú liz ver, enlt'llIIo que os 'mi~ 
náo Ó onlinariamcllte IIlIl mtlio, Hlas SII11 um IIOllll'1l1 que Vat 1l~8~roS', flllaJHlo, s~ l~'ilta de ~Illa pI'OpO?t;~, 'lU? al,rcsenlflo, 
illltJlicar.go á lavoura, ao commercio, ou a 1(l1a1'IUer I'illllO de tí:lJI (lela COllc,tltUH;ilO o rlll'Clto de aSsl~tlr it IhsCllssfío e de' 
ÍIH uslrht interessanto iÍ soci~dade, o '1 ue pólio ser substituido discutir; m;)s, ~,()nsultando os pl'ccedcnlc5, 11(\0 achei IlC
por outt'o que mIo esle,ia m\l ig-naes circumstallcia~;, Vor c~llls IIhum'ljuc autul'l~c e"r;1 .I,ratica. Xa a~ discustião das pl'O
l'ilZÕCll conviria, a ureu reI', 11 cillpprc:J~[ío da (lan;;l!~'l de !l11e po~til~ ll~iO, SC L1~ p!,r~ICí'raçü,) :.IIg'IlI!la aos Srs. minislro!'; 
tenho fallado. ~ara aS5ls,tlrt'ltI a d:s~u~~Jo e, t!1:,cu~lrcm essas pro[)ost.as; 

,\0 art. 70 .ulditivo olfcre!fo uma CIlWII(!a, tambem assig- pOI tanto tive ,1e ~uJcltar'mú fi autorulade aos preccdentes 
nada pelo honrailo senado!' por ~latl)c(ho~,f), 1(110 julgamos e cedi de lIIillha opiniiil) parl'icnhtr. Ao Sr. minislro d~ 
,('5Ial' de acco!,í~O com a o[lilli.lo manirc~til(ja na '2a diséusó,Lo g~tcrra ~1i\0 se 'participou', 'Iue esta pl'Ollosta entmva hoje em' 
pelo Ilobr'c 1}~IlIl~tro d~l guerra, prf~rogando até o fim de ju- dl~e.u~~ilo, a,:~m)' COIllO nilo sc lem purtici(lildo a nenhum 
nlw ue 186,) a ilutoi'l~a0iln conferula ao goverllo pal'l1 I'e.. lIulllstro quando i{lIalljuer praposta OIlll';( cm 3"a discuss.l0. 
lormar os arsenaes, e determillando flue, pOI' meio dessa re- O Sr. I~{'l·r~iro. '-ernua (pela on['em): Sr. p,>esi
rorma, ~o incumba a cllljlreg,II10s dos lll(\~mOS arscnólOol, e !lenfe, nas j!alavras a que V. Ex. referiu-5e não tive a nienoF 
tilmbcrn da )'('jHu·tiçào d,) fawllfla, se rOl' bto eOllnlllientc, o inlellçiLO de fazer uma censura otr,le Bolar como uma faltà if 
~el'l'i~'o iletUxtiulllllle a ,!'itl'go !las en,ll&e<lhos Ire compras, 'Iue aU5Cllcia do ~r: mil1iMr~ ~il guerra, porque sei quc não é tio 
dí~~dí) en[;'lo ficarút} cxlmcL():>. I)arcee-Ilos 'file as:;illl se ('()fI- ostylo razor aV1Si) aos I1lllllslros que não são membros do se
e;iguiní. o mesmo lim da emenda tia outra nUII<tl'a, evi"l!I- natlo, llal'l1 'IHC lmssiio rir assistir .í a" ,lísCUS;lào das l'I'OIIOS
dose entrelanto q'uc ti'lne illu!ili5ado, 011 ínrerl'ompülo por tas do governo. lUas ~l!roveito a occasiJ:o .para d~clarar pe
lllUlro lempiJ', o li'<lhalho daijueUa rer()rmo, já muito adiall- mnle o senado, como Ja o fiz em conferenCll) partIcular com' 
I:\do, e e:tit;irlo' por ur!] lltcs nece~~idad(,'8 do scrvir~o ti pelos V. Ex., que a meu ,'e r será m'uito bem eSlallelecidl1 CSSI~ 
i!ltel'e~ses da fazcnda publica. • i pra.tiCit, porque não é 86- na '2.." disc~sãO que uma proposta 

Aos arts. 9 c 10 adtlitivoS', que penniHrffi a soltura tio ' póde sllr alt~raJa em Jlontos Illuito imporlt'tntes, como açofi" 
recrutado mediante o deposito da 'luanlia de GtlO.~ ou presta- tece a l'CSpCliO d~qucl"t úo que so trai/I. iagora. Copfos,so 11' 
("lu ,lo lianca COITCSpOlHIi'lllte, pam que /lo1ó"a provar a' sua v.. E:t. q.ue ranel sobre a matoria o o If'IIrílI!i, cnWndâS'cGnf 
í'seu('lio legill, eu lIi10 [l"'poria aHera~,i(J a!~uml!, se por outro cerlo aCÍl~b~mel1to; flUO Il~O_ sori'~ tU!JlnnbO, I,e" oSl,lÍ.r1dô. pr~~ 
Illoltvo mio tive~~e o projectode vlfllal' à I'allíam dos SI'5. de· sc~~,o Jl1ll1l:;li1'O da repartl~lW, eu> pudcSS9 011\",' .. ""~ 

jlUtados. Tendo, porém,de voltar, otTerew limo. cmellrla, lam- OpIlU<iO. " ' ,~!.,q , 
lem aí'!>igna.la [l"lo n()bro sem,dor pôr Mato (il'os~{), que O 811, I'RESIDE~TE: - M.Uf o nohro senatlor I'stiÍ 

i:omprehendo a mulcI'Íl4 dos dou5, tOl"llillHhnl: mais clara, I) pela ordem ... 
pl evc!lindo /llguns incol1venientes apo,.lados IH\: '2" dí:lCIIS3iio 
pelo meu honrado collel;1I. O SR. F.;nIlElIi.\ PB:iNA:-Concluo, repelindo que; se V. Ex', 

SÜ:ll estas, Sr. preSidente, a;; reflexões quo ]lor ora me oc- entender que de ora em diante deve-se avisar para a 30. dis
correm SObl'll a materia 110 projeclo em disr.uHsão .. Se, \,cla cussão das propostas os mini~tros quo não forem membros ílit 
rontinuac5o do debate, recou,hecer quc qual'llH,'r tlcllas é ím- casa, ou cOlwultar sohte isto o senaao, o meu voto será a 
wnccdenle, serei muito facil, comoj{uleclarei, em accede!' ás favor. 
I.lZÔOS ~11l wllLrario, pOI'lj-l1O não lenho intem:iio de propôr O 811, PI\E~IOENTE: -Como Ó uma rnMvaç;lo, entendo que 
cOlIsa algullH' que nfio sej~ realmente utíl ao Colado é ao a mesa 9c.ve I,cnsal' para fazer alguma IIl'opoJlta il'O senado e 
F\~l'Vico pul,lieo. elle docldl'r. 

Fori'io lidas, apoiad.ls e 3ubmcLLida'5 conjunt'amento ri Ficou ainda' 11: discussão adiada c paSSOU-50 li' 
di"cus~ào ag !'!\guint-cs 2a PA[\TR liA. OROE~I 00 OIA, 

IDffi:-;IÜS. 

" O ar!. 7" (addltlvo) s!\ja substituido pelo ilogu'nle:
COlllllllia em vigor até- (lo fi1'l11 de junho de 1865' llé autorisação 
(oncedí(!a ao governo pelo art. 9° § i" da lei n. f,101 tle 20 
dA sclembro tle 1860 pnm refol'llmr os a~e!1MS do gU'erra c 
armazells de artigos bellicos, devendo, por meio dessa refor
ma, incumhir a' empregado!! dos mesmos arsenaes, e Lambem 
tia rnparticfLO de faiellllíL, se fOi' isto convchiente, o 5crviço 
ar.tualmenle a CaI'go do3' consellios administrativos, qUI) 
d(\::;rlc entiio Iical'1iõ e:tl'íllellos. - ~7 de abl'íl de 186í.- lI. 
Ferreira Jleulla.- Silva: Pftl'a7lho8'.» 

ft Os ar!. !I" e 100 (a1lrJitivo~) sejito substituirlos peio 5e
gllintn:-- O recrutado lJU"o de\)ositar o valor .]e 6UO,)), ou 
i rt~~tar tialH:a correspoudente, scrá immerJiatamellte solto, 
i'<lla 'Iue pO"~i1 110 ~l'azf) marcar]o pelo rr'!!lIlamcnto I'I'0Y,ll' a 

ClllllllTO' SUPPLEMENUR ,~o MINISTEIlIO DA MARINHA. 

Votou-se, em I" di~cussãO, que fiCára encerrada, e pUSSOlf 
pard a 2"', a [ll·opost.a (lo por/cr executivo, abrindo um cre
dito suppl'ementar ao ministorio da marinha, com a emcndJ. 
da camara dfJS d()~utad05. 

Aehando-so na sala immediata Q Sr. ministro da marinba-, 
roriío sor.teallo~ para a deputação que o devia receber os SI'R. 
DílllZ, bUl'ão Ile Pirapanm o CaUlJido Uaptista, e, sClHlo in
troduzido no sal:1o com as formalidades do estylo, tomou as
sento na, mesa, 

Entroll em 2' disclls~ão a proposta referida, começanrlt; 
pelo ldt. lo. 

O "'r. mitai/litro (In mal'inhu: - Sr. prê5identl\. a~ 
COI1~i1Icra~r"l('" apresentadas pelo llobre 5l'1I,Hlel' llCIa pro,'ind.t 



\lu Ui,) de Janeiro, qU!) hOlllelll ralloú (l)U ~cglllldo lo;(ar sobro 
coiLo credito, ol!nFilu-me fi IH)/Iir a aLtünçiio de S. Ele para 
<,lgullln8 ob8crva~ocs que tenho fi bonra de olfm'ccer-Ihe, 

~lllito resumidamente, SllllhoJ'os, direi fie novo que o gabi
nete aclual adIOU consuIlIma!la8 iluasi todas as dO.5pC7.iIS 
unn as ohras (Ie furtificaeõc,;, com a aCfJuisicàO de malerial 
de guerra que se julgou lndi~(lmlsavel á vi:>J.a lia argencia de 
motivo,; quc acollselhavãO providencia;; extraorJillaría;;, 

lr uma vcrdade qU(', para fazer f,ICC a tfjJa." estas de'[H!Zíls, 
~c havia lançado mão do::; reiur;;os \otatln~ para as despez:ls 
onlillilria~; mas semclhalJ'Le ill'bitrio lH10 Pl',de ti('r cOllsi(lcnv!o 
t:ouLral'io à lei, desdo que se a!'tenda (Iue as rubricas Illilte
rial e obr,ls ~ào votadas englobadamenlc, cab!lII(Jo ao governo 
a. faculda,lc de dCciLriLui·las c applic,das aos diver6o~ 501'

vicos c corl.llnH'('ões. 
·Sentio, llürt,lIito, a di,tribnic.l0 deS':,IS quota,; du orça

mento ado p!mlmellte do miniitro da reparhç;lu, é daro, 
S,', pr<~sideIlLc que o meu allt('ces~nr nau feriu de frente a 
,lisposiçi1O legal, applic<llltlo parlfl fIe ::emclhantBs t Ollsig-lla
çüc;; á compra do material () clIsteio de ohra~ 'luefulàO culiiO 
jul~arlas mais urgelll.:;; 

Seja, pOl'{im, como for, nós ac1!úmos os fnetos C/JIISUlIlma·· 
í:05, Se!l1indo. porém, a n('ce~gidaíle de oecurrer a. depewH 
IjU<l se tomavão lamhem l\(~cé:is;iI'in~ )lHla " ~í'ryir,!) Ct~l au,la 
HlillltO) não tillballlils outro expodicllllJ 8~)guralnlJnlc, vl~Lo que 
Jit 11110 nos era daJo ,tllrir credito ex.lraen.lillilrÍo, Se!lú{1 c~tc 
de IIHe lançámo5 nHio. . 

Se na proposta offcrecida mIo e:itiio .. 1;; pihnca" de f(uo elle 
.foe compõe t;to detilllmdamC'uto dc~cnvolvill,n; quanLo fura para 
desejar, eu cl'cio (ine por isto n<1o dev~lllos IlÍl~ outros mere
,ocr cCIl!:!um especial. ltecor/lo'Ill!l tle leI' \ i,to por mai" de 
ulIla vez apresentarem· se propostas tl~,;lil B11~.m;t natureza 
as~im concebidas, em tCl\I;Hl;; pas"aJos, 

,\IÚlJl ,li~so) !ta unm diíliculdadc pratica 1J1le eu nao ocoll1· 
tal'ci ao senado: e é que [, contadoria da 1l'í;lI'Ínha sú:nellte 
.1 \'Ista lIas UcIDuns1ral.'ÍlcS de I1cSI)~za~ pngas pelo lhc50Ul'O c 
íllc80urarÍag pátio proceder COlIl perfeita exactid,10 e cOllhc
eimcnto f!<l causa á clagsi!in,e~o e de.:c:1f.tlohameIlL i l da~ 
~olllmas de~pelldidas, úoculn(mlos ,Hjuelles I(\IC só mai, tarele 
lhe vêm ilS lllàos. As nolas que a re.llartiç;IU Ih;cal t'llna das 
Íollws q\lC pruce~sa para serem pagas no thC,II111'O mosl",\o o 
qltantullt das despczas rcaliza:las por cout 1 de eada IJIlU das 
verbas do orçamento, Illas nüo oHercccm hase Ilara.ol'gnni';ll
niu de um trabalho detalhado rluanto o que desPJ,í6 os 110 
fll'l's ~clladorcs, 

Ora, o meu antecessor, ao segl:ulllo mel. em que fI> achava 
110 minislerio, uão r[ucrclIdo seguramente, () a lHeu ver muito 
hem, ílelllol'ar por muito tempo o pedido ao corpo lugi:3la.iivo 
(le fundo::; Ilecessarios, teve de confeecionar fi proposta tom 
os da.los IllH) a. conladoria lhe podia fUI'IlClicr. Nó,; JlUdCIl1il8 

eom mai8 tel.llpo, recorrendo ái! ,'cpa..rtiçõcs por, onde se (i~c
r,io as de~pew.s em detalhe, oMa,' utn desellvul"VlIllcnlo milito 
mais amplo; mas era ou nlio urgcnte procurar legalj,;ar as 
despczas flue se fazi,lo pelo minisLerio (la llWI'iuhu? era ou 
não conveniente vir quanLo antes ao COqlO legislativo pedil' a 
quanLia que nos faltava pam satisfazer á necessidade do 
servico ? 

Aúcdito que,cm vi:;l1l~hgeiras considcmçõcs,o nobrc 
~ena.lol' pela provmeia tio Rio de Janeiro mo rará a honra de 
crê,' que niio houvc dit (ltlrte do gahincte a 'fllC pertenço, e 
muito menos da pal'te do acluai ministro da mal'illha, o Ilcn
!'am(,nto rle cnglobar despc1.ls para llue eUas uão (ludc,;sem 
ser devidamente apreciadas. ' 

AproveIto a occa,;i[íO, Sr. prcsi,lente, 'Para fazer. constar 
ao scnado que não forào seg-nrnm\lfltc cxactag as lnforma
'iiíes que tllve o lIohr~ filma;!.,,, pela prtlvineia de lioYilz; \lue 
bontem fallou em jJnmeil'o logar. O nobl'!l SOlta/lo!' dewu-ou 
<lI! 8(,llarlo 'luC se havia fcito d;~,,)lczas cxlraonliua"Ías com II 
coruú.nu;r;;1.o dQ.. alvos para os cxer~icío:; rle tiro tia fortaleza 
de V'illc(](i'íqííoll. ,\(IUe este,; ah'os liuh'10 sido conslruiflos !lO 
al'sm,al de guerra por conta 110 :nílli~terio (Ia marinha, e (Iue 
~nhJitl) á illll)ortall(~ia de 8:íO:)~, Dei-me pl'c,;sa. SC,dIOI'CS, 
em proccder ao mnis minucioso exame schrc eO'te laelJ, IIU~\ 
a ~cr \cnlacleiro. merllcia ser tomado cm muito séria cOllsi
;)craç,lo; c felilllHlnte para mim pude vcrifÍl'ar r()r llIim IllC~
mo (lU!' nUll\:a ~(' manrlou fazl'f!lo il1',11'11<11 ,h! çl\C'rra aho~ 

para ° ~el'vi~~o :t ear~o !lu milli:iINio fhl marinllil ; rple lOlh);; 
'1uat.llos Lêm ~IH'v~,lo na forLalcza de ViI/t,J!I!!lI!O!l fOl'iio co:. 
slruulos llO prHllrlO al'5r.nal, (J rlue fIlmea subirão do !lrl'r'<i 
de 13Ufi1 li IiíO~}. l'osso, IIOl'tilllLo. ass~gurtlr ao Ilohre SCII~ 
dor (lllC o facto carcetl do funrla.lJlcnlo, 1),10 ti. exaeto, 

• 81', ~'iscoude clt- ltaJ)fll'nlay: - SI', pl'e~idellle, 
devo CO!UCCill' )lo!' lia!' ullla i':lli~rilC;10 ao nobre ministro dil 

marinha. Nati ,llh:iCrva.çõll~ qtle Iwnlem fiz u,10 tive cm visla 
censurar c-,peclalmelllea S, Ex, Se alguma cen .. ;ura jlorlía 
resultar tias millllil~ p:.llaVI\16, Cora ao míuj,'terio, IllIer pas
earlo, Ijllllr aClu:tl, flonJ.llc acreditei CII·L<1o que o acLual acei
tava toJos os aelo,; do p;J..-;sadu, e uão tinlla duvida de rlli
pondcr par elles, 

1~' vista, porcm, da, pallvras de S. E.x" ,pa·I'!l('1l que nãl' e 
aS611l! ; e uevo itS3cg'urar que !ln)t!uzil'ào elll mim um ~enti
Illeutl) de gl'iul/le filli"faç lo, porqlle colhi do t1i8(,UI'~O rlo.li(!7 
h.I'f) ministro, tJa marinha íluC S, Ilx. não continuará a I,!'tl
!leal' a I'llSIJCllo ueslll5 llrel.hlOB o mcsmo que fez O seu ant~· 
CC~SOI', 

lambem nrlO fiG CCIl';IIi'il por ler ·se empreg-ado t1inltlúl'~ 
t!ú6Línauos au lIlatl'rial da marloll:! na r.ompl'il li!! Ill'tilhilflil. 
O (JI!C uotei, e 11It!O ailld<t., (J íluC tall\beru tellho !l~)lcranea tle 
HH' corrigido a \'i,\tií da8 palavras {/t) S, EK" foi o cll!;loba-
1lle'llo da, de~pcJ.as d.) miui~t!!rio tia marinha; de;eJiLl'ia-quo 
fossem mai$ espctJiali:;arl,I;l, 

A maneira por que aprc~eiltiJlI isto que se chama jusli(!ra,cJo 
tia Il'l<1Iltb p~rlitli\ IIJO é do ,cel'ta ~oleravol; ruas H. b. 
pr-ometla!! Ilue h:l\'Í.í de d,:scnglo~)ar-8e lllai~ c:,la r1f'~pCZ:l, {} 
rlUO acolltilcel',! tal VI']; !lO hal:HI':O; c, como se rcconhcl:e e~h 
llr.ce~8i.J;l/I~, -é (ambem muito dI) pl'c,:umir IfllC no novo ur· 
~alllenÍlI (111(J ha de ser apre~ellLallo it ilssemhlt"it geral. IlH 

l':illc.i[.io tI,l se"sillJ filiO Viii comecar no llIez proximo, S. Ex. 
faça d!l3~n;;lobar '.lIollo lll~ti8, coino convem, a~ dC'3pcza:l da 
l'!l[lili'IIl,<lO t!lm dlrlg(), a,wn como devem ser d(l,;cllglohada~ 
tamuem as dlJ"\lCl;l~ do:; outros minislel'ios, porque sem isso, 
~cm maior e"jl('ciali8a~;10, é !I1lliLj,;~inHI dilUei!. scn,io impos
sivel, que as camara~ (l[),;~ào cxercer verdadej,'a i081'CC1',ll) 
sobre as dlJ3pCZil~ publir;as, • 

O qnc, pOI'ém, parecc quc Ikou fól'a. de duvilla pelo rlis
CIII'60 do Ilobrc mini~lt,o ó que hou,ve il'rcgllJaridatle lia dccre-
1:II;ão deEta" dl)::j'ezas, ou l,llas fossem, consilll.ll'adilS COmo 
feibs cm virturlc de U1U crcrliLo !lUpplClllcnlur, ou em. vÍftudl:\ 
de U!lI cl'C\1ito cx.tl'aol'tlinario; (pte nó~ nfio yerelllOs tlall li i 1101' 
diante mais rejlclÍr-i'e ~cmeJbant(J !lroccdimenlo; (\ IJVO !llei 
qu~ c:ltah~leecu 11 maneira e os casos em flue o gorelilo 
e~la autork3:11lo para cl'ear despcl;l;s, alelll das .que são e,;
pllcili~a!las ilas diffcrelllc~ verhas !lo orcamcnto, o:ío COI!
lÜHl:lFÚ a 51 r csctllldalo8amoilte il1rrillgitlá. 

Ainda as"im, o nobre ministro não fica intt~il'alllcllle livre 
lias censuras, sc ~c pórle ehamal' censura, tle não ter~-
1tl~~ a Ipi na maneira por quc rez a sua proposta. 

r a fÓJ'IIl;t do ~ • o al't, i o, sc bcm.me recordo, da. lei de 
9 de setembro de 1850 é ao milli~t('(l da fazenda que (,OIU
pete vil' ~s ,cam,ar,L, I scntar os creditos abertos [lclo~ dill'e
rentes filllllSlel'los", 

O Sil, FllIIIIEm.1. Pe,'cH: - A(lJloiado, com a proposta do 
orçamento, 

() SIl, vlsco:'\np. DE I-n.nOILII.fY: - . " e esta formnlida,le 
essenCi"ln;1o foi comprida, Ella é e,;sencial para demonstra,r 
qlle as ílc3pczas forão aut.orisadag, como exige (l(lllCllil lei 
com o asselltimento de todos os minisLros, , 

])emais a IH'ollosta npprovlvla pela c:\IlJ~m dos (lep!ltllll(+~ 
é incomplct,í: O que faz ella '? AuLllri~a. o governo plll':1 
dí'spelHlm' cer~a qUllntia ; lIlas (I meio de ohtcr essa fJuanlí,t'! 
1\';10 o, dedal'a. Fica o govel'llo autOI'f~l11!O para ere;II' os 
rrwur~os neCe8Si-!l'ios, al1m de tal' o dillheiro pe.Jid() e CJIlC(l 

dido " pódc o !:,OVCI'Il0 cmar illlp()~lOS par<! i,;!o? pÓile I:UII
\rahir cmpre.;;timos't I'arcce qne n:l0. Era, portanto, npr(!8S:l

rio que e~ta propost<l conlivesse Ulll arLigo alltori~lIl1t1o O~ 
meios pelos qUiles se obtive%cnlOs [llllrlu~ quc a a:=;scmbléu. 
geral auLorisa o {!'ovemo pill'il tleepender. SClll)~to p,lren~ fjll!~ 
eedcmo;; íle um dil'í'i,I.O I)\~C 1I0S compete, e pas~;~JllI) ,lo para 
n governo, (} 'lt1C alias nao pOtlcm/);,; r:tzer, ,,,In P. dar·lh!' :' 
farulJade de hav('r ('~:C, JIlfilli' r!C""l'I('ít'll;Jri,lIl1l'nl(~ 



,Iul;:;!}, pOl'tillilo, que o lIahnl nUili,;lro lrm l1ece~~idadf\ dn hem istu l:ra j:ld!~Pi!!I.,;!\d .. "'11.) (:",;.) '!iH' íj :;n,Glj;' iil"udL_';(; 

um ar:igo 1""&11.\ ~~nti,lo, DI'.sdll,ql1e e~lahelllccllloS li mluH;in I com a~ rh~~!:(,l.;~~.Il!'I'r·:;~:al'lils p:lra r:~ desl'ntu,iho", pnra re:'.!;~
por que ~e !lf'.VJ.lO creal' t:rc!lIUiS ~upplemeJllarc~ c cl'[)rl!los hclccer o t"l~~(tl Irllh<leo, pnl';l li!'ar a~ Vletllll~" rpHl e,;ll
cxtrnordinaJins, o poder legisiativo nQ:-l credil,IJ3 que lrm <lp- vei'l'cm dcb~II',o !Ia lerra, ('1.1;, q I)DVClno >tiLO !laVI:1 r!e eril:r.ar 
provado, inseriu sem[lre e,lc m'ligo, niio só porque clle era 08 hl':,\çOS; cl!tendo que /aria hr,l11 aill'(ly!o ~ml eredilr! exll'dnl'
llrCCS~lll'IO, vi~to que sem um semelhante artigo o f.!'ovrrno dmarw, porque os eI'C(li~í):; ~}.trarl1'(;llInr10B 1'>.10 (l('~llml!Jqí 
íicara jnl!íbido dos rCCU I 80S, que aliás pedia, como tamhem para n,s casr)~ urgi\nks .. ""to e".llfluel!cs em (flIC lliir~ é p.os5i
porqllc a8 ramaras Irgislalivns tinbão olJrignção de moslrnr vel afhal' (t de:'>peza alc ,a l'ell!IIiW rias camaras !l'!':lslallva::, 
nxpro~samelltc flUO não ccdÍiío ao govorno um dir'cito quo Íl !lla,~ po!'rol,:lura 11m'!, I~to dlz('l' qac l!eq'm f C np[!l(i'nr esto~ 
exrll!~i\'o dcllns, e 'lu;,) 110 maneira nenhuma podem dolegar [H'lIlrlpm,; S()!)!'C Ci'c(]iI,os e\lranl'r!Iil::nos q!laui!il f.(l trata, 
ao ~(o .. enJ(). '(lor excl!lplo, fb construc(;:i.o do f,1rlalez:\~, 11;\ ;;ClIS concorr05 

Conlinuo a pensar, 81', preslt1enle, fIUO o pro.iccto qllt'~ di8- (J ap,l'rfeH;oamellln, qnando se tl'ilt, de f'llcomm:mdar arlÍ
rUlilll,o.s llil~) pólio scr cla~sincaílo em nenhuma dJS c:llcgorins lhana, que Illl!lOIÜ ~m lllgtl:iS tmlhnrrs d,c r:~:llr;s '? .\r;a:,n 
de crõ/TITo qlle a lei reconhece, ' esta dr','peza nito p~!"a ;!emonu'·se 11:1:' lTliUS ~e15, ,moZC3 alé 

O que iscutimos seria antes, a seguit, ri opini'-io do nohl'c 'lU? a5 camHr~s l~gi:llilLlvas se r(~1lI11~3r,m" t1:1,1':l'ra~~em o 
e:;:-mini,tl'O da fazcnda, um lii!l de irHlomniflal!n, do quo um objeclo, e, 80 enlen,les~elll ,qn(.l era ma ,:rrvl,ço Iild:spcnsavel, 
!:l'crliLo, ~e Ilil0 houve~se a flolltl'ina de filiO o bill de in,lclll- dccretns3cm os fnnr!os precl:i:l:L com cO:lhceHilClifn de Cilll"a" 
uidtldc 1I:10 pódc ~er di:,.culido e \'ot:\rlo pelo senado, porrpte ú l'areco !Ól? rk ,Illvjda 111:C ni:liftli;rr. o dil',í, I'0,r ,mnü i1j~is, 
CXdllílivo ria camara dos depllt;:dos. po.r llHl!8 lmpf)ly~;lte", P,0,r IlLll:l c:)pa;~es de 1'1;;',1,3111' aos !II;_ 

O 8 O j'i-' I IlllgOS '[IH) IIIWII"IO COn:iI:ler,u' (1,'''''" obl'a;; q:lt) fI! llJ:lll,I;'lr,lo 
'" il.. .\:'T.\8: 1 fiO aprH:lí O. .... ~OI;~trnir~ tpl~~ ni'I{\;i!~~:'l1 h~v(u';'t a H!'ge:'itLt deiir~s' iH. 

O Su: Vl~CO:-;J)R !lF: I'L~llon:lIlY : h a dOllt;'lna lI,lIC l!a~- pOli/O dft Il'le a ,:p:;':nil'}'l 11;) c~la,I,), a hOllra nneion:l! 
sou ultunamcntc, E, r1t~O que e ma:" I~m f,t,l rio IIvlemil:- pel'ig:tvfl S,) ta~3 C;),,~tí'n':'Ji):'s fO~Jclln rlt'irni'adasalr;tH1SI1l"ZC:\ 
cl~lflo do que um credIto, CUlldarlo na Opllll,10 do nobre ex· UH- maís, alé qlli\ a n,,'clll'llúa gm'íli se ITUlIi""e (\ Y1taJ~c os CUll 
11lsLro da fazend,t, do,; ll()ee,;~ario~, precedendu CXil:ll~ e C:J!l1 inteiro c\!llheci-

O SR, FElInlllRA Pg;\'NNA : - nlini,,!ro rlog ç~.:il'anheiro::;, me:llo de eanSH, 
O S ChamD ,a n lLenl'i'j tio st:uHlo (lfl!"1 C5t:li\ dcspríll1.R, O nohrc 

, l:, VISCONDE DE fTAllOIlA!lY : ?llinistl'O de estrang-eiros mifli~lro perle-i!:::; 'j;jiHHiO,;)', o Sl~ll ;111 tCI~es:;or abriu um crerlilf' 
e interinanícnte tia fazenda, \ < . " 

dclrcsenlo3 r t:n:l:l'; cnntn,; aqui e':lilo,portailto, 1, 100:U{HI,(í 
Qllando em 1862 se tliscul.ia na camnra dos deputados a UI vem ila C,l:nara <1:)", drpubuhl outro crc,lit.o do ministei'in 

lei 'do Ol'!:<llHento em vigor, a flual contém a. elau,;ula, que da gncl'I'a ll.ii) :;,'i de '{U:lnto3 COf!I()s ,de 1'61", Alóm di5so. 
lHlntcllI referi, de w10 ~e poderem ahrir crcrlitos Slljlp[e t J /'~": 

COfl':' 'L rpIe o gcr-;ei':;') Pl:cnrnnl~~ll; :JU, p:lra annal· fi S nOS~:iS 
montares para ohras flul/licas, te Ido os a lei vedado ex- fortalezas, 'I;l~) P:'::;;8 de ariiihnrÍ'l da. fahriea de \Vhitwortll, 
pl'e~,;mnentc em lodos os caso,el, qua:(fI.lCt' qne fosso a obra ' I' f . I 
dizi.1 o nobre manluoz de Ahrantes: (lendo," ' as fjllao,; ImpnrUll, S'\~Ii;]( () m[) loorm:lo, em (lel'lo ,e 

. '2,OO(}:()()fL:5, Ac('re.;cr, nifl'J t a clleoallllrJada qlle tmnbclll l'C 
« A segunda observação rcspeita ao § 2') do mi)SIl1;:l IlI,til!o r I ' " 'I' .. ! r ' 

j- I I' 1 c ez I e C3plll{~al'dHS a 11 IfUO, as ( e,~eza~ com n:3 no~sa3 orl.a, 
niio f ao 0;;<11' a crer ItOS snpp CiUenlat'cs a~ v(w])as do Iczas flue so eg!.lo COli3I.rui:Jdo, reparl)~, ele, TOtlns 1'"(;15 de", 

orçall1!'nto I'cbtivas a obras publicas, - Esta di,:posieão é pe7,:J.s creio que mOlltal'áõ a 4,O;lIJ:OOíl(ii, Ora, ((l1<el' se des, 
ju~la om tllese, o governo aaccila; mas será clhl tamuem Justa peza de"h or.lc:n, sem cOll!lCeinwal'l rio corpo I egi,:,!:tli vo, 
em hnlOthe,:,e? Averiguomos, sem ter sido ouvido Il e;;le re;:peíl'), ",~m ~o lhe ter dado ao 

({ No ca~o de uma enlamidade, por exemplo, um gmnrlc menos alg~ns dias para pensaI' li para \(\1(11' a8 sommas ellor~ 
silli,:,tro na aU on el.ll qualquer eflifficio publico, um mes que s,10 nece8SIlI'ias par'a ~''IIll'lhila!e ~e!'vicOí Ó rcal
dc~moronamrllto do morro do CastclIo, ou de outros lJue se mente uma irregularidade f{lhl ~IÍ 110 ltrasiJ ou 0.0$ PilittlS 
aeMo na ciliado, e flue (l0cm om perigo, ameaça0 os cdilicios, absolutos se pódo [tlltnitlil', , ' ! V' _ :.\ '. ., 
ns vidas dos hahitnntcs das runs Itdjacente5, em tal caso. Não pretemlo examinar a~nra ~o tudo isto!l:' IJlil~íHlitQ, 
haile o governo cr,uzar os braços '? Niio li IJossivcl; a ca, so 6 necessnrio ou lidO; o que lamento óque o goverttqr(it!íli\ 
mara Il!lo () podo querer, Qual será ellliio o resultado'? Sem tão sofl'cgo que não eS[lera~sil pela r()uni~o do çtlrpu l~:~J~ll~~ 
dnvidn que o governo ha rle elfectual' u dewza que for in- Ovo para O;Wl'il1' o 0:'1:1:10 coni l:Hln"ln ,l~s:l('ta, e qqo q{)S 
r1i"pensllvrl, e o ministro que a orrlcH:J1' apl'e~cntal'-8c,ha ao lirasse a iuiciativ:t que dC\l'!l1uS ler l\llstns maleria~, 
corpo legislativo pctlindo um Ilill rle in;lemmdade, (,\poiado,~), O gOVCI'I10 toma a iniciati Vil, crca as despczas 'de ID(),lq 
l'\;10 Im outro meio de proceder c~ circurllstallcias seme- iiTI'''ular, isl.lI é, aulorisa tlCSIJC7.ilS CJue não I',)!lia anlol'i!i<ll" 
Ihanl,ot'_)) e (:(~,ois ,"em nssilll á surdi,ia, peJin,lo credito para tlído 

POI'lallto a call1ura, votando em scgnitla esta lei, entendeu isso, porque haVC;~1')" de ver rla(IIlI por dianto 0:1 oul!'os' CI'C
srm (luvida que em caso l\enhum, 'Iuando Sf) tratasse de ditos para co;nph~I;11' C:;S:l fJuantia de lalvez ~,OOO:O(}O$, 
ohras publicas, podia Q governo cxcer.er ,t verba consignada A5~im, j:'wl1is será p085il'(:1 remediar as nossas úilfi'cu[dadc~ 
no of~amento" , financeiras, 

O SR. lil;;RREtnA PE:>í:'iA : Apoiado, Eu, pOlünlo, SI'., prc~idealC; não d,ev~ri(l, v~t:tr po: e~til 
O Sr.. VI"r,ONIJE DE ITADOMlIY : _ , " uo nil.o ,odia ahrir proposla, que ll~O sel,se Il crctlid), ~e e {nU de l!l~e!DlIlIlal!n, 

" 'r" , " - . q, "I" ou o flllC quer que Sl'JIl; llns volal'C1 com a eondu;ao do fjlle 
em I"le~, ~,IS?S nem Clel,lo~ orrJlr.,t~IO'" uc,n eXlf.lOrtlmarlOS" haja !UH l;I'Ij"o arlditivo f'ue iadicuc f(ltaCS 05 meios Cl)m IIIH! 

"O :n 1l1lSt I o da raí;ollrl~ do er~t(\~, proclat::~u" e:;t(t ,;101,1,- . o governo rlJ;'e haver e~:;e flllldo;! IW)'ljue iI. faH,l dessa di:'i!O-
~Illla, ontendeu que e\1,t era alt.ml",hO vall .. 'Jo:s,t c piLe,""" ,- f' ., 'c' c' c lr'l sr,,' ~"'J""a o "'.o"crr'o 0,11'1'°1[') , 'I' ! I I I I' 'L' ~11;,iO ,(7, p,lIeL 1 lU ,11 LllmJ~ "" ,," lJ" 
"m'a lmpel Ir os t esmam 0.5 ( o governo pc o que r 11: rcspcl o a ',' . u '. 'li'" (I!)' 'I' o' -"') 1l0(1·~ rIU" o qul"r'l "I 
I' I li' .' II I- t I (,C erca!' os !'Cc I'~O~ Jh" "" ti J')[,I) ~ " .. v ,",,-lor ,una pu l Ica; e para o caso que e c Ii!ul'itva on f'ílf cu . [ ,,, I r..' 'te <:clIl;.IO 11"0 I):JSSO voh!" ~c norém 

I -o I ' rec Ir o -o e f 'tl I" 'I iI I mos a , OSIh<,H er. nC;:, , ' '', ,i ,. " "1" . , quo li! l}IVm I li sena .n1 um n (" wle1?Jn 10rc , . "", I rli o volarei péla lJrO[lOsta J'illll,UIl~llte eOIlJ Um, n Isto ser exacto, seguc-se quc i' (Ine tlt~Clttlll1o:< e l1ppalc,l.~1 o ,\(,( I V , 
Uln ,;i/t de inrlomnirlatlc, isto Ó, o governo fez uma rle8)lcze Cb~C altlgo, 
para que lIiio estnva aulol'Ísad(), a dct'poza eíl'eeluoa se, li O í!)1·. "'ci'r~h'a {"l'una: -Parece-me ílnsnece:ii'ario, 
S, Ex, vcm agora pedir fjue se relcve 11 seu anlCCC:350r o SI', presidenll', aecré~eol\tal' Ilui\esl[uor oh~CrVil(:(\es ;ú; dr):) IlIas, 
eril:le da violae.l0 rle l~i que praticou, irarios oradnrrs ((!lC lIIi) 1'l'('ceolên10, afim;le Ill·J,.;ll'ar 'pw ;;~ 

T(),\avia mifi me indino a csta douLrina; rmlcndo quo é dr.~pezas, [liHa i~S 'lu:[(,8 se pede eslí) credito, i\,lO [or,lo feita5 
prrmiUido an I;0verno abrir ci'l),:ito~ extraol'flin:ll'ios, mesmo com a devlIlil t'ogllt~l'iilade, 
quando SI' lí'al,l. da eO!lstn,c~iio ,de o/::-as puhlicas ; hem eil- Eu de8Pjam (I!lI'oyeitar (, easej() para razel' algurn;:~ rf'lie 
!;)Iuiirlo, rlilfjlwllas conslrucl:I)C8 que llilo p;}r)P1ll !IoiAar de ,rI' :trio,; sa!Jre os clreÍtm, ela lei tio Hili2, que alter(lIi a de H;;;iI 
f\l:las illlllH:'Jiatamenle, ,",em grave prejllíw e ~ralld(~s male~, 11:\ parte cOllccrncnie Ú abertura 11,\ erediLII;' ~IlPI,ll'melll.a:',';; ~ 
~ hrpolh""r, IJIW (l nobre eX'lllilli"lro tia fazeutla fi~llrí)IJ, II mas rei;('I";1l il" para al;;llma outr:1 oppnrlwlill:·de, I!mjlilflrln,. 
1k~'nnrnlttUlH~.Htn Il!llllOl'rn dn 4:fl:--i.t~.lIo, por f,'\(,:1~jll!l" al~l~!rd lHe p:if' it;;~nr:l ;1 ;j!,;-ó('rLlr IpI\' ~e t\ ~'~p{lr;P!lria haVIa ri:!!.!! :--(';1 



tlr ;:. IH' n"~II!;llhi d·c rddilllar-ôe a lei de Uli:iO, em virtUlle da 
'piai se ahrinl0 credilos' ." 1rcs, cujO lolal montou a 
uma s.muna 5tl[leriol' a íI,O:)():OO~~ segundo um calculo (pIe 
l'~pllLI (~\aclo) ou mutrn aproxlmm o á cxa~~.ti(lãO, não ,Ielxa 
por iss() de ser certo, como a pratica já vai mostrando, que 
aci I'cgras ultimamente estabeleciuas precisào de alguma mo
dilicaçiio. para (I\!0 rldlas não resultem gmvcs embaracos ao 
,'cl'Viço puhlico, sem vantagem para a 1i5cali:la,~;'o quê devo 
"OI' cXI'fcida pelas camanJS 'Iegislalivas, • 

() SIL YI:-iCO:-iDI; DE lTAIlOl\.\IIY dú um aparle, 
O 811, FERRFllRA PI~:'i!'l.\ :- Aiílila tocarei em floUG p(Jn~o~, 

que nlll parecem carecer de alguma explicaçiio, a sahcr: BC 
í,;iO se [lodcria applicar ao pagamellto ~as de,pc:'<1s de (llle 
(rala esta prOpl)~til o restante da 6ubscnpçào naClOI1él I, \1~tO 
quo o g(I',Cl'ilO julliou-sC ,1lJtorislt(lo [Iara destinar uma gr,lO
rle parte deUa á compra de um navio ellcollracado; (\ se não 
H'r:'l (:onvcfJionte Iilui1lare faZ01' publico· pela imprensa 
" proulicto da Illeimn 5ubscrip~,10, organi:lauiln-se uma rela
c:11) gp::'n! .dos 5uhsr.riptore5, Cilm declamç:lo das quantias 
':l1C eilel:tlvatncnle cntrál'ão nos e,)frC5 do thesouro. Pare 
(·e-·me qlle este frabalho IÜO {Illharin. de ser interessa:l1.\l, (\ 
lembro·o por ser tambem mallifc,;lo que só por orrlei;) do 
l;t)1'erno, e n~ls I'cpilrl.íçõcs pulJlicas, 1'0 JCI'-SO ha fazo-Io com 
lolla a txaellÚ,1t), 

Ni;lg'llem mais pc,ltndn a palaVl'a, O,l1ri') gC podendo ,otar 
1")1' falta dI) qu,ornm, ficou cacerrada " (li,;cu,~ãO, e reli 
r;JiJ-se o Sr. mlni3lõ'0 com 11:5 mesmas fOl'amlidades com 'lIw 
{(li I'cechi":)~ 

1\1:"l.a úc(:asião foi lido pelo SI'. 1" secretario UllI of1i<'io, 
(Llt;u:o de ho.je, do llIinisbrio do imI13río, acoHliJanlEllldu por 
~'(,pLl o or;;uinte 

« O!WRETO N. 1,200 IH, 211)~; ,mlHL DI; 1861., 

proroiJa alé o dia '2 de maio (t 1Jtr!sente sesstio da asse;H{;lt'rt 
geral li!gislalillu. 

I il:i 

Dias de Carvalho, Arauju lllllCiro, I1Iendcs tio::, Salllos, FUIl 
seca Illm'quez (le Ca,ias, harão· {lu Pil'a[l:lIna, Nabllco. 
D. nb!loel, l'arilll!toR, Olloni, ~ de Ahl'1\n teR , vi~ 
con(le de Suassuna, Oiniz. vi~erllllle!le Itahürahy, Vieira d,~ 
Silva, barão de Antonilla, visconde da H"i1 \ ist.a, Cunha 
Vasconcellos, üwditlo Baptista, Dililtas e m:il'[jueZ de Olill
!Ia, o Sr, p"residente ahriu a ec"sil,o. 

Comparecêrão depoi:l o:> 81',;' Souza Humos, Jobim o Sil· 
veira da l\IoHa. 

llilltár~om cau. sa pl1rt.ici pada os Sr~. hnuo de nlaroi.w.. 
har:io dO' 4,JJ.jill·)lbíí\í' h:mio de Colcgipo, har;10 ;]., S. tourcnço, 
Candiflo Borges, i~w;ebio, ::;ouza Queiroz, Paula Pe~50a, ()ia~ 
Vieira. Fernandes Torres, l'ompt:ll, vÍ:l\:onde de JClluitilllJO 
nha {\V~,(Cllaltill; e sem participação os 8rs. SOUZlt Franco, 
Caneiro (le Campos, Paula Almeida, SillimbÚ, Pimenta Bue
no, Souza ü .l\lello e visconde do Uruguav. 

Fei lida e approvada a acta d:. 8es~iio • antecedente, 
O SIl. 1° SECRET,\I\IO deu conta do scguinte ; 

E'\J'}:\)m:STl~ . 

lilll olTIcio de %8 do corrente do millislel'io do imperio, 
H ('.omp:lIlh ll!l fi o cópia da aela da eleicão de deitorcs espe
tines de 8ella(10I', a flue so procedeu êm 28 (!e fevereiro ul
I imo na I'arochia de Sanl.a Anna da narra do I~io das Velha~, 
provinci:t de Dlinas. - A' commÍssíio de con5tilui~àO. 

OllDEàl no DiA.-la P.\UTE. 

f'lU(\O D,\ FO:l<;.\ Dl> TERRA. 

Continuou a a·< Ili:;cussilo da propcJsla do poder executivo. 
lixilndo as força:; de l!~lTa pam o arlllo finallce!1'O de 11\6.1-
IS!;1;, com a~ emendas approvadas na 2" discussão e as 
oífcreci das na :1". 

Foi lírio ainrla o requerimento do coronel reformado José 
Claudio de nlello, afim de ser tomado em considm'ação, 

o 8a. !'llr.:SIlíll,IIT!I: - E:ôla represo Ilação deve lel' um des
« lIei por bom prorogar nlé o dia '2 do proximo mcz fh' m'I!" llacho: mandci fa1.cr li ,lia leitura pnra quc o senado a tomo 

:1 p:<'~eilLc ~es5,io da a"scmhlúa gerallcgisl.ttiva.- ,I()~e 1;0 Cin considf)ra~'ão; ~c nJo for aUelll!ida, dever-se ha julgar 
I!\I.I,·IO de Anrll'llde c Silva, do meu cOII,;clho, ministro c ~() illfldcriúa. Se os 8rs. membros da commissüo entenderem 
cl'cl,u'io de cstado do,; negocios do impoI'Ío, a:hitn o le:l!ut . n!!lvenÍcnte dizer alriuma cousa, fa·lo-hão. 
rnlcn:lido c fac,l cxpcuLar. Palacio do Itio de .Janeiro, C:íl :fi I • • • 
de ahril dellsM, 13" da Ín:lopendc~cia e do imporio. C:lrn a 6) ~l\', ti",j't'a'dra l"t'luH,:-Pedl a palavra, Sr.p.r~sldente, 
fubriea. de Sna Magestule o fll1;lCnt1lor.- José Boni(llcio (le para.ll:pre~elltar ullla em~ll~a! que bOlltem aUlluIICICI, e pro-
llnrlrade e SUra.- Fausto Augusto de l\yuial'. l) eurtll J~ls.tdicar, em suhsltlUlçao de outra do honrarlo senu-

Illteirado. dor m.lIl1stro da fazl'nda, ao al't. (lo da pl'~posta do poder 

lê . "". 'da oS, llfcsidcnle deu para a ordem do rlia 2!l: executIvo que trat~ (ht força da guarda nacIOnal, que póde 
,111 SC"U1 ( \. sei' chamada a SCl'VICO. 

_I" parte. - ContinUé!f,:àO da:1' disctl,sSiiO ~Ia lei do ~;\'l N,lo t~m por fim esta emenda alterar a força fixada peJa 
1,:,1<) (.a força de terra para o anno hnancClro de 18" I .~. camara rios deputados, e já approvada pelo ~enado em 21\ 
l~r,;í. ,. _ . . _ . diôcusSiíO, mas regular !lO(' maneira mais conveniente aquilo 
i' parte.- L~IIIIflU,1~:;10 tia 21 dlb!;us3ao (la prl)l,()~la lo mesmo que até agora tem-se pmticado, autorisando o.go· 

,io .p()d(~r exccntlv.o abmllln 11m credito. BIlPi,lemenlar ao vemo para chamar a guarda nacional a serviço de (leslacaW'llltll 
Hl!'ll~tCl'l'l .rla .I\larll~lta'. devúndo-se {ll'trllelramente votar li ou de corpos destacados, quer em cil'cumstuncías extraordi-
.lI t. 1", cUja dlScui's,W hCJ.m eU(;~l'r;da. narias, quCl' em ordinarías, e fixando para e~te caso O nu-

I.e\',wlou·-oe ft sc,,:são ú 1 Jlí hora e da tarde. mero de prncas, a que a lei de 19 de setembro de 181)0 não 
põe limite algum, 8cnc'hl a(Iuel1e que ao governo pareccr 

E.U 29 IH': .\ IllIl L DE 1861. 
I'B";~llme.G(\ I):) ~(:l. \T:'GO;'\f"; I)i: AnAET~;. 

~;í',i\l\l\lO. -- Expediellle. On/em 1/0 di{!. - Fixae:lo lia 
fl)rra de 1(,ITiI. Obei'\'acftO do Sr. pre~idcnle. l<;[J](:llIla 
do Sr. Ferreira !'erllla, }Iec!;lracilo do Sr. DiaH (Ie Car
valLo (ministro da f,m:nda'. Di;l:urso do SI', vi"c(lIlde ria 
B.lil-vi st I. \djaijlfoto da d{,H'llS:;ílo. -' Cl'cdílo supplemrll 
(,Ir ae' minÍ:;tc.rio da mari:lhil. P.ls;:agelll lia p;'OpO,d~1 p.tra 
ti :J,j. di~~{'n:~·~~{(). HfHI:Jol'i!npntn vüru;:t do SI', Dias de \',i.r
, .. \11'1, pedinllo di:,pen,,,, .le iíllt'IAieio. Ai1prnv;lç;;il do 
Hh~~,lJ)O n~flucl'i!lleL~n, - Fí:HU:nO jLt fí)r~a d~~ terra.. CI;í;:~ 
\li, ,:,io da Iliscu~;;ãO. \)i"enl'~1J !lo Sr. l'arallhn~ e ('\1"1· 
,·;tiilo do Sr. Vi,;cílll<Íe tia 110a- Vi"lu. Ene!:rrnlll:'i:to da 
tli~l'u~~:~;10. 
,\ '~II hllr;I': d;1 lHalll!;', . .I,'k'll,j'l ,I' prt'-I'·,tr, o~ ~~r. \ I 

'11\,If' dto -\II:,,-!(' ~Ljfra. rr~1 í'llll l\'lllJ l: '1'1; \{iH'f! dI" ~ .' 

razoavcl em prcs~nca dfls necessidades (Iue occorrerem. Pelas 
f,lzões que expuz n·o meu primeiro discurso, estnu persuadido 
dtl qne esta emenda, além de satisfazer os precoitos da consti
t\li~ão (Iue manda lix,u' annualmente as forças do tena, or
úinillias e extraordinarias, (J de concorrer pnra rlue se observe 
mais fielmente a legislação de fazcnda, que exige que no or
çamcnto se cOllsig!H!m funrJos cOITe:3pondentcs a toda a des
peza dccretada, para que possa ser paga pdo thesoul'o, 
IlI'cvinil'á os emharaco~ em que poderia aclwr-llc o governo 
no 0[1;.:0 de não completar-se li força que se julga indispcn
.. avel para o Ecrvir.o a C:.lrgo do exerci/o. 

OlTercço a emcilda pl)r ti'r lodo o fundamento para crer 
Ilue será aceita !H!lo mini:3tcrio; ;:0 o conlrario aeonteccsse, 
n;io insi .. liria na sua su"tentacão. lIem tcria dU',ida em reti
ra la, -visto i, uo mio prcten~loem <[ucs[(je~ (je,la natureza 
Ill'lHir o menor ob,taculo <Í marcha da admiIlLilra~;10, ma~ 
allp·IH!I;r Sólllcn[,c (15 neCfiSgidade~ reilr~ do seni':n 1'1Ihli'.'o. 

Foi \;.1", ;lpni. •• I,l P 1'"::[.1 em ,(j:':lC'ill) f\H1J1111"L!melilc " 
lJl1i1l' 



!T l\rt. 4.' ~ emenda substiluitiva do arl. tin da proposla, 
ane Jla~soll em 2" discus$ÜO, !ieja suL,;tituida IIela ~eguint(] : 

" ['ara complctar a força Ilxat.liL no M 2" do ílrt. 1° poderá 
() governo, na falta de volulltul'loS e recrutarlos, chamar a 
scrvi~o de destacamento, ou de corpos dl.'dacndos, a glpnla 
"acionai até 4,000 pra~as de Ilrd mn cir;:u/llslancil<s nrui
nar'ias, e até 10,000 em circumstltncias extraordillilrias.-' 

Se Ilnss:t~ ['".ola:, I .. Ú, l];", [i'H ola IIUi,ltil (j c'ulHuClltc d~ 
olIlcÍ<lCs, 6 lIatuml que !,,,ra diante VL'Jlbüo a dar; e, 3i) 

acaso o (IU,lIlro do corpo II '~XCCH5ivo em 1'{\lacão ás nos,'.s 
nece3sidades (o flue cu nc?o), ~lIlilO reo!'"iiuis·(J-~o o COl'[IO, 
mas em relaç,lo a essas 1«'( essularles, e llUlIea em relacão ao 
q ((adro !lo C;/;ucito, • 

O SIl, ~I.\IlQlIEZ llE CÁ:XlA~ :-As neces~i!lade8 n;'lo silo do 
exerci to '! . 

S. R. Paço do senado, 29 do abri) de 18Gi. - Fel'l'cifa O SR. VISCONIlR IH llo,\'-VI';T\: - ,';,10 ; conforme V. Ex. da 
Penna, " a (mtendel', () corpo do e:st;lIlo-maiol' tem mais va~la rni,;s1io 

0. llir. Dios 11t; t:al'Vulho (n~inislro da fazenda:) -SI'. I o~tr<~~ ~ltlt'i ~i.IiDÕC~, E'" f~O,I'YCI!t~I'a, cO,r:l~cc!do o BI';:~i~'! ,Nó~ 
p\'l'slllente, não aS:llstI [)Ontem á (lIscuss;lo desla maloria , e I n~o e,st,II11:)~ ~od~s os ,h:u:\ .1~IUI :t I!U~!,e~? f.~zer ~st!a,I.H? h 
portanto uào posso estar ao facto das l'a1.,}cs em que o liobre t~I~!)!i',Jl,()ne,ltUla, cartas ddS [HOVmCI,b, Conhecel.los nosso 
i3enador apoiou a emenda que acaba, de olfelreccr, En{l'l~taHto tOll<1011O? 
dcvo declarar que não !ellho amcnHr duvida em acceitara O &11, MARQllf:Z OI-: eAX.lA": -- Para Ilue silo os engcubcil'Os? 
emenda olfill'emtla por 8, l~x,; e posso assegurar '11Ie tam- Q Sf!. V!SC~I\OI' pA BOA -\1';T,\: - Por pugnai' eu pnlo cOl'f1lt 
bem por parte do governo {lHa é aceeitil. U nobre senador do estauo-mill?l', SI', gcuc!:al',llão excluo o de ongelllleirlls; 
f{\ve a bondade de communical'-me hO!ltelll o seu pensamento; tem, com e[fclto, este atll'llJllH:õcs pecullll!'es, quc, se a8S~
c, examinando a materia, entêlldemos que a pl'uposiCão do mclhando a alg!lll1ils das do eslado-maio!' COl1llulIo mai8 sc 
l<oh,'e senad()r era mais conveniente do que a minua, • , , 'I t'll' . , 1l]lI'OXllllitO as {e ar I Iill'lilj mas IS~O n<lo 1I0S Ilulol'isa a Iles-Quando offereci a emenda que o :senado se di<>noll de IIp-' 'I" 1 
Provar, tive em yi8t" evitar uma duvid\l. (IUC poJel'ia jlrovir COllJleCel'llHlS a 1II1pOl' i1!ICla e 1l1lS;ào vasta {O estado-maio!'. 

... Já que fallamos em cngenheiros, direi aqui (lue, no llIeu ell
da intcllígellcia (Iue se tlésse á. disposiçlio contida na emenda tender, a razão dada llara relluzir-se o CO!'[lO de engcnhrll'os 
que veio da camaratlos 81'S. deputados; escapQlI-mc, porem, de Ijt'C temys e:lg~~nhciros civis, não procede, PO:'(lullnto Sà(; 
de ~ccashlo marcai' o numel'o de pl'aeas que poderia o cou~as mUito (h::;tmctas, 
governo empregar em cil'cUlnstancias extl:aorrJillarias, l~u Nã~ Ó jJelo~ co,r!l0 (Jo es!arlIHllaíol', nfio é pelo corJlo tia ell
lIão quel'ia, de facto, exccder@numero de 10. O()O, como gellhClI'OS, nao e !leIo augmellto que IJ08SamOS tel' ell1 HOSSO 
estava na emenda da outra t:amara, e tlcclarei ao 1l0bl'e sc- (}x;cn;ito tios homens da scíencia flue as nOSRas finallcas Mo 
nador pela provincia de l\l1l.lo-Hros!iQ que não tcr~a duvida de de Ii,cm~ em Jlei~r estado. Se e\1as t,êOl estndo em mho pé e 
na 3. a diseussão tornar mais claro esse pensamento, En- con~l!Iullo CIlI pelor, segulIdo ouço dizer, é por causa dos es
tretauto, como a emenda do nobre senador pela provincia do banjéllllclItos que l~a nos dl!,hcIl'os da.rJos, não só á l'epal'ti~il0 
Amazonas eontem, não só a mesma disposicãO que cu julgavil d,~ guelT~, como a da manilha, e ate mesmo á dits obras PlJ
exprimir a emenda que orrel'eci, como tm\~bem limita a facul- bhca,s; e por eausa de outraH rlespezas que não vêm ao co
~ade de noder o g~verno empregar a guar.da ,!,\cional em nb~cllllenlo d? !l<ldamellto, e talvez sej,To feitas pelos minis
eireumstallclas ordülarias ao numero de .t, ÓOO [Jra~as, COII- terlOS ua mal'llllCl e da guerra, lluando mio pertencem a estes 
servando os corpos de~tacad05 nas, fr.onteiras, declaro que ministerios, (Apoiados.) 
flão lIlnho ~ men~ll~ duvida em aeceltar li emenda do I.obre 
lIcnad~. o. Sn. FEIUlA~:-I~so é historico .. , 

., 8r. \'iscollde da Doa-VIsta: - OpPollho-me, SI', Q SR, vl~coNn~ nA IJ.OA Vli'TA : - E' preciso, senb,oros, 
presidente, á emendado nohl'e senador pela provinciade Mato- que encf1.relllosas eousas como cllas na J;ealidado são e ofio 
Grosso, (Jue,supprimindo 08 postos de alferes e tenentes do cor· vamo!! apontar males onde elles nunca exislir'ão. Eu pots 
{lo do estado maior do 1" classe, detQrmiOi! que os capitães se- nã.o posso ~e Pl'oímuciul' a favor dá -emend'a',é'muitoinilllO~ 
Jão tifado$ da itúanlarja e da cavullal'ii\. Não ouvi ainda apl'e- pela outra addicional, 1111(1 manda tIrar os capitães da, Olfl. 
5entnrem-se razõcs plaqsiveis Rara que em um corpo como tras armas, '" ,! c 

esse sejão supprimidos os pl'imeil'Qs postos. Faço uma idé<l Pois, senhores, se as e~co)as nITo nos dilo 116SSoalpID:4 àS 
muito differcnte da de muitos 81'S. scuallores sobre o col'l1ú corpos de estado-maior de t~ classe e de çUli'eObeirI!tf"~1riO 
flo e~tado maior do 1- classe. é que o llavemos de achar na infantaria, na cavãllar 8i Ô no 

Tem-se allertado, eomo razão da reCerida iluppressão, que estado-maior ~ 2" elasse '! 1<;, se suppI'imirmos do corpo de 
a~ nossas escolas militares não d<1o numero suffieiente de estado-maior IIilll" classe o, alfm'es o os tenentes, porque 
o!Iiciaes para completar-se o quadro desse corpo; mas esta diz-se (Jue não são necessal'ios, é e1alo que o tirocinio 
razão não procede, porque, a guiarmo-nos por ella, scria neste corpo deixa tle cxi~lil'; e, sendo assim, onde h'emo" 
tôllnbem necessario altcl'aJ'o quadro do 1I0SS0 exereito. Tem-se busca-lo, onde? Na inCilutaria, na cavallaria, justamente 
constantemente dito IJue não ó possivel Jlrcenc!:m-Io, p{'la di! lUIS Hl'lna:; ondf' mlo siro llecessal'io~ estudos tão vastos 
ficuldalle do recrutamento, e, 80 nilo é assim possi vcl prc- tomo nos corpos de estado-maior e de cllgenhci'ros ? Ora, 
enche-lo, deveríamos por tal principio requzi-Io, OOrIlO quo, serA isto po,;sivel ? Será por economia? Ni'i.o sei, 
rem Cazer ao estado maior do 'I ~ classe. Se IIÓS formos huscar olliciaes nos corpos de inCantaria e 

Tambem ouvi COIll razão que o estado-maior era e:\;ce,~ivo 1 cavaJlaria, [lor isso mesmo as vagas lá se dal'ào e os postos 
lIão estava em l'c1aeão com as tliffCl'entes armas do excI'- se prcendlCriÍõ do mesmo modo. E a~sim desejo que o nollre 
cito,' ]~u não sei (fué em ]laiz algum dos que cOl\hcçó o cs- gelll\r;rI, scniHlor pelo Hi!) GI'allde do Sul, que dá a el)tender 
tado maior de :Ia clasae csteja CIo riool'osa I'ulacào com o quc 11.10 adopta o llue estou dizendo, me responda onde está 
quadro do exercito; não 8ei lfual o Jlri~eiJlio que dêve esta- a economi:\; se, til'lldos os ca\JiWcS tios corpos tle infant:~l'ia 
belcecl' es.su I'elacilo como succede entretanto com outl'as ilr- e cavallill'la, as vagas hão I e ser ]lrcenchldas, Ilual pUlS a 
mas. O eSlado-111aiór de l" classe é um corpo scientifieo ; é, economia que se pódil fil1>íll' '? De :Ju alfm'cs e Ite 30 tcnel!
sl:'gulldo o meu entender, o auxiliai' mais necessario á admi- tos? :JO alCeres tem (I COI'PO rle estado-maior de ta classe; 
IlistracITo da guerra; lUas n110 um e~tado-majol' como vejo (I relatorio ali está com os mapras ; entretanto o Clll'(lO de 
ser considemdo o de 1I0S8<l terra, cujos oillciaes são mcr03 elltarJo-m;:'or (Ie '2 a c1a~-;c, que mio sei ri unes SãO;d suas 
ajudantes @ ordens, A adminislraçll0 d,'! guerra som 11m tlttrilJUiçoes, tem 11111 pc:'sual muito maior 1I0S primsiros 
Lom corJlo Clli>cstado-maior nito pódc caminhar! e os defeito3 post{)~. 
que nós notamos constantemente na 1I0~~a admlllistl'aç;lo mi- E a !l]'()')o,~ilo direi sinlo ni'lo eslar presente o nollrc ~e
litar provém principaltnente da miÍ applicaçJo de:,-sc corpo. n,Hlol' /leIo llio rle .J;iuei!'<!, (Ine díssü ter jú sido este eol'po 
que ó tambem administrador, As nossas I'eparliçiies (lor ol:d:: 'I m.lIlto rn;:;,)I', 
s~ faz admini51~'~Ç~0 propriamente dita e:'i.tJII'ÍiIo eln outn! E' verdade, foi lrl,nitl) maiol', e roi depois rcrluúr!í',; ,mas 
pe, se fossem dIrIgidas por outro pe5S0tl~ @&lqne tandJl'J11 C'I ~n!llií) Inalor lJfinjiHJ ! J)()i"lll" 110".,(1 cxernto, te lido, 01'10, a 
um optllno au:uhar 3cm rlUVlíta alguma ,liUlo corpo do clllad,) 1'1'TI1 d!Zf~r) dl~soIVld,) CIU c['rto tempo, ttnrlo 111'1101;: de "r 
l,wlor ' "' l\'off:alli:'ar (\li 1'1'1:"',0 ;1.!op!;lr:1e li {Jllr ha\'ía dI' lIlplh"r. I 



tll[a\)~Ue()u-~e um ("l,ldo Inaior tle 'Ia classe o outro fIe 2", e i Pelo men05 é o quo se ;Hlupla em li1allça; n!llli sé (Júde 
.r fieLtcu-ôe nesta 2-' clll~8e fiuito pessoal que não estava no . at!0lltal' outro ~ystemn; nfio me ligo a isso. Em Frall~n o

taso fIe continuar a servil .. Por isso já aqui censurei as pro- nllicial sahido fia escola vni servil' dOIl~ aUllos lia infantarí;~ 
moções lleste pessoal, promoções f citas em pOi'soas que n,10 c dOlls anllos lia cavnllarhl,onde vai conheCei' praticllmente a 
estnviio no caso de prrstéll' scrvico activo, o muito mel10S (I" taelira de fJllaltluer deilsa~ al'mas, Como havemos, pois, de 
5e!' promovidas [lOI' merecimento: aclul[' capitãcs'!lara o corpo de estadu-maior IIOS corpos de iu-

Em l'oô!losla a isl'o disse o nohre senmlol" pelo Rio-(fl'illldo fautarin e cavaI iJ:l'ia,quuwlo os Ilobres tlenailoJ'es confessão flue 
.1.0 S.ul que o mÍnistro fia guerra de 181)9--18(;1, Illle era nossas C3colas não produzem pes30111 su:lfcÍcnto 'f Tê)u por
meu muITo, fez Ullla reforma nesle eslallo-maior. ventura os officiacs tirados hoje de~&e~ corpos o lIccessariq 

SI', prcsid{lfl!o, quando fallo nesta Cllsa, nfio tcnho em vista tirocínio" O offieial de esfado mai:)!' telll necestiidade de co
pcs~oa!S; IH'olJullciar-me-hia mesmo contra as idéas de mcu Ilhecer todas as armas_ tem necessidade lia grande e d,l pe
r! nulO, ou llo ljuahlllCI' outra pessoa lilo intima l(uanto elIo, l[uelJa tacHcu:; não sabe disso o nobre general? .~ será em 
(IMndo eu Yi~8e flue esta ou iHlueHa medida em má. no~sos COl'rlOS .Ie in-rantaria e ('avaliaria que 80 ha de achar 

Fez, com crroito, nl'HI irmão e,;ta !'ef',ll"lua quando roi mi- es,!) oilicial '! 
ni'itrtl; mas corno a fez 'f Tirou (lo estado-maior !lo '2,' c/asso I'rolluncio-me,poís, tanto contra a 1"emcmla"como tlambem 
(,mciae~ que lli10 est:mio !lO caso de prc13far gCl'\'iço, e 1jL."C contm a 2'; mínhll opinião ti que o corpo de estado-maior 
() fazião n.l0 só em prejuizo da nação, IlIIIS tllnLem de outros (]T!Ue ruI ((ual oxiste, A rnzão de, por ora, não haver bas
oflieiaes que cstavào prestando sel'viro aClivo, lior ficarem tallles estudantes habilitados para a anua, quanto a mim, 
0:'tes privailos dos p08tOS, e (·mbar.lçn·dos assim por (If[lwllcs não tem peso, porrJlle esta razão seria tambem pondero~;t 
em sua carreira; bão estes homens IluC forITo arredados do para re!fuzir o quadro do exercito, visto IJue não telllos gente 
(';;tado-maiol' de 2' classe. (Jal'll precnctlO-lo, e muilo menos do tOl'Jlll (re' éngenlmíl'os. 

Como esta refol'ma, SI', prcsidente, tentou esse ministro da Em um paiz novo eorno o oosso, O'I1do so tall<, fanto' em 
guerra fazer Olltl'aS muita:;; mas, SI', presidente, é terrivel prog-resso, nfio se de 'te l'edU'Zir os cOJ'pos gcientillt:09 do ex ... 
l!llar com os aGll~o::;; Cugtou-Ihe muito caro, e e::;tou que llle ercito. O progresso está na (lropagaç:lo das luzes, dos co
\'llsllJU a vida. N;1o Pl'a liossivel, Sr, pl'!l~idente, (Iue (lHe Pll- nhecimentos; o l)('ogl'esso não está na mera pratica rotineira. 
desse lutar com aJlUgOl~ tão inveterados, ui10 era possível '1 ue Eu reslleito muito o official quo reuno á pratica um:l va~tl\ 
(l ministro lia guerra tolerasse ({UO ollicracs porlellceutes aos thcoria; Illas o mi-litar só pratico. , . , 
quadl'05 do exercito estivessem passeialldo nu côrte e ail mg-ns O Sn. rl~nRAZ : Entre nós basta finm'-senso: e a roli:" 
dus J!9stos que ellcs deixavào fos,em preenchidas por ofliciars na,._ 
roformados em prejuizo da nação, em prejuizo deS5a disei-
plina de que o nobre general tanto se apregOa ddenso!"; !lão O SIl. VI$GiJNIlE DA Jlo,~-VI$TA : - '.. núo- tem para mi'1Il 
era po""hcl lJue cite tolerasse o qUG se !l'nta nas caixas do~ o merecimento dos outros. Não sei que escriptor dizia ou 
COqlOSj ni[O era possivel Ilue elle tolerasse os esbanjamentos que general •. , Já. o tlisse, ha muito que não pégo em livros 
dO'$ ar~eilae9; lutou e lutou illflllizmcnte ! Nilo era possível militares; sou refcrmado, cuido lá tia minba fazenda, lUa~ 
quo elle tolerasse a indisciplina e illsubol'dinacão que lavra creio que em Catii.o mais velbo quem dizia flue elle tinha 
lia oflicialidade do exercito, e que lhe custou' uma folha mi~ mais j!lorra fIe haver escripto eohre suas batalhas do que de 
til:!!', oiJlcialmcnto mandada para ser assignatla em todos os as ter vencido. 
corpos, folha em que esso minÍtitro em atrozmenle ,llílcatlo ! Eis as fazoos pelas quaes voto contra Ili emendas eu'! 
~)igo IJlle ella foi ma~HJada pura assignar,se oíliciahnellte, uÍscu5são. 
porque disto tenho provas: nos seus palieis encontrei cartas l\Ieu voto, entreta:ntO', Sr, presidente, ó bem a pezar mell, 
Hdediplils, em que se lhe dizia que se m:UHlúrão iU6truccõOil porque desconfio de minha:! itléas, iÍ vista da opiniã.o em' 
aqlli da cÓl'te para que essa foltw f(í~SO Ilccita, e flue ee rêco- contrario de senadores, tãO' distinctos, quanto considero ser 
bessem as~ignaturas nos corpos. Isto é que lÍ terrivel, e o o IlUbl'e senador pelo Rio,Grande dO' Sul e tambem o nobre 
ministro que so apl'csenl<t, fjllllreudo cxtirpar taes abusus, lIa senador por .Mato-GrossO' ... 
de lutar com muilas diflieultlades, (i\poiados,) Senhores, nós O SIl, MARQUEi DE ÜAtI/lS: ~ A emellda: não é minha. 
decretamos forca, e fazem·so promocêies !!al'a que os ofliciaes S V 
flesses quadrlls fi(luem passcialldo' lias cidados, ou vão ser O 8, VlílCONI>E DA. BOA VISTA: - Mas . Ex. deu-lho () 
ajuuantes de ordem~ tle presidentes, quando o estado~maior seu assentimento, e isto raz muito pesô. 
tem de licar aflui de I)arte. E' por ISSO que o estado-maior Outra razão que ,ainda tenho para vótar contra a emenda 
não tem o (Iue fazer; é porquo são offieiaes de in~antarra os é PQrque ella vai de algum modo, não direi nullincar, Inas 
íJuo vão fer ajudantes de Mdens, cm»arucàr a verdadeira creàção do éorpo de estado maior 

Se os Srs, presidentes querem te!' ajudantes de ordens, de artilharia. Eu desejaria que esta: autorisacão fosse con
como entendo que o devem ter afluelles (lue administrào pro- cedida ao governo eomo o devem sér todas as' autorisações, 
.,-incia:l )lefluenas e que têm a seu cargo a administracão da l)ara quo vem, pois, esta. condicfio, não excedendo os 'Cen
guerra, são olJlciaes (lo e;;lado-maiOl' os que melhormente o cimentos a tal e tal somma? Ora, senhores! é ahí onde 
hão de dirigir, tanto na disciplina, como na administl'ação vamos fazer as nossas economias? Estilo agora na moda as 
l'l1ilitm'; eis uma das razões de meu modo de encarar o corpo economÍas; estão tanto na moda, que até já se rO[lUtão um 
tle estado-maior. Para as reparticões militares o ministro da • esbanjamento os gastos de polvora !lOS exercícios de artilba
guerra tem no COI'pO de o:;tadô-maiOl' o seu verdadeil'O - ria! ,\gora está em moda a economia, Deus a conservo ~ 
auxiliar, não nesse corpo de estado"maiol', como está, de mas não é pOt' abi que aHa se ha de fazer; lIilo é com a 
flualquer ollicial, mas no verdadeiro corpo de ostndo-maior, pol~ora que se gasta, l1em tom qualquer organisação que se
eOI'(lo tambem de administradores. O olliciai de estado-maior queira dar ao corpo de estado-maIOr que se ba de fazer grande 
não é t<1o sómente para dirigir columnas, não é só para levan- economia, Sr. presidente, para ecooomisarmos na guerra, é' 
tar plantas de cam/Jos do batalha, não, é para mais alguma preciso que .he demm bO'm pes.soal. que seja: capaz de dirigir 

'1\ I d I d e fiscalisar bem; não é dizendo-se: (f CI'Ce-S6 um estado-
eousa, E eS,a ém (OS conhecimentos a arto! a guerra, evcm maior de artilharia e tire-se dos eorpos de engellheiros e de 
ter tamhem os da administracão militar. O olliclal do estado-
maior ~ào os olbos do ministro, os olhos do general, (Iue pe _ estado maior de 1a classe o possoal lIeccssario para essa 

creação, » lIet~;lo em tod!l a parte e Hscalisão todas as reparti.çõcs. Só 
a$S11'I1 o comndero verdadeiro eorpo de estado-IIH1IOI", o por Senbores, deixemos que o nobre minisll'o da guerra orga· 
isso seus officiaes t,jlllllcccssidaue tio conheeer de todas as niso o feu e~tado-maior. Uma emenda [loder-se-hia mllndar 
armas e da admillistraeão. o~rjg~l1llo o gove;lIo a sulimettcr á aPllrovação do corpo Ic-

E como quC!' o nobri) senador fJu~ sejão 0$ eapiWc:; do glslatlvo a orgalllsnç:10 desse corpo; eu uilo a mando, COm
estado- maior tirados não da sua c1asso, não de oulre 1HII1eIles quanto esteja rm'olvído a votar por ella; mas restringir desto 
que aprendêrà.o o tirocinio das obriga~õcs â flllC elles c~tão modo que se tire o pes.oal ~ara esse corpo dos de estado
;;llleito~? Nilo vai porvcntura o ofllcial {le e~tarlo-lIlaiiJl' {{tlC maior e de engl'llhcil'Os, comtanlo que ( awda mais) niío se 
~l ('~('ol[l ~rl"flr pOl' dlJlI~ anHOS na eayallana c! rxrrrla a Ih'~pr'la que ~e faz adua!me;;le, é cnlbar<l~:tr de-



!lIai:; ao go"cTlIo ' pO"'luB um COl'pO de es/;nl" !lui .. " do ~1!'li~ 
Ihal'ia, eOllllp:l!Ilo, ôl'~Hil'!\l eu elitem!o, éÍem I.!ll' lambelU 
ulliciacs de patente;; illrcrini'e~, dev,! ser princi Ilalulcntc OI'gi1 
!lisado com ollieiaes sllJleriü!'cs da :Irma, oHkiaes flue eSlej,lo 
110 caso de (lrccllehel' o fim pam que elle ó el'cado, 
. Eu não adoptei a idéa do corpo tle l'~lado~maj\H' de nrli 

lhuria só eom o lim de dar m:lis um c~pa~:l paí';\ cnde se 
poss;iO cstender os of!ieiilps .le ill'lilhHi'ia; n~o, ~c:ih()rcs; 
quando me pronullciei pur clle fui p"'~l. ne,:rsôilladü (pie j:l 
di8se aqui uma vez em 'Ilie tive 1t lHJ!ll a !le expô!' mi.,h:\:l 
idéas ao sénadn, DellOtS notei I/uo nJu ,,8 compre!HJllilía gü
mlmclIle o estado-maior de artilharia. como (:U, tem elUI) nu 
I'clatorio do Sr, I)olydoro esteja dlo ;!"i;;lilJ como eu o (',n
tendo, E' natural que o I:nbl'e ministro da (:W\I'I a, reco!;be· 
cido geralmente [lOI' um omeia! muit!) haLli !;a ~lla arma, e 
llle~1ll0 como humem illu~tl(jrld, ponha em pra~i(,l a Ci'l'açüo 
ileste corpo, quando a permi~~(lo !be sí'ja ronccdi:l:t tal .,,;;\1 
cu fi itCOlllÍol baria, 

!'oi' con~equencia., volan!l:l pch. cn'ili,;L'i dt'.,"!.) Boro corpo, 
não votarei para (Iue elle \'c'ja ol'gani:'il'lo ('(JP) % ollieiCies do 
e~tado-maiol'de 1aclas~c) nem tio \louco rom omeiae~ Ijr"i;u~ 
do corpo de engenbeiro,), E~ta3 dml,; armas devc'aí cO:JIÍlI\!UI' 
com a organisação que têm, emur!!'it as e~cüla~ I!:~I) delll 
ainda o!liciacs p;u'a us prÍlíleirü5 postos, cíles ,i:':tÕ um 
dia, 

Tomarbi agorá em cOllsideração I) .I["c,lll'ca !]llfl proferiu n 
nobre senador pelo Aniazonas, Adleijuf!:;:'; nk,';'::", IJIl\pm;;1 
todas as rcJ1e)(óe~ quo ('!lo fu; ; adopto 1b :i ',W cll'l 
IBalldolJ; e,;timci ver que o I't\pal'í1 por lH;m léiln "oLl'c ;, 
emellda que autorisava a refOJ'ln,l tio:; "1',('1);\(;5 ele g lL'ITa, 
~uppl'itríilldoos conselhos adtlli'lÍslrati'/o~, c](;SlSC lu;.;a!' {t dis
cussão I[ua tem havido, Então [lrrgulltei cu se :t1llli!lu era 
base para unia nova l'eforrm1, ou 8C se referia á alltorísa~;io 
de 1860, que já é tmrtbem o seguinwllto dilS anteriol'es, O se~ 
nndo, ádo(ltando a eniencla do nobre senado!', acaba de 1ll03-
traI' que o pensamento fui a cOlltilluaç<lo, IIUO foi ba~e para 
se fazer uma nova I'cforma, 

Estimei lambem ter ouvido quo trabalhos existem feitos jil 
pnl'cl esse fim. Eu sabíll. (Iue existiuo trabalbos; até poucrei 
avancar que alies llc<Íi'ãO concluídos em 1681, e quo o mínis
tro q·uo ellttou então, em sulJstituic.io lJ.() ministro da guerra 
'rue tinha entrado em 181m, disse· lJue tinua lllgun~ e;tudo5 
ainua a razC!' sobl'e estes tl'ílbalhos c que seridu adaptados 
tom algumas nltemr:ões; parece-me QUO li i~to cm um ,los 
seus relatOl'ios, I'or ·collscquencia era (le esperar-se que e:\ta 
reforma não levasse muito tempo 11 ~er apresentada, e creio 
(IUO o governo se esforçará por apresenta-Ia quanto antes, 
visto 'Iue tão necessario é economisal' as de~pezas ela gucrra, 

Tll.mbem o l'clJaro que o Fwbro senadol' pelo Amawna,., fez 
sobre o modo }lor que está concebi~o o artigo 'Iue fixa a força 
é bem Ceito. Nas leis anteriores dividiu -s\) a forca de linha 
em força. moveI e (m'ça fixa,.. . • 

O SR, lIlARQUEZ DE CAXIAS: De guarniçãO, 
O SR, VISGONDE D.' BOA-VISTA :-", força de gual'nição; 

não acho mão, Cumpre-me notar uma cousa ,1 reslH,ito do~ 
corpos de guarnição, O de minha provincia 68tá (Iuasj pl'ecn
ebido com volullhlrios, que ~ão sertafwjos, porque este COf[IO 
fui crendo nas comarcas de l)ageú e lllla-ViMa. Doixei uma 
companhia (esse cOfllO tmn duas companhias) no !tocHe : 
portava-:;:e nem; não !'ei, pois" ~~ o g-overno obrará íl2.!.1\ tcnt<!. 
;':0 fizer mu\'er daquclla pn"'IIlCla para outra um corpo que 
foi ali creado, e cujas praças vier.to-se alistar, certas de flue 
não sahiriilo da provincia. 1~1Il to(lo o caso, voto pelo artig'o 
talllual está; mas creio qtHl o g-ove:',lo lI[in deixará dll tomar 
i~to em considl:raçil:o, tania ma is quanto, tendo e!lc de 0011-
sorv:lr alguml\ r() .. ~,a na provill0ia, não manuará outra em 
tletranento dessa. 

Tan:hclll OUVI uma l'f1z;10 em j:J'ljfica~:.To da, II()eíls~i.jarJe 
de moverem-se taos cnrpo,;. nizell1 (lHe C6tCS cnqio:l, SI~lld() 
organisados com praças da provincia, com maio I'arilidade 
perdem a disciplina ou nunca terão lal qual deve S::l'. rí'lll 
:lclto fU!Hlame:llo nesta r<.tz:io, O nobre genl)I'aL se\n:tr:o;' pcb 
Uio~Grallr!e do Sul, cOllheee, porque tem tido IH,sLalll,p- I'l'a
tíea, f;ue coqJíl'; recrlltados em uma provill!'i:t, qll'lntlo ddla 
s;'.!li:lo: tinhfio ,lí:<c\plill;J', ll;~f) é li tlJlllinuarem o:; soldru!o,; 

:;i,'~ !Ohill'P;; íHIde ~:10 l'i'Cr:lt;HIH,~ 'Into LiZ IH"1 d(~I'I'Hj ;l I:' ,. 
plíil:l. i\u jú di';:'1l 'Ilte i! tli~ei/lli!lil ,Iepcndc ulIitanll':,r" , I, 
clte!'e; é c:'ClIôado di;:t~-lo, t'Jdo:J ~(jl';t') hom; ou m(ti)s ~eb\:::' o 
o e lide fur hum 0:1 múo, . ' 

E'. ver,ladc que se nota hoje !lO excr,',ilO li 1l11iei'lli lad:: 
tli,ididtl cm parli'[03, o partido do nulo!' e (J !J;!l'tiJo do c.:m 
mandante; llIas Ilão ti de admirar i;;(o aua,d'J S? manda (IUI~ 

• ,Iv:' • I' I' I " " "',"" '. {:. o/jl!:ltldüa,~e (J) e~rcrChO assiyne Cüj;) t)rlnup{;~ [lia 
(~ delrallir, ,~e:;:,aeredi~ar 03 ~eu!"i ~upcriurt,,!s, Por COfL.';'\r'l;;('n~ 
e;:.I, terto cu Jc que a dí~cijiíill:1 VC'fll mllG,U:lunlil ,!;>s c1:'ck,;, 
pUUl':O ine lIdPOl'itl de que eu::tiuue I!tl pi'ii\i:lr:a e~;'l,. 0U 
'I.JlH:lIc hatallí;"io [ur:lIal!o C:J'H !J1':t~:I~ l'l'(I'H:,ll!:lS na mC'!ll,t 

i;nnriutia; c H5sun
1 

CUl!} tpW.HlO a l'a~~ào que deu o ut)b~':; f.C

I!ado)" tonha 1:ll:1l fum!;linc::lo, Cllll!lwlo Il;LJ é l;J 'li:!, IU~ u(! 
1l,I)va de dar () n~;:" VO~\) au "l'~i;~o la1 Il'wl ~;U L:ntii 
lfHis fIual;to cSlwt'u 'IUf' U B()l\l'u. !:IÍ!i:6tro l:Ji-=lC {'Ul el)I!,,:dt: 
l'df';(~ o que í~C IDa I!e flGj!,!r.\'ül .. 

T(:~H;.H~,ill di;'t~i ~dd:!a IHai" í',\::.ta \'i!l ltor;í!l(; 1:!6i~.:.ti CiJl i!H '. 
a rOi'~~a ru:;~e HlatOl' du ~p:;,~ a dí:;!'rntada. e 0:IL'tu • 
ao !~;,brl~ ~eatulJr p~l:j U!O-(i'~'j}iide ({;) :'\0: iiue) 
razões d~- vular p\;lIJ rllLi:t~i~} tL-t fo;'ç,:J j ip..lO (e,::.;im. 
o:)!'ava pori[!to a f~n'!,:a que SJ lbéretll\·a llZW ~m pre'~llc\.;íd:l, 
e Ilj;:;~O HnnavH;·se na opiai.I:l da no;"re seaadur pêlo itin 
Ui',~n!lo do Sul. nja~~ senhorós, C ou:r~) e;1ganú l<Hllh~lil ; 
(j Hl,bl'C ::cn:uln!" pe);J Uio-(il':wde !le) Ij!íitudo mi'listro, 
IJe.diu, é v(H'(hHle~ '1 i~OnO pl'aí;a~l f"_lEtti CI!l tudos os 82U;J rü
[;ilnl'iü3 elie di'zi:l: « Cum csb força Il,io pO~:lQ r(1z:,l',' ~tr
ví~,) ,,; I! creio q uc mn um dos relat t .rjo5 di,'l~e quP- leria de 
recurrer á glLlI't!a national. A~:;iln lrm acolllccill(), e po\'
tnUu para que diz, nllm\ !l(j~ que a f[Jr~:l t0l1l í'ido de H ,OGD 
jim~(lS '? Alti cstão os mapp~:i : :t for~;a tem ido muito além 
!lesse nUIlUlrU; mas cum (IUO I't'CUl'~t) '! Cum o da gua.rJa 
llaGÍo!!a!. A dc~p(ll1t porventura tem-se lilriilitUO ás 11.,000 
pl'a~a:; 'I Nüo; ahi eSl;10 os tnlilllçrl3; e, [lorbnto, pura (lu(J 
i[ludírnli)s, para IIIH) díZCI'UHlS o !j\W nJIJ é '? Diga-se fnill
t:1lmclllc : 

( ~,lú 1'08:;0 fazel' o serv iço do imporia colll menos tle tntl
tm; praet!s, tellho dilllcultllldcs mn recrutm', niIo possu prl!' 
encher os COI'pOS de linha, limitul'-me"bei ao quo for po~~i\ 61 
obter com recrutas; lUas [Jrevino que esl<l força. será jireell
chida COIII guardas Ilaciona()~ e a de~pet.a será correSllf.wtlouto 
ú forca tltle estiver cm serviço; I) AIlli em 10gUl' dCS$il f-ián
quczá, p"l'<l que di~cr"se j"tu (mtro: " Quero H,OOfi praeas, 
purque não pós~o recrutar 1>? E'para dar-se ,.Iopr Q q~Q,O 
!wbre sCI!;Ldor pelo lUo-Gl'ilude tio Nortà dig&.lanilillm;~\< Sim, 
n:1o se 1)6<.10 I'ecl'lltar, sejão sórnenlQ t,i,OOUpl"l.\~~\eJlJellm •• ~ 
nosso estado financeiro não permitte de~peza. ~'W tJ.ido i,so 
unlll.,il!uSão, pO~'lue d~ facto atropella-se a guarda. nacional, 
contluUa o sm'vl~o actlvo desta força, contl'a. o qual tOUlJ8 
clamàlJ, dizendo todos que Ido querem o atropello da.gllarda 
nacional. dizendo-so isto tanto nesta cumarn como na outra, 
e entretanto i1 rea.lidade é quo marcJ.o-se 14,000.lJl'II\'aS, tl 
(IUO, está rort;a não ChCgUllllo, é cbamll.~la u~Ced~rtrlamellte a 
gUilrda nacional, e fuz-so (]es!Jeza supcl'lor ,1 decretadu !lara 
essas 14.,000 {lr.aça~, Eis pOI'lI~e votei pelo maximo da fQl'ça 
pedida, e votaria alllda IH'!' mat:3, 

Sei que a guarda naCIOnal tem obriga~ão de se prestar a 
lao" e taes sel'vieos, Ó Í!;to da lei de sua. creacão ; ma5 quero 
l[ ue se Ilreste quimdo I'calmente houver IIcceisidade; o con
trario disso sãu palavras, como já disse da ?utr& vez, pam 
illUllir e o resultado seubOl'es, é o e~tl'cmeCllnento Ilue ge
ralme!:te se nota: 1)I"~metle. so !lão roaliza-se, 6 o resultado 
é '\Ufl todas desconfião, todos deSeS[ICI'ào, não ha mais Cl'ell~ 
eas. Ildh'O'\llíl ,t uns e 11 outro!!, 
• \\;:" 'Iré"",UllOil idéas 110 parlamento. somos chamadns ali 

,:overnô t~;jliHe de realizai' estas i,Iéu8, e o que razemos'? 
\ehamO~ll'l:l enlbal'a~allo,;, jJ'JI'<lue a" idéas a'lui pré:sada,; 
não 8.,10 no geral !íl!JilS da ,l'ellexiío e do e~tllllo, s,10 l!alit\'l'ihl 
unicamente par.l fa'ler ell'elto 110 IlHJlI:ell~ Sll esL,L lia np~ 
p()si~;lo e H\ quel> ganhai' populunJa:IIJ, lalla se de certo 
modo; a op[lflsí\;iiO sohe ao gl)vertlO 11cha so cl1lual'.l~ada, 
Ilà~ póde l'ealiz~ii' Hf~nhuma de SUilS idcíiS. 

O SiI, SIl.\'W\A Il.\ MoT'r,',:- V, Ex, e';l.i fazellllo a b::l~oría 
e o rdraw da sitU:1ÇIlO ~~ 

Sr-r'l 

/' 
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todos, Sr. sonador, eu não sou daquellcs a (lUO o nobre 
senador Jlor l\lato-Grosso se referiu, rccommclldalltlo-Ihes 
cavalheil'ismo. o flue não dissessem lIlal de aclos em flue 
todos temos lido parto; não, SI'. Eenador, eu não sou dessa 
escola. :\compan.barei os meus amigos sempre flue for 
necessuno o eu YII' que ollcs marcb1io bem; lenho confiallcit 
na!, minhas crenças; em todos ~s temp?s, nas grandês 
cnses, teuho dado provas disso. Comparlllho este passado 

alio, tenho parto nello e nelle leuho muitos motivos de 
gloria; dosllreza-lo seria enlamear as condecomcoes de que 

-.....J,~ro. Aprecio uma casa que tenhe na rua da Aurora e 
que me foi olfcrecida pelo COl'pO do commel'cio de l)tJI'nam
huco, apl'Ccio sobre maneim, uma espada engastada de bri
lhantes flue me foi olfereeida pela provincia da nnhilt, apre
cio as cOIl~ecorações e os titulos (lue me fonio dados por 
meus servIços; não renego, IlOis, o meu passado, não sou 
dllstes. (Ao SI'. Paranlws) Quando V, Ex:, tratou lias for
talezas, '. 

O SR. I)AR.\N!lOS:-Niio me referi a V, Ex, 

() SR, VISCONDE !lA BOA-VlsTA:-Sei (Iue nfio se referiu, e, 
tfio !lelicilllo como é, mio seria callaz disso; tendo entretanto 
Calhulo depois de Illilll, pOllür-se-hia suppôr de alguma sorte 
'Iue fosso em resposta ao meu ,1iscuI'so. Tmlantlo das forta
lezas, eu disse Ilue se achav,lO em um estado até Ile abandono; 
que se achavão no estado da maior ruina por niio serem 

. .commanda!las por onlciae$ habilitados para iBso; foi o (lue eu 
disse, Iliio teudo em vista deprimir estas ou aquella adminis
tração; ni[o renego o meu passado, glorio-me dülle ..... 

O SR. SIl.vEmA DA l\loTTA:-Bons omciaes em forlRlezas 
sem peças de artilharia? 

() Su. VISCONDE DA BOA,VISTA:-Não sei se tinbii:o ou não 
pe~as, ouvi sempre salvas. 

() Su. SII.VEIl1A D,\ 3toTTA: -De polvora secca. 

() SR. VISCONDE DA BOA-VISTA :-Como ia dizendo, não 
renego o meu passado, e abi mesmo ba do ver-se que nem 
sempre acompanbei aos meus amigos; não os acompanhei 
IIUlllHlo tocÍlrão na constituiçãO, creando a lei dos circulos, 
não os acompanhei tambem (IUando elles interpretárão cI'cio 
'Jlle o § 10 do UI'L 6° da conslituicão. Achava-me ua pro
vincia quando se derão os ultimos acontecimentos a{IUl na 
cô rto em 1862. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA :-Isso do art. 6° é do Sr. Si
nimbú. 

() SR. VISCONDE DA DOA ,VISTA :- Não sei de quem ó, o 
parlamento adoptou, é nosso; eu mesmo que votei contra 
digo quo é nosso; mas votei contra. 

O SR. SILVEmA DA l\IOTTA: -E' de quem votou. 
O SIl, VISCONDE DA DOA-VISTA ,-Achava-me em Pernam

buco quando se deu o que aqui houvo em 1862; não vinha 
cá havia muito tempo; entretanto ia notando quo nas fileiras 
chamadas conservadoras não havia íntelligencia, nem era 
possiveJ haver; pois que desde uma quo a política so mo
dificou. 

Vim aqui um anno, consorvei-me na provincia depois, 
até Ilue em 1862, os vartidos na outra camam so achando 
equi ibrados, foi precIso dissolve-Ia; fez-so uma nova elei
I~ao, () eis-ahi está uma nova camara. Em presenca della e 
sem olhar para esto, nem para aqueUe, o que nôto ? Vejo 
continuarem idóas que eu defendi, vejo a mesma fu;ão iui
ciada desdo 18:;3, !Juo eu abracei. 

O SR. SILVEIRA DA 310TTA : -I\Iuito bem I 
() Sn. VISCONDE DA BOA VISTA: - V, Ex. não applauda 

tanto ... 
O SR. SII.vEmA DA MOTTA :- Eu applaudo, porque V, Ex. 

vê aS mesmas idéas, 
O SIl. VISCONDE DA BOA VISTA: - N,10 vejo flUO a ordem 

Jlublica esteja ameacada, nao vejo que a constituiçãO ten~a 
sido mais ferida do 'que outr'ora .... (lio Sr. bal'iio de 1IInl"1-
liba). IUais ferida, Sr, l\luritiba, porque algumas Ccridinlms 
lemos todos feito, 

o SII, DAUXO DE JlIURlTIllA: - E' bom que V. r,:x. diga, 
já quo ~c refcre a mim, quaos forão as feridas que fiz, 

O SR. VISCONDE D1 BOA VISTA: - Nós, nós. 
() SR. IJAIlÃO de I\IUIlITIllA : - I~stá 80 reCel'Índo a mim .... 
O SR. VISCOND}! !),\ DOA-VISTA:. - Ora, porque lIJO hei ,lo 

declaml' em hostilidade a esta SItuação flue o nobre senador 
por tioyaz chama 1laSCcnte ? Não vejo mZl10 alguma. 
. O SIl. SILvEmA DA I\IOTTA : - O Sr. Nabuco foi Iluem cha
mou ; cu o que liz foi aceitaI' a denomina'(,io brilhante, 

() Sr.. VISCONDE DA llo.\-VISTA: - Apresentei-mo na situa
ção nascente e acoitei o que está, SI'. senador; o que eu 

llUilur faz!lI' para (Iue clla continue bom, hei de Cazo-Io ; não 
lei de elllb~l·aça.-la. Nekial'-Ihe-h~i meu voto ({uan,lo eu vil' 
que dia Vai m,ll, e V. }<,x. tem VISto I(ue mesmo nesta dis
cus::ilo tenho-mo apartado deste ou daíluelle. Não vejo, pois, 
motivo para pôr-me em hostilidade; vejo idóas que semlll'c 
defendi, vejo IH!. administrac,lo homens novos, ma,; tamuClII 
pl'Íllcipiei bem novo, e todos <n6s pl'Íllcipiamos tão novos I E' 
bom que vào apparecendo tambem outros novos llara substi
tuirem os velhos. 

Por conscquencia, senhores não pertenco aO numero da
queIJos a quem so reCeriu o nobro senador por Mato-Grosso; 
cu pertenço ã outra escola; não anUQ procurando !losiçãO em 
que me ache Illas à mon aise, n11:O, sanhol'es, o que eu disser 
alJui é o quo sinto. Respeito os meus amigos, mas sem se
gui-los cegamente, e. se adhiro á presente situação, não vejo 
(Iue tenha deix.ado do pertencer ao verdadeiro pal·tido da or
demj porquanto esta situação nos garante a conslituicão, 
o progresso rcflectido, o respeito il autoridade, sem quo dége
nel'e em menospreco das liliel'dades publicas. 

Quanto a reformas administrativas neste ou naquelle ponto, 
eu-mmr nos senhores que presumem arrogar-so o purismo 
conservado/' muita vacillacão.Fazemos todos hoje uma lei, 
que amanhã já não prestâ, e reformamos a esta mesma re
forma, Cá. pelo que me toca na reparti cão da guerra não 
fallemos l . é o que estamos vendo; apenas' crea-se um corpo 
de eslauo-maior, já não presta, IÍ muito grande; crea-se 
outro corpo do novo, mas dentro em pouco tambem esto já 
não IJresta, e: apparecendo outro ministro, diz: « NãO, se
nhores, é muito pequeno; reforme-se outra vez. » 

Eis allui O que estamos vendo em tudo. Tem-se refonnado, 
pOl' oxemplo, a academia militai'; ereio que não ex:agerarei 
Sl' disser que desdo 1830 ou 1831 que se reforma essa aca
demia, assim como os al'senacs de guerra; oaO assevel'o, mas 
creio Ilua não errarei muito .. :, 

() Sn, SILVEIRA DA 310TTA : - E estão iI'reformaveis. 
() SR. VISCONDE DA BOA-VISTA: - Têm havido tantas re

formas que os reformadol'es já não se entendem. I'or cOllse
quencia, quanto á administl'ação,peço pelo amor de Deus 'lUa 
conservem alguma cou5a, não vamos tiio depressa. Não vejo 
em tudo uma reforma que aturo dous mlllo~;las sccrplal'ias 
&1'\ oSf3,Io, todosdesejoyão rcfftrolêl-Jas e tljzjil0 . « Não é pos
sivel com o pessoal que temos regulal'isar o serviço» ; appa
reee a autol'lsac<1o pal'll reformar as secretarias, são reror
madi\s, e, quanllo se pedo a reforma,vai-se dizendo: " Tam
hem não é possivel, com os minguados ordenados flue têm os 
emprcgallos, podCl'mos achar pessoal idoneo para. isso,,; 
I'eforma-se, augmentão-so orllenados; mas lIhi vem outro mi
nistro (11Ie diz: « Não, a reforma nã" presta, isto está mal 
fcito. )) Hontem queriamos consultores, hoje n110 os queremos 
mais, já não servem; quem póde crêr em tudo isto'? Quando 
eu alJl'lr lIm relatorio e vir que se pode uma autorísaoao, 
poderei dizer... • 

() SR. SII.VEIII.I. D,~ 3IoTU: - Isso é com o SI'. Nabuco '~ 

() SR. VISCO?\DE D,~ BOA-VISTA: - Não sei com ,/uem é ; 
ti com todos nós quo autorisamos e depois destruimos. I'ara 
que V, Ex, pergunta se é com o SI', Nabueo, ou com 1"lI1iu 
ou Sicrano? Oit-se a autorisacão a UIl1 ministt,o que pediu a 
reforma ... V. Ex. sabe 'lue os ministros em llo~sa torra não 
aturão ; fluem vai fazer a reforma? E' aquolIe 'Iue não a 
pediu, é outro quo tem pensamento diverso; o fluando um 
'Iue pediu a reforma chega a faze-Ia, quem a vai ex:ecutar'( 

~~2 
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Muitas vezes aquelle que no parlamento se 0PPOZ a eUa, e lá 
vai a reforma pelos ares, 

O ,/ue vimos com a reforma da repartição do ajudante
general? V. Ex. desculpe se sempre venho á guerra; são 

_.antigQs ~bit()S (lo soldado velho. Sim, senhoros, o illustl'e 
minislI'o -il então disse {Iue queria cl'ear uma re[lartição do 
:ljudante- neral c que não augmental'ia a dcspeza ; seu dis
CUl'SO deve abi estar ou isto está em seu relatorio ; creou-se 
essa repartição: vejào-se entretanto as labellas dos venci
mentos, veja-se em quanto importã.o I E ficou ahi a reforma? 
Não, scnhores, chegou outjQ.,ministro, e disse: « Isto não está 
bom, é preciso l'efoI'm'lrál.a>outro modo. » Hefol'mou-se de 
outro modo, e se, vier OUtl'o, ainda torna-se a refm'mar! Aqui 
está como nós vamos e temos ido. 

Por consC!Iueneia, 8r. preBidenle, no que é propriamente 
administmtivo não sci quem é conservadol'; a ditfel'enca está 
em quo é consOI'vadol' sómcnte ac!uelle que, tendo obtido uma 
reforma, a defende com alllor de pai, é o que vejo; só é bom 
o (lue fazemos: n,'io será islo? ]~u creio fIue são cousas que 
todos nós sentimos, 

Desculpem-mc, senhores, lomo a pedir, a franqueza com 
que faIJo. Eu 11a muito flue não me vejo no parlamento, 
tenho estado fóra ela cÓI'te, ouço o que se diz lia pl'ovinciil j 

vejo qllO os melhores homens, 08 homens mais conscicnciosos 
quasi que não acreditão em nada. A opinião está dcsvairada, 
não so fixa j é sob esta má impl'essão que fllllo aqui no 
senado, E' preciso, pois, fazermos algun1a cousa que p~ 
a restabelecer as crenças j é preciso que se acreditc mais nos 
homens e nos pl'Íncipios, \ó preciso que as idt'las se estremem 
bem. 

O Sn. SILVEInA DA l\IOTTA : - Apoiado. 
O Sn. VISCONDE DA DOA-VISTA:-E' o quo tenho a dizer, 

Sr, prosidente, a respeito das emendas e das reflexões do 
nobre senador por l\fato-Grosso. Uesviei-me um ]JOUCO do 
assumpto, porque obrigarão-mo a isso; não costumo rallar 
senão nas materias que eslão om discussão, 

o ,,"I', Pal'allho~ :-Eu nno esperava a impugnacão que 
ouvi ao nobre sena(lor por l'ernambuco, relativamênte ao 
artigo substitutivo que. tive a honra de olIerecer, e que trata 
do COl'pO do estado-maIOr de 1" classe e da creac,10 de um 
estado-maior de artilharia. O nobro senador cômbateu o 
meu artigo substitutivo, como se elle contivesse idóa nova 
inteiramente destincta dos artigos que viOl'iio da camara do~ 
81'S. deputados, o (IUO versavão sobre o mesmo assumpto. 

O SIl. nl,\IlQUEZ DE CAXIAS :-Apoiado. 
O SI\. l}ARAJlíllOS :-1\0 ouvir o nobre senador por Pernam

buco, a minha emenda substitutiva importa uma iunovacilo 
contra a qual eHe se pronunciou absolutamente. ., 

O SII. VISCONDE IJA BOA-VISTA :-Apoiatlo . 
O SIl. I'AIIAJlíllOS: -Mas o nobre senador, qU1Uldo assim !la 

expl'Ílllia, não comhatia o meu aI'Ligo ad<litivo, combatia os 
additiyos da camam rios 81'S. deputados I/UO correspondem a 
essa emenda (apoiados), e pelos IIuaes o nobre senador votou 
em 1a e 2" diSCUSSão, creio cu. 

O SU. VISCONDE DA UOA-VISTA : - NilO, scnhor, 
O SIl, PAliArmos: - Dem, fico certo de flue nilo votou; 

mas o nobre senador então não disso uma só palavra om 
oppo~içãO áquellas idéas. 

O SIl, VISCONDE DA Do,\-VISTA: - Disse agora. 
O SII, PAIIANHOS: - Foi, pois, com sorpresa quo ouvi a 

impugnação, tão energica do nobl'o senador por Pernambuco: 
Para motlvar esta minb~ sorl;lresa devo ~ocordar ao senado 

o ao nobr~ senador as ~Isposlções que vlOl'ào da outra ca .. 
mara, o que forit.0 substIlUldas por esse arligo, do accordo 
com o nobre minIstro da guerra, . • " 

O 811, MARQUEZ DE CAXIAS: - Apoiado. 
O Sn, l}AIlANnos: -Art, 80 dos addilivos: (lefldoJ {( Fica 

o governo autorisado a altorar o quadro dos corpos d"e enge
nheiros e de estado-maior de 1a classe, supprimindo os postos 
de 2°9 tenentes e aIreres, salVOs. os di.roitos adquiddos p,elos 
actuae5. » . .,:' 

Por esta artigo" é o governo autor/sado' para altetar g 
quadro dos corpos de engenhoiros' edtl eslad6;maior M'''' 

O SII. FERREIRA PENNA: _ A respeito dos seis mezes não classe, e para supprimir nesses corpos os pêítQ(dl!~:Ü!~. 
o[fereci omendll. nentes e alferes. . . . • ':" .' '~~d 

Eu teria tambem de dizer algumas palavras a respeito de 
uma emenda, que creio não ter sido apresentada pelo nobre 
sonador polo Amazonas. sobre a substituiclIo dos recrutados, 
(Ao Sr, Penna.) V,Ex. não tem uma emênda neste sentido? 

O art. 10 dos addltivos dispí'Je o seguintar(Jftutol«:· . 
O SR. VISCONDE DA DOA-VISTA: - Acbei muito justas as verno fica autorisado a organisar o estado-mái.d~' 1ft' 

reflexões que o nobre senador hontem fez a este I'espeito; ria, segundo as exígeneias do seniço, applican4Q-' . 
mas não posso mais continuar. Como nós teremos muito ganisacão a economia resultante da aIteraeilodôs' 
breyo nova discussão sobl'o ~ repartição da guerra, porque engenheiros e do estado-maior de 1'" e1a~'O) e d!lBdo·l~tvtJ 
maIO está na porta, então tor01 a honra de rosponder ao no- necessario regulamento. » .• ;.,~ 
bre senador por ~Iato Grosso, que, mo parece, irá respoll O meu artigo substitutivo, que !oi appróvado ent.,!, 
t~~~~~) porque o vi tomar notas; não sei se me dará esta discussãO, contém a suppressão dos postos subal1ernoí\ ,do 

estado-maior do 1a classe, excluindo desta medida o cOÍJlo 
O SR. PAnANIIOS: - Hei de cumprir esse dever, Peço a de engenheiros; autorisa o governo a crear um estadOl-malOr 

palavra. do artilharia, dando para osse fim algumas bases que reg-
l?icou por emquanto adiada a discussão, para passar-se á tringem o arbitrio da autorisação o concorrem para obter-se 

2a parte da ordem do dia; o, achando-se na sala immediala o alguma economia em a nova creaçilo, 
Sr, ministro da marinha, forão sorteados para a deputacilo Como se vê, a idéa da suppressão dos postos subalternos 
que o devia recebm' os Srs. Silveira da l\'loUa, visconde' de do estado-maior de la classe não é minba; a paternidade 
Sapucahy e Dantas, desta idéa pertence ao additivo da camara dos Srs, deplJtados. 

cnEDlTO SUI'PLE)fENTAn AO ~1ll'iISTERIO DA l\It\IIINITA. O SIl, VISCONDE DA DOA-VISTA: -Não quero saber do pai ... 
Procedeu-sc á votacão do ut. 1" da proposta do poder O SII, PAIIANITOS: - A crcacão do estado-maior de artilha-

executivo, abrindo um' credito para o miOlsttll'io da marinha, ria lambem não foi iniciada" por mim, é (!o ,art, 10 dos ad~i
cuja discussão licúra encerrada, e foi approvada. tivos (Ia camara dos Srs, deputados. A Idoa de economia, 

Sendo introduzido no flalão, com as formalidades do eslylo, como hase ou condicão desta reforma, o que muito desa-
o SI', ministro ria marinha tomou asscnto na mesa, e conti- ~radou ao nobro sen'ador por. Pernambuco, tambef!1. uão 6 
nu ou a 2a discussão do art. 2", e depois a emenda. da camara Idéa minha, acha-se ~ no ar1. 10 dos addltIvos. 
dos Srs, dcputados; e, linda a dIscusSãO, relirando-so o O Suo VISCONDE DA DOA-VISTA:- Dosagradou-me, porquo 
SI'. ministro, com as meSUlas formalidades com que foi rece- quasi nullifica a autorisação. 
Lido, passou a proposta para a 3; discussão, 

• Hr. Dias de t;al'ValllO requereu verbalmente, e foi (~ S,n. PAIlAi'ilIOS:- O ~lobre s~nad?rJ}or l)ern~lIl!JUco tom 
aprovada a di~J!ensa do intersticio da dita discussão. o direito d~ combatcr assim as {hspoSlçoe? que vl~ra~ da c~-

, _ mam dos 81'S, deputados, como o meu artIgo substltUlIV?; nao 
}'IXAÇAO DA }"OnçA DI] TEnnA. I ponho em duvida e acato o seu direito; mas, como vai pas-

Proseguiu, finalmente, a 3a discussão do projecto do lei de sando em julglldo,_ ou estoí c.m mo~la fazerem-se iucrepaçõcs,.. a 
fix.a~ão de forças do terra. esta casaj Como naO ha mUitos dms (lue censuras lho for,\() 
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feitas, porque não subscrevo tudo quanto vem da outra ca
mara, embora. suas emendas não respirem opposiÇãO ao 
governo e sim verdadeiro interesse publico (apoiados), 
embora suas emendas sejüo aceitas por um e outro lado 
desta casa, e até pelos pl'Oprios membros do governo {apoia
elos}; como essas censuras têm sido feitas, o como ainda 
hontem appareceu um communicado sabido de penna poliLica 
o habil, no qual se procurava tornai' odioso o senado, e parti
cularmente a mim, pelo ai itr., aqui adoptado, sobro pl'oposta 
do nobro ministro óa fazenda, do separar-se o additivo con
cemonte ao castigo corporal do exercito; como estes factos 
vão apparecendo, e eHes têm alguma importallcia; e como, O 
senado se recorda, o nobre senador fez-mo a honra de dedi
car-me todo o seu discurso, mesmo quando rememorou o seu 
passado, quo eu ouvi com muito prazer, posto (lue o nüo 
provoeasse .... 

O SIl. VISCONDE DA nO,\-vISn : -l)areeeu-me, 

O SIl. PAIlANIIOS: - .... quero que isto fique bem es
pecificado: o nobre senador por Pernambuco nã.o combateu 
J(léas que fossem inieiadas nesta casa, e menos pelo humilde 
senador que ora tem a palavra; o nobm senador combateu 
vigorosamente, com o seu saber e experiencia profissional. ... 

O S1l. VISCONDE DA no,\.-v 18TA : - Não tenho cxperiencia 
ncnllUma I!rofissional. • 

O SIl. PAIlANIIOS: - ... : as idéas contidas nos artigos addi
-ti vos que vicrão da camam dos Srs. deputados. 

O SII. VISCONDE DA BOA-VISTA: -E que fOl'ITo sustentadas 
por V. Ex. 

O Sn. SILVEIRA DA ,MOTTA: - Se ha emenda, como sus
tentou? 

O Sn. VISCONDE DA Bo,\.-VISTÀ : - Restringindo ainda 
mais. 

O SI1. PA1lANllOS: - Tanto nilo sustentei essas idéas, que 
oITercci o artigo substitutivo, que o nobre senador tomou 
como materia inteiramente nova. 

11cita est.\ declaracão, peco Iicenea ao nobre senador, posto 
que seja escusado pedi-la, visto que o nobre scnador Jloude
l'ou-mo, ao terminar, o dever em que eu estava de ar-lhe 
uma resposta, .. 

O SIt. VISCONDE DA BOA-VISTA: - Disse que seria para 
mim grande honra. 

. q S1l. PAIlANIIOS: - ... peço licença ao nobre senador, 
dIZIa eu, para não confolmar-me com as suas refiexõcs re
lativas ao coqJO do estado maior de 10. classe c ao statu quo 
desse corpo do exel'cito, em que o nobre senador não deseja 
a menor reduccão. 

O nobre senador con,lCçou por dizer-nos que a organisa~ão 
do corpo do estado maIOr de I a classe uiio <levo assentar so
bre as bases da Ol'ganisação geral do exercito ... 

O SIl. VISCONDE DA DOA-VISTA: - Nilo. 
O S1l. P'\1lANIIOS: -- 1)01' outros termos, o nobre senador 

nos disse quo o pessoal do corpo do estado maior de 1" classe 
não tem relação com o pessoal das outras armas do exercito. 

O SR. YISCONDE DA BOA-VISTA: - Não. 
O S1l. PA1lANlIOS: - Então díillcilmento poderei achar ti. 

proposiçãO do nobre senador ... 
O SIl. VI5CONDE DA DOA-VISTA: -llrocure-a. 
O SR. I)ARA1'\IiOS: - O nobre senador disse: « Objectou-se 

(Iue o corpo do e2tado-maior de 1" classe ó numeroso e lJue 
o pessoal, deste corpo não está em l'claçilo com a massa geral 
do exercIto. }) 

O SR. VISCONDE DA BOA-VI5TA : - Nã.o. 
O SR. PAllANUOS: - Temos um exercito de 18,000 a 20,000 

pracas de prot em Cil'curllstancias ol'dinal'ías, disso-nos o 
nobi'o senador pelo l\io de Janeiro, que infelizmenle nilo está 
llre!lellto, e o COI'pO do estado-maior não corresj)onde a essa 
força; a est~ proposiçãO do nobre senador pelo Rio de Janei
ro, reproduzIda e sustentada tambem pelo nobre senador pelo 

Rio-Grande do Sul, Ó flUO o nobro senadol' oppoz esta. Slta 
opinião ... 

O S1l. VISCONDE DA nOA-VISTA: - E' verdade. 
O S1l. PARANIlOS: - ... de (Iue o pessoal do corpo do csta· 

do-maior não guarda relação com O llessoal das outras 
armas. 

O SR. VISCONIlE IlA BOA-VISTA:-Não. ].'az-me o obsequio 
de demonstrar em que Il1'o~orção está o corpo de estad~
maior p11l'a o geral do exercIto? Se demonstrar esta. 1))'opoSI
Ção, dar-me-hei por convencido. 

O Su. PRESlDENTE:-Attenção. 
O S1l. PA1lANIIOS:-Eu, em primeiro logar, preciso esta

belecer os termos da nossa controversia: a proposicão do no-
bre senador é tal qual acabo de enunciar? • 

O SR, VISCONDE DA BOA-VlSTA:-Diz-6e que não está 
em relacão; demonstre-se em que relação está. (Ao Sr. pre
sidente.l V. Ex. dá-me a palavra para explicar, afim de que 
o nobre senador possa continuar? 

O SIl. PIlESlDENTIil:-Se o ol'ador consente ... 
O SIl. PARÁNII6s:-Com muito gosto. 
O SR, VISCONDE DA DO,\YISTA:- O nobl'e senador pelo 

Rio de Janeiro disse que o corpo do estado-maior não eslava 
em relacão cóm o quadro do exercito, e eu disse que osso 
corpo eID paiz algum onde se sabe o que ó exercito não 
conserva rigorosa relação com o quadro delle. 

O SR. AIAIlQUEZ DE C,\XIAS:- Um exercito de 18,000 pracas 
prccisa ter o mesmo estado-maior que um exercito de 10,ÔOO 
praças? 

O Sr. VISCONDE DA DOA-VISTA :- Isto ó diiferente, Sr. ge
neral, senador pelo ltio-Grande do Sul; quando se diz quo 
tal. corpo está. em relação ~om o quadro, do ex.ercito) é quo 
eXistem certas regras tacbcas .. , (Ao SI'. pres~dente.) Não 
sei se poderei ir adiante? 

O Su PRESIDENTE:- Pó de explicar-se á sua vontade. 
O S1l. VISCONDE DABOA-VISTA:-Se arespeito da infantaria, 

da cavallaria e da artilharia so diz que a l'elacão é maior 
ou menor conforme o quadro do exercito, digo' eu que no 
estado maior não ha essa relacão. Os estados maiores são 
creados segundo as necessidadês da administracão da guerra, 
o o nobre senador pelo Rio de Janéiro demônstrou tanto a 
verdade da minha IH'Oposição, quanto assegurava que o 
estado maior da Pl'Ussia el'a muito pequeno em relacüo ao 
exercito; mns porque? • 

O SIl. PRESlDEl'íTE: - O nobre senador já explicou ... 
O SIl. VISCONDE DA nOA VISTA:-Ao menos, deixe-me 

V. Ex. declarar CJ.uo é porque a oillcialidade da !)russia tem 
ullla massa de mstl'Uccão extmol'dínaria, de 80rte que nos 
casos mais urgentes o CÓl')lO do estado-maior recruta' com 
ra!lidez nessa oillcialidade. 

O SIl. PAUANllOS: - A proposicão do nobre senador, quo 
acaha de explicar-se, é exactamente a que eu tinha enun
ciado. 

O SIl. VISCONDE DA nOA-VISTA: - O que eu quero que me 
demonstro ó onde está a relação j para quo arma, para que 
corpo? 

O SR. PA11ANIIOS: - O nobro senador quer quo eu lho 
assignale um~ relação matbcmatica entre o numero do corpo 
do estado maJOr e o numero das outras armas do exel·cito. 
Ol'a, realmente llinguem pretenderá demoDstral' que exista. 
semelhante relação mathematica; mas ning-uem tambem poderá 
desconheeer quo alguma relacão deve eXistir. Nito é possivel 
marcar um limite necessario é indecHnavel; mas a boa razüo 
nos ensina que o corpo do esta(lo maior de 1 a classe devo 
e3tar em relaçao com o serviço de todo o exercito .... 

O SR. SU.VEll1A DA MOTTA: - Sem duvida nenhuma. 
O SIl. PARArmos: - ... quer em tempo de lIaz, quer em 

tempo de guerra. ~Ieslllo a respeito da officiatidade de um 
lmtalbão poderemos dizer que não ha numero preciso por
que póde-se atlmittir que as compa.nhias, conforme 'lorem 
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mais ou menos numerosas, tenhiTo tambem mais ou menos 
ollieiaes, Se, pois, a res~cito d/L ollicialidade de um batalhão 

j'Ódo dar-so a i.ndetennll~ação, não póde haver regm abso
ufa, quanto mais a respeito do COI'[lO do estado-malOl' ?", 

O Sn. VISGONIlI> DA HOA-VISTA: - V, .J~x, não tem Iicenca 
pam argumentar deste modo; tem conhecimentos muito vas
tos Jlara lançar mão desse argumeuto, 

O Sll, PARANUOS: - V, Ex, pelliu-me uma delllo!l!'II'ação, 
c cu cl'eio quo neste meu raciocinio nrio desacato as luze;; 
dos nobres senadores, V, ]~x, diriç-in-mu todo o Sí'1l discul'so, 
contestou com energia e com lIallilidade as pl'oposicões (Iue 
cu tinha sustentado ; {l~rmitla Ij ue cu lhe rcsponda; e cr(~io 
<[uo o raciocinio que ia fazendo, desde que o nobre senadOI' 
me Ilediu ullla demonstracão, pam assim dize!', mathematica, 
em bem ca.bitlo, • 

Comecei por dizer: relacão matllematica absoluta não 
pó do existir, e accresccntet---porquc isso não se dá, ncm 
mesmo a respeito da ofl1cialidade de uma companhia ou de 
um batalhão; e enU'oi logo e continúo em considerações Illle 
demonstriío quo o corpo do estado-maior não póde sei' consi
derado como estranho inteiramente ás outras contlieues sobre 
que assenta a organisação c limite do pessoal do exercito a 
que !'lle pel·tellce, 

Vejamos quaos são os sel"Vicof: prop!'ios do corpo do cstallo
maior de la classe, O nobre ·selladOl' não nos di~sc precim
mente quaes são esses serviços; disse-nos: ( Um omeial 
do estado-maiO!' d& ll!o classo Ó, um auxiliar importall!o 
dos generaes ; o paiz não ó conhecido »; e por eslas pala, 
vms parece que o lIobre senador ilidicay'a um dos sOI'viços 
a que pollem sei' dc:ótinados os olTiciaes do estado-maiol' de 
1" cl1lsse, lJue é o tle levantamento de plantas, Se, pois, os 
officiacs tio estado maior de 1" classe são auxiliares fins gc-

nrtilharia, mas acompanhando esta medida do uma reducl'ão 
razoavol, proporcional, IIUO deixámos ao Ilrudente arbítrio 
do governo, nos corpos de engenheÍl'os e do estado-maior d6 
1 a e de 2" classe, 

O nobre senadO!' observou-nos: - o corpo !lo estado-ma i or 
de la classe (leve SOl' conscl"Vado tal qual; rcstJ"ingi lo não 
ó razoavel, porque este corpo tem uma missão muito im
portante, que não deve ser preterida, lIem sacrificada,-Mas 
eu acabo de tlllalysar succintamente quaes são os servicos 
dos olTiciaes do corpo tio estado-maior de 1" classe, o por 
esta analyse conclui, sem estabelecer felacão mathematica 
(file csse corp') não póde ser indefinido, deve estar em rela~ 
çãO com os outros corpos do exel'cito ; que o servico quo 
prestão os olTiciaes do COI'pO do estado-maior de 1 a claSS6 
lllio é exclusivo !lellcs; que o engenheiro, que tem o curso 
de todas as outras armas, e até o proprio olTicial do m'li
Ib[u'ia, pó(le prestai' serviço idenlico ao do estado-maior 
tle I" classe. 

O ollieial ,cio c.:!ado-ma)or de 1" clnsse hoje tem o curso da 
arma de artI!hfU'l<l e !lH1l8 os estudll~ de. astronomia' c gco. 
dosla, bablllta-s.e mais do que o. artJlhOlro no. !fue toca aos 
tl'abalbos geodcslCos; mas o olTiclal de artllhana recebe uma 
inst:~eção theorica, (1IIe, desenvo!vida pe,lo talento, pódo 
balHhta-lo para desempenhar cnnuflISSÕCS sCIentillcas identi
cas ás do olTicial do ostado-maiol' de 1" classe, E na dil'eeCãO 
dos ostabelecime~ltos lllllitares em que não se trata do appli
car a astronomm nem a gcodesia, que são os eJlllleci. 
mentos e~peciaes do omeial do estado-maior de 1" classe, ahi 
o olTieial ile artilhal'ia ó t,10 habi! como o omcial do estado
maior de 1 a classe. O olllcial do corpo de engenheiros se acha 
nas mesmas contlicões, 

Como, pois, t{uo!' 11 nobre senador que, autorisando-so a 
crear,lo de um estado mllior pal'a a arma de artilháría, 

ncraes.", deixemos os outros estados maiores, isto ó, os corpos de 
O Sll. VISGO:SDE DA BOA-VISTA: - E mais alguma cousa, engenheiros e do estatlo-maior de 1" e de 2« classe. nas 
O SR. PAllANIIOS:-." se eHes têm tamhem por missão dil"i- condições actuacs, quando o nohre senadol' pela. província. 

gir certos estabelecimentos militares; se elles podem ser em- tio Uio de JaneiI'o demo:lstrou evidentemento (illO esses 
IU'egados em trabalhos geodesicos, os senicos do corpo do (juadros são excessivos? .. '~ 
estado-maior não são indefinidos,· O Sn, JlfAIIQUEZ DE CAXIAS: - Apoiado, 

Como auxiliai' dos generacs do exercito, nilo Ó llossivcllluO O SR, PAlIANllOt!: -Quantos estabelecitnent()!lI mllítares 
esse COl'pO seja. indefinido, visto flue ninguem sustentará que temos nós para esso numOl'OSO cQrpQ do estadQ~rDaij}r de 
o estado-maior geneml seja um COI'(IO indefinido, !)ouel'cmos 1a clnss6? SUllponhamoB flue 08 omciaes do ~tad/).maiorde 
ter qualí{uer numero do genel'aes sem relação para com o la classo são pI'cferido'S, na. adminislracllo, '~J-para 
todo do exercito? Se o estado-maior general tem limites, se tO<l',8 esses estabelecimellte~,. qU6hoj8'tO~ f~OB 
a eabeca deve estar em relacão com o corpo, o pessoal do OITiCHlcS do corpo do engenheiros, que ta . , 
estmlo-Ínmor de 1" classe, (IUe n:10 é mais do (Jue auxilim' Qualé ri. missão do engenheiro militar'1CreÍQ 
da(IUelle, não póde ser um corpo indefinida. fortificacões e outras obras militares, dkigk . ' .. 

Na direccão de estabelecimentos milit1lres, os olTiciaes do tecbnicás do aS8edio ou defesa, d& uma PfJ1C'd~ .. ," i 
cslatlo-maiór de la classe podem tambem sei' em!)reg-ados; pontes para. a passagem dos eXl'rcltos: ora, nõs em tempo 
lIlas são os unicos ollicial's destinados a este sernéo't de )Jaz, e ninda mesmo em tempo de guerra, teremos em-

l~lltre os ol1iciaes de arLilh:wia não tercmos olliciae's idolleos prego pura um COr[IO de engenheiros tão numeroso, limi
para a dil'ec~~ão de uma rabricit de Ilolvora, !lara a direeção tado a estes servicos'l Quantas sãoas nossas obra.s militàres? 
de arsenaei\, para uma rUlluição de ferro (/ue pertença ao l'odemos de8pellllor gl'ossas 80mmas em todas aquellíls do 
ministerio da gumra ? Nos COl"jlos de engenheiros Ilrro os ell- (11Ie havemos mister? remos frequentei! campanhas.? VeU:, 
clllltramos com iguacs ou maiores hab}litações'l Ent<1o todas mente não, 
estas eonsideraçues nos mostrão indubitavelmente que o COI"- Portanto o nobre senador pela provincia do llernambuco 
110 do estado-maior (le la classe deve estar em rüla~;ão eom o nfio teve razão, quando nos acellsou de qqerermos fazel" eeo
corpo de engenheiros, com o cstado-maior de 2" classe e com 1I0mias imprutlente8 nas despezas do eXeI'cito e da. armada. 
a oillcialirlatle (las outras armas do exercito, Queremos economias prudentes; o que não queremoS li qU6 

Tratava-se, Sr. presidente, de crear um estado-maior de a briosa. mocidade qu~ se tlestina á caI'I"eira da.!:! armas seja. 
í11'lilhal'ia; e o nobre senador pela provincia de l'ornllmbuco illudida, apresentando se-lhe um prospecto d~ grllo,de exer
uão se oppunba a e~ta crcaçào, creio cu, nem se oppôe aillcla eito c de grande armada, que as forças do palz não compor
hoje: enl,10 parcecu-me conveniente. no interesse do cslatlo e t,10. E::ses prospectos í"educlorcs trazem amal'gas decepções, 
até 110 interesse do exercito, porque, como já tellho dito, e e é contra isto (lHe nos pronuIlcialUos, Devemos ter exercílo, 
logo repetirei mais eXlJliciL<tlllCl:le, as economias pelas quaes d,wemos ter ullla armada, mas em condições modestas, sobre 
pugnamos, e cOlltm as !Juaes VI com pczar que o nobre sena- bases solilhls, e 'lue admiltiio seguro e progressivo melhora
dor se pronunciava, têm tambem )lor fim ltabilitar-no~ para monlo. 
podermos melhonu' a sorte do possoal do exerci to e da. :U'" O nobre senador mio estú por estas idóas? Eu duvido (11Ie 
mada; pareceu-me conveniente, .tratando-se de crear um es- S. l~x. seja 0111)05tO a cllas, comf)uanto () :'!cu discurso,sobre 
tado-maior de artilharia, e tendo-se mostra(lo na discnssiio este )Jonto, me deixnsse illl(ll'eSsiío muito desagradave\. A 
quo o corpo de engenheiros e o corpo do estado-maior de I" retlucção I[ue propuzcmos 110 pessoal do corpo do estado
classe já contêm.officiaes que podom desell1llcnhm' li serviço maior de 1" classe ó razoavcl sob o 11OIlto de vista seientillco 
a Ilue ó destinado o novo estado-milior, condliar nos~a oPi-

1 

da, 0l'ganisiw10 do exercito, quando se vai crear um cstlldo
IIFIO com a do nobre ministro da goel'l'3, (Iue insistia,e Íllsis- maior especial p~mt a arma .de artilharia, e principalmente 
1m com empenho, tendo em seu favor o voto da camam dos sob o }101ltO tle vIsta CCOllomICO. 
::;r8, deputauos: autorisámos a creação do estado-maíor uo Estou com o nobre senador; não sou dalIuelles que querem 
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Correr atraz da popularidade cllhcmera, por meio de econo
mias indisu.ltas ; não sou daqueHes que querem, a sombra 
do interesse publieo, fazer economias que só têm por fim 
ferir a advorsarios, lUas o nobre senador deixará de estar 
de accordo com aqllelles que vêm nas despezas do exercito 
e da armada excessos que são nocivos ao bem est.Jr de toda 
a nossa populncão, porque a ruina, o mito estado de nossas 
finanças IlfejudÍca a todos 'I O nobre senador deixará de 
reconhecer que, especialmente no quo toca ao matel'ial, quer 
d,e uma, quer de ~ut!'a repartição militar, ba despezas exces
sIvas " Não estara de accordo o nobre senador com as relle
xões muito judicio~as do nobre senador pela provincia do 
fiio de JanClro, enunciadas hontem ou ante-hontem a pro
posito do credito da marinha, quando mostrou-nos que é 
IInpossivol fiscaliz"r as dospozas do material da armada, 
englobadas como cllas andão, .. 

O Sn, VISCONOE!JA DOA-VISTA :- Apoiarlo. 
O Sn. PAIlANIIOS :-... madeiras com polvora, fretes e 

seguros, etc. 'I 

O SI'. VISCONOE nA BOA-VISTA.- Estamos conformes. 
O Sn. PARANnos:-Entende o nobre senadO!' (IUO nas des

pezas com o material destinado ao servico militar não deve 
haver muito tento? Devemos, Iluando sê trata da marinha, 
ll.andar construir navios a esmo, sem plano a:;sentado 'I De
vemos encolllmendar armamento para o exercito e para a ar
mada sem plano algum" Uns mandão lmscar eSlliugardas a 
l\linié, outros dizem que estas espinganlas já não estão em 
voga; uns mandã,o buscar peças de tal calihre, outros .ente~
dem que esse calIbre não serve, e mandão buscar aJ'lIlhana 
diversa. O nobre senado!' sahe o estudo quo na Europa se 
está fazendo sobre a arma de lIl'tilharia, que todos os go
vernos procurão estabelecer 11m systema de calibres prolJl'io 
para o armamento do exercito e da armada; e, pergunto eu, 
o nohrt.l senador j{l viu escriplo em algum documento om 
dai qual é a qualHlade tle artilharia e qllaes os calílJl'es (Iue 
adoptamos, nas encommenêas que se fizerão e se continuão 
a fazer? 

O SR. VISCONDE DA BOA-VISTA:-E' contra isso que eu cla
mo, estamos de accordo. Não concordamos sômenle no (lue é 
relativo ao estado-maior de 1 a classe, 

O, SR. I)AnANn~s: -:- E' contm essas de~peZi1s que nos temos 
mamfestado, e Já veJo com prazol' que o 1I0ore senador não 
eslá em desaccordo a este respeito. Eu quero que isto fi'lue 
bem registrado no discurso que estou proferindo, porque ~as 
palavras do nobre senado I' se podia deduzir o contrario. 

O Sn. VISCONIlH OA BOA-VISTA :-Não, senhor; pelo contra
rio, cu disse que ahi é que se devia apJllicar toda a altcnção. 

O SR, PARANIIOS: - Quando fallei dns rortalczas, enun
ciei lima opinião que me pnrece muito sensata; disso (llle não 
andaremos bem se despendcrmos grandes sOlllmas com as f[)r
tificaçõcs de um 011 oulro porto (apoiailos), IjlHlndo é cel'to 
lJuo não pot!erclIlo5 fOl'tíficat' todos os porlos, todos os pontos 
vulneravcis do nosso Iittoral.. .. 

O Su. VISCOr\DE DA BOA-VI5TA: - Estamos de accordo. 
O SIl. PAnANllos: - .... quando sabemos que o exercito 

que estaciona no llio-Grande do Sul não tem t)lIarlcis' 
Iluando temos ali tronteiras inteiramente desguarnecidas ... : 

O Sn. JOBIM: - Em S. Gabriel a tropa está em pallloças. 

() SII. PAnANlIOS : - Porventlll'll não ternos necessidade 
não foi por muito tempo uma preoccupacão prudente do flOS~~ 
governo a cOlIstrucçàD de alguns fortes' sohre a fronteira rio 
Sul 'I 

O Sn, M.\nQUEZ DE CAXIAS: - ApoiarIo, 
O Sn, ~)AnANIIOS: - Se os tívessemos, não pO!Jel'Íalllos 

mesmo dlSllens~\I' ullla parte da força Ijue ali existo '! l'ois, 
tjuando o exercIto sorrl'e, e solfre muito, ex IlOsto ás inleIll
llel'ies do tempo nas campinas do Uio-Grande do Sul; !Iuan
d~) llt]uella impol'tante ~ronteira está desguarnecida.; 'Iuando 
amda estão de5guarneculas todas as outras, é prudente (lue 

gastemos centenas de contos de réis em construir o recon~ 
strnil' fortalezas 'l 

Todavia não censurei absolutamente isso; e esta reserva 
não foi, devida a meras considerações pessoaes. Eu disse que, 
na pOSI!.:ão do governo, sob a press<'lo das circumsta~cias 
critlCi1S em que elle se achou, talvez julgasse convemento 
fnzer algumas dessas despezas. O que censurei e censUl'o Ó 
que se pl'osiga, se ha intento de proseguir, em taes despo~ 
zas, que são avultadas, o que s;10 ineficazes para o fim que 
se tem em vista. CenslIl'ei e censuro que entremos em des
pezas dessa natureza, que tanto avultão, ,!uando o estado. do 
thesouro nacional nuo ó prosllel'o, quando tantas necessidades 
Jlublicas estão reelamando satisfa~ão da parte dos poderes 
do cBlado. 

Biga-me o nobre senador: não lhe doo lancar os olbos 
atra"ez das janellas deste paco, ver comose acha êsso campo, 
quo pOIHa ser um Jognr ~aU!lavel e aprazivel ao povo da ca
pi lal do imperio, reconhecer o estado em quo elle se con
serva, e [lO!' outro lado Ver que sommas consideraveis vão 
ser elll[H'egadas em obras 111lIital'(,s, [1110 não são urgentes, 
flUO 11.10 basttio )Iara a nossa defcEu, em material de guerra 
que talvez não seja o mais apropriado, quo não é encommen
dado debaixo de um systema, porque ainda não o tem')s, e 
Ilue 1111vez darlui a algum tempo esteja inutilisado, sem ter 
IH'estado serviço algum 'l . .. 

O Sn. VISCONDE DA BOA-VISTA:-ComO tem acontecido com 
o que tem vindo. . 

O Sn, 1),\n,\:'<nos: - O nobre senadõr por Pernambuco op
poz-se muito ú suppressão dos postos subalternos do estado
maior do 1a classe, .. 

O 811. VlSCO~OE DA DOA-VISTA :- AllÍ ó quo ó o ponto. 
O SIl. IlARA:'íIlOS:-.. , isto é, á idéa do art. 8° dos additivos 

que vierão da camara dos Srs. deputados; mas S •. Ex. não 
demollstrou que esta snppressão póde trazel' inconvenientes, 
Os olliciues do estado-maJor do la classe, foi o nobre senador 
quem no-lo disse, são auxiliares dos gelleraes: se elles são 
auxiliares dos genemes, se não são destinados simplesmente 
á arlministracão dos estabelecimentos militares e a tmbalhos 
geo,lc8icos, ti necessario que sejão muito peritos na tactica 
militar; e então é obvio que a instl'Uccão que adquirirem nos 
cOI'II05 combatentes lhes será indispónsavel, pOrtlue não ~o 
forma um hom auxiliar de gelleral em chefe, sem (lue osso 
auxiliar conheça a tactica das dirrerentes armas ... 

O SiI. nlAnQUEZ DE Cnus:-E a eeonomia dos córpos. 
O Sn. PAnAlSllos:-... e me~mo pam a administl'llcão mi

litar é preciso que conheça bem a economia dos corpó". Ello 
nada perde com a iustruccão pratica (lue ad1luire nos corpos 
de il1rüulal'ia, cavallaria e' artLlhal'Ía, donde t!twe ser lirado 
segulHlo o meu UI'tigo aduitivo; e pôde completar a sua ill~ 
strucç<1o especial com os estudos ile asLronomia e geodesia 
(lue ,,;10 os eSl'eciaes do seu corpo. ' 

() fin, 'I~COl'illE OA BOA-VISTA: - Sinto não cOllcordm' 
com V. Ex, neste ponlo. ' 

O Sn. PAnA:-inos: Pmticando nos corpos das diversas 
armas do exercito, o militar de que se trata aprende o que 
deve ~ahcr indispensitvelmente um omeial do eshldo-maior de 
la CJill:'!'~, para desempenh;u' o seu serviço militar propria
mente (lIto, d~ !lue fallou o nohro sellador, isto é, para flUO 
pOS:ilt ser :lUxlllitr dos geneJ'aes. 

O Sn, VISCONDI~ nA DOA-YISTA: - Eu não disse isso só 
disse mais alguma cousa. ' 

O Sn. I'AllA:'íIlOS: - () nobro senador disse que havia 
outro, seniços ; cu tambem já mencionei esses serviços, 

O Sn. VISCO;-iIlE nA HOA-VIS'fA : - V. Ex. limitou. 
O Sn. PAnA~1I0S: - Para a arIministrarão militm' a pra

tica dos corpo,; é tamhem necessaria, 6 coilveniellte ; e para 
o serviço de cílmpllllha, como lIuxiliares dos gcneraes seus 
chefes, devem saht\r a ta dica militar, devem conhecer o ser
viço ,Ias (Iiver~as IlrlllaS do exercilo, ÍlIstrUCl'ilo que mIo po
dem atll)uirir senão nas fileiras do mesmo exércilo, 

N<1o ba, pois, o menor inconveniente) como bem reconheceU 
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o nobre milll"Ll'o da guerra, com quem estamos, nós que 
aceitamos eli:-- .. idéa, em que os capitães do corpo do cstado 
maior do la classe, do qual são SUPllrimidos os alferes e te
nentes l slÍião das outras armas do exercito, do entre os ofll
ciaes que tiverem as habilitaçõos especiaOi'! desse corpo, 

O Sn. YIS(;hNDrl DA DOA-VISTA: - Oh I se so diz (Iue não 
ha dlumnos pa ra os postos de alferes, e por isso estes postos 
são supprími!los, eomo 6 tlue Os alumnos vão para a infan
taria e cavallaria '1 

O Sn. PARAr'UIOS : - Perdoe-me o nobro senador; entro 
os ofllciaes das outras al'mas ba alguns distinctos, a quem 
o governo perlllitLe ampliar seus conhecimentos tbeol'icos, 

O SII, VISCONDE DA DOA-VISTA: - Ilaalgulls ... 
O SR. PnESJI)ENTE: - Attenção ! 
O SII, PAII,\NllOS: - Esses olliciacs lIas outras armas, 

que se habilit.l0 com a instl'UcÇ<10 peculiar do estallo ·maior 
de la classe, podem entrar para este corpo no posto de ca
}Iitão, 

O nobre senador chegou mesmo ao pf)nto de contestar lJ,u'} 
nesta medida .Ia suppressão dos mbalternos do estado-maIOr 
de 1 a classe possa haver economia. 

O SR, YISGO~IJEl lU DOA-VISTA: - Parece-me que não ha. 
O SR, PARArmos: - E' evidente que não pequena economia 

deve hayel', desde flue essas duas classes de omciaes forem 
do todo extinctas, lelipeital'-se-hão os direitos dos olliciaes 
flue actualmcnte occUpão esses p'dstos, assim o dispõe o ar
tigo da camara dos SI'S, deputados e o substitutivo que lhe 
corresponde; mas, á proporção que forem oc'~ol'fendo vagas 
nas duas classes de suhalternos, e principalmente IIuando 
ambas forem extinctas, não é claro que ba uma reduccão ue 
pessoal, e conscquentemente uma economia? Quo ilil(lOl'ta 
que os capitão;; sáiã.o das outras armas ? No estado actual o 
que temos? Capitães, tenentes. e alCcres no corpo do e5tallo
maior de la classe; llupprimindo-sc as duas ultimas classes, 
ainda quando nenhuma outra rcducção se fizesse, é claro que 
havCI'á, menor pessoal, e portanto menor despeza com os seus 
vencimentos. 

aJl(1ã:oTlrocuramlo 'ção em quo se achem mais ti son ais!! ... 
O nobre senadol' ela provincia de l'ernambuco não tinha 
motivos ospeciaes para dirigir-me essas Ilassagens do seu 
discurso; eu nada disso (Iue se pudesso referir nOlllCada
mente .10 nobre scl1tulor; lIito tive mesmo em mente possoa 
algunm, quando aqui observei que a proposito do eslildo do 
nossas fortalezas se fizeriio accusações, e accusacões acerbas 
ás aílministracões destes ullimos ann08, Contra êste juizo re~ 
trospeClivo e inuiLo apaixonado ó que mo pronuncieI. Nestas 
palavras poderia haver allusão ao nobre senador '1 Creio que 
niio; nem ellas, como já disse, alludião á pessoa determi
l1tula, 

Que censuras se fizerão creio que o nobre senador não 
ignol'll; ellas tiverão logar durante o pleito eleitoral; era. 
'então uma arma de guel'l'a lançar o descredito sobre todos 
a(IUelles que tiverão a desgraça de servir ao paiz nestes ulti
mos alll10S. Não tendo, pois, havido da minha parto a mais 
leve allusào ao nobre senadol' ou a outrem, porque mereci eu 
a dil'ec~:ào que S. Ex, deu a essa pude do seu discurso '1 ]~u 
não posso acreditar que o nobro senador, tão cavalheiro, t,10 
benevolo sempre /)ara comigo, tivasse por fim nessas expres
sões lallçar-me a guma aspersão .•. 

O SII, VISCONDE DA flOA-VISTA: - Não. 
O SR, PABANnos: - Por consequencia., creio (lU e foi apenas 

um movimento oratorio e todo involuntal'io da parte do nobre 
senador ... 

O SR, VIECONDE M BOA-VISTA: - Não, 
O Sn, PAIIAlUOS: - .. " dil'ÍgÍl'-so ao senador pela pro

víncia do ]\lato-Grosso, 'Iuando justificava o seu }la88aUo e 
fazia cOllsidemcões gllraes sobre a. falta de erencas, sobro a 
política incel'ta: Calta de cumprimento de promessas e tudo o 
mais que neste sentido-lhe ouvimos, 

O SR, VISCONDE DA flOA- VISTA. : - Explicarei; responderl'i 
a V. Ex, 

O SR, PAnANnos: - DiscoI'rcndo sobra este thema, o no
bre senador comlemnou as reformas administrativa$ ... 

O SR, VISCONDE DA DOA-VISTA.: - Contoi a historia deUas. 
A medida tem por fim não só economia, mas tambem l:Ía- O Sn, l'ARANUOS:-... o aqui, o nobre senador. mo permUta. 

bilitar os ollicilles do estado-maiO!' de ia classe para de sem- quo Ib'o diga, mostrou~so ultra.-eon$ervador ... Creio. que Dll0 
}lenharem as funccues proprias deste corpo no serviço de lomará isto como uma olTellsa... . . ' 
campanha, eUõinarido-lhes a economia. e l!lctica das diversas O SII. ,VISCONDE DA DOA-VISTA! ....... CJ.aSilUlqU~Pl~::V!;,:Eii 
armas do enreito, e ao mesmo tempp dar á arma de artilha- como qUlzer, não faço quesUlo de nomes., ,'. ' ...• ;,c .\.',' •. 
ria os oillcíaes subalternos que lho falhio, A escola . 
militai' não Comece contingente te para supprir ,!e su- O Sn,. PABANllOS : - O nobre senndor diilse:nóS, 'qtantCJ I\, 
bailemos os diversos corpos do exercito; sUPPl'lmindo estes rcf~ .. mas auminisll'<J tivas : nitO vejo conservadores', ,\\'; Tejo 
postos 110 cO!'po do estado-maior de la classe, onde elles não radlcaes, - Nilo lUO recordo se o nobre scnadotnsou Últ' 
S,lO precisos, ,Iam os aos olliciaes desse Cl)I'pO a instrucção theo- palavm radicaes, mas seu pensamento era este: - só "cjo· 
rica e pmtica, vC!'dadeiramente militar, quo hoje elles não radicae::;. ' . '. 
retebem, e "Vamos accudil' á faliu que ha de officialls subalLCI'- O Sn. YISCONDE DA DOA-VISTA: - Isso é de V. Ex:. 
nos na impOl'lante anua do artilharia. Hanlla a instrucção mi- O SR, PAIIANIIos:-Dem; então o nobro sonador !fuir.chamar 
Iilal' dos offieíaes do corpo do estado-maior, satisfaz-se á innovadores aos autores de reformas administrativa;;. 
anua do aJ·tiIharia, o ha economia, O nobre senador não eS((l 
de accOl'do commigo'l,., O SI\, VISCONDE DA DOA-VI$TA: - Diga sómente O que eu 

disse; tudo o mais é de V. Ex, O Sn, VISCONDE DA DOA VISTA: - Nesta parte não, se-
nhor; siulo o maior pezar, O SR, P.\I1ANIIOS : - Perdoe me V. Ex" estou traduzindo 

o seu pensamento; as palavras de V, Ex, não volto, as .flU-
O SR, PAll,lNIIOS :-Cl'eio ter justificml0 f I llíln to me era lavras do V, I~x, appal'ecerÍlÕ escriptas: sorão muito oon81do

possível o artigo substitutivo que tiye a honra de sujeitar á I'lHlas por tlquellcs quo as ouvirão o por nquolles IluO as 
considera cão do senado, !fue mereceu o assentimento do lerem, 
no~re. ministro da guerra ~ que ~lereceu tambem os votos da O SR. VIS'.m:'\OE IlA ROA-VISTA: - Aceite-as como cu as 
malOl'la do :;clIlldo lia 2" dlscllssao" , I üi~so e responda' nuo procure penetrar as intoncões. 

O nobre sClladOl', porém, mIo se hmltou ~ ~sso ponto; . ~eu . ' , ;- -
diseurso alar:;ou se um pouco pelos domllHos da poltl1ca.\ O SJ\, PIIESIUENTE :-Attenç.tO I 
geral... O SR, PARANII05:-Não pl'ocuro \lenetrar as intençõos do 

O SR. VISC(",DEl DJ .DOA-VISTA :-Não sei como, . . nobre senador; estou discutindo. 

O SR. IlAlLI:'\lIos :-0 Ilobre senador nos fClnemorou, e eu 
ouvi-o com muito prazer, o seu passado, " 

O SR. VISCO:'iDE DA HOA.-YI8T.\ :-Fui forçado a isso, 
O SIl. PAII,INIlOs:-Esta parto do seu discurso, o nobro se

nador a dirigiu especialmente a mim: disse por mais de uma 
vez, nomeando-me, IluO não ronega O seu passado, que se 
ufana deUe i accrcscentou mesmo que não 6 da1luelles Ilue 

O SR, VISGO:ílltl 1),\ flOA-VI5T.\ : - Responderei; darei as 
explicações que julgar necessmias, 

O SI\. PAR,\NlIO';: -Nem Im necessidade de azedar esto 
debate (apoiados), \lorl[ue sympathiso muito com o nobre se
nador, consagro-lhe estima e muita considCl'ação. 

O SII. VISCONDE DA DO.\.-VISTA: -Agradeço multo a honra. 
que me faz. 
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O SR. P"RANIIOS: - Respondo a essa parte do diséurso do 
nobre senador, como iá tenho feito a outras, para o que o 
nobre senador me convidou ao sentar-se; não Caço senão dar 
um testemunho do apreco que tI'ibuto ás opiniões do nobre 
senador. Estou assignadô em alguns artigos do reforma ad
millistrativa qu~ .contém este projocto; cahi nesta, !l~ompa
nhei o nobre mllllstro, procUl'ando melhorar os addlttvos da 
outra eamara i o nobre senador fez censuras a estas reformas 
administrativas .... 

() 8n. VISCONDE DA nOA-VISTA: - E a todas as outras. 
O SR. PARANIIOS: - Accrescentemos: e a tOd,lS as outras, 
O Sn, VISCONDE DA nOA-VISTA : - Censuro o vai-vem. 
O SIl. PRESIDENTE: - Altenção! 

O SR, PARANIIOS: - E' neccssal'io flue essas censuras não 
passem em julgado, não fiquem como verdades inconcussas, 

Eu concordo com o nobre senador em que 1Ilgumas refor
mas se têm feito sem a necessm'ia Illeditacão; mas não con
demno, como o nobro senador, todas <J,úanlas refol'mas se 
têm feito e se projectão fnzCl', Em um palz novo como o no~
so, atrasada e ainda imperfeita como se acba a nossa adllll
ni3traeão, condemnar as reformas administrativas em ter
mos a,6s01u~os é condem~ar o verdadeir~ ~rogre~so, \Apoi~dos). 
.Não e posslvel que dClxemos a admmlstraçao (O pUlZ nas 
wndicoes em que se acha. O que é pena ó (1116 talvez as re
fOlmaS mais importantes não possão ser feitas actualmente, 
e (1110 andemos pela rama. Das palavras do nobre senador 
podia resultar este conceito, que (j grave:- que toda~ eSsas 
reformas não tôm assentado nas cOllvoniencias publicas, to
das ella8 peccão por falta de estudo, de perfeita apreciação 
das necessidades do paiz. . 

O SIl. VI~CONDE DA DOA-VISTA :-Quaes reformas? 

O SIl. PRESIDENTE:- Attenção I Peço ao nobre senador que 
níio dê apartes; depois responderá, 

O Sn. l)A.RANIIOS:-O nobre senador fallou em geral, ~or
tanto não posso especificar as reformas sobre que recalurão 
as suas censuras, Estou me defendendo, pelo que me toca 
e aos meus amigos, das censuras que contra nós poderião 
resultal' das palavras do nobre senador, que forão muito ge
nericas e muito absolutas. 

O SR. VISCONDE DA nOA-VISTA:-Isso é que eu quero. 
O SR. PAnANHos:- Por exemplo, o nobre senador fallou 

das reformas das escolas militares, e eu concordo com S •• Ex. 
em que as reformas desses estabelecimentos têm sido nume
rosas e 'amiudadas, O grande numero dellas prova que o go
verno não procedeu sempre com o necessario estudo, com a 
meditacão que (I indispensavel em taes medidas; mas tambem 
não digamos em termos absolutos que ellses estabelecimentos 
não carecião de reforma, ou que é muito reparavel essa suc
cessão de reformas. Se o nobr~ senador, iIlustrado como e, 
se recordar do que tem occorrido em' .FI·ança a respeito dos 
estabelecimentos militares, verá tlue ali lambem as reformas 
têm sido numerosas. A respeito de instruccão, qualquer que 
seja o seu ramo, ainda os espíritos estilo niuito divergentes, 
a verdadeira solução do problema não foi ainda achada. 

O SR. VISCONlJE DA BOA-VISTA :-Quanto á instruccão, es 
lamos do accordo. • 

O SR, PAUANIIOS:- Cumpro, porém, reconbecer que as 
duas ultimas reformas dos nossos estllbelecimentos militares 
tl'ouxerão notavcis melhol'Umentos, Eu tive o pezar de 
achar-me em divergencia com o autor da penultima reforma; 
mas confesso que essa reforma, considet'lHJa em geral, foi 
uma das melhores. A do allno passado, feita pelo SI'. ex
ministro da guerra Polydoro, melhorou consideravelmellte 
o ensino militar; creio que hoje o estado de nossas e"colas 
militares ú satisfactorio, Não direi que esta ultima reforma 
é )lCl'feita, que não seja censuravel ell1 um ou outro ponto; 
mas no seu todo ella (a reforma de abril de 181i3) melhorou 
notavelmente o regimen das nossas escolas militares. 

SR, MARQUEZ DE CAXIAS ;- Al)oiatlv. 

o Suo VISCONDE DA DOA-VISTA :- Deus queira que aturo 
dous annos. 

O SR, l)ARANrIos: - Eu não esperava, como disse nO 
eomeco do meu discurso, ter ainda de abusar da paciencia do 
senado neste debate; mas o 1I0bre senador pela provincia de 
Pel'llambuco coJlocou-me no rigoroso dever de tomar a pala
na para defender, nl10 só o que era trabalho meu, m;ts as 
idéas que vierão da enmara dos Srs. deputados e as idéas do 
nobre ministro da guerra, Se, portanto, algum politico quizer 
tirar pal·tido disso e mandar para a imprens.:'l. algum commu
nicado, fique desde já corrente que o autor dessas idéas não 
é unicamente o nobre senador pe1a provincia de JUato-Grosso. 
O nobre senador não mo combateu, combateu principalmente 
ao nobl'e ministro da guerra e á maioria da camara dos 
81'S. deputauos, 

Isto é necessario dizer, SI', presidente, em defesa de cada 
um tle nós, e por amor do credito do scnado, llorque Im 
por ahi quem diga que nós, quando cmendamos um pl'ojecto 
que vem da outra camara, não somos dirigidos pelo religioso 
cumprimento do nosso dever ... 

O SIl. FERREIRA PENNA : -E' uma grande injustiça. 
O Sn. PARA1\IIOS: - ... estudando os verdadeiros interesseS 

p,ubIicos, obedecendo aos dictames de nossa consciencia. 
fem-se dito, o inrelizmente em pOSiÇdO muito respeitavel, 
e por orgão igualmente respeitavel, que o senado nessas 
suas emendas, não subscrevendo cegamento o que vem do 
outro ramo do podOl' legislativo, não faz senão obodec~r a 
influencias secretas, não consulta senão a llUixões de pal,ttdo, 
não faz semio manter um predominio quo so julga peri
goso ao paiz. 

O Sn. RODRIGUES SILVA: - Porque não rejeitão essas 
emendas? Cumpra cada um o seu dever. 

O SR. PAuANnos: - Nôstas proposiÇÕes não ha justiça .... 
UM SR, SENADOR: - Nem ha bom senso. 
O SR. PAllANIIOS: - NãO se pódo dizer que o senado bra

sileit'o, principalm.!nte na presente sessão, tenha sido movido 
pelo espírito de partido, (Apoiados,) -

O SR. SILn:I!lA DA 1I10TTA: - As emendas são até pedidas 
pelos 81·s. ministros. 

.Ninguem mais pedindo a. palavra} e, não so podendo votar 
por falta do quorum, ficou encerraaa a. discussão. 

O SR. PRESIDENTE deu a ordem do dia seguinte: 
Votação da proposta e emendas cuja discussão ficou en~ 

cerrada; 
:la discussão da proposta do poder executivo, abrindo um 

credito SUI)lllementar ao ministerio da marinha, com a cmen' 
da da camara dos 8rs. deputados j 

Discussão da pI'OpOSta do poder executivo, abrindo um 
credito para o mmisterio da guerra, com a emenda da tlit.\ 
cnmara. 

Levantou-se a. sessão á 1 1/2 hora da tárde. 

ACTA DE 30 DE ABRIL DE ·186.1. 
PRESIDENCIA DO sn, VISCONDE DE ABAETlf. 

A's 11 horas da manhã, fez-se a chamada, e acharão-so 
presentes os Srs. visconde de Abaeté, Teixeira do Souza, 
Fert'eim Penna, Souza (J 1Ilello, Souza Ramos, D, Manoel, 
visconde de Suassuna) Ferraz, Diniz, Paranhos, marquez d6 
Caxias, Ottoni o Fil·mmo. 

l7aItál'ão com causa parti~ipàda os Srs. barão de Cotegipe, 
barão de !Iaroim, barão de Quarahim, barão de S. J.ourenço, 
Cantlido Uorges, Eusebio, Souza Queiroz, I)aula 1)es80a, 
]}ias Vieira, fel'llandes Torres, Dias de Carvalho, mal'quez 
de Jtanhaem, l'ompeu, visconde de Jequitinhonha, visconde 
de 1I1aranguape e Zacharias ; e sem participação os 81's. en
nha Vasc'Hlcellos, Dantas, bllrão de Antonina, blll'ão de Mu
l'itiba, barão do l'irapama, Souza Franco, Candido IJaptista, 
(:al'l1eiro de Campos, l'aula Almeida, Almeida e Albu(lUCr
que, Mendes tios Santos, Sinimbú, Vieira da Silva, J'illlp.nla 
llUCllO , Araujo lUbeiro, Silveira tia MoIta, l~onscca, Jobilll, 
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l\laCra Nabuco, marrluez de Abrantes, mal"lIuez de Olinda, 
vinco~de da Boa-Vista, visconde de Itabo\'ahy, visconde de 
Sapucahy e vi:!condo do Uruguay, 

Não havendo numero sulliciente de 81's. senadores, o SI', 
presidente declarou que não podia haver sessão. 

O SR. 3° SECIIETAIIIO, servindo de to, deu conta do se 
guinte 

EXPEDIENTE. 
Um ollicio, de 28 do corrente, do ministerio do imperio, 

contendo as inrormar.ões pe(tidas sobre o meio soldo a que 
se julga com dÍl'eitó D, Carlo!"''!. Jane Brown, ~o 
marechal de campo reformado Gustavo Helll'ilJue ~.1 
-A' commissão de fazenda. 

llm ollicio, de 29, do to secretario da camam dos Srs. de
putados, communicando que a dita camam adoptou as emen
das feitas pelo senado á proposta rIo governo (Iue fixa as 
forcas de muI' para o anno finallceÍl'o de 18GI! a 18!l5. -
Intêirado. 

Outro, de igual data, acompanhando a seguinte 
PROPOSIç.XO. 

« A assembléa gemi resolve; 
« Art. 1.° O governo fica autorisado a mandar passar 

carta de naturalisacão de cida!~ãO brasileiro aos subditos 
portuguezes Antonio -nlarit\ da Silva, An(onio Pinto, residen
tes na província do Rio de Janeiro; Gabriel José Gonr.alves 
Pel'eira, Antonio José do l\Iagalhães, José Antonio Couto, 
Ventura Duarte Pereira, Guilbm'mino Antonio Vianna, Gui
Ihermino Alfonso Vianna, residentes nesta cÔl'te; lUathias de 
Souza Maciel, João Gonçalves de l\liranda, José André da 
Silva, Joaquim Antonio do Oliveira .Maia, J,uiz Antonio de 
.l\Iacedo; José Maria Rodrigues l'ereit'a, residentes na provin
cia do llio-Grande do Sul; Vicente Lopes de Oliveira, resi
dente na provincia do Espirito-Santo; João Baptista da Fon
seca, Bernardo Teixeit'a de Canalho Po:'to, Antonio José 
Soares, Francisco José Cardoso, Antonio Coelho Estevão da. 
Silva, residentes na provincia. de Minas; JoséPereíra da 
Silva, residente na província de S. Paulo; João José da Costa 
Lemos, Francisco Ferreira Uastos de Amorim, rcside:lles 
lia provincia das AlagOas; Antonio l\Ionteiro ria Costa, re
sidente na provincia do Amazonas; José Rodrig~tes, lUa
deira, Joa(IUlm Coelho f.'agoso" resHlentes na IlI'OVIIICIa. 110 
l\laranlulo; barão Fredenco de LlIlstom, e Lourenço da Cruz 
l?erreira Badaró; ao subdito espanhol llrancisco José dos 
Santos e aos subditos italianos parire Antonio Rossi; João 
.:stevã~ Uuzzo, res.u t ovincia, do Rio-Gralld~do. Sul; 
ao subdito bollandez rlro us o reSidente na rO.ylllclª-J!.o 

I 
' . , 'eIsem reSidente na 

1)1' y' i , .' _,..., " 
:t\~", residente na pro"ln_c!a _Et~, r~ulº ;.ha.Q.JQSO }O?fl!lIlU J'~r-_ 

i
··:; '" I'cira e ]oêiÔ Dayid Daag,,,r!l811IenÍJi.S.. na prQYJUCI3 dQ 810-

• .~ i (}ml\(le do Sul j aos sulHlitos francezes Erne.sto Josó' , 
I t::" a . ~ . t 

o. ' ..illl.Jli.Q~ G rande.JlQ 
Sul ;losé, Adriannt) l\larl~e ~n!i!iº12o.ux) .. aI} slI,hditQ 
~~õ :E.i1iilTh~çr~te._..na. . .pl:ítTIllCill.._.do._.Il.io.....da. 
Janeiro' ao subrlito. aI ericano 1'bomaz Walace Walker ' 
si esta côrte.; ao suhdito rus~o Fr~derico UillOf, e 
Mayer, residente na p~ovlllCla ~e Mmas-Gem~s \ ao subdlto 
inglez Charles JOTlllis Stony, reSIdente na provIncm do l\lara
nMo; aos subditos argentinos João llel'lIandcs ,de Olmo, 
João Andl'é da Silva, 1\lanoel Antonio Amaro, reSIdentes na 
provincia do (tio·Grande do Sul; ao padre João ltodl'igues de 
Almeida,rosidente na pr?vincia de Sa~ta ,Cathat'.ina j a J\Ia~oel 
l\lachado dos Santos, reSIdente na pl'OVIIlCI/l. do lbo de Janmro; 
a Cesar de Uainville, residente na provincia do Espirito-San 
to ; a José do Rego l)ontes, AntolHo l\Io~!teiro l'ararla, a lIi
lado José Bruno residente na freguezm da Lagõa desta 
côrtc' ao padre Àntonio llodrigucs íla Rocha, residente na 
provi~cia do IUo de Janeiro; a. Custodio José de Carvalho, 
Antonio Domingues Moreira, Antonio Gonçalves Pel'eira, 
resi~entes ~a pr?vincia .do mo de J!\~eip); ao padl',e José 
Aluna FOI'eu'a Dms reSIdente 110 mUllIclplO de Nova-Fl'lbul'goj 
a João UaJltista G~mes, residente no munici(JÍo do Ararua
wa j e a JOilo Xavier do. Castl'O, 

II Art. '2~ Picão revogarias as~oSicÕeS em contrario. 
Paco da camara dos deputados, ell 29 de' abril d~ 18M.
Frâncisco José Furtado, pl'esidente.- ,F'ranco de Almeida, 
1° secl'etal'io..-Pedt'o L·uiz Pereira de Souza, 20 secretario,l) 

A imprimir, 
O mesmo Sr. secl'etal'io declarou acharem-se sobl'e a mesa 

asfolhas do subsirlio dos 81'S, senadores, correspondente ao 
ultimo mez da presente sessão, e dos vencimentos tios elll
pregados da secl'etaria e paço do senado. 

Em seguida forão sorteados os 81'S, Sinimbú, Cunha Vas
concellos, Pa\'anIIOS, marquez de Caxias, Firmino, Nabuco, 
e Dallta8 (Iam a deputacão que tem !le pedil' respeitosa
mente a Sua J\lag-estade õ Imperador a designação do dia, 
hora e logar (lo ellcermmento da presente sess,lo da asselll
hléa geral; da hom e logar da abertura ila seguinte 8e!\são; 
c rio dia e hora da mi8s;l do Espirito-Santo na capella im
perial. 

O Sn, I'IlESmENTE (lisse que os 81'S, da deputacão se\'iiio 
Oppol'tunamelltc avisados (lo dia, hora e logar p'ara CUII}
prirem sua missão j e, convidando depois os Srs, senadores 
presentes {Iam occuparem-se em tralmlhos de commissões, 
ileu a ordem do dia '2 de maio: 

1a PAuTE, 
Votacilo da proposta de fixacão du forcas de terra para o 

anuo 1i1Íancciro de 1861-1865', cuja 3a ' discussão ficou en
cerrada; 

:Ia discussão da proposta de credito ao ministerio. da ma
rinhaJ)ara o exerci cio de 1863-186i. 

:la iscussão do projecto do senado fazendo extensivas ás 
eleirões de juizes de paz e vereadores as disposicões do. 
art:108 da lei de 19 de agosto de 18i6. • 

'2" PARTE. 
Discussão da proposta de credito aberto ao ministerio da 

guerra no exercicio do 186:l-186i. 

.,-a." sessão 
EAI 2 DE MAIO DE 1801, 

I'RESIDENCH. DO SR VISCONDe DR .AB .. u~Tli: .. 
A's 11 horas da manhã achando-se presente~ oaSni. vis

('onde de Abaetó, Marra, Teixeira de So.UZll, FerreiraPeQna, 
Mendes dos Santos, Paranhos, Souza e Mello; Fonsee'!,/ mnr
quez. d\) ItanhaeJl1, Almeida e Albuquerque, Pompeu, D. Ma-
noel, l' \I-ºLJJ.e .. Abl:.:m"!~s, ~arão de l\luritiba. Diniz 
visconde de Itaborah lhas õc .. arva o, an s, vlscon 
e 'apuca y., rauJo ~ Ciro, ar" , 

de 'axías Visconde de Suassuna, SIlveira da otta, marque~ 
de Olinda' So.uza Ramos, Jobim, l?írmino, barilo de Anto~ 
nina e Fe;raz, o 8r, presid~nte abyiu a ,s~ssã~. , 
. Comparecêrilo logo d~I)OIS os ~rs, ,SmUl~b,u, v~sconde do 

Uru!ruay Candido Baptista, OUom, Dias VICIl'a, Visconde da. 
Boa~Vista e Souza l/raneo, • , 

Faltárão com causa participada os 81'S, barão de Co.teglpo, 
barão de l\laroim bardO de Quarahim, barão de S, Lourenço, 
Candído Borges,' E~zebio, Souza QU!liroz, Paul!, l'essoa, 
""el'llandes Torres, v.~conde de Jequ~tmhonba, vlsc~n.de ,do 
~Ial'anguape e Zachal'las, e sem ~artlCI pa.cão os .Srs. Cal neIro 
de Campos, Paula Almeida, Viell'a da Silva, PImenta Bueno 
e Nabuco. 

... 'orão lidas e approvadas as actas de 29 e 30 de abril. 
O SII, 1° SECRETARIO deu conta do seguinte: 

EX I'EIlIHNTE , 
Um officio do ministel'io do impedo, de 30 de abril, com

mUllicando que Sua ~lageslade o Imperador receberá 1\0 
día '2 de maio, á 1 !tom da tarde, no paço da Cidade, a de
putação do, senado qu~ tem de pedIr ao mesmo augusto 
senhor a deSIgnaçãO do dia, hora e logar tio encerramont!> da 
actual sessão da assembléa geral e da abertura da segulI,lte, 
bem como do dia e hOl'a em que ha de celebrar-se a mIssa 
do Espirito-Santo, na capella imperial.-Inteirado, 

Um requerimento do. cabido. da Só metropolitana, solici ... 
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ltando adopcão do projecto tia camara temporaria que deva 
;,'1 congrua dos eonogos e mais empregad6s d6 mesmo ca
Ibido.-A? commissito de fazenda. 

,Foi lidopelo Sr. 20 secretario o seguinte 
PARECER. 

,« A commissão de emprezas privilegiadas, a quem foi re
mettida, para dar seu parecer, a proposição da camara dos 
Srs. deputa.dos, quo approva o contrato celebrado com o 
'Visconde de I~arbacena, om 6 do fevereiro de 1861, para la
'IIrar as minas de carvão de pedra nas mar"ens do-Passa 
Dous -, districto da Laguna, na provincia do Santa-Catha
rina, é de opinião que emprezl\s desta especie são vantajo
sas, quando bem concebidas o dirigidas, e merecem a pro
teccão e auxilio dos poderes do estado, quo na occasíiio de 
as éonceder tom o dever de examinar se as bases em que 
ellasse firmão são razoaveis,e não olfm'ecem opportunidade 
para olfender interesses geraes ou particulaces, que merece
I'em respeito. 

« No exame do contrato de li de fevereiro de 186.1. enten
deu ti cOlUll!issllO que I.lIgumas modificaçães se devem far.:er, 
para garantir aquenes Interesses, e passa a expo-bs : 

" Nacondicão '211., depois das palavras-e mineraes eon
tidos dentro cfo terreno vendído- accrescente so :- excep
tuados os diamantes. 

« Até hoje não se tem concedido á eempanbia alguma 
faculdade de minerar diamantes, COI1I1~ pretencão das regras 
estabelecidas na legislaeão vigente sobre esto mineral; ., nlio 
~parece conveniente abrir exemplo, que males póde produr:ir. 

« Na condição ia e no lim acrescerite-se-não sarã() sujei
tos ao imposto de compra e naeionalisacão. 

« Da maneira por que so acha redigiaa esta eendicãl>, fiea
rilio os barcos do vapor empregad&s ntt transporte dô carrdo 
de omprezas livros de qualquer impesiello a quo estãft su
jeitas as ombarcacões nacionaes, 011 qtie pa.ra o futuro se 
baja do decretar. • . 

« Na condicão 6a substitua-se a palavra -a.rorará - pelas 
-arrendará pelo tempo que o gGverno julgar cGnveniente. 

« A condicão 9a deve ser supprimida. 
« As instrúccões do 18 de novembro de 18ã8, a que se 

rerere esta condicão, já caducárão, e portanto serão boje 
nuUos os ravor~s que ellas olferecifio. 

« Com estas alteraçiJes pensa a c~mmis~lio quo pôde ,ser 
,'lpprovallo o contrato de 6 do Ceverelro do 186f. . 

« Sala das commissões, 22 de abril do 1861.-"1. F. de 
Souta e M6MP.-Marquet de Olinda. ), 

~icoll pat'à entrar na ordem dos trabalhos. 
ORDEM DO DIA. 

}'IXA~XO /lA FonçA DE TERRA. 
l'rocedeu-so á votacão da proposta do poder ~ivo que 

fixa l\fl forças de terrá para. o annofillanceiro de~1861), 
cuja 3a dicussão ficou encerrada. 

Foi approvada a emendado Sr. Ferreira l'enna, olTerecida 
na 3a dIscussão, substitutiva no art. 5° da proposta, que diz: 

" Para completar a forca fixada, etc. )' 
Ficou eQmprehondida nêsta emenda a do Sr. senador P,t

ranhos (additiva), que diz:, 
(, Aecresconte-so no final, etc. " 
Foi approvada a emenda dos Srs. l)aranbos o Souza o 

Mello, que diz: 
« No art. 6° (additivo), depois das palavl'I\s, etc. )' 
.'oi rejeitada a seguinte do Sr. Ferreira I)enna e I)aranhos : 
« Continúa em vIgor até o fim de junho, etc, » 
.'oifinàlmento approvada a dos mesmos Srs. senadores, 

substitutiva dos arts. 9° o 10 (additivos), que diz: 
" O recrutado que depositar o valor, etc. )) 
As reCeridas emendas approvadas, por tm'em sitio olTere· 

cidas, ficáriio dependendo de ultima díSCUSS;io, com os artigos 
a quo dizem respeito. 

CREDITO SUPPLEM.ENTAII AO lIflNISTEIUO nA ~URINnA. 

Seguiu-so a 3" discussão da proposta do poder executivo, 
convertida em projecto de lei, abrilldo um credito sUPllle
lIIenL'lf para o ministorio da marinha, e roi apprl,v.tt!o sem 
!Iebate \lara subir it :sanrçüo illlllerial, 

'LI" EI,ElTOn,tL DE 19 IlE AGOSTO. 
EntraR em 3' discussão. e foi do mesmo modo approvado tl 

remettitlo á cOfilmissão tio reflacção, o projecto !lo scnadt) 
fazendo extensivas tiS cleicões de juizes do paz" vereadol't's 
as d1spêstçõ<?s do art. 108 da lai de 19 do agosto d01846. 

rassando ií 2a parte da ordem do (lia, forão sorteados para 
a deputacão que dilvia recebcr o Sr. mínist'f9 da guerra os 
Srs. l'ompeu, Candido Baptista e n. ftlanoeJ, ~, não tendo 
ainda. cbegado (I Sr. '!líni~tro, interrompeu-se a ~esSito aos 
20 mmutos antes do meIO-dIa. ' I 

Cinco minutos depois, achando-se nasata immediata o 
Sr. ministro da guerra, proseguiu a sossão, o, sendo intro
duzido no salão com as formalidadés do cstl'ly. tÓ~OJl as-
sento na mesa. , , 

.~ ~!lt ~., t • 

CREDiTO SUPPLE)mXTAI\ ,lo JlINIS'l'EItIO DÁ GUIJALIot •. , 

~ntrotl em 1a • discussão à. pro\l?st:t dI> poder execUF!9 
abrmdo um credIto para o mm~terlO da guerra no eXcrclclo 
de 1863-1861, COlll a. emenda da camara do~r dOlllitados, 0, 
finda a dita discussão, retirando-se o Sr. ministro para vôtar
se, l,assou para a 2a, na qual ent~u porllrtigos. ' '.~ 

Sendo ju1gada finda, retirou-se o Sr. ministro tom lis mes
mas formalidades com que foi recebido, 'é votaMo-sll depois, 
passou para a 3" discussã&.' " " . "" , 

(, SR, pnESIDENtE declarou esgot.."I.daamateriâ:da'ordcIll 
do dia, e interrompell ainda a sessllo'até'8.:volti' dlt'deputa
cão que, tem de ir hCJje pedir respeitosamente: a' Sua Mages
lado o Jmper!ldor li designaçãe jdo dia, iora;e logar do en
cerramento da actual sessão da aSseÍllbl6'à;~êtal, e ~a aber
tura da seguiDte, e bem assim' d& dià e 116m dtt 'missa dó 
ESl!irito-Sanlo na capella imperial; o meia horá. depois do 
mel9~dia eonvidou os Srs. da deplltacllÓ'iI. sagtllr'fÍ' sou 
destino. ' - c,· ': • 

A 11/! hora da tar~, voltandó3!deputat~(r,. s,~ Si
nimbú, COl1l0 orador da mesma, dissjl '11;10, sendo iRtreduzido 
á presença do Sua Magestado o Imperador, e bavenrl& eum
pmlo a sua missão, se dignára responder o mesmo augusto 
senhor que a missa do Espirito-Santo teria logar amanhã ás 
1 1 horas na capella imperial, e a. sessão do encerramento e 
abertura da assembléa gerai li 1. hora da tarde no paço d~ 
senado. 

O SR. I'RESI9ENTE declarou que a resposta do SuaMages
tado o II'!l,perador era ree~bida com muito especialaggrad9, 
!l, 'convídando osSrs. senadores a reunirem-se no dia seguinto 
ao meio-dia, levantou a sessão a 1 hora o 35 minutos da 
tarde. 

8essiio imperial do encerramento lia ta e da 
nltert .... a da aa sessão da tta legislatura da 
nssc.ubléB geral legislativa 

E~I 3 DE !\fAlO DE 1864. 
PRESIDBNCIA DO SR. VISCONDE DE ABAETE'. 

Ao mmo dia, reunidos os Srs. deputados o senadores no 
paco do senado, forão nomeados para a deputaeão qu.tI dovill 
reéeber a 8ua MagesL'\do I) Imperador os siso deputados 
barão de I)OI,to Alegro, Moreira, Raiol, Carneiro de Campos, 
Souto, Aristides Lobo, Durlamaque, Parana~uá, Dantas,.De
zerra Gavalcanti, Lopes Netto, Duarte Drandão, Banos 
Barreto, Viriato, Souza Bandeira, Carlos Ribeiro, DiUen
court Sampaio, Andrade Pinto, Ratisbona, Rodrigues Junior, 
Si\, e Albuquerque, Frederico do Almeida, Macedo e Martim 
Francisco, I) os Srs. senadores marquez de Caxias, Carneire 
de Campos, Araujo Ribeiro, visconde da Doa-Vista, Silveil'a 
da Motta, barão do Antonina, Siqueira e Mello, Nabuco, 
Fonseca, l)ompelJ, Cunba Vasconcellos e Sinimbú; o para a 
dellUtacão que devia receber a Sua Magestade a Imperatriz 
os Srs: deputallos barão de S João do Rio-Claro, Silveira t1e 
Souza, Jumlueira e Theodoro do ,Moraes, e os Sl·~. senadores 
marl{uez de Abl'll.ntes e Candido Daptish 

A' 1 hora c um quarto da tarde, annullciando-se a cbegad11 

de Suas Magestades Imperiaes, sahil'ilo as deputações a 
eôpCI'a-los;'\ porta do edifício c entrando Sua Magestad,o o Im
lHíf<ulol' na salil, foi ahi recebido Jlelos 81'S. 'preSIdente 11 
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lIecretm'jos, os QltlC8 uniudoso á deputa~iío acompanhiíl'iío 
o mesmo augusto senhor ató o throno, 

tdgo que Sua Magostadc o ImperadO!' tomou assenta, Il 
mandou quo se asscnltrSs~m 08 i'b-s, deptrt::ulos (l' senadO'l"Cs, 
leu a I.Iflguinté 

FktLk: 

{{ Augus(os e d"grnss~ll1os Srs, representantes da. Wl.~0, ~ 
E' sempre com vivo jubilo que vejo reunidas as tall)àl'as 
0m assembléa geral, 

{{ Annuncio-vos com prazer que trato 110 casamen.to das 
princezas minúas muito amndas e quel'idas fJ.Ihas, o qual es
pero se eJl'eihu~, no cQrrenÚl anuo, 

l{ E'tn nentiurna parte do imllerio loi a oro!m perturbada, 
11 O estado da saudo p .... blic<,t é em ~eral satisfac,t0r!ll. 
« TeAdo: o g01'erno bntanmeo> aceJ'(ndo a medJacM o"'J

reeida pelo de 811& Magestade iidelissima 00 intuito dé!le 
restabelecerem as relacies diplomaticas entfl} D governo do 
Brazil e o da Grã-Bretanha, aceitou igllalAlento o governo 
brasileiro, ião graci9s1l oiterta, esperando. que 81& Neve tfffiha 
esse negocio a desejada solucão. 

(li PerlDaDecem inalteradaS as relacães internaeioooes do 
imperio com as demais poteneias. • 

« Continuando infelizmente a lavrar na Republica Oriental 
do Uruguaya Ilerra civil,e recrescendo as queixas de o[ensas 
óos direitos I • interesses dos nossos compatriotas ali 
fCllidentes. entendeu o governo brasileiro que,.sem quebra 
da ne~trali a e que liaS dissensões intestinas Q.'\ replJ.hlica 
vizinha lhe cumpre gllardar, era do seu dever enviar ao 
Estado Oriental do llruguay uma missão especial para con
lõeguir do respectivG governo ao satisfar.ão de'Vitla ás nossas 
}'eclamações, e prM'idencias emcazes á.filD de se realisarem 
as garantias que as proprias leis desse e5tado promenem 
aos que babilllo seu territorio., 

/( A rerorma da ltli de 3 de dezembro do 1841, acompa'
nhada do R!elbQ1'nme~to da sorte da magistratura, assinl 
co"!o a rero~ma da le{;lslnção hypolhecaria e IhL lei da guarda 
naCIonal, SilO necessHlades cUJo remedio 50 reclama com in
slancia. . 

• (I' E' indispensavel l.nelhorar a I.egislação eleitural e orga. 
msar de. ~~do cOlYVemente a adoumstração das provincirnl o 
dos rnumclplOs. 

ti A marinha de guerra carem~ ursentemente do uma lei de 
promoção. 

ti Um .systema de re,crutal!l~nto apropriadO' ás JlOSSíl& eir
cumstaoClas e um codlgo militar de accordo COftl as- justas 
exigencias da disciplina são beneficios que- a n0030 espera 
dentro em pouco de sellS repre;entantes. • . 

11 Na ardem Itos rmeresses maleriacs é digITO de vossa par
ticular atten~.la o prolongamento da estrada do ferro de 
D. Pedro li, , 

{I As rendas publicas têm crescido. mas nito chegilo para 
equilibrar a receita com a despeza do estado, sem a ado,," 
cão de medidas adequadas que confio !lo vOSso z.elo a bem 
da nossa patrill. ' 

«Q governo obser~a no dilJpendio dos dinheir.os public09 
a mais seV(lra ecconomla. 

{( A1l'gus&os e dignissimos Srs; representantes da nariio -
Conto com a elDcacia de TOSSOS esforcos para o engrândeci. 
meflto d" BrasjJ. • 

« Está encerrada a primeira. e aberta a segunda ~essão da 
presente legislatura. 
, Terminado eMa acto, retil'árão-se Suas Ilagestados Impe: 
riaes com o mesmo ceremonial com que bavião sido rece-
bidos, immediatamente o Sr. presidente levantou a sessão. 

--------~.--.. ~~~:~~~-------
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.;()l!/,im as il!{Of'lllf!pJeS regncrUas pl'io SI' sCI;adur bartiú Ile 
ilfurililla, âcerra da jJI'0lwsiçlio 'álll:a da camara I}O.I· 

81'S. dCl)'utai1o,~, e que se al'ha em 3" di.\'cltssiio no senado, 
oHllil'Úando O !/O'verflo am(wrlar 'adm-iltir a e.l'ame do 
:I" anuo da {awlda1le de di/'eito do Uecí{e o estw!ollle José 
(ll!dl'eira Pranto Junior; e conclue que deve contimtar a 
:~a discuss(IO, e o relato rio da mesa ser i.mpresso e tomado 
na consideração que merecer. 

Em :;es~ão de 6 do eOl'rente mez de abril entrou em la dis· 
i:ll~~fi(l 110 senado e IHtSSOU pam2a , 1111 qual foi approvada, a 
seguinte proposição vinda da camara dos Sl's. deputados: 

{( A as:;emhlóa geral resol vc: 
« ArL 1.° lliea o governo autori~ado a manflar admittir a 

exame do 3" alluo Ila faculdade tio direito do Recife o o:;lu 
danto .Toi\é Llcdrcira Fl'allea Jllniol·. 

(( Art. 2.° Fíe,lo revog;l!las as dil:\llOsiçõcs em contrario. 
" l'aco da camal'a dos deputados, em '::.2 de mal'eo de 

18Ilí . ....:..Fmncisto .José Furtado, presidente. Tito "';'(LilCO 
ile Almeida, to secretario. Pedro Luiz: Pereira de Sou:a, 
2fl seel'ctario. )) 

A [lroposição, nas duas primeiras discussões, a que foi 
~ujeita, !la forma do regimento, não som'eu debate, nem ob
.'iervacão alguma. 

Entrando. porém, em tercéÍra c ultima discusl'ão no dia 9 
rle abril, o Sr. sellarlor bitl'iiO de Muritiba mandou á mesa o 
~t'guinte requerimento, que foi apoiado, e approvado: 

« ncqucirO(IUeseja adiada por tresdias paraqur secolhão 
informações que justifiqucm a resolução.-ilIurjtilia. » 

No (\{!sempcnho de um dos deveres que lhe incumhe 8a
ti,;fazer, a me,a., cOIlf\UltalHlo as aclas respectivas, e os jor
Ilaes, que publicãO os deh"te~ da camam dos 81·s. deputadús, 
eolheu ncel'c,t da proposiçãO (Ie (Iue se trata as infoI'lHa~ões, 
do (lue passa a dar conta, 

do :~() allHO da faeulthule de direito do Iteeifc o e~tudalltl' Ju,;) 
J'etlreira Fraul';l JUlIiol'.- J1. [)aJllag. » 

SlI~trl1tmlllô esta ';I\glluila enwnda, que 1ll:1I1(lill'a á HH'S:~, 
o ,,{'1I illustrado autor jIl'ofcriu o discur,;o lllle, para Ililo 111· 
minuír-Ihc a .força Berna illlllortancia, vai tcxtuallllC>!lte tran-
~el'ipto 110 fim de"te parecer. . 

No discurso ,lo iIIl1stro tlcpulal!o aclulo·se ('.'X (lo~tos clr
cumstullciadamellte, e com {ll'cci:;fiO e clareza, os moltvos que 
justificão a pl'oposi!}ão. .,. 

Cumpre ainda. accrescentar que, (lepOl8 de ter lalludo o 
Sr. Dantas" potliu li palavra o Sr. deputado topes Netto, e 
tleclarou ([ue, no caso 110 8el'On~ appl'ovadas as I'Illcl111as a~
tlitivas ao IH'ojccto primitivo, teria de olfcrecflI' um requen
mento no sentido de rormal'em ell;ts projectos separallos, 
afim de qne no senado cada um Corresse a sorte que lhe COI11-

Jletiss~. . 
llollllo se o (ll'ojecto a votos, foi approvallo, e, pelo me~mo 

modo, o furão as emendas. 
Veiu então á mesa, e foi lido, appoia(lo e allpfOvado Bem 

t1ehatfl, o segllln te relI uerimcnto : 
" l1e(juniro que ás emenrlas rlos 81'~. Dilutas e Souto; ,e· 

jiiO l'edigidas em 11l'd'jectos sepurados.- Lopes Netto. )) 
O )ll'ojccto foi afiual atloptado, e rcmettido á commbsão de 

rerlaceilo. . . 
De' tudo quanto pl'ecede, e e sufficICnte IJarrí esclarecer a 

materia, a mesa julga-iic autorisada para coneluir com o 
seguinte: 

i'ARECEIt. 

1" Que (leve continuar a terceira (liseus:lão da proposição 
!Ia camara' dos 8rs. [leputados ; 

'20 Que o relatorio da. mesa seja. impl'cs~o, e tomado na. • 
considemção que merecer. 

Paeo .10 senado, em 11 de abril de 1H6í. - T'isconde de 
A/JaeÜ, presidente. José da Sill'a Malta, l° secrc,tur}n .. -
[[eTctdano Ferreira Pelllla, 2° ~ceretarlO.- jjfailoct Tet.ccll'a 
de SO'uza, :Jo secretario. - Frederico de l1hneida e Alhu
querq1te, 4" secretario. Em sessão de 17 tle IlHlI'eO deste armo entrou em l' di~cus

~ão na ('amara dos Sl's. dêJlutados um projeclb, que autori
.;uva o governo a mandar admittir á lríatl'icula do lo armo rle 
(tualquOl' das faculdades de direito do impcria o estudante 
J.rancisco AugU8tO da Fonseca e Silva, levando-se-lhe em O SIl. OMITAS ;-Sl', presitlcnte, trlldo oífert'cido uma 
t'.onta o exame de geog!''' Ilhia. e historia feito em 181iO. Clneuda ao Ilrojet:Lo (lue se acha em (liscu~~.10, julgo come· 

() Sr. deputado Dalltas pediu, e a camara apllrovoll. 'fuO Ilieute jusl.ilical-o com duas palavrag, para que a ea",:':t, a,,
U pl'ojceto tivesse unia 8Ó discuS~(iO, na qual ell!t'ou i:OllllO- Him informada, e mesmo o senado jlo8tenOl'lneute, possao daI' 
.liatamellte. um voto cOIIS"i(,IlCioso. 

Vierão á mesa, forilo lidas e apoiadils. e elll.f,·I;': O estudante J\J~é l'edreil'1l Fraueu, telldo se matricula.lo I·n 
JUllt[amcnte em discussão, as ~eg-uilltes emendas: : terceiro alluo t' ;Hloecido gravcllJ(\íltc, tod.nia procurou (''':11 

"I.a Igual f<\\'ol' ao estudaute ZeCerÍuo Botelho ,lo Andrade, • os maiores "aerifieios frequt'ul.lr as alll.18 tio me~mo :lIl1Jl. 
lurnilurlo Yalitl()~08 o~ jlrimeiros exames de IlI'cjlal'atol'ios [pi- f Foi .,,"sim até O 1im do periodo ledi,o, e !)uando, tran'l!lílln, 
los Il~ facultla(tCl ,lo Ilccife,. rlO.8. (Iuaes f tira approvad'J para .iill,~.li·a~~e Iwbilitndo a fazer o C!llll\l"h~llte I'XilmC, surgIU 
llIatn,cular-sc 110 I" allllO JlH'Hheo ria IIIl,,',ni'l [ac.ul,);I.lfL I' ltdW duvi'la elltre as faltas cOlllatla~ pda l'adm'lwta dO, lenlo 
... .'úíldl). ", da ('"dl'ira c as que furiio lumada~ pelo rcspedívo IJI'tlel. O 

.,2 .. 1 () :';;)\;)l'ilO Jica aut(!I'j';;Hlo a llIandar :l;Jn:íl1Íl a n;llile e~llldall!í' rCI:hll)};iU .'olllr;! esse 1>11.,'1110. flU(' tmll ... !,IIlI:tll!JV 
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alcance, vois, a ~el'elll cOlltauilS as (illta,; pela nula do leu\(\ 
perderia o anno, ao passo flue se fos8em conta41us como man· 
da a lei, Vela nola do bedel, estaria eHe no caso de fazer os' 
seus exa mlls • 

O SR. ANDRADE: - ElltflO houve divergellciá" E' singular 
flue não houvesse harmonia entre as notas do bedel,e as do 
lente. Entretanto, por vezes tem succedido assim: eu. quando 
e:'tudallt<, fui vÍctima". 

neta do lel1t~ e iI ólu Le,I~I) c i'IH'Hseulillltlu ~e o projet(fJ que 
ha pouco (OI posto UIIl dISCUSSão, julguei 0PIlorlullu olfe;'e(;e! 
a emenda. 

Se e cS'tudanle pela lei estivesse sujeit/} a duas cardeJ'lle
tas, cu concederia IJue prevalecesse a do lente. Tenho em 
frente a mllll, e honrando-me com a sua allellf'ào o nobre 
eoJlega leut? da. faculdade de direito no Reéife,' que por 
um aparte p{}de dIzer-nos se Jlelos estatutos J'egulão as notas 
tomadas pelo lente ou as no"."'" tomadas pelo bede!. 

() SR. LIJ!EIIATO disse algumas pala.vras (IUll mio ouvimos. 
O SR, DAN'fAS:;-A du.vida. é sobre uma fafta; m~ caderneta 

do bede! não vem mencionada essa falta. 

O Sr. DAIVfAS : -O negocio foi mais de uma vez sujeito á 
congl'egacão e ao dil'ector da faculdade de direito Os doeu· 
mentos réspeclivos estiverão em'minha mão; hoje se acha0 
em poder do SI', ministro do imperio, submettidos a des· 
pacho, visto que o directOl' da. faculdade negou-se até a 
mandar passar por certidão o numero de faltas qoo· cOllstãO' UMA voz:-Podia ser engano, 
do livro do ~edeI-..;- , O' Sr. DA;O\TA;s:-P'óde-se SUPPÔI' que houvesse engano; e 

Nesta colllsãO, I) ~studanoo, nao "!,ndo ~ara quem appellar, enHal· caso, aconselha a equidade (apoiados) não a intelli
fez uma representa~ao ao governo Impel'la~; ma~ rar~ee-me gencia mais J-estricta, porém fi mais amlllll., 'P.óde-se saber 
que a .questão nem mesmo pelo govepno Imperm: pode ser ,donde nasceu o engano? . '. , 
resolVIda. ". . Nestes tcrmos formulei o llroJecto, que otrerecl COffii) 

Havendo nesta casa Ilrecedentes l~enlIcos! c~mo no anno emenda. Espero que a casa o ju oará digno da SUl\ 'lPVfOV'lc;lo 
de 1859 ou 1860, ácerca do acadClmco Jose FieI de Jesus , . ." •• . 
beí~, com o qual se dera tambem equivoco entre n cader- VOZF.s:-E de sunuua justiça 
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